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Cuvânt înainte 
 
 
La 18 iunie 2016 s-au împlinit 65 de ani de la înfăptuirea uneia din 

cele mai mari crime ale dictaturii comuniste în țara noastră, deportarea în 
Bărăgan a zeci de mii de persoane din zona de vest a țării. 

A fost o acțiune de inspirație stalinistă pregătită cu mult timp înainte. 
Astfel la plenara C.C. al PMR din 3 – 5 martie 1949, Gh. Gheorghiu-Dej 
pune problema colectivizării agriculturii, care însemna „sprijinul pe țără-
nimea săracă, alianță cu țărănimea mijlocașă și lupta neîntreruptă împotriva 
chiaburilor”. 

Prin HCM 344 din 15 martie 1951 Ministerul Afacerilor Interne este 
autorizat să decidă, după bunul plac, „mutarea din orice localitate a persoa-
nelor cari prin manifestările față de poporul muncitor dăunează construirii 
socialismului în Republica Populară Română. 

Celor mutați li se va putea stabili domiciliul obligator în orice 
localitate.” 

Pe această bază se decide deportarea în Bărăgan. Sunt emise mai 
multe „Directive” prin care se stabilesc categoriile de persoane care urmează 
a fi deportate, precum și măsurile pentru realizarea a deportării, cum ar fi: 
blocarea graniței cu Iugoslavia, întărirea efectivelor de pază, constituirea 
diferitelor comisii, stabilirea locurilor unde să fie duși deportații, etc. 

Autoritățile comuniste erau conștiente de crima comisă și la foarte 
scurt timp au încercat să mascheze acest lucru. 

Astfel la 27.VIII.1951 emit H.C.M. Nr.326/S prin care încearcă să 
acrediteze ideea că deportații și-au lăsat casele și toată agoniseala de gene-
rații de bunăvoie. Acesta prevede că pentru a „asigura forțelor de muncă 
necesare Gospodăriilor Agricole de Stat din regiunile Ialomița și Galați, se 
autoriză conform Decretului Prezidiului Marii Adunări Naționale numă-
rul…, formarea de centre de populație în care să se stabilească muncitori 
agricoli cu familiile lor, din alte regiuni.” Numai că același HCM dă de gol 
scopul urmărit de comuniști când vorbește de „locuințele celor strămutați” 
„din regiunile Timișoara, Severin, Dolj și Gorj” care trebuie „să fie între-
ținute și repartizate după nevoile locale pe baza normelor și instrucțiunilor 
stabilite de Departamentul Gospodăriei Comunale și Industriei Locale” prin 
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măsuri luate de „Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare”, adică este 
vorba de un act represiv urmat de un jaf. De altfel încercarea de a șterge 
orice urmă a deportărilor va continua în întreaga perioadă comunistă, 
inclusiv prin ștergerea de pe fața pământului a satelor de deportați, cu tot cu 
cimitire. Și după 1989 foștii nomenclaturiști nu au renunțat la această 
politică și se opun prin toate mijloacele la cunoașterea adevărului. 

