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“Ne-am aşezat într-un lan de
grâu, înconjuraţi de tancuri, cuiburi
de mitralieră, soldaţi din cinci în cinci
metri. Optsprezece zile am suferit de
sete, deoarece ne aduceau apa în
cisterne cu miros de gaz, puţină şi
murdară. Lucram la gostat de la şapte
până la cinci după-masa, iar de atunci
încolo băteam pereţii de la casă, chiar
şi când se lăsa întunericul. Puneam
un felinar în băţ şi continuam munca
până noaptea târziu. În aceste
săptămâni mi-a murit de dizenterie
copilul de zece luni. L-am îngropat eu
şi cu soţia şi cu miliţianul la spate, ca
pe un câine.”
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Deportarea este o invenţie a ţărilor-
continente, a spaţiilor fără capăt în care pot
fi anihilate populaţii, atitudini, istorii.

Deportarea a fost practicată îndeosebi
de Rusia ţarilor, ca apoi să fie preluată de
către bolşevici şi, prin ei, exportată în ţările
Estului comunizat.

Ar mai fi de analizat deportarea şi exilul
interior. Acestea sunt realităţi pe care le-a
“edificat”, în chiar lăuntrul nostru, viaţa în
sistemul totalitarist. Ideologia marxist-
leninistă a fost mobilul unei lente şi neînfrânte
deportări dinspre o lume aflată în cadre
normale înspre un altceva pe care l-am
resimţit cu toţii ca fiind foarte ceţos şi nesigur.

Deportarea în utopie a prostit omul prin
promisiuni imposibil de realizat, dar a creat
în aceeaşi măsură bieţi indivizi care credeau
în visele goale ale unor iluzii devenite politică
de stat. În vremurile pe care le-am trăit, am
fost martorii şi subiecţii unei deportări în
nimicul unei poveşti cu gust de carton. Trebuia
să credem în prostii şi în proşti.
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Un destin culturalUn destin culturalUn destin culturalUn destin cultural

Au trecut zece ani de la momentul apariţiei volumului Rusalii ‘51.
Fragmente din deportarea în Bărăgan, menit să ofere membrilor Asociaţiei
Foştilor Deportaţi în Bărăgăn, în special, şi publicului larg, în general, crâmpeie
din dramatica odisee prin care au trecut locuitorii satelor bănăţene la mijlocul
deceniului al şaselea al istoriei româneşti, aflată atunci sub vitregia vremelnicei
stăpâniri staliniste, devenită mai apoi naţional-comunism de inspiraţie ceauşistă.
Rodnica întâlnire dintre autorii cărţii – scriitori cunoscuţi şi apreciaţi în mediile
artistice din ţară: Viorel Marineasa şi Daniel Vighi – şi Asociaţia noastră s-a
concretizat prin colaborări pline de rezultate. Acestei prime apariţii editoriale
i-a urmat alta, care adaugă celei dintâi noi dimensiuni concret-istorice, aşa
cum s-au ivit acestea din arhive şi în urma unor deplasări la locurile deportării.

Importanţa acestui volum pe care Asociaţia noastră a decis să-l reediteze
cu ocazia împlinirii deceniului de existenţă a cărţii a fost subliniată în
numeroasele şi prestigioasele comentarii critice care l-au însoţit. Volumul a
devenit, alături de cel care i-a urmat [Deportarea în Bărăgan. Destine -
documente - reportaje, (autori: Viorel Marineasa, Daniel Vighi şi Valentin
Sămânţă), Editura Mirton, Timişoara, 1996], un punct de referinţă pentru
cercetătorii istoriei contemporane româneşti, fiind citat şi preluat în numeroase
studii de specialitate şi în teze de doctorat. Reuşitele cărţii, ilustrate de altfel
în această nouă ediţie printr-un capitol de referinţe critice în care sunt preluate
ecourile din presa culturală şi de specialitate, ne-au îndemnat, o dată mai mult,
să reedităm volumul. Aceste ecouri critice favorabile s-au materializat şi în
premiile pe care volumele scrise de Viorel Marineasa şi Daniel Vighi, la care
s-a alăturat talentatul jurnalist Valentin Sămânţă, le-au primit din partea Uniunii
Scriitorilor din filialele Banat şi Dobrogea.

Aceste reuşite s-au întâlnit cu altele care au marcat şi ele destinul
Asociaţiei noastre. Toate şi-au găsit un rost cultural-ştiinţific pe lângă acela de
zi cu zi, menit să asigure membrilor noştri, foştii deportaţi în gulagul
Bărăganului, minimul financiar cu care societatea românească postcomunistă
a socotit necesar să-i despăgubească pentru suferinţele îndurate pe nedrept.
Aşadar, o dată cu această carte apărută în urmă cu un deceniu, Asociaţia Foştilor
Deportaţi în Bărăgan s-a angajat în materializarea unui proiect ambiţios prin

PrefaþaPrefaþaPrefaþaPrefaþa
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care să fie redată lumii de azi tragedia de ieri prin mărturii ale deportaţilor sau
extrase de prin arhivele vremii, publicate toate în  cărţi, imortalizate în peliculele
unor documentare de certă valoare sau păstrate în sălile unor expoziţii.

Astăzi, prin această reeditare a volumului Rusalii ‘51. Fragmente din
deportarea în Bărăgan, sărbătorim împlinirea a zece ani de când deportarea
unor oameni nevinovaţi, majoritatea ţărani bănăţeni, a dobândit un destin
cultural şi s-a constituit într-un moment de pedagogie naţională pentru
generaţiile viitoare pe care cei ce şi-au petrecut ani de viaţă în colibele din
pustia Bărăganului nu l-ar fi crezut niciodată cu putinţă. Suferinţei lor demne
şi anonime le sunt dedicate toate eforturile noastre de cinstire, atâtea câte sunt
şi atâtea câte ni le îngăduie vremelnica noastră existenţă.

Ing. Silviu Sarafoleanu,
Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan
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PREAMBUL PENTRU UN SCENARIUPREAMBUL PENTRU UN SCENARIUPREAMBUL PENTRU UN SCENARIUPREAMBUL PENTRU UN SCENARIU

��Prin 1949 s-a tradus în româneşte primul volum din Pământ desţelenit de
Mihail Şolohov. Asta pentru a stimula colhoznicizarea agriculturii româneşti.
Cei ce (foarte puţini) citiseră cartea în ruseşte şopteau că tomul al doilea va fi
tălmăcit mai târziu, ca să nu-i sperie pe ai noştri cu binefacerile ce vor urma
etapei iniţiale. Deci se lucra ştiinţific, eşalonat şi cu sânge rece, copiind
sârguincios metodul de la Răsărit, dar şi adaptându-l la condiţiile autohtone,
din convingerea că pentru a-i aduce pe oameni la starea de fericire trebuie mai
întâi să le pricinuieşti mult rău şi chiar să mai stârpeşti dintre ei.

��În noaptea de Rusalii a anului 1951, numeroase familii din sate şi oraşe ale
Banatului şi Olteniei, aflate în apropierea graniţei cu Iugoslavia, au fost ridicate
şi duse într-o direcţie, pentru ele, necunoscută. Se zvonea că nu se vor opri
până în Siberia. În acea noapte de iunie au năvălit în mai multe case ţărăneşti
cufundate în somn ofiţeri şi soldaţi de securitate cu armele gata de tragere. Li
s-a spus oamenilor să-şi ia strictul necesar şi să nu creadă cumva că se vor mai
întoarce vreodată la vetrele lor. Unii, năuciţi sau disperaţi, au făcut gesturi de
împotrivire.

��Glonţul a străbătut obrazul bărbatului din Jimbolia. Femeia lui urla privindu-l
căzut într-o baltă de sânge. Pruncii îi ţineau isonul. Militarii au aruncat în
căruţă nişte boarfe culese la întâmplare de prin încăperi. Omul avea să moară
pe drum.

��De transport n-au scăpat nici cei aşteptându-şi sfârşitul cu lumânarea în
mână.

�� Unei basarabence, văduvă de război, căsătorită a doua oară cu un bănăţean,
i-a pierit un copil pe tren şi alţi doi acolo.

�� Dacă te avertiza un binevoitor cu un ceas înainte, o tuleai prin fundul
grădinii şi te pierdeai în lume. Dar asta o făceau doar feciorii, nu şi cei încărcaţi

Preambul pentru un scenariuPreambul pentru un scenariuPreambul pentru un scenariuPreambul pentru un scenariu
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cu obligaţia de a purta de grijă nevestei, odraslelor, părinţilor şi care, în ciuda
înştiinţării, aşteptau derularea faptelor. În graba mare, calabalâcul se punea în
car, în căruţă. La răspântie, sub incidenţa lunii, militarii pe burtă pândeau de
după mitralierele de campanie.

��În orăşelele de graniţă, oamenii erau împinşi de la spate în camioanele cu
prelate verzi.

�� Soarta lor fusese hotărâtă cu un an înainte, când s-a dat un decret ce-i
privea şi când a început în deplin secret alcătuirea listelor. Acestea îi cuprindeau
pe chiaburi, pe prezumtivii oponenţi la colectivizare, pe simpatizanţii lui Tito,
pe membrii partidelor istorice, pe cei ce aveau rude plecate în străinătate, pe
basarabeni şi bucovineni stabiliţi în Banat. Ferească Dumnezeu să fi avut
duşmani printre fruntaşii comunei, să te fi ţinut, de pildă, cu nevasta secretarului
de partid. Mulţi sărăcani au nimerit pe post de bogaţi.

�� Zile şi nopţi măsurate de ţăcănitul monoton, întrerupt de staţionări fără
sfârşit în gări necunoscute. Câteodată ţi se întindea prin uşa crăpată o pită
neagră şi un calup de marmeladă. Arşiţă, sete, duhoare, mugetul dramatic al
vitelor. Bucuria inconştientă a copiilor de a se plimba atât de mult cu aizănbanu’.

�� Îi aştepta Bărăganul, la fel de îndepărtat şi de fără repere ca măgurile
Siberiei. De la Feteşti spre Lăteşti. De la Ciulniţa la Dropia. De la Urleasca la
Măzăreni. Pe câmpuri de grâu, pe câmpuri de bumbac, pe câmpuri de rapiţă,
pe iarbă de Sudan.

�� În prima noapte au dormit pe haine, sub cerul liber. Sau în dulapurile
culcate la pământ. Apoi şi-au încropit colibe din mobilă şi din covoare. Curând
şi-au săpat bordeie care se umpleau cu apă când ploua. Mai târziu au ridicat
case de pământ bătut, acoperite cu paie ori cu stuf.

��Aşa au fost înfiinţate 18 sate.
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EXTRASELE LUI RAFAEL MIRCIOVEXTRASELE LUI RAFAEL MIRCIOVEXTRASELE LUI RAFAEL MIRCIOVEXTRASELE LUI RAFAEL MIRCIOV

Din raportul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R. din
3-5 martie 1949 privind transformarea socialistă a agriculturii:

- îngrădirea şi lichidarea elementelor capitaliste din agricultură:
- rezolvarea problemei ţărăneşti este o sarcină a dictaturii proletariatului;
- politica P.M.R. faţă de ţărănime trebuie deci să fie clară: ne sprijinim pe

ţărănimea săracă, strângem alianţa cu ţărănimea mijlocaşă şi ducem o luptă
neîntreruptă împotriva chiaburimii;

- politica de îngrădire a chiaburimii, de limitare a puterii sale economice;
- politica fiscală de clasă să-l apese pe chiabur;
- ţăranii săraci trebuie educaţi în lupta necruţătoare împotriva chiaburilor,

aceşti exploatatori odioşi şi vicleni ai ţărănimii muncitoare;
- sfaturile populare vor trebui să ducă o politică de clasă, de lovire

permanentă a poziţiilor chiaburilor;
- lupta împotriva celei mai numeroase clase exploatatoare, burghezia

satelor....

Extrasele lui Rafael MirciovExtrasele lui Rafael MirciovExtrasele lui Rafael MirciovExtrasele lui Rafael Mirciov
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PROIECT DE MONOGRAFIEPROIECT DE MONOGRAFIEPROIECT DE MONOGRAFIEPROIECT DE MONOGRAFIE

Acest material oferit de doamna Maria Stoia poate reprezenta pentru
cititor un ghid de lectură coerentă asupra evenimentelor, mai ales că, de cele
mai multe ori, mărturiile prezintă fragmente de existenţă dintr-o perspectivă
subiectivă.

Fideli principiului pe care s-a construit cartea, considerăm contribuţiile
deportaţilor mai importante decât propriul nostru demers. (V.M.; D.V.)

*

Propunător: Maria Stoia, născ. Rusu
Tema: Satul Nou – Movila Gâldău – Pietroiu
1. Data dislocării şi legea în baza căreia s-a produs
- condiţii politice şi sociale ale momentului;
- ostilitatea cu sârbii;
- presiunile pentru înfiinţarea colectivelor.
2. Brutalitatea celor care s-au ocupat de deportare.
3. Comedia despăgubirilor materiale.
4. Drumul de la domiciliu până la gara de îmbarcare.
5. Săptămâna de călătorie cu bouvagonul (alături de porc, vacă, găini,

boarfe, crătiţi, troace cu făină).
- impresionanta “grijă” de a ne acorda drept compensaţie, prin gări,

biscuiţi, ceai şi câte o tabletă medicală
6. Gara Feteşti - staţionare de o zi
- între Siberia, cum dorea Ana Pauker, şi Bărăgan, cum a hotărât

Gheorghiu-Dej din slăbiciune patriotică
- amplasarea noilor sate în jurul braţului Borcea. Sponsori : fermele de

stat Pietroiu şi Cocardeaua;
- starea de spirit a deportaţilor (după vârstă şi temperament). Situaţia

animalelor mari.
7. Starea de spirit a localnicilor. Spaimă şi dispreţ.
8. Primele aşezări : ţăruşi cu număr de parcelă, colibă, bordei.
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9. Deportaţii sunt rugaţi să termine construirea caselor şi a instituţiilor.
- elicopterul guvernamental survolează şi aterizează;
- revolta femeilor macedonene împotriva ştabilor de la Bucureşti;
- lipsa apei potabile (apa din Borcea produce dizenterie şi enterocolită la

marea majoritate a deportaţilor);
- forarea primei fântâni cu apă potabilă la peste 80 m.
10. Stabilizarea monetară anulează ultimele rezerve băneşti ale

dislocaţilor.
11. Miriapodele (urechelniţe de pământ) veninoase umplu aşternuturile

noastre în bordeie;
- rozătoarele (căţeii pământului) ne mănâncă rezervele alimentare, ne

rod hainele şi covoarele.
12. Forţa de muncă
- plasarea oamenilor la fermele de stat Pietroiu şi Cocardeaua şi la şantierul

de îmbunătăţiri funciare;
- viaţa intelectualilor şi compromisurile la care sunt obligaţi pentru a-şi

câştiga existenţa;
- trimiterea la munci agricole forţate, la grădini îndepărtate de satul nou;
- munca obligatorie pentru confecţionarea de chirpici necesar la

construirea instituţiilor comunale (Sfatul Popular, Miliţie, Dispensar,
Cooperativă şi Şcoală).

13. Apropierea localnicilor de satul nou. Iniţial li s-a spus că deportaţii
sunt coreeni sau puşcăriaşi periculoşi.

14. Tineretul venit din cele trei judeţe dislocate, deşi era compus din mai
multe naţionalităţi – români (bănăţeni şi olteni), nemţi, sârbi, bulgari – stabileşte
prietenii, căsătorii şi începe să-şi organizeze distracţiile (aniversări, baluri).
Toate aceste petreceri trebuiau anunţate şi autorizate de Miliţia locală.

15. Disperarea bătrânilor singuri, lipsiţi de sprijin material, sfârşeşte în
sinucideri (cazuri relativ izolate).

16. Asistenţa medicală este cu totul insuficientă şi precară.
17. Supravegherea deportaţilor
- controlul periodic efectuat de Miliţia locală la domiciliul fiecăruia, pentru

a face prezenţa membrilor familiei.
18. Venirea deţinuţilor politici eliberaţi din puşcărie, cărora li se dă

domiciliu forţat în satele noi.
19. Fuga tinerilor bolnavi în Bucureşti sau la sanatorii şi repercusiunile

asupra familiilor acestora
20. Încercarea tinerilor de a-şi continua studiile la licee sau universităţi

Proiect de monografieProiect de monografieProiect de monografieProiect de monografie
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21. Acţiunile sportive ale tinerilor deportaţi:
- înfiinţarea unei echipe de fotbal, din rândul căreia s-au recrutat pe parcurs

jucători în echipele regionale.
22. Condiţii climaterice: veri toride, ploi torenţiale care distrugeau casele,

ierni cu zăpezi abundente şi viscole tipice Bărăganului.
23. Bătrânii deportaţi intră cu sfiiciune în biserica satului vechi şi refuză

gândul de a-şi lăsa oasele în pustiul Bărăganului.
24. Datorită muncii pricepute a deportaţilor, ferma Pietroiu devine fermă

de gradul 0 şi directorul ei – Erou al Muncii de trei ori.
25. Reîntoarcerea acasă :
- ostilitatea autorităţilor;
- distrugerea gospodăriilor deportaţilor, jaful şi ocuparea lor abuzivă:
- D.O. rămâne un stigmat pe fruntea deportatului timp de mulţi ani.
26. Încercări de reintegrare: loc de muncă, continuare de studii,

despăgubiri în urma jafului, redobândirea caselor.
27. Renăscuţi din cenuşă, copiii noştri devin medici, farmacişti, profesori,

ingineri, artişti, meseriaşi pricepuţi, gospodari de frunte în sate, în ciuda urii
pe care ne-au purtat-o adesea cei care s-au instalat prin birourile primăriilor
comuniste sau la conducerea unor ceapeuri constituite samavolnic din averea
străbunicilor noştri şi a altor ţărani, ce au avut norocul să scape deportării.

31. Revoluţia din decembrie 1989 şi înfiinţarea Asociaţiei Foştilor
Deportaţi în Bărăgan, care urmăreşte:

- reabilitarea noastră morală;
- impulsionarea unor studii istorice şi mărturii monografice pentru

consemnarea fenomenului deportării în vechiul regim;
- obţinerea unor informaţii şi mărturii ale foştilor reprezentanţi ai puterii

comuniste referitoare la raţiunile care au motivat deportările şi la felul în care
au fost organizate;

- să facem din asociaţie o a doua familie;
- să nu-i uităm pe părinţii şi prietenii noştri care au murit în Bărăgan sau

după aceea şi n-au apucat să se bucure de căderea comunismului;
- să lansăm prin presă chemarea ca fiecare familie deportată să aducă

mărturii (memorii, scrisori, fotografii) în vederea alcătuirii unui fond
documentar cât mai cuprinzător, necesar întocmirii unor viitoare monografii.

M. STOIA (fostă Rusu Maria)
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CAIET DE FAMILIE:CAIET DE FAMILIE:CAIET DE FAMILIE:CAIET DE FAMILIE:
Emil Birdean din CheceaEmil Birdean din CheceaEmil Birdean din CheceaEmil Birdean din Checea

Stăteam şi ne uitam la animalele ce rămâneau, la casele bine aranjate, la
căruţa ce era în mijlocul curţii. Plângeam cu toţii, ce să luăm şi  ce să lăsăm,
am ales căruţa neagră, era nouă, făcută de un an, am luat iepele cele mai bune,
Ioana era cu doi mânji, Lind-Wilma şi Durţi, din magazie am luat o pereche de
hamuri, din trei vaci am ales-o pe Bujurinca, era la primul viţel, aveam cinci
cufere mari cu care a venit moşu din America, le-am burduşit cu haine şi ce
credeam că o să avem nevoie, căruţa s-a umplut cu cuferele, dar ce să facem
cu dulapurile, mesele, scaunele, vesela necesară pentru opt persoane, câţi eram
noi. I-am cerut voie miliţianului să încărcăm şi în altă căruţă până la gară şi
într-adevăr ne-a lăsat.

Ce a rămas

Nu ştiam că în acelaşi timp se aflau în situaţia noastră încă 75 de familii
din satul Checea. Am ajuns cu toţii la gară, împovăraţi de gândul la ceea ce am
lăsat în urma noastră acasă, în gospodării. La noi au rămas două vaci care
făceau 20-25 litri lapte fiecare, două juninci, doi cai de lucru şi trei tineret, o
căruţă lungă, o brişcă, o căruţă scurtă, o sanie nouă, trei perechi hamuri de
lucru, două pluguri cu o brazdă, un plug cu două brazde, un plug cu trei brazde,
două pluguri de prăşit, o maşină de semănat cereale, un seţer de semănat
porumb, două bucăţi grape cu colţi, două bucăţi grape cu lanţ, un tăvălug,
paişpe bucăţi grăsuni a patruzeci, cincizeci kilograme bucata, şaişpe oi ce
erau la păcurar afară, tot felul de păsări, vreo cincizeci de bucăţi. În camere,
cămări şi magazii au rămas dulapuri, mese, scaune, două bufete cu placă de
marmură, una maşină manuală de despuiat porumb, un cazan de fiert ţuică, de
două sute de litri, butoaie, căzi, putini. Afară pe câmp, douăzeci şi unu lanţe
de grâu ce era în pârgă, trei lanţe sfeclă de zahăr, nouă lanţe lucernă cosită o
dată. Aveam peste drum un plaţ de 55 ari care era semănat cu zarzavat şi
legume pentru casă. (Acest plaţ în timpul deportării a fost luat de doi cetăţeni
care şi-au făcut case şi au împărţit pământul şi acum nu pot să-i scot.) Şira cu
fân era în curte, din prima coasă. Am lăsat toată averea asta plus cele două

Caiet de familieCaiet de familieCaiet de familieCaiet de familie



RUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în Bãrãgan16161616

case şi am primit pe inventarul agricol şi pe animale suma de 24.500 lei. (În 54
a venit o comisie să verifice şi un locotenent tânăr s-a uitat în dosarul familiei
noastre, apoi m-a întrebat cât am primit pentru inventarul rămas acasă. I-am
răspuns: 24.500 lei. A sărit de pe scaun şi a întrebat încă o dată. I-am răspuns
la fel. Omul a exclamat: “Domnule, au furat ca-n codru, aici scrie de patru ori
pe atâta”.)

În baltă

Am ajuns în gara Frumuşiţa, unde se aflau deja câteva trenuri în
descărcare. Săracă mobila, din nou trântită în căruţe, la rampă, caii se opinteau,
sudalme, tăuni, ochi umflaţi de nesomn, obrazuri încreţite de murdărie. Am
trecut peste un pod de lemn, o mare nesfârşită de grâu brăzdată cu meşteşug
de cositori, uliţe vegetale, organizatori (dirijându-ne pe unde şi cât să intrăm)
cu şepci din acelea pe care le purta Dej pe când vizita Atelierele Griviţa şi-l
arătau în jurnale izbind cu ciocanul în nicovală ca să-şi aducă aminte şi ca să
vadă dacă mai poate.

Ne-am aşezat în rând pentru injecţiile contra malariei şi pentru cele trei
pastile de chinină. Alături, un munte de rogojini puse la vânzare. Fiecare familie
şi-a luat 10-20 de bucăţi, căci în jur nu se vedea satul promis, ci numai nesfârşitele
lanuri de grâu, iar în stânga stuf de patru, cinci metri înălţime şi roiuri de ţânţari
care se învârteau în jurul ochilor, intrau în nări, în gură, în urechi şi aproape că
acopereau cerul.

După un timp de mers ne-a oprit un dirijor şi ne-a întrebat ce comună
suntem: Checea, am zis noi. Ne-a poruncit s-o luăm spre dreapta şi să trecem
imediat la ţăruşii plasaţi pe ambele părţi, să descărcăm, căci aici va fi noua
noastră locuinţă, dar repede, deoarece căruţele trebuiau să se înapoieze  la
gară pentru a aduce alte familii. Am rămas năuci uitându-ne la bagajele
îngrămădite în lanul de grâu, la cele câteva păsări şi animale lovite şi ele de
apatie. Stăteam în soarele torid şi plângeam. Ne-a scos din acea stare tata, care
ne-a zis: “ Măi copii, ştiu ce avem de făcut, le rânduim pe toate, facem o
colibă, că avem, vedeţi bine, rogojinile astea şi or fi ele bune la ceva”.

Eram înconjuraţi de ape, Prutul la 2 kilometri, dincolo ruşii, de altă parte
canalul de evacuare a apei la orezărie, un singur pod unde era postul de
grăniceri; şi lacul Brateş, deci nu aveai cum să ieşi din comună. Eram în baltă
peste 700 de familii. Ne-au obligat pe toţi să facem până în toamnă şcoală
mare cu şapte clase, sfat popular, dispensar, cooperativă de consum cu trei
secţii, posturi de miliţie şi de securitate, cămin cultural ca să ne cultivăm în
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baltă. În îmbulzeala aceea erau mai multe naţii: români bănăţeni, dar şi
basarabeni, bucovineni; sârbi, unguri, nemţi, bulgari, macedoneni  şi era şi un
evreu.

Eram aşadar pe fundul lacului Brateş, pe jumătate desecat. Treceau la
lucru cu carele cu boi băştinaşii, căci începuse secerişul grâului, îşi făceau
cruce şi ne strigau: “ Bre, bre, de ce nu aţi făcut satul la deal, că aici este locul
apei, apoi când a vărsa Prutul vă îneacă pe toţi”. (Acest lucru s-a adeverit în
august 1955.)

Între timp, acasă

La Checea a început distrugerea caselor noastre de către cei care credeau
că nu se mai întorc chiaburii. La colţ de stradă, Laza Bratu i-a zis lui Jarcu
Ghilanţoş: “Uică Jarco, câţi mai vin acasă la Checea din chiaburii ăia duşi în
Bărăgan, io îi ţuc în cur pă toţi“. Peste câţiva ani, când ne-am întors toate cele
75 de familii acasă, uica şi-o adus aminte de discuţia de la stradă şi i-o zis:
“Mă, Lazo, ai putea să începi, că-s cam mulţi de ţucat, ai servici lung” .

Pelerinaj

În fiecare duminică, şiruri de prunci, femei şi chiar bărbaţi făceau drumul
prin baltă pentru a lua parte la Sfânta Liturghie de la bisericuţa din Tămăoani.
Acolo se rugau bunului Dumnezeu să le dea putere şi sănătate şi să poată duce
calvarul care le-a fost dat de comunism. Parcă-i văd şi astăzi, cum trec prin
baltă, pe o potecă îngustă, pe sub sălcii, pe lângă brusturi, şovar şi pipirig, pe
deasupra capetelor trece rar câte o pasăre de baltă, o raţă, un nagâţ, un uliu şi
ei păşesc peste stuful uscat şi peste crengi albite de chidă (un fel de brumă),
merg sau se întorc de la bisericuţă unul în spatele celuilalt.

Cei din Beba, Checea şi Giulvăz au organizat un cor şi de sărbători au
cântat colinde şi cântări bisericeşti de a răsunat micuţa biserică din Tămăoani
în care nu aveai loc să arunci un ac. Cei din sat au rămas uimiţi şi ne-au întrebat
de ce am fost aduşi aici şi puşi să facem sat pe fundul lacului, că ei ne văd
oameni de treabă şi gospodari cu frica lui Dumnezeu, deşi autorităţile le-au
spus că suntem bandiţi periculoşi.

În centrul satului nostru de deportaţi se făcea în fiecare duminică piaţă
mare şi veneau mulţime de oameni din satele vecine ca să vândă şi să cumpere
tot felul de produse. Aşa s-a format legătura dintre deportaţi şi băştinaşi.
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Schimbarea banilor

Pe douăzeci şi şapte ianuarie 1952 s-a oprit circulaţia monetară şi pe 29
ianuarie s-a început schimbarea banilor. Pentru prima mie de lei vechi luai
zece lei noi, pentru următoarea numai cinci lei noi şi tot aşa, tot mai puţin
până la câţiva bani. S-au dus toate rezervele noastre. (Peste ani, într-un sertar
cu aspect interbelic, în casa aproape părăsită a unui poet singuratic şi ciufut
din Mehala, unuia dintre autori îi va fi dat să descopere o bancnotă ca un
langoş, ieşită de mult din mâinile prăvăliaşilor, pe a cărei bulină din mijloc,
gălbuie şi tristă, o mână a scris cu cerneală violetă: “Te-ai dus şi tu şi-n urma
ta/ va bate vântu-n punga mea”.) Cu purcoiu de bani de hârtie am aprins focu
sub pirostrii, iar pe cei de metal i-am dat pruncilor să joace cu ei călărita, ca să
ne mai lase în pace.

Ia-i şi du-te

De acasă scrisorile ne aduceau veşti groaznice. Toţi erau obligaţi să intre
în gospodăria colectivă (CAP), cei ce refuzau erau băgaţi în dube şi hurducăiţi
pe drumurile sparte dintre sate până ameţeau de cap şi semnau. (Ne amintim
povestea paorelui, adică a ţăranului: “Te înscrii?”, s-a răstit muncitorul
detaşat la sat pentru munca de lămurire. “Nu mă înscriu”, s-a răţoit ceaica
Ion. “Bine, atunci semnează aici”, şi omul a semnat, neştiind că de fapt
semnează înscrierea în gospodărie.) (Din amintirile unei mici funcţionare de
sfat popular dintr-un orăşel de la marginea Banatului: ”Trebuia să însoţesc
echipele de activişti şi muncitori din Arad veniţi să ridice cotele şi să înscrie
în colectivă. Ne-am dus cu toţii la familia Chepeţan, ţăran mic şi gras, cu
nevasta la fel. Le-au cerut să dea cotele, uica Cheţepan le-a spus că nu mai
are nici un ban. Activistul de la raionala de partid s-a răstit: Minţi, porcule,
ai vândut săptămâna trecută o pereche de boi în piaţă. Nana Marioara
Cheţepan a început să se vaite şi să se cânte ca după mort. De silă şi de
neputinţă, mi s-a făcut rău, mi-o venit aşa ca un leşin. Îmi aduc aminte că m-au
stropit pe obraz cu apă.  Când mi-am venit în fire, i-am văzut cum se uitau toţi
miraţi la mine. De frică, le-am zâmbit.”).  În baltă, capii de familie lucrau la
gostat, femeile şi bătrânii mai mult prin gospodării şi pe la grădinile de lângă
casă. În lunile de vârf, veneau brigadierii la preşedintele de sfat şi cereau
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mână de lucru, imediat miliţienii adunau la post o sută, o sută cincizeci de
femei, bătrâni şi copii şi-i împărţeau: ”Grădina, cât ai nevoie?” ”Treizeci!”
”Unu, doi, trei, patru... treizeci! Ia-i şi du-te! Altul!” ”Orezăria: patruzeci!”
”Unu, doi, trei... patruzeci. Ia-ţi patruzeci şi du-te!” Nimeni nu îndrăznea să se
sustragă de la muncă, pentru că imediat erai luat şi închis la post.

Lună după lună, dimineaţă de dimineaţă, acelaşi lucru se întâmpla fără
mari schimbări. Zilele se micşorau, nopţile se lungeau peste căruţe dimineaţa,
ne gândeam tot mai mult că acuşica vine iarna peste bordeiele noastre şi în loc
să ne tragem cizmele de gumă prin noroaiele câmpurilor, în curând vom păşi
spre lucru peste bruşi de pământ îngheţaţi, venea toamna, în zori roua din
iarbă era tot mai rece, pipirigul din baltă se închircea, în după-amieze stătute,
somnolente, raţele sălbatice măcăiau la înălţimi, ne uitam după ele dintre tuleii
de porumb.  Ne scuturam cizmele de pământ, tropăiam, ne pregăteam să urcăm
în căruţe.

Arhetipuri - ciclicitate

Duminică dimineaţa, spre iarnă, ne adunam pe rând la câte unul din noi,
beam vin de butuc de la localnici (trei-patru lei/litru), jucam cărţi şi purtam
discuţii despre situaţia noastră din baltă. Tăiam porcii la Ignat şi ne mai
înveseleam, se apropia Crăciunul şi ne reuneam pentru cor, cântam colinde
mergând pe poteca dintre stufărişurile uscate în drum spre bisericuţa din
Tămăoani, crivăţ, zăpadă viscolită, minus douăzeci de grade, obraji încreţiţi
de frig.

Spre primăvară ne-au împresurat trupele de armată, căutau paraşutişti pe
care ziceau că-i ţinem ascunşi, ne-au întors pe dos casele, dulapurile, boarfele.
Strigau la noi. ”Nu-i nimeni, domnu’ comandant.” Un soldat mi-a întins o
ţigară. Pe urmă au plecat. A murit Stalin, am sperat, n-am mai sperat, au mai
murit şi alţii, pe mama o rodea un cancer ascuns, nu putea merge decât cu
bâta, noaptea gemea pe înfundate. (Peste câţiva ani, după moartea lui Dej,
altundeva, în pusta bănăţeană, altă bătrână stătea pe scaunul de la drum,
roasă de boală, se uita la salcâmi, în faţa ei o cutie de conservă cu pisat
pentru bobocii de gâscă. Vorbeşte cu poştaşul, proaspăt absolvent al şcolii de
meserii: ”Au, au, maichii, tare-s frumoşi băgrinii când înfloresc, n-aş mai
muri până-i lumea.”)

Luna august, din nou ne gândeam că ne prinde iarna în baltă, cu ger, frig
şi vânt nesfârşit. Ne pregătim cu paie şi coceni de foc, în curând vor începe
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tăierile de porci, altele, în baltă. Cu venirea sfintelor sărbători, oamenii o vor
lăsa mai moale cu lucrul, o să mergem în procesiune prin baltă, ca la mănăstire,
la bisericuţa din Tămăoani, vom cânta colinzi în timp ce vom străbate
stufărişurile, poate o să ajungă până la noi vreo văruică de acasă cu zahăr
coţche şi cu un calup de marmeladă proaspătă pe un ger de minus treizeci de
grade, o să ne spună văruica despre cum ei nu cedează şi nu se bagă în colectivă,
despre lămuriri şi despre nima-n sat puşi în frunte, despre cai şi cum îi duc şi-i
puşcă, despre cum strâng câinii  pe care-i leagă de grumazuri cu laţuri de oţel
şi-i belesc ca să-i facă la Franţia mănuşi. Din nou se vor înzăpezi toate drumurile
şi abia vom ajunge la fermă. Se va zvoni că, undeva în baltă, un cioban cu
turma au fost înecaţi în zăpadă.

În toamna următoare va muri mama, a nouăsprezecea din Checea care
sfârşeşte aici. Trecând peste necazuri şi dureri, vom reuşi să tăiem doi porci şi
din nou ne apropiem de sfintele sărbători şi noi tot în baltă.

Poveste cu inundaţiile

Cu o zi înainte, apa aproape că a ajuns la nivelul digului. Se zvonea că la
noapte ruşii vor sparge digul la noi, ca să nu-i inunde pe ei. Nu se ştie ce a fost,
destul că în dimineaţa următoare, pe la 4, în dreptul secţiei Orezărie, unde
Prutul făcea o curbă mare, digul a cedat pe o lungime de o sută douăzeci de
metri, iar apa şi-a schimbat cursul venind direct spre noi. Până la satul nou
mai erau circa 4 km în linie dreaptă. Înspre secţia Prut din faţa satului se
întindea un dig de pământ cu şosea la un metru jumătate înălţime. Pe câmp,
şirele de grâu erau uriaşe ca munţii, iar porumbul avea trei metri jumătate
înălţime. Pe la două după-masa, apa a atins digul care proteja satul, dar nimeni
nu se ocupa de noi. Pe toate şoselele din regiune au fost oprite zeci şi zeci de
maşini şi camioane şi trimise în baltă să care tot ce se putea de la secţiile Prut
şi Grădină. Satul însă stătea pe loc, pentru că nimeni nu ne avea de grijă. Abia
după ora trei au venit primele camioane şi au fost încărcate familiile cu tot ce
aveau şi cu tot ce puteau lua. Operaţiunea de evacuare a durat până seara după
şapte, când apa a început să treacă peste dig.

De pe deal se putea vedea în satele din jurul nostru cum curţile oamenilor
erau pline de bagaje şi de mobilă de-alor noştri, descărcate din atelaje. Seara,
pe la nouă, apa bătea în casele din satul nou, cele din chirpici se înmuiau şi
cădeau într-un nor de praf, pe cele din lemn le-a înclinat năvala apei.

Când s-a făcut ziuă, toată lumea privea de pe deal de la 80-100 de metri
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înălţime, o mare de apă se vedea peste tot, ici-colo se zăreau vârfurile stâlpilor
de telefon. Era multă armată care mişuna în toate părţile. L-am rugat pe un
comandant să ne ia cu el cu şalupa cu motor, ca să vedem ce a mai rămas din
sat. Am mers de-a lungul liniei telefonice, am intrat pe strada I, am întors pe
strada II, şi aşa, stradă cu stradă. Am găsit plutind pe apă diferite obiecte, site,
troace din lemn, oale, găini şi pisici înecate. De pe vârful unui acoperiş de
casă mieuna jalnic o mâţă. Au avut dreptate băştinaşii când ne-au spus: ”Bre,
bre, cine vă pune să faceţi satul în baltă?”

O vreme am stat prin grajduri, prin şoproane şi prin case, pe unde puteam
sau era loc, căci sufletul moldoveanului este aşa de bun!

Aceasta este dureroasa istorie

La început le-a dat drumu’ la macedoneni, dar nu în Banat, ci în regiunea
Constanţa, şi nu în vagoane puse la dispoziţie, ci fiecare pe cont propriu. Apoi
au plecat basarabenii, dar iarăşi nu în Banat, pe când dintre olteni şi bănăţeni
au lăsat doar vreo cin’şpe familii de oameni bătrâni să se întoarcă la casele lor.
Îmi aduc aminte că din Checea au plecat spre sat următorii: maica Dita Checean,
singură, baba Eva Arăzan, tot singură, Bugariu Niculaie, moş Dârlea, Iancu
Faier, baba Luţa, Wist, moş Şandor şi moş Traian, fiecare pe contul lui, adică
au plătit vagonul. Cei ce am rămas ne-am instalat pe la depozitul de alimente
al gostatului, am continuat serviciul, gostatul a adus pontonieri şi armată şi a
început treierul; şirele de grâu săltate de apă s-au oprit în grinduri, aşa că au
adus combine pe şalupe lângă ele, au legat cu palamare pluta cu combine de
şira de grâu şi s-a început treierul, paiele le dădeau pe apă, iar grâul în saci pe
3+3+3 bărci; trase de vedete rapide, acestea au fost duse la Frumuşiţa veche,
unde se înmagazinau. Aşa s-a treierat până târziu, în octombrie, până s-au
terminat şirele de grâu. Ne-a prins din nou decembrie, a venit comisia şi ne-a
slobozit. Ne-am asociat mai mulţi la un vagon, am încărcat tot ce aveam şi în
zece ianuarie am ajuns în satul nostru drag după patru ani şi jumătate de
deportare.

În urma noastră a rămas sub apă satul nou cu cimitir cu tot. Aceasta este
dureroasa povestire a deportării a zeci de mii de oameni din Banat şi Oltenia
cât este frontiera cu Iugoslavia, pe o adâncime de 25 km.

În ‘ 91 am sfinţit un monument în satul Checea. Pe două părţi laterale am
scris familia cu numărul persoanelor deportate, iar în faţă, nominal, morţii din
Bărăgan, în plus am trecut şi trei familii expropriate cu morţi în străinătate şi
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familia unui deţinut politic care a fost închis trei’şpe ani, iar soţia şi copiii au
stat cu noi în Bărăgan.

Ora 5,30 dimineaţa -  ne-am trezit  din somn la bătăile dure şi repetate în
uşa de la stradă, am sărit din pat, ca să văd cine bate, dar mama era deja la uşă
şi deschidea, ne-a apărut în faţă un miliţian, însoţit de un grănicer cu pistolul
gata de tras.
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Trecem pe sub o poartă. O clădire cenuşie, fără stil, în spatele curţii
interioare, vag insalubră, un amestec de remiză de pompieri şi sediu CAP, în
stânga un gang, în dreapta intrarea în restaurant, pustiu la acea oră, să fi fost
şase, nu mai mult. O să trebuiască să mixăm, ne spunem, sunt prea mulţi, nu
avem reportofon, ei vin din mai multe unghiuri ale curţii, ale încăperilor, de pe
stradă, unii sunt surtucari, alţii nici orăşeni, nici ţărani, ne întâmpină cu vorbe
uşor protocolare, uşor jenate de chiar faptul, aproape exotic, al întâlnirii, al
intenţiilor, al amintirilor care aşteaptă undeva în dosul hainelor, al privirilor,
al ţigărilor ieftine. Strângem mâini, intrăm, se pun cap la cap vreo trei mese,
apar halbe de bere, verzui, cafele mai mult reci în şoluri. Doi dintre ei stau pe
marginea scaunelor, nu se simt în largul lor, oameni de casă, nu intră în birturi
decât la botezuri şi la nunţi, când stau turtiţi de somn pe scaune, în faţa meselor
cu mâncăruri sleite şi a sticlelor pe jumătate goale şi picotesc în larma
apocaliptică a torogoatelor săltate pe mese de tăiat porcul la vreme de Ignat.
Alţi trei-patru sunt la ei acasă, vorbesc cu o familiaritate apăsată cu şeful de
local, el însuşi urmaşul unuia care şi-a săpat bordeiul în prima noapte după ce
plutonierul le-a poruncit să-şi dea jos boarfele în câmp; unu’ cu sfetăr verde cu
fir argintiu, bine ameţit, înghite fumul ţigării, vorbeşte tare, ne invită cu
insistenţă să bem, poruncitor, ceremonios... Ora 18,20. Jimbolia, la marginea
ţării. În urmă cu câţiva ani, pe aici pluteau spaima şi speranţa evadării într-un
paradis plătit adesea cu viaţa.

Unii beau bere, alţii nu. Se prezintă pe rând: Aurel Herişanu, 70 de ani,
muscelean, venit la Jimbolia în 1946. Deportarea l-a prins, în 1951, în funcţia
de şef al serviciului contabilitate la întreprinderea de produse ceramice; Szell
Alexandru, zis Şoani, ungur născut în urmă cu 67 de ani în localitate, fost
fotbalist la CFR Timişoara; Gheorghe Smerecinschi, 70 de ani, bucovinean
refugiat în vremea războiului; Grigore Scripi, 66 de ani, refugiat din comuna
Mihăileni, judeţul Hotin; Vasile Rotaru, 73 de ani, venit tot din Basarabia,
Căuşani, Tighina; Franyo Miksici, 73 de ani, luat de la Checea şi stabilit în
Jimbolia de-abia în 1990, croat; fraţii Aurel şi Gheorghe Saftenco, unul născut
în Jimbolia, altul în Bărăgan, de loc din Bucovina, cu părinţii refugiaţi în
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1941; Vasile Fantaziu, basarabean şi el, devenit jimboleanţ, şi mai apoi
timişorean, organizatorul întâlnirii, omul care ne-a adus din oraş cu maşina.

Încercăm să ordonăm discuţiile, să temperăm năvala vorbăreţilor şi să-i
stimulăm pe taciturni. Discuţiile se intersectează, se suprapun febril, le notăm
în chiar dezordinea lor alertă, epic paralel, întâmplări de-o viaţă între două
sorbituri de bere: ”Cu două zile înainte de ridicare se adunaseră în gara Jimbolia
sute de vagoane de marfă, şuieratul locomotivelor ni se părea altfel decât de
obicei, câinii din oraş urlau la auzul lor, lumea în general agitată, fără să priceapă
de ce, nu mă simţeam în nici un fel vizat, ceva plutea în aer, nu mă simţeam
vizat, venisem aici, în 1946, din Muscel, serviciul militar îl făcusem la o
companie de grăniceri, vorbeam bine limba germană, făcusem, între ‘42 şi
‘44, şcoala de transmisiuni în Germania, în ‘46 absolvisem şcoala de subofiţeri
de la Breaza. În noaptea aceea de duminică spre luni, la ora trei, bătăi repetate
în uşa gazdei la care stăteam: ”Cine-i?” am zis, ”Securitatea ţării” , mi-au
spus, ”Deschideţi!”, ”NU deschid!”, ”Avem ordin să vă înmânăm un
document”. Am deschis. A intrat un locotenent major de securitate. M-a întrebat:
”Ce aveţi asupra dumneavoastră? Vă rog să-mi prezentaţi buletinul de identitate
şi livretul militar.” ”Vă spun că am făcut campania din Cehoslovacia.”
Securistul a continuat: ”În numele legii, în conformitate cu..., sunteţi deportat!
Părăsiţi localitatea în 24 de ore, altfel veţi fi arestat, puteţi merge în judeţele
Ialomiţa, Râmnicu - Sărat, Buzău”. Am mers cu trenul clasa a III-a, înainte
însă, dimineaţa, la întreprindere, directorul mi-a spus că nu ştie nimic. Nu mi
s-a dat voie să merg la primărie: ”Figuraţi pe lista persoanelor indezirabile”,
mi s-a spus. M-am dus acasă, în Lereşti - Muscel. Întâmplarea a făcut ca în
1966, pe când ajunsesem deja director la Ceramica Jimbolia, să descopăr în
casa de fier a întreprinderii o listă din acea vreme, în care figuram şi eu. Scria
acolo că am fost în armata germană, că am vorbit împotriva orânduirii socialiste,
că sunt fiu de chiabur, ceea ce nu era adevărat. Cel ce scrisese lista era un
bulgar, şef de serviciu, Topciov din Beşenova.”

Îl întrerupe Vasile Rotaru, vrea să plece: ”Înainte de deportare am făcut
parte din corul bisericii, popa a fost pus de Primărie să ne mintă: ‘Nu vă uitaţi
că-s atâtea vagoane în gară, îs pentru cereale‘. Venit din Basarabia, îmi
cumpărasem o casă în Jimbolia; în noaptea de după Rusalii -  bătăi cu patul
armei în uşă, am fugit cu soţia în fundul grădinii, numai în cămaşă de noapte,
am stat ascunşi între tulpinele de mac, miliţianul a trecut pe lângă noi fără să
ne vadă, spre ziuă ne-am strecurat pe lângă nişte duzi şi am pătruns în casă.
Soldaţii au forţat geamul cu baioneta şi au deschis uşa. Un securist ne-a ordonat
să ne facem bagajul, deoarece vom fi transportaţi în altă regiune, ne-am luat
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calul şi căruţa. În gară am văzut un om împuşcat în fălci, era Gheorghe Vitruc,
tatăl a patru fete. Aşa împuşcat l-au suit în vagonul de marfă; soţia lui, Maria,
a murit în spitalul din Călăraşi, Gheorghe ăsta avea să moară şi el peste patru
ani. Am ajuns la Dropia, aici a fost adusă şi familia Tincu, el, Nicolae, nevăzător,
şi ea, Maria, anchilozată. Au rămas aşa sub cerul liber, ea a murit cu bruma pe
ea, închircită pe o canapea în câmp. Pe când lucram la GAS, au venit doi
miliţieni să-mi facă percheziţie, au lăsat intenţionat cartuşe de pistol într-o
ladă cu rufe, apoi au presat-o pe nevastă-mea să spună unde a ascuns pistolul,
au chinuit-o până a leşinat. Am locuit un an în bordei, apoi într-o cocioabă
acoperită cu paie. În noaptea de 31 decembrie 1951 spre 1 ianuarie 1952 am
compus un fel de urătură, care mi-a fost publicată în România liberă din 27
decembrie 1991. Vă dau, dacă vreţi, una:

Acolo unde suflă
Turbat pe culme vântul
Şi spulberă din calea-i
Zăpada şi pământul,
Unde nu cântă cucul
Şi nici privighetoarea,
Nici pupăza, nici mierla
Când vine primăvara,
Pe unde numai uliul
Şi bufniţa şi cioara
Şi noaptea cucuveaua
Hălăduiesc din plin,
Acolo, pe câmpie,
Sub crunta silnicie,
S-au stins spre veşnicie
În caznă şi surghiun
Cei duşi ca la osândă,
Dezmoşteniţi de soartă,
Departe de-a lor vatră
De dragul lor cămin,
Sub paza nemiloasă,
Tânjind s-ajung-acasă,
Ei n-au lăsat s-apună
Credinţa din străbuni.
Ajunşi în libertate -
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Oprelişti sfărâmate,
O palidă lumină,
O flamă din tăciuni. ”

Soarbe din bere. Ni-l arată pe ospătar: ”Avea doi ani jumătate, mi-l
amintesc în gară, în braţele unchiului său, cel împuşcat în falcă, copilul avea
urechea arsă de la împuşcătură.”

Szell Alexandru îşi aprinde ţigara: ”Nu am fost pe liste, eram cheferist,
mecanic de meserie, am jucat fotbal în vremea aceea în divizie, pe op’ş’pe
iunie ’51 m-a vizitat la Timişoara fratele meu spunându-mi că la Jimbolia e un
aer apăsător, parcă un fel de mobilizare. Am venit acasă să-mi văd logodnica,
trăiam cu ea de mai multă vreme, noaptea la ora 12 vine un locotenent de
securitate foarte simpatic, însoţit de un militar. Am deschis. M-au întrebat
cine sunt. Nu eram pe lista pentru deportare, am fost adăugat lângă logodnică
în actele lor. Ea aparţinea celei mai bogate familii din Jimbolia, Klein, 185 de
jugăre de pământ, şvabi veniţi din Lotharingia. Am umplut câteva cufere cu
ţoale, am luat mobila comandată la Londra şi în Elveţia, am ales două vaci,
doi cai, un porc, treizeci-patruzeci de pui. Pe 19 eram îmbarcaţi cu totul în
bou-vagon. Aurel Herişanu ne-a văzut cum ne pregăteam, era şi el în gară, se
pregătea să plece la părinţii lui din Muscel. Eu şi logodnica am fost debarcaţi
în Dâlga, unde ne-am şi căsătorit mai apoi.”

Atmosfera de birt se insinuează între noi şi epicul în inflaţie al
bărăgăniştilor. Mai bem bere. Domnul Şoani zice mai departe, zice la un
moment dat de un securist care în timpul debarcării îl pomeneşte pe Domnul.
Turtit de căldura pustietăţilor, de mirosul de smoală şi de catran al traverselor
de cale ferată, zice aşa: ”oare există Dumnezeu?” Zice şi se uită la Şoani
insistent sau întrebător sau provocator. Şoani nu realizează de ce se preocupă
tovarăşul ofiţer de asemenea probleme. Nu poate să desluşească provocarea
de sinceritate. Stă între glodurile de pământ uscat, între două tufe de bozie,
pute a bălegar de cal, nu departe e o lizieră – 12 metri de salcâmi până la
marginea unei bălţi secate. Îşi aude numele strigat de nişte căprari şi de un
funcţionar. Se apropie, stă la rând şi primeşte patru scânduri pentru casă pe
lanul secerat de ovăz. ”Aici ţi-i locul”, îi zice căprarul şi-i arată în stânga un
par şi mai încolo, la dreapta, celălalt par, un spaţiu gol, ţepii ovăzului şi câţiva
greieri şi lăcuste care sar de sub picioare, stă între pari cu scândurile alăturea,
îşi face coliba repede. Într-o zi, spre seară, meştereşte un separeu pentru pui şi
pentru cocoşul ăl mare, căruia îi leagă pliscul cu gumă ca să nu cânte şi să nu-l
audă cine ştie cine (nu pricepem prea bine de cine se ferea, poate că vroia să
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nu ştie şi alţii că-l are cu el, ca nu cumva să i-l fure). Îi dezleagă pliscul la ore
fixe, ca să poată mânca şi să bea apă. Era fotbalist de divizie, că doar ”cefereul”
Timişoara era în A, aşa că vine securistul Stere din partea clubului C.F.R. din
Bucureşti, Rapidul de astăzi, şi-i zice: ” Ascultă, Szell, ţi se oferă o şansă...”
şi-i spune că ar putea scăpa de deportare dacă se duce să joace fotbal în capitală
şi el îi cere să-i scoată din Bărăgan şi pe socrii lui, astfel că înţelegerea cade.

Peste vară se prezintă comisii speciale în sat, ca să cumpere vacile Holstein
şi caii Nonius pentru tracţiune şi mulţi vând. În scurtă vreme rămân cu buzele
umflate, pentru că a venit stabilizarea şi au pierdut totul.

În august, la Dâlga, în satul nou înfiinţat de către deportaţi, se năpusteşte
o ploaie torenţială cum Şoani n-a mai văzut în viaţa lui. I se îneacă porcul,
găinile şi cocoşul. Oamenii îşi pun în troace făina, copiii, ţoalele şi orătăniile.
Doamna Roth, profesoara de muzică din Jimbolia, îl strigă pe Szell să o salveze
de la înec. Stă cocoţată pe un scaun care se scufundă încet în pământul înmuiat
de ploi. Bătrânul Peter  Servo se refugiază în pat, sub torente, cu umbrela
deschisă, în vreme ce pereţii de lut ai bordeiului sunt supţi de ape. Peter geme
sub umbrelă: ”Ei weh, Gottes Will!”.

Spre toamnă, Szell se împrieteneşte cu directorul fermei, care va ajunge
mai târziu mare şef la comunişti prin ministerul agriculturii. Amândoi erau
născuţi în aceeaşi dată. Organizează cu directorul o echipă de fotbal şi
construiesc un stadion peste drum de gară. Au încercuit terenul cu bare de
lemn, iar tribuna era de categoria B. La inaugurare, balonul va fi aruncat dintr-un
avion utilitar în faţa a trei mii de spectatori. Au avut şi o ţigancă, lângă o
tonetă improvizată, care vindea îngheţată. După meci, fotbaliştii au fost plimbaţi
cu trenul de la Dâlga la Bogdana.

Szell a trăit acolo în bordei, în arşiţă, geruri, ploi năprasnice şi zăpezi
uriaşe, zilele unei tinereţi năvalnice care îi apare astăzi îndepărtată şi prinsă în
contururi sentimentalizate de trecerea anilor.

Băştinaşii din Dâlga veche trăiau lipiţi de luturile pustei, între garduri
din beţe de floarea-soarelui şi din tulei roşi de vaci. Treptat au sfârşit prin a se
ataşa de noii veniţi, chiar dacă la început i-au privit cu neîncredere. Întâlnirile
dintre autohtoni şi ”coreenii ” aduşi cu bou-vagonul i-au modificat pe cei dintâi,
inspirându-le un alt mod de trai, de la felul de tăiere şi preparare a porcilor, a
pâinii şi până la anumite probleme de agricultură. Au învăţat unii de la alţii o
sumedenie de lucruri. Ataşamentul afectiv al localnicilor s-a adâncit într-atât,
încât, odată, pe când Szell se afla în trecere prin Dâlga Veche şi după ce sătenii
aflaseră că eroul fotbalist fusese muşcat de nişte câini, au sfârşit prin a omorî
toţi câinii fără căpătâi din sat pentru a-şi exprima solidaritate cu necazul lui.
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Szell trăia cu logodnica încă din vremea de dinainte, aşa că s-a hotărât să
se însoare. Nunta a fost grozavă, au avut peste o sută cincizeci de nuntaşi
deportaţi, plus directorul Mirea, Maxim veterinarul şi domnii de la securitate
şi miliţie. A cântat renumitul gurist deportat Mitică Căpeţean. Szell a primit
de la director băutură, carne de porc şi de viţel. A fost bine. Atât de bine cât se
putea acolo în pustietăţi. Altora le-a fost mai puţin bine, aceia nu erau nici
tineri şi nici fotbalişti renumiţi, ei stăteau pe margine şi priveau din uşa scundă
a cocioabelor cum treceau pe uliţele glodoase ale satului patrulele de miliţieni
călare. Privirea lor părea inexpresivă, şi chiar aşa şi era, o privire aparent
posacă şi indiferentă precum câmpia care-i învăluia în muţenia ei stătută.
Privirea oarecare a unui deportat oarecare într-o după-amiază cufundată în
tristeţe sălcie.

*

Când au venit în Bărăgan, Szell şi logodnica sa aveau patru mii de dolari,
34 de napoleoni din aur şi patru seturi mari de tacâmuri din argint aduse de la
Viena şi de la Budapesta de Grossvater Michl, bunicul logodnicei lui Şoani.

(În legătură cu numele de Michl, ne povesteşte uichiţul Iosâmică de la
Sânmihai o snoavă-meditaţie asupra sonorităţii celor două limbi. Zice uichiţu
în felul următor: ”Or fost odată un român şi un şvab, pretini buni, care s-or
vorbit să facă concurs care din ei strigă mai tare. S-or suit pe un deal. Românul
o văzut în vale un păcurari cu oile şi-o zbierat cât o putut: ‘Măăă Ioanee
măăă!!’ Ăla de jos i-o răspuns: ‘Ceee-i măăă?’. Atuncea neamţu o văzut şi el
mai jos, între pruni, un neamţ de-al lui şi-o prins a zbiera la el: ‘Mihlll!  Mihlll!
Mihlll!’ Ăla nu l-o auzit defel.”)

Atunci când şi-au construit şi consolidat casa, au băgat toată averea
aceasta, ca loc sigur de păstrare, în ziduri.

În 1955 au fost lăsaţi acasă, n-au putut scoate comorile de acolo. Szell s-a
întors peste doi ani, a găsit casa năruită, între dărâmături se aranjase ţiganul
Cârpaci Poligrad cu familia lui, se putea trece dintr-o odaie în alta până în
câmp. Doar în spate, unde fuseseră şpaisul şi grajdul, sub un acoperiş din bozi
şi tulpini uscate de floarea-soarelui, ţiganca-mamă, cu sâni aşezaţi pe foale,
proptea sfârcul între gingiile moi ale unui prunc gol, iar altuia, făcut cu un an
înainte, îi îndesa în gură o cârpă înmuiată în zahăr. Pe lângă picioarele lui s-a
strecurat un purcel, despre care în prima clipă a crezut că e un câine... N-a mai
aflat nimic de soarta banilor de aur şi a tacâmurilor de argint gravate cu numele
familiei socrului său în alt veac. Se întoarce la gară. Pleacă în Banat cu un
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sentiment de uşurare în suflet, ceva vag, aproape indefinit, o eliberare.
Halbele de bere sunt verzui, de parcă ar fi stat o vreme mai lungă într-o

băltoacă cu mătasea-broaştei, miroase a scrum rece, mestecăm la masă câte un
langoş dulceag-amărui. Rece.

Aurel Herişanu, care mai vorbise, îşi reia povestea. I s-a impus să meargă
în Muscel, acasă. După o zi a apărut un plutonier de securitate, cerându-i să
părăsească satul. A încercat să intervină la Bucureşti, la Ministerul
Construcţiilor. I-a abordat – pe scară ierarhică – pe Constantin Hauffman, şef
de serviciu, pe Jan Grigoriu, director general, şi pe ministrul Hossu, care a
vorbit direct cu Alexandru Drăghici. Răspunsul primului securist al ţării a fost
că nu se poate face nimic, aşa că i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, cu înscrierea
D.O. în buletin şi cu obligativitatea de a se prezenta periodic la organe, în
comuna Simileasca din judeţul Buzău, unde era contabil la Fabrica de ţigle şi
cărămizi ”30 Decembrie”. După un an, cu aprobarea Ministerului de Interne,
a fost lăsat să plece la Târnăveni, iar la 1 februarie 1955 a primit dezlegarea să
se întoarcă la Jimbolia, de care acest muscelean se ataşase sufleteşte. Urmările
faptului că făcuse şcoala de transmisiuni în Germania nazistă nu s-au stins
niciodată. În 1965, locotenentul Cărăcăleanu, astăzi colonel, l-a convocat la
Securitatea din Jimbolia şi i-a spus: ”Să dai o declaraţie despre ce ai făcut în
Germania”. Herişanu i-a replicat scurt: ”Nu-ţi dau”. La şcoala de lângă
Magdeburg, unde fuseseră 10 români, a absolvit ca şef de promoţie fără a
urma Unterricht-ul, un fel de învăţământ politic nazist. Fusese şi a rămas un
excelent meseriaş.

Intervine Gheorghe Smerecinschi, unul dintre cei trei fraţi, şefi ai
uscătoriilor artificiale de la liniile tehnologice Morando, probabil locul unde
era uscată ceramica din fabrică. El zice aşa: ”Am simţit necazul la începutul
primăverii lui ’51, când Securitatea ne-a verificat pentru că eram bucovineni
fugiţi din bunăstarea sovietică. Sunt din localitatea Roşa – Cernăuţi, am avut
acolo un atelier de fierărie, socrul mi-a fost deportat de ruşi în ‘40 la
Vladivostok, unde a şi murit trei ani mai târziu. În 1945, soacra, soţia şi fetiţa
de un an se aflau la Braşov, pe strada Lucaci, la numărul 128.  Eu fiind  militar,
m-am dus la Comisia de armistiţiu, dominată de ruşi, încercând să obţin
amânarea pentru al doilea transport a familiei care se afla deja în vagon. Soacra
s-a rugat în ucraineană de un rusneac solid şi cu mustaţă vârtoasă, care până la
urmă se îndură şi le scoate din vagon împreună cu o mătuşă de-a noastră. Am
uitat să spun că la Comisie o vorbă bună mi-a pus şi o tolmace evreică,
Dumnezeu să-i dea sănătate, de fapt noi, bucovinenii, ne-am înţeles bine cu
evreii din jurul Cernăuţiului, am căutat să-i protejăm de nemţii ce voiau să-i

Adunare liniºtitãAdunare liniºtitãAdunare liniºtitãAdunare liniºtitã



RUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în Bãrãgan30303030

ducă la Bug. După ce familia mi-a scăpat din tren, am aranjat să-i duc până la
Ploieşti în camioane militare româneşti. De acolo am găsit un alt camion şi am
ajuns la S.T.B. – Uzina de Tramvaie din Bucureşti. Pe drum, soacra se ia în
vorbă cu o doamnă care se oferă să ne dea o cameră la subsol. Acolo am rămas
câteva zile şi apoi ne-am stabilit în comuna Creţuleşti-Buftea. Eu m-am angajat
la fierăria unui particular, chiar în Buftea. În ’46 ajung la Gheorghe Vântu,
bucovinean de-al meu, decan al avocaţilor în Bucureşti şi fruntaş liberal. Ăsta
mă sfătuieşte să merg în Banat, unde se colonizează şi se dă pământ, ”altfel vă
iau ruşii”, mi-a spus. Am venit în Jimbolia în 1947 şi într-adevăr am primit 5
hectare de pământ. În 1951 se simţea ceva. Proprietarul casei unde locuiam,
un neamţ care cunoştea Cernăuţiul, ne-a avertizat că se vor întâmpla lucruri
deosebite, ne-a pus pe gânduri faptul că a venit o dispoziţie de la Sfat ca fiecare
să pună tăbliţă în dreptul tarlalei pe care o are. În 17 iunie a bătut toba în
Jimbolia şi dobaşul ne-a spus despre  o mare manevră militară care urma să se
petreacă prin împrejurimi şi că nimeni nu are voie să iasă din localitate, iar
trenurile sunt suspendate. Un vecin mi s-a urcat în căruţă pe când mă întorceam
de la câmp şi mi-a şoptit că a văzut două plutoane de miliţieni care şi-au luat
câteva cutii mari cu ţigări de la prăvălie. ‘Ăştia-s ori pentru voi, ori pentru
noi’, mi-a şoptit vecinul. Până la urmă au fost şi pentru unii, şi pentru alţii,
adică şi pentru cei nou veniţi, şi pentru localnici. A doua zi, duminică, fetiţa
mea avea serbare la grădiniţă, urma să recite o poezie cu Stalin, prietenul
copiilor. A şi spus-o, pentru că deportarea se va petrece în noaptea următoare.
La serbarea fetei, careva a răspândit vorba că între Clarii-Vii şi Jimbolia, pe
calea ferată, a oprit un marfar din care s-a scoborât o grămadă de armată şi s-a
ascuns în popuşoaie. Cică erau de prin părţile Sucevei. Duminică spre luni au
năvălit pe străzile Jimboliei trupe. Am întredeschis rulourile şi am văzut că
era miliţie şi soldaţi. Pe la unu noaptea, sau poate că pe la două, nici nu mai
ştiu exact câte să fi fost, s-au auzit bătăi în poartă. Când neamţul proprietar s-
a dus să deschidă, un maior de la miliţie s-a răstit la el: ‘Ce ţineţi, bă, porţile
închise?!’ Au discutat o vreme cu neamţul  şi cu fratele meu, pe urmă au postat
câte un soldat cu puşca mitralieră la fiecare uşă, apoi au ieşit în stradă şi nu
după multă vreme s-au întors: le scăpasem la inventar, au întrebat: ‘Unde-i
Smerecinschi Gheorghe?’ Mi-au citit şi mie decretul în care se spunea că din
data de azi sunt ridicat şi dus în Dobrogea. Mi-au interzis să ies din cameră.
Doar soţiei i-au permis să vadă de animale. S-a făcut ziuă. Era 5,00. În liniştea
curţii s-a auzit un răcnet. Ciucită lângă un boschet, cu mâinile petrecute peste
creştet, tolvăia fata neamţului. Mamă-sa sărise în bazinul pentru apă de ploaie,
din acelea cum au şvabii, adânc de doi metri şi lung de patru şi lat de trei, cu
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acoperiş din lemn şi tablă. Se auzea în curte leorpăitul muierii în apă, l-am
văzut pe un soldat îndreptându-se spre bazin cu un muc de ţigară lipit de buze.
Se suie cu picioarele pe acoperişul ăla scund şi se uită în jos, calm. Trage o
sudalmă: ‘ce aia mă-tii, te-or apucat căldurile?’ Mai vine un soldat, reazemă
puşca de marginea bazinului, se apleacă amândoi, unul o apucă de picioare şi
celălalt de sfetărul verde, o trag afară, aproape o trântesc în mijlocul ogrăzii
peste apărătorile pentru pui de găină, sub un cais bătrân.