Ca urmare, în noaptea de 18 spre 19 iunie 1951, a doua zi de Rusalii a 
început deportarea a 40320 de persoane (peste 44000 de persoane după unii 
autori), care alcătuiau 12791 de familii din zona de vest a țării din actualele 
județe Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, de pe o fâșie lată de 25 de 
kilometri de-a lungul graniței cu Iugoslavia lui Tito. Aceștia au fost obligați 
să-și părăsească casele în două-trei ore cu ceea ce puteau lua într-o căruță, 
au fost încărcați în vagoane de marfă la un loc cu animalele și debarcați în 
Câmpia Bărăganului, sub cerul liber, lângă un țăruș, priponiți precum caii. 
Acesta era noul lor domiciliu. Aici li s-a fixat domiciliu obligatoriu, fiindu-
le interzis să se deplaseze pe o distanță mai mare de 15-20 km, fața de satul 
nou, iar pe buletine li s-a aplicat ștampila D.O. Au fost 18 sate noi construite 
de deportați, inițial din colibe, apoi din bordeie, iar în final din căsuțe din 
chirpici sau pământ bătut și acoperite cu stuf sau papură, în care au rămas 
aproape 5 ani. Au fost 5 ani de lipsuri de tot felul. Mâncarea era o problemă, 
la fel și apa, iar despre igienă și medicamente nici pomeneală. Deși prove-
neau din medii foarte diferite deportații aveau ceva în comun. Prin modul 
lor de viață au refuzat comunismul adus de tancurile sovietice și au încercat 
să se opună sau să se sustragă sistemului comunist prin neplata cotelor sau 
refuzul de a intra in „colectivă”, alții, precum refugiații din Basarabia, Buco-
vina sau Cadrilater au fugit din calea lui și în consecință erau considerați 
potențiali oponenți ai regimului. Deportații refuzau în mod organic comu-
nismul, fapt pentru care erau catalogați „dușmani ai poporului”, „elemente 
subversive”, care aveau „manifestări dușmănoase” fiind considerați o pie-
dică în calea comunizării agriculturii. Deși au trecut prin situații similare, 
deportarea fiind un fenomen de masă, fiecare deportat a trăit această trage-
die în felul său personal. O dovedesc cărțile scrise despre fenomenul depor-
tării. Fiecare din aceste tragedii cuprinde o întreagă istorie, care ar putea să 
fie o lecție de istorie pentru generațiile care vin. O lecție de istorie care, din 
păcate, nu se învață la școală. 
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Cu prilejul comemorării a 65 de ani de la deportarea în Bărăgan 
Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan, pe lângă alte acțiuni de comemo-
rare a organizat și un simpozion având ca temă deportarea în Bărăgan, cu 
titlul sugestiv „Sinteze și reevaluări”, având ca moderator pe domnul 
conferențiar universitar dr. Viorel Marineasa. Lucrările prezentate, atât de 
profesioniști (scriitori, istorici, cercetători sau profesori, buni cunoscători ai 
fenomenului deportării), cât și de deportați au fost deosebite, fapt care ne-a 
determinat să dorim o editare a textelor prezentate într-un volum. 

Doresc să precizez că în afara textelor cuprinse în volum au mai 
prezentat lucrări de o înaltă ținută și prof.univ.dr. Vasile Docea (Deportările 
ca temă științifică), prof. dr. Radu Preda, președintele executiv al ICCMER 
(Istoria deportaților și deportații istoriei) și dl. Flavius Furtună (Pete de 
culoare într-o carte alb-negru: cum s-a scris Dunărea Deportaților), dar din 
păcate nu am primit textele prezentate pentru publicare. 

Precizez că la acest simpozion am avut oaspeți deosebiți dintre care, 
pentru a nu ne lungi prea mult, îi amintesc doar pe domnul Octav Bjoza, 
președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, domnul Teodor Stanca, 
președintele filialei Timiș a Asociației Foștilor Deținuți Politici și domnul 
Ignatz Fischer, președintele Asociației Foștilor Deportați în URSS, de care 
ne leagă suferințele la care am fost supuși de regimul comunist și cărora le 
mulțumesc pentru cuvintele calde adresate foștilor deportați în Bărăgan. 

 
Este de datoria noastră să nu uităm cele întâmplate, să le facem 

cunoscute unui public cât mai larg și în special tinerilor, pentru a nu se mai 
repeta niciodată. 

 
Petru Mirciov 
Președinte AFDB 
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ROMULUS RUSAN 
 
 

O OPERAȚIUNE DE TIP SOVIETIC. 

ISTORIA DE IERI ȘI DE AZI 
 
 
Deportarea în masă din noaptea de 17/18 iunie 1951 a fost pusă curent 

pe seama conflictului dintre Stalin și Tito, dintre „internaționalismul 
proletar” și „revizionismul iugoslav”. Într-adevăr, acest conflict mocnea 
încă de la sfârșitul războiului, când activiști de la Belgrad, abilitați de 
victoria în războiul de partizani antifascist, au ridicat pretenții de inde-
pendență față de Moscova și chiar pretenții teritoriale (față de Ungaria, 
România, Austria și Italia) care ar fi transformat Iugoslavia în al doilea pol 
de putere pe harta comunistă a lumii. 