În două ore a trebuit să ne strângem tot ce aveam, să le punem într-o
căruţă şi să ne îndreptăm spre gară. Am stat lângă gară de luni şi până vineri.
Ceferiştii ne-au spus că vom fi debarcaţi între Făurei şi Feteşti, în câmp. Acolo
o să stăm. Trec peste peripeţiile drumului, astea s-au tot spus. În Bărăgan eram
aşteptaţi de militari şi civili. Erau şi câţiva plutonieri de miliţie împreună cu
vreo şase-şapte civili cu şepci şi gulere proletare, probabil activişti şi securişti
mai de soi. Erau şi câţiva localnici care se uitau cu spaimă la tot ce se întâmpla
acolo, la marginea terasamentului de cale ferată şi se mirau că vorbim
româneşte. Ei ştiau că vor veni acolo coreeni şi iugoslavi de-ai lui Tito. Buun...
am mers cale de trei sau patru kilometri printre lanurile de grâu şi de cânepă.
Am ajuns la Gostatul ”Pavel Tcacenco”. Primesc şase scândurele late cât palma
de om, ca să-mi trasez plaţul primit, lat de zece metri şi lung de treizeci. Am
nimerit într-un lan de grâu. Mi-am dat drumu’ în grâu şi parcă simt şi acuma
căldura de cuptoriţă a pământului şi mă uitam cum săreau lăcustele şi greierii
peste picioare. Nu ştiam de unde să mă apuc de treabă. Îmi aduc aminte că m-a
luat aşa ca un fel de sfârşeală, ca un somn. Am stat o vreme şi după aia m-am
apucat de casă. Nu ştiu cum, da’ până în ziua de azi îmi aduc aminte cum am
stat în lan şi cum mai săreau greierii şi lăcustele peste picioare. Am gătat casa
spre sfârşitul verii. Poate că din cauza oboselilor şi poate că şi din cauza mizeriei
a izbucnit o epidemie de tifos exantematic de tremuram toţi de febră. Curgeau
apele pe noi, o boală care îţi mâncă intestinele şi nu te poţi urina decât o dată
la opt sau zece zile. Cinci săptămâni n-am mâncat nimic, doar am băut o căniţă
de ceai. Cei ce-au mâncat un biscuite, ceva, au murit. Vreo şase inşi. Nu trebuia
să mănânci nimic. Ajunsesem sub treizeci de kile. A venit o comisie de la
Galaţi, surorile spuneau să ne lase să murim, că pentru asta ne-au adus aici.
Noroc cu directorul spitalului, care era omenos. Ne tratau cu aspirină. A trecut
şi asta. Am lucrat la ferma ”Tcacenco”, la fierărie, după cum îmi era meseria.
Din toate câte am pătimit, îmi aduc mai bine aminte iarna lui ’53, când a fost
o iarnă foarte grea, cu viscol, ieşeam din când în când din casă pe un gemuleţ
de la bucătărie, plasat contra crivăţului. Atunci au murit doi bătrâni în bordei,
sub potopul de neauă.  Buun...

Adunare liniºtitãAdunare liniºtitãAdunare liniºtitãAdunare liniºtitã
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Bucovinenii  şi basarabenii nu au avut voie să se întoarcă în oraşele
principale sau în localităţile de unde au plecat. Am rămas până în ’60. Au
venit macedoneni şi buzoieni, toţi având aceeaşi patimă, adică fiind suspecţi
în ochii regimului că au fugit de ruşi, de comunism sau din alte motive. Nu
ştiu prea bine de ce or fi fost ei aşa de suspecţi. Oricum, nu ne-am înţeles la fel
de bine cu ei ca şi cu şvabii. Am făcut acolo grădini de elită. Am luat fiecare
câte două hectare de pământ. Abia în ’60 ne-am întors la Jimbolia. Aici fratele
meu se căsătorise cu o nemţoaică.”
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Familiile Mezin locuiau la Giulvăz şi erau printre cele mai bogate de
acolo. La culesul de bumbac din Bărăgan au trudit două ramuri: a lui Cipor şi
a lui Pătriconi. Li s-a întâmplat şi lor ce li s-a întâmplat tuturor. Le-a fost
rezervată descinderea pe neaşteptate în gospodărie a armatei şi a securităţii,
şi-au luat şi ei cu aceeaşi grabă câteva haine şi ceva mâncare din cămară, vreo
două dulapuri pe care le vor aşeza în câmp, lângă Ciulniţa (încropindu-şi cu
ajutorul lor un adăpost), o vacă, un cal, nişte saci de grâu şi de porumb, câteva
găini. Au întârziat în gară câteva zile. Stăpânul gospodăriei, Mita Mezin, s-a
întors, a putut să se mai întoarcă acasă prin bunăvoinţa soldatului care-i păzea.
A păşit în curte a doua zi dimineaţa, şi-a aruncat privirea peste acareturile
pustii, a ascultat mugetul animalelor înnebunite de foame, lătratul câinelui
rămas în lanţ, cotcodăcitul păsărilor închise în coteţe. În preajma lui s-au adunat
porumbeii flămânzi de pe streaşina casei şi din columbarul aşezat pe stâlpul
înalt din spatele pătulelor. N-avem cum evoca astăzi surparea sufletească a
acelui om. Şi-a băgat mâinile în păr şi şi-a proptit capul de zidul casei. În
câteva zile a albit de tot.

Sofia Mezin, nevasta lui Mita, a fost găsită, după multe căutări, de miliţieni
şi de soldaţi. Avea în casă, zidit, un perete dublu în care ţineau grâul şi porumbul.
În acel loc se putea intra prin pod. Acolo au găsit-o pe femeie. Stătea între
ziduri, pe mormanul de grâu. Când au pus lanterna asupra ei, au văzut că lângă
ea era o fotografie, o poză cu Mihai pe la 14 ani, pe când era voievod de Alba-
Iulia. Tatăl său fusese primar în sat şi-l purtase cândva pe rege într-o căruţă cu
patru cai albi spre castelul de la Banloc.

Au luat-o şi pe mama lui Mita, Mărie Mezin, de 81 de ani. Ceea ce a
urmat se aseamănă cu destinul altor mii de ţărani deportaţi: lunga călătorie,
debarcarea pe un câmp pustiu, fără nimic în preajmă, adăpostul făcut din
credenţuri peste care au aşezat hârtie gudronată, după o vreme – coliba-bordei.
Aşa au petrecut o iarnă cu toţi cei din jur. Au săpat o fântână la peste 40 de
metri adâncime, după ce, înainte, multora le-au murit animalele de sete. În
anul următor şi-au făcut casă din chirpici şi au început să fie vizitaţi de oamenii
din satele vecine.

Schiþã pentru un recviemSchiþã pentru un recviemSchiþã pentru un recviemSchiþã pentru un recviem
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Bătrâna a murit acolo, tot rugându-se de fiii ei s-o ducă acasă. Pe patul de
moarte i-au spus să poate muri liniştită şi că o vor duce în Giulvăz imediat ce
vor putea să părăsească pusta Bărăganului. I-au mai spus că-i vor amenaja
groapa în aşa fel încât s-o poată lua uşor la o adică.

Feciorii ei s-au întors în sat după şase ani, îmbătrâniţi şi bolnavi. Unul
dintre ei a murit ros de cancer, scurtă vreme după ce şi-a redobândit casa.

Iepta, ginerele lui Vasa (fratele lui Mita), la mulţi ani după deportare, s-a
oprit, în drum spre un sanatoriu, la Ciulniţa, ca să revadă locurile unde a trăit
atâta suferinţă inutilă. Seara, când să urce în tren, a alunecat sub roţi. În
întunericul ce se lăsase, acarul de la canton a auzit gemete între şine, s-a
apropiat, iar cel de pe traverse l-a apucat cu mâinile de după gât. Când l-a
ridicat, a văzut că rămăsese doar o jumătate din trunchi. A leşinat.

A fost înmormântat acolo, nu departe de oasele bătrânei, în pământul
Bărăganului, răscolit de două ori în an de plugurile gostatului.
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Satul Obad, comuna Ciacova, judeţul Timiş
Perioada deportării: iunie 1951 - februarie 1956
Locul deportării: comuna Valea Viilor, raionul Feteşti, regiunea Ialomiţa

(Constanţa)
Numărul de familii deportate: 11 (dintre care 7 de români şi 4 de germani).
Numărul de persoane deportate: 27.
În Bărăgan nu a decedat nici o persoană, în schimb s-a născut un copil.
După întoarcerea din locul deportării au decedat 19 persoane, astfel că în

prezent sunt în viaţă 8+1=9 persoane. Numele şi naţionalitatea celor deportaţi
sunt prezentate în anexa 1.

I. Evenimente premergătoare deportării
a) Deportarea în Rusia a şvabilor i-a amărât pe toţi vecinii din Obad.
b) La noi în sat a existat un singur moşier, preotul Lungu, care a fost

trimis cu domiciliu forţat pe lângă Câmpulung-Muscel.
c) Conform definiţiei date în Dicţionarul limbii române, Ed. Academiei

RPR, chiabur este ”acel ţăran bogat care aparţine burgheziei satelor, posedă
mai mult pământ decât poate lucra singur, dispune de importante mijloace de
producţie şi foloseşte munca salariată”. Activiştii comunişti de la sate percepeau
cote obligatorii din curtea paorelui (ţăran, în subdialectul bănăţean) sau direct
din arie, în chiar momentul când grâul ieşea din batoză.  Pentru înduplecarea
şi distragerea atenţiei delegatului de la raionala de partid, gospodarii pregăteau
mese îmbelşugate, stropite cu ţuică de prună şi cu vin de otelă. În vreme ce
conducătorii locali şi cu cel de la centru îşi puneau stomacurile la cale, cei ai
casei doseau, cu meşteşug dobândit din epoca năvălirilor, mici cantităţi de
cereale.

II. Etapa premergătoare deportării
Cu o săptămână sau două înainte de deportare, a venit în sat un tânăr

locotenent de miliţie, a intrat în unele case şi i-a întrebat pe oameni ce probleme
au, dacă au mijloacele de muncă necesare. Ţăranii răspundeau de obicei, ca să

Secþiunea SubuSecþiunea SubuSecþiunea SubuSecþiunea Subu
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nu fie făcuţi sabotori, că treburile merg destul de bine. Locotenentul asculta
cu atenţie ce i se spunea. Nu-i stăteau o clipă ochii în cap, cercetând tot ce i se
părea mai deosebit în gospodăriile oamenilor. Saluta scurt şi pleca.

După aceea s-au petrecut mai multe lucruri: îngrămădire de vagoane de
marfă înspre graniţa cu Iugoslavia, oameni ascunşi prin grădini şi pe la sălaşe
(printre ei se afla şi Bunicul, care a stat printre aracii de vie chiar şi în noaptea
deportării).

III. Deportarea propriu-zisă
Familia Subu, compusă din cinci persoane, a avut circa douăzeci ha arabil.

Bunicul se ocupa cu comerţul de animale (vite, porci, oi). Angajase sezonier
una, două slugi. De menţionat că Bunicul, înainte de a aduna avere, a fost şi el
slugă. În duminica Rusaliilor era o atmosferă încărcată. Spre seară, toboşarul
satului a dat de ştire la tot omul că nimeni nu are voie să părăsească localitatea.
Vânzoleală mare la sediul comunal de partid. Un binevoitor l-a avertizat pe
bunic că e pe listă. Nimeni nu bănuia că va fi deportată întreaga familie. Bunicul
s-a pitit în grădină. Spre miezul nopţii a bătut în poartă un miliţian. Era însoţit
de militari de la trupele de securitate şi de către un delegat al partidului, numit
Dan Petru. Bunicul, între timp, a părăsit grădina şi, luând un lemn, a aruncat
după pemerist, înjurându-l.

Miliţianul care a avut în grijă buna desfăşurare a operaţiunilor deportării
a fost acelaşi locotenent, cel ce a vizitat înainte gospodăriile sătenilor.

Ofiţerul de miliţie ne-a adunat pe toţi membrii familiei într-o cameră şi
ne-a ţinut o cuvântare: ”Din ordinul partidului şi guvernului”, ne-a spus, ”sunteţi
obligaţi să părăsiţi domiciliul, orice împotrivire va fi pedepsită conform rigorilor
legii”. Ne-a îndemnat să fim ascultători, ca să nu fie obligat să ia măsuri aspre
împotriva noastră şi a altora din sat. Ne-a mai comunicat ce aveam voie să
luăm cu noi. A lăsat trei soldaţi să ne păzească: unul stătea la poartă, altul în
curte şi al treilea în casă. Pe urmă au apărut trei persoane cu misiunea să
inventarieze bunurile care rămâneau în casă. Toată recolta anului 1951 a fost
luată, furată mai bine spus, de către stat.

Împachetarea s-a petrecut într-o derută totală. Vecinilor şi rudelor nu li s-a
dat voie să se apropie şi doar bunăvoinţa santinelei de la poartă le-a permis să
vină şi să-şi ia rămas bun de la noi. Îmi amintesc de vaietele mamei, care nu
voia să-şi părăsească locuinţa. Stătea în coridor şi plângea întruna, în timp ce
noi, ajutaţi de soldaţi, căram mobila din casă: două şifoniere şi trei paturi. Am
mai luat doi cai, o vacă şi o căruţă. Pentru transport ne-au ajutat vecinii şi
rudele. S-a format pe străzile satului un convoi de căruţe încărcate cu mobilă,
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saci de grâu şi făină, perne, saltele. La căruţe, oamenii au legat vitele, în cuşti
de lemn au îngrămădit găini, gâşte, porci şi raţe care cotcodăceau, găgăiau şi
grohăiau de parcă am fi fost ţigani din aceia nomazi, plecaţi Dumnezeu ştie
unde, spre capătul lumii. Cei rămaşi ne-au însoţit până la ieşirea din localitate,
de parcă am fi fost un cortegiu funerar, femeile boceau şi strigau după noi, iar
noi stăteam în căruţe şi nimeni nu mai plângea, ne uitam la vecini cu priviri
împietrite. Această secvenţă mi-a rămas cel mai puternic imprimată în memorie,
cum stăteam noi în căruţe, printre mobile, orătănii în cuşti şi mormane de
haine legate în cearşafuri şi pături şi ne uitam împietriţi la cei rămaşi bocind la
marginea satului.

Ne-am îndreptat spre comuna Ciacova, unde am fost debarcaţi pe terenul
de fotbal. Aici am stat, sub cerul liber, două sau trei nopţi. Am dormit în căruţe
şi am avut noroc că nu a venit ploaia în acele zile. Au mai sosit şi din alte sate,
din Ciacova, Ghilad şi Petroman. Stăteam cu toţii între cai şi vite şi discutam,
că nu ştia nimeni ce vor să facă cu noi. Unii ziceau că această deportare este
începutul şi că vor fi mutate toate satele din Banat în Bărăgan, alţii ziceau că
vom fi duşi în Rusia, ca nemţii, pentru că aici se vor construi tranşee şi cazemate
în vederea începerii războiului cu sârbii.

IV. Îmbarcarea şi călătoria
A treia dimineaţă au venit miliţienii şi soldaţii şi au început să strige:

”Fiecare familie să-şi strângă lucrurile, să lege vitele de căruţe”. Ne-am
încolonat într-un şir lung de atelaje şi ne-am îndreptat spre gară. Aici ne-am
îmbarcat într-un tren de marfă. Familia noastră, împreună cu alte câteva din
Obad, a fost repartizată în două vagoane, unul în care ne-am aşezat cu hainele,
mobila şi vesela de bucătărie şi altul în care am urcat vitele, caii şi orătăniile.
Cât am stat în vagoane în aşteptarea locomotivei, a apărut un miliţian care ne-a
spus cum să ne comportăm pe drum, ce avem voie să facem şi ce nu avem
voie, când putem să deschidem uşile vagoanelor ca să ne facem nevoile şi să
luăm apă. Miliţianul avea la el un caiet şi căuta să ne liniştească întrebându-ne
pe fiecare cam unde am vrea să ne stabilim. Noi, împreună cu alte familii din
Obad, am optat pentru Sălişte, în apropierea Sibiului, numai că totul s-a dovedit
o minciună, pentru că autorităţile ştiau dinainte unde anume o să ne ducă. Pe
drum ne-am dat seama că nu mergem în Ardeal şi când am ajuns în gara Băneasa
din Bucureşti toată lumea vorbea că o să ne ducă în Siberia. În drum spre
Slobozia, în inima Bărăganului, am priceput că vom fi debarcaţi pe aici pe
undeva, deoarece vedeam, prin geamul zăbrelit al bou-vagonului, familii aşezate
în câmp, care îşi improvizaseră adăposturi din dulapuri, iar peste acestea au
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aşezat pături şi rogojini pentru a se feri de arşiţă. Deşi nu am putut lua contact
direct cu acei oameni, ne-am dat seama, sau poate că cineva îi va fi recunoscut
pe vreunii din cei aşezaţi în câmp, printre şifoniere şi căruţe, şi s-a răspândit
vestea că oamenii aceia sunt bănăţeni de-ai noştri din comunele limitrofe
Timişorii, care au ajuns la destinaţie mai devreme decât noi.

Am fost debarcaţi în Feteşti-Gară, de unde, cu ajutorul localnicilor, ne-am
deplasat pe un platou al unui deal situat între Feteşti-Gară, Feteşti oraş şi satul
Buliga. Băştinaşii ne-au mărturisit pe şoptite că s-a lucrat cu multe luni înainte
la parcelarea loturilor pentru case şi grădini şi la trasarea viitoarelor străzi şi a
locurilor unde vor fi construite şcoala, sfatul popular şi miliţia.

Localnicilor li s-a spus că vor fi aduşi coreeni, motiv pentru care multă
vreme am fost denumiţi în acest fel de oamenii de acolo.

Stabilirea noastră în satul nou – aşa i se spunea la început viitoarei comune
Valea Viilor - nu a fost lipsită de peripeţii, pentru că ne-am aşezat în câmp fără
acceptul celor care se ocupau de aşezarea familiilor pe loturi şi străzi. Când au
apărut tehnicienii constructori, toate loturile de casă de pe străzile învecinate
cu noi şi din întreaga comună erau ocupate, aşa că se punea întrebarea: ce-i de
făcut? De aici s-au născut alte emoţii şi alte necazuri. Pe platoul acela erau
familii din Obad, din Petroman, din Tolvadia şi din Ciacova, oameni pe care-i
cunoşteam. În plus de asta, stătuserăm deja câteva zile acolo, aşa că o nouă
îmbarcare ne înspăimânta de-a dreptul. Cu toate acestea, la insistenţele
oamenilor şi datorită problemelor legate de transport, s-a hotărât trasarea unei
noi străzi de către un tehnician (sau inginer) cumsecade, pe nume Bujor, care
s-a lăsat înduplecat de rugăminţile noastre. Faptul ne-a bucurat, în ciuda
noianului de necazuri care se prăvăliseră peste noi. Topografii ne-au măsurat
suprafaţa de pământ care ni se cuvenea şi au stabilit locul unde urma să ridicăm
viitoarea casă.

V. Construcţia casei
O vreme, majoritatea deportaţilor nu s-au grăbit să-şi construiască

locuinţa, gândind că ne vom întoarce acasă, cu toate că nemţii, care aveau
experienţa deportărilor în Rusia, căutau să ne convingă să ne apucăm de treabă,
că nu vom pleca de acolo multă vreme, poate ani în şir, ziceau ei. Bunicul şi
alţii spuneau că acum vor veni sigur americanii când vor auzi cum se poartă
comuniştii cu noi. La auzul acestor păreri, nemţii dădeau din mână a pagubă,
însă ai noştri ziceau că noi am fost aliaţi şi că, după ce s-a încheiat pacea,
americanii au zis că vor face şi vor drege în aşa fel încât ne vor ţine liberi şi
nu-i vor lăsa pe comunişti să facă ce vor ei, fără să dea socoteală la nimeni.
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Nemţii ziceau ”ja, ja, o să ţină seama, nici nu pot să doarmă noaptea Ana
Pauker şi Dej de grija americanilor”.

Ai mei au improvizat la început un dormitor din mobilă pe care au acoperit-o
cu prelate împotriva ploilor. Pe urmă au făcut o colibă ciobănească şi, la urmă,
casa. Bordeiul l-am ţinut după aceea pentru vacă. Ne-au dat geamuri, uşi şi
lemnărie pentru acoperiş. Pereţii caselor i-am făcut din pământ bătut, iar
acoperişul din stuf pe care l-am adus din bălţile de pe marginea Dunării. Şi
pentru că mulţi nu voiau să-şi facă locuinţe, au venit în vara lui ‘51 de la
Bucureşti nişte activişti cu funcţii şi au discutat cu mai marii comunei, care le-au
spus situaţia. În plus de asta, erau oameni printre noi trecuţi de şaptezeci de
ani care nu mai aveau putere să-şi facă singuri case şi ziceau că mai bine mor
acolo în câmp. Cei de la Bucureşti le-au explicat că sunt consideraţi duşmani
ai poporului şi că, dacă vor refuza să se supună şi să se apuce de treabă, le vor
fi găsite locuinţe gata făcute în puşcărie.

Până la urmă, toţi şi-au făcut bordeie săpate în pământ, peste care au
aşezat hârtie gudronată, mai apoi şi-au ridicat casele care trebuiau să fie
construite la fel: o bucătărie şi o cameră sau o bucătărie şi două camere. În
timp ce lucram la case, miliţienii ne-au strâns buletinele şi au aplicat pe ele
ştampila D.O., domiciliu obligatoriu, şi ne-au spus că nu avem voie să ne
deplasăm decât pe o distanţă de cel mult 15 km în jurul satului.  Miliţienii
patrulau călare toată ziua pe străzi şi ne supravegheau. Cu toată paza lor, unii
dintre ai noştri au reuşit ca numai după 4-5 luni să se ducă pe furiş acasă, în
Banat, ca să vadă ce se întâmplă cu casele noastre. Ei erau foarte preţuiţi de
oameni şi, cu toate acestea, îi prindeau, pentru că se găseau şi din aceia care îi
turnau la miliţieni şi securişti.

VI. Problema apei
În Valea Viilor, apa potabilă s-a dovedit a fi o problemă deosebită. Fiind

situată pe deal, comuna nu şi-a putut săpa fântână, cu toate că am scormonit
pământul la o adâncime de 70 de metri. A trebuit să ne aprovizionăm cu apă de
la fântânile gostatului, la o distanţă de 3 km de sat. Acolo se formau cozi la
care oamenii stăteau cu orele. Au apărut întreprinzători particulari – cărau apă
cu măgarii în butoaie şi o vindeau cu 25 de bani găleata, aşa că era gospodărită
cu multă grijă. Îmi amintesc cum, într-una din zile, bunica s-a dus după apă la
gostat cu o cobiliţă cu două găleţi şi a luat cu ea şi vaca pentru a o adăpa acolo.
După ce şi-a umplut găleţile şi a adăpat vaca, s-a întors urcând panta – lungă
de aproape un kilometru – a dealului. Când a ajuns acasă, a dat jos cobiliţa cu
cele două găleţi şi s-a dus să aducă mâncare pentru vacă. Cât a lipsit de lângă
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vită, aceasta a băut apa din găleţi, aşa că am rămas în acea seară cu un sfert de
găleată de apă, cât s-a îndurat vita să ne lase şi nouă.

VII. Problema şcolii
Am terminat clasa a V-a în anul şcolar 1951-1952, în comuna Valea Viilor.
Un eveniment deosebit s-a produs în viaţa mea în vara anului 1954, cu

ocazia admiterii în clasa a VIII-a. Am auzit de la colegi că la Şcoala Medie nr.
5 din oraşul Cernavodă se dă un nou concurs de admitere pentru completarea
locurilor rămase neocupate. Ca să ajungem la Cernavodă, trebuia să depăşim
graniţa celor 30 km pe care o permitea inscripţia D.O. de pe buletin. Împreună
cu încă trei colegi – ne-am luat inima în dinţi şi am plecat la Cernavodă, unde
am ajuns înainte de începerea examenului. Probele de concurs s-au ţinut la
matematică şi la limba română timp de două zile. După fiecare probă ne-am
întors acasă, iar a doua zi ne-am prezentat singuri, fără a fi însoţiţi de părinţi,
la examene. Am fost declarat reuşit. Bucurie mare în familie, însă de scurtă
durată, deoarece şeful de post din comună a fost informat de isprava noastră şi
ne-a spus că nu ne putem prezenta la şcoală când va începe anul din cauza
acelui D.O. de pe  buletin. Ne-a mai spus că însăşi deplasarea noastră la examen
a fost ilegală, aşa că să fac bine şi să-mi reiau munca la pepiniera gostatului. În
aceeaşi situaţie se mai aflau încă vreo doi-trei din comună. Între timp am aflat
de la o colegă pe nume Claici Virginia, de loc din comuna Valcani, actualul
judeţ Timiş, pe atunci regiunea Banat, care, fiind în aceeaşi situaţie, a făcut o
cerere la Direcţia Generală a Miliţiei; aceasta i-a aprobat să se prezinte la
Şcoala Medie din Cernavodă. Am făcut şi eu imediat o cerere asemănătoare,
însă răspunsul nu a venit decât cu vreo trei săptămâni înainte de încheierea
primului trimestru şcolar, aşa că bucuria s-a dovedit din nou de scurtă durată,
deoarece conducerea şcolii din Cernavodă a refuzat să mă primească, motivând
că mai sunt puţine zile până la încheierea situaţiei şcolare pe primul trimestru.
Această veste ne-a adus-o tatăl meu, care fusese la Cernavodă. Întreaga familie
s-a întristat foarte tare şi mama s-a hotărât să meargă ea şi să vorbească cu
directorul şcolii. I-a spus cu disperare şi cu lacrimi în ochi că şi noi suntem
cetăţeni români şi că eu am luat concursul de admitere învăţând într-un bordei.
Directorul a rămas impresionat de cele spuse de o biată ţărancă necăjită şi a
aprobat înscrierea mea la şcoală.

Pe toată durata cât am fost elevi la Şcoala Medie nr. 5 am fost trataţi fără
nici o discriminare, ba chiar cu simpatie de către colegi şi profesori. Îmi
amintesc cu multă plăcere de domnul profesor Hans Stirner, care ne preda
matematica, de soţia domniei sale la chimie şi de alţi profesori care ne-au
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înconjurat cu o deosebită atenţie şi cu înţelegere.

VIII. În loc de concluzie
La întoarcerea în sat a părinţilor şi bunicilor au existat unele probleme,

deoarece casa noastră şi încă două alăturate, ale lui Şoşdean Ignat I şi Şoşdean
Ignat II, fuseseră ocupate de C.A.P. Prin bunăvoinţa preşedintelui C.A.P.-ului,
Jurca Simion, care a fost slugă la Bunicul şi cu care acesta s-a purtat bine, am
recăpătat o cameră din cele şase ale casei. Mai apoi am primit-o toată, dar asta
după câţiva ani. După absolvirea liceului, în 1957, m-am prezentat la admitere
la Facultatea de Electrotehnică din Timişoara şi am fost respins. Am intrat în
anul următor la Facultatea de Matematică a Universităţii din Timişoara, pe
care am absolvit-o în anul 1964. După o scurtă perioadă m-am înscris din nou
la un concurs de admitere la Institutul Politehnic Timişoara, Facultatea de
Mecanică. Am absolvit-o şi pe aceasta în anul 1970, fiind repartizat în acelaşi
an la Centrul de Sudură şi Încercări de Materiale  din Timişoara. În anul 1984
mi-am susţinut teza de doctorat, iar în prezent sunt cercetător ştiinţific gr.I şi
şeful Laboratorului de încercare prin sudare, metalizare şi lipire. Am fost
membru de partid din anul 1964.

Nu sfătuiesc pe nimeni să facă sau nu politică, e treaba fiecăruia ce face
şi cum gândeşte, însă eu aş dori să fac apel de suflet la foştii deportaţi în
Bărăgan să înţeleagă că a avea atitudine politică este o datorie morală a noastră
a fiecăruia. În ceea ce mă priveşte, prin atitudine politică înţeleg suma de
fapte şi acţiuni concrete pe tărâm social care să oprească revenirea pe plaiurile
noastre a comunismului ce ne-a ţinut pe toţi prizonieri ai unor minciuni şi
fărădelegi.
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În casa lui Ionel Şoşdean din satul Obad, comuna Ciacova, judeţul Timiş,
împreună cu Cornelia Fiat şi Teofil Subu. Este de faţă soţia domnului Şoşdean.
Stăm în jurul unei mese în coridorul casei. Ne plimbăm prin curtea gospodarului
împins de nevoi să lucreze timp de 40 de ani în halele unei industrii care a
dislocat şi ea, ruralizând oraşele. Aflat la vârsta pensiei, Şoşdean Ionel împreună
cu ai lui a căpătat 20 de hectare de pământ şi s-a apucat de treabă, utilat cu
ultimele cuceriri ale tehnicii agricole, înspre paguba agromecurilor. Sub
şoproane ne-am uitat la tractorul U650, la plug, la disc, la semănătoarea cu
patru rânduri, la semănătoarea de păioase, la remorcă, la maşina de erbicidat.
Totul până la combină.

Dicutăm în faţa unor păhăruţe cu ţuică despre zilele de atunci:
Ionel Şoşdean: Soţia o fost acasă şi după aia s-o rugat de miliţian s-o mai

lase câteva zile ca să n-o ducă la bouvagon şi-or lăsat-o acasă...
Daniel Vighi: ...şi fetiţa dumneavoastră...
Ionel Şoşdean: ...da, şi fetiţa. Eu eram la Reşiţa de câteva zile şi m-or

dus arestat la Ciacova. La Ciacova m-or închis – eu eram copil, ce? aveam
nouăş’pe ani.

Viorel Marineasa: ...fiica dumneavoastră era născută?
I.Ş.: Da, avea cinci zile. Băiatul s-o născut acolo. ŞI eram în arest la Ciacova

şi şeful de post cheamă înăuntru un miliţian şi-i spune:  ”Fii atent, dacă ăsta încearcă
să fugă, împuşcă-l ca p-un câine!” Părinţii erau deja în Bărăgan.

D.V. : El a spus ca dumneata să auzi treaba asta cu împuşcatul...
I.S.: Da, sigur, eram de faţă când o spus, el o spus în aşa fel încât să aud.

M-or dus după aceea la Deta  sub escortă şi ăia de acolo m-or ţinut şi ei arestat
o noapte. Dimineaţa un miliţian mi-o zis: ”Mă băiete, văd că eşti copil de
treabă, te duci la soţie şi după aia te prezinţi în gară la Jebel. Îţi dăm un însoţitor
şi te duci cu trenu’ la părinţi. ”

V.M.: Deci în Bărăgan...
I.Ş.: În Bărăgan. M-am dus la Jebel, m-am îmbarcat cu soţia, am venit

seara în gară...
D.V.: Deci n-aţi fost cu un tren de deportaţi? Cu trenul obişnuit, de

persoane?
I.Ş.: Da, da! Deci, eu, soţia şi fetiţa în cărucior. Atât.
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V.M.: Şi ce bagaj aţi avut? Aţi plecat aşa, cu mâinile goale?
I.Ş.: Nimic, domnule dragă. Nimic.
D.V.: Părinţii s-au dus înainte...
I.Ş.: Părinţii s-or dus cu bagajele. Vreau să vă spun că în alea două

săptămâni după ce i-o dus pă ei, când veneam de la Reşiţa nu aşteptam să intre
trenu’ în gară, săream din el înainte de staţie ca să nu mă prindă. Nişte consăteni
m-or denunţat că-s la Reşiţa la servici: lucram pe un şantier de construcţii,
şantierul 513.

Ne-or îmbarcat în tren. Când am ajuns la Dâlga, erau acolo socrii şi, cum
bănăţenii aveau cai albi, i-am recunoscut imediat, erau chiar la gară, făceau
transporturi la gostatul de la Dâlga. M-am dat jos pe scări şi când colo îl văd
pe socru-meu şi rudele. Am strigat pă ei, ni-or văzut şi cu fata în braţe. De la
noi or dus în Bărăgan şapte persoane: o fost bunicu-meu, bunică-mea, maică-
mea cu taică-meu care el o dus tot greu’, eu, soţia şi fetiţa şi acolo s-o născut
băiatu’. La unu ianuarie 1956, când ne-o dat drumu’ înapoi, s-o născut băiatu’.

D.V.: Dumneavoastră aţi ştiut atunci, sau părinţii, că vă vor duce în
Bărăgan?

I.Ş.: Părinţii mei ştiau că vor ajunge în zona Feteşti, pentru că deportările
s-au făcut de Rusalii, iar pe ai mei i-au luat abia în septembrie.

D.V.: Dar de ce v-au ridicat în septembrie?
I.Ş.: Nu ştiu. Pe unii i-au ridicat în iunie şi pe noi mai târziu, chit că noi

am fost mai înstăriţi ca mulţi consăteni. Ceea ce vedeţi, maşinile astea în curte,
aşa a avut şi taică-meu: secerătoare şi legătoare americane Kornik, mai am şi
acuma facturile, plug cu două brazde, plug cu trei brazde, maşină de tăiat
lucerna, nouă cai în grajd, trei vaci, o sută de oi. Taică-meu o reuşit pentru
timpul ăla, când or fost cotele foarte mari, o reuşit să le achite pă toate.

Teofil Subu: Şi tot n-or fost mulţumiţi...
I.Ş.: Mi-aduc aminte că o venit o comisie de miliţieni, ofiţeri, şi era o

ploaie grozavă în ziua în care or venit ei...
V.M.: Atunci în septembrie?
I.Ş.: Nu. Înainte, prin mai, înainte de Rusale... şi bunică-mea era cu piciorul

rupt, stătea acolo în coridor, în casa ailaltă, şi noi scoteam cartofii ăi noi la
casă în spate acolo şi toţi eram murdari cum am scos, unu’ din ofiţerii ăia
întreabă: ”Dumneata ce eşti aicea, servitoare?” Ea zice: ”Îs mama lu’ băiatu”.
Zice ăla: ”Serios?” Şi bunică-mea începe să plângă.

D.V.: Şi-a dat seama că-i ceva în neregulă. Erau în uniformă?
I.Ş.: În uniformă, da! Şi zice alt ofiţer: ”Maico, nu plânge, că aici ai să

mori.”  Tot aici o murit (râde), dar după ce o venit din Bărăgan.
D.V.: Dumneavoastră aţi făcut casa?
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I.Ş.: Da, da. Taică-meu o făcut-o, o bătut pământ...
D.V.: Dar de unde o ştiut s-o facă?
I.Ş.: Le-o dat cofraj, o bătut pământ. O făcut prima oară podrum, deci

pivniţă, o făcut o casă cu două camere şi o bucătărie. A trebuit să bage într-o
cameră caii şi vaca. Seara, şapte inşi stăteam într-o cameră, întindeam saltele
pe jos şi dormeam toţi şapte. Şi dimineaţa le strângeam şi le scoteam afară şi
pe pereţi era mucegai de un deget şi curgea apa şiroaie ca la puşcărie. Peretele
era crud şi nu se putea usca.

V.M.: Aţi primit pământ fiecare?
I.Ş.: De unde pământ?! Eu m-am angajat la Gostat Feteşti. Acolo s-o

angajat şi taică-meu şi o făcut transporturi cu caii. Acuma, ce să vă spun, eu
am fost şi fotbalist.

D.V.: Unde aţi jucat? La Feteşti?
I.Ş.: Eu am jucat cu Feniaţ şi cu Pain.
T.S.: Cei care au jucat mai târziu la C.F.R. Timişoara şi la Ştiinţa

Timişoara, în divizia A...
I.Ş.: Şi cu Laur de la Jimbolia, dacă-l ştiţi... Făceam echipă noi ăştia

deportaţii şi nu aveam probleme cu nimeni, jucam în campionatul regional. Îl
luam cu noi pe Teo, pe Subu, era copil pe atunci, bunică-său îl căuta şi el era
cu noi. Învăţa la liceu la Cernavodă şi bunicu-său îl căuta, întreba ”unde-i
Teo?” şi el era pe la gară cu echipa de fotbal. Îmi zicea mie moşu-său: ”Numa’tu,
Ionele, l-ai stricat”. Noi trăiam puţin mai bine de pe urma fotbalului, că puteam
să circulăm până la Constanţa, miliţia mai închidea ochii.

T.S.: Nu era pentru toţi aşa. Aveam pe buletin D.O., aşa că nu puteam
merge prea departe. Un vecin de-al nostru s-a dus să-şi cumpere purcei într-o
zonă interzisă, a fost prins şi trimis un an şi jumătate la Canal.

I.Ş.: Atâta m-or iubit oamenii din Feteşti pentru fotbal, ceva extraordinar.
Florica Şoşdean: Am făcut şi un cor acolo în Feteşti. Nu era format

numai din deportaţi. Eram amestecaţi. Până la urmă ne-am apropiat de cei de
acolo, nu le mai era frică de noi.

I.Ş.: Cât despre nemţi, şi ei circulau prin Feteşti şi cum erau învăţaţi cu
marmelada or golit toate alimentările de marmelada aia de scândură, cum i se
zicea. S-or dus şi mai departe după marmeladă, da’ i-o prins miliţia şi i-o adus
în sat ca pe un ciopor de oi.

V.M. Şvabii s-au adaptat mai greu la condiţiile din Bărăgan?
I.Ş.: Da’de unde, nu conta naţia.
T.S.: O parte din ei au avut experienţa Rusiei... ei şi-au făcut imediat

locuinţe, noi am mai stat, tot am sperat că vin americanii. Nemţii au avut
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majoritatea  case cu două camere şi bucătărie, că erau două stasuri de case, cu
o cameră şi cu două.

V.M.: Am auzit că au fost cazuri de nemţi bătrâni care s-au sinucis acolo.
F.Ş.: Au fost şi la noi două cazuri, da’ nu mai ştiu dacă erau nemţi sau alte

naţii, că am fost tânără pe atunci, nici nouăşpe’ ani nu aveam.
D.V.: Deci cei bătrâni au suportat mai greu despărţirea de locurile de baştină.
F.Ş.: Noi, cei tineri, ne-am angajat la gostat şi în câteva luni am început

să ne distrăm ca la noi acasă.
I.Ş.: Turnul de apă de la gostat era la nivelul caselor noastre, aşa eram

noi de sus aşezaţi cu satul faţă de rest. Nu aveam apă deloc, au încercat să
foreze, dar nu au dat de ea. Se duceau oamenii cu obraniţa (cobiliţa) cu două
găleţi şi cu vaca după ei şi mergeau după apă. Bunica lu’ Subu...

T.S.: Scuză-mă că te întrerup, dar eu am descris episodul ăsta cu bunica
şi cu vaca şi cu cobiliţa în notele pe care le-am dat pentru carte.

I.Ş. Baba a adus cu chin obraniţa cu vădrele cu apă şi o lăsat-o în curte...
până s-o băgat ea în casă, vaca i-o băut apa. O zbierat la ea: ”Bată-te Dumnezău
dă bolândă!”(râde)

D.V.: Cum se tăia porcu’ pe la oamenii de acolo?
I.Ş.: Porcu după ce era tăiat îl atârnau afară ca să îngheţe...
F.Ş.: ...şi îl mâncau în două săptămâni...
I.Ş.: Şi după aia or început să se obişnuiască de la noi. Ei îşi făceau altfel

proviziile pentru iarnă, îşi puneau o sută de kilograme de brânză la butoi şi o
sută de kilograme de peşte. Or învăţat de la noi cum se prepară porcu’ nemţeşte.

F.Ş.: Până la urmă ne-am despărţit cam greu de ei, că ne-am împrietenit
foarte tare unii cu alţii.

I.Ş.: Or învăţat de la noi să facă suveacă cu mac (cozonac), ei n-or ştiut
ce-i macu’ şi s-or gândit că mâncăm plăcintă cu furnici şi după ce-or gustat le-o
plăcut tare mult...

F.Ş.: Când ne-am despărţit de ei, la plecare, ne-o părut la fel de rău ca
atunci când ne-am despărţit de ai noştri din sat când ne-au ridicat.

D.V.: Cum era pământul acolo?
I.Ş.: Pământul era foarte bun prin baltă, între Borcea şi Dunăre se făceau

recolte fantastice.
Ştiţi ce se mai întâmpla? Lunea, Miliţia venea la capătul satului şi vâna

oameni. O sută, două sute – îi lua, nu ţinea cont că are copil sau ce are: în
coloană şi toată lumea la gostat! Îi trecea cu podul ăla din baltă şi îi lua înapoi
sâmbăta, deci de luni şi până sâmbătă stăteau acolo între lanuri de grâu şi
cucuruz.

Taifas (I)Taifas (I)Taifas (I)Taifas (I)



RUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în Bãrãgan46464646

EPISTOLAREPISTOLAREPISTOLAREPISTOLAR
(Carol Sebestyen, “Orizont”, 10 august 1990)

��”În acea comună am avut ca vecini cu casele pe mai mulţi cetăţeni
dislocaţi din comuna Comorâşte, judeţul Caraş-Severin, şi anume: Vuia Iosif,
senior şi junior, Ţiperdel Achim, zis Ciocu’, senior şi junior, Botoş Iancu,
senior şi junior, Cocora Petru, impiegat CFR şi alţii care nu le reţin numele.”
(B.I)

��”În acest loc al disperării am avut şansa de a o cunoaşte pe d-na Maria
Antonescu, soţia mareşalului Ion Antonescu, şi d-na Codreanu, precum şi pe
colonelul Praporgescu, fiul generalului, eroul de pe Olt (1916). Deşi la o vârstă
venerabilă, doamna Antonescu o însoţea şi o ajuta pe d-na Codreanu în
îndeplinirea obligaţiilor pe care le avea ca femeie de serviciu la şcoala din
sat.” (V.A.)

��”Făceam chirpici pentru casă. Nu mă obligase nimeni, dar exista un
grafic şi discuţiile se purtau în jurul acestei probleme, că nu ne vor ajunge
chirpici pentru casă. Văzând cum stau lucrurile, m-am apucat să fac şi eu
chirpici. Reuşeam chiar cinci pe zi. Aduceam pământ cu găleata, apă, paie, le
amestecam cu picioarele, puneam pământul amestecat cu apa şi paiele în formă
şi gata chirpiciul. Am lucrat primii chirpici după ce am mâncat şi nu mă vedea
nimeni. Apoi, foarte mândru, m-am dus la mama şi am chemat-o să vadă ce
făcusem.” (I.R.)

��”În anul 1952, în Joia Mare a Sfintelor Paşti, am plecat cu alimente la
părinţi (deportaţi în satul Fundata Ialomiţa, n.n.), dar nu am putut ajunge de
Paşti, că am fost arestat de Miliţia Cefereului, unde am stat închis până a treia
zi de Paşti în beciul din gara Urziceni, apoi dus cu pază la Ploieşti, unde am
primit buletinul de identitate şi mi s-a spus să mă întorc cu primul tren acasă la
Braşov, altfel mi se va pune şi mie ştampila pe buletin cu domiciliu
obligatoriu.“(V.F.)

��”Alături de noi, într-un amărât de bordei trăiau trei bătrâni. Familia
Ivaniţchi. Un bărbat, Adolf, şi surorile lui. Adolf era ras pe cap, avea o mulţime
de lame uzate pe care le lua la rând, poate le ascuţea. Într-o zi Adolf a murit.
Mama mi-a spus că eu am să duc crucea. De cruce era legată o batistă şi în
batistă câţiva lei. Crucea era foarte grea şi îmi tăia umărul. Avea muchii foarte
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drepte. O schimbam mereu de pe un umăr pe altul şi ajunsesem la capătul
puterilor. Îmi venea să plâng. De multe ori mergeam apoi la cimitir şi priveam
crucea lui Adolf pe care o cărasem în spinare.”(I.R.)

��”Când ne-am eliberat am găsit casa distrusă şi goală. Toată gospodăria
noastră a fost vândută de Comunişti, preţul l-au băut şi l-au mâncat.” (L.A.)

EpistolarEpistolarEpistolarEpistolar
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CAZUL AVOCAT NICOLESCUCAZUL AVOCAT NICOLESCUCAZUL AVOCAT NICOLESCUCAZUL AVOCAT NICOLESCU

Ar fi atâtea de relatat, dar au trecut ca şi noi. Sunt bătrân, cu multe
suferinţe, memoria mă mai ajută, ce am pierdut este încrederea în oameni.
Cele ce le voi spune sunt infinit de mici faţă de adevăratele suferinţe. Pentru
mulţi dintre noi, durerea a intrat în instinct. Ura împotriva noastră nu a încetat.
Văd astăzi amestecul de politeţe cu plictiseală abia mascată al celor care, într-o
împrejurare sau alta, sunt nevoiţi să mă asculte. Altora le este ciudă şi ne
invidiază pentru măruntele avantaje materiale pe care le-am dobândit după
revoluţie în calitatea noastră de foşti deportaţi.

Sunt născut în comuna Ilovăţ, dar am trăit mai mult în Turnu-Severin. În
dimineaţa de 19 iunie a anului 1951 mă îndreptam spre o judecătorie comunală,
unde aveam un proces pe rol şi, mai mult decât atâta, fiind sărbătoare religioasă,
adică Sfintele Rusalii, trebuia să fac act de prezenţă la serviciu, căci instructorul
de partid ce răspundea de justiţie era cu ochii pe mine ca fiu şi nepot de chiaburi.
Am plecat cu o droşcă trasă de un cal, luând soţia şi copilul cu mine. La 15 km
dincolo de Turnu-Severin am întâlnit un convoi în care am recunoscut consăteni
de-ai mei văicărindu-se în căruţe. Am întrebat dacă şi mama mea este în coloană.
Careva a confirmat. Imediat după aceea mi s-a pus un pistol automat în ceafă
şi un ofiţer mi-a ordonat să intru în convoi. Pentru că mama mea era considerată
”duşmancă a poporului”, n-au lăsat-o să ia decât o bocceluţă cu haine. Noi nu
aveam nici măcar atât. În acele clipe se alegea praful din agoniseala a trei,
patru generaţii. În prima gară din vestul Severinului, la Şimian, ne-au urcat în
vagoane de vite şi am pornit în necunoscut. Am fost deversaţi la Călăraşi-
Gară. În dreptul vagonului meu a apărut o căruţă: nu aveam ce pune în ea.
Conducătorul atelajului părea un om tare sărac, caii lui erau mici şi slabi.
Când ne-am întâlnit prima dată m-a întrebat cum de ştiu româneşte, fapt ce m-
a contrariat. Mi-a explicat că lor le-au spus miliţienii şi securiştii că vor veni
în Bărăgan colonişti coreeni. Când însă a văzut că suntem români, a rămas
mişcat de soarta noastră. Ajungem la destinaţie, adică în câmp; românul acesta
cu suflet a fost impresionat de faptul că ne obligau să stăm acolo, în lan, şi s-a dus
să vorbească cu ei, cu stăpânii roşii, şi le-a cerut să-i dea lui copilul meu, că el
mai are cinci copii şi să stea cu ai lui, să nu rămână în câmp.
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Intervenţia mărinimoasă a omului aceluia a fost pentru mine începutul
calvarului. El a fost ameninţat că va fi la rândul lui ridicat ca unul care a
pactizat cu duşmanii poporului. L-au interogat în mai multe dăţi şi l-au
ameninţat. Nu l-am mai văzut pe acest om timp de aproape doi ani. Atunci mi-a
povestit el tot ceea ce i s-a întâmplat pentru că a îndrăznit să-i fie milă de o
familie de bieţi surghiuniţi fără vină. Şi eu am avut mari necazuri de pe urma
cererii acelui localnic. Mi-au făcut o notă în care era menţionat faptul că încă
de la debarcare am luat legătura cu oameni uşor influenţabili politic pentru a
organiza neîndeplinirea măsurilor luate de partid. În 4 ani şi 6 luni am fost
interogat, pe acest motiv şi pentru altele inventate de ei, de patruzeci şi trei de
ori, timp în care am completat chestionare, am scris autobiografii, toate sub
ameninţare şi stres.

După doi ani, pe când mergeam spre Călăraşi, m-a ajuns acel om şi m-a
recunoscut. S-a bucurat ca un frate când i-am spus că noi trăim cu toţii şi
copilul este acum în clasa a III-a. S-a închinat şi a zis: ”Dumnezeu e mare.”

La începutul dislocării aveam câte o dormeză şi căruţa în care dormeam.
Am mai primit un pat de scânduri de la un vecin, cu o saltea cu paie pe care a
dormit soţia cu copiii cât am stat acolo. La început n-aveam apă şi mâncare.
După două zile de la debarcare am plecat cu căruţa să caut ceva de lucru - să
transportăm de la circa 20 de kilometri din balta Ialomiţei.

După câteva zile, un salariat al fermei care răspundea de noi mi-a propus
să merg şi să deservesc cu căruţa colonia de muncă formată din deţinuţi,
atenţionându-mă că era un comandant acolo tare al dracului şi că n-am unde să
mănânc şi că o să trebuiască să iau masa la cantina G.A.S. Acest fapt m-a
bucurat, pentru că puteam să rezolv cumva mâncarea.

M-am prezentat a doua zi la colonie la ora indicată. Acolo, comandantul
– un locotenent major -  m-a măsurat din ochi şi m-a întrebat de unde sunt şi ce
am învârtit în viaţă. I-am zâmbit politicos ca să-l mai îmbunez şi am spus că
am lucrat pe unde am apucat, nu i-am spus ce am fost. Munca nu era grea.
Trebuia să-l duc pe câmp ca să inspecteze echipele de deţinuţi. Din ordinul
lui, gardienii care mergeau cu noi nu aveau voie să schimbe nici un cuvânt cu
mine. Câtă vreme era şi el în căruţă, stăteau cu spatele spre direcţia de mers.

M-a lăsat la prânz să merg la cantină şi cum nu aveam bani pentru bon i-
am rugat pe cei de acolo să-mi dea voie să plătesc în clipa când voi primi
banii. Au fost de acord. Astfel a început acest serviciu care va dura peste patru
luni.

Şi pentru că traversam aproape zilnic oraşul, la prima ocazie care mi s-a
oferit, am cumpărat două oale mari din pământ în care luam mâncarea de la

Cazul avocat NicolescuCazul avocat NicolescuCazul avocat NicolescuCazul avocat Nicolescu
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cantină şi o duceam acasă la ai mei.
În cele din urmă s-a îndurat bunul Dumnezeu şi comandantul a fost mutat

la o altă colonie de muncă, mai mare, cu un salar dublu. Felul în care s-a
comportat acest om cu noi şi teroarea care a instaurat-o mi-este peste putinţă
să le descriu în cuvinte obişnuite.

Din momentul plecării acestui tiran a început pentru mine o viaţă de om,
pentru că noul comandant, fost înainte fecior în casă la o familie de boieri din
Teleorman, avea un cu totul alt comportament. M-a chemat la el şi mi-a spus
că pot să las căruţa la Colonia de muncă şi a dat dispoziţie la brutărie să-mi
dea în fiecare zi o pâine pentru familie, pe care să o treacă în contul Coloniei.
Acest comandant era un om deosebit.

Când s-a desfiinţat lagărul de muncă pentru bărbaţi, care era format, aşa
cum am spus, din deţinuţii politici arestaţi în urmă cu 4-5 ani fără să fie judecaţi
şi care nu ştiau nimic despre familiile lor, după cum nici cei de acasă nu aveau
nici o veste de la ei, mai puţin aceia care aveau dreptul să scrie scrisori şi care,
probabil, colaborau cu organele de securitate; deci la desfiinţarea coloniei mi-au
dat voie să iau lemnele rămase de la bucătărie – două lăzi şi alte câteva lucruri.
Îndrăznesc să spun că, cel puţin acolo, deţinuţii o duceau mai bine decât noi,
aveau mâncarea asigurată, apă de băut foarte bună, pat relativ curat în baracă,
seara puteau să facă duş în curtea lagărului, pe când noi, lăsaţi în câmp, eram
lipsiţi de mâncare şi adăpost. Deţinuţii aveau şi asistenţă medicală, noi nici
vorbă de aşa ceva, aveam un doctor dintre noi care nu avea nici un medicament;
datorită acestei situaţii, în prima lună o epidemie de diaree a curăţat majoritatea
bătrânilor, a bolnavilor de inimă şi în special copiii mici.

Am rămas să lucrez pe mai departe la colonia de femei de drept comun.
În această perioadă treceam zilnic prin gara Călăraşi şi de multe ori găseam de
lucru, în special la descărcat vagoane, şi câştigam banii necesari pentru
construcţia casei din chirpici şi în plus de asta veneam în fiecare seară acasă
cu un ulcior de apă pe care o luam de la fântâna gării. Treptat m-am obişnuit şi
cu munca la colonia de femei, trebuia să trec cu bacul râul Borcea, m-am
obişnuit şi cu gardienele pe care le luam seara târziu din baltă şi le duceam cu
căruţa pe la aventurile lor amoroase şi ele se purtau frumos cu mine şi căutau
să mă sprijine.

Un an de zile am trăit lucrând cu căruţa şi am reuşit să cumpăr
îmbrăcăminte şi mâncare pentru familie. Toată iarna am fost angajat la Institutul
de Proiectări Agricole din Călăraşi. Am trăit anul acela în mijlocul oamenilor
simpli, fără o pregătire şcolară deosebită, şi am fost profund impresionat de
nevoile lor. Am lucrat cot la cot cu ei la descărcatul vagoanelor cu piatră
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concasată sau la tăiat stuf din baltă, printre lipitori şi şerpi de apă.
În toamna anului 1951 am depus la Colegiul de Avocaţi Ialomiţa o cerere

pentru a fi transferat de la Colegiul de Avocaţi Mehedinţi la cel din Ialomiţa.
Trebuie să mai arăt că la dislocare am fost ridicaţi trei familii de avocaţi, unul
pe nume Taşcu, vinovat că fusese refugiat din Cadrilater – acesta s-a îmbolnăvit
în prima lună de strămutare de dizenterie şi a decedat. Altul, C. Daminescu, a
supravieţuit deportării, dar a murit la scurt timp după eliberare, şi subsemnatul
care supravieţuiesc încă. Au mai fost desigur şi alţi colegi avocaţi din Timişoara
şi Oraviţa, daţi afară din Colegii. Majoritatea au murit în Bărăgan, deoarece
erau oameni în vârstă.

Cererea mea de transfer a fost aprobată, după multe stăruinţe, de Ministerul
de Justiţie, care a dispus transferarea dosarului la Călăraşi, fără să bănuiesc
măcar că cei de aici nu mă doreau. Pentru a-şi acoperi refuzul, au hotărât să fie
întrebat Sfatul Popular regional, care, cu adresa nr. 463 din 5.12.1951, a
comunicat că dislocatul Nicolescu Ovidiu nu poate profesa ca avocat. Un coleg
din Călăraşi mi-a comunicat foarte de sus hotărârea. I-am spus: ”Suntem oameni
aduşi aici pentru ca să ne verifice loialitatea prin muncă; voi ajunge poate
brigadier, la atâta pot aspira, dar poate în curând va veni şi rândul
dumneavoastră. ” I-am întors spatele şi am plecat. (După nici un an, săracul de
el, s-a sfârşit la Canal.)

Până la urmă am reuşit să intru în avocatură, dar la raionarea administrativă
am fost pus din nou deoparte. Atunci s-a întâmplat o minune, un tânăr avocat
a cerut ca el să fie mutat la Slobozia, iar eu să rămân în Călăraşi, deoarece am
familie grea şi o vechime mai mare în profesie. Organele de cercetare nu s-au
lăsat păgubaşe, ci şi-au continuat investigaţiile, pentru a stabili dacă  între
mine şi acel coleg nu a existat o înţelegere prealabilă. Concluzia a fost că nu
trebuia să fie ajutat un duşman al poporului. Totuşi am rămas avocat în Călăraşi,
făceam zilnic pe jos 7 kilometri de la cocioabă până la judecătorie, existând
riscul permanent de a fi radiat din funcţie la trei absenţe, căci în timpul muncilor
agricole satul era izolat de miliţie şi armată, nimeni neavând voie să-l
părăsească. În ciuda acestor obstacole, am lucrat în meserie, acolo, 3 ani şi 10
luni, atent supravegheat, reclamat şi şicanat în permanenţă. Când nu câştigam
vreun proces, se găsea câte un binevoitor să conchidă: ”Cum să nu iei, dom’le,
o asemenea pedeapsă când te-ai găsit să angajezi avocat dislocat de partid?”

În urma unui denunţ, timp de opt luni serviciul de cadre de la Bucureşti
m-a chemat de şaisprezece ori, punându-mă să-mi fac autobiografie în mod
amănunţit, într-un birou în care eram supravegheat de un funcţionar fălcos.
Pentru fiecare etapă a prăpăditei mele existenţe, trebuia să indic nume de oameni
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care la o adică să dea referinţe despre mine. Mi-amintesc că într-un rând am
citat 46 de persoane. Chiar şeful de cadre din capitală şi-a exprimat mirarea :
”De ce naiba sunt atât de perverşi şi de răutăcioşi avocaţii din Călăraşi, te-am
verificat sub toate aspectele şi nu pot să-ţi imput nimic.”

Dar stigmatul de strămutat mă va urmări mereu în viaţă, chiar după şase
ani de zile de la ridicarea restricţiilor, şeful cadrelor de la Colegiul de Avocaţi
Craiova îşi făcea autocritica într-o dare de seamă, arătând că se simte vinovat
că în mijlocul colectivului de care răspunde s-a strecurat un asemenea element.

Ar mai fi atâtea de arătat, dar au trecut cum am trecut şi noi. Sunt bătrân,
cu multe suferinţe, memoria mă mai ajută, ce am pierdut însă este încrederea
în oameni.
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Mă numesc Zabudca Gheorghe

Mă numesc Zabudca Gheorghe, sunt născut în Basarabia. În 1936, tata
lucra ca perceptor, iar mama era cameristă la o familie mai înstărită. În anul
1944, în martie, am fost evacuaţi în România, în localitatea Moldova-Nouă,
din Banat. În toamna aceluiaşi an am fost luaţi de armata germană cu vaporul
la Viena. De acolo am fost duşi în alte lagăre, până am ajuns la Neumarkt, în
Germania. A venit iarna şi ne-am îmbolnăvit cu toţii. Am ocupat un salon de
spital vreme de două luni. Pe urmă au venit americanii şi ne-au dat de mâncare:
aveam râie şi păduchi, tot corpul îmi era o rană vie de la scărpinat. În primăvară
am avut primul mort în familie: o fetiţă născută în lagăr. Le-am cerut
americanilor să ne lase să ne întoarcem în România, am primit acte, mâncare
şi ne-au îmbarcat într-un tren de marfă. În Cehoslovacia, ruşii ne-au dat bani şi
ne-au îndemnat să ne întoarcem în Rusia. Tata le-a spus că aşa vom face şi ne-a
împărţit prin garnituri de tren şi ne-am întors pe ascuns în România, în 1945.
Am primit pământ în Banat, la Iecea-Mare, şi o cameră la un neamţ în curte.
Tata era bolnav de T.B.C., aşa că a stat un an în spital la Timişoara, apoi l-au
adus acasă şi ne-au spus că nu mai aveau ce să-i facă. Tata a mai trăit până în
noiembrie 1948 şi a murit. Am rămas şapte minori, nici unul bun de muncă. În
anul 1951 terminasem şapte clase primare şi mă pregăteam să mă prezint la
examen, la Liceul Silvic, numai că n-am mai apucat, pentru că în duminica de
Rusalii a venit armată multă în jurul satului, de la ora şase seara. Dimineaţa, la
ora patru, am fost treziţi de miliţie. Ni s-a spus că până la ora şapte să fim în
gară la Biled cu tot ce avem. Mama ne-a urcat în căruţă: aveam o vacă, un cal,
a luat ceva ţoale, multe nu aveam. La gară am fost îmbarcate patru familii într-un
vagon de marfă. Am mers o săptămână până la Dâlga, lângă Lehliu; în gări nu
aveam voie să deschidem uşile; mecanicii mai opreau în câmp, ca să luăm
mâncare pentru vite, eram flămânzi, fără bani, am ajuns seara la Dâlga.
Miliţianul Titi Proca ne nota numele într-un registru şi ne ordona să descărcăm
şi să ne încolonăm că ne va da case, aşa spunea miliţianul Titi Proca şi râdea
cu poftă. Noi l-am crezut, dar după ce ne-a condus vreo trei kilometri ne-a zis:
”alegeţi-vă casa” şi noi nu vedeam înaintea noastră decât ţăruşi bătuţi direct în
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câmp, în mirişte. Între ţăruşi erau vreo 31 de metri lăţime şi 70 lungime, între
care era o întindere de şes cu mirişte şi buruieni.

De la Vasile Rotaru din Jimbolia –
refugiat basarabean din Căuşani

Pe când biserica din Căuşani, închinată Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel,
se pregătea să-şi sărbătorească hramul, au venit ruşii. S-au găsit şi din aceia
care i-au întâmpinat cu flori, numai că florile lor erau pentru nenorocirile
noastre, pentru deportări şi lagăre. Din acea zi de 29.VII. a anului 1940 au
început pentru noi necazurile. În primele zile după ocupaţia rusească au venit
la tata cei care au lucrat ca zilieri sezonieri şi ne-au spus că de-acu’ s-a terminat
cu bogătaşii şi ne-au cerut să le plătim datoriile în ruble şi ne-au îndemnat să
ne pregătim catrafusele pentru deportare în Siberia. Le-am plătit cât au cerut
în ruble, însă nu a fost de-ajuns, pentru că ne-au luat pământurile cele mai
bune pe care le aveam şi ne-au pus să dăm hleb postavka, adică, pe româneşte,
cota de cereale.

După câteva zile, la timp de noapte, am plecat în Chişinău ca să scăpăm
de Siberia şi am lăsat casa şi toată averea pe care o aveam pradă ălora care s-au dus
cu flori înaintea ocupantului. La Chişinău am fost descoperiţi la scurtă vreme
de armata rusească şi aceştia ne-au pus în vedere să  părăsim în patru ore
oraşul. Am plecat disperaţi, cu o soră şi un frate mai mic, pe la marginile
oraşului în căutarea unei locuinţe unde să ne ascundem. Am apucat o alee ce
ducea spre grădinile din afara Chişinăului şi tot întrebând în dreapta şi în
stânga am fost primiţi de un ţăran care mai întâi ne-a întrebat care-i situaţia şi
după ce a priceput necazul nostru ne-a arătat un grajd dărăpănat în care avea o
gloabă de cal, zicând că altă locuinţă nu are. E drept că omul avea şase copii şi
locuia într-o cameră cu tindă. Mărinimia acelui adevărat creştin (evanghelist)
o preţuiesc şi astăzi, căci şi-a scos calul în ploaie şi ne-a primit în grajd. Am
trimis vorbă la părinţi să vină cu ceilalţi (eram opt cu toţii), iar eu cu fratele
Ghiţă am făcut rost de nişte saci rupţi cu care am cărat bălegarul afară din
grajd şi am adus nisip dintr-un mal de râpă din apropiere şi l-am împrăştiat pe
jos ca să schimbăm mirosul din grajdul acela. Când a venit mama în grajd, s-a
uitat în jur şi s-a închinat la cer, mulţumind lui Dumnezeu de ospitalitate, căci
dacă n-am fi găsit adăpostul acela, miliţia ne-ar fi luat şi ne-ar fi dus în Siberia.
Nu departe de noi locuia, ascuns şi el, un fost inspector financiar găgăuz pe
nume Penciu, care avea două fete foarte agreabile cu care am petrecut în ascuns
clipe plăcute până ne-a dibuit turcu’ şi a început să se răstească la mine că îmi
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venea să intru în pământ. Fetele se numeau Tamara şi Marusia. În afara oraşului
erau văi împădurite în care trăiam pe ascuns ca să văd ce se mai întâmplă pe
şoseaua ce ducea către oraş. De acolo mă strecuram din când în când în
Catedrala din oraş, unde-mi găseam un strop de linişte sufletească. În văile
acelea se ascundeau mulţi fugari ca noi. Într-una din zile, pe când stăteam
lângă un tufiş, am auzit un zumzet ca de albine venind dintr-o râpă din apropiere,
m-am strecurat cu fereală ca să văd ce-i: era un grup de oameni cu femei de
toate vârstele care se rugau. În mijlocul lor era un bărbat cu o cărticică în
mână din care citea, iar ceilalţi cântau răspunsurile liturgice. Cât a ţinut ocupaţia
rusească, oamenii s-au tot rugat lui Dumnezeu ca să-i scape. Îmi aduc aminte
că în luna februarie sau martie anului 1941 mă aflam în satul Tocuz, unde am
găsit, duminica, biserica plină de credincioşi, iar în faţa altarului era un ţăran
cu suman şi ciubote care citea din evanghelie. L-am întrebat pe cumnatul meu
care locuia în satul acela despre ceea ce am văzut în biserică şi el mi-a spus că
popa fusese deportat în Siberia.

Ceea ce mi-a rămas cel mai adânc întipărit în memorie a fost întâmplarea
cu deportarea unchiului meu Petre Rotaru şi a  vărului meu Dumitru Rotaru.
Era în ziua de Paşti a anului1941, când m-am întâlnit în oraş cu mai mulţi
prieteni, unul dintre ei, care se chema Simion Coimerencu, ne-a invitat la el ca
să avem o întâlnire. Le-am spus că nu pot veni, dar când am ajuns acasă, la
cocioaba de care am relatat mai înainte, mi-a părut rău că i-am refuzat şi m-am
hotărât să mă duc. Coborând pe şosea la vale, m-am întâlnit cu o fată, Fania,
cu care am zăbovit clipe plăcute. Trebuie să spun că ăsta a fost norocul meu,
pentru că am auzit că i-au arestat ruşii pe toţi şi i-au dus la închisoare şi de
acolo în Siberia. Acasă la vărul meu Dumitru Rotaru au făcut percheziţie şi au
găsit ziare româneşti şi unele poezii pe care el obişnuia să le scrie, cum a fost
poezia Pentru Rege pe care a scris-o la 10 mai ’39 şi a publicat-o în ”Universul”.

Trebuie să mai menţionez că într-o duminică dimineaţa pe când stăteam
noi pe lângă grajd am auzit explozii şi vuiet de avioane şi am priceput că a
început războiul. Atunci am simţit cea mai mare bucurie din viaţa mea, fără să
ştiu câte necazuri vor urma de atunci înainte, mai ales că în zilele următoare a
apărut în ziare un decret că cei fără domiciliu în Chişinău vor fi recenzaţi şi
duşi în alte regiuni ale Rusiei. Ne-am împrăştiat cu toţii. Mama a plecat în
Chircoeşti, satul ei de baştină, iar eu cu fratele Ghiţă am plecat peste câmpuri
spre Căuşani, cale de 70 km pe jos, cu o jumătate de pâine subţioară. Ajunşi la
Căuşani pe la ora 1 noaptea, când să trecem bariera, ne-a oprit un fel de patrulă
formată dintr-un evreu înarmat şi un român cu o boată. Ne-a condus până la un
colţ de stradă, când am rupt-o la fugă şi ne-au pierdut, nu ştiu dacă evreul ar fi
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putut să tragă, dacă o fi dorit sau s-a temut, destul de bine că am rămas în
viaţă. Ne-am apropiat de casa noastră şi am găsit acolo cazate două familii de
ţigani. I-am lăsat în plata Domnului şi am plecat la unchiul Trifan, care  ne-a
zis să ne ascundem imediat, că ţiganii or să ne divulge pe loc. Frate-meu s-a
ascuns în podul casei unui vecin, iar eu m-am aciuit într-un sălaş de oi pe deal.
La câteva zile, pe când dormeam în coliba aceea, m-am trezit cu un ofiţer de la
NKVD cu pistolul deasupra capului meu. M-am sculat şi apoi ofiţerul a început
să se răstească la mine în ruseşte şi să-mi ceară pistolul şi toate armele pe care
le am în dotare. Era împreună cu preşedintele Sfatului comunal, cu un comisar
şi cu un ţigan din casă de la noi care le spusese că am fost noaptea la ei în casă
cu arme. Rusul mi-a pus pistolul la tâmplă şi, arătându-mi ceasul, mi-a spus că
dacă nu mărturisesc unde sunt armele, în cinci minute îmi sloboade un glonţ
în cap. I-am dus în sat şi acolo unchiul Trifan şi alţi vecini mi-au scăpat viaţa,
spunând că am venit acasă după porunca decretului. Au hotărât să ne deporteze
în câteva zile, dar spre norocul nostru au primit ordin de retragere. Au venit
românii. Unii oameni din sat au păstrat steaguri româneşti cu care au întâmpinat
armata cu mare bucurie. Părinţii mei aveau 112.000 lei, cu ei au deschis o
prăvălie de textile şi alte mărunţişuri. Aşa au trecut anii aducători de speranţe.
Din păcate, au fost puţini. În 27 martie 1944 ne-am despărţit întreaga familie
de tot ce fusese al nostru şi de satul strămoşesc şi ne-am retras cu armata
română în ţară. Peste câţiva ani, în dimineaţa de după duminica Rusaliilor din
anul 1951, ne-am îmbarcat în vagoane şi ne-a trimis în Bărăgan. Acuma, la
bătrâneţe, când mă gândesc prin ce am trecut, scriu poezii. Vă înmânez una pe
care am intitulat-o Pribegie:

Pe sat se las-o ceaţă
De pulbere şi fum
Şi-o tristă caravană
Se strecoară pe drum.

Pe cer cocori şiraguri
Şi-n stoluri păsărele
Venind de pe meleaguri
Lipsite de durere...

Şi clopotele sună
Un dangăt plin de jale
Şi-aud cum se îngână
Cu plânsul unei mame.
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Zadarnic vânătorii
Cu flinta strânsă-n mână
Dau jertfa cea din urmă
Pe glia lor străbună.

Căci norii grei se lasă
Şi cerul se-nfurie
Şi-i vuiet şi e trăsnet
A Domnului mânie...

Şi-acum când totul pare
Sfârşit pe veşnicie
Când nu mai e zăbavă
Căci ceasul a bătut

Mă-ndrept şi eu la rându-mi
Pe calea pribegiei
Spre culmile albastre
Pe-un drum necunoscut

Năprasnică urgie
Cumplită sărbătoare
Lipsită de mândrie
De zâmbet şi de soare.

V. Rotaru

Amintirile subsemnatei Jivu Livia. Vârsta: 71 ani. Domiciliul
actual: Timişoara

Nu am auzit nimic despre deportări până în după-amiaza zilei de Rusalii,
când o nemţoaică din sat, bună cunoştinţă a familiei, mi-a spus că în gară se
află 60 de vagoane de marfă, goale, şi se vorbeşte că vor să ridice chiaburii.
Nu am luat prea în tragic problema unei deportări, deoarece am lucrat mulţi
ani la Primăria comunei Cenad, ca funcţionară, ştiam că au fost reţinuţi, chiar
în incinta primăriei, unii chiaburi care nu au predat cotele, dar numai capii de
familie.

Noi aveam 7 hectare teren arabil şi eram cu cotele în regulă. Tatăl meu
avea o moară. Nu am fost ameninţaţi niciodată de nimeni, dimpotrivă, am fost
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bine priviţi de toate autorităţile, tatăl meu fiind un om cinstit.
Duminică după-masă am fost în vizită, împreună cu soţul, la fratele meu,

iar seara am fost la cinematograful din comună. La ieşirea în stradă, un tânăr
activist din sat ne-a privit insistent şi destul de suspect. Mai târziu mi-am dat
seama că ştia ce ne aşteaptă a doua zi.

În dimineaţa zilei de luni, 18 iunie, pe la orele 5, era încă întuneric, am
desluşit din stradă paşi apăsaţi – păreau a fi soldaţi. Deodată am auzit nişte
zgomote la poartă. Doi cetăţeni îmbrăcaţi în civil şi un soldat înarmat au sărit
gardul. Părinţii mei au ieşit din casă. Am auzit voci pe coridor, pe urmă au
bătut violent în uşă strigând să ieşim, apoi ne-au cerut buletinele. Eu nu aveam
încă buletinul schimbat, deoarece m-am căsătorit numai cu o lună înainte. Ne-au
pus în vedere să ne pregătim de plecare, pentru că nu mai aveam voie să locuim
în zona de frontieră. Am avut un şoc teribil. A venit fratele meu şi ne-a ajutat
să împachetăm, eu mă uitam prin casă a pagubă şi nu ştiam ce să iau cu mine.
Aveam 4 camere mobilate. Fratele meu spunea să luăm lucruri mici şi de
valoare. Am luat nişte tacâmuri. Între timp, unul ţipa la noi să ne grăbim că
pleacă trenul. Ne-a spus că nu trebuie să luăm multe lucruri, deoarece acolo
unde vom pleca o să primim cheia de la casă şi vom avea tot ce ne trebuie.
După ce a ţipat la noi, a plecat la alţi vecini.

Mă învârteam cu soţul meu prin camere şi nu ştiam efectiv ce să fac.
Eram împietrită şi nu puteam să iau nici o hotărâre. Stăteam în cameră şi mă
uitam la mobile, la paturi, la dulapuri, la mormanele de haine şi nu ştiam ce să
fac şi unde să le duc. Pe soţul meu nu l-au obligat să plece cu noi, dar nici nu
i-au permis să rămână în casă, cu toate că prin certificatul de căsătorie aveam
declarat şi stabilit domiciliul comun în casa părinţilor mei, el, neavând alt
domiciliu, făcea naveta între Cenad şi Sânnicolau-Mare.

Soţul a început să le explice că suntem căsătoriţi de o lună şi că nu se
cade să ne despartă. I-au spus că la gară se va face o triere şi că o să ne putem
stabili oriunde dorim în ţară, în afara zonei de frontieră. I-am spus soţului să
vină cu noi şi el mi-a spus că va trebui mai întâi să rezolve cu serviciul. Ne-a
mai spus că a şi scris tatălui său la Piteşti ca să ne aştepte în gară, fără să-şi
închipuie că eram de fapt minţiţi de individul acela care urla prin camere.

Am luat foarte puţine lucruri, pe care le-am pus într-o căruţă mică trasă
de un singur cal: o dună (plapumă cu puf), două, trei perne, un scaun, un
şezlong, câţiva saci cu alimente; am deschis dulapul, mi-am luat câteva rochii,
nu dintre cele mai bune, pantofi Guban, un pardesiu, nişte cărţi. Am reuşit să
dau pe geam paltonul de blană unei vecine care tocmai trecea de la apă. Animale
nu am putut lua, deşi aveam o vacă, câţiva porci şi tot felul de păsări. Am luat
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ce am putut în mâini: câteva genţi cu mâncare, o cutie cu scrisori şi fotografii
de familie. Pasiunea mea la drum fiind cititul, am luat, aşa cum am spus, şi
două cărţi. În rest n-am luat nimic. Casa a rămas plină. Ieşind în uliţă, am
văzut un vecin cu căruţa supraîncărcată. Am intrat în panică, ne-am întors şi
am apucat o dormeză de o singură persoană şi un covor. A doua zi, soţul meu
s-a dus însoţit de un securist să-şi ia hainele din casă. Le-a cerut voie să ia şi
din hainele mele, pe care le cumpărase, dar nu l-au lăsat.

Am sosit printre primii în gară, cu soldatul înarmat după noi. Acolo nu s-a
făcut nici un fel de triere. M-am adresat unui ins ce părea să fie comandantul,
cerându-i să-mi permită să mă duc acasă ca să-mi iau o plapumă. Mi-a răspuns
că nu se poate. Casa fusese sigilată, mi-a spus. Ne-au îmbarcat într-un bou-
vagon şi cum nu ocupam decât foarte puţin spaţiu, au mai urcat o familie de
germani: părinţii şi doi copii de 16 şi 18 ani. Am stat în uşa vagonului şi am
privit cum sosesc căruţe care de care mai încărcate.

Am aflat după aceea că au inventariat bunurile rămase în prezenţa fratelui
meu, însă la întoarcerea din Bărăgan aveam să primim casa goală.

Băiatul cel mic al şvabilor a scos la un moment dat (dintr-un sac plin cu
veselă) un clarinet şi a început să cânte o polcă. La privirea mea mirată, a
ridicat din umeri.

În fine, s-a făcut ora 12, s-a făcut ora 18, s-a făcut seară şi trenul tot nu
pleca, abia la miezul nopţii s-a pornit. Am remarcat că pe distanţa Cenad –
Sânnicolau-haltă erau postaţi pe şoseaua ce mergea în paralel cu linia ferată,
la intervale regulate, soldaţi înarmaţi. Ne-am oprit la Sânnicolau-Mare, pe
urmă la Arad, apoi nu mai ştiu.

Am primit lapte de la cei ce-şi luaseră vacile cu ei. Alţii au tăiat un porc
şi am împărţit carnea. Făceam mâncare pe un primus, dar, datorită trepidaţiilor
trenului, jumătate din ea s-a vărsat. Călătoria a durat trei zile şi trei nopţi.

În timp ce noi ne îmbarcam, soţul a plecat la Sânnicolau-Mare cu bicicleta.
Mi-a trimis în Bărăgan o scrisoare din care redau fragmente:

“Draga mea,
Nu pot să-ţi descriu bucuria mea când am citit vederea trimisă de tine

acolo unde eşti.
Acum aş vrea să-ţi prezint câteva întâmplări de după plecarea ta. Eu am

vrut să plec la Sânnicolau. La ieşirea din comună am fost arestat şi reţinut
până la ora 13,00. La intrarea în Sânnicolau mi s-a întâmplat la fel. Cu toate
acestea, luni noaptea la ora trei am reuşit să ajung înapoi în gara Cenad, dar în
zadar, tu plecaseşi. De la gară m-am dus la Ionuţ şi am stat la el până la ora
şase dimineaţa, când am plecat înapoi la Sânnicolau. De atunci am fost în
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fiecare zi la Cenad. Sunt distrus. Nu mai pot face nimic. Dacă nu ai bani,
scrie-mi imediat ce să-ţi trimit şi pe ce adresă. Eu voi veni după ce voi încheia
luna şi semestrul. Peste maximum zece zile sunt la tine, dar te rog, până atunci
mai scrie-mi.”
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TAIFAS (II)TAIFAS (II)TAIFAS (II)TAIFAS (II)

Acasă la familia Gheorghe Fiat, în camere cu aer interbelic, cu şifoniere
şi credenţuri, cu fotografii mari şi mai mici înrămate decent, un fel de religie a
amintirilor în tablouri de familie din care se cască ochi necunoscuţi peste vreme.
Bibelouri şi mobilă din furnir, un amestec de lume veche şi de semne ale
contemporaneităţii noastre grăbite care năvăleşte peste noi o clipă, o dată cu
larma unui TIR -  sau poate a unui TAF – trecând pe stradă, dincolo de perdele
şi de liniştea răcoroasă a camerelor. Bătrânul Gheorghe Fiat, un om încă în
putere, povesteşte:

Daniel Vighi: Deci când aţi ajuns acolo, aţi făcut un convoi. Cu căruţele
dumneavoastră?

Gheorghe Fiat: Nu numai cu căruţele noastre, ci şi cu căruţe de-ale
localnicilor, pentru că nu toţi ai noştri au avut atelaje. La intrarea în gostat,
care era o fostă moşie a familiei lui Ionel Perlea, cunoscutul dirijor, ne-au
întâmpinat un medic, un doctor veterinar, un agent agricol. Am lucrat ca zilieri
acolo, la transport şi la legat snopii de grâu, Nu ştiam cât vom rămâne. Nu ne-au
spus: un an, doi, trei, cinci. Nu ştiam nimic.

Când am ajuns la locul pentru sat, care s-a numit la început Mărculeştii
Noi, apoi Viişoara, ne-au arătat ţăruşii, totul era deja pregătit. Ne-au spus:
”Vezi parii ăştia patru. Aici ţi-e casa.” ”Unde, tovarăşe? Aicia?” ”Ţi-am spus
foarte clar şi nu mai repet a doua oară că n-avem vreme, dacă depăşeşti cu o
aşchie locu’ îţi dărâm peretele.”

Viorel Marineasa: Deci a fost pregătită treaba, a fost o premeditare....
G.F.: Asta treabă o fost pregătită de comunişti ori din toamnă, ori din

primăvară. Asta-i sigur. Tot câmpu’ o fost plin de ţăruşi, tot câte patru la fiecare
casă. Stăteam în coloană şi aşteptam să ne strige după listă, când te auzeai
strigat trăgeai pe dreapta, iar un miliţian îţi arăta ţăruşii şi tu descărcai căruţa
între ei.

D.V.: Vă simţeaţi vinovaţi de ceva?
G.F.: Singura noastră vină a fost că am muncit toată viaţa să trăim puţin

mai bine, noi şi copiii noştri, şi am vrut să ne ridicăm prin munca noastră.
V.M.: Şi v-au obligat să vă faceţi case?
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G.F.:  N-am făcut în viaţa mea casă. Acolo m-am apucat de voie -  de
nevoie, am făcut la început chirpici. Noul sat, Mărculeştii Noi, avea să fie mai
mare şi decât satul vechi şi decât ferma, a ajuns să aibă 741 de numere de casă.
De-abia în noiembrie m-am apucat de construit, încă mai speram să mă întorc.

D.V.: Exista şi acolo obiceiul ca la ridicarea zidurilor şi acoperişului să
se pună pe casă un brad împodobit cu cârpe şi cu sticle cu ţuică?

G.F.: Nu. La noi acolo aşa ceva nu s-a făcut. Aici la Ciacova se pune o
răchită sau o creangă mai mare dintr-un pom.

Acum aş vrea să revin. Imediat ce am ajuns, o trebuit să bem apă şi să
adăpăm animalele, era vară şi cald, hai că animalele le-am dus la canalele de
irigaţie, dar unde să bea omu’ apă din orezărie, nu s-a putut aşa ceva... Ce-am
făcut? Am încercat să săpăm fântâni, dar până am săpat fântâni o venit gostatul
să ne asigure apă şi ne-o pus butoaie, pentru că a fost o fermă mare, făcea
viticultură. Au pus butoaiele în mijlocul satului. Ei au adus cu cisternele  apa
şi le-au golit acolo. Fiind vară, fiind cald şi butoaiele nespălate, necurăţate,
atât s-au făcut viermii (îşi ridică arătătorul).

D.V.: În apa aia...
G.F.: În apa aia, da, de soare, de ţânţari, de muşte, s-or făcut viermi mari

şi trebuia să bem: ”Domnule, nu bem!” ”Fierbeţi apa, dar de aici nu aveţi voie
să vă duceţi!” Şi-atunci eu ce-am făcut? Împreună cu unu Săriosu, cu tată-
meu, cu alţi vecini, am strâns toate cănţile într-o căruţă şi am plecat spre o
fântână în apropiere de sat, unde apa era la o adâncime de 40 de metri şi se
scotea cu cal din ăla care se învârte în cerc, pe post de pompă hidraulică, era o
furcă pusă aşa, din lemn, aici avea o rotiţă şi o frânghie lungă cu o găleată grea
şi calul trăgea şi scotea câte patruzeci-cincizeci de litri o dată. Şi atunci eu am
plecat,  am spus ”Dom’le, eu mă duc să aduc apă pentru oameni”. Roată satul
era înconjurat de miliţie care a încercat să mă oprească: ”staaai, staaai”, eu am
spus ”nu vă uitaţi, mă, îndărăt, eu îi dau înainte” şi atunci ei au tras cu puşca,
nu în noi, în sus, şi atunci am oprit: ”ce doriţi?” ”Unde vă duceţi?” ”Uitaţi,
tovarăşi, ne ducem să aducem apă, noi nu putem să bem apă cu viermi.” ”Nu-i
voie. Îndărăt la Miliţie!” şi ne-au dus la cort, că n-aveau casă, sediul lor tot noi
l-am construit mai târziu. Şi ia unu din miliţieni o pereche de cizme murdare şi
i le aruncă lui taică-meu: ”Să mi le cureţi, moşule!” ”Eu?! N-am curăţat nici
când am făcut armata şi-acuma vrei să le curăţ p-ale dumitale?! Nu ţi-i ruşine,
eşti om tânăr, eu să ţi le fac?!” Nu le-a mai făcut, ne-or ţinut până seara la
Miliţie când ne-or dat drumu’. Nu apă acas’, nu nimic, nimic, nimic.

D.V.: Spuneţi-ne cum aţi trăit în comunitatea sătească. Aţi avut biserică?
G.F.: Am avut, cum să nu avem, şi preot am avut dintre deportaţi, care
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ţinea slujbele de sărbători, boteza prunci, înmormânta şi cununa, tot ce trebuie
în viaţa creştinului.

D.V. : Şi v-au lăsat să construiţi biserică?
Gh.F.: N-am avut biserică propriu-zisă, făcută de noi aşa cum am construit

căminul cultural, primăria sau dispensarul. Biserica o ţineam prin case pe la
noi, de la unul la altul, de exemplu duminica asta la mine acasă, cealaltă la
vecinul meu. Am avut şi cor, şi cantori, dar ce spun, toţi eram cantori, că toată
lumea cânta şi se ruga din suflet, doar, doar ne scapă Dumnezeu din necazuri,
au fost clipe frumoase.

V.M.: Şi autorităţile nu căutau să vă oprească de la asemenea lucruri?
Gh.F.: Poate că ar fi vrut ei, că nu le erau pe plac, lor le-ar fi plăcut să nu

mai fie credinţă şi dacă se poate numai muncă, asta cereau ei mai mult de la
noi, iar distracţiile – dacă s-ar putea beţii pe la baluri tovărăşeşti, dar şi acelea
erau strict supravegheate, că nu le puteai face dacă nu-ţi dădea aprobare Miliţia.
Dar erau şi fricoşi. Dacă ştiai să fii mai tare, dacă te simţeau moale mai rău te
înfundau, numai dacă îi înfruntai căutau să te lase în pace. Îmi amintesc cazul
unui medic veterinar tânăr care a fost repartizat la Mărculeşti şi a vrut să
meargă la gostat şi a trebuit să treacă pe la noi, prin satul nou. A fost oprit la
intrare de un miliţian, ăsta, veterinarul era un munte de fecior. ”Stai. Unde
mergi?” i-o strigat miliţianul şi a pus mâna la căpăstru la cal şi atunci i-a
răspuns băiatul ăla ”În circumscripţia mea veterinară eu mă duc acolo unde au
oamenii animale bolnave şi ia mâna de pe cal”, a strigat el la miliţian şi a izbit
cu biciuşca armăsarul care a luat-o la galop şi miliţianul l-a somat că trage, dar
nu a îndrăznit şi nici nu l-au mai oprit de atunci înainte să vină  la noi în sat.
Aşa că dacă te ţineai mai cu vână înaintea lor, dădeau înapoi. Am simţit că
treptat au lăsat-o mai moale după cum mergea situaţia politică, mai ales după
moartea lui Stalin şi după ce au început iarăşi ruşii să se împace cu Tito şi cu
sârbii. Până atunci însă nu ne slăbeau deloc, în primele zile veneau din casă, în
casă, adică de la cort la cort, că aşa am avut prima dată, şi dădeau pătura la
deoparte şi ne numărau: unu, doi, câţi eram, că aveau tabel cu fiecare familie
şi dacă lipsea careva, imediat te luau la întrebări: ”Deportat, unde-i frate-tău?
sau băiatu’?”, după caz şi trebuia să dăm raportul despre el, să prezentăm
situaţia lui, dacă este la muncă, la pază, după apă, fiecare unde era.

Ce să vă mai spun, cel mai mult le-ar fi plăcut lor să fie disciplină ca
în cazarmă, şi asta nu numai la noi, acolo în Bărăgan, ci peste toată ţara ar fi
vrut ei treaba asta, numai că lucrul ăsta nu se poate, nu poţi ţine oamenii în
căpăstru ca vitele. Nu se poate lucrul ăsta şi chiar dacă se întâmplă o vreme,
nu ţine mult, că aşa-i făcut el, să stea liber şi nu în hamuri şi nu prin lagăre.

Taifas (II)Taifas (II)Taifas (II)Taifas (II)
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Presa vremii

Fondul documentar al Bibliotecii judeţene: Luptătorul bănăţean pe 1951.
În numărul din 3 ianuarie, pe prima pagină a publicaţiei – portretul lui Iosif
Vissarionovici Stalin, genialul conducător Marii Uniuni şi marele prieten al
poporului român. Prima zi a măreţului nostru plan cincinal la a cărui realizare
contribuia tovarăşa Ardelean deservind un număr mai mare de războaie. Nici
o zi fără demascări. La Diniaş, Nedelcov, dr. Stein şi Ivanov Rada strigau în
gura mare că nu pot să-şi facă planul la colectări. Dar organele puterii de stat
au fost informate de oamenii cu conştiinţă ridicată unde se află dosit porumbul.
Drept răsplată, turnătorii au primit 25% din cantitatea confiscată. La Ghilad a
fost demascat un duşman al păcii, chiaburul Nicolae Pârvu, care a refuzat să
semneze Apelul. El ar fi dorit să vadă oraşe şi sate distruse, mame şi copii
sfârtecaţi de bombe anglo-americane. S-a demascat din nou, vipera blestemată.
Oamenii au aflat cu ură nemărginită despre această nouă ispravă a duşmanului
de clasă. Nici chiaburul Ion Cocoş din Hodoni n-a vrut să-şi pună semnătura
pe Apel: “Pace vă trebuie? Iaca eu nu vreau pace, că voi nu mi-aţi dat drept de
vot.” Chemare: “Nici o casă nu trebuie să rămână nevizitată de echipele de
strângere a semnăturilor!”

Sărbătoarea unui an de la publicarea lucrării tovarăşului Stalin cu privire
la lingvistică. Polemica-bombă cu Nikolai Iakovlevici Marr. Sunt lăudaţi cei
ce au obţinut chitanţa Nr. 1 la predarea cotelor de orz. Iosif Schmidt, ţăran
colectivist de naţionalitate germană, va vizita colhozurile în Uniunea Sovietică.
Vestea s-a răspândit cu iuţeală în Iecea-Mare. “Să iei seama la toate, tovarăşe
Schmidt, că acolo multe ai să înveţi.”

Şedinţa curentă a cenaclului literar Filimon Sârbu. Războiul din Coreea.
Stalin, marele stegar şi apărător al păcii. Pravda îl întreabă dacă, în legătură
cu experimentarea bombei atomice de către U.R.S.S., există vreun temei de
alarmă, aşa cum ţipă unele persoane din S.U.A. că securitatea lor este
primejduită. Stalin răspunde: “Nu există nici un temei pentru o asemenea
alarmă”. Raportul tovarăşului Lavrentii Pavlovici Beria la şedinţa solemnă a
Sovietului din Moscova cu ocazia zilei de 7 noiembrie (capul securităţii
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sovietice nu-şi presimţea apropiatul sfârşit). Discursul Anei Pauker cu aceeaşi
ocazie. Metodele stahanoviste Kotlear şi Kovaliov. Împlinind cincizeci de ani,
tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej i se acordă titlul de Erou al Muncii
Socialiste din Republica Populară Romîna. Proteste pentru condamnarea la
moarte a lui Nikos Beloiannis. “Provocatoarea plângere calomnioasă” a
Iugoslaviei la ONU împotriva ţărilor socialiste. Lupta contra cosmopolitismului:
prof. Potlog de la Agronomia din Timişoara mai predă teoriile idealiste asupra
eredităţii; prof. Cocheci de la Chimia Industrială din acelaşi oraş insistă exagerat
asupra unor procedee de minimă importanţă folosite de ţările imperialiste;
prof. Mikloşi de la Electrotehnică se menţine pe poziţii obiectiviste, nescoţând
în evidenţă superioritatea tehnicii sovietice. Cosmopolitismul se poate combate
prin studierea temeinică a limbii ruse.

Procese pe 1951: 13 august – sunt condamnaţi la moarte generalul Mihai
Romanescu, colonelul Mihai Bosoancă, Alexandru Liciu, fost prim-preşedinte
al Curţii de Apel, şi Gheorghe Polizu-Micşuneşti, pentru tentativă de subminare
şi răsturnare a regimului de democraţie populară şi pentru spionaj în favoarea
englezilor. Oamenii muncii şi-au exprimat satisfacţia pentru sentinţa dreaptă a
justiţiei populare. 10 septembrie – au fost condamnaţi spioni în sutană servind
Vaticanul, “această caracatiţă capitalistă” – şi Italia: printre ei, Boros Adalbert,
rector al Seminarului Catolic din Timişoara (temniţă pe viaţă) şi Augustin
Pacha, episcop romano-catolic din Timişoara – 18 ani. 28 decembrie 1951 –
sunt judecaţi şi executaţi terorişti şi diversionişti trimişi de americani.

Tot în ’51

- locul morţii: poligonul de tragere de la Pădurea Verde

Cei de la Teregova nu prea auziseră de comunişti. În sat existau organizaţii
puternice ale ţărăniştilor şi liberalilor. Dar, după alegerile trucate din ’46,
partidul comunist a ajuns la conducere. Au fost găsite cu dificultate persoane
pentru noile funcţii politice şi administrative. Teregovenii nu s-au plecat în
faţa unei puteri pe care o resimţeau ca străină. În scurt timp s-a organizat o
adevărată rezistenţă împotriva noului regim, avându-l în frunte pe notarul public
Gheorghe Ionescu, om cu vederi libere. În urma rapoartelor activistului de
partid ce răspundea de comună şi ale şefului de post, securitatea din Lugoj a
ordonat să fie ridicaţi trei ţărani. Au sosit cadre specializate, care au trecut la
interogarea arestaţilor. Stimulaţi de urletele celor torturaţi, sătenii s-au adunat
în jurul postului de miliţie. Cei din clădire au tras asupra lor focuri de armă.

Ceilalþi (I)Ceilalþi (I)Ceilalþi (I)Ceilalþi (I)
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Cei de afară au replicat în acelaşi fel şi au reuşit să-i elibereze pe arestaţi.
După aceste evenimente, Gheorghe Ionescu, însoţit de ţăranii Moise
Ghimboaşă, Mariţescu zis Fiert, Anculia, Pavel Stoichescu, fraţii Duicu zişi
Boieru şi de studentul Vasile Văluşescu, a fugit în munţii Cornerevei. Întreaga
zonă a fost înconjurată de trupe de securitate. S-a instaurat o veritabilă blocadă
asupra comunei. Ca să intri în Teregova aveai nevoie de o autorizaţie specială.
Oamenilor nu li se permitea să iasă cu vitele la păscut. Sălaşele din lemn au
fost arse, iar celor din cărămidă li s-au scos uşile şi ferestrele. Rudele fugarilor
şi ciobanii ştiutori ai ascunzişurilor pădurii şi muntelui au fost maltrataţi ca să
li se smulgă informaţii. Pentru anchetarea soţiei lui Gheorghe Ionescu a venit
special de la Bucureşti generalul Nicolski, părintele fenomenului Piteşti.

În preajmă acţionau două grupuri de rezistenţă, conduse de colonelul
Uţă şi de comandorul Domăşneanu. Toţi aceştia se bazau pe ajutorul promis
insistent la Radio Londra sau la Vocea Americii, neştiind că soarta părţii noastre
de lume fusese hotărâtă la Ialta pe o cutie de chibrituri.

Au avut loc lupte crâncene, cu pierderi în ambele tabere. Până la urmă,
partizanii au căzut unul după altul. Celebrul Lazăr de la Rusca a făcut un joc
dublu, sfârşind prin a-i trăda. În procesul desfăşurat la Şcoala de Arte şi Meserii
din Timişoara, Gheorghe Ionescu a fost condamnat la 25 de ani muncă silnică,
dar Bucureştiul a pretins mai mult. Condamnarea la moarte. Fostul notar public
a cerut, înainte de a pleca la execuţie, un pahar cu apă. I s-a refuzat. Un gardian
i-ar fi spus: “Ce-ţi mai trebuie, mă, ş-aşa mori”.

A fost înhumat în cimitirul săracilor. Nu i se ştie mormântul. Pe certificatul
de deces, obţinut cu greu de soţia sa, stă scris: “Cauza morţii – executat prin
împuşcare / Locul morţii – Timişoara, strada – poligonul de tragere din Pădurea
Verde.”

Despre anchetatori: colonelului Moiş i s-a dezvelit biografia, cum că în
trecut ar fi făcut politică, şi nu procomunistă, aşa că a fost zburat din funcţie;
temutul maior Kling şi-a pierdut minţile – în viziunile-i chinuitoare, foiau
victimele acestui fost geamgiu din Lugoj.

De menţionat că la Teregova nu s-a înfiinţat gospodărie colectivă sau
întovărăşire agricolă. Oficialităţile nici n-au încercat.
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JURNALUL DOAMNEI SPIJAVCAJURNALUL DOAMNEI SPIJAVCAJURNALUL DOAMNEI SPIJAVCAJURNALUL DOAMNEI SPIJAVCA

Caietele pe care le avem în faţă au aparţinut unei femei pe nume Elena
Spijavca, venită din Bucovina în Cenad împreună cu soţul său, mic funcţionar
în administraţie. Ele au fost recuperate de doamna Cornelia Fiat din
conducerea Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan de la fiul mai mic al
autoarei, Dan, care trăieşte astăzi în comuna Giarmata. Băiatul cel mare,
Virgil, se află în Germania împreună cu familia sa. Soţul doamnei Spijavca
(Liusic) a murit prin anii şaizeci la Vidra, în Ardeal, unde li s-a stabilit
domiciliul după ce s-au întors din Bărăgan. Doamna Elena însăşi s-a sfârşit
în septembrie 1990. Trebuie să fi avut vreo şaptezeci de ani.

După ţăranii Aniţa Nandriş-Cudla şi Dumitru Nimigeanu, iată o altă
bucovineancă, desigur mai instruită, dar la fel de “naivă”, care are vocaţia
de a face, fără voie, literatură din nefericirea pricinuită de comunism. S-a
vorbit adesea despre asemănările structurale dintre bănăţeni şi bucovineni,
naturi insurgente sub aparenţe molcome. Ele sunt sesizabile şi în cazul de
faţă. Mai mult decât atât, limbajul de zi cu zi al Elenei Spijavca este presărat
cu bănăţenisme ca imală, clisă, cucuruz (nu păpuşoi!), ţecăr etc.

Pentru rafinaţi, jurnalul se va impune prin monotonia savantă cu care
sunt dezvăluite suferinţa şi truda (vezi filmul japonez Insula), prin asemănările
cu ilustrul Radu Petrescu, prin accentele cehovian-bovarice ale eroinei-autor.

Cei ce au fost în Bărăgan vor regăsi câte ceva din universul în care şi-au
petrecut câţiva ani.

29 august 1951. Pe şantierul Iustin Georgescu suntem de 2 luni. Azi am
făcut 125 chirpici până la ora 7 seara.

Liusic a săpat şi scos pământul din pivniţă, apoi eu am scos apa din fântână
şi el a făcut imala. Greu, foarte greu a mers, nu putea scoate picioarele din
imală, avea impresia că-i vor rămâne picioarele în noroi!

Acest lucru se repetă mereu de la 23 august 1951.
Eu în primele zile ameţeam de mai să cad jos, dar cu voinţă mergem

înainte!
Tot azi am aşteptat banii, care până la urmă n-au sosit. Am împrumutat

de la dl. Luca 500 lei până vom primi şi noi.

Jurnalul doamnei SpijavcaJurnalul doamnei SpijavcaJurnalul doamnei SpijavcaJurnalul doamnei Spijavca
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29 august! Virgil împlineşte nouă ani. Îi doresc din suflet lui mai mult
noroc dacă noi am fost aşa de oropsiţi.

Seara n-am avut ce mânca, adică n-am primit pâine.

31 august. În primul rând, ce am mâncat, că aici este mai important ce
am mâncat ca orice lucru. O supă rămasă de ieri şi am făcut tăiţei cu brânză de
oi – 240 lei kg. Apoi spre seară am cumpărat nişte pepeni şi înainte de a cina
am mâncat pepeni cu pâine. Înainte de a termina de mâncat, a venit factorul
poştal şi ne-a adus banii, 1000 lei de la Valy şi 1000 lei de la I. Popescu.

Tot azi a fost un neamţ, Martin, să ne aducă pachetul de la Cioara, trimis
din 26 iulie, dar, ghinion, l-a uitat acolo!

Am făcut 97 chirpici şi am spălat puţine rufe.

1 septembrie. Toată ziua am aşteptat pachetul, seara târziu a sosit. 91 de
chirpici am făcut.

2 septembrie. Duminică. De dimineaţa, Liusic a adus pachetul într-un
hal fără de hal! Am copt o pâine minunată şi o plăcintă şi ghiveci la cuptor.
Am fost la pădure şi am adus lemne.

3 septembrie. Totul ar fi fost bine dacă nu dădea o ploaie destul de aspră,
a fost trecătoare şi ne-am urmat lucrul, am făcut 100 chirpici.

Muncă şi mâncare, atât tot. Dimineaţa am scris şi expediat 2 c.p., una
Valei şi alta d-nei Pantea – Sibiu.

4 septembrie. O zi extrem de grea. Eu cel puţin nu mai puteam merge,
căci în special mă dureau picioarele. Liusic la fel. Mereu aşteptăm bani, pachet
şi scrisori care nicidecum nu vin, suntem aproape disperaţi. De azi se face
munca voluntară – obligatorie. Azi am făcut 106 chirpici.

5 septembrie. Azi a sosit poşta mult aşteptată. Luisic a alergat într-un
suflet să vadă ce am primit, dar, culmea, n-am primit nimic! Muncă şi iar
muncă, făcurăm 100 chirpici. Dănuţ e bolnav de diaree, mereu curge şi mereu
trebuie spălat. La sfârşitul zilei am auzit frânturi de muzică, acordeon. Cât
eram de obosită, dar toată palpit la auzul unui acord de muzică.

6 septembrie. Tristeţe mare la noi, n-avem bani să zidim casa. Am făcut 80
chirpici. Dănuţ e la dietă mare, toată ziua a mâncat numai pesmeţi.
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7 septembrie. M-am sculat de dimineaţa la ora 4 şi am plecat după pleavă,
dincolo de pădure. Am descoperit rufele mucegăite în şifonier, le-am scos şi
le-am spălat. O jale în ele. Pe la ora 10 au sosit pachetele. Liusic a alergat, dar
s-a întors cu buzele umflate, n-am avut nimic. Am făcut 230 chirpici din cei
mici pentru sobe.

8 septembrie. Sfânta Marie Mică. Dar lucrăm de dimineaţa, parcă nici
n-ar fi sărbătoare. Liusic e la munca obligatorie pentru paie de orez. Eu car
pământ în camere, ca să umplu soclul. Dănuţ se simte ceva mai bine. E cald şi
bate vântul de se usucă chirpicii noştri. N-am primit azi nimic din afară. L-am
lăsat pe Dănuţ să doarmă, el s-a sculat, a răsturnat o cratiţă cu supă ce era sub
pat. A mâncat şi el până s-a săturat cu mânuţele, dar până în seară a curs tot
mereu din el.

9 septembrie. Duminică. Am făcut o pâine, o plăcintă şi am făcut o supă
şi un ghiveci. Am avut de limpezit nişte rufe spălate din ajun. După ce am stat
la masă, m-am dus la pădure şi am adus un cărucior cu lemne. Apoi am scris o
scrisoare Valei. Altceva nimic deosebit.

10 septembrie. Marele eveniment s-a întâmplat. Am primit 3000 lei de
la Alice, putem începe ziditul casei, dar n-am găsit lucrători decât pe joi. Liusic
a lucrat la muncă obligatorie, iar eu am cusut plăpumioara lui Dănuţ.

11 septembrie. Nimic deosebit. Liusic la muncă pe şantier, iar eu am
descurcat la lână – gheme.

12 septembrie. O mare-mare surpriză, am primit de la Valea 8000 lei,
căpătaţi pe brăţară, aşa că avem cu ce ne clădi casa.

13 septembrie. Azi am început clăditul casei şi m-am luptat pentru geam
mare dublu.

14 septembrie. Ziua Sf. Cruci şi casa noastră e gata clădită.

15 septembrie. Am cărat scânduri pentru pod. Poşta ne-a adus o carte
poştală de la d-na Pantea, o lădiţă cu făină şi ceva haine de la Alice. Apoi o
telegramă, cum că avem un pachet la Cioara. Apoi seara l-am tuns pe Dănuţ.

16 septembrie. Azi s-a pus lemnul pe casă de tov. Catan Victor cu 500
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lei cu Liusic împreună. Eu am cărat pământ în camere. Tot azi trebuia să vină
şi pachetul, dar n-a venit. Liusic pe chestia asta a făcut nişte nervi groaznici,
se vedea mâncând clisă, adică mai bine zis dorind tare mult să mănânce, când
colo nimic!

Eu fiind la cooperativă, Dănuţ a întârziat în colibă şi din dulăpior a scos
o pungă cu fructe uscate şi le-a împrăştiat peste tot, tot aşa nişte tăiţei şi a dat
jos nişte vinete coapte şi curăţate – un adevărat talmeş-balmeş.

17 septembrie. O zi foarte zbuciumată. Ne-am zbuciumat să căpătăm
şipci pentru tavan. Am fost la director şi mi-a aprobat, dar Bejan a făcut pe
nebunul şi până la urmă n-am mai căpătat şipci.

Lada cu alimente n-a sosit şi suntem foarte alarmaţi din cauza ei.
Aici pe şantier lumea s-a făcut foarte egoistă. Liusic a cerut un ciocan de

la Tania şi a fost refuzat sub motiv că “se rupe coada”. Apoi altă dată, vecina
Tărîţă m-a refuzat să coc o pâine în cuptorul ei de afară “că se arde cuptorul”.
Alt caz tot la ei, că se rupe sfoara, apoi că se strică căldarea, dar astea nu s-au
întâmplat cu mine.

Liusic azi a făcut scara, am terminat de cărat pământul în camere. Dănuţ
se ţine de diareea lui şi face căcărică în pat.

19 septembrie. Liusic – obligat să meargă la cules bumbac. A venit vai
de capul lui, n-a mâncat nimic toată ziua, dar a făcut 19 kg de bumbac.

Am fost neliniştită că nu sporeşte nimic la casă, am spălat rufe şi altele
mărunte, apoi şi Dănuţ îmi umple ziua.

20 septembrie. De la ora 1 noaptea plouă şi până dimineaţa plouă peste
tot în bordei.

Liusic s-a sculat cu nişte epitete şi vorbe proaste pe capul meu.
Pachetul de la Cioara n-a fost adus şi a trebuit Liusic să meargă după el.

Am fost pe ploaie cu Dănuţ în braţe. În fine a sosit şi Liusic cu lada la ora 9
seara. Ladă cu cartofi, o punguţă cu fasole, una cu gris şi o bucată de săpun,
dar noi aşteptam cu totul altceva, ceva gras, clisă, şuncă sau aşa ceva. A fost o
deziluzie amară, căci suntem tare secătuiţi, numai cu cartofi şi fasole toată
ziua. Desigur, aşa ne e dat să nu murim de foame… Am aflat mai târziu că în
ladă au mai fost şi două borcane cu grăsime, dar care ne-au fost sustrase. Mare
blăstămăţie şi cu furturile astea!

21 septembrie. Azi am lipit pentru prima zi în camere, împreună cu Liusic,
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e frig, dar îi dăm înainte, căci în bordei s-a făcut imposibil de vieţuit. De altfel,
nimic deosebit, decât marele eveniment al lipitului, pe care nu l-am făcut nici
unul din noi până acum. A trecut dl. Hanganu şi ne-a arătat o şmecherie care
desigur merge mai bine.

23 septembrie. Duminică. Am bătut scândurile pe pod.

26 septembrie. Ieri au pus pământ pe pod trei tineri şi ne-a costat 1000
lei.

27 septembrie. Chin şi vai şi amar. Lipim de câteva zile şi nici n-am
timp să scriu ceva. Mâncare foarte săracă, că ne-am secătuit de tot cu lucrul
peste puterile noastre.

28 septembrie. Spre seară, Liusic îmi spune să ies afară şi ce văd? Dănuţ
căţărat pe o piramidă de chirpici parcă ar fi un cocoşel.

29 septembrie. Am lipit faţada casei până târziu. Azi am primit un colet de la
Valea cu rufe, rochiţe de stambă, ciorapi de bumbac şi de mătase pentru mine, 6
metri de finet, nişte scrumbii, câteva mere, dar culmea nici o scrisoare. N-am mai
primit de o lună şi mai bine nici un rând.

30 septembrie. Liusic e la târg.

2 octombrie. Abia azi a venit Liusic de la târg. A mai ajutat la tăiat ţipirig
şi Corcodel, a tăiat 100 snopi, i-au evaluat la 5 lei snopul.

3 octombrie. Am lipit şi văruit mereu până ne-am mutat pe ziua de…

7 octombrie. Am scăpat de bordei, grea a fost mutarea, dar suntem de-acum
în casă!

Altă belea, n-avem sobă sau plită pentru a încălzi şi a face mâncare. Am
umblat câteva zile la vecina Rechtenwald de am făcut mâncare, mare
amărăciune pe capul nostru.

9 octombrie. Şi azi s-a acoperit şi s-a sfârşit. Am bătut şi scânduri la
fundurile casei, contra legii de aici. Una am şi lipit-o pe un frig de-mi îngheţau
mâinile.

Jurnalul doamnei SpijavcaJurnalul doamnei SpijavcaJurnalul doamnei SpijavcaJurnalul doamnei Spijavca



RUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în Bãrãgan72727272

10 octombrie. Liusic e la muncă obligatorie, nu prea am de făcut mâncare
şi mai aranjez în marea noastră locuinţă. Am expediat o carte poştală lui Nusic
în legătură cu sobiţa şi mulţumire pentru bani, căci am uitat să scriu că luni
după masă am primit de la Alice 2000 lei, au picat tocmai la timp, căci am avut
cu ce plăti omul la lucrul acoperişului.

11 octombrie. Am făcut mâncare, dar la vecinii Rechtenwald, căci n-avem
plită pe ce găti. După masă am lipit peretele lateral şi cu astea zise şi făcute am
terminat cu lipitul.

12 octombrie. Liusic e la muncă obligatorie. Când ne-am mutat, Dănuţ
mi-a pierdut inelele pentru perdele, a trebuit să umblu pe la toţi vecinii până
am putut găsi câteva. Seara au venit Bogdan şi Corcodel să-l anunţe pe Liusic
pentru muncă de trei zile la instituţii. Azi am dat toată casa de jur împrejur cu
var.

13 octombrie. A fost Vasilescu şi mi-a luat toate scândurile, am avut
mari emoţii, căci nu făcusem un frontar. Până în seară am cărat tot ce a rămas
în pod şi am cărat pământ la temelia casei. Liusic e la muncă voluntară
obligatorie.

14 octombrie. Duminică. Liusic e la muncă, iar eu am copt o pâine, am
scris o scrisoare Valei şi una d-nei Pantea. Seara Liusic a adus geamul la
bucătărie, care ne-a bucurat foarte mult.

15 octombrie. Liusic e tot la muncă, la noi e mare eveniment, am primit
sobiţa mult aşteptată, de acum o să avem cu ce ne încălzi. Am mai primit şi o
c.p. de la Alice, am mai cărat pământ la temelia casei.

21 octombrie. Eu am lipit toată temelia casei şi mi-a rămas şi pe mâine.
Liusic tot la muncă pe şantier.

24 octombrie. În sfârşit s-a terminat cu casele, dar şi cu instituţiile şi azi
e mare eveniment în satul nou Însurăţeii Noi, toată lumea a îmbrăcat haine de
sărbătoare, căci avem recepţia. O serbare aşa-zisă, au venit şi nişte personalităţi
pentru a ne vedea în această zi.

Ieri am spălat rufe şi azi le-am întins, dar cu tot lucrul ce-l aveam am
lăsat toate la o parte, m-am îmbrăcat şi eu, căci am vrut tare mult să fiu prezentă,
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nu pentru serbare, ci să ascult ce se vorbeşte la sfârşitul lucrărilor. În sfârşit
suntem gata, chiar şi lăudaţi, dar nici o perspectivă de câştig, decât la culesul
bumbacului.

26 octombrie. Azi e Sfântul Dumitru, dar am lucrat ca în toate zilele. Am
adus laptele, e un lucru mare, căci îl aducem tocmai de la dispensar. Am lipit
plita cu balegă şi am căptuşit cuptorul peste tot. Azi iar un eveniment, Liusic a
fost invitat la comitet pentru servici, el plecase la culesul bumbacului.

28 octombrie. Ieri am primit de la Valea în sfârşit o scrisoare, dar cam
tristă, cum e în general acum viaţa, cam tristă.

29 octombrie. Azi am primit o scrisoare impresionantă de la d-na Pantea.
Liusic lucrează la Sfat. Tot azi am primit banii de la Victor, 3000 lei. Mare mi-a
fost bucuria, căci rămăsesem fără nici un leu în casă.

31 octombrie. Am scris o c.p. lui Victor şi Liusic – una lui Nusic. Am
făcut mâncare – fasole şi ghiveci de vinete. Am cumpărat marmeladă, andrele
şi am dat datoria d-rei Marta.

Zile frumoase a avut Octombrie. Azi Liusic a tăiat lemne şi le-am pus în
pod. De altfel, podul nostru e o magazie.

4 noiembrie. Grozave zile mai trăim. Ieri s-au împlinit 3 luni de la plecarea
lui Virgil, când au aflat ei că-i lipsă. Aceste momente nu-i nevoie să le mai
descriu, căci rămân vii în memorie. Tocmai terminasem complet cu aranjarea
casei, chiar ne simţeam bine, aşteptam peste câteva zile încadrarea şi a dat
hodoronc-tronc şi s-au răsturnat toate. Speranţa ne e numai la Dumnezeu, căci
noi oamenii nu mai putem face nimic! Liusic a plecat la raion, pentru a trimite
o telegramă ca să vină Virgil înapoi. Sărman copil, nici el nu-i cu mai mare
noroc! Chiar mă bucuram, cel puţin el ducea o viaţă mai omenească, dar ne
este dat să suferim mereu.

5 noiembrie. De azi nu se mai duce la slujbă... A tăiat lemne, o zi obişnuită.
Azi am expediat o c.p. Valei.

6 noiembrie. A plecat la muncă la fermă, a lucrat în magazie.

7 noiembrie. Zi de sărbătoare – agitaţie. Şeful a fost şi m-a întrebat dacă
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mi-a venit copilul. Liusic e tot la muncă. A scris d-nei dr. Tomida.

8 noiembrie. A sosit Virgil la şcoală, apoi la dispensar, pentru a primi
injecţii cu calciu, care au fost refuzate.

10 noiembrie. Virgil s-a dus la cules bumbac. Liusic tot la bumbac, numai
că la transport. Am primit o c.p. de la d-na Pantea.

11 noiembrie. Am strâns vreascuri din pădure cu Virgil.

12 noiembrie. Virgil cu Liusic la cules bumbac.

13 noiembrie. La fel.

15 noiembrie. O zi la fel ca ieri, o zi caldă şi liniştită, dar zbuciumată
pentru o bucată de pâine.

25 noiembrie. Duminică. De mult n-am mai scris nimic. Pe data de 16.11.
am primit un colet de la d-na Pantea, iar peste o zi o c.p. tot de la ea. Mare
bucurie am avut, căci o persoană străină, aşa de drăguţă şi atentă, afară de
lucrurile mele, mi-a mai trimis şi ceva de-ale gurii ca: zahăr, gris, fidea şi
uscăţele.

La 24.11 am trimis o c.p. Valei, am fost şi la pâine, dar în zadar, n-au adus
aşa ceva. M-am interesat de carne şi m-am dus şi la pădure după vreascuri.

Azi, 25.11. am făcut mâncare de carne de oaie. Am copt şi pâine cu mare
tămbălău. Am rămas iar fără un ban în casă. Sâmbătă, 17.11. Liusic a fost la
piaţă şi ne-am aprovizionat cu zarzavat. De la 20.11., Liusic lucrează la poduri.

27 noiembrie. Amare zile mai trăim, e foarte rău, e de neînchipuit de
greu să-ţi fie foame şi să n-ai ce să mănânci! N-avem nici petrol deloc, toată
luna noiembrie nu ne-au adus petrol, zile triste şi întunecate.

8 decembrie. O zi cu multe şi felurite emoţii. Dimineaţa am fost la Luiza
şi am rugat-o să-mi mai împrumute 2 străchini de făină. Felul ei de a mă servi
a fost o mare umilinţă pentru mine, după ce am ieşit de la ea am plâns amar.
Apoi a venit doamna Mocion şi din vorbă în vorbă a ajuns să-mi propună că-mi
împrumută ceva făină de porumb. Când veneam acasă de la ea, m-a anunţat tot
Luiza că am 2 colete. Am alergat la poştă şi, într-adevăr, unul de la Valea, iar
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altul de la Alice. Bucuria mi-a fost nespus de mare, de la Valea – făină de
cucuruz, un kg ulei şi biscuiţi, iar de la Victor – câte un costumaş de la copii.
De la Alice câte puţin din tot ce are omul în cămară, tot uscate. Apoi tot de azi
ne-a adus fiica lui moş Ilie Tudose 2 pâini a câte 2 kg, a fost o confuzie, pâinea
fiind a lui Tărâţă. Dar Liusic n-a avut 7 lei şi a mâncat supa goală. Seara Liusic
a adus ceva aşchii de la pod. Am expediat o c.p. Valei şi o scrisoare lui Nusic,
drept mulţumire. Ca de obicei, aduc laptele de dimineaţa, apoi am făcut
mâncare. Liusic a plecat la Însurăţei pentru serviciu şi pentru a trata cu omul
care vrea să ne cumpere mobila. Ne-am decis să vindem un pat şi un şifonier,
căci altă ieşire n-avem.

10 decembrie. Am scris o c.p. lui Victor.

11 decembrie. Am spălat rufe şi am fiert fasole de la Alice. Liusic a adus
lemne cu spatele de la lucrul podului. Ne încălzim şi facem mâncare. Vrem să
vindem din mobilă pentru alimente, ne-au promis vreo doi, dar nu se prezintă nici
unul pentru a definitiva târgul. N-avem grâu, deci n-avem din ce face pâine şi din
cauza asta o ducem f. f. greu.

13 decembrie. O zi ca toate celelalte, a venit poşta, dar nu ne-a adus
nimic, tare aşteptăm bani pentru grâu şi lemne. A început gerul să ne pişte, dar
în casă ne e cald. Azi Liusic a primit pentru luna noiembrie suma de 3180 lei.
Mare bucurie pentru noi care suntem de vreo 2-3 săptămâni fără un ban şi cu
multe datorii. E f. greu să n-ai cu ce cumpăra un chibrit, sare, cremă sau aşa
ceva. Suntem fără o ceapă, fără un morcov şi fără o fasole. Avem cartofi de la
şantier şi mălai de la Valea, aşa că nu murim de foame.

14 decembrie. În noaptea asta a fost un vânt grozav. Credeam că-i uragan
şi ne zboară acoperişul. Când venea câte o rafală, trecea fierbinte prin mine.
Spre dimineaţă bătea ceva mai puţin, iar Liusic cu tot vântul s-a dus la piaţă la
Viziru, căci nu avem de-ale mâncării. Însă nici cei ce vând nu s-au prezentat.

15 decembrie. Carevasăzică, azi a fost piaţă, dar n-a fost complectă.
Peste zi a fost o linişte că n-ai fi zis că a fost aşa uragan de a descoperit unele
colţuri de case, cele de paie.

16 decembrie. Duminică. Liusic a cumpărat carne de oaie: 3 kg., apoi a
plecat la Însurăţei în vederea serviciului şi să clarifice cu mobila. S-a înţeles
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să dăm patul şi şifonierul în schimbul a doi saci de grâu, unul de cucuruz, 2
sticle de ulei şi 1 kg de ţuică. Desigur e ieftin, dar dacă nu se găseşte alt amator
mai gras… n-avem încotro, căci n-avem ce mânca.

17, 18, 19, 20 decembrie. Liusic s-a dus la Însurăţei pentru a face făină,
a fost mare aglomeraţie, dar în sfârşit a făcut-o. În aceste zile n-am avut nimic
deosebit decât că luni am spălat rufe şi joi când a venit el am început curăţenia.

21 decembrie. Am dat cu var. Dănuţ e bolnav, a răcit şi tuşeşte. Şi Virgilică
s-a îmbolnăvit de vechea lui boală, am aranjat să i se facă injecţii cu calciu.

22 decembrie. Iar la piaţă şi iar n-a fost nimic zarzavat. Tare m-am
descurajat, n-avem nici un cartof. Tot azi am primit 3 kg petrol. Tot azi
cooperativa ne-a distribuit 900 grame zahăr. Poşta, în acest răstimp, nu ne-a
adus nimic! N-avem lemne.

23 decembrie. Duminică. Am primit scrisoare de la d-na Pantea. Peste o
zi este Ajunul Crăciunului. Am scris o scrisoare lungă Valei şi lui Victor şi una
d-nei Pantea.

24 decembrie. Azi e Ajunul Crăciunului şi fiecare are în suflet o speranţă
spre mai bine! Liusic e la pod şi a adus lemne cu sacul pe spate. Am făcut mai
multe feluri de mâncare: salată russe, muşchiuleţ de viţel împănat cu usturoi,
ruladă din piept de găină, căci avem şi o găină de la Însurăţei. I-a făcut-o
cadou gazda unde a stat Liusic când a măcinat făină. Am preparat o supă cu
sos şi carne de viţel. Vom avea mâncare pentru trei zile, iar după aceea nimic,
nici măcar un cartof.

25 decembrie. Zi de mare sărbătoare, pe care am serbat-o fără biserică,
dar am serbat-o în casă, am cântat şi am citit.

26 decembrie. Am primit 1000 lei de la unchiul Jean, Arad. De altfel,
nici un eveniment în casă.

27 decembrie. Eu am citit, dar Liusic e la muncă şi a adus lemne de foc.

30 decembrie. Duminică. Eu am fost la Tatiana, iar Liusic s-a tăvălit
toată ziua de durere, căci în ajun fusese la cărat bulumaci.
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31 decembrie. Ajunul Anului Nou. Eu am copt pâine şi o plăcintă, iar
Virgilică a avut o zi plină de bucurii, a umblat cu buhaiul la urat şi a căpătat
ceva bani. Am aşteptat pachetul de la Carola, dar n-a venit. Chiar am început
să lăcrimez de necaz – toată lumea primeşte pachete, numai de noi nu-şi aduce
nimeni aminte…

1 ianuarie 1952. O zi mare în toată lumea, la noi foarte seacă şi tristă. Doamne
fereşte să fie şi cursul anului tot aşa! Am fost la Tania şi am scris o c.p. doamnei
Pantea. Tot azi a descoperit Liusic că-i curge mult sânge din anus.

4 ianuarie. De 4 zile întruna fac tot “ciorba fulger”, din varză, ceapă şi
morcovi, acrită cu oţet, de care m-am plictisit grozav. Lemne n-avem deloc,
din ceea ce aduce Liusic cu spatele abia că ne ajunge. Aşteptăm pachetul trimis
din 18 XII. Nişte vise proaste avem mereu…

5 ianuarie. Liusic nu s-a dus la lucru, că nu s-a lucrat, dar nici la piaţă nu
s-a dus, nici poştaşul nu ne-a adus decât o c.p. de la unchiul Jean. A fost o zi cu
mare vânt.

6 ianuarie. Duminică. Liusic s-a dus la Însurăţei la biserică, piaţă şi
poştă şi a adus, într-adevăr, coletul trimis de Carola. Toate au ajuns bine, au
fost diferite zarzavaturi şi o lădiţă de 1 kg grăsime, jumări, slănină şi un
cârnăcior!

7 ianuarie. Sfântul Ion. E azi vânt teribil. Nici la lucru n-a putut să se
ducă Liusic, în schimb am copt pâine în cuptor afară. Apoi asta e ceva de
pomină, pe un aşa vânt şi cu ceva zăpadă, să coci pâinea afară, dar pâinea s-a
copt bine. Tot azi am primit un colet de la Alice, ceva grăsime şi slănină, 1 kg
ulei soia, zahăr, nuci şi făină. Acum desigur am din ce să fac mâncare, dar tot
mă frământă cum să fac să nu se termine prea iute că iar nu-i nimic! Acum e
greu la noi cu lemnele. Doar ce aduce cu spatele Liusic de la pod. E foarte
scumpă căldura noastră. Dar sperăm să primim bani pe lucru şi să cumpărăm
lemne. De la Victor am pierdut speranţa de a mai primi bani pe acele obiecte,
dar nici o c.p. nu primim de la el, ca să ştim barem cum stau lucrurile.

8 ianuarie. O zi ca toate celelalte. Dănuţ e bolnav. De vreo 2 zile se
simte mai bine. Avem cea mai mare zăpadă de până acum. Virgil a venit cu
pantalonii uzi până sus din cauza zăpezii.
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9 ianuarie. Mâncăm ceva mai bine în urma primirii coletelor, adică
dimineaţa fac o mămăligă şi o mâncăm cu jumări, ciorba la amiază e ceva mai
complectă. Suntem foarte bucuroşi că avem pâine şi mămăligă, numai că ne
munceşte gândul ce vom face la primăvară. Toate se scumpesc straşnic, a ajuns
sacul de grâu cu 5000 lei, mălaiul cu 100 lei kg, uleiul cu 600 lei kg şi aşa mai
departe. Şi perspectiva cartelelor s-a spulberat.

11 ianuarie. Am fost la poştă, dar n-am primit nimic. Am copt un mălai
şi am fiert fasole. Nimic deosebit. Liusic a adus sacul de lemne pe spate, iar
seara a mâncat de m-a speriat, chiar şi el s-a mirat, o jumătate farfurie de mălai
copt cu zahăr şi ulei (în general gusta), o farfurie de ciorbă, o farfurie fasole şi
un ceai cu pâine.

12 ianuarie.  Liusic a încercat o mare deziluzie, i s-a plătit foarte puţin
pontajul şi în plus cu o greşeală din partea ălora care fac socoteala, de 1400
lei, dar pe noi ne mănâncă chestia lemnelor. I s-a promis un post de contabil la
raion, la secţia “Sănătate”, o s-o vedem şi pe asta. Am făcut baie copiilor, am
făcut şi eu. Tot azi ni s-a arat locul în jurul casei.

14 ianuarie. Liusic n-a plecat la lucru fiind o zi ploioasă.

15 ianuarie. O zi grea, în sensul că Liusic a fost serios încercat, puţin şi
avea să-şi zdrobească piciorul stâng. I-am pus comprese cu oţet. De azi nu ne-a
mai dat lapte la Centru, aşa că şi asta s-a spulberat. Eu cel puţin sunt foarte
îngrijorată de copii, n-am ce le face de mâncare.

18 ianuarie. O zi cu soare. Am primit 2000 de la Valea, de-acu’ avem cu
ce cumpăra lemne. Când suntem la mai mare aman, Dumnezeu ne întinde o
mână de ajutor şi scăpăm din situaţia disperată. “Mari şi nemăsurate sunt căile
Tale, Doamne!” Tot azi a venit Norica la noi, ca să clarificăm situaţia de supărare
dintre noi.

28 ianuarie. În această zi s-a făcut schimbul banilor. În fiecare zi fac
mămăliguţă dimineaţa şi o mâncăm cu mujdei de usturoi şi un ceai.

1 februarie. Am schimbat banii, dar nu ai noştri, căci pe noi ne-a găsit
fără nici un ban. Azi coc pâine, lucru mare, că o coc afară în noroi şi vânt. Azi
dimineaţă am făcut salată de ceapă cu mămăligă prăjită, iar Liusic la lucru a
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luat puţină mâncare de arpacaş. Nici nu ştiu cum rezistă cu mâncarea asta.
Toată luna februarie nu am scris nimic, cu toate că ar fi trebuit, căci s-au

petrecut lucruri vrednice de amintit, dar o să-mi dau toată stăruinţa ca memoria
să fie demnă de al ei nume.

La 10 februarie – duminică – a fost o vijelie – viforniţă – de ne-a îngrozit,
căci cu alimentele stăm f. prost, iar la piaţă n-am putut cumpăra nimic. La 2
februarie nu se vindea decât pe obiecte, la 9 februarie când Liusic s-a dus cu
obiecte, voiau numai pe bani, aşa că toată luna februarie ne-am chinuit cu de-
ale mâncării, n-aveam nici zahăr pentru un ceai, nici lapte, numai sos de ceapă,
mujdei de usturoi. Am primit câţiva cartofi de la Tania şi în altă duminică am
primit varză murată de la Norica. Şi aşa am târât-o, până am primit salariul pe
luna ianuarie – 177 lei – stabilizaţi, desigur, în 15 februarie. Apoi Liusic s-a
dus la piaţă şi a cumpărat morcovi, 1 kg ulei, 1 pereche găini, 20 ouă, aşa că
am scăpat de sos de ceapă, care ne devenise deja scârbos. Asta s-a întâmplat în
16 februarie, tot în aceeaşi zi am primit pachetul de la Valea. Chiar ajunsesem
la mal. La 26 II, am primit avansul de 55 lei.

1 martie. Mărţişor! Liusic a fost la piaţă. A cumpărat carne de oaie.

2 martie. Duminică. Am făcut mâncare şi mărţişoare la copii.

13 martie. Avem un noroi grozav. Am fost la pădure şi am adus cătină cu
spatele pentru a putea coace pâinea. Liusic a adus salariul pe luna februarie de
170 lei. Ne închipuiam că o să primim mai mult, dar aşa nu ştiu ce vom face,
căci făina de grâu am terminat-o, nici lemne n-aveam, decât cele aduse pe
spate. Şi nici din celelalte n-avem nimic, ca ulei, fasole, ceapă…

14 martie. Liusic a venit de la lucrul podului mai mult negru de oboseală
şi în plus le-a dat injecţie. Mereu ne zbatem ca peştele pe uscat.

15 martie. Când ne-am pregătit pentru a merge la piaţă, s-a stârnit şi
crivăţul cu mare furie. Tragedia era că bătea la noi în coş şi ne dădea tot fumul
în casă, toată ziua am stat în frig şi Liusic a stat toată ziua în pat. Am avut
fasole fiartă din ajun, altfel n-am fi avut ce să mâncăm. O zi foarte neagră,
printre altele negre, în acest fericit Bărăgan.

16 martie. Nu primim nici un rând de la nimeni, uitaţi cu desăvârşire.
Liusic a fost la piaţă la Însurăţei, dar a ajuns târziu şi n-a adus absolut nimic.
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31 martie. Liusic s-a dus la fermă pentru a se interesa de serviciu şi,
desigur, i-au răspuns negativ, n-a fost nici la lucru. Eu lucrez câte puţin la
grădină, cu ameţeli, dar îi dau înainte.

1 aprilie. Ce iute trece timpul, suntem deja în april. Iute şi sec, adică cu
necazuri şi lipsuri. Am spălat rufe, a fost un vânt grozav şi m-am chinuit mult
cu ele.

7 aprilie. Blestemate zile, azi a trebuit să coc pâine în cuptor la doamna
Ghenov, cu mulţi nervi şi cu multă oboseală. Lucrez zilnic în grădină, azi o să
semăn castraveţi şi fasole păstăi. Pâinea a rămas totuşi crudă şi a trebuit s-o
coc definitiv la doamna Lucov.

11 aprilie. Am început marea curăţenie de primăvară, azi am dat cu var
în bucătărie.

12 aprilie. În fine am dat şi afară cu var şi cu pământ şi am terminat cu
curăţenia. Nu s-au dat banii şi nu am putut face piaţă deloc. Mare frământare
pe noi, căci n-aveam nici de unelea, până şi făina am terminat-o complect.
Mereu aşteptăm pachet de la Victor, care nu mai vine.

13 aprilie. Duminică. Fasole şi iar fasole, nici nu-i simt gustul. Variaţia o
facem cu “imprin-zup” şi sos tot de făină. Chiar sufăr de multe ori de foame,
mă frige stomacul.

14 aprilie. Azi am început cu spălatul rufelor, am spălat ceva de lână,
apoi am udat grădina.

15 aprilie. Am fost chemaţi la miliţie pentru a ne restitui bunurile, dar
ale noastre, cum suntem ghinionişti, nu s-au găsit. Am spălat rufe multe şi mi-
au rămas şi pe mâine. S-au primit şi banii de la pod, am dat ceva şi din datorii,
dar chestia cu banii ne pisează mereu.

17 aprilie. Mereu aşteptăm pachet şi nu vine, suntem secătuiţi. Am fost
la piaţă la Însurăţei împreună cu Liusic şi am făcut diferite cumpărături. Am
văzut şi eu Însurăţeii şi piaţa.

20 de ouă a câte 80 de bani, 1 kg grăsime, 25 lei; 2 litre fasole, 3,5 lei
litra; 1 pâine, 4 lei; 700 grame brânză, 14 lei; de 1 leu usturoi şi asta ar fi tot.

Dar cel mai mare lucru, am văzut podul unde a lucrat Liusic toată iarna şi
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primăvara, însă cred că a fost şi un fel de vizită de adio! La întoarcere ne-am
oprit pe la fermă, unde Liusic s-a interesat de serviciu, apoi, după masă, s-a
dus şi a depus cererea. De câteva zile am descoperit că am viermi intestinali,
un fel de limbrici mărunţi.

19 aprilie. Ajunul Sfântului Paşte. Liusic s-a dus la piaţa Viziru şi a
cumpărat 10 kg făină integrală cu 3 lei kg. Până în seară am şi copt trei pâini.
Am cumpărat două kg carne de oaie şi am făcut mâncare până după miezul
nopţii.

20, 22 aprilie. Sfintele Paşte – Învierea Domnului nostru Isus Hristos.
Dar n-am fost deloc la biserică de aceste sărbători. Zile vesele cu soare, dar
triste pentru noi! De mâncare am făcut totuşi ceva; cozonac din 5 ouă şi o aşa-
zisă plăcintă; apoi din carne am făcut o ruladă, supă şi sos de ne-a ajuns pe trei
zile. În prima zi am fost la pădure, unde ne-a prins o furtună cu mult praf.