Trecute prin perioade de acalmie (respingerea Planului Marshall, 
adoptarea doctrinei Jdanov și crearea concomitentă a Kominformului), con-
tradicțiile au fost ținute secrete, în spatele ușilor capitonate, până la ruptura 
din 20-22 iunie1948, când Partidul Comunist iugoslav a fost exclus din 
Kominform, la consfătuirea plenară ținută la București. Sediul Kominfor-
mului a fost mutat de la Belgrad la București, iar Romania, ca vecin al 
Iugoslaviei, s-a trezit în mijlocul războiului ideologic care a durat până la 
moartea lui Stalin. 

Trebuie menționat un lucru mai puțin cunoscut, și anume că Liga 
Comuniștilor Iugoslavi nu era la acea dată mai puțin dură decât partidul 
bolșevic sovietic. Moderarea și modernizarea ei a venit doar cu timpul, ca 
urmare a izolării la care a fost supusă de Moscova și a dorinței de a se 
apropia în schimb de occidentali. 

În orice caz, pentru cetățenii români, Iugoslavia părea o poartă spre 
democrație, singura posibilă. Mii de oameni au fugit, trecând Dunărea sau 
frontiera pe uscat, spre a fi însă arestați și ținuți în lagărele de la Voivodița, 
Kovacița și Zrenianin (unii din ei chiar uciși). Tot dinspre Iugoslavia se 
aștepta utopic intervenția americană, în speranța căreia a trăit o întreagă 
generație. Ca urmare, în Munții Banatului au acționat cele două mari grupări 
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de partizani (a colonelului Ioan Uță și a avocatului Spiru Blănaru) care 
aveau ca scop comun sprijinirea unei eventuale intervenții occidentale. 
Nimicirea lor, în 1949, de către Securitatea română nu i-a descurajat pe 
țăranii din bogata câmpie a Dunării, care au continuat prin a fi primii 
opozanți ai colectivizării decretate de partid în martie 1949. 

Toate aceste motive au condus la marea epurare profilactică a fron-
tierei româno-iugoslave, pe o bandă teritorială de 25 de kilometri, cuprinsă 
între Beba Veche (punctul cel mai vestic al Banatului) și Gruia (în 
Mehedinți): în noaptea de 17/ 18 iunie au fost deportați în Bărăgan 44ooo de 
oameni. Operațiunea a fost comandată de Moscova, metodologia a fost fără 
îndoială stalinistă. 

Cercetările recente, întreprinse în arhivele sârbești de dl prof. Miodrag 
Milin au constatat că startul reîntoarcerii acasă a fost dat nu de conducerea 
de la București, ci tot de Kremlin, din dorința lui Nikita Hrușciov de a se 
reconcilia cu Tito. Și, astfel, cazematele construite pe mănoasele ogoare 
bănățene și mehedințene au devenit inutile, caricaturile uriașe, plasate pe 
frontieră, cu Tito în chip de călău cu barda în mână („Titopor”), ornate cu 
zvastica și dolarul, au fost demontate, în 1956 Cominformul a fost desființat, 
iar relațiile dintre țările comuniste (primite între timp în ONU) au fost 
„normalizate” … cel puțin pentru un an, căci în iunie și octombrie 1956 au 
izbucnit insurecția de la Poznan și revoluția de la Budapesta. 

Totul dovedea că libertatea este incompatibilă cu regimurile 
comuniste. 

Ce s-a întâmplat, însă, în cei cinci ani de deportare a fost o dovadă că, 
în relațiile strict inter-umane, represiunea nu poate să ducă decât la 
solidaritate. În cele 18 localități pe care deportații au fost nevoiți să le 
construiască sau instituit relații de întrajutorare și solidaritate, indiferent de 
naționalitatea, confesiunea și gradul de cultură al celor strămutați. S-au 
tipărit zeci de cărți, albume, culegeri de amintiri pe această temă și mulți 
dintre pionierii acestei vaste bibliografii se află în această sală. Iar empatia 
celor prezenți este – îmi place să cred – în creștere constantă, invers 
proporțională cu numărul supraviețuitorilor, în continuă scădere. 

Îmi amintesc ceremonia din urmă cu 15 ani, când se împlinise o 
jumătate de veac de la Rusaliile Negre. Împreună cu Blandiana, cu regretata 
Stela Rusu (profesoară stabilită în Germania) și cu Ioana Boca (cea care vă 
citește aceste rânduri) soseam la Timișoara pe o vreme apăsătoare, ploioasă. 