25 aprilie. Liusic a intrat la serviciu la fermă. Scriu o scrisoare doamnei
Pantea. Am primit un pachet de la Valea, cu făină, ulei, bomboane, minge,
biscuiţi, două creioane şi două cărţulii, 15 ouă.

29 aprilie. Am început de semănat cucuruz. Seara a venit Tania şi am stat
de vorbă, adică ea a povestit de-ale vieţii valuri.

10 mai. Marea noastră zi! Am fost la piaţă cu 28 de lei. Am cumpărat
făină, fasole, ouă, de doi lei verdeaţă. Mi-am ros piciorul, căci în ajun fusesem
după ciuperci şi n-am găsit nimic. Apoi, spre seară, am fost la înmormântarea
lui Bobocel Constantin. De la 1 mai şi până în zilele astea am fost mereu
ocupată cu semănatul porumbului, nici n-am mai avut timp să mai scriu
impresiile în acest caiet. Am fost şi la ferma Călmăţui, la 1 mai şi 8 mai, după
ştevie. Apoi nici o veste de nicăieri.

14 mai. Am semănat castraveţi mai târzii. Mereu e frig, de câteva zile şi
nouros, mereu se pregăteşte de ploaie, dar nu plouă. Liusic e de pază noaptea
în comună. L-am rugat pe un om ce lucrează la Însurăţei să-mi cumpere o
pâine, l-am rugat cu lacrimi în ochi, nu se vinde pâine la liber, cartelă nu-i, aşa
că nu poţi gusta o bucăţică de pâine.

15 mai. Când ne-am sculat dimineaţa, cernea o ploaie uşoară.
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22 mai. Am fost la piaţă. Toată săptămâna am lucrat în grădină, şi n-am
mai scris nimic. Nici nimic nu s-a întâmplat, nici o veste n-am mai primit.

1 iunie. Duminică am scos toată apa din fântână. Cu o zi înainte pusese
clor pentru dezinfecţie, Liusic fiind cu tractoarele pe câmp.

6, 7 iunie. Am fost la fermă cu copiii, la smuls rapiţa. Ajunsesem fără un
pic de ceva-ceva, adică pentru o bucăţică de pâine sau mămăligă ne-am cărat
cu toţii pe câmp.

9 iunie. Azi sunt Rusaliile. Totuşi m-am dus la fermă la plivit, dar mi s-a
răspuns că s-a terminat şi m-am întors cu lemne din pădurile de la fermă. Apoi
m-am dus cu copiii în pădure, tot după lemne, iar după masă ne-am dus cu toţii
în pădure cu cârligul, aşa că toată ziua am adunat vreascuri.

10  iunie. Am fost la sapă. Ce să spun, o zi blestemată, toată ziua am
plâns, l-am avut şef pe Ion Ion, un câine de om, nu altceva. Apoi am mâncat şi
lângă şosea, în praf şi fără linguri. A fost o zi încununată de ploaie, adică ne-a
prins pe câmp. Chiar i-am spus lui Liusic: “Facă cine vrea agricultură, dar eu
ridic mâinile în sus.”

14 iunie. De la piaţă m-am pornit repede spre casă, m-am încălzit şi m-am
descheiat la jerseu, uitasem că dedesubt am pus ciorapii şi punguţa cu 2,5 lei;
când mi-am dat seama de lipsa lor am alergat îndărăt. Nu mai întind poveste
lungă – căci tot nu voi uita eu întâmplarea din ziua aceasta – fapt e că l-am
găsit pe cel care mi-a aflat lucrurile, dar a refuzat să mi le restituie.

16 iunie. Eu am rămas acasă de-am prăşit în grădină şi cârpit nişte cămăşi.
Liusic cu Virgil sunt plecaţi la plivit.

Au avut o zi grea, l-au avut tot pe Ion Ion.

22 iunie. Liusic s-a dus la Nişcoteanca pentru a cumpăra o capră, dar n-
a luat decât făină. Am făcut mâncare, apoi seara am fost la pădure, unde am
ascultat niţel muzică.

25 iunie. Şi azi în grădina fermei. Pământul fiind umed, la amiază neavând
unde să ne odihnim, ne-am culcat într-o pivniţă din curte. În timpul ăsta, Liusic
râcâia la pereţii unei magazii. Seara am luat fasole pentru copii.
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30 iunie. Tot ploaie, aşa că am stat acasă şi am cusut pijamale pentru
Liusic, Virgil şi Dănuţ.

4 iulie. Au venit mama cu Valea la noi, ce mare eveniment pe capul nostru
şi mereu ni se pare că a fost un vis frumos, parcă ceva de necrezut. Arătări din
altă lume… Au plecat spre seară şi le-am condus la Auto. Îndărăt am adus
lemne cu Liusic de la fermă. Valy ne-a dat de la Arcadie o scrisoare, o pereche
izmene, o bluză, un metru finet.

1 august. M-am dus cu Dănuţ la lucru la fermă, l-am ţinut când în braţe,
când în căruţă. Am lopătat cereale în magazie. Liusic a lucrat la batoză, la
Nişcoteanca, de la 15 iulie la 1 august, cu Virgil împreună. Au primit ieri banii
şi au luat câte 8 lei Liusic şi 6 lei Virgil pe zi.

11 august. Liusic cu Virgil la lucru – unul la moară, celălalt la rărit porumb.
Eu am rămas să lucrez în grădină. Mi-au venit şi musafiri. Am strâns fasole şi
am bătut-o.

14 august. Am făcut curat în casă, în pod şi în grădină. Ei tot la lucru, la
săpat un şanţ în curtea fermei, iar Virgil tot la porumb. Ne aduc acasă mâncare
şi pâine, iar eu îi aştept cu câte un pepene.

25 august. Stăm acasă şi zidim, eu fac chirpici. Liusic a fost de strajă
noaptea şi a doua zi nu-i bun nimic. Azi am făcut conserve din vinete, tare m-am
chinuit cu lemnele, adică ce lemne, căci am fiert cu pălării de floarea-soarelui.

27 august. Am început să fac chirpici, dar am lăsat şi m-am dus cu Luiza
la Rubla să aducem petrol, dar cum petrol nu s-a dat am adus cu spatele lemne
de acolo. Am făcut mâncare, găluşte cu prune. Liusic vrea să se lase de fumat
şi se luptă grozav. Azi a început clădirea closetului.

28 august. Chirpici şi iar chirpici. Avem roşii pe săturate şi pepeni la fel.
Cu ardeii stăm cam prost, udăm la ei în fiecare zi şi tot sunt slabi.

29 august. La lucru nu ne ducem, căci nu este ce lucra. Ziua lui Virgil, ca
pentru ziua lui, am făcut o budincă de tăiţei. Facem chirpici.

9 septembrie. Pe data de 5 IX am primit un pachet de la Valea cu multe
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bunătăţi: ulei, zahăr, paste făinoase; ghetele lui Virgil, ochelarii mei. Azi Liusic
s-a dus la Viziru şi a expediat un colet Valei cu roşii şi în mijloc am pus ceasul.
După masă a terminat de zidit magazia. Eu am făcut mâncare, apoi m-am dus
cu Virgil la Rubla şi am adus lemne. Am strâns roşii din grădină.

12 septembrie. Azi Liusic şi Virgil sunt la cules bumbac, au şi rămas
peste noapte acolo. Eu am copt pâine şi am lipit casa cu baligă de cal. Azi s-a
distribuit var şi înştiinţarea de predare a cotei de carne. Am rămas fără nici un
leu în casă şi pentru ca să cumpăr var n-am putut găsi 5 lei în casă.

14 septembrie. Azi e Ziua Crucii. Vine toamna răcoroasă şi blândă. Liusic
a cârpit puţin acoperişul casei. Am scris o scrisoare lui Victor şi d-nei Pantea.
Suntem fără un chior în casă, deci şi Liusic fără ţigări şi asta e chiar o tragedie
la noi în casă.

15 septembrie. De-acum se face frig, mai ales seara şi dimineaţa. Dar eu
n-am terminat cu tencuitul.

19 septembrie. Liusic s-a dus la Viziru. După masă s-a apucat de
acoperişul magaziei. Mie după masă mi s-a făcut rău şi cu chiu cu vai am
terminat tencuitul cu balegă. A bătut şi un vânt teribil şi a fost şi niţică bură de
ploaie. Avem o mulţime de datorii. N-am lucrat nici unul mai bine de o lună şi nu
avem nici un ban de nicăieri. Ne-am tras zilele cu ce-am mai avut în grădină şi cu
făină – şi cea de grâu şi cea de porumb. Pepenii s-au terminat cu regret; roşiile sunt
pe ducă, ele ne-au salvat mult.

20 septembrie. Toată ziua mi-a fost rău. Am stat în pat. Virgil nici azi nu
s-a dus la şcoală, se simte mai bine, dar n-avem bani să-i cumpărăm cărţi şi
caiete. Liusic tot cu acoperişul magaziei. L-a acoperit cu rogojini.

21 septembrie. Duminică. Am împlinit 12 ani de căsnicie. Jumătate de
zi am făcut mâncare, cu zarzavaturile din grădină şi cu beţe de floarea-soarelui
uscate. De fapt şi azi mă simt rău, dar n-am ce face, că nu-i nimic de mâncare.
Ne-am urcat în pat cu toţii şi am terminat de curăţat cucuruzul.

23 septembrie. Îmi tremură încă picioarele, am făcut niţică curăţenie şi
mâncare. Liusic la Nişcoteanca la bumbac, seara a adus banii de la bumbac:
48 lei. Cu 40 lei am plătit laptele şi au mai rămas 8 lei, ce să faci cu ei?
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24 septembrie. M-am zbuciumat toată ziua, am copt pâine, am strâns tot
ce ar fi putut fi în grădină: roşii, pepeni, dovleci. Liusic s-a dus la bumbac, dar
s-a întors, pe după masă, că nu s-a lucrat. Dănuţ s-a făcut mare şmecher, spune
o mulţime de cuvinte. Dacă-i spui: “Stai puţin căci sunt ocupată cu pâinea şi
apoi te îmbrac” el răspunde: “Ce mă interesează pe mine”. Dacă spui ceva el
îţi dă dreptate ca oamenii mari şi zice: “Ezact aşa cum spui”.

25 septembrie. Am spălat rufele şi am pus butoiaşul cu murături. Liusic
a fost la cules bumbac. A fost o zi frumoasă.

27 septembrie. M-am dus la piaţă cu 24 de lei. Am venit acasă şi am dat
casa de jur împrejur cu var şi am fost şi după pălării de floarea-soarelui. Liusic
a venit distrus de la cules bumbac, căci a cules numai de la ora 9 la ora 12, în
acest timp a strâns numai 9 kg de bumbac.

28 septembrie. Duminică. Ne-am apucat să acoperim magazia cu tulei,
dar s-a stârnit un vânt teribil şi ne-am oprit. Ne-am dus totuşi toţi trei şi am
strâns pălării uscate de floarea-soarelui. Apoi am făcut mâncare, tăiţei cu ceapă
prăjită, mămăligă cu ciorbă şi câţiva ardei copţi. Liusic a scris o recomandată
la Petroşani. Toată ziua a bătut vântul grozav.

29, 30 septembrie. Am terminat cu văruitul casei şi am cărat pălării de
floarea-soarelui. Virgil cu Liusic la cules bumbac la Nişcoteanca. Nimic
deosebit.

2,3 octombrie. Azi am strâns bumbac, eu la Rubla, iar Liusic la
Niscoteanca. Prima zi am strâns 18 kg, iar a doua zi 21 kg. Dar vai şi amar
când vin acasă. Totul e val-vârtej!

4 octombrie. M-am dus cu Liusic la Rubla la bumbac, dar a bătut un
vânt rece, apoi a început ploaia şi ne-am împrăştiat pe la casele noastre. Totuşi
am strâns împreună 16 kg bumbac.

5 octombrie. Am expediat o scrisoare lui Nusic. O zi ca vai şi amar!
Duminică. Dar f. zbuciumată, am umblat după carne prin piaţa de la Şimian.

8 octombrie. De dimineaţă a fost rouă până pe la ora 10 şi numai după
aceea ne-am apucat de cules bumbac. Am strâns 36 kg cu toţii; seara m-am dus
la fermă şi am luat petrol.
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9 octombrie. Bucurie mare! De dimineaţă ploaie şi vânt, deci nici
pomeneală de cules bumbac. Stăm cu toţii acasă.

10 octombrie. Toată ziua a plouat. Coşul casei mi l-a stricat, pereţii i-a
cojit pe alocurea.

12 octombrie. Duminică. Am copt pâine şi o aşa-zisă plăcintă cu dovleac.
Apoi restul zilei a trecut făcând mâncare din carne de oaie. De dimineaţă ziua
s-a arătat frumoasă, dar mai târziu s-a schimbat şi seara iar a început să ploaie.
Grozav ne-am săturat de ploaie, nu ne putem duce pentru a câştiga un ban şi
pentru mâncare – asta la noi veşnic e problemă de rezolvat. Până când oare?

13 octombrie. De dimineaţă vânt şi mare umezeală, deci frig! La lucru
nu ne-am dus, stăm acasă şi mâncăm. Spre seară ne-am dus la beţe de floarea-
soarelui. Eu împletesc la o pereche de ciorapi lui Liusic. După ploaia asta
grozavă e mare umezeală. Dănuţ a răguşit.

17 ocrombrie. Am rămas acasă să fac chirpici şi să repar coşul casei,
stricat de ploaie. Liusic, la porumb. La bumbac Virgil a făcut 11 kg. Liusic a
venit seara complect distrus, flămând, ameţind, fără echilibru! Am ajuns la
concluzia că prea greu e calvarul… crucea!

18 octombrie. De dimineaţă ne-am trezit pe ploaie, care ne-a stricat toate
combinaţiile, am rămas deci acasă.

19 octombrie. Duminică. Tot cu ploaie ne-am trezit, dar curios – nu ne-a
stricat coşul casei proaspăt reparat. Am primit de la Nusic 75 de lei. Lui Liusic
i s-au rupt complect pantalonii  de purtat, numai petece, petece. Chiar azi
Dănuţ împlineşte trei anişori.

2 noiembrie. Suntem bucuroşi că nu ne plouă în casă ca la alţii.

3 noiembrie. A plouat toată ziua cu vânt turbat, la mulţi le-au căzut
fruntariile la casă, la alţii ziduri. Nouă ne-a căzut coşul, am avut mari emoţii
când l-am auzit huruind.

4 noiembrie. A trecut un an de la descoperirea dispariţiei lui Virgil…
Am făcut curăţenie mare, fără să fie definitivă, din cauză că n-am făcut soba şi
plita.
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6 noiembrie. M-am sculat la ora 5 dimineaţa şi am făcut mâncare, supă
şi macaroane cu ceapă prăjită pentru copii ca să aibă la amiază şi o mămăliguţă
pentru laptele de dimineaţă. După ce au pornit copiii la şcoală şi eram pe
punctul de a ne porni la lucru, a căzut o ceaţă deasă şi s-a stârnit un vânt
puternic şi rece, aşa că am renunţat la cules bumbac.

Mâncarea fiind făcută, am împletit o pereche de şosete – papuci lui Dănuţ.
Seara am făcut o mămăliguţă cu mujdei de usturoi şi o salată de ridichi – avem
destule în grădină.

8 noiembrie. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Nici n-am sărbat, nici
n-am lucrat. În casă ne este frig, n-am făcut încă soba şi nici curăţenie definitivă,
e foarte trist. La piaţă n-am fost, nu ni s-a dat voie, deci n-am din ce face
mâncarea. La bumbac nu se culege, ne trimit la cules porumb.

A bătut un vânt puternic şi călduţ care ne-a demontat acoperişul de pe
magazie.

9 noiembrie. Duminică. Am cumpărat un kilogram carne, am făcut
mâncare, iar altceva nimic deosebit… Am nişte vise proaste.

SFÂRŞITUL CAIETULUI NR. 1

FRAGMENTE DIN CAIETUL AL II-LEA

17 noiembrie. Nimic

22 noiembrie. De dimineaţă plouă întruna. M-am îmbolnăvit la cules de
bumbac, durerea asta mă tot încearcă de când lipeam casa, dar acum am dureri
mari de nu mă pot mişca. Pun seara la şale niţică sare încălzită.

23 noiembrie. Duminică. Plouă în continuare, când să fac focul a început
să iasă fum!! Apoi toată ziua ne-am căznit cu acest coş care până la urmă s-a
dovedit că era înfundat. Abia pe la ora trei a început să ardă focul ca lumea ca
să putem face ceva de mâncare. A fost o zi de pomină, ne-am muncit grozav,
când în pod, când pe acoperiş, l-am chemat şi pe domnul Rusu de două ori, un
balamuc grozav, pe deasupra ploua!

24 noiembrie. Spre ziuă a început o ploaie puternică, ajutată şi de un
vânt turbat. Ne-a căzut complect coşul casei. Pe chestia asta ne plouă în casă,
o porţiune mare în jurul coşului. N-am mai pomenit aşa ceva, plouă cu vânt
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puternic de se înmoaie tot. La mulţi vecini le-au căzut pereţii, la alţii frontoanele
caselor şi coşurile. Pe la miezul nopţii ne-a căzut şi nouă jumătate de fronton,
asta a pus vârf la toate. În cursul zilei au căzut pereţii şi acoperişul magaziei.
Toate astea trebuiau să se întâmple ca o pedeapsă. Peste tot e ud în casă. Nu
putem face foc. Am coborât lampa de gătit cu petrol din pod pentru a putea
face o mămăligă şi să fierb laptele. După ce am auzit frontonul prăbuşindu-se
am avut nişte emoţii puternice şi până dimineaţa am transpirat leoarcă.

25 noiembrie. Când ne-am sculat dimineaţa, era senin complect, fără o
adiere de vânt. A ieşit soarele. Liusic împreună cu N. Ştefan au reparat coşul.
Este minunat să poţi face cald şi mâncare.

27 noiembrie. Am reparat frontonul împreună cu N. Ştefan. Spre seară
Liusic s-a dus la Însurăţei pentru a măcina 2 saci cu grâu.

30 noiembrie. Duminică. Ziua de votare. Ne-am dus cu toţii la Însurăţei,
încolo a mers cum a mers, dar îndărăt abia am ajuns acasă. Seara mi-a fost rău,
iar noaptea şi mai rău, mă dor ovarele şi spatele.

1 decembrie. Dar totuşi m-am sculat şi am făcut mâncare, am mai pus şi
ceva varză la murat. De nicăieri nu primim nici o veste, chiar a trecut şi poştaşul
şi ne-a spus că n-avem nimic. E de mirare, după atâtea recomandate nici un
semn! Apoi şi Valea nu ne-a trimis “pensia viageră”, nu ştiu ce se putea întâmpla.

2 decembrie. Zi şi noapte plouă de ne-a băgat în sperieţi. De altfel nimic
deosebit, fac mâncare şi mai cârpesc câte ceva. Liusic s-a pornit la moară la
Însurăţei, pe drum a aflat că nu merge moara şi s-a întors. Peste noapte iar
ploaie.

3 decembrie. Iar au căzut vreo trei, patru case, adică peretele dinspre
miazănoapte.

4 decembrie. Azi dimineaţă, Liusic a plecat la Însurăţei la moară. Toată
ziua plouă, lumea pune coceni la peretele din miazănoapte, pe la amiază am
ieşit şi eu şi am pus coceni, dar fiind frig mi-au îngheţat mâinile şi când am
intrat în casă am urlat de durere, a trecut mult timp până m-am calmat. Apoi
iar ploaie, de trăim cu o grozavă groază. Cred că nu e mult până înnebunim.
Iar ne-a căzut coşul...
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5 decembrie. Liusic a venit de la Însurăţei, dar n-a făcut nimic. A dormit
pe nişte mese la cofetărie. Spre seară s-a lăsat un ger cu ameninţare de a se
înteţi. Am scos repede pătrunjelul şi ridichea, am trecut toate zarzavaturile în
cameră.

6 decembrie. Sf. Nicolae. Într-adevăr peste noapte s-a lăsat ger şi zăpadă,
iar toată ziua a fost viforniţă. Toate ar fi cum ar fi de am avea lemne, căci
suntem ceva mai aprovizionaţi ca anul trecut. S-au făcut nişte troiene de nu
poţi circula. Avem casele parcă la fel la înfăţişare, dar ca viaţă diferă f. mult de
la casă la casă!

7 decembrie. Duminică. A nins aproape toată ziua, dar fără vânt. Nimic
deosebit, doar că Liusic a plecat iar la Însurăţei la moară. Seara a fost Norica şi am
stat puţin de vorbă. Şi-a adus bocancii şi i-a pus la noi la sobă ca să şi-i usuce. Am
stat până târziu şi am citit din Noul Testament.

8 decembrie. Un vânt foarte puternic, fără zăpadă. Liusic n-a venit de la
Însurăţei.

9 decembrie. Astăzi, în schimb, multe întâmplări; am copt pâine pe plită,
am spălat rufe cu apă de zăpadă. Apoi am primit un pachet cu alimente de la
Alice. Chiar surprinzător de bogat. De 10 kg greutate şi a fost în el 3 bucăţi de
slănină, 1 pachet cu zahăr, unul cu griş, 1 borcan de marmeladă, 2 pachete cu
bomboane, 2 reviste “Pogonici”, o carte “Robinson Crusoe” de De Foe. Virgil
în repetate rânduri a spus că are multe bucurii pe ziua de azi. I-a plăcut deosebit
de mult cartea trimisă de Măgduţa şi Tuţu, a citit-o cu nesaţ. Am uitat să scriu
că ieri d-na Rechtenwald, vecina, ne-a adus o bucată de cârnăcior proaspăt.
Virgil de bucurie a şi sărutat-o. Seara a venit Liusic de la Însurăţei. Avem iarnă
adevărată, cu toate că-i timpurie.

14 decembrie. Duminică. Liusic s-a dus la pădure şi a adus un sac de
lemnişoare, dar şi cu un semn la ochi, i-a sărit o aşchie. Zăpadă mare avem şi
ger avem.

15 decembrie. A fost o zi frumoasă cu soare. S-a topit multă zăpadă.

16 decembrie. De dimineaţă a început să ploaie cu o ceaţă groasă de s-a
topit zăpada. Apoi avem noroi de abia scoţi piciorul. Lumea iarăşi a intrat în
grijă cu casele cu atâta umezeală.
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17 decembrie. Ne-am urcat în pod şi am coborât o spetează de canapea
pentru foc. Apoi să trăieşti pe Bărăgan, cu ploaie persistentă şi cu teama că-ţi
cade vreun perete la casă este de necomparat cu viaţa civilizată; afară de asta
e foarte apăsător.

19 decembrie. O zi minunată, parcă ar fi primăvară. Liusic se zbuciumă
după lemne, aduce de pe unde poate câte un sac. De câteva zile nu mai luăm
lapte, deci meniul nostru este foarte sărăcăcios.

22 decembrie. Am făcut curăţenie mare, apoi seara am făcut cu toţii
baie. O zi tristă din punct de vedere atmosferic. Liusic la scos cioate – butuci.
Nu primim nimic de nicăieri. Suntem fără un ban şi cu o mulţime de datorii.
Am scris trei scrisori, dar nu le putem expedia din cauza lipsei banilor.

23 decembrie. A plouat o bună parte din zi. Lumea iar s-a speriat cu
aceste ploi din cauza caselor care nu vor să stea în picioare.

25 decembrie. Crăciunul. Marea sărbătoare a anului. Trist din toate
punctele de vedere, natura e tristă, tot timpul ploaie şi în suflet e tristeţe cu
situaţia noastră şi a tuturor. N-am mai primit de la nimeni nimic. Dar absolut
nimic. Toţi se îngrijesc de ei şi de ai lor, iar de noi nu zic că uită, dar aproape
uită, ne lasă în părăsire.

Am făcut din carne de oaie o supă, sărmăluţe, o friptură şi pârjoale. Dintr-o
bucată de carne de porc de la Liviu am făcut muşchi împănat cu usturoi. Din
zarzavaturi am făcut o salată russe, dar fără maioneză. Am fost ocupată până
târziu cu aceste preparate, dar după ce am terminat, am cântat cu Liusic din
caiet. Seara a venit Norica, an stat de vorbă, apoi am servit cina. Şi aşa a trecut
prima zi a Crăciunului. Dar când să închid uşa, am rupt mânerul!

1 ianuarie 1953. De la Crăciun şi până azi n-am scris nimic, căci nimic
deosebit nu s-a întâmplat. Doar că şi ziua a treia de Crăciun au adus lemne cu
sacul. Apoi de la ai noştri n-am primit nimic absolut. Nici unul nu se gândeşte
să ne facă o plăcere cât de mică. Aşa e ironia sorţii; chiar cei care au serviciu
şi stau mai bine primesc şi pachete şi multe şi frumoase. Chiar te doare acest
fapt, că din atâtea rude nici una nu s-a gândit la noi. S-a gândit cu gândul cel
mult, dar departe cu fapta. Dacă ar avea Liusic serviciu, n-am prea avea nevoie
de atenţii de felul acesta. A treia zi am primit o c.p. de la Alice în care ne
lămureşte că nu poate să ne ajute... Apoi de la Victor am primit o scrisoare la
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30 XII în care ne felicită de sf. sărbători. Desigur îi mulţumim, dar noi avem
nevoie de ceva pipăibil. Nu ştiu când se va sfârşi situaţia asta miloagă. Anul
Nou! De câteva zile avem timp, pot spune, frumos, şi azi a fost tare frumos, dar
trist în suflet. Nu te mulţumeşti nici tu, nici pe aproapele tău, nici pe Dumnezeu.

A fost mare revelion, apoi lumea se mai duce, se mai întâlnesc, cumva
mai uită de situaţie, dar noi n-avem unde ne duce sau, mai bine zis, dacă te
duci, trebuie să-ţi vină, dar dacă n-ai cu ce primi, stai mai bine în casă. Virgil
a umblat ieri cu uratul – mare bucurie – a câştigat 7 lei şi 40 de bani.

3 ianuarie. Ieri am fost pe câmpuri cu Liusic şi cu soţii Rusu pentru a
tăia beţe de floarea-soarelui. Numai am început lucrul, că s-a pornit ploaia,
deci ne-am întors. Dar fiind drumul prost, noroi şi eu fiind cu pantofii mei
scâlciaţi, mi-a fost mult timp rău. A plouat aproape toată ziua.

Astăzi e, în schimb, foarte frumos, ca o zi de primăvară. Liusic a fost la
Rubla şi a astupat gropile unde au scos cioatele, a venit istovit. Mare luptă
avem noi cu neascultarea lui Virgil. Cât îi ziua de mare cu gura pe el, fără nici
un rezultat, chiar mi s-a amărât cu viaţa asta plină de lipsuri, în plus
neînţelegerea dintre noi, câteodată am impresia că-i o adevărată condamnare
iadul ăsta!

Dănuţ, în schimb, e mult mai drăgălaş, spune poezii şi frânturi de vorbe
din ce aude de la noi, dar îl înrăieşte fratele mai mare.

5 ianuarie.  Toată ziua am împletit la fularul meu. Liusic a venit seara
tare plouat şi niţel ameţit de la Însurăţei, n-a făcut nimic cu grâul. E deja o
lună şi jumătate de când mereu umblă şi nimic nu iese. S-a întâlnit cu mai
multe oficialităţi la Însurăţei şi de aia a venit afumat! Tare greu o ducem cu
alimentele, n-avem un strop de ulei.

6 ianuarie. Fenomenalul ger al Bobotezei s-a dus, e cald şi plouă. Toată
ziua am stat în casă, n-ai unde să te duci, parcă ai fi în închisoare. Am gătit o
varză murată cu rântaş în lipsă de altceva mai bun.

Greu o ducem cu copiii, n-au ce face, n-au unde se duce şi ne fac o mulţime
de neplăceri, câteodată ajung să ameţesc din cauza nevoilor.

9 ianuarie. O vreme imposibilă, a nins, a plouat şi e un polei de nu poţi
merge şi un vânt puternic, totuşi am fost la lapte şi la cooperativă, am cumpărat
petrol pe floarea-soarelui; 1 kg petrol pe 1 ½ kg de floarea-soarelui. Bate
vântul şi intră fumul în casă, totul îţi joacă pe nervi.
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15 ianuarie. N-am scris de mult nimic, nici nimic nu s-a întâmplat. Viaţă
de Bărăgan, goală şi amară. De câteva zile bate un vânt puternic, de ne scoate
fumul îndărăt, parcă ar fi bordei ţigănesc.

Virgil a avut vacanţă, de la 12. I a început şcoala, dar ghetele lui fiind la
reparat, abia azi a putut pleca la şcoală. Asta e un eveniment, el fiind acasă îţi
face viaţa imposibilă.

17 ianuarie. Sâmbătă. A fost o zi cu soare, am scos din casă şi am scuturat.

19 ianuarie.  Liusic s-a dus la Rubla pentru serviciu, dar i s-a răspuns că
nu-i schema venită şi că primul trimestru e cu schema veche. Paşte calule
iarbă verde. Noroc că primim ajutoare, cât de cât, altfel ce-am face?

21 ianuarie. Ne-a sosit lada de la Victor, umplută cu cartofi, a ajuns f.
bine, n-a îngheţat nici unul. Restul zilei l-am trăit în amintiri, album, scrisori,
lucruri.

15 februarie. De o bucată de timp, cam de la sfârşitul lui ianuarie, am
nişte vise proaste. Mereu merg pe străzi singură şi mă trezesc în câmp gol,
umplut cu mană. Chiar astă noapte mergeam în neştire şi cu frică de a nu fi
urmărită de o femeie rea. Nu ştiu ce-mi anunţă aceste vise.

17 februarie. O zi cu mare viscol, de dimineaţă până în seară stai şi te
uiţi pe fereastră. Nici poşta nu poate veni. Cârpesc toată ziua.

18 februarie. Am călcat, a fost doamna Hendel după cărţi de citit. De
câtva timp, doctorul nostru a luat obiectul care tot încercam să-l vindem, astăzi
ni l-a înapoiat, sub pretext că-i dublé… cu promisiunea de a veni să vadă
plapuma pentru a ne-o cumpăra.

19 februarie. Am scris părinţilor o scrisoare, iar Liusic a scris lui tata
socru, dar nu avem un ban să le expediem. Zahăr nu mai avem de o lună de
zile, ouă nici nu mai ştiu de când n-am mai văzut.

1 martie. Săptămâna trecută am încercat să vindem plapuma de mătase,
dar toţi ar vrea să cumpere pe nimic.

4 martie. Liusic e la lucru la fermă, mută cărămizi. A fost o zi cu mult
vânt, a venit ca vai de el.
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5 martie. Liusic a venit târziu, luptându-se cu un vânt turbat. A adus
vestea morţii lui Papaşa! (Stalin, n.n.). Avem vise destul de frumoase, dar
realitatea e foarte crudă, căci atunci când n-ai ce mânca e aproape boală. Noroc
că ne mai dă lapte pe datorie. Avem speranţă că până la urmă toate se vor
descurca, iar până atunci îmbătrâneşti zadarnic! Omul mai trăieşte şi cu nimica,
dar gândurile, nervii îl consumă îngrozitor. Ca probă evidentă, copiii: ei arată
destul de bine, cu toate că mâncarea e cât se poate de seacă, doar laptele îi
întăreşte. Dar noi arătăm ceva grozav, Liusic şi-a mai lăsat şi barbă, adică
lăsat de nevoie, lama s-a stricat, iar pentru bărbierit nici poveste, că şi aşa îi
este dator frizerului!

6 martie. Trăim sub impresia morţii Papaşei… Liusic s-a dus de două ori
după lemne cu sacul, e o muncă zdrobitoare. Culmea-culmilor, nici astăzi nu
mi-a adus nimic poşta, ce să mai spun, eram sigură că trebuie să primim. De
amiază am mai avut o ciorbă de ieri, dar seara ne-am culcat flămânzi. La copii
le-am dat puţin lapte rămas de dimineaţă, iar noi câte o bucăţică de pâine, dar
eu oricât aş mânca tot flămândă rămân, căci sunt profund flămândă!

Speranţă şi iar speranţă, alta nu mai avem. Mare-i Dumnezeu şi bun, vom
scăpa noi şi din asta!

7 martie. N-am mai avut cu ce prăji o mâncare, am vrut să facem schimb
pe tărâţe, dar umblatul şi căutarea de aşa amator m-a umilit în aşa măsură că
până la urmă am izbucnit în plâns fără să mă pot opri.

Dar după masă a venit poştaşul de ne-a adus 200 lei, 150 de la tata socru,
iar 50 de la Valea. Mare, nespus de mare ne-a fost bucuria, parcă am mai mult
curaj şi voinţă de lucru; clătinându-mă pe picioare, m-am apucat de curăţenie,
până a nu primi banii, nici nu mi-a trecut prin minte de a scoate covoarele să le
scutur.

21 martie. Am fost la piaţă împreună cu Liusic ca să cumpărăm purcel,
dar au fost scumpi, 130 lei bucata, iar noi nu aveam decât 110. Însă am cumpărat
2 kg fasole, 10 lei; 2 kg morcovi, 3 lei; 1 kg ulei, 18 lei; usturoi, 5 lei; var, 10
lei; 3 lei telegrama, 5 lei fierar, 2 lei o datorie; 20 ouă, 16 lei; 3 lei ţigări.

28 martie. Am cumpărat un purcel cu 160 lei. Ne-am întors de la piaţă cu
10 lei datorie.

1 aprilie. Bucătăria am văruit-o. Liusic a desfăcut canapeaua. Ne învârtim
mereu în jurul purceluşului, Liusic i-a făcut un coteţ afară.
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4 aprilie. Am copt un aşa-zis cozonăcel din 2 ouă, dar fără drojdie, cu
aluat de pâine şi puţin bicarbonat, a crescut, dar a ieşit acru. Am mai făcut şi
un “boule de neige” şi cu asta am îndulcit copiii. Am vopsit 15 ouă şi astfel am
făcut Paştele. La biserică nu mă pot duce.

7 aprilie. S-a început ziua cu mari emoţii, f. mari. Miliţia ne-a înconjurat
satul şi ne-a “vizitat” din casă în casă fără să ştim pentru ce.

13 aprilie. Liusic s-a dus la Lişcoteanca pentru tratarea seminţei de
bumbac, dar s-a întors, căci n-a fost primit. Atâta amar nu ştiu unde mai încape,
la birou nu-l primeşte, apoi nici la lucrul câmpului, adică totuşi unde s-ar
câştiga mai bine. Am semănat pepeni. Adică am adus gunoi de la pădure şi am
pus câte un pumn în fiecare cuib.

14 aprilie. Mi s-a umflat maxilarul drept, am făcut un abces, de nu pot
face mare lucru. Liusic e la fermă la Lişcoteanca.

15 aprilie. Din cauza măselei m-am dus la dispensar, unde am căpătat
sulfamidă şi muşeţel, dar până în seară mi s-a spart abcesul şi am scăpat de
dureri. În ultimele zile am citit “Marile Speranţe” de Charles Dickens. După
masă m-am dus cu Virgil şi am adus rădăcini de floarea-soarelui. Am făcut
nişte mâncare de ştevie cu mămăligă, iar pentru seară nişte plăcinţele cu
bicarbonat. Liusic a venit flămând, cu mâncarea de la fermă regulat rămâne flămând.

23 aprilie. Sf. Gheorghe. Deci sărbătoare, ne învârtim prin grădină şi ne
uităm ce mai răsare. Dimineaţa am adus un sac cu rădăcini şi unul seara. Am
primit 150 lei de la tata socru, putem să ne mai lichidăm din datorii.

30 aprilie. Am călcat toate rufele şi am prăşit ceapa şi usturoiul. Am dat
cu var în bucătărie şi cu pământ pe jos. Cu o zi înainte am sădit 10 pomi –
frasini – în faţa casei. Mâncăm ciorbă cu dragavei şi mămăligă rece. Mă
obsedează foamea şi mizeria de nu pot dormi noaptea. Liusic e zilnic la lucru
la câmp şi vine f. obosit şi flămând, nici pe departe nu se satură cu mâncarea
de la fermă.

1 mai. Vai ce grozavă e foamea! Vezi trecând căruţa încărcată cu pâine –
pentru cartelişti – dar noi nu putem cumpăra! Copiii, săraci, cum mai suferă!
Am mâncat la amiază nişte supă rămasă de ieri, adusă de la fermă, cu mămăligă
rece.
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3, 4, 5 mai. În toate aceste zile am umblat la strâns rădăcini de floarea-
soarelui, care m-au dat gata.

Am umblat după cloşcă şi ouă pentru clocit şi am găsit. Am pus-o pe data
de 5.V, seara. Mai greu o ducem cu mâncarea, ne amăgim cu te miri ce, căci
am terminat fasolea, cartofii la fel, apoi şi făina, n-am de rântaş.

Mereu ciocănesc în grădină, au început să iasă toate.

Caietul nr. 2 se sfârşeşte cu câteva însemnări:
Dec. 1955 – Soţul meu – Max du Venzit
Şantier Mircea Eliade

CAIETUL NR. 3

19 octombrie 1953. Dănuţ a împlinit 4 anişori, l-am aniversat la câmp,
la cules bumbac. Eu am făcut 20 kg, iar Virgil 19 kg.

21 octombrie. Liusic a rămas acasă şi a făcut cu Eşanu magazia, eu cu
Virgil am cules câte 16 kg bumbac.

22 octombrie. Eşanu a terminat de făcut magazia. Eu am stat acasă, a
venit Virgil de la strâns coceni de la grădina fermei.

26 octombrie. Sf. Dumitru. Eu am făcut 18 kg, iar Virgil 19 kg.

27 octombrie. Eu am făcut 19 kg şi Virgil tot 19 kg.

28 octombrie. Eu 17 kg şi Virgil 15 kg.

1 noiembrie. Zăpadă. Duminică. Absolut nimic important.

De la 2 noiembrie şi până la 8 noiembrie, Virgil umblă la şcoală, merge f.
greu, mai ales la Limba Rusă. Nu are cărţi. Eu la bumbac nu mă mai duc, e f.
frig.

15 noiembrie. Duminică. O zi ca toate celelalte, am tăiat un cocoşel şi
am făcut mâncare. Tot azi am adus lăzile de la Wagner.

16, 17, 18 noiembrie. A bătut un vânt nebun că a răvăşit la mulţi paiele.
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Liusic pe data de 16 a lucrat la cărat coceni la Rubla. În zilele următoare a fost
imposibil de făcut ceva pe afară din cauza vântului. În acest timp nouă ne-a ieşit
fum din cuptor şi n-a fost chip să facem foc.

22 noiembrie. Duminică.

23 noiembrie. A venit iarna geroasă.

18, 19 decembrie. Am fost la desfăcut gogoaşe de bumbac. Liusic s-a
dus la raion pentru a aranja cu cartelele.

20 decembrie. Duminică. Votarea.

21 decembrie. Am tăiat porcul, să fi avut la vreo 80 de kg, noi am fost
foarte bucuroşi şi de acesta.

24 decembrie. S-a lăsat o zăpadă mare. Eu coc tot afară.

25 decembrie. Cu ce ai, cu ce n-ai, dar a venit marea zi a Naşterii
Domnului Nostru Isus Hristos! Desigur, comparativ cu anii precedenţi, ăsta a
fost mult mai bun.

În ajun a fost poştaşul cu pachetele, dar noi ca de obicei n-am avut nimic.

26 decembrie. Nimic deosebit. I-am invitat pe părinţi la noi, dar n-au
venit.

1 ianuarie 1954. Fericire şi noroc! Mereu ne urăm în felul ăsta, dar anul
e la fel de mohorât ca şi cel ce a trecut. Noaptea ne-au deranjat nişte urători
bătrâni care l-au luat şi pe Liusic.

Un vânt teribil a bătut toată ziua şi când bate din nord şi cu aşa putere, la
noi regulat iese fum. În ajunul Anului Nou am primit o mare surpriză – un
colet de la Valea în care a pus fel şi chip: 3 metri de stofă, un costumaş pentru
mine, un combinezon, un chilot, ciorapi vechi, toate astea pentru mine. Apoi
orez, zahăr, macaroane, biscuiţi, o minge, pastă de dinţi, săpun de rufe şi de
toaletă.

3 ianuarie. Duminică. Serbezi şi te plictiseşti. N-ai unde să te duci, nici
biserică, nici rude, nici cunoştinţe, nici cinema – nimic.
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4 ianuarie. Liusic s-a dus la lucru.

6 ianuarie. Gerul Bobotezei în floare, un adevărat ger de Bobotează! În
tot acest timp n-am avut un lemn tăiat, ne-am încălzit cu gogoaşe de bumbac
aduse cu sacul de Liusic. Nu prea ne-am încălzit în iarna asta cu aceste capsule.

31 ianuarie. Duminică. E a treia zi de când bate vântul năprasnic, zăpada
s-a ridicat deasupra geamului. Nu se vede casa de peste drum, învăluită în
viscol. Uşa mereu este baricadată cu zăpadă, dar mereu o curăţăm, altfel n-o
putem deschide.

Ceea ce este afară azi, n-ai cuvinte să descrii…
N-avem nici lemne tăiate ca să facem focul, dar şi vântul dă fumul îndărăt

în bucătărie şi stăm în frig, abia pot scrie.

1 februarie. Un frig mare şi la noi iese fum teribil în casă. Ne-am dus la
Norica Paşa cu copiii ca să ne încălzim. Spre seară am spart soba cu Eşanu şi
s-a regulat cu fumul, adică arde soba de duduie, numai lemne să fie.

3 februarie. Marele viscol fenomenal care a acoperit sate şi oraşe
complect. Noi am fost cu uşa blocată, imposibil de deschis, a trebuit să iasă Virgil
pe geamul din bucătărie. Chiar la noi în sat au fost acoperite case până sus. Pe la
grinzi a nins înăuntru. Ce să spun, a fost o jale, căci oricât facem focul e un frig
teribil, zăpada ne intră şi pe uşă. Eu m-am ales cu tuse, veşnic cu picioarele îngheţate.
Marea mulţumire, numai când ne culcăm şi punem cărămizi calde în pat - la picioare!

22 februarie. Iar un mare vifor, urmat de ger. Toate drumurile înfundate
de atâta zăpadă. N-a mai fost poşta de la sfârşitul lunii ianuarie.

28 februarie. Am ajuns şi la ultima zi din iarnă cu speranţa că scăpăm de
ea. Avem o zăpadă groasă şi cât vezi cu ochii. Se topeşte câte puţin în fiecare
zi.

1 martie. Luni. O zi foarte frumoasă de primăvară şi baba mea. Liusic a
fost la cizmar de-a pingelit ghetele, deci n-a fost la lucru. Eu mi-am întors
rochia bleu de lână.

9 martie. Sărbătoare – 40 de mucenici. Liusic e la lucru, eu am copt
pâine şi sfinţişori pentru copii.
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21 martie. Duminică. Citesc o carte f. bună – “Cămaşa lui Christos”.
Liusic a scris o c.p. lui Alice, în care o roagă de ceva vechituri.

APRILIE – MAI
Liusic la tratatul bumbacului. Acasă. La grădină pus morcovi. La bătut

porumb Rubla. Am spălat rufe. Am semănat porumbul la lot. La umplut saci
cu gozuri de grâu. La chermeză la Călmăţui. La împachetat paie. Am sădit
roşii. Am fost la pădure. A plouat. La săpat bumbac. Am cârpit şi Liusic iar a
făcut două norme şi jumătate. La doctor; am nevralgie intercostală. Valea
bolnavă – am primit scrisoare.

4 iunie. Vai cum de n-am mai scris de atâta amar de vreme aici nimic! A
fost o lună plină de secetă, cu vânturi nesfârşite, calde, în mare măsură s-a
compromis recolta noastră. Bietul agricultor, cum trăieşte mereu cu înfrigurarea
unui nor care să ude pământul însetat!

16–21 iunie. Am săpat porumbul – 75 ari, a fost ca o condamnare,
pământul grozav de tare şi f. mult buruian. Duminicile ne-am dus regulat la
pădure, la locul nostru fixat.

2 august. A venit Valea cu mama, dar a doua zi au plecat.

3 august. Virgil a plecat la Stăncuţa, la examen, pe care l-a luat.

NOIEMBRIE 1954, RUBLA
În general o ducem bine. Am fost la cules de bumbac pe 2-3-4-5-6

noiembrie şi în medie am făcut câte 40 kg. Pe data de 7 noiembrie am fost
împreună cu Norica şi cu copiii la Lişcoteanca la biserică. Am petrecut o zi
simpatică. Pe data de 17 noiembrie am primit o scrisoare de la Valea, care m-a
umplut de bucurie, în general am avut o zi plină de bucurii. Am bătut porumb
împreună cu doi prieteni, dl. Jude şi Părintele Bucur. În 25 noiembrie am avut
pe Anica la spălat rufe. Eu sufăr de pe la sfârşitul lui septembrie de o eczemă
pe mâna dreaptă, care mă chinuie îngrozitor, plus toate neplăcerile, nu pot
băga mâna în apă că mă ustură grozav. Aseară am aplicat pe ea usturoi pisat,
am avut nişte dureri insuportabile, aveam impresia că-mi arde mâna la flacără
de-mi zguduia tot sistemul nervos. De pe data de 23 noiembrie, părintele Bucur
ia masa cu noi, şi-a adus şi toate alimentele.



99999999

DECEMBRIE
La 23 decembrie a venit d-na Clemansa la noi, a stat până în 30. Ce

minunate sărbători ale Crăciunului am petrecut! Şi natura era în sărbătoare,
îmbinată cu cea din suflete. Am fost la biserică, la Lişcoteanca împreună cu
Liusic, dl. Jude, d-na Clemansa şi părintele Aurel. A doua zi am avut invitat
pentru amiază pe dl. Jude şi am aşteptat pe părintele Bucur cu d-na până la ora
15,30. Ce bine când e voie bună! A treia zi am fost invitaţi la fam. Ferăstrău la
o gustare până la masă, apoi pe la 4 ne-am dus cu toţii la d-na Paşa. Dar pe la ora
5 a început să-mi fie rău – mă durea stomacul. În aşa hal a fost durerea că am plecat
la d-na dr. Benea strigând în gura mare. Mi-a făcut o injecţie şi m-am liniştit.

ULTIMUL AN
23 ianuarie 1955. L-am avut pe părintele Bucur la prânz, iar după masă

a venit dl. Jude cu cafea şi am preparat câte una.

24 ianuarie. O zi minunată! Mâncare am avut de ieri şi gogoşi. A venit
Paly şi a făcut algebră cu Liusic. Eu m-am întreţinut cu părintele, apoi am
făcut focul cu paie.

25 ianuarie. Liusic s-a dus la S.M.T. Viziru şi a venit obosit şi flămând.
Am făcut un sos picant şi salată de cartofi cu ou prăjit. Seara m-am dus în
vizită la d-na Gheorghe, unde am avut o adevărată destindere.

30 ianuarie. Duminică. Seara am avut în vizită pe părintele Aurel, apoi
pe dl. Jude. E o adevărată plăcere să stai de vorbă cu el. Iarna nu-i aşa de grea.
Lemne avem, am procurat cu 100 de lei din sat. Apoi facem zilnic focul cu
paie. E o adevărată binefacere acest cuptor, durerile de ficat mi-au mai slăbit.
Când mănânc fasole, ele revin. Regimul tot îl mai ţin, dar îndrăznesc să mai
gust şi din cele oprite.

4 februarie. Mereu fac mâncare, bine că am din ce face şi pentru cine face!

6 februarie. Duminică. Liusic s-a dus la Stăncuţa cu Virgil la examen. E
f. greu drumul din cauza noroiului, a venit seara. Eu toată ziua am citit, m-am
simţit bine – liberă. Seara a venit dl. Jude, apoi a venit şi Liusic.

9 februarie. Părintele a primit un colet de la soţie, din care ne-a adus şi
nouă câte puţin; 1 kg vin – surpriză pentru Liusic, tobă, halviţă, şerbet şi
dulceaţă.
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2 martie. Viscol în lege, de altfel singurul în anul acesta până acum.
Toată ziua parcă am fost bolnavă şi îmi plângea sufletul. Liusic s-a dus la dl.
Lucov şi a jucat table.

6 martie. Duminică. Am făcut mâncare şi un pandişpan. S-a dus părintele
Aurel, iar părintele Bucur a venit de sâmbătă seara la noi şi l-am avut în
musafirie toată ziua. M-am spovedit, dar nu m-am împărtăşit din cauza
musafirilor. Am încercat să cumpăr o cratiţă şi până la urmă am renunţat.

20 martie. Duminică. Părintele nu s-a dus la slujbă – are musafiri. Supă
de găină, friptură cu piure şi o budincă de gris cu frişcă. Desigur că i-am avut
la masă. Seara a fost I. Vasile şi am stat de vorbă. Citesc pe Machiavelli.

23 martie. Am fost la prestaţie – la şosea – pentru a săpa 63 m de şanţ
lungime şi 1 ½ m lăţime. A venit Liusic şi a săpat. Eu numai puţin am scos cu
lopata pământ şi mi s-a făcut rău. Ameţeli şi scurgere de sânge. Până în seară
am mai pus straturi de usturoi. I-am avut pe părintele cu soţia la masă. Seara a
fost domnul Jude cu soţia în vizită.

28 martie. Ce zi plină de palpitaţii! Liusic s-a dus să-mi sape la şanţ,
apoi a plecat şi părintele pe la 10 ½, n-au trecut 10 minute şi se aprinde casa
lui Sida, unde am alergat şi eu cu o căldare cu apă; când să ajung cu a doua, nu
mai era nevoie, focul se localizase.

Pe la ora unu şi ceva m-am pornit cu mâncarea la câmp, mergeam repede,
dar vedeam că din spate vin nişte nori ameninţători. Numai ce am ajuns, ei s-au
apucat să mănânce, eu am început să le citesc scrisoarea primită de la Valea,
că se şi porneşte ploaia. Dar ce ploaie! Până am ajuns la d-na Moraru am fost
udă până la piele. Ei – la fel. Ne-am schimbat complect şi până în seară am şi
spălat într-o apă rufele. Noaptea, Liusic face pază pe câmp ca să răscumpere
ziua pe care a lucrat-o la şanţ.

Valea ne-a scris o scrisoare despre măritişul ei, care m-a emoţionat până
la lacrimi. Seara i-am răspuns.

APRILIE 1955
Muncă de dimineaţa până seara; cozonaci din 40 gălbenuşe, cornuleţe,

bezele, tortă din 8 ouă şi 80 de nuci. Joi am primit o olcuţă cu colivă adusă de
nea Nicolae cantorul de la Lişcoteanca, venise să-şi ia soţia de la dl. Chindea
de la tratament.
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Seara vine părintele Aurel şi ne invită la Înviere. M-am zbuciumat mult;
nu ştiam ce să fac, fiind o vreme foarte proastă, noroi mare, un vânt puternic şi
nori de ploaie. Până la urmă am renunţat şi s-a dus părintele singur. Am regretat
foarte mult că nu m-am putut duce, mai ales că de 4 ani n-am mai fost la acest
mare eveniment.

Prima zi de Paşti am fost la Liviu spre seară, iar a doua zi am avut noi
musafiri, a venit fotograful şi ne-am fotografiat, doamna Cotun, Norica şi eu
pe scaune, în spate părintele Aurel, Judele şi Liusic, iar în faţă copiii. Apoi am
trecut în casă cu toţii şi ne-am distrat binişor. Spre seară ni s-a defectat
încuietoarea de la uşă, noroc că a venit părintele Bucur şi chiar el a reparat-o.
A dormit la noi, la dl. Ţiţei venise soţia.

A treia zi, Liusic cu livretul militar la Însurăţei, părintele a făcut vizite,
iar eu am dormit toată ziua.

A patra zi a plouat tot timpul, Liusic s-a dus la lucru, dar pe la 1 s-a
întors, imposibil de lucrat, e ud pământul. El s-a culcat, iar eu am jucat “Lupul
şi oile” cu părintele.

În altă ordine de idei înainte de sărbători făcuserăm o cerere pentru a ne
aproba să ne ducem la Feteşti. Dar nu ni s-a aprobat. Citesc pe “Ana Carenina”
de L. Tolstoi.

28 aprilie. Am fost la cinema – “Răsună valea”. Minunată zi! În fine a
venit plugul, dar fiind uscat pământul s-au făcut nişte bolovani enormi, a trebuit
să-i sfarm cu sapa. Parcă eram la Bumbeşti-Livezeni. Am fost tăbărâtă.

LUNA MAI
Îmi pare rău că n-am scris nimic până acum, 24.V. În ziua de 10.V., când

am împlinit 36 de ani, mi-am transformat o jachetă lungă pe talie la dl. Lucov.
Seara a venit dl Jude să mă felicite, când să-l conduc ne-am întâlnit cu părintele
Mălai şi părintele Mihailoviciu, care iar m-au felicitat, iar părintele Mihailoviciu
mi-a adus un pahar de îngheţată. Şi la amiază, părintele Bucur ne-a tratat cu o
cană de îngheţată.

21 mai. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Liusic a venit seara de la
lucru, a făcut o baie şi ne-am aşteptat musafirii care au fost: Părintele Bucur
cu doamna Clemansa, d-na Paşa, părintele Aurel Mihailoviciu, Liviu era la
Brăila, Judele era de pază la Cooperativă, nu ne-am prea petrecut, căci la 11 s-au
ridicat şi au plecat. De la părintele Aurel am primit un flacon de briantină, de
la părintele Bucur două linguri de lemn, de la d-na Clemansa 1 kg ţuică şi 25
ouă, de la Norica un fulăraş de stofă bleu.
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26 mai. Joi. Înălţarea Domnului. Până la masă am fost la pădure cu d-na
Clemansa şi părintele, a fost cu adevărat minunat, pădurea complect înflorită şi
aromată – aşa ceva rar întâlneşti în viaţă! După ce am stat la masă, d-na Clemansa
a dormit la noi. Liusic a venit de la semănat bumbac, au terminat până la ora 12.
Spre seară iarăşi ne-am dus în plimbare la pădure, dar s-a anexat grupului şi d-na
Muscă, n-a mai fost aşa de frumos ca până la masă. Când am venit acasă, vecinii
ne-au anunţat că ne ieşise scrofiţa din groapă, au alergat şi au introdus-o îndărăt.

Luna mai, luna mai! Ce minunată eşti şi ce repede te duci! De ce tot ce-i bun
şi frumos în viaţă ţine aşa puţin…

27 mai. Doamna Clemansa a plecat azi de dimineaţă, am condus-o până
la marginea satului şi m-am întors plângând acasă.

IULIE
15 iulie. Vineri. Toată luna n-am scris nimic din neglijenţă, dar şi nimic

deosebit nu s-a întâmplat. Cei care trebuiau să plece, adică cu un an de… au
rămas pe loc cu prelungire de an. Mare deziluzie pe capul nostru!

17 iulie. Duminică. Am fost la Călmăţui cu tot familionul şi-am făcut
baie. Părintele a fost plecat la Lişcoteanca, dar seara a dormit la noi, căci i-au
venit musafiri d-lui Ţiţei.

24 iulie. Cât au stat musafirii d-lui Ţiţei, părintele a dormit la noi. Azi am
fost la pădure în trei de am ascultat puţină muzică. Acolo am întâlnit pe soţii
Burza şi Teodorescu, chiar a fost multă lume.

31 iulie. Duminică. Am terminat de citit “Calvarul”, vol. I. Apoi am
preparat o prăjitură cu mere. Aluatul: 2 gălbenuşe, ½ pahar smântână, ½ pahar
zahăr, 1 pahar lapte, puţină drojdie, 4 linguri grăsime.

Spre seară ne-am dus de l-am luat pe părintele la plimbare spre pădure,
unde cânta muzica. Am mâncat la cină primul pepene galben în acest an.

1 august 1955. Am scos usturoiul. De la începutul lunii mi s-a făcut la
degetul arătător al mâinii stângi un panariţiu care mi-a produs multe necazuri.

Pe data de 6.IX am fost operată, am primit 500.000 penicilină şi a trebuit
să merg la pansament.

La 11.IX a venit Rodica, iar eu, a doua zi, am scris o scrisoare d-nei
Clemansa. E mare necaz pe capul meu că nu pot să spăl nici o rufă şi mereu am
necăjitt-o pe Rodica.
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În 8.IX am fost anunţaţi că vom fi liberi. Trăiască libertatea! Acum suntem
într-o aşteptare continuă. Am scris lui Victor, să-l expediem pe Virgil. În acest
sens am scris d-nei Clemansa, lui Alice şi Arcadie.

14 septembrie. Am fost la Feteşti de i-am văzut pe părinţi, ne-am întors
luni dimineaţa, iar eu am mers direct la Viziru pentru pansament.

Am recoltat fasole, ceapă, morcovi. Ce mai pepeni am avut! Buni şi mulţi,
dar n-are cine-i consuma. Liusic a fost la Vidra, a plecat împreună cu d-na
Clemansa la 6 septembrie şi s-a întors la 8 septembrie cu un coş cu mere de la
părintele din grădină. În timpul mesei de seară, Liusic mi-a făcut observaţie,
că de ce tai roşia aşa şi nu aşa. De la un fleac ne-am luat la ceartă. M-am simţit
jignită şi am plâns până m-am culcat.

16 septembrie. Am preparat 15 kg bulion. Sâmbătă am fost la piaţă.
Liusic a dat în primire magazia d-lui Ţiţei în vederea plecării la Vidra.

19 septembrie. Am făcut un ghiveci pentru iarnă din gogoşari, morcovi,
pătrunjel, ceapă şi bulion. L-am pregătit pe Liusic pentru drum.

20 septembrie. Liusic a plecat la Vidra, eu am rămas de am făcut ardei
umpluţi cu varză şi 2 sticle cu vinete coapte. Peste două zile am făcut curăţenie
în bucătărie, la păsări şi la porc, apoi am făcut şi eu o baie. Am serbat 15 ani de
căsnicie cu nişte plăcinţele cu mere. A fost numai dl. Jude de m-a felicitat.

24 septembrie. Părintele a adus vreo 2 kg carne de oaie din care am
făcut a doua zi mâncare pentru mai multe zile. Am spălat stelajul, dulăpiorul
şi etajera şi le-am vopsit. Tocmai pe când vopseam am primit o scrisoare de la
Victor şi Virgil cu 2 fotografii…

25 septembrie. Duminică. Am preparat carne de oaie, am făcut o plăcintă
cu brânză. Părintele a fost numai la amiază la masă, seara n-a mai venit. M-am
dus cu Dănuţ la d-na Gheorghiu şi ne-am plimbat puţin pe lună.

27 – 30 septembrie. Am făcut curăţenie mare în dormitor, am muiat
rufele. Spălatul rufelor m-a doborât. Am uscat rufele pe o vreme cam proastă.
Călcat rufele. Părintele a fost la Însurăţei şi mi-a cumpărat o soluţie pentru
păr.

Jurnalul doamnei SpijavcaJurnalul doamnei SpijavcaJurnalul doamnei SpijavcaJurnalul doamnei Spijavca
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1 octombrie. Toată ziua am cârpit rufe, am reparat jerseul părintelui.
Suntem neliniştiţi că nu primim nici o scrisoare de la Liusic.

2 octombrie. Duminică. Singură cu Dănuţ, dar totuşi am tăiat un puişor,
am făcut plăcintă cu dovleac, salată de vinete şi ardei copţi. Pe la ora 5 d.a. mi-
a adus dl. Jude – în fine! – o scrisoare de la Liusic. Seara a venit şi părintele de
la Lişcoteanca. A adus doi puişori, o sticlă de tulburel şi ceva struguri.

Ne-am bucurat împreună de scrisoarea sosită de la Vidra.

12 octombrie. Am scris o scrisoare lui Liusic şi una Valei. Am fiert fasole.

13 octombrie. Tăiţei din 8 ouă pentru părinte.

14 octombrie.  Sf. Paraschiva – am serbat.

15, 16 octombrie. Sâmbătă şi Duminică. Părintele a fost la Lişcoteanca,
eu am făcut mâncare, a venit seara şi dl. Jude şi am mai stat de vorbă.

17 octombrie. A venit d-na Clemansa, bolnavă şi mi-a adus o scrisoare
de la Liusic. De când a plecat el, sunt mereu pe picior de ducă.

20 octombrie. D-na Clemansa se simte mai bine, ne-am dus împreună
prin sat. Mereu îl aşteptăm pe Liusic să vină să ne ia.

23 octombrie. Duminică. O zi frumoasă. Cu toţii am fost siguri că astăzi
o să vină Liusic cu maşina să ne ia, multe case sunt pustii, am împachetat
bulionul, am făcut mâncare, părintele a avut botez. Am stat la masă cu urechile
ciulite la fiecare maşină.

24 octombrie. A plecat d-na Clemansa. Toată ziua am adunat gunoiul de
coceni, am făcut lada de păsări. Am expediat o c.p. lui Victor.

25 octombrie. Am pus la punct paltonaşul lui Dănuţ.

26 octombrie. Sf. Mucenic Dimitrie.
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D. O.D. O.D. O.D. O.

Suntem la Nerău, în casa lui Liviu Ardelean. Atunci avea 14 ani: stă
lângă peretele bordeiului, nişte pari din salcie printre care moşu-său a împletit
nuiele tăiate dintr-o baltă secată şi a adus şovar, pipirig şi trestie pe care le-a
clădit în snopi lângă viitoarea locuinţă. Amestecă balega de la vacă şi de la cal
cu lutul gălbui mirosind a ploaie iute de vară, sare cu picioarele în clisa blândă,
se uită cum printre degete i se strecoară tăiţei de pământ. Moşu Nicolae
Ardelean trage din lulă, o pipă din lemn de cireş, şi se uită posac la pari să
vadă cum stau şi dacă sunt aşezaţi în linie dreaptă. Mobila va rămâne afară în
soare, pentru că moşu nu o va putea băga în bordei.

Tatăl lui Liviu a murit în război când s-au ciocnit două trenuri ca la
Crăciunel prin anii ’70, unde un impiegat dăduse drumul, dimineaţa,
automotorului cu navetişti pe linia pe care se apropia ca un bolid acceleratul
Wiener Walzer. Impiegatul se întorsese de la o nuntă şi era mahmur. S-a luat
la fugă după automotor ca să-l oprească, după ce şi-a dat seama, în chiar
clipa în care vagoanele verzi-scorojite treceau pe lângă el, că trebuie să-l ţină
în staţie. Aşa că degeaba a strigat: “staţi, mă” alergând pe traverse în urma
trenului îndreptându-se spre izbitura ce-l va condamna la moarte pe impiegat
după un proces în care o ţară întreagă îl scuipă în obraz. Când vin ăştia de la
cefere şi de la procuratură în staţie îl găsesc pe viitorul mort stând ascuns în
groapa betonată care-i va fi amintit de viitoarea lui criptă şi care adăpostea
roţile de fier înfăşurate cu sârma ce ducea la semafoare.

Liviu nu era pe lista securităţii şi a partidului, dar fiind crescut de bunici
s-a dus cu ei să-i ajute. A terminat clasa a şaptea acolo. Au fost duşi la Zagna-
Vădeni. I-au dat jos din tren în praf, aveau să meargă prin soare, fără umbră de
pomi, că nu erau de nici un fel. Apa – o altă obsesie; nu aveau nici un puţ prin
preajmă. Când era adusă cu cisterna, lua cine era mai tare, mai ţeapăn pe
picioare şi mai forţos în braţe, ăilalţi se uitau la ei şi la urmă se scărpinau în
cap a pagubă, cam aşa cum obişnuiesc ţăranii la sat după ce şântăru’ (hingher)
debarasează curţile de găinile moarte de “coleră” când li se negreşte creasta şi
le vine un fel de apă pe cioc. Ne aducem aminte noi, autorii, de copilăria de la
Lipova, când venea şântărul Ioia, faţă smolită şi înţepenită ca o mască japoneză
din teatrul No. Ioia apărea cu un laţ din sârmă şi cu o prăjină lungă, alerga

D.O.D.O.D.O.D.O.
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copiii care-l batjocoreau, în vreme ce din căruţa cu zăbrele, închisă la ambele
capete, scheunau şi lătrau potăile oraşului. Multă vreme după aceea, pocăiţii,
neavând voie să suduie cu cele sfinte, ziceau la năduf “mânce-te Ioia”.

În anii următori, deportaţii au ridicat un turn de apă cu postament solid
din beton, precum şi diguri la porunca inginerilor din Gostat. Când a revenit
Liviu pe acolo, după cin’şpe ani, nu s-a mai cunoscut nimic, totul s-a şters de
pe faţa pământului. De altfel la Baldovineşti, la doi kilometri de Zagna–Vădeni,
prin şaptezeci au fost nişte inundaţii cumplite, fântânile s-au umplut cu peşti.

În prima noapte, moşul l-a culcat în dulap ca să nu-l mănânce ţânţari.
După câtăva vreme a plecat la Timişoara – el nu se afla, oricum, pe listele lor
– şi a stat în oraş trei luni. A revenit în Bărăgan la moşu-său şi la babă-sa.
Problema a fost cum să intre în sat, deoarece acesta fusese înconjurat de trupe
militare desfăşurate peste câmpuri. La marginea unui lan de floarea-soarelui a
văzut câţiva trupeţi mâncând fasole din gamelă, cu arma ZB aruncată în hăţişul
scund de părul-porcului şi laptele-câinelui, identic cu altul, din alţi ani, crescut
pe terasamentul de cale ferată undeva pe la poalele munţilor Zarand, pe lângă
cariere de piatră de unde se împrăştia un praf alb peste frunzele de măcieş pe
care le mestecau prunci clorotici din vremea trecerii dinspre republica populară
spre republica socialistă.

A intrat până la urmă în sat şi a reuşit să termine acolo clasa a şaptea. A
vrut să facă o şcoală profesională la Brăila, dar nu i s-a dat voie, cu toată
aprobarea obţinută de la minister de o mătuşă. Atunci s-a calificat în trei luni
la locul de muncă, la Gospodăria Agricolă de Stat Barboşi, ca tractorist. La 15
ani era deja pe tractor, noaptea ara şi din când în când se culca sub el învelit în
pufoaică, era frig groaznic, frigul de Bărăgan, lăsa tractorul cu motorul pornit,
era la 25 de kilometri de sat. Venea acasă o dată la trei săptămâni, dormea prin
brigăzi, prin barăci sau la câmp, la secţia Smârdan de pe Siret. După doi ani a
reuşit să se tragă mai spre casă, spre dulapul în care dormise în noaptea de
iunie a sosirii lor în Bărăgan. Acum lucra la o pepinieră cu moşu’ împreună.
Misia lui era să ducă oamenii la lucru şi acasă. Îşi aminteşte de prima leafă de
după schimbarea banilor – 304 lei. Bunica era cusătoreasă. La deportare a vrut
să ia maşina de cusut, dar moşul i-a aruncat-o pe trepte strigând: “ia făină, ia
unsoare, ia clisă” şi a rupt unul din picioarele de fontă ale Singer-ului de familie.
Până la urmă baba tot nu s-a lăsat, au dus maşina cu ei şi i-au făcut în Bărăgan
un picior de lemn. Baba a mai cusut şi acolo pentru familie şi pentru oamenii
din sat. Când s-a terminat deportarea, au adus maşina înapoi. Era ianuarie ’56
– s-au îmbarcat într-un bou-vagon în gară la Baldovineşti. Au fost aduşi până
acolo cu tractor cu şenile şi un frig teribil  i-a îndemnat să instaleze în vagon o
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cuptoriţă din tablă. Au avut mult grâu şi porumb cu care au venit acasă,
uimindu-i pe consăteni. De la cei din Bărăgan au învăţat să taie grâul spic la
spic şi au făcut căpiţe. La rândul lor, i-au învăţat pe localnici să facă şuncă de
porc. Ca să le arate că-i bună, moşul le-a tăiat câteva bucăţi şi le-a dat să
mănânce. Pe lângă foame, iarna îi chinuia rău de tot frigul. Vara îi obseda, aşa
cum am spus, setea. Pentru foc culegeau rădăcini de trestie. Treceau cu bacul
la Brăila, ca să adune surcele şi aşchii din munţii Măcinului. De altfel, un
drum acolo te izbeşte prin bătrâneţea pietrelor, a unor pământuri mâncate de
vechime. La Zagna-Vădeni, atunci, s-a construit o fabrică de conserve de
legume şi fructe. Îşi aduce aminte de drumurile la Brăila pe când era copil. Îi
plăcea să meargă în port, unde vaporenii vindeau ceasuri şi fructe exotice.
Odată bună-sa la trimis în oraş să târguie drojdie, dar ăla de la cooperativă nu
au ştiut ce-i aia, ei îi ziceau, cu o vorbă turcească, maia. Liviu Ardelean este de
părere că integrarea bănăţenilor în Bărăgan a fost mai rapidă decât a celor care
au năvălit, la un moment dat, în Banat. Feciorii de douăzeci-douăzeci şi cinci
de ani încercau s-o întindă din Bărăgan, să-şi piardă urmele şi să-şi găsească
alte rosturi. De obicei, aceste aventuri sfârşeau prost, pentru că ştampila din
buletin, două litere mari de tipar – DO (domiciliu obligatoriu) – îi demasca. În
‘53-’54 au venit deţinuţii politici de la Canal. După vreo două luni au dispărut
cu toţii. Li s-a repartizat şi lor un asemenea om, un basarabean de vreo patruzeci
şi ceva de ani, care dormea în pat cu moşu. El, Liviu, dormea cu bunica,
deoarece aveau doar două paturi. Despre basarabeni, Liviu Ardelean are o
impresie foarte bună, îi cunoştea dinainte, căci în ’44, o dată cu înaintarea
Armatei Roşii, s-au refugiat şcolile şi în casa lor a pătruns copilul Mogâldea
Vasile din satul Recea, viitorul raion Stărăşeni, de dincolo de Prut. Deci pe
aceşti oameni din Basarabia i-au găzduit, ne spune pe sub mustăţi uica Liviu,
“chiaburii bănăţeni, duşmanii poporului”. Mogâldea Vasile,  care s-a întors pe
urmă acasă, îi scrie şi astăzi de acolo, de la ei. Ne întinde o scrisoare din care
spicuim câteva frânturi: “Prietinul dumneavoastră Vasile din Basarabia care a
mâncat pâine pe la Nirău”; “să nu mai avem Război în ţară, ce numai pe păreţi”;
“şi întorcând foaia pe astă parte”, zice Mogâldea în momentul în care chiar
întorci pagina, ca un textualist din raionul Stărăşeni. Moşu, bineînţeles, a murit
după ce s-a întors acasă. Pe crucea lui citim: născ. 1885 - + 1967, Ardelean
Nicolae, şi mai jos versurile: “Oftoicul meu iubit/Pentru ce te-am părăsit?”

D.O.D.O.D.O.D.O.
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COTE ªI RECHIZIÞIICOTE ªI RECHIZIÞIICOTE ªI RECHIZIÞIICOTE ªI RECHIZIÞII

Mă numesc Boca Simion, sunt de loc din satul Şoşdea, iar acum locuiesc
în Buziaş. Declar că mi s-au luat următoarele: doi cai Nonius la rechiziţie, la
vremea războiului. După armistiţiu mi-au luat 4 vaci cu lapte. La cota obligatorie
am dat o vacă, o capră şi 13 oi.

În 1949, deşi nu mai aveam nici vacă, nici capră, mi s-a pus cotă la lapte
de 5000 litri, după pământul pe care-l aveam. Am mai dat până în 1951 cinci
vagoane de grâu şi şase vagoane de porumb. În 1949, pentru că nu am semănat
18 lanţe de grâu, după planificare, am fost trimis în judecată şi condamnat la o
lună închisoare pentru sabotaj economic, pedeapsă pe care am executat-o.

În noaptea de Rusalii a anului 1951 mi-a bătut în geam crâsnicul de la
biserică, pe nume Sturza Ion, care mi-a spus: “Simioane, deschide porţile”.
Au intrat opt persoane şi anume, un ofiţer mefea, unul de la Miliţie, altul de la
Securitate, iar restul militari în termen. Un ofiţer bălan la păr a scos o scrisoare
şi din ea un tabel pe care l-a despăturat şi a făcut apelul: eu, nevasta mea,
mama şi doi copii, unul de doi ani şi altul de şapte luni, care n-au ştiut să
răspundă la apel.

De la Gostat, a doua zi pe la amiazăţi, a venit comisia de inventariere a
bunurilor ce trebuiau să le preia: un cazan de fabricat rachiu, capacitate de
200 litri, o căldare de aramă de 60 litri, o iapă de 4 ani, 17 familii de albine.
Restul de bunuri au rămas în supravegherea sfatului popular. Pe tot ce ne-au
luat au venit în gară la Măureni (Moritzfeld) şi ne-au dat 3150 lei în bani
vechi, adică mai nimica. Dar nici aceşti bani nu ni i-a dat până n-am semnat o
declaraţie că, de bună voie şi nesiliţi de nimeni, am părăsit domiciliul şi dorim
să ne stabilim în judeţul Ialomiţa. Am refuzat să semnez, aşa că nu mi-au plătit
banii. După ce am plecat, casierul şi cu cei de la gostat m-au semnat în fals şi
şi-au însuşit suma de bani. Acest lucru l-am aflat de-abia după ce m-am întors
din Bărăgan.

*

Ne-am aşezat într-un lan de grâu, înconjuraţi de tancuri, cuiburi de
mitralieră, soldaţi din cinci în cinci metri. Optsprezece zile am suferit de sete,
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deoarece ne aduceau apa în cisterne cu miros de gaz, puţină şi murdară. Lucram
la gostat de la şapte până la cinci după-masa, iar de atunci încolo băteam
pereţii de la casă, chiar şi când se lăsa întunericul. Puneam un felinar în băţ şi
continuam munca până noaptea târziu. În aceste săptămâni mi-a murit de
dizenterie copilul de zece luni. L-am îngropat eu şi soţia şi cu miliţianul la
spate, ca pe un câine.

Cote ºi rechiziþiiCote ºi rechiziþiiCote ºi rechiziþiiCote ºi rechiziþii
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DESTINE ÎN FRAGMENTE (II)DESTINE ÎN FRAGMENTE (II)DESTINE ÎN FRAGMENTE (II)DESTINE ÎN FRAGMENTE (II)

De Rusalii a fost ziua mamei
Printre scrisori o avem pe cea a doctorului Vasile Pircea din Timişoara,

atunci copil de 11 ani; locuia cu mama şi cu sora în comuna natală, Ciclova
Română, judeţul Caraş-Severin. Câteva foi, jumătate de coală ministerială,
scrise îngrijit cu creionul. Notaţii telegrafice cu secvenţe tăiate abrupt din
momentele de până la sosirea în Bărăgan, la Pietroiu Nou (Movila Gâldău):

“În comuna mea, ţărani fruntaşi erau Dumitru Pircea şi Nicolae Grecu.
Impozite şi cote ca-n alte judeţe: cerealele se luau direct din arie, pe miliţieni
nu-i mai reţin, aveam 11 ani, dintre activişti mi-i amintesc pe Lae Marta şi
Vucu Creciu, cu precizarea că acestea sunt nume de sat (porecle) şi că amândoi
au murit. Mama a auzit de nişte liste care se pregăteau la Sfatul Popular. Tata
era închis politic. În prealabil, mama a fost interogată la Securitatea din Oraviţa.
Ziua deportării a fost însorită şi frumoasă, era ziua mamei, care se numea
Rusalina. Când au venit, noi, copiii, dormeam, sora mea Magdalena avea un
an mai mult decât mine. Soldaţii care au intrat se uitau rece la noi, din cauză
că se temeau de ofiţeri. Superiorii lor dădeau ordine scurte şi precise, nu se
lăsau impresionaţi de lacrimile mamei. Eu şi soră-mea plângeam în tindă.
Vecinii nu aveau voie să comunice cu noi în nici un fel. Ni s-a spus că nu avem
voie să luăm decât câteva lucruri de uz strict personal. Am luat alimente, puţine,
deoarece nu prea aveam, haine, lenjerie şi oale de gătit.

Am fost îmbarcaţi în vagon după o jumătate de zi cu alte trei familii la un
loc. Am călătorit laolaltă, oameni şi lucruri. Nemâncaţi şi însetaţi. Din când în
când ne făceau prezenţa să vadă dacă nu a dispărut sau nu a murit vreunul. Nu
am avut voie să coborâm sau să vorbim cu ai noştri din vagoanele vecine.
Opririle se făceau în afara staţiilor de cale ferată. Uneori încercau civilii să ne
întrebe ce e cu noi, dar nu le era permis să se apropie de tren sau să ne dea
ceva. Ne priveau cu îngrijorare.

Şi eu am fost în Dropia
Mingea Petru. Vârsta: 65 de ani. Scrie că a fost unul în satul Variaş, pe

nume Siplea Hristu, actualmente pensionar, care a concurat la represiune şi la
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informaţii tendenţioase asupra acelor cetăţeni ce erau mai gospodari şi nu
doreau să intre în gospodăria colectivă.

“Ne-am supus la deportare unor ordine verbale, pentru că în scris nu ne-au
arătat nimic. Am luat cu noi de-abia 80 kg de mâncare şi copilul care avea 4
ani; soţia era gravidă în luna a şasea. În acelaşi vagon a fost îmbarcat fratele
meu, Mingea Ştefan, cu familia şi cu mama. În fiecare poartă erau securişti şi
miliţieni.

Am stat în vagoane 10 ore până să pornim. Stăteam pe saci, ne căinam,
alţii se uitau la iarba dintre şine, femeile plângeau când mai încet, când mai
tare. În gara Bucureşti-Triaj ne-au aşteptat nişte rude, care ne-au adus de
mâncare. Ei ne-au spus că vom fi duşi în Bărăgan, dar nu în sate, ci pe câmp
deschis. Am fost mulţumiţi că nu vom părăsi ţara, aşa cum se zvonise.”

Amintire din timpul ridicării de la casele noastre
- mărturisirea unui anonim -

În anul 1951, luna iunie, ziua 18, dimineaţa la ora 6 a venit la noi un
miliţian şi un soldat care ne-a cerut buletinele şi a zis să faceţi bagaju’ şi să
părăsiţi regiunea. L-am întrebat că unde. Soldatu’ a stat în poartă iar miliţianu
ne urmărea să nu fugim. La împachetat a fost invitat un delegat din partea
sfatului popular pentru a spune starea socială, la familia noastră s-a pronunţat
cuvântul  chiaburi la care nu am avut drept să luăm ce vrem decât numai
limitat, ce a încăput într-o căruţă, fiind urmăriţi. Alimente nu aveai ce lua
deoarece cu două săptămâni înainte ni le-au luat din cauză că nu am putut
achita în întregime cota de cereale şi peste cotă şi supracota, pentru că aşa se
chemau atunci. Neputând face faţă, au venit de la percepţie o comisie şi ne-a
luat făina puţină ce aveam, untura, şunca etc. lăsându-ne complet săraci. În
aceeaşi zi, seara, am ieşit din casă şi ne-am deplasat în faţa gării din comuna
Becicherecu Mic, unde am mai dormit pe jos, pe iarbă, două nopţi, abia pe
ziua de 20 iunie am fost îmbarcaţi în vagoanele de marfă, două familii la
vagon, şi ne-au dus trei zile şi trei nopţi până în ziua de 24 iunie când am ajuns
în gara Dâlga, raion Lehliu, regiunea Bucureşti. Acolo au venit căruţe din sat
rechiziţionate şi ne-au dus vreo trei, patru kilometri pe nişte lanuri de orz care
era mare, aruncându-ne acolo ca pe noroi. Noi ne-am pus toţi pe plâns, dar nu
am rezolvat nimic.

A doua zi dimineaţa, bărbaţii au plecat în apropiere unde au găsit o lizieră
de pomi, au tăiat din ei şi cu snopii de orz am făcut o colibă. În colibă am
început a chinui. Dormeam cinci persoane şi un copil mic de şase luni, toţi
îmbrăcaţi, aliniaţi. În loc de uşă am pus o pătură, soarele ardea foarte tare,
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pentru că în acea regiune nu a mai plouat de mult, praful era foarte mare,
vântul bătea în fiecare zi, apă nu mai aveam, nu era nici o fântână, nici de băut,
nici de spălat, dar nu aveam nici de mâncare. Abia la gară era o fântână unde
trebuia să stai o zi la coadă la apă. După câteva zile de chinuri a venit un
miliţian pe nume Noe, spaima sectorului, şi ne-a obligat să mergem la muncă,
la cules bumbac şi la strâns de snopi de grâu pentru gostat.

După trei luni a venit ordin să ne construim singuri case. Am făcut o
groapă lângă colibă şi am făcut cărămidă din pământ, numită chirpici, după ce
s-au mai forat fântâni de oamenii noştri. Era foarte greu să lucrezi cu pământ
când soarele ardea tare şi nu aveai mâncare. După ce cărămida s-a uscat am
început construirea, punându-le una peste alta şi mortar era noroiul. La
terminare trebuia să o lipim cu mâna în tavan, iar deasupra era acoperită cu
paie, nici prea multe, o căruţă, căci ne dădea de la gostat limitat.

Eu fiind atunci de vreo 19-20 de ani, neavând mâncare suficientă, m-am
îmbolnăvit rău cu temperatură, diaree, şi nu am putut să mă ţin pe picioare.
Mergând cu căruţa la doctor, mi-a zis că nu am nimic, dar sunt nealimentată,
lăsaţi-vă toţi porţiile de pâine şi salvaţi fata de la moarte şi îmi amintesc că
mama a făcut o zeamă caldă cu pâine neagră (căci numai de aia era) uscată,
muiată în apă, aceea era mâncarea cu care am început să prind putere.

Am lucrat ca zilieri pe la fermă, la o grădină de zarzavat şi mâncam
zarzavaturile goale, nefierte, pe câmp, căci nu aveam voie să mergem în
comunele vecine. Într-o duminică am mers cu trei fete până la gară la Dâlga,
după masă, în plimbare, îmbrăcate de sărbătoare, să vedem trenu’. Ne-a prins
miliţia care era la gară şi ne-a dus la post, acolo ne-au pus la corvoadă de şters
geamuri, spălat pe jos şi alte diferite munci până seara târziu drept pedeapsă.

Aveam 14 ani
Eugen Condiţă. Comuna Grabaţ. Timiş

“Când au venit autorităţile să ne ridice, au fost însoţite de Pistriţu
Constantin (bătrânul). Printre cei ce ne supravegheau era un soldat mai blând
la faţă. M-am dus şi i-am întins nişte mere, pe care el le-a mâncat pe furiş, ca
să nu fie văzut de superiorii lui. Acel militar ne-a sfătuit să luăm tot ce-i valoare
în casă până nu vine comisia de inventariere. În schimb ofiţerul era al dracului.
Mi-a cerut cheile de la casă, eu am refuzat şi mi-a pus pistolul automat în piept
(aveam 14 ani).

Vecinii plângeau, căutând să intre în curte, dar au fost ameninţaţi şi ei.
Eu cu mama, speriaţi şi buimăciţi, executam întocmai ce ni se cerea (tata se
afla în puşcărie, închis politic).
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Au rămas acasă: vaca, 8 porci, 30 de găini, 10 curci, 20  de raţe şi calul.
Am aflat mai târziu că vaca şi calul au fost duşi la gostatul Burila Mare şi li s-
a pus în batjocoră numele nostru de familie.

Prin gări ne ofereau ceai şi biscuiţi în locul averilor furate.

Fişă personală
Numele: Costangioară Stan. Locul naşterii: comuna Broscari, judeţul

Mehedinţi. Vârsta: 65 ani. Ocupaţia: învăţător pensionar. Domiciliul actual:
satul Macedonia, comuna Ciacova, judeţul Timiş.

Locul dislocării: Urleasca Nouă (Măzăreni), judeţul Brăila. Mutat ulterior
la Vădenii Noi.

Părinţii: Constangioară Dumitru, chiabur. Lucrau cu toţii de dimineaţa
până seara – mama, bunica, cei trei copii, un frate al tatălui, bolnav de epilepsie.
Plăteau cote, supracote, impozite. Norocul lor: un hectar de grădină care
echilibra situaţia. Stan absolvă Şcoala Normală în 1947. La 15 septembrie
1948 primeşte ordin de încorporare, dar este trimis acasă ca surplus de
contingent. La 3 ianuarie 1949 este recrutat în unităţile de muncă (diribau) şi
repartizat la Cercul teritorial Argeş. În locul armei primeşte o lopată. Este
supravegheat îndeaproape de ofiţerul politic şi de cel de informaţii.

Înaintea dislocării, Stan s-a ascuns împreună cu tatăl şi cu fratele într-un
teren mlăştinos, printre stufărişuri. Cei rămaşi acasă le-au trimis vorbă despre
dislocarea familiei. S-au reîntors.

Garniturile de tren purtau numele de eşalon. Tatăl lui a plecat cu eşalonul
nr. 1, iar el cu eşalonul nr. 3. Stan Costangioară consideră că marele lor ghinion
a fost sfada dintre Stalin şi Tito.

Când au ajuns la Brăila, dr. Sârbulescu a spus: “Dacă vom trece Prutul,
mai bine să dăm foc la tren şi să ardem o dată cu el, ca să-l scutim de griji pe
Stalin atunci când vom ajunge în Rusia.”

Breviar
“M-am născut în Beba-Veche, la 10 aprilie 1926. Tatăl, invalid de război,

şi mama au fost deportaţi împreună cu fratele Iambor Octavian, zidar. Eu am
fost ridicat şi dus la lucrările de construcţie a canalului Dunăre-Marea Neagră,
sectorul Medgidia. Imensa majoritate a celor ce au lucrat aici azi sunt în
cimitirele dobrogene, câţiva au plecat, eu m-am căsătorit şi am rămas pe loc.
Tatăl a murit fără pensie IOVR, mama, fostă membră C.A.P., s-a ales cu 200
lei pensie. Pe scurt, aşa-i viaţa mea. În prezent cu sănătatea nu prea bine.”
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*
Nicolae Freischl Marincovici a lucrat în marina comercială, fiind pilot

şef de cataracte. N-a făcut politică, nu a avut avere. Singurele pasiuni – filatelia
şi pictura, pe care le practica în timpul liber cu multă dăruire. În 1950 i s-a
sistat pensia de bătrâneţe. Apoi  a fost deportat în Lăteşti, raionul Feteşti,
regiunea Constanţa împreună cu soţia, sora şi cumnatul. A revenit acasă în 12
august 1955. Între timp, fiul său (cel care-i relatează povestea), rămas la Orşova,
este declarat oficial de conducerea Sfatului Popular din localitate (prin adresa
nr. 63/P/1955 din 14.01.1955) “duşman al poporului”.

*
Om Bun Nicolae, actualmente domiciliat în Bucureşti, Bulevardul Iosip

Broz Tito (sic!), a fost deportat în satul Salcâmi, raionul Feteşti nu pentru că
ar fi fost titoist, ci pentru simplul motiv că se născuse în Basarabia. Ceea ce
era periculos, chiar dacă avea straniul nume Om Bun şi abia împlinise 12 ani.
Trebuie să ispăşească alături de părinţii săi.

*
Pe Iosif Salman, de opt ani, bulgar şi botezat catolic, a venit să-l fure de

la Lăteşti fratele său mai mare, referent la sfatul popular din Voiteg. Dar
autorităţile au prins de veste şi copilul fugar a fost întors din drum. Până să
ajungă la ai lui, a petrecut o noapte de coşmar, pe care n-o va uita toată viaţa,
la postul de miliţie din Feteşti-Gară.

*
Dabija Rozalia, fostă Frunză: “În 1951, de Sărbătoarea Sfântă a Rusaliilor,

a început zarvă mare în satul Şandra (…). După multe ore de mers, am fost
daţi jos din vagoane în plin Bărăgan şi ni s-a spus că de acum înainte aici va
trebui să locuim şi să ne facem case, că de aici nu mai putem pleca şi ne-au pus
o ştampilă pe buletin – D.O.”

*
Socolescu Aurel, comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa: “Vă scriu şi

eu câteva rânduri în care vă spun că şi eu fiind copil de 14 ani în acel an al lui
1951, în zorii zilei de 18 iunie, ba chiar nu se luminase de ziuă, când un miliţian
cu 7 soldaţi de securitate după el a bătut cu piciorul în poartă şi a forţat poarta
şi ne-am pomenit cu ei în uşa casei somând-o pe mama trei paşi înapoi şi a
cerut actele de la toţi cei din familie, le-a luat şi le-a băgat la dosar şi ne-a cetit
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acea hotărâre blestemată a Comitetului Central, după aceea în trei ore să fim
îmbarcaţi în vagoane şi aşa a şi fost, ne-au urcat la vagon în aceeaşi zi şi pe
data de 21 iunie am fost aruncaţi pe câmpia Bărăganului, supt ceriul liber cu
mama şi cinci fraţi unde am stat 5 ani cu domiciliu obligatoriu, după ridicarea
restricţiei nu ne-am mai întors în comuna Şandra, am stat în acelaşi sat Fundata,
mama a decedat în 1961, iar eu am stat până în anul 1981, până lui Ceauşescu
nu-i ajungea pământul şi o afurisită de prim-secretară a venit cu buldozăru şi a
început să ne strice casele, nu mai aveam o şcoală la copii şi am fost nevoit să
plec şi eu într-o comună vecină. Închei şi vă pun un timbru pentru răspuns.”

*
“Am avut Siberia noastră”, zice Artemie Buta, trăitor astăzi în Botoşani,

Calea Naţională, nr. 156. S-a născut în comuna Igeşti din Bucovina de Nord.
Se afla la Iaşi în 1940, când ai lui au fost deportaţi în Siberia propriu-zisă. În
1941, la începerea războiului, a găsit casa pustie; a luptat în armata română,
fiind liberat în 1946. Nu mai avea nimic, totul îi rămăsese dincolo. Lucrurile
păreau să meargă spre bine, l-au împroprietărit, ca luptător antihitlerist, cu
cinci ha de pământ în comuna Şandra din judeţul Timiş, unde între timp s-a
căsătorit. În noaptea fatală a fost ridicat şi dus la Perieţi-Fundata. De atunci a
avut “sentimentul cumplit să suntem străini în propria noastră ţară”. Acolo, în
Bărăgan, şi-au pierdut un băiat, precum şi pe socrul său. Cam în aceeaşi vreme,
tatăl îi murise în Siberia, fiind înmormântat fără sicriu. Mamei sale i s-au
amputat ambele picioare şi a revenit la Igreşti. Casa părintească nu mai exista,
aşa că a trăit din mila unor nepoţi până fiul ei a făcut nişte demersuri şi a adus-
o în România, la el în Bărăgan. A mai trăit câţiva ani, a murit acolo, “deci a
suferit ambele Siberii, şi cea rusă, şi cea română”. Epopeea familiei Buta nu
se sfârşeşte, membrii ei s-au mutat în Botoşani, unde aveau o casă plină de
chiriaşi; obişnuit cu situaţiile limită, s-a apucat să construiască o anexă din
chirpici, unde a stat timp de trei ani lângă propria lui casă. Până la urmă a
reuşit să penetreze în ea, dar vremurile au fost a doua oară mai iuţi ca el: în
1988 a intrat în demolare, primind o despăgubire simbolică. Fata, născută în
Bărăgan, suferă de reumatism cronic şi primea, conform decretului, o
indemnizaţie de 89 de lei, asta în 1990. Pământul din Banat nu-l mai poate
recupera, i s-a răspuns că i l-a luat ceapeul. În zadar a obiectat Artemie că pe
atunci nu exista ceape la Şandra. “Vom vedea ce urmează”, conchide el într-o
notă sceptică.

*
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Ioan Pelevaniuc alcătuieşte în epistola lui “o scurtă, tristă biografie” a
tatălui Alexei, fost primar al comunei Levinţi, din judeţul Hotin, în care calitate
a clădit trei şcoli primare, a făcut drumuri şi podeţe. Familia s-a rupt în două
în anul 1944, bărbatul şi fiul mai mare plecând în ţară, pe când mama cu
băiatul de 11 ani s-au întors din drum de groaza necunoscutului şi din dorinţa
de a nu-şi abandona avutul. Trăiesc acolo şi astăzi. Bătrânul a fost împroprietărit
în comuna bănăţeană Iecea-Mare, dar după şase ani a aflat că vor fi deportaţi
toţi cei veniţi de dincolo de Prut. A încercat să se salveze, ascunzându-se într-o
glugă de coceni, dar baionetele soldaţilor l-au dat de gol. Dus în Bărăgan,
Alexei Pelevaniuc se speteşte cu munca şi la 1 august 1954 paralizează în
urma unui accident cerebral. Fiul îl duce la spitalul Colentina; nimic nu-l mai
poate salva. Familia Patic, care locuieşte şi astăzi la Dor-Mărunt, a venit la
Bucureşti pentru înmormântare. La întoarcere a fost amendată, deoarece a
părăsit domiciliul obligatoriu. “Destinul unui om cu încredere în viaţă, în
demnitate şi în muncă s-a sfârşit în mod tragic în satul Dâlga al gulagului
românesc”, zice astăzi fiul său Ioan.

*
Ştefan Prisecaru a avut proasta inspiraţie să se însoare cu o nemţoaică,

Terezia Berberich, la Johannesfeld, în Banat. Au fost dislocaţi. Ştefan şi-a
ridicat o casă în noul sat, Tunaru, apoi a cerut să i se întocmească act de
proprietate. Şeful de post i-a răspuns că “aici nimeni nu este proprietar, e doar
o casă muncitorească”, iar locotenentul de securitate Busuioc i-a tras o bătută
s-o ţină minte.

*
Povesteşte profesoara pensionară Zoiţa Bogdan. Sâmbătă, balul recoltei

la Sânnicolau-Mare. Mezin, secretarul comunei Beşenova-Veche, scapă din
mână  sticla cu ţuică şi sparge farfuriile din faţă. Tovarăşul din capul mesei,
care ştia şi el ce ştia, îi aruncă: “Măi, Mezine, cioburile aduc noroc sau
necazuri?” În aceeaşi noapte, familiile Bogdan şi Mezin se întorc cu trăsura
acasă şi soţul doamnei Zoiţa, medic de circumscripţie, îşi aminteşte de o discuţie
din acea dimineaţă cu şeful de gară de la Valcani (trecuse pe la el ca să-i
viziteze copilul bolnav), care şi-a arătat nedumerirea că în staţie s-au adunat
atâtea vagoane de marfă în câteva zile. Marioara Mezin, profesoară de rusă,
atrage atenţia: “Vai, numai să nu înceapă şi aici cum făceau în ’40 în Basarabia.
Îi ridicau de la casele lor pe cei consideraţi suspecţi, îi îmbarcau în vagoane şi
nimeni nu le mai auzea de soartă.”

A doua zi dimineaţă, bărbaţii joacă fotbal, apoi, după-amiază, împreună
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cu femeile, fac o partidă de remi. Luni – coşmarul, şirul nesfârşit de căruţe: în
convoi şi familia Mezin, doamna Marioara, gravidă în luna a opta şi cu un
copil de un an şi jumătate în braţe. Domnul Mezin nu fusese ridicat, cei de la
raion au încercat să-l oprească, doar era membru de partid, numai soţia trebuia
să plece. Omul plângea, “cum îşi închipuie că o s-o las singură?”

Prin ’70, familia Bogdan a primit un telefon de la Timişoara, se adunaseră
mai mulţi foşti deportaţi, din păcate soţul doamnei Zoiţa suferise o operaţie
grea, nu s-au putut întâlni, s-au bucurat totuşi să-i audă pe Mezini, mândri că
amândoi băieţii sunt studenţi la Politehnică.

Şi treaba asta cu studenţia se leagă cu o scrisoare anonimă, venită în
1991 la Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan, probabil din partea unui fost
torţionar sau de la cineva cu o asemenea mentalitate, omul îşi scuipa toată
fierea – bine v-a făcut statul democrat popular că v-a luat averile, prea v-aţi
luat-o-n cap şi v-aţi întins, n-aţi vrut să vă achitaţi cotele şi celelalte datorii, v-aţi
opus colectivizării, acuma ce, faceţi pe victimele şi-i înjuraţi pe comunişti?!
Doar aţi scăpat cu bine de acolo şi v-aţi făcut copiii domni.

*
Interviu cu Nicolae Balotă, în “Orizont”, nr. 30 din 26 iulie 1991, semnat

de Brânduşa Armanca:
“La Piteşti am stat până la evacuarea lui completă, a urmat mutarea la

Dej, iar când s-au împlinit cei şapte ani mă aşteptam să mi se permită întoarcerea
acasă. Nu s-a întâmplat aşa, ci mi s-au dat, aşa cum se obişnuia, doi ani de
domiciliu obligatoriu într-un sat din Bărăgan. Satul se numea Lăteşti, am stat
acolo până la amnistia cea mare din 1964, când toţi deţinuţii politici s-au putut
întoarce acasă. Tot acolo a fost, printre alţii, şi Adrian Marino. Ei bine, acest
Lăteşti nu mai există. Dacă cineva s-ar uita azi pe hartă la 14 km nord de
Feteşti, pe malul Borcei, nu va găsi numele de Lăteşti. De altfel, eu însumi am
încercat să regăsesc locul şi m-am oprit pe drumul acela care trece prin satul
Făcăieni (din care se trage scriitorul şi prietenul meu Bănulescu), apropiindu-
mă de Lăteşti. Văd o gheretă mică, unde ştiam că este staţia acelui autobuz
numit de localnici rata, care face legătura între satele de pe malul Dunării. Mă
opresc (eram cu soţia şi copilul meu încă micuţ), mă uit de jur-împrejur şi nu
văd decât o imensă porumbişte care se întinde cât cuprindeai cu ochii. Am
crezut că m-am înşelat, când zăresc un biciclist apropiindu-se în pustia aceea
şi-l întreb: ‘Unde-i Lăteştiul?’ ‘Aici’ – zice şi-mi arată cu mâna peste pustie.
Lăteşti-sat fusese ras de pe suprafaţa pământului. Regimul acesta a căutat să
şteargă urmele trecutului şi, pe măsură ce se acumulau noi răni, ştergea urmele
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crimelor. Aşadar, satul ultimilor mei doi ani de detenţie nu mai există”.

*
În dimineaţa zilei de Rusale / Ne-am sculat în graba mare / Şi un miliţian

la poartă a sosit / Şi nouă astfel ne-a vorbit: / Ascultaţi, oameni, nu vă întristaţi.
/ Ci bagajul vi-l împachetaţi, / Căci aşa îmi este misiunea, / Trebuie să părăsiţi
regiunea.

Elvira Dugăilă, Becicherecu-Mic

…Iar a treia zi în zori / A fost ordin să cobori. / Unde-am coborât n-am
ştiut / Gara Bucu am văzut. / Gara Bucu, am strigat, / Pe Ialomiţa în Regat, / În
Regat pe Bărăgan / Unde noi ne debarcam, / … / Foaie verde lemn în sus / De
la gară ei ne-or dus / Pe Ialomiţa în sus / Şi-ntr-un lan de grâu ne-au pus, /
Grâul copt cu bob frumos, / Şi acolo ne-or dat jos, / Jos în capul lanului / Zis
al Bărăganului…

Todor (Cebzan) Domnica din Petroman
           (păstrată de Sculean Elena din Macedonia)
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DOUÃ SURORIDOUÃ SURORIDOUÃ SURORIDOUÃ SURORI

Cele două surori se numesc Valeria Opriţa şi Modesta Baciu, fete ale
Valeriei şi ale lui Pavel Chifu. S-au refugiat din satul Igeşti, de lângă Cernăuţi,
prin februarie 1944. Şapte copii într-o căruţă trasă de un cal slab. O vacă în
urma lor. Dădea un lapte firav. Au rămas doar cu gloaba, pentru că nemţii, în
retragere, le-au rechiziţionat doi armăsari de rasă pentru transportul arhivelor.
Au ajuns în Banat, la Bazoş, apoi la Ciacova. Aici au stat într-o anexă a şcolii
şi au primit o grădină. Tatăl era îngrijitor de animale, mama bucătăreasă la
Liceul Zootehnic. Prin mai–iunie ’51 au început zvonurile. La Giera trecea
armata, s-a suspendat balul pentru tineret, se spunea că Dej şi Pauker vor fi
duşi din nou la ruşi. Când se îmbătau, oficialităţile le aruncau vorba că şi ei
vor pleca acolo. La familia lor, soldatul cu tabelul a ajuns abia luni dimineaţa.
Cât timp au durat pregătirile de plecare, adică aproape două ore, n-a mai ieşit
din casă. Stătea pe un divan şi fuma plugare. Au ajuns şi ei pe arena de fotbal
din Ciacova, împreună cu familia Subu din Obad, fără să ştie unii de alţii şi
fără ca măcar să bănuiască faptul că, peste ani, se vor întâlni în odăile igrasioase
ale unui monument istoric şi arhitectonic care va găzdui Asociaţia Foştilor
Deportaţi în Bărăgan, sediu vecin cu cel al Partidului Socialist al Muncii,
continuatorul direct al tinerilor activişti uteme care supravegheau, în lunea de
după Rusalii a anului 1951, coerenţa convoaielor cu dune şi dulapuri având
furnirul îmbibat în mirosuri de rântaş.

Au dormit în vagon. Li s-a permis să-şi scoată de la reparat ghetele care
zăceau cam de mult pe rafturile atelierului de şuştărie al lui Calman-baci.

Provizii: un butoiaş cu brânză, patru pâini mari, un porc (tăiat pe drum).
Un cal a căzut din tren în gară la Predeal. L-au urcat cu chiu cu vai înapoi. Prin
gări îi întâmpinau femei în alb de la Crucea Roşie; gravidelor şi copiilor li se
ofereau trei-patru biscuiţi şi o căniţă cu ceai. Pe drum plângeau împreună cu
soldaţii, care se văicăreau că şi ei au părinţi. De la frigul de pe drum, Valeria a
rămas cu o durere cronică de coaste şi de mână. În timpul călătoriei, pieptarul,
un fel de vestă din lână, îl purtau cu schimbul când tatăl, când fetele. Au crezut
atunci că îi vor duce la Bug, unde i-a dus Antonescu pe ţigani în timpul
războiului (citiseră numele BUCU pe o tăblie, într-o haltă). Disperat, tatăl le
zice: “Copii, să ştiţi că de-acum murim, ne pune pe bărci de carton şi ne dă
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drumu’ la vale, c-aşa vrea Ana Pauker”. Au trecut Ialomiţa cu bacul, după ce
au ajuns într-o dimineaţă pe care nu o vor uita niciodată – bătea grozav vântul,
era frig, înnourat, urât, iar oamenii arătau necăjiţi şi bolnavi. S-au oprit într-un
câmp cu iarbă de Sudan şi salcâmi. I-a luat Miliţia în primire. Asistenta le-a
făcut injecţii antitifice. Viitorul sat a fost botezat Viişoara de către comunişti
cu imaginaţie. Şi-au făcut colibă din salcâmi şi pământ. A dat o ploaie zdravănă
peste câteva zile. Şi astăzi Modesta se revede în colibă, stând în pat cu umbrela
deschisă, scuturată de friguri. În jurul patului aşezaseră oale, olcuţe şi lighene
în care cloncănea apa ce străpunsese acoperişul din rogojini şi pături.

În câteva zile au reuşit să-şi ridice din chirpici o cameră şi o bucătărioară
cu stuf. Dedesubt stăteau cei opt membri ai familiei. Lucrau de dimineaţa
până seara pe plantaţiile de bumbac sau de orez ale gostatului, ca şi clanul
unchiului. Tom în vremuri secesioniste, exaltate prin filme în care se exersau
strămoşii jazului în contururi eastman color. Mâncare la cazan de la Gostat: la
prânz o bucată de mămăligă şi o ciorbă, seara – griş cu apă şi marmeladă.
Mâncau pe câmp, printre ierburi. Valeria avea 12 ani şi lucra cot la cot cu cei
mari. Cu timpul, au început să se gospodărească aşa cum trebuie – aveau grădini
prospere, marcate de pomi fructiferi şi înviorate adesea de flori; ţineau tot mai
multe animale.

Pe la vreo şaptesprezece ani, Valeria s-a măritat acolo. Nu i-a plăcut de
viitorul soţ. Pentru a se căsători trebuia aprobare de la Bucureşti, dar cei doi n-au
cerut-o. În dimineaţa nunţii, alaiul miresei a plecat spre Jegălia, un alt sat de
deportaţi. Erau douăzeci şi patru de căruţe. După un timp au apărut două atelaje
cu miliţieni. Aceştia i-au arestat pe nuntaşi, prima fiind mireasa, apoi muzica.
Lumea a fugit prin porumb. Au purtat-o în forţă, cale de vreo doi kilometri,
aşa, îmbrăcată mireasă. Până la urmă le-au permis să se cunune la biserică,
afară le-a cântat unul din frunză, apoi s-a găsit altul cu muzicuţa, iar la bis a
apărut un sârb cu acordeonul.

Au câştigat la nuntă 10.000 de lei. Dar a doua zi, la post, s-a lăsat cu
1.500 amendă. Pe proaspăta mireasă au obligat-o să se prezinte zilnic la miliţie.
Şeful de post era un om corupt şi rău. Obişnuia să golească tot de prin
gospodăriile acestor oameni sărmani, luându-le chiar şi aşternuturile; până la
urmă l-a bătut Dumnezeu, căci a fost arestat în serviciu, iar pe nevastă a călcat-o
trenul când s-a dus să-l viziteze la penitenciar.

Valeria a născut copilul acolo. Când să plece din Bărăgan, soţul ei a mai
rămas doi ani, pentru că, fiind electrician, a câştigat bine. După o vreme au
divorţat. Amândouă surorile au reuşit să se angajeze într-o tutungerie în
Timişoara.
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În casa lui Petru Maghiaru din Comloşu-Mare, român născut în Statele
Unite ale Americii. Pregătim reportofonul. Se lasă seara în coridorul cu miros
de busuioc şi de podele uscate. Uica Petru Maghiaru a fost veteran de război,
deportat şi deţinut. A fost de toate. Are o precizie în relatări de parcă s-ar fi
pregătit de ani de zile pentru momentele astea. Ştie totul la fix: “Am ajuns în
Zagna-Vădeni, la şase kilometri de Brăila. Ne-au pus să ne facem sat pe o sută
zece hectare, comuniştii l-au numit Vădenii-Noi. Am construit patru sute şaizeci
de case cu o mie opt sute de persoane din mai multe comune bănăţene: Cenad,
Nerău, Bulgăruş, Săcălaz, de aici numai macedoromâni, Comloşu-Mare,
Comloşu-Mic. Eram acolo toate naţiile: români (bănăţeni, basarabeni,
bucovineni), armeni, sârbi, şvabi, câteva familii de unguri. De fapt noi ne-am
aşteptat la toată povestea asta. Cu o lună sau chiar cu mai mult înainte am
auzit la posturile străine Vocea Americii şi BBC despre deportările din Ungaria,
unde era luat capul de familie cu patruzeci de kile bagaj.”

(Discutând despre filmul lui Nicolae Mărgineanu după romanul lui
Buzura, dat ieri, pe la mijlocul lui ianuarie, pe postul naţional de televiziune,
ne gândim la tehnicile de represiune. Metode ţaristo-leniniste adaptate la nivelul
României, al Ungariei şi al Poloniei. Ce bine, totuşi, că oamenii pot vedea
toate astea, spre exemplu cum pionierii acoperă cu voci suave crime şi cum
bieţii oameni îl ascultă pe activistul care le propovăduieşte fericirea în G.A.C.
Acei viitori colectivişti din film, în chiar expresia figurii lor, vor fi semănat,
desigur, cu ţăranii deportaţi care îi vor fi privit şi ei uşor ironic, uşor trist pe
cei de la tribună. Aşa i-o fi scrutat şi uica Petru Maghiaru când apăreau în
jiletcile de serviciu pe străzile de la Vădenii-Noi.)

“Eram pregătit cu valiza după pat”, zice uica. “La Ghiţă Bălan, cunoscutul
gazetar plugar, stătea un plutonier de grăniceri, care i-a şoptit câte ceva, cum
că au întărit frontiera. Cu câteva zile înainte de 18 iunie ’51, vagoanele apăruseră
în gară, prin preajmă erau masate trupe de grăniceri.” Uica vorbeşte despre
nişte categorii de deportaţi, încercăm să ne închipuim marea de oameni şi ura
aproape fascinantă pe care, probabil, că le-o purtau cei ce trebuiau să pună în
mişcare această migrare modernă. Ura aceea i-o fi apărat de orice tulburare de
conştiinţă, mai ales că nici nu-i socoteau oameni în rând cu ceilalţi, nişte
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vagabonzi, nişte inşi exotici. Expresia perfectă a unui perfect conformism mic-
burghez la dimensiuni semiplanetare. Comunismul ca ratare mondială, ca
provincialism fără margini, totul precar, modest, anonim, o mediocritate de
partid şi de stat care lua chipul străzilor, chipul oamenilor, chipul unor după-
amieze de duminică înfundate într-o plictiseală stătută. Eternă. O plictiseală
care nu se anima decât prin violenţa conducătorului, unicul, ridicat la rang
transcendent, cu liturghii şi sacerdoţi pe la altare roşii, cu anterie înlocuite de
cravata de clasă, cu ilegalişti în fotografii votive pe post de martiri din primele
decenii, cu prapori roşii scoşi la marile hramuri de prin fabrici şi uzine, de
prin oraşe şi sate. Şi în tumultul ăsta, în care mitropoliţii cu căciuli brumării
îşi aşază mâinile pe creştetul partidului şi al statului, al partidului şi al statului
lor, şi cântă în larma fanfarelor sindicale un apoteotic “vrednic este”, un axios
pentru eternitate, în vecii vecilor, un aleluia de prin toate secţiile de propagandă
şi agitaţie vizuală, olfativă, auditivă, şi peste tot zumzetul stropit cu bere şi
damf de mititei la iarbă verde, şi peste toate astea, peste kitschul şi peste întreg
prostul gust şi semidoctismul sigur şi agresiv şi care nu se poate asculta decât
pe el, şi peste tot şi peste toate, privirea uşor ironică şi uşor tristă a lui Pătru
Maghiaru.

“Deci îi aşteptam, ştiam că or să vină, eram pregătit. La ora două noaptea
au apărut doi ofiţeri de miliţie şi un sergent de la şcoala de securitate. Ne-au
dat patru ore. S-au făcut trei garnituri a câte cincizeci de vagoane. Prima cu
direcţia Vădeni, a doua spre Urleasca, iar a treia la Stăncuţa. Aici erau oameni
şi din Comloşu-Mic. Nu se aşteptau ei, futu-le muma-n cur, să se-ntoarcă
treburile, or gândit că-s pentru veacu’ veacului! Am fost înconjuraţi la îmbarcare
de două batalioane de militari veniţi din altă parte, lucrurile aveau să mi se
limpezească în închisoare, că după ce-am ieşit din deportare m-au închis. Acolo,
în puşcărie, am dat de un grup mare de membri de partid care la un chef s-au
îmbătat şi au cântat Trăiască regele. Am mai dat şi peste un fost ofiţer de
grăniceri, un căpitan pe nume Ciofu Gheorghe din Paşcani, fost comandant de
batalion la Salonta. A fost condamnat la şapte ani temniţă pentru subaprecierea
tehnicii sovietice, deoarece, primind în dotare un Jeep rămas de la armata
americană, ar fi spus «se vede că-i maşină americană, nu ca rabla asta de GAZ
rusesc». Ei, acest căpitan mi-o povestit cum o debarcat el cu trupa pe lângă
Vizejdia şi cum or stat ei în ziua de Rusale în pădure. Acolo, la 12 noaptea, le-o
venit misiunea de luptă cu plicu’. Prin staţii erau de-ăştia cu Crucea Roşie,
care ne mai dădeau câte un ceai cu bromură. În gările principale o garnitură
pleca, alta sosea şi peste tot erau oameni învagonaţi care cu purcei, care cu
cai, care cu dolafuri din alea nemţeşti, care cu credenţuri, fiecare cu ce-o apucat
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să ia de prin căşi. La opriri, când ne-or lăsat să ne ducem să ne uşurăm, gazetarul
nostru, Ghiţă Bălan, o scris ceva cu creta pe un bouvagon, dar n-am apucat să
citesc şi să văd ce-a scris el acolo. Am uitat să vă spun că la urcatul în vagon
ne-a ajutat un sergent de la şcoala de ofiţeri de securitate din Oradea, băiat
cumsecade care s-o pilit cu vin, că aveam cu noi un butoi de o sută de litri din
podrum. Nu au existat încercări de fugă. În vagonul nostru eram eu, soţia,
fetiţa de trei ani, socrul, soacra, un cal, o vacă şi trei găini, cinci raţe, doi saci
cu grâu. Am făcut trei zile pe drum. Înainte de deportare cu o lună au umblat
ca bolânzii doi ofiţeri de miliţie din casă în casă, au luat date de peste tot, chiar
şi de acolo de unde n-au deportat. S-au încurcat cu două ţoape, Anica lui Colic
şi mai una. Unchiul ei, Pârciu, cu prăvălie în Lunga şi şef peneţe, a fost salvat
de nepoată de la vagon. L-au dus în locul lui pe Kalles Peter, zis Petrică. Un
maior de securitate a condus treburile în gara Comloş. Când am ajuns la Vădeni,
totul era organizat ca la carte, localnicii se arătau tare speriaţi, la început n-au
vorbit cu noi, au zis că ni-s ciumaţi. Vedeai drumuri tăiate prin grâu şi prin
iarba de Sudan, «cauţi tăbliţa cu numărul… acolo vei locui», ni s-a spus. Am
ajuns seara târziu, era făcută o rampă provizorie, caii cădeau în cap, era noapte,
îţi băgai degetele în ochi, aşa că unii şi-au rupt picioarele pe rampa aia. Am
luat-o la drum, la un moment dat caii s-au oprit de la sine, căzuse o legătură în
mijlocul drumului şi animalele s-or oprit înaintea ei, erau lucruri ale unor
nemţi din Săcălaz, oameni bătrâni, de optzeci de ani, neputincioşi. Copiii lor
plecaseră în Germania. Au ajuns să cerşească prin comună, nu mai aveau putere
să lucreze. Aveam fiecare câte un cort de prelată, iar alţii – cort acoperit cu
grâu. Am dormit cumva în noaptea aia.

Dimineaţa ies din cort chiar când răsărea soarele şi văd ceva lucind prin
grâu. Un doctor – Bürger din Nerău – era acolo cu aparatul Roentgen! După o
vreme l-a dat la Brăila, că nu avea ce face cu el. Nu aveam acolo curent electric.

La început am stat, nimeni n-a vrut să facă nimic, la Miliţie te punea să
semnezi că-ţi faci casă, altfel te ameninţa cu ciomagul. Speram să ne întoarcem,
din cauza asta nu ne-am grăbit cu făcutu’ caselor. Prima locuinţă din Vădenii-
Noi s-a ridicat de-abia în octombrie: case din chirpici, adică din pământ bătut.
Ne-au adus uşi şi ferestre. Erau două feluri de a construi: tipul unu pentru
două familii şi alt tip pentru o familie. Pe fată o duceam la şcoală în spinare,
din cauza distanţei şi a drumurilor rele. Cu un an-doi înainte, pe locul ăla era
baltă, mai creştea încă trestia. Până  în iarnă aproape toate familiile şi-au ridicat
case. Au rămas doar vreo zece familii fără, şi au fost plasate la alţii. Abia în
primăvară am făcut clacă tot satul şi le-am înălţat şi lor case. Până în ianuarie
’52 am stat, atunci o venit reforma monetară care ne-a adunat ultimii bani. Am

Un deportat din AmericaUn deportat din AmericaUn deportat din AmericaUn deportat din America



RUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în Bãrãgan124124124124

început să ne angajăm: femeile la fabrica de conserve de la Zagna-Vădeni,
bărbaţii s-or dus la Gostat la Progresu’, lângă Brăila sau la îngrăşătoria mare
de porci de la Piscu, acolo nemţii noştri or făcut treabă tare bună ca brigadieri.
Peste iarnă ne-am vândut toţi animalele, n-aveam nici grajd şi nici mâncare
pentru ele, asta era o problemă şi pentru noi. Acolo am făcut ce n-am făcut
toată viaţa, trebuia să furi ca să trăieşti. Ne-am pus pe treabă, aşa că ne-am
refăcut şi după un an ne-am cumpărat alte vaci. Din primu’ an deja mulţi dintre
bătrâni s-or prăpădit.

În iarna lui ’53 a fost un viscol şi după aia ger şi iară viscol şi tot aşa,
dacă prindeau copiii afară, vârtejurile îi ridicau în aer. În 2 februarie ’54 eram
la fermă la Nazâru (e seară, înaintea telejurnalului, e chiar 2 februarie, acum,
în momentul când batem la maşină povestea lui Petru Maghiaru, doar că ’94,
stăm în mansarda placată cu lemn, printre chiştocuri de ţigări şi ziare împrăştiate
pe masă, pe duşumea, răcoare şi fum, afară e un început de primăvară, renunţăm
să amintim de vizita lui Iliescu la Diniaş şi la Topolovăţ, unde a depus o coroană
de flori la mormântul lui Josu, eroul revoluţiei agrare, şi a şi deplâns vremea
colectivelor, au trecut patruzeci de ani în cap, ortodocşii serbează Întâmpinarea
Domnului, ursul îşi vede sau nu coada, încep Actualităţile, ne oprim cu spaimă,
crainica ne spune bună seara), deci eram la fermă la Nazâru, se adunaseră nori
şi un localnic m-a sfătuit să nu plec, totuşi m-am dus spre casă, am mers o
vreme şi datorită negurii am deviat vreo trei kilometri, ştiam că prin apropiere
e o linie de cazemate făcute de nemţi şi stricate de ruşi, am nimerit într-una din
ele, ăsta mi-a fost norocu’, că am putut să mă orientez, am atins ultima casă
din Baldovineşti, câinele a prins să latre, a ieşit omu’ şi m-au găzduit peste
noapte. Dimineaţa, când m-am trezit, casele erau complect acoperite de nămeţi,
ieşeai pe fereastră şi mergeai pe deasupra lor ca pe un pod. Mi-aduc aminte că
în satul Gârla-Mare doi olteni bătrâni s-au trezit cu casa acoperită, cu uşa
blocată, fără lumină, nu se vedea nimic afară, au ţipat multă vreme şi au avut
noroc că până la urmă i-au auzit oamenii şi i-au scos de acolo.

Cu directorul de la Gostat m-am înţeles bine, îl chema Vasile Florea, era
de meserie mecanic. Gostatul avea trei’şpe mii de hectare, omu’ ăsta a avut
curaju’ să ne dea pe noi bănăţenii de exemplu: «brigada unu Vădeni şi brigada
trei Nazâru muncesc bine», zicea. Când au venit opt tractoare noi, patru le-a
dat la Nazâru, tocmai pentru că-i plăcea cum ne făceam treaba.

Vă spun că localnicii nu aveau suflet rău, în schimb ţineau cam prea
multe sărbători, vreo sută şaizeci pe an. Ziceau: «azi e Caloianu, mâine-i tăierea
capului», şedeau pe şanţ şi mâncau seminţe, da’ la biserică nu se duceau, câinii
îi ţineau dezlegaţi, iar porcii legaţi. «Ce bre, ziceau, vrei să intre porcu-n pământ,
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ce, crezi că nu ştim noi pe porcii ăştia?». Duţu Duţă din satul Petroiu scotea
patruzeci, cincizeci de vedre de vin hibrid pe an, de zaibăr din ăla de-al lor.
Avea cincizeci de ani Duţu Duţă, în acelaşi an i-au născut şi nevasta şi nora şi
fata. Localnicele, bărăgănenţele, erau ţepene pe picioare, solide muieri, mâncau
multă mămăligă, fete de pai’şpe, cin’şpe ani mânuiau la fermă saci de optzeci
de kile. Gostatu’ fusese moşia unui grec, ferma şi-a schimbat doar firma. Zidarul
Wolf a ridicat pentru sat un cuptor de pâine comun, afară în câmp. Cocea pită
de mai mare dragu’, crescută bine, mirosea tot câmpu’. Când or scos prima
dată pită, au venit femeile de prin partea locului şi se minunau că n-au mai
văzut aşa fel de cuptor şi aşa fel de pită mare. De Paşti şi de Crăciun ţineam
toţi sărbătorile, fără să avem probleme de la conducerea Gostatului, mai rău a
fost pă vremea lui Dănică, prim-secretar la Timiş prin ’80, venea şi ne fotografia
dacă nu lucram şi ne dădea la Drapelu’ roşu. În august ’55, la sârbi le-o dat
drumu că s-or împăcat Dej cu Tito, atunci i-o chemat pe socru-meu Filip Vedici
la Miliţie: «tu pleci acasă», i-or spus, dar socru-meu le-o răspuns: «stai,
domnule, io-s român.» Şi-o rămas, aşa că ne-am întors abia în ianuarie 1956.
Prima dată a venit comisia în 20-22 decembrie 1955 şi atunci am aflat că ne
ducem înapoi.

N-am stat multă vreme liber. În septembrie ’59 am fost arestat pentru
uneltire împotriva orânduirii sociale. Au urgentat să mă bage la organizaţie,
adică vroiau să mă bage cum că aş fi vrut să fac o organizaţie clandestină
contra lor. Preşedintele tribunalului, locotenent-colonel Gajdo Tibor, mi-o
reproşat că am legături cu America, asta pentru că eram născut acolo. Nu m-or
lăsat să mă apăr, să le spun că n-am legături cu America. Am căpătat zece ani
şi lui Ghiţă Bălan, ziaristul plugar, i-or dat doi’şpe’. Ei de fapt căutau ca din
orice să te înfunde. Pe Ghiţă Sarafoleanu l-au arestat pentru că ar fi zis că
dolaru’ are valoare şi leu’ nu. Azi se vede prea bine cum stăm cu treaba asta.
Am trecut pe la Securitatea din Timişoara, peste drum de liceul Loga, după aia
la închisoarea de pe Popa Şapcă, am petrecut două luni la Jilava, la Fortul 13,
pe care îl ştie toată lumea. Acolo, din greşeală, am nimerit la celulele cu
generali.”

Un deportat din AmericaUn deportat din AmericaUn deportat din AmericaUn deportat din America



RUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în Bãrãgan126126126126

O MÂÞÃ SUFLATÃ DE VISCOLO MÂÞÃ SUFLATÃ DE VISCOLO MÂÞÃ SUFLATÃ DE VISCOLO MÂÞÃ SUFLATÃ DE VISCOL

Doamna Amalia Sarafoleanu, gazdă primitoare şi discretă, n-ar fi vrut să
ne spună la început mai nimic. Aducem vorba despre întâmplări povestite de
Petru Maghiaru. Dumneaei localizează altfel: într-adevăr, ne spune, a existat
un roentgen, numai că nu fusese în lanul de grâu, ci într-unul de rapiţă şi nu
aparţinuse doctorului Bürger din Nerău, ci unui doctor Zwick sau Quidt din
Lovrin. Secvenţa nu s-a derulat la Vădeni, ci la Măzăreni, tot în Bărăgan. Cât
despre viscolul din ’53, îşi aduce aminte de nişte nemţi din Grabaţ, mamă şi
fiu, care au lucrat până târziu la fermă şi au plecat ultimii de acolo, se pare că
s-au orientat după firele de telegraf, însă nu prea bine, căci I-au găsit abia în
martie, când au ieşit cu plugurile, rătăciseră în hotarul altei comune. Deci au
dat de ei, dar erau două hoituri ciupite de ciori. În acelaşi an, unor basarabeni
le-a murit pe viscol fetiţa de trei-patru luni. Preotul, un bătrân din Urleasca, i-a
sfătuit pe părinţi s-o suie în pod, a rămas acolo ca într-un congelator, timp de
cinci zile, până când vremea le-a permis s-o îngroape. Bătrânul Sarafoleanu,
socrul doamnei Amalia şi bunicul viitorului inginer Silviu, a jurat că nu-şi va
tăia barba până nu vor scăpa. În vremea viscolului, îşi aminteşte Silviu în anii
de acum imaginea fixată de copilul de atunci, moşul apărea cu barba îngheţată
în uşa colibei, întors de la animale. Afară se ţinea de coada lopeţii ca să nu-l ia
vântul, Silviu mai vede şi azi o mâţă suflată de viscol prin zăpada vălurită.

Îi aveau vecini pe Neurohr din Grabaţi, aceia şi-au adus porumbeii de
rasă cu ei. Doamna Amalia  ne vorbeşte despre rotaţia culturilor pe care o
practicau acolo: în primul an se pune grâul, în al doilea mazărea – de unde şi
denumirea localităţii – şi în al treilea bumbac. Tare era frumoasă floarea de
bumbac, ne spune, în timp ce aşază pe masă un platou cu ouă umplute, brânză
sărată şi cârnaţi de casă. În ’53–’54 au venit cu domiciliu obligatoriu
personalităţi ale României de pe vremea Regatului. Au fost repartizate prin
bordeiele oamenilor, în gazdă la deportaţi. I-au avut de musafiri pe Constantin
C. Giurescu, istoricul, Nicolae Iovipali, prefect de Dolj, şi ministrul Bejan al
petrolului. După un timp au venit şi familiile lor. Printre deportaţi se afla unu’,
Gheorghe Bugariu, veteran din primul război mondial, cu ambele picioare
amputate, era cu el nevastă-sa (care a şi murit acolo) şi fiica-sa. Moşul Gheorghe
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Sarafoleanu, pentru că era brigadier, l-a ajutat să ia paie. S-au găsit unii de l-au
pârât, atunci inginerul Grigoriu l-a luat la rost. Bătrânul s-a supărat şi l-a dus
să-l vadă pe invalid şi pe familia lui. I-a zis: “Uite cui i-am dat”. Inginerul s-a
uitat din uşa bordeiului. Moş Bugariu stătea pe pat şi despoia porumb în şorţul
vânăt, aşezat între cioatele picioarelor. Întorcându-se, Grigoriu i-a aruncat peste
umăr lui Sarafoleanu: “Dă-i cât vrei şi ce vrei”.

Camera în care şedem la masă este largă cât o sală de bal. Casa au
cumpărat-o pe vremuri de la generalul de jandarmi Barbu. După război a fost
un timp comandament al trupelor de grăniceri, apoi depozit de cereale. Din
’59 până în ‘68 şi-a avut aici sediul ceapeul. Au reprimit partea confiscată abia
în 1970. Ieşim în curtea largă, e noapte, câteva stele, două maşini sub pomi, un
balansoar, lucrurile aşezate cu chibzuială bănăţeană. Bătrânul avusese 66 de
iugăre de pământ. Pentru asta au trebuit să plătească toţi ani de zile.

*
În confesiunea Dorei Sarafoleanu nu apare imaginea mâţei măturate de

viscol. Există, în schimb, amintiri retrăite patetic: “Aveam atunci opt ani.
Veneam fericită de la prima mea serbare şcolară cu primul meu premiu. Dar
nimeni nu s-a bucurat. În curtea casei noastre erau strânşi mai mulţi prieteni
de-ai tatălui meu, discutând îngrijoraţi despre vagoanele din gară, despre trupe
masate în jurul satului. Era în ziua de Rusalii a anului 1951.”

“Am părăsit frumoasa noastră casă din colţul străzii în bocetele neamurilor
şi-n bucuria ascunsă a celor angajaţi în lupta de clasă.”

“Din gara Urleasca, după câţiva kilometri, am fost lăsaţi într-un lan de
grâu, sub cerul liber şi înstelat al verii, în grija lui Dumnezeu.

În prima dimineaţă, bunicul meu, moş Trăisig, a cosit grâul, iar mobilele
de furnir ca dintr-o altă lume au devenit pereţii unei colibe acoperite cu o
prelată de grâne. Aşa am stat în arşiţa verii şase persoane, pregătind mâncare
pe o lampă de gaz, lângă ţăruşul indicat de activistul de partid.

Aşa s-a născut din gropi şi din jale satul pe nume Măzăreni.”

“Toamna a fost tragică prin realismul ei.”

“La sfârşitul lui noiembrie a venit un politruc de la Brăila şi ne-a grupat
pe clase, tot câte două. Totul era ca la începuturi. Aveam un singur maculator
şi nici o carte. Ne erau învăţători domnii Amza şi Roiban, deportaţi din Oltenia,

O mâþã suflatã de viscolO mâþã suflatã de viscolO mâþã suflatã de viscolO mâþã suflatã de viscol
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care ne învăţau gramatica, aritmetica, cunoştinţe despre natură. Acolo am auzit
prima dată Hora Unirii şi Deşteaptă-te, române. Lecţiile mi le făceam la lampa
de petrol, atât de oarbă în iernile cu viscole năprasnice.”

“Bucuria copilăriei noastre a fost natura şi joaca într-o câmpie nesfârşită.
Băteam un drum la vreo doisprezece kilometri, ca să vedem un tren, şi cât de
fericiţi eram când ni se făcea cu mâna.”

“Mergeam cu vitele la păscut, munceam pe plantaţiile de bumbac ori la
culesul porumbului. Şi cât de inconştienţi eram, stând sub ploaia de insecticide,
pulverizate peste câmpie.”

“Iată că a apărut într-o vară caravana cinematografică cu un film de
propagandă proiectat pe peretele cooperativei.”

“În 8 ianuarie 1956 am coborât în gara Comloşu-Mare, plină de lume
curioasă. Ne uimea totul, casele, oamenii, lumea diferită de cea în care am
crescut, ne simţeam străini şi trişti, speriaţi şi sălbatici. Am trecut pe lângă
casa noastră, devenită ruină şi transformată în magazie de cereale.”

“În noaptea de 12 septembrie 1959 l-au căutat pe tatăl meu, acuzat de
crimă de uneltire împotriva ordinii sociale. Nu l-au găsit la domiciliu şi, spre
disperarea mamei, am fost luată eu de organele de securitate, pentru a-l
identifica ulterior la Jimbolia. Era ziua mea. Împlineam 16 ani.

Au urmat percheziţii, declaraţii, cercetări, ameninţări, confiscarea întregii
averi, instalarea firmei G.A.C. pe faţada casei noastre.”

“În vremea când mă pregăteam să dau la Medicină, membrii organizaţiei
de partid din Comloşu-Mare au trimis o scrisoare conducerii institutului, cerând
să nu mă primească la admitere. În ciuda lor, astăzi sunt medic.”
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Toată lumea trăia cu ideea că e vorba de o acţiune utemistă. Laurean
Stoica n-avea motive să creadă altfel. O dimineaţă senină a începutului de
vară. Au apărut autobuzele în faţă. Studenţii Facultăţii de Zootehnie şi Medicină
Veterinară din Arad bănuiau că vor lua parte la unul din obişnuitele schimburi
cu colegii lor de la Facultatea de Agricultură din Timişoara. Maşinile au oprit
la Institutul de Medicină. Au pătruns, îndrumaţi cu deferenţă, în curtea
interioară, apoi într-un amfiteatru. Au aşteptat îndelung, fără să-i mai bage
nimeni în seamă. Se făcu ora unu. Pierdeau timpul. Cineva veni cu propunerea
să meargă la meciul de fotbal al Ştiinţei Timişoara (aşa se numea pe atunci
echipa Poli). Câţiva au luat-o spre poarta pe care intraseră. Închisă. Cum încuiate
erau şi uşile clădirii dând înspre stradă. Cei câţiva oameni ai locului nu reuşeau
ori nu voiau să le dea nici o explicaţie. Prizonieri ai cui? S-au neliniştit, dar le-a
trecut repede. Cei tineri se redresează printr-o glumă. Reprezentau doar crema
studenţimii din Arad, nu aveau statutul unor răufăcători. Le-a venit în întregime
inima la loc atunci când s-au ivit colegii lor din Timişoara, mult mai numeroşi.

S-a înserat. Pe la nouă au fost invitaţi cu toţii într-un amfiteatru înţesat de
lume. Apelul nominal s-a făcut de câteva ori. S-au ivit tovarăşi necunoscuţi,
supraveghind acţiunea cu ochi încruntat şi vigilent. Gluma se îngroşa. În fine,
cam pe la miezul nopţii, li s-a furnizat cursul revoluţionar. Că partidul ne cere.
Că toa’rşu’ Dej, că toar’şa’ Ana Pauker au încredere. O oră de lozinci şi de
chemări. Studenţii ascultau buimăciţi. Voiau să ştie unde bate toată povestea.
La urmă de tot s-a trecut la un ultim apel şi la repartizarea pe grupe şi pe
camioane. “Şeful”, un străin, a urcat lângă şofer. Au străbătut oraşul cufundat
în somn. O linişte tulbure. Muncit de un presentiment, Laurean Stoica şi-a
amintit, privind străzile pustii în acea noapte de iulie 1951, versurile marelui
poet romantic: “Vântu-o frunză veştejită / Mi-a adus, mişcând fereastra / Este
moartea ce-mi trimite, / Fără plic, scrisoarea asta”.