11 

Felul cum am fost primiți de numeroșii prieteni – gazde (familia Sara-
foleanu, președintele AFDB și sora sa, ca și neobosita – încă și astăzi – 
doamnă Cornelia Fiat) ne-au făcut să uităm de nori și de ploaie. Ni s-au 
adăugat prietenii de la AFDP (Teodor Stanca și Teofil Botlung), colegul de 
Memorial Traian Orban și, nu în ultimul rând, colegii scriitori: Smaranda 
Vultur, Daniel Vighi, Viorel Marineasa. Seara neuitatul mitropolit Nicolae 
Corneanu și Blandiana și-au lansat două cărți proaspăt apărute, la sediul 
Asociației Scriitorilor. 

Marea și copleșitoarea prietenie ne-a însoțit și a doua zi, la Pădurea 
Verde, unde vasta poiană fusese pregătită ca pentru o serbare câmpenească: 
în jurul podiumului de pe care urma să vorbim și al chioșcurilor cu covrigi, 
gustări și răcoritoare apărute din toate zările o mulțime multicoloră și 
fremătătoare: foștii deportați veniți din toate comunele bănățene, cărășene și 
mehedințene veniseră să-și celebreze trecutul, dar nu cu un sentiment de ură, 
ci cu o chemare parcă nostalgică. 

Atunci am înțeles că își căutau tinerețea cu o nostalgie a solidarității și 
m-am simțit dator față de toți acești oameni care își înfrânseră destinul și 
suferința cu atâta mândrie. 

Memorialul Sighet era încă tânăr, împlinea opt ani. Arhivele oficiale îi 
era închise, era nevoie de toate aceste experiențe, de numele și povestea 
celor care le trăiseră. În asentimentul colegilor timișoreni am rugat pe sutele 
de oameni să-și trimită numele și adresa pentru a-i include în baza noastră 
de date. Am și acum acele bilețele, fiecare cu un nume și o adresă. Ulterior 
primind aprobare să intre în arhive, echipa de voluntari ai domnului 
Sarafoleanu a reușit să transcrie peste 30.000 de nume, care au alcătuit 
monumentalul catalog al AFDB. Dar noi am intrat din acel moment în 
colaborare directă. La Sighet am primit câteva lăzi cu obiecte trecute prin 
Bărăgan, cu care am alcătuit prima variantă a sălii „Rusaliile negre”. 

Prin schimburi de istorie orală, de fotografii și cărți ne-am împletit cu 
AFDB și cu „A treia Europă” eforturile de cercetare. 

Excepționalul album al publicistului german Walter Konschitzky ne-a 
dat ideea premonitorie că vom face cândva o expoziție, strângând mărturii 
fotografice și sintetizând din ele și din mărturiile scrise epopeea Bărăganului 
din urmă cu cincizeci de ani. 

A fost nevoie de încă un deceniu pentru asta. Munca Centrului nostru 
de studii asupra comunismului (cu cercetători extrem de puțini, având în 
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vedere că majoritatea personalului este la Sighet și se ocupă de mentenanța 
muzeului și nu de cercetare) este extrem de concentrată pe toate cele 60 de 
săli, și în plus Necropola din Cimitirul Săracilor, nu doar pe expoziții, 
editare și procurarea de fonduri. Dar – în fine – în martie 2011, expoziția 
„Rusaliile negre” era gata și am vernisat-o la Muzeul Național al Satului 
„Dimitrie Gusti” din Capitală – Aici a stat 3 luni – după care a pornit într-un 
lung periplu prin țară: întâi (cum era și firesc) la Timișoara și Turnu Severin, 
apoi la Brăila, Sibiu, din nou la București; apoi la Cluj, Budapesta, și, în 
sfârșit, la Sighet, alături de vechea expoziție de obiecte dăruite de Dumnea-
voastră Timișorenii. O variantă restrânsă poate fi văzută în micul muzeu de 
pe strada Calderon nr. 66, din București. 

În schimb, varianta în limba germană pe care am realizat-o în anul 
2012 cu ajutorul ICR Berlin a făcut un lung turneu în Germania: la 
Memorialul Hohenschonhausen din Berlin, apoi la Sindelfingen, Munchen 
(3 luni), Augsburg, Tübingen. Aici, la Tübingen, unde ne-am bucurat de 
sprijinul universitarilor Olivia Spiridon și Josef Wolf, compatrioții noștri, 
am asistat cu Blandiana la gesturi care ne-au impresionat până la lacrimi: 
vizitatorii tineri căutau cu febrilitate pe panourile noastre numele bunicilor 
și străbunicilor lor morți în Bărăgan. Am aflat ulterior, că Prefectura – care 
era gazda expoziției – organiza cu ocazia fiecărei întâlniri cu consilierii 
veniți din „Kreiss” – foarte mulți proveniți din România – pelerinaje și 
tururi ghidate prin expoziția noastră. 

Aici, ca și în toate locurile unde a fost expoziția, am distribuit cartea 
„Morți fără morminte în Bărăgan” în care completam studiul meu explicativ 
cu numele celor 1678 deportați (între care 177 copii) care și-au pierdut viața 
în detenție. 

Și – ca să mai vorbesc de o carte – vreau să spun ce ecou extraordinar 
a avut în librării și biblioteci „Munci și zile în Bărăgan”, jurnalul Elenei 
Spijavca, al cărei manuscris ni l-a dat cu toată încrederea inegalabila noastră 
prietenă și colegă, doamna Cornelia Fiat. 

Îi mulțumim ei, ca și Dumneavoastră tuturor, pentru că, de-a lungul 
anilor, ne-ați făcut părtași la trecutul și aspirațiile generației neînfrânte din 
„fruncea” Banatului. 

 

*        * 
* 
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Romulus Rusan: 
(13 martie 1935, Alba Iulia – 8 decembrie 2016, București) 
Scriitor, critic de film,  istoric. Autor a 12 cărți de proză scurtă, proză 

de  călătorie,  film,  interviuri.  A  primit  Premiul  Uniunii  Scriitorilor  pentru 
proză (1964 și 1982). 

Fondator,  alături  de  Ana  Blandiana,  al  Memorialului  Victimelor 
Comunismului și al Rezistenței și director științific al Centrului Internațional 
de Studii asupra Comunismului care a pregătit,  începând din 1993, banca 
de date a Memorialului Sighet. 

Coorganizator  și moderator  al  simpozioanelor  internaționale  de  la 
Memorialul Sighet (1993–2002) și al Școlii de Vară de la Sighet (1998‐2014). 
Coordonator  al  proiectului  de  cercetare  „Recensământul  populației  con‐
centraționare. 1945‐1989”. 

Membru al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste 
în România (2006).  În cadrul Raportului Comisiei a scris capitolele „Crono‐
logia  și  geografia  represiunii  comuniste”  și  „Recensământul  populației 
concentraționare.  1945–1989”,  apărute  simultan  și  în  volumul  cu  același 
titlu (Editura Academia Civică, colecția „Ora de istorie”). 

A  inițiat,  conceput  și  coordonat  programul  editorial  al  Fundației 
Academia Civică (7 colecții, dar și  în afara colecțiilor, totalizând 115 titluri 
cu peste 46.000 pagini). Printre volumele editate : Elena Spijavca, „Munci și 
zile  în Bărăgan”  (editor  și Argument Romulus Rusan), 160 p., prima ediție 
2004, ediția a II‐a 2011 ; Romulus Rusan (coord.), „Morți fără morminte în 
Bărăgan”, colab.: Ioana Boca, Virginia Ion, Andreea Cârstea, Angela Bilcea, 
182 p., 2011; „Cartea morților din închisori, lagăre, deportări”, coordonare 
și studiu  introductiv: Romulus Rusan Colaboratori: Ioana Boca, Virginia Ion 
(editor), Angela Bilcea, Andreea Cârstea, 880 p., 2013. În mai 2017 a apărut 
postum  volumul  „Istorie, memorie, memorial  sau  cum  se  construiește  un 
miracol”. 