Au lăsat în urmă oraşul. A ghicit, din goană, un panou uriaş
reprezentându-l pe Tito cu barda de pe care se prelingea sânge. Dar dacă…?
Treceau prin sate al căror nume nu-l puteau desluşi. La un moment dat, şoferul,
ce părea să bâjbâie, a intrat pe un drum de ţară. S-a auzit clar somaţia în
noapte: “Stai că trag!” Camionul a oprit în plin câmp. A avut loc o scurtă
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discuţie cu miliţienii. Aceştia s-au arătat neînduplecaţi: “Veţi rămâne pe loc!”
Când s-a mijit de ziuă, au primit permisiunea să se întoarcă la şosea. Simţeau
graniţa prin apropiere. Au ajuns în faţa primăriei din Sânpetru. (Astăzi,
pensionarul Laurean Stoica nu-şi aminteşte dacă a fost vorba de Sânpetru-
German sau Sânpetru-Sârbesc.) Satul era împresurat şi ocupat în acelaşi timp:
armată, miliţie, numeroşi orăşeni, multe, multe camioane şi autobuze. Casele
vizate aveau păzitori înarmaţi la porţi. S-au organizat “brigăzi complexe”,
cuprinzând 5-6 persoane, un activist, un delegat al Primăriei, un muncitor, doi
soldaţi din trupele de securitate. Ajunşi în ograda omului, stabileau ce animale
de muncă şi ce utilaje se puneau în căruţa cu care familia respectivă pleca spre
cea mai apropiată staţie CFR. Se făcea inventarul bunurilor rămase. Rolul
studentului Laurean consta în înregistrarea acestora pe fişa-model.

Studenţii au plecat cu camionul, aşa cum veniseră, pe o caniculă
cumplită. Au depăşit coloana căruţelor staţionate în preajma gării, aşteptând
îmbarcarea.

*
Lucian Micu, născut în 1912, la Ciacova, zice: “Am făcut gimnaziul şi

şcoala de comerţ la Lugoj, toată viaţa am fost conţopist. Am lucrat la Primărie
între 1927 şi 1944. Am fost de toate: notar, primar, subnotar. Am avut de-a
face cu ţiganii, cu hoţii, cu sârbii de dincolo de graniţă, care furau cai”.

În aprilie 1943 a venit de pe front şi s-a angajat din nou la Primărie. Ne
vorbeşte despre familia Dumitrescu cu 500 de lanţe de pământ, despre fraţii
Costa, Vasa şi Nica din acelaşi neam, despre senatorul liberal Constantin
Diminescu – 1000 ha pământ? – care ar fi fost cartofor, după spusele lui Lucian
Micu.

Ne vorbeşte mai apoi despre Gheorghe Breban cu cele 800 hectare de
pământ şi despre fermele lui cu odăi din şesul bănăţean cu privelişti fără
identitate, prelucrate de fostele slugi pe care fermierul şef le-a împroprietărit
din convingeri  dobândite în interiorul Frontului Plugarilor. O poveste ce
aminteşte de o alta, întâmplată în Timişoara cu fabricantul Guban, care şi-a
asigurat viitorul împlinind naţionalizarea prin cedarea fabricii înainte de vreme.
Gheorghe Breban, Guban şi Lucian Micu – oameni care au amuşinat vremurile.
Ne mai vorbeşte despre luna aprilie a anului 1943, când a venit acasă şi a
trecut pe la Primărie, după ce, mai înainte, fusese prin Săcălaz, la secţia de
deparazitare a celor veniţi de pe front.

La un an după abdicarea regelui se afla în biroul primăriei din Ciacova în
faţa unor creioane, unele ascuţite, altele boante, rigle de lemn, ustensile de
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funcţionar conştiincios cu care alcătuise dosare cu situaţia materială cuprinzând
ţăranii mijlocaşi, apoi chiaburii şi moşierii exploatatori şi alte dosare – politice
– cu maniştii, liberalii, titoiştii, legionarii şi câţi or mai fi fost. Conştiincios,
Micu şi-a trecut tatăl la rubrica exploatatori, pentru că, tâmplar fiind, avusese
prin 1910 câteva calfe. Şi tot în dosarele acelea trecuse la secţiunea exploatatori
ciobanii cu boitarii dumnealor (un fel de inşi care ajutau ciobanul în toate câte
le avea el de făcut). Au venit de la centrul raional şi i-au spus: “Micule, e prea
de tot”, şi i-au cerut să refacă şi să nu-i ia în socoteală pe exploatatorii din
vremuri austro-ungureşti.

Despre dosarele la care a lucrat Lucian Micu nu s-a ştiut nimic. În anul
1951, el era la rugă în satul Gad, de Rusalii, cu primarul, în calitate de secretar
în comitetul provizoriu de comună. Ştiau amândoi despre faptul că veniseră
vagoane în gară, ştia lumea şi-l întreba pe stradă: “Pentru ce vin vagoanele
astea, dom’le”. “Pentru cote”, le-au răspuns, deşi ei ştiau câte ceva, neclar ce-i
drept, dar socoteau oricum că atâtea vagoane nu erau necesare pentru ridicarea
cotelor. Aşadar se afla la Gad cu primarul la un văr al acestuia, cazangiu. Beau
ţuică. La căminul cultural era balul de rugă, cam leşinat, fără chef: “Stăteam
cu vărul primarului lângă câteva sticle de răchie. Până spre miezul nopţii,
când a început o foială suspectă, au venit trupe pe străzi, căruţe. Sudălmi
ofiţereşti, cai din aceia de armată cu furgoane, maşini, soldaţi. ‘A început’, i-am
spus primarului şi ne-am dus pe la casele noastre. A doua zi m-am sculat de
dimineaţă, o dată cu soarele, mă pregăteam să merg la coasă, la trifoi pentru
cai. Şi pe când mă dădeam din pat, numai ce-mi bate unu’ în geam: ‘Vere, îmi
zice, scoală-te că-i bai, uită-te că avem militari la poartă’. Dau să ies, ca să
plec la Primărie şi mă opreşte militarul în poartă, îi spun cine sunt şi unde
vreau să merg şi mă lasă să trec. La Primărie agitaţie mare, lume străină, ofiţeri
de armată, miliţieni cu funcţii de răspundere raională şi regională ţipau în
telefoane, securişti dădeau dispoziţii. Vine unu’ la mine şi-mi zice ‘dă-mi voie
să dau un telefon la regionala de partid, sunt secretarul de la Ghilad’. Îi fac
legătura cu telefonista comunei şi când colo, erau alţii, bărbaţi care asigurau
legăturile telefonice. Se apropie de mine un civil în cămaşă cu mânecă scurtă
şi cu şapcă, îmi zice ‘stai pe scaunu’ ăsta şi nu te mai învârti fără rost’. Îmi
arată din ochi un scaun pe coridorul Primăriei pe care mă aşez şi stau acolo
până la ora 1400, nu îndrăzneam să mă ridic ca să nu-i încurc, stăteam pe scaun
ca să nu mă bage nimeni în seamă. Din discuţii şi certurile tovarăşilor
comandanţi aflu cum îi strânge. După ce am părăsit scaunul, deci după ora
1400, m-am repezit până la văru-meu, era şi acolo foială mare, larmă, muierile
se văicăreau cărând plapume şi haine în căruţă, în grădină văru golea două

Ceilalþi (II)Ceilalþi (II)Ceilalþi (II)Ceilalþi (II)
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butoaie mari cu ţuică în gunoiul de vacă, zicea, ‘decât să o bea ăştia mai bine
se duce dracului’ şi mi-a mai spus ‘Vere, ia-ţi o damigeană şi bea’.

Spre seară m-am dus la Ghilad: satul era pustiu, erau multe case cu uşile
vraişte, cu porci ieşiţi din cocini, oi, găini, cai dezlegaţi, boarfe căzute în graba
împachetărilor, toată lumea cealaltă stătea închisă prin case, pe străzi trecea
rar către un om la vreun vecin. Îmi iese înainte secretarul de partid, un sârb pe
nume Stoianov Duşan, care a început să plângă ca un prunc când m-a văzut.
Mi-a spus ‘Mă, Micule, pe toţi i-or luat, şi pe cumnatu-meu, pe toţi.”

A doua zi, de dimineaţă, l-am văzut la gară în Ciacova pe Alexandru
Moghioroş cu o şapcă de piele trasă pe ochi, stătea sprijinit de un stâlp şi se
uita cum se văicăreau oamenii în vreme ce-i mâna armata în vagoane. Acum
îmi dau seama că listele au fost întocmite de regionala de partid cu multă
vreme înainte, din 1948 au tot meşterit ei la liste. N-au prea ţinut seama strict
de care-s exploatatori şi care nu. De exemplu l-au luat pe Ion Bălan, care avea
mulţi copii şi l-au înscris pe lista exploatatorilor, deoarece avea în serviciu un
prunc de 14 ani la oi. Pe ăla l-au angajat mai mult de milă, că era vai de capul
lui, orfan şi flămând. A venit în gara de la Ciacova cu o şaretă spartă, trasă de
un măgar plin de scaieţi. Avea în droşca aia toţi pruncii, opt la număr, nevasta,
soacra şi o purcea între ţoale, în urma căruţei a legat căţeaua. Aşa a venit să se
învagoneze şi când l-a văzut Moghioroş, l-a întrebat pe un comandant de
securitate ‘Ce, mă, ăsta-i exploatator, i-a trimite-l în aia mă-sii acasă!’

În schimb alţii, din aceia bogaţi, au scăpat de deportare, cum a fost cazul
cu unu’ Pera Spăriosu, care avea tractor şi batoză şi care a fost planificat, dar
a reuşit să găsească pe alt Spăriosu Petru, care avea exact acelaşi nume şi
aparţinea satului Obad. Pera avea socrul secretar de partid prin CC, aşa că au
căutat pe un altul cu acelaşi nume.

Praf şi pulbere s-a ales şi de bunurile dislocaţilor. Multe dintre ele au fost
adunate claie peste grămadă în sala mare de la Naţional, aşa i se spunea în
Ciacova actualului Cămin Cultural: Naţionalul. Acolo s-au adunat lenjerii,
haine de toate felurile şi nişte delegaţi de la Timişoara alcătuiau un fel de liste
cu inventarul cu toate bunurile de acolo, erau mobile din acelea bătrâne, de
mare valoare, de pe la nemţi, tablouri pe pânză, mii de bibelouri şi tot felul de
lucruri pe care le are omul prin casă, de toate erau pe acolo şi toate s-au prăpădit,
o parte au fost furate, altele rechiziţionate şi după aceea schimbate cu alte
mobile fără valoare, dar cele mai multe au fost furate la înţelegere cu paznicii.
Veneau de la regiune tot felul de trimişi care inventariau şi preluau. Îmi amintesc
cum Benedek, directorul fabricii de lapte, a luat de la familia de deportaţi
Şandrovici un pian nou, sufrageria din lemn de nuc cu scaune îmbrăcate în
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piele. Eu personal am primit ordin să-i duc tovarăşului Hegheş Traian, un
secretar de partid pe la regiune, două camioane cu fotolii din acelea afunde şi
bibliotecă şi scrinuri ale avocatului Mladin, pe care a făcut acte de cumpărare
la preţuri în bătaie de joc şi nici nu pot să ştiu dacă au ajuns banii la cei care
avuseseră mobilele alea luxoase. Trebuie să spun că şi eu eram pe acolo şi
adesea îi auzeam că acuma se face justiţie şi că s-a terminat cu bogătaşii
reacţionari şi le-am dat dreptate, credeam treaba asta. Spre exemplu, am băgat
un ţigan cu copii mulţi în casa unui reacţionar slovac şi când o venit iarna,
ţiganul a ars uşile şi podelele şi stătea cu pături în loc de uşi şi eu îi trimiteam
scaune bune şi bunuri de la Naţional şi de fiecare dată când mă duceam pe la
casa ţiganului, ăsta îmi ţuca mâna că-i purtam de grijă şi mie îmi părea bine că
ridicăm clasa nevoiaşă.”

În ofensivă
Homo sovieticus scrie la Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan:

“Împotriva acestei democraţii (vieţi noi) se ridicau anumiţi oameni (noi le
spuneam reacţionari, ca şi organele de stat) – se opuneau la predarea cotelor,
nu-şi lucrau pământul la timp pentru a nu avea recolte mari şi a preda prea
multe cote (sabotau). Nu se gândeau la obligaţiile de război ce le aveam de dat
ruşilor şi nici la populaţia de la oraşe. Unii aveau câte un aparat de radio şi
ascultau Vocea Americii care ne ponegrea democraţia, viaţa şi, mai mult, ne
promiteau că vin să ne elibereze de ruşi, de comunişti. Dacă veneau cu roaba
sau cu căruţa tot ajungeau în doi, trei ani. Dar nu au ajuns nici până acum. Şi
la voi, în Banat, au fost ridicaţi tot asemenea specimene, care v-aţi opus
obligaţiilor faţă de stat, aţi făcut propagandă antistatală. E drept, a fost un
abuz şi din partea regimului stalinist. Dar ce se putea face în asemenea cazuri?
Să fiţi lăsaţi să vă faceţi de cap? Să subminaţi politica statului nou creiat (sic!)?
Nu s-a permis. V-aţi făcut copiii domni cu ajutorul statului.

S-ar afirma că cei deportaţi au muncit mai puţin decât acasă. Au trăit
peste optzeci de ani. În concluzie, nu tot poporul a fost arestat. S-a făcut ce s-a
făcut, s-a greşit şi în revoluţie. Trebuie încetate acuzele şi procesele. Toţi au
greşit. Sunteţi prea puţini din aceştia cu ‘suferinţa în Bărăgan’. Gândiţi-vă câţi
au murit pe front. Câţi au suferit în prizonierat? Pe cine să ne răzbunăm? Pe
cine să ucidem? Ştiu că vreţi o pensie pentru ‘deportare în Bărăgan’. Minerii
şi mecanicii de la metrou – salarii mari, dar de unde această ţară săracă mai
ales în ultimii zece ani, dar şi acum când o parte din bucureşteni şi timişoreni
fac tot felul de întruniri, manifestări sprijinite de ţigani în loc să lucreze cu
râvnă pentru refacerea ţării.”

Ceilalþi (II)Ceilalþi (II)Ceilalþi (II)Ceilalþi (II)
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ÎNTR-O PARANTEZÃÎNTR-O PARANTEZÃÎNTR-O PARANTEZÃÎNTR-O PARANTEZÃ

��� Beşenova-Veche � astăzi Dudeşti �  comună de bulgari � întemeiată
în 1738 ��� Ianuarie 1951 � deschiaburirea � se aleg patru familii  � Ganciov,
nr. 1274 � Mirciov, nr. 166 � Petcov, nr. 285 � Velciov, nr. 169 � se deschide în
casele lor � zeci de căruţe aşteaptă la porţi, în ogradă � se cară totul  � cereale
� afumături � compoturi   � dulceţuri � bulion � pâinea de pe masă � degeaba
spun ei că au dat cota ��� 18 iulie 1951 � sunt ridicate 87 de familii � 78 se vor
opri la Valea Viilor � lângă Feteşti � 9 la Frumuşiţa � alcătuiesc procese-verbale
miliţieni şi militari fără grad � ei despart anevoie cuvintele în silabe � şop-
roane, buto-aie � dar alţii-s dedaţi cu teza luptei de clasă � aceştia inventariază
riguros � “pături bătrâne, un cuptor cu plită pentru gătit mâncare bună, una
troacă de tablă pentru baie, una cârpă mică, 4 păhăruţe mici, 12 borcane mărar,
5 vedre vechi, 5 fotografii, 7 cloşte pe ouă” � în schimb omit altele de la
consemnare � 4 cai şi 2 mânji � 3 vaci şi 6 viţei � 6 porci şi 26 purcei � 3
scroafe � 300 de păsări � 3 căruţe � plugurile � semănătoarea � secerătoarea �
grebla mecanică � alte unelte � şi asta numai la nr. 166 ��� Drumul deportării
� trei zile � femeie singură, Ciocani Elisabeta � nu izbuteşte să-şi adape caii în
nici o gară � unul dintre aceştia o muşcă de mână ��� Bărăgan � Valea Viilor �
măsuri luate de autorităţi � gard de sârmă ghimpată la ferma de stat � să nu
mai vină bărbaţii toată ziua – bună ziua după apă � urmări � se bea apă din
Borcea � tifos exantematic � moare Mirciov Ion (nr. 918), 3 luni ��� Printre
deportaţi, Vasilcin Rocuş, 6 luni � bolnav de meningită � ajunge într-un spital
de alienaţi mintal � moare în 1975 �� Bătrânii şi văduvele nu-şi pot înălţa case
din chirpici � vor sta cinci ani sub pământ  � în bordeie � vezi cazul Maniov
Rafael şi Marişka � sau Stoianov Gheorghe � sau Mirciov Cristina ��� Viscolul
din ’53 � Petcov Matei are o familie numeroasă � toţi stau în singura odaie � îi
moare un copil � nu-l poate îngropa � nu se poate ieşi din casă � îl ţin o
săptămână în pod � (asta am mai auzit-o de la cineva) �� Acelaşi an � Mirciov
Maria şnăidăreşte noaptea la maşina de cusut � la lumina opaiţului � ceilalţi
sforăie � nu bagă de seamă că i-au degerat picioarele ��� Căminul cultural din
Buliga � se învârte pe-acolo Roncov Rafael, 15 ani � apare un securist beat �
se ia de fecior � scoate arma � îl răneşte grav ��� Vremea inundaţiilor � moş
Petru Maniov rămâne izolat în Balta Borcei � până-l vor găsi, trăieşte cu broaşte
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ţestoase fripte-n carapace ��� 25 de bulgari din Beşenova au murit în Bărăgan
� Familia Ganciov a lăsat acolo trei morţi �� Revenim � anul 1951 � închisoarea
Popa Şapcă din Timişoara � Mirciov Ion e închis pentru neachitarea cotelor �
aici se îmbolnăveşte de astm � îi dau drumul din puşcărie după 6 luni � libertatea
durează câteva zile � urmează deportarea � bălţile Dunării � climă umedă �
crize tot mai dese � te uiţi la peştele aruncat pe mal � la cavitatea lui lacomă �
simţi că te-astupi � Mirciov Ion decedează cu câteva săptămâni înainte de
eliberare � pe scândura negeluită a sicriului, un nepot i-a trecut numele cu
creta � “a fost bunicul meu”, scrie Rafael Mirciov într-o paranteză � dumnealui
ne-a relatat toată povestea ��� Mulţumim �

Într-o parantezãÎntr-o parantezãÎntr-o parantezãÎntr-o parantezã
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ACTELE, LA O NOUÃ LECTURÃACTELE, LA O NOUÃ LECTURÃACTELE, LA O NOUÃ LECTURÃACTELE, LA O NOUÃ LECTURÃ

Grija faţă de om

Este falsă impresia că, odată aduşi în Bărăgan, deportaţii au fost lăsaţi de
izbelişte. Organele Ministerului Gospodăriei Locale şi ale Consiliului de
Miniştri şi-au trimis, dintru început, delegaţii pe teren, iar aceştia “au constatat
că starea de întreţinere a locuinţelor de la satele noi, precum şi o parte a clădirilor
publice lasă foarte mult de dorit”. Soluţia vine de la cabinetul ministrului de
resort  P. Costache, care emite adresa nr. 78088 din 30 septembrie 1952; aceasta
inspiră Circulara nr. 36730 a Sfatului Popular al Regiunii Bucureşti. Secţia
Gospodării Comunale a Sfatului Popular al raionului Călăraşi nu se lasă mai
prejos şi redactează actul nr. 11902 din 24 octombrie 1952, adresat sfaturilor
populare comunale (nouă ne-a parvenit  cel dirijat spre comuna Ezerul =
Cacomeanca Nouă), îndemnate să-şi întocmească planuri de lucru
corespunzătoare. Munca urma să fie supravegheată de responsabilii numiţi în
acest sens, iar lucrările propriu-zise trebuiau executate de cetăţenii din comună
cu materiale procurate contra cost.

Revenind la adresa ministerului, aceasta surprinde prin cunoaşterea în
amănunt a situaţiei de la faţa locului şi prin rigurozitatea măsurilor propuse,
grupate pe urgenţe:

Urgenţa I :
1. Revizuirea învelitorilor din stuf, papură, paie şi ţiglă, complectându-se cu

materialele respective lipsurile, pentru a împiedica infiltrarea apelor în interiorul
clădirilor prin acoperişuri.

2. executarea tencuielilor din pămînt în exterior şi a văruielilor necesare
pentru a împiedica absorbţia umidităţii din aer şi umezirea pereţilor.

3. supraînălţarea coşurilor peste înălţimea coamei acolo unde sunt sub
această înălţime.

4. înfundare zidurilor sub streaşină, până sub nivelul căpriorilor, cu chirpici
sau pămînt bătut, pentru a împiedica pătrunderea vânturilor în podurile
clădirilor.
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5. înfundarea calcanelor cu pereţi din chirpici sau alte materiale din resurse
locale la clădirile care au acoperişuri numai cu două pante.

6. complectarea cercevelelor lipsă la lucarnele învelitorilor de la clădirile
publice, inclusiv geamurile necesare, pentru a împiedica efectele vânturilor,
arătate la pct. 4.

7. complectarea tuturor geamurilor lipsă.
8. executarea banchetelor din pământ bine bătut, înalte de 20-30 de

centimetri şi late cât streaşina construcţiilor spre a împiedica apele de ploaie
de pe lângă pereţi.

9. executarea tuturor şanţurilor, drumurilor din interiorul comunelor,
precum şi a celor necesare pentru asigurarea scurgerii apelor dimprejurul
clădirilor.

Urgenţa II :
1. Executarea tencuielilor din pământ şi a văruielilor în interior.
2. Complectarea căptuşelilor din tablă la unele coşuri, acolo unde sunt

lipsă şi îndepărtarea defectelor, acolo unde nu sunt bine montate.
3. Revopsirea tablei negre acolo unde este nevoie, pentru a o împiedica

să ruginească.
4. Complectarea uşiţelor simple şi duble de la coşurile unde lipsesc.
5. Vopsitoria cu grund sau vopsea cu ulei a tâmplăriei exterioare.
6. Revizuirea tâmplăriei pentru a asigura buna ei funcţionare şi

complectarea fierăriei defectate sau lipsă.
7. Chituirea geamurilor de la ferestre.
8. Revizuirea sistemelor de funcţionare şi protecţie a puţurilor,

complectându-se lipsurile (parapete de protecţie, introducerea tuburilor de
ciment care au mai rămas pe dinafară, roţi, pârghii, lanţuri, funii, găleţi etc.)
pentru a asigura buna lor funcţionare, precum şi complectarea lucrărilor la
castelele de apă.

9. Executarea plantaţiilor necesare pentru a asigura protecţia clădirilor
împotriva vânturilor.

Urgenţa III :
1. Furnizarea pompelor pentru puţurile forate care nu sunt în stare de

funcţionare, cunoscând că motoarele necesare sunt la întreprinderile comunale
din Călăraşi şi Brăila.

2. Complectarea pieselor din lemn (contrafişe, cleşti) şi a scoabelor lipsă
la unele acoperişuri de la clădirile publice.

Actele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturã
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3. Înfiinţarea de mici pepiniere de salcâmi, glădice etc. care să fie
întrebuinţaţi pentru împrejmuirile necesare locurilor şi spaţiului rezervat
Centrului Civic din fiecare comună, pentru economisirea materialului lemnos.

(Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Călăraşi, fond Ezerul, dosar
nr. 10/1952, filele 1-3)

Extrase din dosarele comitetului provizoriu al comunei Jegălia Nouă
(Salcâmi)

13 august 1951
Tov. Djurici Anton: “Sunt unii cetăţeni care acasă au fost chiaburi, iar aci

au venit într-o situaţie că nu au nimic şi totuşi la eliberarea bonurilor de alimente
au fost consideraţi chiaburi”.

Tov. Antonovici Ecaterina: “Cum se va face aprovizionarea cu stuf pentru
acoperişul clădirilor, stuful fiind la o depărtare de sat de circa 25 km?”

20 martie 1952, orele 18 p.m. :
Tov. Preşedinte Mustăcioiu : “Funcţionarii să fie primii care să predea

cotele”.
La aceste propuneri toţi funcţionarii sunt de acord de a satisface cu bucurie

aceste obligaţii. Tov învăţător Gavril: “în toate duminicile să se mobilizeze
locuitorii satului să ia parte la conferinţele ce se ţin în cadrul punctului cultural
pentru a duce mai uşor munca de lămurire”

Comitetul Provizoriu din Satul Nou (Jegălia Nouă) se vede pus în situaţia
de a emite un Aviz (7 august 1951) şi un Comunicat ( 14 august 1951), deoarece
constată o “delăsare completă” în privinţa construirii caselor. Deblocaţii mai
sperau să se întoarcă foarte repede acasă. Ca să le spulbere iluziile, autorităţile
atrag atenţia că locuinţele trebuie finalizate în ritm accelerat pînă la 20 august.
Li se interzice deportaţilor plecarea la lucru în gostaturi şi semeteuri. Toate
forţele şi atelajele trebuie concentrate asupra obiectivelor de interes obştesc
din noua localitate. Munca va începe la 6 dimineaţa, imediat după ce se aude
sirena. “Cei ce nu se vor prezenta vor fi daţi în judacată, iar de la cooperativă
nu vor mai primi nimic. (…) Pentru hrana vitelor se va folosi lucerna de pe
colibe, iar în locul ei se va (sic!) pune paie de grîu.”

*
Şeful serviciului cadre de la Institul Politehnic Timişoara, Izsak Leopold,

cere de urgenţă, prin adresa nr. 104 din 31 I 1955, Sfatului popular al comunei



139139139139

Salcâmi să trimită date menite să clarifice situaţia din punct de vedere politic,
social şi material, atât înainte, cât şi după 23 august 1944, a lui Turcan Petre,
aceasta pentru a stabili originea socială a fiului său, student la Facultatea de
Chimie Industrială.

În ciorna răspunsului, pe verso, organele locale arată că “cetăţeanu…
este deslocat din comuna Grabaţ raionul Sîn-neculaemare din 1951 luna iunie
18” şi “posedă una casă de locuit un cal şi una căruţă” muncind în sectorul
socialist la GAS Jegălia, dar “nu cunoaştem cazul deslocării, nici politica,
starea materială sau originea socială se poate lua de la comuna unde a locuit
înainte de deslocare”.

*
Pe fondul plecării ultimilor deportaţi se petrec tradiţionalele furtişaguri.

GAS Jegălia (adresa nr. 944 din 28 VIII 1956) solicită Sfatului Popular al
comunei Salcâmi să-i mute pe locuitorii “bănăţeni” (ghilimelele din act arată
că e vorba de unii care se pretind aşa ceva) aciuiţi în casa unui oarecare Albu,
în centrul comunei, pentru a fi mai bine supravegheaţi, sau chiar să li se ridice
dreptul de a mai sta în localitate, deoarece nu mai lucrează niciunde,
îndeletnicindu-se doar cu furtul porumbului.

Sfatul Popular al comunei Salcîmi solicită şefului de gară CFR din
Mărculeşti, adresa nr. 1514 din 5 noiembrie 1956, ca, întrucât o parte din
cetăţeni părăsesc localitatea pentru a se muta în alte regiuni, iar la plecare
devastează locuinţele statului luând cu ei uşile şi ferestrele, salariaţii din
subordine să nu le permită îmbarcarea decât celor ce prezintă o adeverinţă din
care rezultă că au predat casele şi sunt liberi de orice sarcină faţă de comună.

Aceste incidente nu-i împiedică pe cei de la herghelia Jegălia, secţia
mecanică, să organizeze sâmbătă, 24 noiembrie 1956 un bal tovărăşesc la care
îi invită pe preşedintele sfatului popular cu soţia precum şi pe funcţionarii în
subordine, asigurându-l că va funcţiona un bufet bine asortat şi că “o muzică
aleasă va sta la dispoziţia invitaţilor noştri”.

(DJAN Călăraşi, fond Salcîmi, dos. 12 / 1951, fila 1 ş.u., dos. 13/ 1951,
filele 1-2, dos. 43/1 955, fila 1, dos. 25/1956, filele 4-6.)

Frânturi de procese verbale ale şedinţelor Comitetului Provizoriu al
comunei Borduşanii Noi (Lăteşti)

22 ianuarie 1952. Preşedintele Pater Stavre arată că “ar fi de dorit ca toţi
locuitorii să-şi astupe gropile din faţa casei şi totodată să-şi facă şi curăţenie
în jur”; “unii dintr noi am luat pâine de la GAS care trebuie plătită”.

Actele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturã
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Tov Momirov Vasile: “prima urgenţă este trasatul străzilor şi facerea
şanţurilor şi construirea closetului la Sfatul Popular”. Tov Samargiu Gheorghe:
“ pe viitor pâinea să se dea în mod just numai la cei care merită (…)” Tov
Bayer Iosif are un număr de şapte membri în familie şi primeşte numai o
jumătate de pâine”. 7 februari 1952. Tov preşedinte Pater Stavre: “din hotărârile
din şedinţa din 22 ianuarie 1952 nu s-a făcut mai nimic.” Tov Tumba: “în
fiecare dimineaţă Comitetul Executiv împreună cu angajaţii Sfatului să citească
în colectiv articolul din fond din ziarul Scînteia”. 24 februarie 1952. Tov
preşedinte Pater Stavre: “ referitor la consolidarea noului leu (…) toţi membrii
din Comitet să-şi dea interesul şi să sesizeze toate cazurile unde se constată că
speculanţii şi chiaburii nu respectă hotărîrea C.C. al P.M.R. şi a Consiliului de
Miniştri privitor la reforma monetară.” Tov Calmos: “de ce miliţia călare stă
în Burduşani, ia căruţe din satul nostru unde sînt cai slăbiţi şi nu ia din satul
vechi Borduşani?” Tov Samargiu: “Din banii rezultaţi din vânzarea pânii să se
cumpere pânză de la cooperativă  şi să se confecţioneze două drapele pentru
comitet.” Tov Tumba: “s-a propus ca în cadrul Comitetului să se citească ziarul
în colectiv, or până în prezent nu s-a citit nimic”.

Din Darea de seamă a tov Cameniţă Vasile (pe perioada 6 iulie-10 august
1952), noul preşedinte al Sfatului Popular: “imedeat după instalaria noastră la
conduce aciastă comună am procedat la preluaria tuturor bunurilor comunei şi
a întregului inventar, făcîndu-mi cu aciasta ocazi orentarie asupria puterie
economiei şi a forţilor de muncă din aciasta comună. (…) în înţelegere cu
organel sanitare local vizetele se fac zilnic atît la despensar cît la locuinţele
cetăţenilor unde este cazul. Se dă concurs cu miljoace de transport în toate
cazurile. Se controliază dacă se desfectiază toate curţele. (…) Nu am fost
destul de vicilenţi (…) nu am descoperit şi demascat toţi chiaburi şi lenişi.
(…) nu am putut rializa toate punctel prevăzute (…), nu am făcut chirpici
pentru coridor şi nici nu am făcut firma Sfatului (…) Greutăţi. Cooperativa
find lisit de produse alementare şi find lipsă şi de apa în vatra comuni din cari
cauză din fiecari familie cîte unul sau doi lipsesc zilnic de la muncă pentru ase
aproviziona cu alimente de pe piaţa în depărtată ca Ţăndărei-Feteşti din comune
în vecinate plătind alimentel preeţ de speculă, iar după apa se deplasiază pînă
la Borcia pînă la 2-3 km la fel perzînd din timpul de muncă. (…) Angajamente.
În cinstia proiectului de Constituţiei şi zilei de 23 August ne luăm angajamentul
de a elemina toate lipsurile cel liam avut pînă în prezent vom mobilizia toate
braţel de muncă şi toate miljoacele de transport rezistente în comună pentru
efectuaria muncilor la GAS Bordoşani. Vom conficţiona firma pentru Sfat,
vom pavaza comuna în cinstea zilei 23 August, vom pune în funcţe puţul forat
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de a se scoate apa cu găliata dacă ne vom opţine pompă. Vom realiza toate
cotele de carne şi lapte. Vom inteveni ca să vie aduşi toţi muncitori răspundiţi
la munci în alte localităţi. “

      (DJAN Ialomiţa, fond Lăteşti, dosar 17/1952, filele 1-19 passim)

Cântec de însămânţare

Oamenii din pustietăţii nu aveau cum să se sustragă ritmului impetuos al
patriei, care urma neabătut marele model al vecinului de la răsărit.

Secţia culturală a Sfatului Popular al raionului Călăraşi trimite o adresă
(nr. 2480/8 martie/ 1955) către Sfatul Popular al comunei Olaru, pentru căminul
cultural, ce conţine o listă de cântece care “reflectă viaţa actuală a satelor
noastre”, punând în vedere: “pe viitor veţi îmbogăţi repertoriul corurilor
dumneavoastră”. Sunt recomandate compoziţii gen Tractorista, Pe ogoarele-
nfrăţite, Vezi la colectivă-n bătătură, Cîntec de însămînţări, avîndu-I ca autori
pe Gheorghe Bazavan, Teodor Bratu, Dumitru Botez, Jan Letoni ş.a. Indicaţii,
în parte, superflue dacă avem în vedere programul judicios structurat al serbării
de la căminul cultural Olaru, “executat în seara zilei de 24 octombrie 1954 în
comuna Dropia, raionul Călăraşi în cadrul Lunii Prieteniei Româno-Sovietice”,
care cuprinde, pe lângă imnurile RPR şi URSS, lectura articolului de fond din
Romînia liberă (Sărbătorim cartea sovietică), dansuri şi cântece româneşti,
germane şi sovietice. Ca director al căminului cultural, semnează E. Willert (?).

                   (DJAN Călăraşi, fond Olaru, dosar 4/1954, filele 1-2, 4)

“Să punem temei pe comisia de femei!”

Din arhiva comunei Fundata, în mod straniu (şi unilateral!), au rămas
preocupări legate de munca depusă cu femeile, cerându-se prelucrarea broşurii
nr. 55, Să conservăm pentru iarnă cît mai multe legume şi zarzavaturi, ca
şi a tezei Copiii din Ţara Sovietelor, dar şi o informare către secţiunea
organizatorică de la raion despre modul în care a decurs prelucrarea. De la
Sfatul Raional se mai pretindea antrenarea femeilor în îndeplinirea sarcinilor
de plan, uneori mergându-se la detaliu: constituirea comitetelor de sprijin pentru
cârpitul şi spălatul rufelor în grădiniţe şi spitale, mobilizare la curăţitul
islazurilor de mărăcini.

  (DJAN Ialomiţa, fond Fundata, filele 2-4)

Actele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturã
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Între politica de achiziţii a marelui Stalin şi birocraţia frenetică a
domnului referent nr. 2 Josef B.

Faţă de celelalte locuri ale deportării, documentele provenind de la Dâlga
se caracterizează prin avânt şi prin optimism. Explicaţia poate fi găsită în
faptul că aici comunitatea s-a constituit cu mai mult aplomb, în condiţiile în
care localitatea se află destul de aproape de capitală, iar după încetarea
interdicţiilor,  o bună parte dintre cei deportaţi a rămas pe loc, primind chiar
întăriri din alte zone ale dislocării, căci mulţi s-au stabilit aici în lipsa altei
şanse, ba ajungând să creadă că acesta e tărâmul visat. Impresia ne-a fost
consolidată şi cu prilejul unei descinderi acolo.

Un raport stenic redactează la 8 iunie 1955 „referentul nr. 2” Iosif Beiszer,
cel ce se ocupă cu starea civilă şi cu resortul administrativ la Sfatul Popular.
El se laudă, glumind serios, că are mereu în faţă „sarcini măreţe” şi că nu-şi
respectă norma de lucru, depăşind-o cu două până la cinci ore pe zi. Acest
fanatic al administraţiei temeinic făcute se simte bine sub povara
supraaglomeraţiei şi a complicatelor cazuri de stare civilă pe care trebuie să le
rezolve pentru aromâni, basarabeni, bucovineni, germani care au trecut pe sub
mai multe stăpâniri. La data raportului înregistrează 1642 de corespondenţe,
iar în prima jumătate a anului a depăşit cota cererilor pentru obţinerea actelor
de stare civilă, ajungând la 732, dintre care a rezolvat deja 50%.

O notă de umor (voluntar?) conţine şi raportul asupra contractărilor
(perioada 1 ianuarie – 30 iunie 1955), semnat de Dumitru Munteanu,
preşedintele Sfatului Popular, şi de Gheorghe Dima, achizitor la sucursala
Dâlga a Cooperativei Pelinu, care trimite la „marele Stalin” când defineşte
colectările drept politica fundamentală a Statului şi la „marele Lenin”, a cărui
învăţătură încă îi inspiră pe cei preocupaţi de contractări şi de achiziţii, fie că
e vorba de lapte sau de porci, de ouă, de rapiţă sau de fasole.

                        (D.J.A.N. Călăraşi, fond Dâlga, dosar 17/1955 passim)

Ştergerea urmelor (studiu de etapă)

Într-un memoriu redactat de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al
comunei Viişoara [din 1961(?)], se vrobeşte despre „restructurarea vetrei de
sat” ţinând seama de specificul localităţii, unde „numărul locuitorilor sau a[l]
sufletelor nu este niciodată stabil ca în alte comuni [sic!], existând […] fluctuaţii
de populaţie”, aşa că organele împuternicite sunt în situaţia de a nu putea da
raportări exacte. Confuzia e augmentată de intruziunea fără o prealabilă
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înţelegere şi fără acte a Gospodăriei Agricole de Stat Mărculeşti în terenurile
arabile ale comunei Viişoara. De aceea, comisia comună, plecată în recunoaştere
pe teren sub conducerea tovarăşului Andrei Constantin, vicepreşedinte al
Sfatului Popular Raional, a constatat că pe strada „G”, dintr-un şir de case, trei
erau dezvelite, iar două – învelite cu stuf şi netrecute în autorizaţia de demolare.
Atunci tovarăşul Mercuţ Valeriu, director al G.A.S. Mărculeşti, s-a exprimat
că, „după el, ar desfiinţa complect comuna”.

O dată întorşi la sediu, tovarăşul Andrei Constantin şi tovarăşul director
„propun ca să se propună [sic!] la Regiune să se obţină autorizaţie pentru
demolarea a 16 case”.

În râvna de a reda agriculturii socialiste terenuri ale recoltelor bogate,
cei de la G.A.S. Mărculeşti nu ţin seama de convenţie şi se apucă să demoleze
cele două case de pe strada „G” ce ar fi trebuit să rămână în picioare. Cei de la
Sfatul Popular Viişoara informează Raionul, care pune în vedere ca „aceste 2
case să se reconstruiască în termen de 10 zile”. Ordinul este transmis mai
departe G.A.S.-ului Mărculeşti, adică să treacă la reclădit, „lucru ce până în
prezent nu se vede nimic din partea unităţii”.

Preocuparea celor din Comitetul Executiv al Sfatului Popular al comunei
Viişoara nu este una de ordin sentimental, ci trebuie legată de tendinţa reducerii
vetrei de sat prin expansiunea gostaturilor, ca şi de sarcinile primite de la
eşalonul superior, greu de pus în practică prin „distrugerea unui număr destul
de mare de case bune de locuit, ce [sic!] M.A.I.-ul [Ministerul Afacerilor
Interne] nu mai are unde caza locuitorii veniţi cu domiciliul obligatoriu”. Soluţia
dată de Sfatul Popular Viişoara e una de natură concesivă, împăciuitoristă:
comuna „să rămână la ceea ce are în prezent, iar ceea ce a luat G.A.S.-ul, să fie
luat”, aceasta în perspectiva ca Viişoara, cu un număr de 246 de familii şi 600
de suflete, „zi de zi să se mărească acest număr prin venirea locuitorilor cu
domiciliul obligatoriu în comuna noastră” [sic!].

                 (D.J.A.N. Ialomiţa, fond Viişoara, dosar 116/1962, f. 11-12)

Administraţie şi spirit partinic
(Cazul tovarăşei Stanciu Florica, conexat [sic!] cu cel al tovarăşului

Baranga Ştefan)

În dialectica edificării noii orânduiri, Comitetul Executiv al Sfatului
Popular al comunei Viişoara a intrat în contradicţii (neantagoniste!) nu doar
cu înfometatul de pământuri G.A.S. Mărculeşti, ci şi cu sine însuşi, aşa după
cum reiese din referatul alcătuit de preşedintele acestui organ. Rezultatul: un
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inevitabil salt calitativ.
La şedinţa de analiză din 13 noiembrie 1961 este discutată prestaţia

tovarăşei Stanciu Florica, referentă cu starea civilă, marcată de numeroase
abateri („nu corespunde în muncă”, „atitudine necuviincioasă faţă de şefii
săi”). Deşi anterior se plânsese că „nu ştie ce să se mai facă cu fata aceasta”,
tovarăşul Baranga Ştefan, contabilul Sfatului, îşi schimbă inexplicabil
atitudinea în adunare, „căutând să muşamalizeze şi să acopere aceste lipsuri”,
mai mult, punând sub semnul întrebării competenţa organelor de control; „nu
s-a mulţumit numai cu atât”, ci a reuşit să-i pună în derută pe membrii
Comitetului Executiv atunci când s-a pus în discuţie scoaterea din muncă a
tovarăşei respective, astfel că aceştia s-au abţinut de la vot.

Vorbind despre sine după protocolul capetelor încoronate, preşedintele
Comitetului Executiv, al cărui nume, din păcate, nu s-a păstrat, subliniază că
„tovarăşul preşedinte al Comitetului Executiv, luând cuvântul, a arătat această
poziţie nesănătoasă a tovarăşului Baranga, poziţie care trebuie analizată în
prima şedinţă a Comitetului Executiv”.

Întâmplarea nu se sfârşeşte aici, noaptea nu a fost un sfetnic bun pentru
cei implicaţi. Orele 8 dimineaţa. Tovarăşa Stanciu Florica intră în biroul
tovarăşului secretar al Comitetului Executiv pentru a semna condica de
prezenţă. Acesta găseşte de cuviinţă să-i semnaleze în regim reiterativ lipsurile
pe linie de serviciu. Tocmai atunci năvăleşte în birou tov. Baranga Ştefan, care
se exprimă cam aşa: «Ce tot ai, mă, cu Florica de o tot persecuţi mereu,
dumnezeul mă-tii de bandit, ai venit tu aici să faci ordine la Sfatul Popular?,
eu am condus acest Sfat Popular [timp] de 7 ani şi nu s-a [sic!] mai întâmplat
asemenea discuţii, tu eşti membru de partid, eşti rahat, […] dumnezeul tău de
bandit, dacă îţi dau una cu lacătu acesta îţi crăp capul în două…»

Călit în lupta de clasă, dar şi în cele intestine, „tovarăşul secretar şi-a
stăpânit nervii căutând să nu spună nici un cuvânt contradictoriu” şi încasând
nemeritat cheile peste faţă, ceea ce i-a produs zgârâeturi.

A apărut la momentul [in]oportun tov. Seizu Ion, casierul Sfatului, care a
mai prins înjurăturile tov. Baranga, întrebându-se retoric pe cine o fi înjurând
acesta. Tov. secretar s-a simţit dator „să-i explice totul”, aceasta „ţinând cont
că tov. Seizu este membru de P[artid] şi vede lucrurile în mod partinic”, ca
apoi să ia drumul Raionului „pentru a raporta cele întâmplate”. Rămaşi numai
ei doi, tov. Seizu şi tov. Baranga, primul i-a atras atenţia celui de-al doilea,
însă acesta a persistat în „atitudinea nesănătoasă”.

Din nou se aude răspicat glasul preşedintelui, observând că, în afara celor
arătate, tov. Baranga Ştefan „a mai avut şi alte abateri în cadrul Sfatului Popular,
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ca de exemplu: dezlipirea a două timbre de 20 de lei după 2 certificate de
producător care au fost anulate întrebuinţându-le contracost la anumiţi cetăţeni
ca de exemplu cetăţenei Hâncu Ana, care a scos certificat de producător, lucru
care face ca aceste timbre la un eventual control să fie imputate tov. secretar”.

   (D.J.A.N. Ialomiţa, fond Viişoara, dosar 102/1961, f. 1-2 /136-137/)

Contribuţie la Ştergerea urmelor

„Înfiinţată în anul 1951, comuna Pelican a avut o existenţă scurtă, fiind
locuită de cetăţeni veniţi din alte zone ale ţării având domiciliu obligatoriu. La
început s-a numit Borcea Nouă, apoi Pelican şi a fost desfiinţată în anul 1960
[…] Documentele care se păstrează, decizii şi publicaţii, rapoarte de activitate,
dări de seamă, corespondenţă cu organele superioare, ordine, circulări şi
instrucţiuni, state salarii, registre agricole, diferite situaţii statistice, bugete,
recensăminte, procese verbale ne oferă informaţii cu privire la activitatea
desfăşurată de Comitetul Executiv al Sfatului Popular şi [de] locuitorii comunei
pentru îndeplinirea sarcinilor economice şi sociale […].”

                                (D.J.A.N. Călăraşi, fond 178 Pelicanu, preambul)

Eufemismul şi lupta de clasă

Pentru deportaţi, în ciuda eufemismelor birocratice, regimul persecuţiilor
se deschide spectral de la început: un medic (dr. M. Solomon) şi un şef de
secţie (indescifrabil), sub paravanul antetelor Republicii Populare Romîne, al
Sfatului Popular al Regiunii Ialomiţa şi al Secţiunii Sănătate, cu adresa nr.
24.405, emisă de urgenţă la 3 iulie 1951, restricţionează drastic dreptul la
asistenţă medicală de specialitate la Policlinica oraşului Călăraşi al celor numiţi
colonişti, aflaţi în amplasamentul Vasilescu Vasia, „până la noui dispoziţiuni”,
şi „numai cu bilet de trimitere din partea medicului coloniei” (sublinierea
aparţine celor ce au emis adresa), prin colonie subînţelegându-se localitate de
deportaţi, cu condiţia ca afecţiunile să depăşească „posibilităţile sanitare din
tabără”, tabără fiind un alt sinonim pentru starea celor luaţi abuziv de la casele
lor.

Bravul medic al coloniei (dr. Gh. Gr…a), cere (roagă), prin adresa din 20
iulie 1951, Sfatului Popular să aprobe confecţionarea a 17 paturi din deşeuri
pentru creşă, întrucât cele existente la fermă „nu pot fi împrumutate şi în
campament”. Petiţia prelungeşte solicitarea de a se aproba „construirea unui

Actele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturãActele, la o nouã lecturã



RUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în Bãrãgan146146146146

perete de scânduri (paravan) pentru a forma în felul acesta sala de aşteptare a
dispensarului.”

Situaţie incertă, din moment ce un preot (Luscalu Ion) se considera
deslocat, iar aceasta treacă-meargă, mai rău fiind faptul că nu i-a parvenit
pensia pe septembrie 1951 (de patru luni), deoarece „Secţia de Prevederi din
Turnu Severin e aceea care ţine lucrurile în loc”, deşi demersul este făcut
„pentru a patra oară” şi chiar întărit cu „Trăiască R.P.R.!”

(D.J.A.N. Călăraşi, dosar 5/1951, f. 1, 2, 4)

Tabele, petiţii, rezoluţii

Poate că am fi tentaţi să zâmbim depistând stângăciile din textul de mai
jos, numai că surâsul ne îngheaţă repede pe buze.

„Tovarăş Preşedinte / Fac contestaţie în termen legal la dările ce sunt
impus de oare ce sunt om bătrân de 66 de ani şi având iernie dublă care posed
şi un Certificat Medical şi nu pot munci având şi copil în armată dintre care un
bou este al meu şi unul este al lui. Avânduşi soţia cu copil mic la pept care nu
poate munci să-şi câştige hrana zilnică. şezând toţi. Vă rog a dispune să mi se
reducă impozitul nefind în stare de muncă. Trăiască Republica Populară
Română. Petre Untaru şi Alexandrina C. Untaru. Comuna Borcea” (Înregistrat
cu no 1129/14.X.1952)

Într-o situaţie asemănătoare se afla Cârcior Petre, de profesie lăcătuş,
deportat misterios din comuna Cireşu, raionul Turnu Severin, Regiunea Gorj,
unde avusese 2,50 ha pământ arabil, 1 ha fâneţe, 1 bou, 1 vacă, 1 cal, una casă.
În Borcea, unde e şef la echipa tractoare a G.A.S., în afară de casă, are o
singură găină şi un salariu brut de 348 lei, din care tebuie să-şi întreţină soţia,
copiii de 3 ani şi, respectiv, 1 an, mama de 65 de ani. Totuşi este impus la
categoria a V-a (maximă, destinată chiaburilor) şi se consideră nedreptăţit.

Ca autorităţile necruţătoare să priceapă că, oricum, sunt muritori de foame,
darmite să mai suporte impunerile abuzive, oamenii devin patetici (Alexandru
Corlăţeanu, de 84 de ani, îşi întreţine din pensia de 245 de lei soţia de 70 de
ani şi pe sora acesteia, iar ca să facă faţă trebuie să vândă din îmbrăcăminte)
sau furioşi (Ion I. Dicu a avut acolo 8 ha pământ arabil „împrăştiat pe dealurile
satului, deci pământ sărac”, în rest – pământ neproductiv, „plantat de mine
personal cu puieţi de salcâm pe râpe”; 2 boi, 1 vacă, 1 scroafă, plug şi grapă au
rămas tot acolo; bunicul i-a fost slugă la boieri; acum este muncitor la G.A.S.,
„care-mi câştig hrana prin muncă grea cu braţele, am o cameră în care
locuiesc”). Nu ştim ce rezoluţie au pus autorităţile pe contestaţiile numiţilor



147147147147

Micşa Simion (invalid de război, cel ce „rămâne strigând Trăiască Lupta pentru
Pace”), Molin Martin (cel ce se târăşte de pe un loc pe altul), Constantin Lascu,
Botoş Iosif, dar putem să bănuim, în condiţiile în care, cum ne învăţa marele
Stalin, lupta de clasă se ascute, iar duşmanului nu trebuia să i se arate nici o
îndurare.

Iată, în completare, cazuri dintr-un Tablou cu locuitorii având o „situaţie
rea”, alcătuit de Comitetul Provizoriu al comunei Borcea, care conţine 32 de
capi de familie: şase sunt tuberculoşi, unul e paralitic, cinci sunt infirmi, trei
au între 81 şi 90 de ani.

(D.J.A.N. Călăraşi, fond Pelicanu, dosar 1/1952, f. 1-4)

Că autorităţile erau hotărâte să curme zelul petiţionar al locuitorilor rezultă
şi din felul în care i se răspunde lui Weinhara Robert, care solicită, la 28
februarie 1953, să i se elibereze, pentru clarificarea situaţiei militare, o
adeverinţă din care să rezulte că e unicul întreţinător al familiei compuse din
mamă (62 ani), soţie (30 ani) şi fiică (3 ani). I se răspunde ferm că, „o dată ce
v-aţi căsătorit, sunteţi o familie independentă de părinţii dumneavoastră, iar
instrucţiunile ce le avem în acest sens nu ne permit să vă satisfacem cererea”.

(D.J.A.N. Călăraşi, fond Pelicanu, dosar 3/1953, f. 1)

Se mai fac tabele cu cei ce solicită să fie trimişi la azilul de bătrâni, ca şi
cu cei dispăruţi (fugiţi) sau plecaţi (arestaţi, la sanatoriu, mutaţi cu serviciul în
alte puncte ale deportării) din comună, cu ofiţerii rezervişti (Severineanu Belizar
Esculap este colonel de administraţie, iar Păunel Ilariu Iulius, sublocotenent,
inginer agronom la G.A.S. Roşeţi).

(D.J.A.N. Călăraşi, fond Pelicanu, dosar 17/1952, f. 1-4 şi dosar 10/1954)

Alte tabele nominale, evidenţe

La Giurgenii Noi / Răchitoasa s-au alcătuit situaţii riguroase, încă din 2
august 1951, cu salariaţii din instituţii şi întreprinderi strămutaţi (lucrători
sfaturi populare, cadre didactice, angajaţi în cooperaţie, ceferişti, funcţionari
de poştă). Rubricaţia cuprinde numele persoanelor, numărul lotului cu care au
venit (cea mai mare cifră: 738), funcţia avută, vechimea în câmpul muncii, instituţia/
întreprinderea unde a lucrat, salariul avut, de când nu a mai primit leafă.

În săptămânile următoare se redactează tabele cu bătrânii incapabili de
muncă şi cu cei în stare de munci uşoare; tabele cu elevii de liceu şi cu studenţii,
cu cei ce au absolvit 7 clase elementare; tabele cu cartelele de alimente. Şi,
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pentru că s-a înfiinţat o secţie germană a şcolii, se alcătuieşte o listă cu cadrele
didactice care predau aici (Weismandl Emilia, Günter Paraschiva, Zelezeanu
Jaluţchi Mihai, Schütz Ioan, Küchel Nicolae, Martin Agnes, Racz Gheorghe).

                 (D.J.A.N. Ialomiţa, fond Răchitoasa, dosar 3/1951 passim)

Grija faţă de cuiul obştesc

Pentru că de la construcţia satului nou a rămas o cantitate de cuie (circa
2100 kg), Sfatul Popular al Regiunii Constanţa dă ordin Sfatului Popular al
Raionului Feteşti să pună în vedere Sfatului Popular al Comunei Giurgenii-
Noui să livreze stocul pe care-l mai are în custodie, pe bază de proces verbal,
următorilor: Întreprinderii Agrozootehnice Avântul din Neculai [sic!] Bălcescu,
Victoria din Techirgiol, Steaua din Adamclisi, 7 Noiembrie din Feteşti etc.

                 (D.J.A.N. Ialomiţa, fond Răchitoasa, dosar 7/1952, f. 5)

Grija faţă de om şi animal

Mitogeneza este reluată din nevoi reparatorii. Din cauza trecerii vremii,
acoperişurile din stuf au putrezit şi apa pătrunde în casele deportaţilor. Sfatul
Popular al comunei Olaru solicită „cu tovărăşie”  Sfatului popular al raionului
Călăraşi îndreptarea stării de fapt prin adresa numărul 391 din 4 octombrie
1954: „ să ni se repartizeze o cantitate de stuf pentru acoperirea caselor (…)
cam de zece mii maldări”.

                          (Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Călăraşi,
                                           dosar 1/1954, fond Olaru, filele 132,218)

Tovarăşul preşedinte ss indescifrabil ajută înfundând rău de tot pe numita
Neculescu Vetuţa care, vorba indescifrabilului, era „ locuitoare a acestei comuni
(sic) din anul 1951”. Subsemnata îm-băştinată în Bărăgan de Securitate,
deoarece fu „duşmancă a clasei muncitoare prin acţiuni împotriva regimului
nostru, prin exploatarea a muncii altora, speculă şi sabotaj. În momentul de
faţă respectiva se află în pat bolnavă de TBC, drept pentru care s-a eliberat
prezenta pentru a-i servi la obţinerea ajutorului familiar (sic!) de stat.”

                          (Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Călăraşi,
                                          dosar 1/1954, fond Olaru, filele 132, 218)

Strămoşeştilor turme de vaci se perpetuează şi în arhivele comuniste prin
cazuri individuale. Astfel, secţia recensământ animalier din raionul Călăraşi
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pretinde reprezentanţilor din sfaturile comunale să clarifice situaţia rezultată
în urma evadării în pustia Bărăganului a următoarelor capete cornute:

1. „una vacă, culoare gălbuie, la urechea dreaptă preducea, etate 8 ani,
proprietatea locuitorului Nistor Cristea din comuna Crucea” (Pentru cititorii
mai puţin ştiutori dezvăluim că preducea este o gaură perfect rotundă obţinută
cu un perforator numit preducel.)

2. „una junincă, păr bălai, puţin vânăt, coarnele cercurii, urechea dreaptă
furculiţă, înferată pe spata stângă, proprietatea locuitoarei Badea Paraschiva
din comuna Ruşeţ”

 (DJAN Călăraşi, dosar 4/ 1953, fond Olaru, fila 26)

Alte aspecte de viaţă pastorală: „Să se ia măsuri ca toţi cei ce şi-au
sacrificat bovine şi ovine să predea DCA-ului Călăraşi toate pieile. Agenţii
veterinari va (sic!) confrunta registrele de montă şi  gestaţie şi se face o
verificare a tuturor vitelor. Să se ia măsuri ca tăbăcarii particulari care tăbăcesc
piei să li se facă un control şi la care se va găsi că au asemenea piei de vite şi
oi, va fi confiscate şi predate DCA-ului Călăraşi”

(Adresa nr. 18880/11.11. 1953 a Comitetului executiv al Sfatului popular
al raionului Călăraşi, în Dosar 4/1953, fond Olaru DJAN Călăraşi, fila 59)

Recomandări cu iz psihoterapeut şi de îndreptare duhovnicească:
„Comitetele executive ale sfaturilor populare să nu organizeze adunări cu toţi
ţăranii care nu şi-au predat cotele. Aceştia să fie chemaţi în grupuri de 3-5,
unde preşedintele (…) împreună cu colectorul să discute cu ei, convingându-i
să-şi predea cotele şi să-şi ia angajamentul în scris până la ce dată şi le vor
preda. La aceste discuţii să participe şi şeful miliţiei din comună fără ca acesta
să intervină. Chiaburii şi chiar ţăranii muncitori cunoscuţi ca îndărătnici sau
recalcitranţi să fie chemaţi individual şi de către şeful miliţiei comunale pentru
a sta de vorbă cu ei şi a-i determina să-şi predea cotele. (…) Sechestrele sau
darea în judecată a producătorilor să se facă numai după ce s-au epuizat toate
mijloacele de convingere pentru a-şi îndeplini obligaţiile către stat, atât
impozitele, cât şi colectările.”

(Adresa nr. 18870/ 11/11.1953, Comitetul executiv al Sfatului popular
Călăraşi, DJAN Călăraşi, Dosar 4, fond Olaru, fila 63)

Văduva Olaru a decedatului Olaru din satul Olaru solicită prin Comitetul
provizoriu al comunei Olaru un ajutor de înmormântare la 8 octombrie 1953.
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Medicul circumscripţiei sanitare Olaru este un om curajos. În adresa către
Comitetul provizoriu al comunei înfăţişează starea locuinţelor care sunt
nevăruite, deşi „au existat boli infecto-contagioase, iar [locuinţele] se află
într-o stare deplorabilă fiind ameninţate cu prăbuşirea, fiind construite şi
tencuite cu pămînt”. De vină nu sunt locuitorii: „se constată că vina nu revine
proprietarilor ci numai din cauza lipsei de var, care var în afară de proprietatea
de dezinfectant are şi calitatea de a proteja zidăria clădirilor. Faţă de cele mai
sus arătate, supunem atenţiei dumneavoastră rugându-vă să binevoiţi a interveni
(adresa nr. 98 din 23 septembrie 1953 era direcţionată către Comitetul executiv
al Sfatului popular raional Călăraşi) şi dispune să fie furnizată comunei Olaru
cantitate de 20.000 kg bulgări.”

Secţia Gospodării Comunale din Sfatul Popular al raionului Călăraşi dă
indicaţii preţioase Comitetului provizoriu al comunei Olaru: „întrucât s-a
constatat că sunt locuinţe la care nu s-au făcut nici un fel de reparaţiuni şi cum
ne apropiem de timpul ploios al toamnei, luaţi măsuri urgente ca fiecare locuitor
să-şi repare casele lipind pereţi(i) şi să-şi compecteze acoperişul acolo unde
este cazul cu paie care se găsesc din abundenţă acum în timpul treierişului.
Veţi rămâne direct răspunzători de neexecutare”

Secţia Prevederi Sociale din Sfatul Popular al raionului Călăraşi cere
Sfatului Popular al comunei Olaru „ca în cel mai scurt timp să ne înaintaţi câte
o adeverinţă la fiecare în parte pentru tov Ghimpel Ana şi Reabinţev Eugenia
că nu trăiesc în concubinaj, fiindu-ne necesar pentru dosarele de AFS (?)”.
Aceeaşi secţie, altă adresă prin care se pune în vedere tov. Mârza Valeriu să se
prezinte la sediul din strada Stalingrad numărul 9 pentru a da „unele date cu
privire la înmânarea ajutorului de înmormântare de pe urma defunctului său
tată Mârza Trifan; în caz de neprezentare vom fi nevoiţi a lua măsuri de sistare
a pensiei”. Semnează şeful secţiei Ponolimache şi referentul şef Petre. Pe un
colţ al adresei, Mârza ia la cunoştinţă şi semnează.

Secţiunea Comercială din Sfatul Popular raional din Călăraşi asediază şi
ea comuna Olaru cu adresa nr. 10559 din 13 iunie 1953, înştiinţând cooperativa
din localitate că „în ziua de 30 mai 1953 s-au furat de la un gestionar din
raionul Zimnicea, comuna Piatra, un număr de 160 (una sută şase zeci) cartele
de alimente pe luna iulie, care au următoarele serii (…). Pentru a se putea
descoperi infractorul, veţi pune în vedere gestionarilor ca pentru luna iunie să
controleze cu stricteţe seriile cartelelor ce li se vor prezenta, neonorând sub
nici un motiv raţii de alimente pe bonuri decupate. Orice cartelă ce va găsită
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cu una dintre seriile de mai sus va fi reţinutăm, anunţându-se imediat secţiunea
comercială a raionului sau oraşului Călăraşi, precum şi postul de miliţie.”
Semnează, alături de preşedinte, şeful secţiunii comerciale I. Calaj.

Alte fapte şi întâmplări din lumea crescătorilor de vite, adică bovine, şi
cai, respectiv cabaline, cu dispariţii fără urmă şi apariţii intempestive. S-au
pierdut:

“1.un cal la păr murg, coama în două părţi, pintenog piciorul stâng dinapoi,
fierul IPL pe pulpa piciorului drept dinapoi, urechea dreaptă cioantă, etatea 12
ani, proprietatea locuitorului Marin T. Iancu din comuna Cacomeanca.

2. una iapă la păr murgă deschis, coama în două părţi, stea, pinteog
piciorul stâng dinapoi, etatea 3 ani, proprietatea locuitorului Aurel Dumitra
din Cacomeanca.

3. la oborul comunal al comunei Cacomeanca se află închisă una noatenă
la păr murg închis, coama jumătate tunsă, coada tunsă, brează, chioară de
ochiul drept, etatea 1 an.”

Baba dislocată  Wild Ecaterina a murit în comuna Olaru în seara zilei de
14 mai 1953. Nu a avut nici o rudă în comună şi a fost o vreme întreţinută de
dislocatul Scripii Grigore, care trăia cu Fränzen Ecaterina. Aceştia plecând
voluntar la Canal, baba a rămas o vreme singură. A fost înmormântată de Quint
Iosif „în care timp a început să care bagajul ce baba l-a avut”. La sesizarea
numitei  Fränzen Ecaterina, organele s-au deplasat la faţa locului, unde au
încheiat un proces verbal „de tot ce se află în casă şi totodată locuitorii care au
luat o parte din bagaj l-au adus înapoi. ” Referitor la această situaţie încurcată,
Comitetul provizoriu al comunie Olaru cere sfatul Sfatului Popular raional
Călăraşi.

Toate actele de mai sus fac parte din Dosar 4 din 1953, fond comuna
Olaru, DJAN Călăraşi.

Fondul Valea Viilor

De pe câmp, pe scenă, la bibliotecă. Şi retur: fragemente dintr-o dare de
seamă de la o şedinţă a activului cultural din comuna Valea Viilor (Viişoara).

„Ţara noastră se găseşte în perioada de trecere de la capitalism la socialism
(…) pentru desfăşurarea în bune condiţiunii a revoluţiei culturale, statul nostru
democrat-popular a creat şi creiază (sic!) condiţiile materiale bunei desfăşurări
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a acesteia. (…) Astfel şi în comuna noastră a luat fiinţă un punct cultural încă
în toamna anului 1951 (pe când proaspeţii sosiţi nici nu apucaseră să descarece
totul din căruţe, darmite să-şi încropească o locuinţă, n.n.). În acest scop
secţia culturală a raionului Feteşti a înzestrat acest punct cultural cu cărţi pentru
bibliotecă în limbile: română, rusă, germană, maghiară şi sârbă. În anul 1953,
prin mijloace proprii şi din bugetul comunei, s-au mai procurat cărţi şi partituri
pentru cor şi orchestră în valoare de 350 (trei sute cincizeci) lei. (…) Sprijiniţi
de colectivul cooperativei meşteşugăreşti 1 Mai din localitate, precum şi de
cadrele didactice, salaraţii sanitari şi ai Comitetului Provizoriu, s-a reuşit să
se antreneze cetăţenii din comună să sprijine acţiunea pentru terminarea clădirii
(Căminului cultural, n.n.) prin donaţii de cârpici (chirpici, cărămizi din pământ
cu balegă, bătute şi uscate la soare, n.n.) bani şi cereale, astfel s-a reuşit să se
rezidească zidul dinspre nord, să se acopere, să se pună geamuri, să se pună
duşumea şi să se facă scena. Cu toate efroturile depuse nu s-a reuşit să se
termine complet, rămânând de făcut parte din scenă, reparaţii uşi şi ferestre,
plafonul şi coşurile, lucrare ce s-ar fi putut termina dacă s-ar fi insistat mai
mult din partea Comitetului Provizoriu (…) Pe lângă Punctul cultural au
funcţionat următoarele colective de muncă:

1. un colectiv de conferenţiari din 12 tovarăşi dintre cadrele didactice,
salariaţii dispensarului medical şi salariaţii Comitetului provizoriu, responsabil
tov. Raţiu Ion

2. o echipă de cor mixt format din 35 persoane sub conducerea tovarăşului
Gârneţ Mihai.

3. o echipă de teatru, recitări, formată din elevii ciclului I, elevii şcoalei
ciclului II şi 5 tineri din absolvenţii şcoalei

4. o echipă de dans sub conducerea tov. Mezin Maria şi Jurca Elena

(…) Dintre cărţile de la bibliotecă cele mai cetite au fost cărţile de autori
sovietici ca: Pământ desţelenit, Tânăra Gardă, Pe Donul liniştit precum şi
Mitrea Cocor de M. Sadoveanu şi altele. (…) Una dintre greutăţile pe care le-
am întâmpinat a fost lipsa de îndrumare din partea Secţiei culturale raionale
care nu a fost niciodată în comuna noastră. O altă greutate în ceea ce priveşte
antrenarea tineretului în munca culturală a fost faptul că majoritatea locuitorilor
fiind angajaţi la diferite întreprinderi departe de sat de unde nu veneau acasă
decât o singură dată pe lună sau cel mult de două ori lunar, aşa se explică că în
perioada muncilor agricole activitatea culturală a fost slabă fiind susţinută de
către elevii şcoalei elementare.”

             (DJAN Ialomiţa, fond Valea Viilor, dosar 79/1954, filele 8-12).
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Domiciliul forţat al lui Harry Brauner

După ce s-au stins ecourile cântărilor corale, la şase ani după întoarcerea
din deportare, adică în 1962, pe străzile comunei Viişoara  a apărut un folclorist
autentic, proaspăt întors din închisorile politice.  Deşi are domiciliu forţat,
omul nostru trebuie să ceară mai marilor locului casă: „Tov. Preşedinte,
subsemnatul Harry Brauner, fiind adus cu domiciliu obligatoriu în ziua de 27
I 1962, în comuna Viişoara, pe un termen de 24 luni, vă rog să binevoiţi a-mi
repartiza o casă în această comună, unde urmează să mă instalez. Viişoara la
13 II 1962, Luptăm pentru pace, semnat Harry Brauner, tov preşedinte ale
comunei Viişoara.” Pe un colţ apare, cu o lună întârziere, rezoluţia: „se aprobă
locuinţa nr. 38 de pe strada V. R. Tov. Codreanu va face formele, ss
indescifrabil”

„Sfatul popularal comunei Viişoara, Comitetul executiv, nr. 186 din 17.03,
1962 către tov. Brauner Harry din comuna Viişoara. La cererea dumneavoastră
înregistrată la numărul de mai sus vă facem cunoscut că vi se aprobă locuinţa
nr. 38 de pe strada Vasile Roaită. Urmează ca dumneavostră să vă prezentaţi la
Sfatul Popular pentru a vi se întocmi formele legale pentru repartiţie. Sunteţi
obligat de a întreţine locuinţa în cele mai bune condiţiuni de locuit neavând
voie să degradaţi ceva de la ea şi nici tăierea pomilor existenţi. La plecarea din
comună sunteţi obligat de a preda locuinţa Sfatului Popular în cele mai bune
condiţiuni. Preşedinte, ss indescifrabil, secretar, Popescu”

“Proces Verbal încheiat astăzi 17.03 1962 între subsemnaţii Codreanu
Mioara, responsabil cu materialele, şi Brauner Harry, am procedat primul la
predarea şi secundul la primirea următoarelor materiale aflate la casa nr. 38:

1. 3 (trei) foi uşă
2. 8 (opt) giurgiuvele
Drept pentru care am încheiat prezentul Proces verbal
Am predat, Am primit, ss indescifrabil”
(Dosarul 116 din 1962, filele 106-108 din fondul comunei Viişoara, DJAN

Ialomiţa)
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ILIE ªI IOSIFILIE ªI IOSIFILIE ªI IOSIFILIE ªI IOSIF

Stau cu domnul Iosif Stoienel pe terasa casei sale de pe strada Paris, în
Timişoara, bem ţuică de pere, preparată de dumnealui undeva la sat. A dorit
neapărat să stea de vorbă cu mine. “Ştiu că v-aţi documentat serios despre
Bărăgan, cunoaşteţi o mie şi una de întâmplări, eu aş vrea să vă spun despre
profesorul meu de acolo. Atât. Mi-ar fi drag să rămână pomenit în carte.”

Au fost repartizaţi în comuna Olaru, la cincisprezece kilometri de Călăraşi.
După un an, denumirea localităţii s-a schimbat în Roşeţii-Noi. Dumnealui
precizează că toate aşezările de acest fel au primit la nume adăugirea nou,
pentru ca să nu se afle cu precizie numărul localităţilor cu deportaţi, acestea
figurând ca simple anexe-cătune ale unor sate cu localnici. Domnul Iosif avea
în vremea deportării unsprezece ani şi jumătate. Nu avea voie să facă liceul la
zi. I s-a aprobat cursul fără frecvenţă. A avut norocul ca în aceeaşi localitate să
fie deportat profesorul “de fizico-chimice” Gheorghe Raia, născut, se pare, în
1910, în Nicolinţ, Banatul sârbesc. Fusese director al Liceului Dragalina din
Oraviţa, o şcoală renumită în tot Banatul, la nivel cu liceul din Caransebeş,
amândouă superioare celor româneşti din Timişoara. Soţia lui Gheorghe Raia,
doamna profesoară Elena, era specializată în limba franceză. Soţul ei a avut
ideea organizării în sat a unui învăţământ după sistemul monitorial al lui John
Locke pentru elevi admişi la cursul de fără frecvenţă din Călăraşi. Pregătirea
liceenilor din Roşeţii-Noi se petrece la şcoala primară şi era gratuită, în ideea
ca aceşti băieţi şi aceste fete să nu rămână în urmă faţă de ceilalţi elevi. Raia a
învăţat cot la cot cu elevii mari de a unsprezecea matematica, punându-i pe cei
mai buni dintre ei să-l înveţe pe cei de a zecea, iar aceştia din urmă le predau
celor dintr-a noua şi a opta. Doamna Elena preda simultan franceza pentru toţi
aceşzi elevi cuprinşi în sistem: vreo douăzeci. Amândoi profesorii refuzau
banii, aşa că doar de Sângiorz şi de Sfinţii Împăraţi – întocmai cu apostolii –
Constantin şi Elena acceptau câte un cadou – cristaluri, porţelanuri şi mici
articole de blană luate pe un preţ de nimic de la persoane-odată-cineva în
perioada interbelică, aflate acolo cu domiciliu forţat.

Raia a ştiut să creeze şi să menţină printre bordeiele din lanurile de cucuruz
o viaţă culturală pe măsura experienţei dobândite în vremea exploatării
burghezo-moşiereşti, în Banatul fanfarelor, al balurilor de la Grădina de Tir, al
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masken-balurilor având ritmicitatea chirvaiurilor, al tombolelor care ridică
tonusul şi al întrecerilor demonstrative susţinute de formaţiunile pompierilor
voluntari cu coifuri, pene şi fireturi habsburgice. Banatul lui Tata Oancea şi al
moşilor – atunci, tineri – gazetari plugari. În căminul acoperit cu stuf, domnul
profesor Raia, excelent jucător de şah, organiza, în fiecare duminică, simultane.
A regizat, cu elevii de la féfé, piesele O noapte furtunoasă  şi Revizorul.
Obişnuia să provoace ţăranii mai isteţi la rezolvarea unor probleme de
matematici superioare, pe care le lega de viaţa de zi cu zi. Îi întreba: “Într-o
putină curge răchie de la cazan. Vreme de un ceas curge un chil. În următoarea
jumătate de oră – jumătate de chil în plus ş.a.m.d. Câtă rachie o făcut uica
cutare în două zile cât o fost programat la cazan?” Tatăl domnului Stoienel,
care se afla în Bărăgan pentru că avusese căzan şi batoză, gusta din plin acest
mod practic de a vedea matematica. Profesorul ştia că, fără experiment, fizica
şi chimia nu fac doi bani şi de aceea se chinuia să facă experienţă din orice,
improvizând din nimic. De altfel, domnul Iosif Stoienel este la rândul său
profesor de fizică-chimie şi mărturiseşte că există o legătură directă între
meseria pe care şi-a ales-o şi lecţia Profesorului din Bărăgan. Tot acolo îşi
cheltuia ultimii ani soţia fostului ministru al agriculturii Cesianu, care dădea
ore de franceză cu patru lei bucata.

Liceenii din Roşeţii-Noi, fost Olaru, nu aveau voie să-şi susţină examenele
în Călăraşi, deşi figurau în scriptele liceului de acolo, fiind consideraţi duşmani
de clasă. Din acest motiv, elevii din vreo trei-patru aşezări din jurul Călăraşilor
(Olaru, Vasilescu-Vasia, Iezer) erau aduşi la o fermă de vite aflată la patru
kilometri de oraş, de două ori pe an. Profesorii veneau iarna cu sania şi vara cu
droaşca. Părinţii plăteau deplasarea. La fermă existau două săli mari, ele se
transformau ad-hoc în dormitorul fetelor şi în dormitorul băieţilor. Erau cam
optzeci în total, sensibil egali ca sex. Examenele aveau loc chiar într-unul din
dormitoare, unde se aducea o masă pe care se aşezau biletele. Cu o zi înaintea
examenelor, pe când se aflau în dormitoarele improvizate, băieţii au făcut foc
şi la dormitorul fetelor în cuptoare ţărăneşti. Pentru că nu erau lemne, se
foloseau de sămânţa de bumbac, mai densă ca apa. Dacă băgai mult, cuptoarele
puteau exploda, ceea ce s-a şi întâmplat într-o iarnă la dormitorul fetelor, când
copiii s-au chinuit trei ceasuri până au cârpit spărturile. La grajduri s-a instalat
rigoarea vieţii de internat. Elevii mai mari porunceau şi cei mici se supuneau.
Exista până şi un tabel, o planificare, pentru adus apa, care se afla la treizeci-
patruzeci de metri de locul unde se afla cantonamentul acesta didactic.

În iarna lui 1954, liceenii de la grajd s-au trezit complet izolaţi. Şi să se
ducă după apă era o problemă. Pe viitorul profesor Iosif Stoienel, cel mai
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plăpând dintre toţi, l-au scutit, de teamă să nu-l ducă vântul. De altfel, crivăţul
a nămeţit, a acoperit totul. Dacă nu erau ei, copiii duşmanilor de clasă, vacile
şi viţeii ar fi pierit, deoarece nimeni nu putea ajunge la grajduri, singurul matur,
învăţătorul Cojocaru, tatăl unui coleg de-al lui Stoienel, i-a suit pe cei mici în
pod, ca să arunce de acolo zăpada, iar pe cei mari i-a pus să deszăpezească
liniile de acces spre fermă. După ce au trecut toate intemperiile şi conducerea
fermei a reintrat în atribuţiuni, s-a făcut reuniune, cu ocazia căreia s-au tăiat
doi viţei pentru aceşti elevi. Cât despre examen, s-a suspendat până la
îndreptarea vremii.

Au aflat mai apoi, ce s-a întâmplat în sat în aceeaşi perioadă. Oamenii au
spart, în multe case, zidul dintre locuinţă şi grajd, ca să poată face curat şi să le
dea de mâncare vitelor. Pentru că nu aveau apă, luau zăpada de pe lângă casă
şi o topeau. Şi pentru că erau blocaţi de viscol, aruncau fecalele cam în acelaşi
loc de pe unde îşi luau zăpada pentru apă.

Din cauza frigului, grupuri răzleţe de copii puteau fi văzute în preajma
canalelor pentru irigaţii, adunând beţe de bumbac lungi de treizeci-patruzeci
de centimetri şi groase cât degetul. În primele zile, datorită unor neglijenţe ale
autorităţilor, copiii deportaţilor au venit în contact cu puşcăriaşi politici aflaţi
pe plantaţiile de bumbac. Unul dintre aceia s-a răzleţit de grup, a reuşit să se
apropie şi să le şoptească: “copii, spuneţi mai departe că aici e Vidrighin”. “N-am
priceput atunci ce voia puşcăriaşul acela”, îmi spune domnul Iosif, netezind
absent cutele feţei de masă. “Acum îmi dau seama că omul spera să afle ai lui
că trăieşte, deşi şansa era aproape la fel cu a acelora care aruncă sticla cu
mesajul lor în ocean.”

După ce puşcăriaşii au fost evacuaţi, în urma lor a rămas o baracă, în
jurul căreia, peste o vreme, s-a format Secţia trei Bumbac, unde lucrau, alături
de părinţi, copiii, norma de prăşit fiind de o mie de metri pătraţi pe zi. Plata
era de zece lei şi zece bani, din care se reţineau cinci lei şi douăzeci de bani
pentru mâncare. Secţia lor ţinea de gostatul Modelu: director era nepotul lui
Alexandru Bârlădeanu, de altfel un om cumsecade. Tata domnului profesor
Iosif a ajuns în cele din urmă şef de echipă, “cea mai înaltă funcţie la care
putea aspira un deportat. Trei-patru echipe alcătuiau o brigadă, condusă
întotdeauna de un băştinaş, numai că socotelile le ţineau de obicei tot deportaţii
mai şcoliţi.”

În fiecare sâmbătă, nemţii organizau baluri la care cântau plec-muzicurile
(fanfare de alămuri); veneau toate naţiile, rezolvând acolo, pentru vremurile
de azi, convieţuirea paşnică în dauna moşuţilor belicoşi agăţaţi de medaliile şi
de fireturile retorice ale unor întruniri etnic pure. De multe ori, balurile sfârşeau
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pe la starea civilă, încălcând demnităţi şi atitudini statornice de veacuri.
Singurele conflicte interetnice au fost la început, când basarabenii, instruiţi

în spiritul nevoilor generate de cea mai bună orânduire, cea a socialismului
mondial, s-au adaptat mai rapid la împrejurări şi şi-au făcut, pe lângă bordeie,
gropi ţinând loc de privată (water-closed). Într-una din aceste toalete de
Bărăgan, un biet şvab trăitor din vremea Majestăţii sale Kaiserului, a Kakaniei,
şi-a uşurat foalele, spre indignarea proprietarului, care a fost pe punctul să-i
dea cu sapa în cap.

Peste câţiva ani, profesorul Gheorghe Raia, ajuns din nou la Oraviţa, a
murit de arterită obliterantă, boală de care suferă mulţi dintre foştii deportaţi,
cauzată de frig şi umezeală. De altfel şi profesorul Iosif Stoienel, copiindu-şi
întru totul dascălul, a dobândit aceeaşi suferinţă.

Amintirile lui Stoienel Ilie din comuna Dalboşeţ, numărul 366, judeţul
Caraş-Severin, născut la 28 octombrie 1919

În cele ce urmează îmi scriu cu multă şi neuitată (…?) suferinţele ce le-am
petrecut în viaţă, eu şi familia mea cu ocazia deportării în Bărăgan.

Tatăl meu a fost născut din o familie ţărănească în Dalboşeţ unde a făcut
patru clase primare, născut în anul 1885, după care tatăl său, având cinci copii,
el fiind cel mai mare, l-a dat ucenic la Biserica Albă, Banatul iugoslav, la un
neamţ ce avea o tâmplărie şi care confecţiona sicriuri, mai mult această
localitate fiind un mic orăşel.

Reîntors în Dalboşeţ după trei ani de ucenicie, a mai stat vreo doi ani la
părinţii săi, de unde a fost luat de un verişor al tatălui care nu avea copii şi l-a
căsătorit cu mama mea care era nepoata soţiei acestuia şi şi-a format o familie
care a avut opt copii, din care patru au murit mici şi patru au fost în viaţă până
la deportare. Ţin să arăt că eu am fost cel mai mic care am rămas cu părinţii
pentru că aşa este obiceiul în zona de unde sunt, cel mai mic să rămână cu
părinţii. Moştenirea pe care au primit-o părinţii mei de la rudele lor era o casă
foarte solidă care s-a construit în anii 1848-1851, trei ani s-a lucrat la această
casă pe care o am în prezent şi care, spuneau cei care au făcut-o părinţilor mei,
că au băgat în ea o sută de mii de cărămizi, şaptezeci şi şase stânjeni de piatră
şi treizeci de mii kg var, deci a fost o muncă titanică la această construcţie care
s-a construit în timpul când zona noastră, adică Banatul, a fost sub ocupaţia
austro-ungară.

În acele timpuri nu era partidul comunist care să le poarte de grijă ţăranilor
că de ce fac ceva pe lângă casă şi cu ce se ocupă, ci erau stimulaţi de a face ceva
frumos, pentru  că, spunea tata că i-au spus bătrânii, că încă cinci ani au fost scutiţi
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de impozit după ce au făcut casa.
Tot tata mi-a spus că acei bătrâni care i-au dat casa i-au spus să o întreţină

cum trebuie, că a curs multă sudoare până ei au făcut-o şi să nu râdă lumea de
ei că o casă aşa de frumoasă să cadă în paragină. Cele spuse de acei bătrâni mi
le-a transmis tata şi mie ca şi eu la rândul meu să  am grijă de casă şi să mai fac
îmbunătăţiri pe lângă ea, şi am făcut un grajd cu şupi pe lângă casă de treizeci
şi cinci metri lungime. După ce am terminat toate acestea care le-am făcut în
anul 1950, au început să mă ia la întrebări comuniştii, pentru că vreau să arăt
că anul 1944, 2 august, fiind scăpat din armată, tata şi fratele meu, precum şi
alte rude, m-au ajutat să deschid o prăvălie (băcănie), vânzând două perechi
de boi şi banii care i-am avut agonisiţi prin muncă şi eu am învăţat comerţ de
la un cumnat de-al meu care m-a luat cu el în a-mi arăta cum e bine să lucrezi
în această muncă şi să nu mă bucur la mare câştig şi să mă feresc de duşmanii
care te pândesc a-ţi face rău, dar nici să nu înşel pe nimeni, acest lucru l-am
avut în tot timpul în conştiinţa mea.

Acum să arăt toate lucrurile care le-am petrecut începând cu data de 18
iunie 1951. Pe la orele două, trei noaptea m-am trezit că bate straşnic la mine
în poartă, am ieşit la geam să văd cine e aşa disperat de bate în aşa fel, când, ce
să văd? De la etajul casei: cine era? Era Miliţie, Securitate şi civili, i-am văzut
pentru că era lună, am întrebat ce doresc. A spus un locotenent pe nume Bader,
care a umblat prin comună cu câteva zile mai înainte, să deschid poarta că-mi
va spune când intră în casă. Eu m-am supus şi am deschis şi au început a intra
puhoiul în casă care erau mulţi, printre ei erau şi doi civili. Locotenentul a
spus, scoţând o hârtie din buzunar, că partidul şi guvernul a hotărât că eu şi
familia mea nu mai avem dreptul de a locui în această casă şi comună şi imediat
să vedem a ne lua bagajele necesare, pentru că o să fim mutaţi în altă parte,
unde vom primi case mai bune ca ale noastre.

În acest timp eu am strigat la tata şi mama, care dormeau într-o cameră,
în curte, să vină la mine şi ei au venit în câteva secunde şi au întrebat ce e. Le-am
spus că mă ridică pe mine şi familia şi să mă ajute să-mi iau din casă cele
necesare. Tata l-a întrebat pe locotenent ce am făcut de mă ia, acesta i-a spus
că nu îl priveşte.

Am început să luăm de prin casă ceva lucruri mai simple, puţină mâncare
şi haine, eu, soţia şi copilul care avea unsprezece ani atunci. A intrat în curte
un camion la care era un civil şofer şi am început să pun în el aceste câteva
lucruri pe care să le iau cu mine. Tata l-a întrebat pe locotenent: “o şi el pleacă?”
Acesta i-a spus că el şi mama rămân, atunci multe din lucruri le-am dat jos din
camion şi tata a zis că dacă ei rămân acasă ne va mai trimite şi să nu ne încurcăm
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cu atâtea. În trei ore am fost gata, că acesta era termenul care ni l-a dat pentru
plecare.

În cele din urmă aceşti gealaţi (criminali) i-au luat pe tata şi pe mama şi
i-au aruncat în camion, ca şi cum ar fi fost nişte obiecte fără nici o valoare. Eu
le-am spus acestora că să le fie ruşine că ne-au minţit şi le-am zis celor doi
civili: “o aşa se poate purta cu doi bătrâni bolnavi?” Aceştia au spus că ei nu se
amestecă la Miliţie.

Am aflat ulterior că gospodăria mea era ocolită de armate de la Securitate
care aveau asupra lor automate, mitraliere şi nu mai ştiau ce. Am plecat cu un
pat vechi, eu am avut în picioare nişte cipici, acas mi-au rămas pantofi, bocanci,
cizme, nu am luat nimic.

A plecat camionul cu noi, înconjurat de Securitate şi Miliţie, care erau
foarte porniţi asupra noastră, şi ne-a dus la Gara din Iablaniţa, unde ne-a băgat
în vagoane de boi, acolo erau mai mulţi ofiţeri, tot de securitate.

Din Iablaniţa m-au luat pe mine şi s-au reîntors la Dolboşeţ, ca să facă
chipurile inventar cu ce a rămas acas. S-a adunat multă lume la plecarea noastră,
era lumea toată din comună, care plângea ca şi noi că nu au ştiut ce e, e război
sau ce e? La Dalboşeţ cineva mi-a aruncat un pat tot vechi, pentru părinţi.
Acas rămâneau trei camere mobilate cu mobilă toată nouă, prăvălia cu marfă
în care nu mi-a dat voie să intru. Fratele meu şi două surori nu au avut voie de
a se apropia de casa noastră, atrăgându-li-se atenţia că îi vor lua şi pe ei dacă
mai trec pe strada aia.

În casă au rămas lucruri multe, ca batoza pentru treierat grâu, locomobila,
circularul cu toate accesoriile, douăzeci metri cubi de cherestea pusă pe pod
uscat, două mii opt sute kilograme ţuică de prune pusă în butoaie, opt mii
kilograme grâu, zece mii kilograme porumb plus ovăz, butoaie pentru un vagon
de ţuică, streazuri pentru prune (căzi uriaşe în care se adună prunele pentru
fermentare), două vaci, trei porci, treizeci şi cinci de găini, şaişpe gâşte, două
care, plug, grapă şi multe unelte agricole; toate au fost furate de conducerea
din comună şi de activiştii de partid, că am uitat să îi numesc cine erau cei doi
civili: doi ţigani de la raionul Mehadia, unul era frizer cu numele de Petrică,
cel de-al doilea era Pilă, aşa că aceştia erau oamenii de încredere ai comuniştilor
care ziceau că au fost exploataţi de noi, numiţi chiaburi de cei mai puturoşi şi
beţivi oameni care au format partidul comunist din ţara noastră.

Uitasem să spun că în iarna lui ’51, prin februarie, a venit la Dalboşeţ
unu care zicea că se numeşte Cătană şi după ce a ieşit lumea de la biserică i-a
chemat la şcoală, era duminică, şi a spus că are să le spună o chestie foarte
importantă pentru interesul comunei, aşa că o parte din bărbaţii care s-au dus
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ca să audă ce noutate le spune au văzut un tabel pe care Cătană l-a scos şi le-a spus
că s-a constatat că în Dalboşeţ sunt mulţi chiaburi şi trebuie să fie excluşi din
cooperativa de consum şi a supus la vot această propunere: oamenii, când au
văzut acest lucru, au rămas surprinşi şi nu l-au aprobat, pentru că pe acest
tabel erau trecute 18 familii. Atunci unul din ei cu numele Prisca Ion, baptist
de religie, a ridicat mâna în semn că aprobă excluderea noastră din cooperativă.
Acesta era capul bisericii baptiste din comună. Cine era acest Prisca? Era un
fost comerciant din comună şi fost proprietar de batoză, de a avut pe fiul său
care a ajuns jurist în capitală; şi-a lichidat prăvălia şi batoza la îndemnul fiului
său, care lucra la Constituţia comunistă.

Cine era acel Cătană care ne-a chemat la şedinţa de la şcoală? Era
preşedintele Uniunii Raionale a Cooperativelor, am aflat ulterior că era un
beţiv de gradul întâi, care pe urmă a moştenit o casă în Dalboşeţ, pe care a
vândut-o şi într-o noapte a pierdut banii la cărţi. Soţia lui era din Dalboşeţ.

În ceea ce mă priveşte, am aflat de la vecinii mei că după deportarea
noastră a venit la casa mea şi a încărcat butoaiele într-un camion şi le-a dus nu
ştiu unde.

Acum să încep să spun cum a decurs deportarea. Am fost duşi în gara
Iablaniţa şi ţinuţi o noapte în vagoane de boi sub paza securităţii. Din Dalboşeţ,
pe lângă familia mea, mai erau ridicaţi familia Stanec cu 8 persoane, doctor
Voinea şi o bătrână de şaptezeci de ani cu numele Curiţa. În ziua de 19 iunie a
plecat trenul cu noi, ajungând la Mehadia; în gară au mai legat la garnitura
noastră încă vreo douăşpe vagoane, la Topleţ vreo zece vagoane şi a fost trenul
complect.

Pe drum a venit la mine în vagon şi un sergent pe lângă soldaţii care ne
însoţeau, care a îndrăznit a discuta cu mine şi l-am întrebat că ce e cu noi şi
unde ne duce. Acesta mi-a spus că ne duce în Bărăgan, mi-a spus că se numeşte
Pascu Nicolaie şi e din comuna Răzneni, Buzău. Mi-a dat adresa ca mai târziu
să-i scriu, lucru pe care nu l-am făcut, pentru că mă gândeam că pot să-i fac
necaz.

Am trecut prin gara Turnu-Severin, unde am putut lua puţină apă, la
Craiova la fel şi aşa mai departe, pentru că era cald, şi lumea care ne vedea îşi
făcea cruce şi zicea ce poate fi.

Miercuri, 20 iunie, am ajuns în Călăraşi, unde ne-au aşteptat căruţe din
satele din jur şi vreo zece camioane, din care unul l-am luat eu şi am plecat cu
puţinul bagaj care l-am avut înspre locul pe care ni l-au repartizat, ne-au dus în
câmpul liber, ne-au lăsat în grâu, am descărcat camionul care a plecat după
aceea. Eu eram al treilea care am ajuns în acel  loc, după mine au urmat Stanec
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şi alţii din garnitura noastră de tren şi apoi încă două săptămâni a tot venit
lume acolo.

Joi, 21 iunie, a venit o comisie formată din câţiva  ţigani din Cioroiu,
care a adus ţăruşi şi i-a bătut în pământ şi a spus că aici  ne va fi locul unde să
ne facem case.

Ne-am făcut bordeie din pământ, dar a fost greu, că nu aveam cu ce săpa,
până ce ne-am dus la Roseţi, comuna veche, de am cumpărat cazmale şi
târnăcoape, apă nu aveam, era o cisternă care aducea apă din Borcea, la şapte
kilometri de locul unde am fost lăsaţi. Nu era umbră, nici fântână, aşa că am
stat sub cerul liber până am făcut bordeiul, apă pentru noi aduceam tot din
Borcea cu ce am putut, dar când ajungeam la bordei era aproape fiartă, pentru
că era foarte cald, iar când bătea vântul ne umplea apa de praf.

La vreo două-trei săptămâni au început să aducă material a ne construi
case: cherestea de gard, grinzi, lăteţi, corni, uşi şi ferestre: a venit comisia cu
un panou de sistematizare a aşezării după care trebuia să ne amplasăm casele.
Am fost obligaţi de a ne duce din fiecare familie câte unul la construcţia de
edificii publice ca: Primărie, Post de Miliţie, Şcoală, Dispensar, Cooperativă.
Toate acestea s-au construit prin munca noastră pe care am depus-o în mod
obligatoriu, aşa că până în toamnă am fost aproape istoviţi. Am făcut de
asemenea fântâni, dar în tot satul numai în mijloc s-a găsit o fântână cu apă
bună, celelalte era tot cu apă sărată, cu care nu s-a putut face mâncare, nici
spăla, şi nici de băut nu era bună.

A început Miliţia să umble de la bordei la bordei după cei care aveau
aparate de radio, ca nimeni să nu ştie ce se petrece în lumea largă. De la mine
a treia casă erau doi bătrâni cu numele de Mazilu, el fost şef de gară la Herculane
şi nevasta sa profesoară de franceză; se certau mereu pentru că nu mai aveau
ce mânca. Miliţianul s-a dus şi la ei şi i-a întrebat dacă au radio. Bătrânul i-a
spus că are arătând pe nevastă-sa, “ia-o că tot se ceartă cu mine, poate vă
linişteşte şi pe voi”.

Am cunoscut o familie, Popescu Manole, din Mehedinţi, bătrânul avea
102 ani, a rămas cu trei strănepoţi de unu,  trei şi cinci ani, mama acestora a
murit făcând la casă, deci ei au rămas cu acest bătrân, tatăl lor era la Canal şi
nu l-au lăsat să vină ca să-i întreţină pe copii şi pe moş.

Mulţi bătrâni au dus-o foarte greu, chiar şi cei care aveau copii, pentru că
nu aveau nici o sursă de venit, îndeosebi basarabenii care s-au nimerit să fie cu
locuinţele în zona de frontieră cu Iugoslavia şi cu toţii au fost deportaţi în
Bărăgan.

Oamenii din comunele vecine, după două-trei săptămâni, s-au convins că
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nu suntem coreeni, pentru că au văzut că vorbim româneşte şi nu a ţinut
minciuna comuniştilor, mai târziu au spus că suntem agenţi titoişti, ca să nu se
împrietenească nimeni dintre locuitori cu noi, că suntem foarte periculoşi,
până la urmă nici această minciună nu le-a reuşit, pentru că cei deportaţi erau
oameni de treabă.

Dintre ai noştri s-au găsit câţiva care să fie informatori, nu ştiu ce i-a
determinat a se pune în slujba securităţii. Ţin să arăt că pe mine, înainte de a
mă deporta, cei doi ofiţeri de Miliţie care au umblat prin comuna mea m-au
chemat la post. Mi-au propus locotenentul Bader şi cu sergentul Ungureanu să
denunţ oamenii din comună care taie viţei sau care au arme, care vorbesc
împotriva regimului. Le-am răspuns că eu nu pot să fac aşa ceva, că un om
care are o vacă trebuie să aştepte un an de zile ca să aibă un viţel şi eu să vin
să-l denunţ ca să fie băgat la puşcărie? Ei atunci mi-au spus că voi regreta
acest lucru. Poate şi de aceea am pierdut o avere care s-a agonisit timp de o
sută de ani, am pierdut-o în câteva ore. Nu a fost uşor pentru mine şi familie,
care era compusă din 5 persoane, să ne trezim dintr-o dată lăsaţi în câmp fără
să cauzăm cuiva vreun rău.

Ţin să arăt că în Bărăgan, acolo unde am fost duşi, în acel câmp, după ce
mi-au făcut borderou, s-au numerotat casele, eu am avut două camere şi o
bucătărie şi ne-au dat numărul 989, deci în acel loc au fost peste o mie de case,
ştiu că în Bărăgan au fost deportaţi aproape o sută cincizeci de mii de oameni
din Banat şi o parte din Oltenia; la un an după noi au mai fost aduşi din judeţul
Bihor, pe care i-au băgat în casele care au rămas goale în urma unora ce au fost
puşi în libertate prin intervenţii, ca Stelian Murgulescu, care l-a avut pe fiul
său, Ilie, ministrul învăţământului, şi alţii cam la fel.

În primul an nu ne-am putut duce la lucru, pentru că a trebuit să ne facem
bordeu şi de trăit am trăit prin colete poştale de la rude, iar cei ce nu aveau de
unde primi au făcut foame, mai ales basarabenii care nu aveau neamuri la ţară.
Vecini cu noi era familia Ţugui care aveau trei copii; când primeam câte un
pachet venea la noi şi se uita săracu şi noi din puţinul ce-l primeam i-am dat şi
lui câte ceva. Coletele poştale le trimiteau fratele şi surorile mele, le plăteau la
Dalboşeţ la poştă, dar în Bărăgan ne încasa poştaşul Dobre Ciolacu din
Coslogeni, sat vechi, pentru a doua oră. Îmi amintesc că în anul 1952, luna
februarie, am avut cinci colete poştale pe care nu mi le-a dat pentru că atunci
a fost reforma monetară şi nu aveam bani să le plătim şi le-a ţinut la poştă
ilegal.

Pentru că spusei că nu am avut bani, iată ce s-a întâmplat în satul vechi
Roşeţi: a fost instalată comisia care a schimbat banii; deşi a ţinut cam trei zile
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schimbarea, noi nu am avut voie să ne ducem acolo până în ultima zi pe la
orele 1900, când am fost programaţi: acolo la Primărie au fost patru miliţieni
care ziceau că menţin ordinea, la un moment dat au început să ne bată, zicând
că nu suntem disciplinaţi, cu bastoanele în cap, şef de miliţie era sergentul
major Vizuroiu, cel care m-a lovit pe mine şi al cărui nume mi-a rămas în
memorie până acum; aşa că nu numai eu, dar sute de persoane au rămas cu
banii neschimbaţi, mai ales că cu vreo trei, patru săptămâni mai înainte au
venit de la fermă şi le-au cumpărat vitele celor ce aveau, a fost cea de a doua
pungăşie pe care au făcut-o comuniştii cu cei deportaţi; şi în prezent ţin acei
bani pe care i-am avut în 1952, luna februarie, pe care i-aş putea da la tovarăşii
comunişti să se spele pe cap cu ei.

Ce s-a întâmplat la Dalboşeţ după deportarea noastră? Ce a rămas în casa
mea, bunuri de o valoare foarte mare, au început să fie furate de către cei ce le-au
administrat, batoza a fost scoasă la treierat chiar în locul meu din marginea
comunei unde am avut grâu, în lunca satului, pe care tot ei l-au recoltat; mi-a
povestit toate astea un ţigan acu vreo trei ani şi pentru că era cam beat nu şi-a dat
seama că vorbeşte cu cel care era proprietarul lanului, el a fost atunci delegat
la batoză şi a furat grâu cu căruţa cât a putut. Cei de la Sfat au predat toate
bunurile noastre lui Pătru Grozav şi lu socrul său, Pavel Leucă care or furat
chiar ca în codru tot ce era în casa mea – butoaie, scânduri, doage, perini, dune
cu pene, marfă din prăvălie, păsări, ţuică şi multe altele. Când le-am cerut
înapoi după întoarcerea mea din Bărăgan nu au vrut să stea de vorbă cu mine.

Mobila din trei camere s-a vândut la licitaţie de către fostul meu maior de
regiment şi banii au intrat în fondul partidului. Cazanul de ţuică l-a dat notarul
Ion Marin la Vinalcool la Iablaniţa, aşa că au făcut ei cum au dorit, dar tot să
fie acoperiţi cu acte.

La secţia trei Bumbac de la Gostatul din Bărăgan aveam o normă de o
mie de metri pătraţi pe zi pentru care urma să căpătăm zece lei şi zece bani,
dar nu ne puteam realiza sub nici o formă norma, nu aveam decât mijloace
manuale, aşa că o făceam pe jumătate, câştigam cinci lei şi cinci bani pe zi,
cantina era cinci lei şi douăzeci şi cinci, rămâneam datori cu douăzeci de bani
pentru mizerabila mâncare pe care o primeam. Seara, când ajungeam acasă,
tremuram şi de foame, şi de istoviţi ce eram, şi de insolaţia de la arşiţă. Nu
aveai cui să te plângi, eram pur şi simplu duşi pentru exterminare. După toate
necazurile, ne-au pus să dăm şi cotă de carne, dacă nu o puteai achita, veneau
cei de la Sfat şi-ţi luau banii ce-i aveai de primit de la fermă.

Din comună au început să moară mai mulţi bărbaţi şi copii, aproape zilnic
şi-i duceau cu căruţa pe cei morţi la Roşeţi, aşa s-a întâmplat şi cu tatăl meu
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după doi ani şi jumătate de la deportare. În permanenţă zicea tata către mine,
cât a mai trăit, că dacă mă voi întoarce acasă să nu mă răzbun pe nimeni şi să
nu caut să-mi fac avere, pentru că lumea asta nu-i a noastră. Ţin să arăt că,
după cincisprezece ani de când a murit, i-a adus fiul meu osemintele din Bărăgan
la Dalboşeţ, aceasta s-a petrecut în 1968, aşa cum i-am promis eu lui tata pe
patul de moarte.

Să spun câteva cuvinte despre cum a fost cu construcţia caselor. Cum am
arătat mai sus, le-am făcut din pământ bătut între cofraje fără a avea o fundaţie,
doar am făcut un şanţ în pământ, în care am băgat pământ muiat cu apă şi
amestecat cu paie; când s-a uscat, s-a întărit şi a devenit foarte rezistent; am
mai făcut chirpici tot din pământ amestecat cu paie şi tot cu forme de lemn şi
l-am folosit la cuptor şi la despărţitul încăperilor. Pentru acoperiş ni s-au dat
corni şi grinzi de brad; le-am acoperit cu stuf pe care l-am adus din Ostrov,
unde erau foarte mulţi şerpi. Am primit de la şantier două uşi pentru camere, o
uşă pentru bucătărie, două ferestre mai mari şi una mai mică.

Vreau să mai spun că în satul care s-a format a venit un tov pe nume
Bordei (sic!), care era coordonatorul ridicării satului şi care a luat o pereche
de cizme de la colonelul medic Constantinescu, deportat din Băile Herculane,
şi a venit la vecinul meu, Stanek, să i le lărgească pentru că acest tov Bordei
avea vreo sută douăzeci şi opt de chile şi numărul patruzeci şi şase la picior.

După şase, şapte săptămâni, în urma unor scrisori trimise la Dalboşeţ, au
venit fratele meu şi socrii lui Stanek de au luat copiii noştri în mod secret şi i-au
dus acasă, că ne temeam că dacă vine iarna vor muri de frig, pentru că nu
aveam cu ce ne face focul. Însă în 1951-1952 a dat Dumnezeu că a fost o iarnă
blândă, spuneau şi băştinaşii că am fost ajutaţi de Cel de Sus să nu murim.

La şase luni de la deportare am fugit şi eu de acolo, îmi era dor de copilul
meu, dar cât am stat ascuns, s-a auzit de la ai mei că am venit în sat şi au
început să vină la mine neamuri şi săteni. După două săptămâni, în seara zilei
de 5 ianuarie, au intrat în casa lui sora mea doi miliţieni, au intrat chiar în
camera unde eram eu şi copilul meu şi mi-au cerut buletinul; eu le-am spus că
nu am, aşa şi era, pentru că atunci când am fost deportaţi ni le-au luat şi nu ni
le-au mai dat până în mai 1952. M-au dus la postul de miliţie, unde am stat
toată noaptea. Şeful de post din Dalboşeţ a dat telefon la raion, la Mehadia şi
comandantul de miliţie de acolo i-a zis să mă lase liber o zi, să vadă ce fac, era
ziua de Bobotează. Când a venit lumea de la biserică şi m-am dus la fata lu
fratele meu care stătea lângă postul de miliţie, acolo a venit lumea la mine,
chiar şi corul bisericesc şi mi-a făcut o serenadă şi lumea plângea.

În ziua de 7 ianuarie m-a luat din nou miliţia din comună şi m-a dus la
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raion la Mehadia, acolo s-au adunat primul secretar, un căpitan de securitate,
comandantul miliţiei şi încă doi pe care nu i-am cunoscut şi m-au luat la întrebări
că “o am venit” să mă întâlnesc cu fugari de prin păduri şi au vrut să mă bată;
am avut noroc cu un miliţian care m-a cunoscut şi le-a spus că eu nu am putut
să am legătură cu cei pe care i-au numit fugari.

În ziua de 9 ianuarie m-au trimis cu un delegat pe nume Stolojan în
Bărăgan; am luat trenul din gara Herculane, eu plătind biletul şi diferenţa de
viteză la accelerat şi pentru mine şi pentru delegat. Delegatul mi-a arătat un
document pe care în dreptul numelui meu era trecut: vagabond în stare de
arest. I-am zis acestuia “uite cum din chiabur am devenit vagabond, ce ai zice
dacă ai avansa şi dumneata aşa în grad?” Am râs amândoi.

Când mama mea m-a văzut că vin însoţit de miliţian, a leşinat şi cu greu
am readus-o în simţiri. Până la urmă s-a văzut că am avut un pic de noroc
pentru că cei fugiţi ca mine au fost duşi la Canal, la Poarta Albă. Aşa s-a
întâmplat cu Draghi Ion din Ciuchici şi cu Gheorghe Petria pe care i-au ţinut
acolo doi ani.

În anul următor au fost aduşi tot sub escortă miliţienească fiul meu
împreună cu cel al lui Stanek care se aflau la Dalboşeţ şi la Lăpuşnic, acasă, în
Valea Almăjului. Înainte i-au ţinut câteva zile la miliţia raională din Mehadia
unde i-au culcat într-un fel de coteţ. Ţin să arăt că copiii noştri au mers la
şcoală în Bărăgan şi au avut profesori foarte buni tot dintre deportaţi care le-au dat
ore suplimentare şi i-au ajutat să meargă la liceu.

*

Nu mi-au dat voie să mă întorc în Dalboşeţ, nici mie şi nici familiei, că
mi-au impus să aleg un loc în afara raionului Mehadia, aşa că am optat pentru
oraşul Anina din raionul  Oraviţa.

Ţin să arăt că unde m-am dus la lucru, tot greutăţi am avut pentru Bărăgan.
- mai 1958 - vânzător la OCL Anina - Alimentara din Valea Minişului.
Colonie de mineri. Vodcă. Rom. Scandaluri la leafă. Cizme de gumă.

Salopete. Frig.
- după trei ani – dat afară de partid şi de Sfatul Popular pe motiv că dau

pâine la ţărani. Eu am răspuns într-o şedinţă că în ziare scrie că să fie alianţă
între clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare; secretarul Damian mi-a răspuns
că eu am vorbit în limbajul ţăranului şi nu sunt ataşat de muncitori. Mi-au
desfăcut contractul la litera e. Am plecat din Valea Minişului cu ochii în lacrimi
şi am făcut un chef de despărţire cu minerii care ţineau la mine. Vodcă. Rom.
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Fum. Ţucături (pupături) umede şi călduţe. Cântări de adio.
- şomer două luni
- angajat la Magazinul din Poneasca unde am crescut porci şi două vaci

cu lapte în legătură cu tabăra de copii din apropiere. De la pionieri – resturi de
mâncare contra ouă şi lapte. Porcii umblau singuri prin pădure după jir.

Când era o plenară sau conferinţă, se ţinea la Poneasca pentru că acolo
erau vile şi aer curat, în fiecare an venea de la Timişoara, de la regiune,
conducerea comuniştilor cu toate bunătăţile ce existau în acele timpuri, ca să
le facă mâncare la tov de la partid. Dau exemplu: atunci era ţuica la alimentară
de 24 grade, 18 lei litrul, iar vinul de masă, 12 lei litrul pentru muncitorii
forestieri; la cantina partidului era vin superior de soi vărsat cu 6 lei litrul şi
ţuică de Feneş de 40 grade cu 12 lei litrul. Muncitorii nici nu se puteau apropia
de locul acela, căci tov Blajovici şi alţii ca el erau păziţi zi şi noapte de Miliţie
şi era şi Tăurăscu cu ei. Aşa a fost alianţa dintre cei ce munceau şi cei de la
partid.

- până în 1964 am stat la Poneasca, pentru că nu am vrut să-i dau lu soţia
lu primu secretar Secoşan de la raionul Bozovici porc care a avut 220 kg. M-am
gândit foarte mult: oare primu secretar Secoşan nu-i ajunge salariul său să-şi
cumpere porc pentru că nu era vorba numai de acest porc, ci pentru că, în
repetate rânduri, trimitea la mine după fănină de mălai câte un sac pe şoferul
Gusti Şuster, fără să-i dea vreun ban.

*
Multe aş fi avut de scris despre acele vremuri grele prin care am trecut,

pentru că dacă aş sta luni de zile şi tot nu aş putea termina, aşa că am scris pe
scurt viaţa mea şi a familiei mele şi a părinţilor mei care am dus-o sub sistemul
comunist până când a venit revoluţia care a început la Timişoara şi care mi-a
fost dat s-o văd fiind la copilul meu şi am trăit de am văzut şi după revoluţie o
săptămână cu puşcături, fiind cu nevasta în zona unde se produceau acestea,
aproape de Operă, unde e casa fiului meu.

Ilie ºi IosifIlie ºi IosifIlie ºi IosifIlie ºi Iosif



RUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în BãrãganRUSALII ‘51  Fragmente din deportarea în Bãrãgan172172172172

DEPORTAREA ÎN UTOPIE.DEPORTAREA ÎN UTOPIE.DEPORTAREA ÎN UTOPIE.DEPORTAREA ÎN UTOPIE.
REFLECÞIIREFLECÞIIREFLECÞIIREFLECÞII

Deportarea este o invenţie a ţărilor-continente, a spaţiilor fără capăt în
care pot fi anihilate populaţii, atitudini, istorii.

Deportarea a fost practicată îndeosebi de Rusia ţarilor, ca apoi să fie
preluată de către bolşevici şi, prin ei, exportată în ţările Estului comunizat.

Ar mai fi de analizat deportarea şi exilul interior. Acestea sunt realităţi
pe care le-a “edificat”, în chiar lăuntrul nostru, viaţa în sistemul totalitarist.
Ideologia marxist-leninistă a fost mobilul unei lente şi neînfânte deportări
dinspre o lume aflată în cadre normale înspre un altceva pe care l-am resimţit
cu toţii ca fiind foarte ceţos şi nesigur.

Această deportare treptată în minciună şi în frauda utopică ţine de mirajul
unei construcţii livreşti. Am fost cu toţii patru decenii deportaţi în perimetrul
unei fantasmagorii filozofice cu mare atracţie pentru semidocţi.

Deportarea în utopie era menită să submineze competiţia între valori şi
competenţe, între adevăr, cinste şi transparenţă, pe de o parte, şi minciună şi
cenzură, pe de altă parte, ca să asigure un fel de protecţie pentru spiritul nostru
neobişnuit să trăiască sub exigenţele stării de libertate.

Deportarea în utopie a prostit omul prin promisiuni imposibil de realizat,
dar a creat în aceeaşi măsură bieţi indivizi care credeau în visele goale ale
unor iluzii devenite politică de stat. În vremurile pe care le-am trăit, am fost
martorii şi subiecţii unei deportări în nimicul unei poveşti cu gust de carton.
Trebuia să credem în prostii şi în proşti.

Comunismul a proiectat în absolut protecţia socială, a creat o metafizică
a relaţiilor de producţie şi a celor dintre oameni ca ansamblu social, a creat o
lume fericită, lipsită de concurenţă, egală cu sine, cu oameni entuziaşti, rumeni
în obraji, muncitori cu salopeta albastră ca seninul cerului, ţărănci cu privirile
avântate spre viitor, pionieri cu flori în braţe şi bătrâni povestindu-şi împăcaţi
împlinirile din timpul întrecerilor socialiste, o lume de mucava, fără umbre şi
tristeţi, în care ne-a deportat pe toţi.
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EPILOGEPILOGEPILOGEPILOG

Trenul de Timişoara. La două decenii după deportare, în Gara de Nord a
capitalei, trei bărbaţi, unul mai în vârstă şi ceilalţi în jur de treizeci de ani,
aşteaptă în faţa scărilor vagonului, purtând în spate nişte rucsacuri burduşite,
din acelea verzi cum le au pădurarii sau vânătorii. Se strecoară pe culoar
uitându-se când la tichete, când la plăcuţele emailate ce indică locul în
compartimente. În sfârşit, se opresc, trag de uşa culisantă, dau bună ziua celor
dinăuntru, îşi scot povara din spinare şi o plasează cu gesturi meticuloase în
plasa din sfoară de deasupra. Se aşază pe banchetă şi se învelesc în muţenie
până aproape de Băile Herculane, unde intenţionează să coboare. La întrebarea
unui călător dacă au de gând să meargă la staţiune, unul dintre tineri se întoarce
în timp ce-şi potriveşte pe umeri curelele rucsacului. Îi spune: “Îi aducem pe
ai noştri din Bărăgan. Le-am spălat oasele cu vin şi acum îi aducem acasă”.

EpilogEpilogEpilogEpilog
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STRICT SECRET
Confidenţial-Personal

DIRECTIVĂ

1. Pentru asigurarea securităţii zonei de frontieră cu Jugoslavia, se
dislocă pe o adâncime de 25 km, unele categorii de elemente periculoase sau
care pot deveni periculoase.

Dealungul frontierei de uscat se va evacua o fâşie de teren lată de 100 m,
care va rămâne necultivată şi nelocuită.

II. Obiectul dislocării îl formează următoarele categorii:
1. Prima categorie:
a) cetăţenii statelor imperialiste şi ai Jugoslaviei, precum şi persoanele

cărora aceste state nu le mai recunosc cetăţenia.
b) funcţionarii epuraţi, militarii deblocaţi şi liberii profesionişti excluşi

din Colegii (avocaţi) încadraţi sau neîncadraţi în câmpul muncii, care nu
sunt originari din această zonă.

2. A doua categorie:
a) originari din Basarabia stabiliţi pe teritoriul R.P.R. după 1 Iunie 1940;
b) de origine macedoneană;
c) elemente care au făcut parte din unităţile germane S.S.;
d) elemente de vârf din conducerea organizaţiilor locale ale fostului Grup

Etnic German (maximum 3 elemente: Preşedintele, Vicepreşedintele şi
Secretarul);

e) elemente cunoscute ca titoiste;
f) contrabandişti şi călăuze pentru treceri frauduloase peste frontieră;
g) rudele celor care au fugit din ţară;
h) rudele celor care au ţinut sau ţin legături cu bandiţii lichidaţi sau cei

în curs de lichidare, precum şi toţi acei care i-au sprijinit sub orice formă;
i) funcţionari epuraţi, militari deblocaţi şi liberi profesionişti excluşi din

Colegii (avocaţi), încadraţi sau neîncadraţi în câmpul muncii, care sunt
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originari din zona de frontieră şi care au activitate duşmănoasă cunoscută;
j) chiaburi şi cârciumari (din comune);
k) foşti comercianţi, care au lucrat cu străinătatea, precum şi cei care au

avut conducerea întreprinderilor aparţinând unor străini sau a întreprinderilor
care au lucrat cu străinătatea, indiferent de ocupaţia pe care o au în prezent;

l) foşti industriaşi şi moşieri.
Cei prevăzuţi mai sus la punctele b-i (inclusiv) vor fi dislocaţi pe baza

tabelelor nominale întocmite de Direcţia Generală a Securităţii Statului, care
vor fi verificate în teren.

Ceilalţi vor fi dislocaţi pe baza tabelelor nominale întocmite de Direcţia
Generală a Miliţiei, care deasemeni vor fi verificate în teren.

3. Categoria a treia:
a) elementele care au executat o condamnare pentru o infracţiune politică

sau pentru trecerea frauduloasă a frontierei şi care după eliberare s-au stabilit
în această zonă.

Aceste elemente vor fi dislocate individual pe baza tabelelor nominale
întocmite de Securitate;

b) elementele care au executat o condamnare de drept comun pentru o
infracţiune gravă (sabotaj economic, delapidare, tâlhărie).

Aceste elemente vor fi dislocate pe baza tabelelor nominale întocmite de
Miliţie şi verificate de Comisiunea Centrală.

III. Dislocarea se va executa în acelaşi timp pentru toate categoriile,
după cum urmează:

a) Celor din prima categorie (prevăzuţi la paragraful II punctul 1, literele
a şi b) li se va pune în vedere că urmează să părăsească în 48 de ore zona de
frontieră şi să se stabilească în altă localitate, fără a li se da dreptul de a se
muta în centre aglomerate sau alte localităţi din restul zonei de frontieră (se
vor da instrucţiuni speciale).

Aceştia vor semna o declaraţie scrisă prin care se obligă să părăsească
zona de frontieră, indicând şi localitatea unde se vor stabili.

b) Cei din a doua categorie (prevăzuţi la paragraful II, punctul 2, literele
a-l) vor fi dislocaţi din întreaga zonă în timp de 6 până la maximum 24 ore
(după numărul celor ce urmează a fi dislocaţi din fiecare comună). Aceştia
vor fi însoţiţi până în localităţile fixate pentru a se stabili.

c) Cei din a treia categorie (prevăzuţi la paragraful II, punctul 3, literele
a şi b) vor fi dislocaţi imediat după dislocarea categoriei a doua. Li se va
pune în vedere să părăsească în 24 de ore zona de frontieră şi să se stabilească
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în alte localităţi, evitând localităţile centre aglomerate sau din altă parte a
zonei de frontieră.

Această categorie va fi dislocată individual, măsura nefiind aplicată şi
membrilor familiilor lor.

IV. La dislocarea categoriilor indicate mai sus, se vor avea în vedere
următoarele:

a) se vor disloca numai persoanele prevăzute în tabelele verificate în
teren;

b) se va arăta cetăţenilor ce urmează a fi dislocaţi, că aceasta se face
din interese superioare de Stat, că vor fi duşi în altă regiune a ţării unde li se
vor creea condiţiuni de muncă, dându-li-se posibilitatea de a-şi construi case
şi a avea teren propriu. Aceasta cu scopul de a evita manifestările nesănătoase,
care ar putea fi folosite în scop de propagandă.

c) Se vor lua toate măsurile pentru ca cei dislocaţi să nu dispară de la
domiciliu în timpul opereaţiunei de dislocare.

V. Dislocaţii vor fi aşezaţi pe terenurile Gospodăriilor de Stat din
comunele: Călăraşi, Modelu, Jegălia, Pietrosul, Feteşti, Dragalina, Pelinu,
Mărculeşti, Borduşani, Lucia, Giurgeni şi Andrăşeşti (regiunea Ialomiţa),
Tătaru şi Însurăţei (regiunea Galaţi).

VI. Se va avea în vedere ca cei dislocaţi, să fie aşezaţi pe categorii sociale
şi naţionale.

VII. Cei dislocaţi vor putea să-şi ia cu dânşii bunurile arătate mai jos,
după cum urmează:

1. Dislocaţii din prima categorie (prevăzuţi la paragraful II, punctul 1)
vor putea lua cu ei tot ce le aparţine.

2. Dislocaţii din prima categorie (prevăzuţi la paragraful II, punctul 2)
vor putea lua cu ei următoarele:

 a) toate alimentele pe care le au:
b) întreaga rufărie, toate lucrurile de îmbrăcăminte, covoarele, şi, în

general, toate ţesăturile pe care le posedă;
c) toată mobila şi toate obiectele de uz casnic;
d) uneltele manuale (casmale, lopeţi, secere etc.);
e) banii şi lucrurile de valoare pe care le posedă;
f) cărţile, patefoanele, aparatele de radio şi instrumentele muzicale cu
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excepţia pianelor;
g) de asemenea, dacă au, vor putea lua cu ei o căruţă cu cai sau un car

cu boi, o vacă cu lapte sau gestantă, precum şi nutreţul pentru cai sau boi.
Cu excepţia căruţelor, carelor şi animalelor, toate celelalte bunuri pe

care cei dislocaţi au dreptul să le ia cu ei, vor fi transportate cu trenul, fiecărei
familii punându-i-se la dispoziţie cel mult un vagon.

Pentru evitarea abuzurilor, cei dislocaţi vor semna o declaraţie, unde se
va arăta că şi-au luat toate bunurile, cu excepţia celor vândute sau rămase pe
loc din diferite motive (lipsă de spaţiu la transport, vite trimise la păşune,
etc., etc.).

3. Dislocaţii din a treia categorie (prevăzuţi la paragraful II, punctul 3)
vor putea lua cu ei tot ce le aparţine.

VIII. Organele de dislocare ale Ministerului Afacerilor Interne vor preda
casele şi toate celelalte bunuri rămase de la dislocaţi, colectivelor de primire
formate din delegaţi ai Sfatului Popular şi ai Ministerului Agriculturii.

Predarea se va face prin procese-verbale întocmite în trei exemplare.
*

IX. Operaţiunile în legătură cu dislocarea vor începe în ziua de
……………...

Operaţiunea se va executa în două faze:
1. Faza pregătitoare şi
2. Faza de execuţie.

X. Pentru executarea dislocării se formează o Comisiune Centrală de
conducere a operaţiunilor de dislocare formată din tovarăşii: Miniştrii
Adjuncţi: Drăghici Alexandru, Jianu Marin, Burcă Mihail, General Lt. de
Miliţie Cristescu Pavel şi General Maior de Securitate Mazuru Vladimir.

Comisiunea Generală în faza pregătitoare are următoarele sarcini:
- Supravegherea modului cum se întocmesc lucrările de verificare în

fiecare raion; întocmirea unui plan de detaliu şi a instrucţiunilor pentru
executarea operaţiunei de dislocare propriu zisă.

- Stabilirea efectivelor de trupe, necesare dislocării.
- Stabilirea mijloacelor de transport (vagoane şi autocamioane), a gărilor

de îmbarcare şi de debarcare.
- Stabilirea măsurilor pe care Grănicerii, Securitatea şi Miliţia trebuie

să le ia pentru a se asigura o pază întărită a frontierei.
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- Stabilirea pentru fiecare categorie de dislocaţi a comunelor unde vor fi
aşezaţi.

- Identificarea deputaţilor din Sfaturile Populare care fac parte din
categoriile ce urmează a fi dislocate. De asemenea se vor identifica elementele
sărace dintre cei dislocaţi cărora li se poate acorda încrederea de a face
parte din Comitetele Provizorii ce se vor înfiinţa în comunele noi.

XI. Comisiunea Centrală va avea în subordine câte un colectiv la fiecare din
raioanele de unde urmează a se face dislocarea. Colectivele raionale vor fi conduse
de un ofiţer de Miliţie sau Securitate, ajutat de un ofiţer din Trupele M.A.I.

Din acest colectiv mai fac parte, ca organe ajutătoare Comandanţii de
raion ai formaţiunilor de Miliţie şi Securitate.

XII. În faza pregătitoare se vor stabili nominal cei care urmează a fi
dislocaţi, precum şi mijloacele necesare pentru executarea operaţiunei de
dislocare propriu zisă.

În acest scop la dispoziţia colectivelor de muncă ale raioanelor vor fi
puşi un număr de ofiţeri de Securitate şi Miliţie, aleşi dintre membrii de Partid,
cu posibilităţi de orientare în teren, care vor face în fiecare localitate verificarea
şi completarea tabelelor întocmite de Securitate şi Miliţie.

Acestora li se va face un instructaj temeinic de Comisiunea Centrală. Li
se va arăta nu numai ce sarcini au şi cum trebuie să le execute, ci li se va
arăta importanţa lucrării, atrăgându-li-se în mod special atenţia asupra
secretului misiunei lor.

Verificarea şi completarea tabelelor cu categoriile de dislocaţi, precum
şi celelalte sarcini ce le vor fi date, vor fi executate în termen de 7 zile. Lucrările
vor fi predate colectivelor de muncă ale raioanelor care le predau imediat
Comisiei Centrale.

XIII. Pe baza tabelelor nominale trimise de Comisiunea Centrală,
Ministerul Afacerilor Interne, în temeiul art. 6 din Hotărârea Consiliului de
Miniştrii Nr. 344/951, va da o Decizie prin care se hotărăşte dislocarea.

Concomitent, mijloacele de transport vor fi trimise în punctele fixate, iar
trupa în manevră, ofiţerii şi sergenţii de Miliţie şi Securitate necesari pentru
operaţiunea de dislocare, vor pleca în zona de dislocare.

XIV. După primirea efectivelor stabilite şi a mijloacelor de transport,
Comisiunea Centrală pune în aplicare măsurile necesare pentru executarea  – în
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ziua şi ora fixată – a operaţiunii de dislocare.
În special se va stărui asupra instruirii temeinice a colectivelor din fiecare

raion, a ofiţerilor şi sergenţilor de Miliţie şi Securitate şi a comandanţilor
unităţilor militare din fiecare comună asupra sarcinilor pe care le au şi asupra
modului de a le duce la îndeplinire.

În ziua fixată, trupa va intra în dispozitiv, iar ofiţerii (sau sergenţii) de
Miliţie ori Securitate care conduc operaţiunea în fiecare comună trec la
executarea operaţiunei de dislocare.

Se pune în vedere celor din prima categorie că trebuie să se mute din
zona de frontieră în termen de 48 de ore. Concomitent, se începe şi operaţiunea
de dislocare a elementelor din cea de a doua categorie. La terminarea dislocării
categoriei a doua, se trece la dislocarea celei de a treia categorii.

Fiecărei persoane sau familii care urmează a fi dislocată li se va aduce
la cunoştinţă Decizia M.A.I. comunicându-li-se mijloacele de transport ce li
se pune la dispoziţie. De asemenea li se va arăta că bunurile ce nu le pot
transporta, pot să le vândă.

Totodată li se va comunica ora când trebuie terminată împachetarea.
La fiecare gospodărie (a elementelor din cea de a doua categorie) unde

s-a comunicat Decizia, rămâne unul sau doi ostaşi pentru a supraveghea ca
cei în cauză să nu distrugă bunuri, să nu incendieze sau să nu dispară.

După ce şi-au împachetat lucrurile şi şi-au vândut pe acele care au vrut
să le vândă, întreaga familie a celor din categoria a doua va fi însoţită la
locurile de îmbarcare în trenuri, unde va fi predată Comandantului trenului.

Trenurile vor avea un ofiţer, Comandant de eşalon, ajutat de un număr
de sergenţi şi ostaşi care vor însoţi toate trenurile până la gara de debarcare.

Comandantul eşalonului răspunde de cei dislocaţi până la plecarea lor
în gara de debarcare.

În gările de debarcare cei dislocaţi vor fi preluaţi de cei care sunt
însărcinaţi cu supravegherea lor şi duşi cu orice mijloc de transport în
localităţile de destinaţie fixate de Comisie.

Carele, căruţele şi animalele care pot fi luate de cei dislocaţi, vor fi
transportate pe jos (în cireadă) până în comunele unde se vor aşeza dislocaţii.
Transportul va fi însoţit de Miliţie.

*
În faza de execuţie, Comisia Centrală va conduce operaţiunea de

dislocare, de la faţa locului, luând toate măsurile pentru ca aceasta să se
desfăşoare în cele mai bune condiţiuni, conform planului şi instrucţiunilor
întocmite.
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XV. După terminarea operaţiunei de dislocare se va proceda la evacuarea
caselor de la frontiera de uscat cu Jugoslavia, pe o adâncime de 100 m de la
frontieră (borne) în interior şi lăsarea acestei fâşii nelocuite şi necultivate.

În acest scop se va avea în vedere ca la repartizarea terenurilor şi caselor
rămase de la cei dislocaţi să se rezerve case şi terenuri în suprafaţă şi calitate
egală, spre a fi în schimb celor evacuaţi din fâşia de 100 m.

XVI. Ministerului Afacerilor Interne îi revin următoarele sarcini:
- de a întocmi tabele nominale de toate categoriile ce urmează a fi

dislocate;
- de a organiza întreaga operaţiune a dislocării;
- de a pregăti mijloacele pentru desfăşurarea manevrelor de trupe în

vederea dislocărilor;
- de a lua măsuri de acoperire a frontierei în timpul desfăşurării

operaţiunei de dislocare;
- de a lua măsuri, prin Direcţia Generală a Miliţiei de supraveghere a

celor dislocaţi, în care scop va înfiinţa Posturi de Miliţie în comunele unde
vor fi aşezaţi dislocaţii. În efectivele acestor posturi vor intra şi miliţieni care
vor fi mutaţi din zona de dislocare. Posturile vor fi aşezate înainte de sosirea
dislocaţilor, având sediul în comunele vecine sau în clădirile Gospodăriilor
Agricole de Stat. Aceste Posturi vor avea ca sarcină şi primirea celor dislocaţi
în gările de debarcare şi plasarea lor în locurile destinate;

- deasemeni de a lua măsuri, prin Direcţia Generală a Miliţiei, ca în
raioanele unde numărul celor dislocaţi va fi mare, locţiitorul operativ al
Comandantului de raion să se ocupe, în mod special, cu această problemă.

Pentru fiecare sarcină în parte din cele ce revin Ministerului Afacerilor
Interne s-au elaborat instrucţiunile anexate.

ANEXA
La directiva dată pentru dislocarea unor categorii de cetăţeni din zona

de frontieră cu Iugoslavia.
Anexa se referă la interpretarea unor puncte din directivă.

Prima categorie
Pc. a (străini). Se vor stabili în alte localităţi din afara zonei de frontieră,

pe cont propriu, luându-li-se câte o declaraţie în care se va arăta locul unde
se stabilesc.

Organele de Miliţie vor lua măsuri ca locurile în care se stabilesc să fie
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corespunzătoare cu interesele de securitate a Statului.
Vor părăsi zona în 48 de ore de la anunţare.

Pc. b (funcţionari epuraţi, etc., etc. din alte zone). Se vor anunţa în acelaş
timp cu cei de la pc. a, să părăsească zona de frontieră în 48 de ore şi să se
stabilească în localităţile de unde sunt originari.

Organele de Miliţie vor avea o evidenţă strictă a lor, evidenţă care va fi
comunicată şi organelor de Securitate.

Pe bază de tabele se vor anunţa instituţiile ce eventual au în serviciu pe
unii din ei, pentru a-i plasa în muncă, în altă parte.

Cei care vor fi găsiţi în momentul dislocării cu munci de răspundere
(gestiuni de bani sau materiale, mânuitori de bani etc., etc.) se vor lua pe loc
măsuri ca instituţia căreia aparţin să delege pe altcineva care să ia în primire
prin întocmire de proces verbal.

În cazurile acestea se va avea în vedere ca termenul fixat pentru părăsirea
zonei să nu fie aplicat în mod mecanic, ci în raport cu posibilităţile de predare
a muncii.

Categoria II-a
Pc. a (originari din Basarabia). În general cei prevăzuţi în această

categorie vor fi dislocaţi în mod organizat de către Organele de Stat.
Ca excepţie se vor lua măsuri ca: preoţii ce aparţin acestei categorii să

nu fie dislocaţi de către Organele de Stat ci pe baza tabelelor ce se vor comunica
Ministerului Cultelor, să fie transferaţi de acesta în altă parte din afara zonei,
ţinând seama de indicaţiile Ministerului Afacerilor Interne asupra localităţilor
în care nu-i poate muta.

Salariaţii ce se vor găsi în funcţie, în momentul dislocării şi au gestiuni
în bani sau materiale ce nu se pot preda în timpul stabilit pentru dislocare, li
se va mări termenul cu maximum 12 ore.

De asemenea se va proceda cu impiegaţii de la staţiile de cale ferată.
După predarea muncii vor fi trimişi toţi în comunele unde se fac

dislocările, fiind folosiţi la munci administrative sau la munca câmpului (după
comportarea lor anterioară).

Pc. g (Rude a celor fugiţi din ţară). Prin rudele celor care au fugit din
ţară, se înţelege numai rudele celor care au trecut fraudulos frontiera ajungând
în ţările imperialiste sau Jugoslavia, după 23 August 1944.

În ceea ce priveşte rudele celor ce se găsesc în străinătate independent
de voinţa lor, ca urmare a consecinţelor războiului, nu fac obiectul dislocării,
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situaţia lor se va rezolva conform hotărârii luate, de Guvern, asupra restabilirii
familiilor rupte.

Pc. i (funcţionari epuraţi etc., etc. originari din zonă). La acest punct se
va avea în vedere ca scoaterea militarilor deblocaţi să se facă pe bază de
material din care să reiasă că are atitudine duşmănoasă, evitându-se scoateri
pe bază de presupuneri sau date vagi, necontrolate.

Şi la acest punct se va avea grijă să nu fie scoşi din muncă cei cu gestiuni,
înainte de a preda, cu îndeplinirea formelor respective.

Pc. l. (foşti industriaşi şi moşieri). Aici trebuie orientare pe loc. În cazurile
când în această categorie sunt unii ingineri sau medici de foarte mare valoare
tehnică, să nu fie dislocaţi odată cu ceilalţi, ci ulterior pe linia instituţiei de
care aparţin.