De‐a  lungul a 22 de ani de cercetare a  realizat  în cadrul Muzeului – 
Memorial  de  la  Sighet,  planul  general  de  concepție  și  a  realizat  sau 
coordonat  toate  sălile  muzeului.  Printre  primele  expoziții  permanente 
deschise  la Memorial a fost cea dedicată deportărilor  în Bărăgan din  iunie 
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1951,  realizată  cu  sprijinul  Asociației  Foștilor  Deportați  în  Bărăgan  din 
Timișoara. 

Curatorul  și  coordonatorul  cercetării  pentru  expoziția  itinerantă 
„Rusaliile Negre. Deportarea  în Bărăgan”, deschisă  la București  în martie 
2011 și  itinerată  la Timișoara, Drobeta‐Turnu Severin, Sighet, Brăila, Sibiu, 
Budapesta. Varianta germană a expoziției a fost vernisată în 2012 la Berlin 
și itinerată apoi la München, Augsburg, Tübingen. 
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CORIOLAN BABEȚI 
 
 

MĂRTURIA UNUI DEPORTAT ÎN BĂRĂGAN: 

“ÎNCHISOAREA DINDĂRĂTUL OCHILOR”1 
 
 
Scenariul diabolic al deportării în Bărăgan, într-un simultan de masă, 

pus la cale de regimul comunist de la București în 1951, este acum dezvăluit 
în toate pliurile lui de istoricii cercetători ai acestei cabale criminale. Au fost 
numite cauzele inspiratoare în contextul internațional al relațiilor Tătucului 
Stalin cu Fiul disident, rebelul Broz Tito care și-a lăsat anatema pe altarul 
Internaționalei Comuniste, a fost surprinsă obediența cozilor de topor ale 
Moscovei din România – aleg să-i las nenumiți –, zelul, sadismul, cinismul, 
ura de clasă inculcată executanților ordinului (ca pe o adâncime de 25 de 
kilometri și pe o lungime egală cu frontiera româno-iugoslavă – să fim 
considerați automat simpatizanți ai rebelului vecin și potențiali dușmani ai 
monstrului paranoic din Kremlin!). 

O respectabilă bibliotecă a „Rusaliilor negre” – cum fericit a fost 
numit acest moment al nefericirilor noastre – dezvăluind manevrele cinice, 
sadice, ilegale ale conspiratorilor de umbră deasă – ieșiți din văgăunile 
conjuncturale ale istoriei postbelice, ne scutește să reluăm aici temele 
majore ale acestei impresionante conjurații a răului. Sincer fără de rest fiind, 
vă admir pe toți cei care v-ați dedicat timpul și v-ați expus sufletul unui 
subiect atât de toxic și dureros sorbind din poțiunea ticăloșiei metodice și 
instituționalizate, că, în fine, ați avut în fața ochilor, prin lecturi, studii de 
documente sau culegeri de mărturii, această lume a răului torționar și a 
suferinței victimelor. 

Sunteți promotorii și guarzii cunoașterii și ieșirii în larg a adevărului 
istoric. Gratitudinea mea se îndreaptă spre regretatul Sarafoleanu, spre frații 
Petru și Rafael Mirciov, spre fosta mea colegă de liceu Cornelia Fetea, spre 
Daniel Vighi și Viorel Marineasa, spre Smaranda Vultur, o personificare a 
                    
1 Rememorare la comemorarea a 65 de ani de la deportarea în Bărăgan, Timișoara, Casa 

Adam Müller Guttenbrunn, vineri, 17 iunie 2016. 
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Mnemosynei, către tandemul fratern Marcel și Valentin Sămânță, și last but 
not least spre Miodrag Milin și Liubomir Stepanov... 

Pe măsură ce pulberea eterică a timpului s-a depus peste acest episod 
al deportării, s-a stivuit în judecățile mele un noian de sentimente 
contradictorii... 

Am, pe de o parte, conștiința că sunt un supraviețuitor… Pe de alta mă 
consider numai una din cele 44000 de picături distribuite în acest episod 
oceanic de istorie colectivă. O picătură fără nume în marea bântuită de 
furtuni a acestei drame comunitare în care însă fiecare entitate a fost, sau 
mai poate fi încă, un autentic univers al psihodramei personale. În această 
dublă ipostază de anonimă picătură și de persona, țin să vă mulțumesc 
tuturor celor care de peste un sfert de secol întrețineți, cu dedicație și 
competență, focul nestins al amintirii în templul Memoriei Publice... 