ARHIVA ASOCIAŢIEI FOŞTILOR DEPORTAŢI ÎN BĂRĂGAN, dosar
nr. 1, filele 1 – 10.
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STRICT SECRET
Confidenţial – Personal

DIRECTIVĂ

I. Pentru rezolvarea problemelor ce se vor ivi în urma dislocării ce se va
face în zona de frontieră cu Jugoslavia pe o adâncime de 25 km, probleme
legate de conservarea şi administrarea bunurilor cumpărate şi rămase de la
cei dislocaţi, precum şi de organizarea cazării dislocaţilor în locurile unde
sunt aşezaţi şi a folosirii lor la muncă, se constituie o Comisiune formată din
delegaţi ai: Ministerului Agriculturei, Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Finanţelor, Ministerului Comerţului Interior, Comisiei de Stat a
Planificării, Comitetului de Stat pentru Colectări, Direcţiunei Generale a
Treburilor Consiliului de Miniştrii, Departamentul Gospodăriei Locale şi
Centrocoopului.

Tov. Ministru Adjunct Vidraşcu Ion va conduce această Comisiune, care
va lucra în plenul ei sau cu un număr redus, după problemele pe care le are de
rezolvat. Pentru problemele legate de dislocare vor fi convocaţi numai membrii
interesaţi în aceste probleme. Pentru problemele ivite la locul de aşezare vor
fi convocaţi numai membrii interesaţi în rezolvarea acestor probleme.

II. Sarcinile acestei Comisiuni sunt următoarele:
a) a organiza cumpărarea bunurilor pe care dislocaţii le oferă spre

vânzare;
b) a lua măsuri de conservarea acestor bunuri;
c) a stabili modul de valorificare al bunurilor ce se vor cumpăra;
d) a stabili repartiţia bunurilor cumpărate;
e) a lua măsuri pentru conservarea bunurilor preluate cu inventar de la

organele Ministerului Afacerilor Interne;
f) a asigura continuarea muncilor agricole;
g) a propune repartiţia terenurilor, caselor şi mobilelor preluate;
h) a organiza construirea de locuinţe pentru cei dislocaţi în locurile unde

vor fi aşezaţi;
i) a organiza folosirea celor dislocaţi în muncă;
j) a asigura aprovizionarea celor dislocaţi;
k) a lua măsurile sanitare la locul de aşezare.
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III. Cei dislocaţi au dreptul să vândă toate bunurile ce nu le pot lua cu ei
(în afară de pământ şi case).

Vânzarea se face numai colectivelor organizate de Comisiune.
Cumpărarea se va face la preţul de Stat, ţinându-se seamă de uzură.
Ţăranilor săraci şi mijlocaşi, precum şi funcţionarilor, li se va achita în

întregime suma ce li se cuvine drept preţ al bunurilor vândute.
Evaluarea bunurilor vândute de chiaburi se va face socotindu-se 50 %

din preţul de Stat.
Acolo unde va fi greu de stabilit diferenţa între unii mijlocaşi şi chiaburi,

Comisia de cumpărare va plăti după evaluare, numai 75 % din preţul de Stat.
Pentru sumele primite cei dislocaţi vor semna o chitanţă, pe un chitanţier

tip. În chitanţă se va preciza suma plătită pentru fiecare bun în parte. O copie
a chitanţei va fi dată vânzătorului.

Bunurile pe care cei dislocaţi le declară că le aparţin, pe care nu le au în
momentul dislocării în gospodării (vite, oi, etc.) vor fi specificate într-o
declaraţie pe care o va da cel dislocat, urmând ca ulterior să fie preluate şi
achitate, conform normelor stabilite.

IV. În fiecare regiune, raion şi comună, se vor forma colective de delegaţi
ai Sfaturilor Populare şi ai Ministerului Agriculturei. Aceste colective vor
primi de la organele de dislocare ale Ministerului Afacerilor Interne casele
şi, în general, toate bunurile rămase de la cei dislocaţi.

Predarea – primirea se va face prin procese-verbale încheiate în trei
exemplare.

Acestor colective le revine şi sarcina de a inventaria terenurile rămase
de la cei dislocaţi.

Nici unul din bunurile primite conform proceselor verbale nu pot fi
înstrăinate sub nici o formă.

Colectivele vor lua măsuri pentru conservarea bunurilor preluate. De
asemenea vor lua măsuri pentru continuarea muncilor agricole, folosind în
acest scop din inventarul viu şi mort cu proces-verbal sau din cel ce le va fi
repartizat.

Colectivele vor funcţiona sub controlul şi îndrumarea permanentă a
Organizaţiei de Partid regională.

Procesele verbale şi inventarierea vor fi centralizate pe comune, apoi pe
fiecare raion, iar colectivul din fiecare regiune le va centraliza pe întreaga
regiune. Centralizarea pe regiuni va fi predată Comisiei Centrale în termen
de 7 zile de la dislocare.
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Terenurile, casele şi mobilierul vor fi repartizate ulterior, în urma
propunerilor făcute de Comisiune, după centralizarea datelor asupra bunurilor
rămase în întreaga zonă de frontieră. Această repartizare se va face cu aprobare
superioară.

V. Pentru a nu se stânjeni munca Sfatului Popular din comunele unde va
fi dislocată majoritatea salariaţilor Sfatului Popular, Organizaţiile de Partid
şi Sfaturile Populare regionale urmează a lua măsuri pentru înlocuirea lor
imediată.

VI, Pentru cazarea celor dislocaţi, se vor construi case tip din chirpici,
acoperite cu stuf.

Aceste case vor fi construite pe parcele de 2.500 mp fiecare.
Se vor construi – conform devizului – un număr de 7.000 case, din care

jumătate de tip A şi jumătate de tip B.
Materialele pentru construirea caselor vor fi puse la dispoziţia celor

dislocaţi, gratuit, conform devizului tip.
Construirea caselor se va face de cei dislocaţi, sub supravegherea

organelor Ministerului Agriculturei, ale Comitetelor Provizorii ce se vor
înfiinţa şi ale Sfaturilor Populare, spre a se asigura că vor fi construite conform
planului şi pe parcelele stabilite.

VII. Prin grija Ministerelor respective, în toate comunele noi înfiinţate,
se vor construi localuri pentru autorităţi şi instituţii (Sfaturile Populare, Posturi
de Miliţie, spitale de stat, şcoli, cooperative etc.).

Aceste localuri vor fi construite din acelaşi material ca şi locuinţele
dislocaţilor, pe baza unor planuri tip pentru a se asigura construirea lor
uniformă în toate comunele.

VIII. Dislocaţii vor fi folosiţi de către Gospodăriile Agricole de Stat la
cultivarea bumbacului, orzului, precum şi la orice alte munci ale Gospodăriilor.

Cei care înainte de dislocare au ocupat funcţiuni administrative (la
Sfaturile Populare, Cooperative, Gospodării Agricole de Stat etc.) în localităţile
în care sunt aşezaţi vor fi folosiţi în aceleaşi munci sau munci corespunzătoare.

Dintre aceştia cei care au avut atitudine duşmănoasă vor fi folosiţi numai
la muncile agricole.

IX. Deputaţii din Sfaturile Populare, care intră în categoria dislocaţilor
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nu vor pierde calitatea de deputat. Situaţia lor va fi rezolvată ulterior, după
examinarea fiecărui caz în parte.

Cei care la verificare vor fi găsiţi corespunzători îşi vor exercita mai
departe atribuţiile în comunele unde au fost aşezaţi.

X. Cheltuielile necesare dislocării şi a tuturor celor ce decurg din aceasta
se vor stabili de către Comisie.

Pentru toate aceste cheltuieli urmează a se deschide un credit de
Ministerul de Finanţe pe seama Ministerelor interesate.

XI. În colaborare cu Departamentul Gospodăriei Locale şi cu Sfaturile
Populare raionale, Ministerul Agriculturei va stabili amplasamentul comunelor
unde vor fi aşezaţi dislocaţii.

Ministerul Agriculturei va conduce şi supraveghea construirea locuinţelor
şi săparea puţurilor de către cei dislocaţi.

După ce cei dislocaţi îşi vor construi casele, Ministerul Agriculturei,
ţinând seamă de inventarul general va procura la preţul de Stat, celor dislocaţi,
de fiecare gospodărie, câte un purcel, 2 sau 3 oi, 5–6 păsări.

De asemenea Ministerul Agriculturei va asigura aparatul de conducere
al Gospodăriei Agricole de Stat, precum şi al secţiilor acestora care se vor
creea în comunele de unde s-a făcut dislocarea, dintre elemente verificate
recrutate prin Organele de Partid regionale. Se va evita a se introduce în
conducerea acestor Gospodării elementele din categoriile celor dislocaţi sau
elemente duşmănoase regimului.

XII. Pentru continuarea pe terenurile rămase de la cei dislocaţi a muncilor
agricole în anul 1951, Ministerul Agriculturei şi Sfaturile Populare vor lua
măsurile necesare.

În acest scop vor fi folosite ca braţe de muncă elemente provenite din
prisosul de contingent. Aceştia nu vor fi în nici un caz originari din regiunile
de unde s-au făcut dislocările şi vor fi verificaţi pentru a se evita pătrunderea
în zona de frontieră a unor elemente duşmănoase.

Ministerul Agriculturei şi Ministerul Construcţiilor vor stabili necesarul
în oameni, cât şi comandanţii care îi vor conduce pentru îndeplinirea muncilor.

De asemenea Ministerul Agriculturei va asigura braţele de muncă
necesare, angajând pentru aceasta cetăţeni din regiunile respective, verificând
ca aceştia să nu facă parte din aceleaşi categorii cu cei dislocaţi şi asigurând,
în acelaşi timp, personalul tehnic şi de conducere şi verificat.
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XIII. Ministerului Transporturilor îi revine sarcina de a asigura mijloacele
de transport necesare (vagoane şi autocamioane), pentru transportul
dislocaţilor şi al bunurilor lor, precum şi pentru transportul materialelor
necesare construirii noilor locuinţe ale celor dislocaţi.

La întocmirea mersului trenurilor cu dislocaţii se va avea în vedere ca
acest mers să fie cât mai repede.

Se va evita ca circulaţia terenurilor cu dislocaţii să paralizeze complet
circulaţia celorlalte terenuri.

De asemenea se va lua măsuri ca trecerea terenurilor cu dislocaţi prin
oraşul Bucureşti să se facă pe linia de centură.

XIV. Ministerul Sănătăţii trebuie să ia măsuri pentru prevenirea
epidemiilor în localităţile de dislocare, asigurând din timp personalul şi
materialul sanitar necesar.

De asemenea va construi şi înzestra, în comunele unde sunt aşezaţi
dislocaţii, spitale de stat, cu 6–7 paturi.

XV. Comisia de Stat a Planificării va planifica toate materialele necesare
pentru construirea caselor, puţurilor şi locuinţelor instituţiilor.

Ridicarea materialelor şi distribuirea lor, în conformitate cu devizele
tip, se va face de Ministerul Agriculturii pentru locuinţe şi puţuri şi de către
instituţiile interesate pentru celelalte clădiri.

XVI. Ministerului Învăţământului Public îi revine sarcina de a lua măsuri
pentru ca copiii dislocaţilor să nu întrerupă şcoala.

În acest scop va creea posibilităţi ca aceşti copii să urmeze cursurile la
şcolile existente, până la crearea de şcoli noi pentru care va asigura cadrele
didactice necesare.

XVII. Departamentul Gospodăriei Locale, pe baza indicaţiunilor date
de Ministerul Agriculturei, va lua măsuri pentru stabilirea amplasamentelor
comunelor noi.

XVIII. Direcţia Generală a Treburilor Consiliului de Miniştrii va lua
măsuri pentru ca în comunele ce se vor creea prin aşezarea dislocaţilor să ia
fiinţă imediat Comitetele Provizorii. Deasemeni va redacta instrucţiuni pentru
funcţionarea acestora.
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XIX. Centrocoopul va organiza cooperativele necesare aprovizionării
celor dislocaţi.

XX. Ministerul Finanţelor va deschide creditele necesare pentru toate
cheltuielile de dislocare sau în legătură cu acestea, elaborând şi normele de
folosire ale acestor credite.

*
Pentru rezolvarea tuturor sarcinilor ce revin Comisiei se vor elabora

instrucţiuni detailate pentru fiecare problemă în parte.

ARHIVA ASOCIAŢIEI FOŞTILOR DEPORTAŢI ÎN BĂRĂGAN, dosar 1,
filele 11 – 17.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CABINET MINISTRU ADJUNCT

  NR. 117
1951 luna iunie ziua 14

C Ă T R E
COMANDAMENTUL TRUPELOR DE GRĂNICERI

- COMANDANTUL -

În vederea ridicării elementelor suspecte din zona de frontieră cu
Iugoslavia, veţi lua măsurile:

Începând cu 30 Mai 1951 se vor întări efectivele plutoanelor de pază,
din linia I-a cu câte 10 -15 oameni.

Începând cu 30 Mai 1951 veţi lua măsuri pentru dislocarea imediată a
zonei de frontieră a celor 4 Batalioane Şcoala Regimentară. Aceste efective
vor intra în zona de frontieră pentru întărirea pazei liniei I-a (1-2 km înapoia
frontierei) începând cu ziua de 13 iunie 1951. Operaţia de întărire a acestor
efective va fi terminată în 14 iunie 1951.

Din ziua de 14 iunie 1951 se vor lua măsuri pentru blocarea completă a
frontierei.

Se suspendă orice permisiune şi concedii.
Fiecare Batalion de pază va avea plutoane constituite de rezervă, plus

plutoane de cavalerie, pentru blocare, intervenţie, urmărire realizându-se
efectivele stabilite în convocarea din ziua de 12.06.1951 şi amplasate în
localităţile prevăzute în tabelul anexat.

Ministru Adj.           Comandantul Trupelor de securitate
Gen. Maior Burcă Mihail                      Gen. Maior Popescu Eremia

ARHIVA ASOCIAŢIEI FOŞTILOR DEPORTAŢI ÎN BĂRĂGAN, dosar
nr.1, fila 18
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Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Comuna

şi satele

Periam

Grabaţ

Teglevici + 3

Bulgăruş

Saravale

Beba Veche

Şandra + 1

Comloşu Mare

Lenauheim

Lovrin

Pesac

Gelu + 2

Comloşu Mic

Sânpetru Mare

Tomnatic

Igriş

Cenadul Mare

Variaş

Gottlob + 1

Sânnicolau Mare

Teremia + 2

Beşenova Veche

Vâlcani

TOTAL

Nr.

familii

identificate

172

223

87

294

72

93

171

130

217

194

51

172

136

76

354

74

150

213

194

191

227

86

41

3618

Nr.

membri

de fam.

569

747

261

802

275

252

595

379

690

561

159

641

447

213

1140

277

523

746

544

590

651

397

140

11599

Nr.

cami-

oane

4

10

8

10

3

7

7

5

10

2

1

10

6

1

10

5

2

4

6

10

6

1

1

118

Staţia de

îmbarcare

Periam

Grabaţ

Beşenova Veche

Bulgăruş

Saravale

Beşenova Veche

Şandra

Comloşu Mare

Lenauheim

Lovrin

Pesac

Gelu

Comloşu Mare

Sânpetru Mare

Tomnatic

Saravale

Cenadul Mare

Variaş

Gottlob

Sânnicolau Mare

Teremia

Beşenova Veche

Vâlcani

-

Nr.

vag.

75

110

42

146

35

47

85

65

110

94

25

86

68

34

175

37

73

102

96

90

130

38

22

1785

Nr. km

până la

staţie

-

-

16

-

-

19

3

-

-

-

-

7

5

-

-

5

-

-

5

-

4

-

-

-

RAIONUL SÂNNICOLAU MARE
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Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Comuna

şi satele

Berecsăul Mare + 1

Becicherecul Mic

Beşenova Nouă

Biled

Cărpiniş

Cenei + 1

Checea

Diniaş

Iecea Mare + 1

Otelec + 1

Satchinez

Sânmihaiul

Român + 2

Săcălaz

Uivar + 2

Jimbolia

TOTAL

Nr.

familii

identificate

51

223

210

298

88

79

71

45

280

59

58

57

356

68

342

2284

Nr.

membri

de fam.

172

926

992

931

281

251

216

175

960

208

222

262

1515

239

996

8346

Nr.

cami-

oane

10

-

30

-

-

10

-

18

75

20

-

24

25

6

65

283

Staţia de

îmbarcare

Berecsăul Mare

Becicherecul Mic

Beşenova Nouă

Biled

Cărpiniş

Cenei

Checea

Peciul Nou

Biled

Otelec

Satchinez

Sânmihaiul

Român

Săcălaz

Uivar

Jimbolia

-

Nr.

vag.

21

116

124

118

35

32

27

22

120

26

26

32

188

32

128

1047

Nr. km

până la

staţie

8

2

-

-

-

4

-

8

10

3

-

-

-

4

-

-

RAIONUL TIMIŞOARA
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Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Comuna

şi satele

Banloc + 2

Birda + 2

Cebza + 1

Ceacova + 2

Clopodia + 1

Cruceni + 2

Denta + 1

Deta + 1

Gătaia + 1

Ghilad

Giera + 1

Giulvăz

Ionel

Ivanda

Şemlacul Mare+1

Moraviţa + 1

Omorul Mare+1

Partoş

Peciul Nou

Percosova + 1

Rudna + 2

Sânmartinul Sârbesc

Stamora Germană+1

Şemlacul Mare +1

Tolvădia + 1

Voitec + 1

TOTAL

Nr.

familii

identif.

105

144

25

138

28

77

53

84

43

50

44

55

105

24

107

103

18

16

115

31

69

32

90

16

78

53

1703

Nr.

membri

de fam.

197

497

101

144

106

248

182

257

118

197

103

193

402

83

313

334

68

45

259

109

206

145

294

62

187

174

5278

Nr.

cami-

oane

35

38

28

20

5

15

54

40

11

54

15

5

-

24

20

15

20

5

-

25

30

32

10

-

15

20

536

Staţia de

îmbarcare

Banloc

Birda

Ceacova

Ceacova

Clopodia şi Ferendia

Cruceni

Denta

Deta

Gătaia

Ceacova

Giera

Giulvăz

Ionel

Peciul Nou

Jamul Mare

Stamora Moraviţa

Deta

Banloc

Peciul Nou

Şemlacul Mare

Rudna

Peciul Nou

Stamora Germană

Şemlacul Mare

Tolvădia

Voiteni

-

Nr.

vag.

80

120

28

110

30

65

44

81

36

44

34

47

95

20

96

85

15

12

85

25

62

28

80

12

71

49

1478

Nr. km

până la

staţie

3

2

7

0,500

1

1

3

1

1

9

1,500

1,500

1

10

1

1

8

3

1

8

2

10

1

1

1

1

-

RAIONUL DETA
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Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Comuna

şi satele

Broşteni + 1

Cacova + 1

Ciclova Montană+1

Ciuchici + 2

Ciudanoviţa + 1

Comorâşte + 1

Forotic +2

Goruia +2

Ilidia +1

Maidan +1

Milcoveni + 3

Naidaş

Nicolinţi + 2

Răcâjdie + 1

Sasca Montană +1

Secăşeni + 2

Slatina Nera +2

Ticvaniul Mare + 2

Vărădia + 1

Vrani + 1

Oraviţa oraş

TOTAL

Nr.

familii

identif.

15

67

38

22

1

53

27

4

11

8

99

19

35

38

11

10

6

37

63

62

161

787

Nr.

membri

de fam.

67

203

125

99

3

251

92

22

28

26

482

88

166

176

28

41

29

135

208

303

399

2971

Nr.

cami-

oane

15

50

38

22

1

20

15

4

11

8

82

19

35

21

11

10

6

37

63

60

50

578

Staţia de

îmbarcare

Oraviţa

Cacova

Oraviţa

Râcăjdie

Cacova

Comorâşte

Forotic

Gârlişte

Râcăjdie

Oraviţa

Râcăjdie

Iam

Râcăjdie

Râcăjdie

Răcâjdie

Râcăjdie

Cacova

Râcăjdie

Cacova

Cacova

Râcăjdie

Oraviţa

-

Nr.

vag.

15

67

38

22

1

53

27

4

11

8

80

19

19

35

38

11

10

6

37

63

62

161

787

Nr. km

până la

staţie

5

6

10

11

19

8

6

10

10

10

20

-

18

12

7

21

18

15

10

16

14

4

-

RAIONUL ORAVIŢA
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Nr.

crt.

1

2

3

4

Comuna

şi satele

Doclin + 1

Dognecea

Măureni

Tirol

TOTAL

Nr.

familii

identif.

16

7

58

33

114

Nr.

membri

de fam.

63

13

192

111

379

Nr.

cami-

oane

10

7

15

15

47

Staţia de

îmbarcare

Doclin

Bocşa Română

Măureni

Tirol

-

Nr.

vag.

16

7

58

33

114

Nr. km

până la

staţie

6

16

7

5

-

RAIONUL REŞIŢA

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comuna

şi satele

Zlătiţa + 2

Socol + 1

Belobreşca + 2

Pojejena + 2

Moldova Veche + 1

Moldova Nouă

Coronini + 1

Gârnic

Sicheviţa + 1

Berzasca + 2

TOTAL

Nr.

familii

identif.

20

40

26

13

16

15

2

3

6

23

164

Nr.

membri

de fam.

66

143

94

48

36

53

11

15

13

79

558

Nr.

cami-

oane

20

40

26

13

16

15

2

3

6

23

164

Staţia de

îmbarcare

Oraviţa

Oraviţa

Oraviţa

Oraviţa

Oraviţa

Oraviţa

Oraviţa

Orşova

Orşova

Orşova

-

Nr.

vag.

10

20

13

6

8

7

1

2

3

12

82

Nr. km

până la

staţie

40

95

74

67

57

52

65

89

81

76

-

RAIONUL MOLDOVA-NOUĂ

DocumenteDocumenteDocumenteDocumente
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Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Comuna

şi satele

Sviniţa

Plavişeviţa

Ogradena Veche

Orşova

Dalboşeţ

Mehadia

Băile Herculane

Topleţ

Jupalnic

TOTAL

Nr.

familii

identif.

1

20

7

36

4

18

24

16

6

132

Nr.

membri

de fam.

2

44

26

80

11

41

60

52

16

332

Nr.

cami-

oane

1

20

7

10

4

5

12

5

2

71

Staţia de

îmbarcare

Orşova

Orşova

Orşova

Orşova

Iablaniţa

Mehadia

Băile Herculane

Topleţ

Orşova

-

Nr.

vag.

1

10

7

36

2

18

20

16

6

116

Nr. km

până la

staţie

44

26

14

-

56

-

6

2

4

-

RAIONUL ALMĂJ

Nr.

crt.

1

2

Comuna

şi satele

Balta

Floreşti

TOTAL

Nr.

familii

identif.

10

10

20

Nr.

membri

de fam.

22

39

61

Nr.

cami-

oane

10

10

20

Staţia de

îmbarcare

Strehaia

Strehaia

-

Nr.

vag.

11

5

16

Nr. km

până la

staţie

90

40

-

RAIONUL BAIA DE ARAMĂ
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Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Comuna

şi satele

Căzăneşti

Jidoştiţa

Ilovăţ

Podeni

Severineşti

Schela Cladovii

Marga

Fântâna Domnească

Vârciorova

Ghelmegioaia

Cireşu

Izvorul Aneştilor

Ergheviţa

Siseşti

Izvorăl

Husnicioara

Hinova

Crăgueşti

Cerneţi

Bălvăneşti

Bresniţa

Izvorul Bârzei

Malovăţ

Degeraţi

Turnu Severin

TOTAL

Nr.

familii

identif.

14

4

9

7

13

27

3

22

12

14

25

15

10

7

15

8

24

11

24

2

17

9

22

8

299

621

Nr.

membri

de fam.

55

21

26

31

58

67

6

62

33

37

94

36

99

18

54

24

84

30

73

3

45

45

50

19

850

1850

Nr.

cami-

oane

14

4

9

7

13

10

6

15

6

7

25

12

5

7

20

5

20

10

10

2

15

7

18

5

120

372

Staţia de

îmbarcare

Prunişor

Simianu

“

“

Prunişor

Turnu Severin

Simianu

Prunişor

Vârciorova

Balota

Simianu

Balota

“

Simianu

Balota

Prunişor

Simianu

“

“

“

“

“

“

Prunişor

Turnu Severin

-

Nr.

vag.

14

4

8

7

11

25

3

20

10

12

23

14

8

6

15

8

20

10

18

2

14

9

20

7

205

390

Nr. km

până la

staţie

30

12

28

40

22

4

41

7

4

6

28

18

10

37

27

10

16

23

4

34

20

20

10

7

-

-

RAIONUL TURNU SEVERIN
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Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Comuna

şi satele

Slasoma + 1

Batoţi + 2

Rogova + 1

Vânjuleţ

Broscari

Poroina Mare + 5

Izvoarele + 3

Crivina + 1

Vânju Mare + 1

Scăpău + 1

Petra

Flămânda + 4

Ostrovul Mare

Gogoşi + 1

Nic. Bălcescu + 2

Gruia + 1

Stigniţa + 1

Oreviţa + 1

Corlăţel + 1

Padina Mare + 3

Pătule

Bistreţul + 2

Burila Mare + 2

Pristol + 1

Devesel + 1

TOTAL

Nr.

familii

identif.

14

11

9

11

22

30

21

11

30

21

4

39

18

34

21

45

12

23

36

21

13

27

18

29

29

549

Nr.

membri

de fam.

36

31

30

36

72

106

60

41

93

62

12

145

58

112

65

167

36

87

121

60

38

93

58

120

105

1844

Nr.

cami-

oane

14

11

9

11

22

30

21

11

30

21

4

39

18

34

21

45

12

23

36

21

13

27

18

29

29

549

Staţia de

îmbarcare

Tâmna

Prunişor

Tâmna

Prunişor

“

Tâmna

“

“

“

Prunişor

Tâmna

Prunişor

Prunişor

Prunişor

Tâmna

“

“

“

“

“

“

Prunişor

“

Tâmna

Prunişor

-

Nr.

vag.

7

6

5

6

11

15

11

6

15

11

2

20

10

17

11

23

6

12

18

11

7

14

9

15

15

282

Nr. km

până la

staţie

30

25

20

30

15

13

50

40

30

35

20

45

50

45

45

60

15

25

38

30

55

47

52

67

50

-

RAIONUL VÂNJU MARE
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Nr.

crt.

1

2

3

4

Comuna

şi satele

Lupşa de Sus

Rocşoreni

Ruptura

Tâmna

TOTAL

Nr.

familii

identif.

11

10

13

18

52

Nr.

membri

de fam.

24

23

29

50

126

Nr.

cami-

oane

10

10

9

4

33

Staţia de

îmbarcare

Strehaia

Tâmna

Strehaia

Tâmna

-

Nr.

vag.

5

7

5

9

26

Nr. km

până la

staţie

28

24

17

5

-

RAIONUL STREHAIA

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

Comuna

şi satele

Braniştea + 1

Cujmir + 2

Gârla Mare

Obârşia Câmp + 1

Punghina + 3

Salcia

Vânători + 1

Brata

TOTAL

Nr.

familii

identif.

9

36

16

25

45

23

21

10

185

Nr.

membri

de fam.

32

123

57

91

157

109

84

40

693

Nr.

cami-

oane

9

36

16

25

45

23

21

10

185

Staţia de

îmbarcare

Maglavit

“

“

“

“

“

“

“

Nr.

vag.

5

13

8

12

23

12

10

5

88

Nr. km

până la

staţie

36

28

40

22

40

24

32

34

RAIONUL PLENIŢA

(Arhiva Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan, dosar nr. 1, filele 19-30, 32)

DocumenteDocumenteDocumenteDocumente
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TOTALIZARE GENERALÃ
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Unităţile de stat, unde au muncit deportaţii în Bărăgan,
din cele 18 comune nou înfiinţate

1. Comuna ZAGNA – raionul Brăila – regiunea Galaţi
- fabrica de conserve Zagna
- G.A.S. Zagna
- G.A.S. Barboşi
- Ferma Horticolă Zagna

2.  Comuna RUBLA – raionul Călmăţui – regiunea Galaţi
- G.A.S. “Iustin Georgescu”
- G.A.S. ”Lişcoteanca”
- Şantier de construcţii Rubla

3.  Comuna MĂZĂRENI – raionul Brăila – regiunea Galaţi
- G.A.S. Urleasca
- G.A.S. Romanu
- ”Prodaliment Brăila”

4.  Comuna BUMBĂCARI – raionul Călmăţui – regiunea Galaţi
- “Prodaliment”
-  G.A.S. “P. Tcacenco”
- Spital “Nicolae Jianu”

5. Comuna SCHEI – raionul Călmăţui – regiunea Galaţi
- G.A.S. Schei
- Şantier Viziru

6.  Comuna RĂCHITOASA – raionul Feteşti – regiunea Constanţa
- G.A.S. Feteşti
- Uzina electrică Feteşti

7. Comuna SALCÂMI – raionul Feteşti – regiunea Constanţa
- C.A.R. Mărculeşti
- Herghelia Jegălia
- G.A.S. Jegălia

8. Comuna LĂTEŞTI –raionul Feteşti – regiunea Constanţa
- G.A.S. Borduşani
- Şantier 01 Feteşti
- S.M. T. Făcăieni
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9.  Comuna MOVILA–GÂLDĂULUI – raionul Feteşti – regiunea
Constanţa

- G.A.S. Jegălia
- G.A.S. Cocargeaua
- G.A.S. Pietroiu
- Şantier 02

10. Comuna OLARU – raionul Călăraşi – regiunea Bucureşti
- S.M.T. Roşeţi
- Şantier I.C.A.Z. Roşeţi
- G.A.S. Roşeţi

11. Comuna DROPIA - – raionul Călăraşi – regiunea Bucureşti
- G.A.S. Mărculeşti
- Fabrica Republica
- I.C.A.Z. Dragalina

12.   Comuna DÂLGA - – raionul Lehliu – regiunea Bucureşti
   - G.A.S. Dâlga
   - Herghelia “Sighereanu”

13.  Comuna PELICAN – raionul Călăraşi – regiunea Bucureşti
  - G.A.S. “Vasilescu Vasia”
  - Uzina de apă Călăraşi
  - Silozul Călăraşi
  - G.A.S. Roşeţi

14. Comuna VIIŞOARA – raionul Slobozia – regiunea Bucureşti
  - G.A.S. Mărculeşti
  - Şantier IELIF Mărculeşti

15.  Comuna FUNDATA - – raionul Slobozia – regiunea Bucureşti
  - G.A.S. secţia Perieţi
  - G.A.S. Andreeşti
  - G.A.S. secţia Pribegi-Amara

16. Comuna EZERUL ??
17. Comuna BRATEŞ       ??
18. Comuna VALEA VIILOR ??

ARHIVA ASOCIAŢIEI FOŞTILOR DEPORTAŢI ÎN BĂRĂGAN, dosar
nr.1, filele 36-37
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COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN
Secţia Organelor Conducătoare de Partid, Sindicat şi de Uniune a

Tineretului Muncitoresc
Secţia Documentării de Partid

NOTĂ INFORMATIVĂ
NUMĂRUL 6

STRICT SECRET
24 iunie 1951

REGIUNEA GALAŢI
1. Punctul de aşezare G.A.S. P. Tcacenco
Problema apei a început să se rezolve prin săparea unor noi fântâni.
Tinerii au început să se organizeze, o echipă culturală, să se trimită ziare

şi activităţi de partid.
În dimineaţa zilei de 24 iunie au sosit 2 eşaloane, care stau pe rampă din

cauza lipsei de transport.
A fost sesizat secretarul Comitetului de partid raional însă n-au fost trimise

atelaje.
2. Punctul de aşezare G.A.S. Iosif Clicici.
Au sosit până în prezent 199 familii cuprinzând 645 persoane.
Au fost identificaţi 2 membri de partid.
Apa nu a fost rezolvată şi nu sunt mijloace de transport suficiente. Apa se

aduce de la 6 km distanţă.
Lipsă pâine, mălai, nutreţ pentru vite.
Nemulţumiri, frământări.
Medicul dislocat Cojocaru Pascu s-a manifestat duşmănos şi a reuşit să

antreneze şi pe alţii.
Sfatul Popular raional a stat de vorbă cu acesta şi a încetat să mai facă

agitaţie.
În seara zilei de 23 iunie, a avut loc adunarea organizaţiei de bază de la

G.A.S. şi din comună pentru lămurirea membrilor de partid în legătură cu
dislocaţii.

3. Punctul de aşezare G.A.S. Vădeni
Până la ora 14.00 au sosit 565 familii cu aproximativ 1860 persoane.
În legătură cu apa dislocaţii spun ”mai bine ne-aţi da otravă decât să ne

chinuiţi fără apă”.
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Circulă zvonul cu ”începerea războiului”.
4. Punctul de aşezare G.A.S.  I. Georgescu.
Până în ziua de 24 iunie au sosit 227 familii.
Se explică dislocaţilor cum să-şi facă bordeie.
Ţăranii săraci se ceartă cu chiaburii, spunând că din cauza lor au ajuns să

fie dislocaţi.

REGIUNEA IALOMIŢA
1. Punctul de aşezare G.A.S. Mărculeşti.
Cei săraci se frământă ”de ce au fost aduşi, iar în comuna lor au fost

lăsaţi cei mai bogaţi”.
Frunză Elena din Moraviţa, membru de partid, s-a manifestat duşmănos.

Ea este soţia unui revizor de la C.F.R.
Sătenii de baştină îşi manifestă invidie.
Cisterna transportă apa de la 10 km distanţă.
2. Punctul de aşezare Pietroiu
Au sosit 213 familii.
Apa nerezolvată. Vitele sunt trimise la păscut şi adăpat în braţul Borcea.
La cooperativă lipseşte sarea, lămpi de iluminat.
Conducerea şantierului are greutăţi şi nu poate începe lucrul datorită lipsei

de materia 1.
Sunt 6 gravide din care una a născut şi i s-a dat asistenţa necesară.

ARHIVA ASOCIAŢIEI FOŞTILOR DEPORTAŢI ÎN BĂRĂGAN, dosar
nr.1, filele 39-41
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În raport cu numărul elementelor duşmănoase existente în comunele de
dislocaţi - agentura este insuficientă şi ca număr - mai mult ca (sic!) calitate-
capacitate.

În trimestrul 3 S.D.D.O. va pune accent deosebit pe munca de control şi
îndrumare practică a birourilor şi lucrătorilor din comandaturi pentru punctarea
şi recrutarea informaţiilor.

Veţi sprijini organele exterioare în elaborarea planurilor concrete pe
trimestrul 3 în special pe recrutarea informatorilor.

Prezentaţi planul pe trimestrul 3. DATA
Recrutarea informatorilor să nu fie lăsată numai pe seama lucrătorilor din

comandaturi să participe şefii birourilor din regiuni - în cazurile mai importante
să ceară sprijinul conducerii direcţiei regionale - deasemenea şefilor serviciilor
raionale. S.D.D.O. (conducerea serviciului în primul rând) în deplasare pe teren
să acorde ajutor practic în recrutarea şi instruirea agenturii.

Deci în trimestrul 3 - accent pe recrutarea agenturii.

18.VIII.1955                                                            Al. Nicolschi

ARHIVA ASOCIAŢIEI FOŞTILOR DEPORTAŢI ÎN BĂRĂGAN, dosar nr.1,
fila 42
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NOTĂ

În legătură cu sarcina primită privitor la cele 19 magazine ce urmează
a lua fiinţă în Reg. Ialomiţa s-au luat măsuri:

S-au trimis în reg. Ialomiţa 3 tovarăşi de încredere pentru a organiza
aceste magazine.

S-au trimis în reg. Galaţi 2 tovarăşi care se ocupă de organizarea
magazinelor.

S-a înfiinţat sortimentul minim ce trebuie să existe:
- sare
- chibrituri
- tutun
- oale lut
- linguri
- petrol
- lămpi
- fitile de lampă
- pânză muncitorul
Cu măsurile ce s-au luat marţi 19 iunie a.c. magazinele pot funcţiona.
S-a trimis din alte părţi 7500 rogojini, iar 7500 sunt în depozite locale.
La cererea tov. Ministru VIDRAŞCU s-a dat cu împrumut din Bucureşti

2000 m.c. de cherestea cu obligaţia că o va restitui în 10 zile.
Miercuri 20.VI. a.c. vă vom informa asupra situaţiei exacte.

16 iunie 1951 VICEPREŞEDINTE
V. HULDUBAN

ARHIVA ASOCIAŢIEI FOŞTILOR DEPORTAŢI ÎN BĂRĂGAN, dosar
nr.1, fila 38
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a experienþei deportãriia experienþei deportãriia experienþei deportãriia experienþei deportãrii

În 1994, când s-a tipărit prima ediţie a acestei cărţi, literatura „gulagului
românesc” sau a „puşcăriilor comuniste”, pentru a aminti numai două dintre
denumirile curente ale fenomenului concentraţionar din România comunistă,
îşi făcea loc destul de timid. Înainte de 1990, lucrări precum volumele de
amintiri din închisoare ale lui Vasile Gurău1, cartea lui D. Bacu despre
reeducările de la Piteşti2, romanele lui Paul Goma  şi alte câteva au putut
apărea doar în străinătate, unde, de altfel, trăiau şi autorii. Românii din ţară le
„citeau” cu urechea la radio, ascultând Europa Liberă sau Vocea Americii. O
dată cu prăbuşirea regimului comunist, ne aşteptam la o explozie a literaturii
de gen. După o atât de lungă perioadă de cenzură, golul din cultura română şi
– parţial – din conştiinţa publică, privitor la cunoaşterea fenomenului
concentraţionar, părea să aibă toate şansele de a se umple.

„Încă una? Ce mai vor şi ăştia, cu cartea lor?” Invariabil, tonul întrebării
e rece, parcă ostil. Iar eu, care mă aştept la o cu totul altă reacţie, amuţesc de
fiecare dată. Întrebarea mi-o pune tatăl meu, ori de căte ori îi duc o nouă
carte „despre Bărăgan”. Mama, la fel de invariabil, îl completează: „Scriu şi
ei ca să se afle în treabă. De parcă ar fi fost acolo şi ar şti prin ce am trecut !”
Ultima frază o spune apăsat, ca eu să înţeleg foarte bine că e vorba de un
reproş. Un reproş adresat, prin mine, autorilor absenţi. O vreme nu am priceput
acea nemulţumire repetată a părinţilor mei. Doar au fost şi ei deportaţi în
Bărăgan, tatăl meu împreună cu părinţii şi cu bunicii, care au şi murit acolo,
mama doar cu părinţii. Bunicii ei au scăpat de deportare: muriseră înainte de
1951. Ar fi trebuit, credeam eu, dacă nu să se bucure, atunci măcar să simtă o
oarecare satisfacţie. Doar cărţile acelea vorbeau despre suferinţele lor, le
spuneau tuturor ce mare nedreptate au avut de îndurat. De ce sunt nemulţumiţi,
când autorii încearcă, în felul lor, să le facă o minimă, deşi târzie, dreptate?
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Numai că umplerea golului se petrecea destul de încet. Un distins coleg
istoric, Lucian Nastasă, nemulţumit de acea încetineală, încerca încă de pe-atunci
să găsească explicaţii3: „Cu toate schimbările petrecute în societatea
românească după decembrie 1989, nu putem afirma că asistăm la o detonare a
grijii existenţiale pentru identitatea fostului deţinut politic. Activitatea Comisiei
Parlamentare şi a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR)
s-au lovit în permanenţă de birocratismul aparatului de stat (ca să nu spunem
refuz sau obstrucţie), iar scrutarea bibliografică a subiectului indică până în
prezent nu numai o defectuoasă prezenţă în bibliotecile de stat, dar şi o
insuficienţă dezarmantă. Astfel, recluziunea, cu tot angrenajul de evenimente
premergătoare şi posterioare, cu toate monstruozităţile şi calvarul imaginat de
aparatul represiv din România, aproape unic în lume prin ferocitatea sa, n-a
devenit încă o preocupare majoră nici pentru cei care ar avea ceva de spus,
nici pentru analiştii fenomenului totalitar”.  Mărturiile despre ororile universului
concentraţionar erau încă puţine, lipsurile fiind cauzate de „inapetenţa factorilor
politici actuali faţă de un atare subiect, ceea ce determină o adevărată
obstrucţie”.

Specialist în istorie socială, autorul eseului publicat în 1993, din care am
citat mai sus, schiţa un posibil program de recuperare socio-istorică a
experienţelor concentraţionare. El făcea o distincţie netă între mărturiile despre
experienţele carcerale (pe care le clasifica în „depoziţii judiciare”, „mărturii
istorice”, „anchete sociografice” şi „mărturii spontane”) şi interpretarea şi
explicarea fenomenului concentraţionar. Analiza faptelor cu instrumentele
specialistului era necesară, aşa cum era urgentă colectarea mărturiilor. Urgenţa
celei din urmă provenea din „şansa favorabilă de a avea printre noi
supravieţuitorii unei epoci, martori a căror existenţă individuală trebuie
concepută ca o istorie”. Cât despre analiza sistematică a fenomenului
concentraţionar, autorul ne avertiza lucid că, atâta vreme cât arhivele fostei
Securităţi, ale Tribunalului Militar, ale Consiliului de Stat şi ale Partidului
Comunist rămâneau inaccesibile – lucrurile nu s-au schimbat prea mult între
timp – eventualele încercări de reconstituire istorică şi de analiză ştiinţifică
vor trebui să se întemeieze tocmai pe mărturiile autobiografice.

„De ce nu te apuci să scrii o istorie a deportării în Bărăgan?”, mă
întreabă, cu vreo câţiva ani în urmă, o fostă colegă. „Eşti istoric, ştii să lucrezi
cu informaţiile, să selectezi şi să analizezi sursele. În plus, provii dintr-o familie
de ‹‹bărăgănişti››, deci ai la-ndemână mărturiile lor”. Întrebarea îmi
declanşează în imaginaţie o scenă în care eu, ipoteticul istoric al deportării,
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le-aş duce părinţilor viitoarea mea carte şi în care tatăl meu m-ar întreba,
nemulţumit ca de fiecare dată, „Încă una ?”, iar mama l-ar completa, tristă:
„De parcă ai fi fost acolo”. Nu i-am dat nici un răspuns fostei mele colege,
deşi atunci ştiam deja că nu voi scrie niciodată o istorie a deportării.

Dacă sentinţa privind aspectul cantitativ al publicării literaturii carcerale
s-a dovedit a fi prea pesimistă, intuiţiile eseului programatic al lui Lucian
Nastasă din 1993 aveau să fie confirmate de evoluţia ulterioară a faptelor. O
listă bibliografică publicată în 1998 inventaria deja, pentru acel moment, peste
120 de cărţi româneşti pe tema gulagului: romane, volume de documente,
încercări de analiză istorică şi antropologică şi, înainte de toate, scrieri
memorialistice4. Periodice precum „Memoria – revista gândirii arestate” şi
„Rezistenţa. Mărturii şi atitudini anticomuniste”, editate începând cu anul 1990,
prima de Uniunea Scriitorilor din România, cealaltă de Asociaţia Foştilor
Deţinuţi Politici, precum şi „Revista Institutului naţional pentru studiul
totalitarismului”, publicată începând cu anul 1993, cultivau programatic această
temă. Dacă mai luăm în considerare şi sutele de articole, de la note, comentarii
şi recenzii până la reportaje şi anchete, apărute în diverse ziare şi reviste, ne
dăm seama că dimensiunea preocupărilor legate de fenomenul concentraţionar
a crescut simţitor.

Cantitativ, literatura gulagului românesc e dominată de mărturiile
autobiografice. Exegezele, în schimb, sunt extrem de puţine şi ele constau,
majoritatea, în studii parţiale, de analiză a unor aspecte particulare. Abia în
1998 a apărut o primă încercare de abordare globalizantă a fenomenului
concentraţionar, semnată de Ruxandra Cesereanu şi intitulată Călătorie spre
centrul infernului. Gulagul în conştiinţa românească 5. Întemeiată cu precădere
pe analiza literaturii carcerale – a celei memorialistice, dar şi a celei ficţionale
– autoarea reconstituie, de fapt, imaginea universului concentraţionar,  populat
de torţionari şi victime.

Literatura dedicată deportării în Bărăgan din anii 1951 – 1956 face parte
din mai ampla literatură carcerală, tot aşa cum deportarea însăşi a fost un
segment temporal şi un mod particular de manifestare a fenomenului mai amplu
al gulagului românesc. În vremea regimului comunist se ştia foarte puţin despre
aceasta, iar uitarea, încurajată de regim, risca să se aştearnă şi peste puţinele
lucruri cunoscute. Într-un loc, însă, memoria se păstra vie: în familiile foştilor
deportaţi. Ei nu puteau să uite şi, mai mult decât atât, le povesteau copiilor,
născuţi după întoarcerea lor acasă, despre experienţa Bărăganului. Prin această
transmitere de la generaţia celor care o trăiseră, la generaţia care îi urma, s-a
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născut o adevărată tradiţie orală a deportării, mai mult sau mai puţin clandestină.
Ea a marcat, cel puţin în zona Banatului, conştiinţa copiilor şi nepoţilor celor
deportaţi. Ar fi poate folositor ca, odată, această „experienţă” de ordin secund,
constând în suma povestirilor transmise între generaţiile din familiile
deportaţilor, să fie la rândul ei  înregistrată şi analizată.

Prima mea „întâlnire” cu Bărăganul, dintre cele pe care mi le amintesc,
a fost, de fapt, întâlnirea cu preşul acela roz spălăcit, cu flori stilizate în
contururi negre. Stătea în camera de toate zilele din casa părinţilor, lângă
cuptorul masiv în care, iarna, printr-o deschizătură largă aflată dincolo, în
bucătărie, se băgau snopi întregi de coceni de porumb, al căror jar bunica îl
împingea cu un fel de lopată din lemn, băgată prin aceeaşi deschizătură, spre
pereţii dinăuntru ai cuptorului, ca să-i ţină calzi peste noapte. Copil fiind, îl
călcam zilnic, fără să-l bag în seamă. Până într-o zi, când l-am văzut în poala
bunicii, care se străduia să-i peticească o gaură cu marginile deşirate. „A
avut o culoare frumoasă, roşu-închis”, îmi spune bunica, în timp ce, cu
îndemânare, îşi vede de treabă. Şi pentru că eu, în loc de roşu-închis, nu văd
decât un roz spălăcit, o întreb de ce a ajuns aşa. „I-a ieşit culoarea de la
soare, că l-am ţinut agăţat în loc de uşă, la colibă”. Mirarea mea de copil
trebuie să fi fost mare, iar bunica îmi va fi povestit cum au ajuns ea, cu toată
familia, în Bărăgan. Ceea ce mi-a rămas în amintire, însă, e doar mirarea
aceea, când am aflat că a fost o vreme în care familia mea a trebuit să locuiască
undeva departe, într-o colibă, care, în loc de uşă, avea un preş roşu. De-atunci,
l-am privit altfel, cu un fel de curiozitate amestecată cu respect, dar parcă şi
cu teamă. Ultima dată l-am văzut cu câţiva ani în urmă, într-o ladă cu vechituri
din podul aceleiaşi case. Era unul dintre puţinele obiecte pe care ai mei
reuşiseră să le ia cu sine în noaptea de Rusalii a anului 1951, obiecte ce
purtau cu ele amintirea universului familiar pe care fuseseră siliţi să-l
părăsească. Timp de aproape şase ani, cât au fost ţinuţi departe,  în stepa
Bărăganului, fără a şti dacă se vor mai întoarce vreodată în satul lor bănăţean,
preşul acela a devenit un fel de „acasă”. Un „acasă” care îşi pierduse
consistenţa spaţială şi care putea fi purtat în spinare dintr-un loc în altul.
După jumătate de secol de la deportare, deşi preşul a devenit cu totul inutil,
încă nu se-ndurau să-l arunce.

Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan, înfiinţată încă din 1990, îşi fixase
printre obiectivele sale şi restaurarea memoriei deportării, prin colectarea
tuturor informaţiilor accesibile referitoare la aceasta şi prin sprijinirea publicării
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de lucrări istorice. Diferite articole pe această temă şi mai ales amintiri au
început să apară încă din acel an, prin publicaţii periodice. Lipseau, însă,
lucrările mai largi, care să prezinte faptele într-un mod cuprinzător. Întrebările
privind anvergura fenomenului, cauzele deportării, legăturile dintre acesta şi
contextul politic general din România primului deceniu de regim comunist îşi
aşteptau încă răspunsurile.

La momentul primei ediţii, în 1994, cartea de faţă a fost prima publicată
în România şi dedicată în întregime reconstituirii deportării în Bărăgan6. A
fost urmată, la scurt timp, de un al doilea volum, pentru realizarea căruia autorii
primului, Viorel Marineasa şi Daniel Vighi, şi l-au asociat pe publicistul
Valentin Sămânţă7, apoi de un album de reproduceri fotografice, la care a
colaborat arhitectul Mihai Botescu8.Valoarea lor documentară a fost semnalată
încă de la început, printr-un şir întreg de recenzii9. Am avut, la rândul meu,
ocazia să comentez cele trei volume10 şi, cum între timp nu mi-am schimbat
opiniile, nu voi relua aici aprecierile făcute atunci. Amintesc doar una dintre
ele, o previziune care a fost confirmată de trecerea timpului. Spuneam despre
cele trei volume că ele conţin informaţii cu adevărat preţioase pentru istorici
şi că nu vor putea fi ocolite de cei care vor încerca să scrie istoria anilor ’50 în
general, a deportării în Bărăgan în special. Într-adevăr, majoritatea lucrărilor
de istorie a deportării, apărute după 1994, citează volumul Rusalii ’51. De
asemenea, volumul este citat în lucrări de analiză a mai largului fenomen
concentraţionar11.

„O să-ţi dau să mănânci marmeladă cu varză”, mă ameninţa mama când,
ca orice copil, mă încăpăţânam să refuz vreun fel de mâncare pe care tocmai
îl gătise. Combinaţia aceasta culinară mi se părea atât de fantezistă, încât mă
pufnea râsul. Până într-o zi când, socotindu-mă pesemne suficient de matur
încât să pot înţelege, mi-a povestit. „Oma aşa ceva îmi dădea să mănânc în
Bărăgan. Aveam nouă ani când ne-au dus acolo. Nu prea aveam nimic altceva
de mâncare, că Ota era bolnăvicios şi nu putea să lucreze. Eu plângeam de
foame, nu aveam nici măcar pâine, care era un lux. Atunci Oma tăia câte o
felie dintr-o căpăţână de varză, o ungea cu marmeladă şi mi-o dădea s-o
mănânc. Iar eu o mâncam. Mai târziu a reuşit să se angajeze la dispensarul
din sat, ca îngrijitoare. De-acolo îmi aducea, din când în când, lapte”.

Cartea Rusalii ’51, am mai spus-o şi în altă parte, e greu de încadrat într-un
gen consacrat sau într-o anumită direcţie de studiu. Cei doi autori se implică
nu doar intelectual, ci şi afectiv în reconstituirea – inevitabil fragmentară,
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cum o recunosc încă din titlu – imaginii deportării. Vocea lor se aude de la
începutul până la sfârşitul volumului. Uneori o auzim „din off”, comentând
uneori grav, alteori justiţiar, adesea ironic, expunerile martorilor şi documentele
oficiale. Alteori ea se substituie pur şi simplu, ca un alter-ego narativ, vocilor
celor care îşi aduc aminte, de la care îşi împrumută identitatea. Cu bună ştiinţă,
autorii evită tonul doctoral şi stilul rece, inexpresiv şi imparţial al discursului
istoric tradiţional. Ocolesc obiectivitatea scorţoasă şi ipocrită, asumându-şi
deschis un discurs subiectiv, personal. În mod aparent paradoxal, ceea ce cartea
pierde pe latura obiectivităţii, câştigă pe cea a credibilităţii. Ceea ce nu poate
fi nicidecum un defect. Dimpotrivă.

Lucrările altori autori, apărute ulterior, aparţin deja unor categorii clar
delimitate. Mă voi limita aici la evocarea succintă a cărţilor despre deportarea
în Bărăgan, nu şi a diferitelor studii şi articole. Toate au un element comun şi
anume utilizarea preponderentă a aceluiaşi tip de surse. Acestea constau în
mărturiile foştilor deportaţi. Diferenţele apar abia atunci când observăm felul
în care aceste mărturii au fost obţinute, rigoarea cu care au fost consemnate,
grila de selecţie şi modul de interpretare. Pornind de la aceste criterii, am
observat că până în prezent s-au manifestat două direcţii distincte de cercetare,
una întemeiată pe o riguroasă metodologie antropologică, cealaltă mai relaxată
din punctul de vedere al metodei şi subsumată discursului identitar etnic.

Ne aşezăm la masă, patru generaţii. Bunica din partea tatălui, părinţii
mei, eu cu soţia şi fiica noastră. E ora prânzului, duminica, iar la aparatul de
radio, la emisiunea în limba germană, se aude un cântec despre „Heimat”.
Mama începe să cânte încet, apoi se opreşte. „Îl ştiu din Bărăgan. L-am învăţat
la şcoala de acolo, în clasa germană, cu profesorul de muzică. Era şi el
deportat, îl chema ... Uite că nu-mi amintesc numele. Îl cântam la serbare, în
fiecare an, în cor şi cei din sală, părinţii, cântau de fiecare dată cu noi. Şi toţi
plângeau. Am şi o fotografie cu colegii din clasa mea, de la Răchitoasa, şi cu
profesorul. Dar uite că nu pot să-mi aduc aminte cum îl chema”.

Primei direcţii îi aparţine cartea Smarandei Vultur, care îşi propune o
reconstituire nu a faptelor ca atare, ci a felului în care acestea sunt reflectate
de memoria actorilor12. Cele 38 de mărturii – selectate dintr-un număr mult
mai mare de interviuri luate între anii 1991 – 1994 – sunt transcrise după
normele consacrate ale istoriei orale, ele constituindu-se în tot atâtea „povestiri
ale vieţii”, dar şi în istorisiri paralele ale experienţei Bărăganului. Metoda este
una cât se poate de riguroasă, atât în culegerea informaţiilor, cât şi în prelucrarea
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şi interpretarea lor. Textele sunt migălos adnotate, printr-o grilă ce permite
identificarea recurenţelor, a acelor locuri din memorie care, pentru cei ce-au
trăit experienţa traumatizantă a deportării, se repetă obsesiv.

Din cealaltă categorie fac parte acele lucrări care tratează separat
deportarea aparţinătorilor unei etnii anume. Două dintre grupurile etno-culturale
din Banat s-au bucurat, până acum, de abordări în volume distincte: cea a
sârbilor, prin cartea semnată de Miodrag Milin şi Liubomir Stepanov şi cea
germană, prin volumul întocmit de Wilhelm Weber13. Ele sunt utile şi interesante
în măsura în care conţin, la rândul lor, mărturii ale deportaţilor, care se adaugă
celor publicate în volumele ce nu fac o astfel de discriminare. În mod special
s-ar cuveni evidenţiată cartea lui Wilhelm Weber, care conţine un mare număr
de imagini, reproduse în condiţii tehnice excelente după fotografii originale.
Pe de altă parte, însă, credibilitatea reconstituirii are de suferit prin operarea
selecţiei pe criterii etno-culturale. A prezenta un studiu numai despre deportarea
germanilor ori numai despre cea a sârbilor înseamnă implicit a confisca istoria
deportării în favoarea uneia sau a celeilalte dintre grupurile etno-culturale.
Ceea ce conduce în mod evident la neadevăr, la fals prin omisiune, căci tragedia
a lovit de-a valma toate grupurile etno-culturale din Banat, de la români (fie ei
basarabeni, bucovineni, macedoneni sau localnici), la germani, sârbi, bulgari
şi maghiari. Prin confiscarea suferinţei, cele două cărţi renunţă să mai fie
reconstituiri ale experienţei deportării, devenind ele însele elemente ale tradiţiei
fiecărui grup. Suferinţa – de care a avut parte fiecare deportat, indiferent de
limba pe care o vorbea – este instrumentalizată în folosul discursului identitar
etno-cultural.

Am ştiut că nu voi scrie niciodată o istorie a deportării după o discuţie
avută cu un alt coleg, istoric şi el. Era preocupat de perioada instaurării
regimului comunist în România, de colectivizare, de procesele politice şi, în
acest context, de deportarea în Bărăgan. Publicase deja câteva cărţi despre
toate acestea. Ştia că părinţii mei fuseseră deportaţi, aşa încât, odată, mi-a
povestit îndelung despre informaţiile relative la deportare pe care le-a găsit
în diferite arhive. Informaţii interesante, despre rolul Securităţii, Miliţiei şi
Armatei, despre hotărârile diferitelor personaje şi instanţe politice, despre
implicarea sovieticilor şi multe altele care ţin de „marea istorie”. Eu, în schimb,
am încercat să-i relatez câte ceva din „istoria măruntă”, din faptele cotidiene,
aşa cum le ştiam din familie sau de la alţi foşti deportaţi. Fapte triste la nivel
uman, majoritatea, atunci când nu erau de-a dreptul tragice. Părea să nu mă
asculte şi continua să-mi povestească despre informaţiile cruciale găsite în
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arhive, despre cifre de membrii de partid şi de victime ale represiunii, despre
diferite alte statistici. Mi-am dat seama că, deşi vorbeam amândoi româneşte,
foloseam limbaje diferite şi nu înţelegeam prea bine ce spune celălalt. El
gândea în categorii generale, în legi istorice şi sociale, în serii de fapte care
se determină una pe cealaltă într-un mod mecanic. Eu, în schimb, gândeam în
limba suferinţei. Credeam atunci – mai cred şi acum – că ceea ce defineşte
fenomenul concentraţionar în general, deportarea în Bărăgan în particular,
este, înainte de toate, suferinţa umană. Ea este pivotul în jurul căreia se
articulează toate celelalte. E vorba de acea suferinţă a oamenilor smulşi din
casele şi din comunităţile în care trăiseră o viaţă, pentru a fi aruncaţi, fără
aproape nimic asupra lor şi fără să ştie ce altă neorocire îi mai poate aştepta,
într-un lan de grâu sau de mazăre dintr-un spaţiu necunoscut. Dincolo de
deciziile politice ale „marii istorii” şi de gesturile mărunte, stereotipe, din
viaţa de zi cu zi, care nu erau cu mult diferite de cele de acasă, fiecare îşi trăia
pe cont propriu, în sufletul său, în nuanţe şi cu intensităţi diferite,  propria
suferinţă. Doar suma celor peste patruzeci de mii de suferinţe individuale, ale
dezrădăcinaţilor, ar putea exprima dimensiunile reale ale suferinţei deportării.
Cum să o poţi cuprinde şi cu ce cuvinte aş putea să o exprim într-o carte?

NoteNoteNoteNote
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“Această fotografie s-a făcut cu
ocazia înmormântării lui Simion
Polverejan (Măcuţu), cu toţi
comloşenii care l-au petrecut pe
fratele lor la locul de veci.
Măzăreni, la 1 mai 1955.”

Familia Sarafoleanu (Gheorghe,
Amalia, Dora, Silviu, mătuşa Iulia)
din Comloşu Mare, în deportare la
Măzăreni

“Hans-Onkel, Mari-Tante und
Mari in Bărăgan” (Familia Pohl în
satul Olaru, 1954)

FotografiiFotografiiFotografiiFotografii
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Deportaţi în Frumuşiţa

Familia Aron Cristea la Lăteşti,
după un an de la deportare

Maria Glavan din Sânpetru-Mare
şi ai săi
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Aurel Herzovi din Comloşu Mare,
împreună cu familia (Schei, 1952)

Viişoara - Deportaţi din Ciacova
înainte de înapoiere: familia Chifu,
Aristide Fedoraş şi alţii

Preotul Fleşeriu şi corul bisericii
din Viişoara (1953)

FotografiiFotografiiFotografiiFotografii
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Nuntă la Viişoara

La marginea satului

În gospodărie
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Nuntă la Fundata (1952)

Dâlga, 1953 - Deportaţi din
Sânnicolau Mare (Vasile şi Nadia
Oprea, Gheorghe şi Tudorica
Moga)

Dâlga Nouă - “Amintire din vara
anului 1957. Culuţă, Mariţa, Aurel
şi Ghiţă (Saftencu)”

FotografiiFotografiiFotografiiFotografii
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Olaru (Roşeţii Noi), 18.02.1956 -
Cornel şi Gertrude Popovici din
Băile Herculane, Vasile şi
Casandra Popescu din Topleţ.

Botez (Frumuşiţa, 1955)

Casă nedemolată din Răchitoasa
(1964)
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Răchitoasa, 1952 - Poză înainte de
prânz

Printre alţii, Ioţa şi Katiţa Vuk,
Milan Laţici, Tinka Sablici (1952)

Dora şi Silviu Sarafoleanu
(Măzăreni, 29.09.1955)

FotografiiFotografiiFotografiiFotografii
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La săpat bumbacul (Olaru, 1952)

Pauza culegătorilor de bumbac
(august, 1953)

Frumuşiţa, 1951 - Familia Ion
Lesariu din Iecea Mare în faţa noii
reşedinţe.
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Familia Crainer din Clopodia
(Olaru, 1953)

Viişoara, 1956 - Elevi din clasa a
III-a. În centrul fotografiei, în
pantaloni scurţi, Virgil Ciornei,
viitor inginer electronist

Frumuşiţa - Brateş, iunie 1951.
Croatul Franyo Mixich din Checea
şi ai săi. “Aşa am locuit din 18
iunie până în seara de 20 octombrie
1951, când au venit activiştii
comunişti şi ne-au stricat-o. Iară
casa a fost gata, fără uşi şi fereşti
şi fără acoperiş.”

FotografiiFotografiiFotografiiFotografii
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Valea Viilor, 1952 -
Profesori şi elevi deportaţi

Valea Viilor, 1954 - Pe liziera de
nord-vest a satului, fraţii Mirciov:
Petru, Rafael şi Ion

Feteşti - Valea Viilor, 1955. Maria
Mirciov şi Ana Maria Vasilcin (pe
scaun), Petronela şi Anton Bratan
(veniţi în vizită) şi copilul Iani
Mirciov
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Cimitirul Buliga, 1958 - Petru
Bratan, fost deportat, la crucea lui
Iani Mirciov (mormânt azi
dispărut)

Maria Maniov la Valea Viilor,
1953

Pavel, Petronela, Maria şi
Ecaterina Maniov (Valea Viilor,
1953)

FotografiiFotografiiFotografiiFotografii
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Pavel şi Maria Stoianov, la Valea
Viilor, în 1954, lângă zidul de
pământ bătut

Valea Viilor, 21 august 1955 -
Familia prof. Tiberiu Balea
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Feri Kalapiş cu soţia Ecaterina
(născută Granciov) - Valea Viilor,
1955

Casa familiei Bratan, renovată
înaintea plecării (1955)

Valea Viilor, 1951 - Petronela Tuturilov
(17 ani) în faţa colibei

FotografiiFotografiiFotografiiFotografii
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Valea Viilor, 1955 - Alai de nuntă
cu bulgarii din Dudeştii Vechi

Maria Peiov din Breştea cu fiul
ei, născut în deportare, la Lăteşti,
în 1955

Bărăgan, 1954 - Familia Ignat
Şuştrean din Saravale
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Svetozar, Miliţa, Angielka,
Milan şi încă o dată Svetozar
Todorov din Sânmartinu-
Sârbesc, deportaţi în Roseţi-
Ialomiţa

Valea Viilor, 1956 - Casă părăsită
după plecarea deportaţilor bulgari

Valea Viilor (Feteştii Noi),
18.07.1956 - Uliţă de case
părăsite după plecarea
deportaţilor.

FotografiiFotografiiFotografiiFotografii
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1971 - Ce a mai rămas din satul
Răchitoasa

Movila Gâldăului, 1954 - Familia
Ion Fantaziu

Uliţă din Zagna Vădeni, 1953
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Movila Gâldăului, 1955 -
“Înmormântarea mamei mele
Fantaziu Alexandra”

Răchitoasa, 1964

Răchitoasa, 1964

FotografiiFotografiiFotografiiFotografii
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1971 - Ce a mai rămas din Răchitoasa

Răchitoasa, 1956
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În Rusalii ‘51, Viorel Marineasa şi Daniel Vighi propun o fişă colectivă şi
variată a deportării bănăţenilor, decalată pe etape psihologice, sociale, politice,
cuprinzând fragmente de jurnal, amintiri, scrisori, mini-interviuri, însemnări
ale foştilor deportaţi în Bărăgan, însoţite de comentariile celor doi autori şi
flancate, uneori, de buletine informative din presa vremii; cartea, binevenită
ca model de documentare şi sinteză, cuprinde şi documente ale Securităţii
privitoare la jalonarea deportării, precum şi diferite directive ale P.C.R.
Majoritatea mărturiilor sunt concentrate şi concise (de pildă, unul dintre
mărturisitori vede în deportare un singur eveniment marcant: moartea unuia
din copiii săi şi îngroparea lui ca un câine) sau, dimpotrivă, aluvionare (“epicul
în inflaţie al bărăgăniştilor”, cum îl numesc autorii), ele nu sunt calupuri exacte
privitoare la deportare, chiar dacă, uneori, o propoziţie concentrează un întreg
roman.

(Ruxandra Cesereanu - Călătorie spre centrul infernului. Gulagul în
conştiinţa românească, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998, p.
105)

*

Cartea Rusalii ‘51 este dintre acelea care trebuie citite. Nu numai pentru
că e un memorial al durerii şi pentru că, probabil, ar reuşi să trezească şi cele
mai anemiate conştiinţe, ci mai ales pentru că are o morală ascunsă care intră
în orice tragedie: aceea că oamenii pot fi sublimi, în aceeaşi măsură în care
semenii lor pot fi abjecţi.

(Ioana Pârvulescu, România literară, nr. 31/ 17-23 august 1994, pag.5)

*



Una din cărţile de neuitat. Alături de amintirile Aniţei Nandriş, din
Bucovina până în Siberia şi înapoi, aceste povestiri ale suferinţelor îndurate de
bănăţenii şi basarabenii deportaţi în Bărăgan vor rămâne ca reper statornic al
memoriei româneşti.

(Andrei Pippidi, Expres, nr. 37/ 20-26 septembrie 1994, pag.12)

*

Cu timpul, orice tragedie devine istorie, dar autorii cărţii, scriitori autentici,
reuşesc să păstreze vie pe cea dintâi, predându-i-o, intactă, istoriei.

(Nicolae Prelipceanu, România liberă, 8 octombrie 1996)
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