Pe de altă parte însă mă încearcă sentimentul de multă vreme 
sedimentat că nu mie mi s-au întâmplat toate astea, ci unui dublu al meu 
care acum, în fața dumneavoastră, își deapănă cea mai intimă poveste a 
vieții lui din lagărul de la Dropia, un dublu numit în fel și chip de cei ce cred 
cu prea multe argumente în existența lui ca să poată fi negat : Daimon, 
Geniu, Mesager, Anghelos, Înger... 

Zvonurile care au precedat deportarea, „or să ne ridice”, „or să ne 
ridice”, murmurau oamenii, nu au servit prea mult cauzei pregătirilor pentru 
deportarea despre care se credea că va fi în Siberia. Au durat atât de mult 
zvonurile până când, prin repetiția lor, au anesteziat atenția celor incluși pe 
listele indezirabililor în ordinea gradului lor de periculozitate. Antrenați în 
conspirații, comuniștii au reușit să ne ia prin surprindere pe absolut toți cei 
considerați dușmani ai poporului, un echivalent pentru paria din castele 
Indiei. 

Pesemne că adeziunea noastră forțată la comunism, ocupația noastră 
de către noi înșine, va rămâne ca unul din marile blesteme ale istoriei 
naționale. 

În ce mă privește țin să vă aduc și să vă las mărturia mea despre 
copilul refugiat în memoria mea îndepărtată, dezghiocată cu acest prilej 
pentru prima dată. Despre Bărăgan, familia mea a ales să tacă. Dacă ai fost 
acolo alegi să îți exersezi uitarea răului parcă mai mult decât memoria... 

Viața mea și-a luat revanșa pentru suferința de atunci desfășurându-se 
ca un lung șir de daruri și minuni. Vreau să spun că pentru mine miracol e 
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faptul însuși al prezenței mele în mijlocul dumneavoastră, că după 65 de ani 
vin viu aici în fața dumneavoastră, ca într-o biserică a Mnemosynei, 
mărturisind în premieră un detaliu de viață personală trăit în ceasurile acelei 
dimineți a deportării… ca și în anii ce au urmat... 

 
*  *  * 

 
Pentru deschidere aleg să iau cu împrumut un haiku al poetului 

Nichita Stănescu: „Eu sunt o pată de sânge care vă vorbește”… El mă 
rezumă și dați-mi voie să cobor în infernul acelei dimineți din 18 iunie 1951. 
Am văzut atunci nu numai că tuturor celor din casă ni s-a dat peste cap tot 
cursul firesc al destinului, ci că înțelegerea lucrurilor a suferit pentru mine 
un cutremur de mare adâncime printr-o schimbare bruscă de axă magnetică. 
Violența acelei dimineți punea capăt copilăriei mele proteguite și fericite în 
coconul familiei și în reduta casei unor oameni destul de avuți. Am înțeles 
atunci că avuția familiei mele era și vinovăția supremă. În împrejurări 
comparabile, orice copil poate deveni adult într-o singură clipă de revelație 
când totul și toate împrejurul lui iau înfățișarea unei răscruci pe care ajunge 
să fie răstignit. 

După ce în crugul nopții ne-au trezit baionetele soldaților care loveau 
în geamurile înalte ale casei noastre din Iam, cam spre 5 și ceva dimineața 
mi-a fost dat să văd cu ochii mei moartea tatii. Fusesem primul „pachet” 
făcut de mama și depus în curte la colțul casei. De aici aveam să contemplu 
derularea unui film de groază când pe poartă irumpe un militar cu ochii duși 
în orbite și cu capul înfundat într-un chipiu și cu gura ca o prăpastie... Tot ce 
am auzit a fost: „te împușc, chiaburule Babeți!” și alte câteva atribute de 
care nu sunt însă sigur... „Cât mai sunt în curtea mea, glonțul tău nu mă 
atinge”, i-a răspuns tata și deodată vocea lui a fost acoperită de zgomotul 
asurzitor pentru mine al armei descărcate. 

Brațele mele se încolăciseră cataleptic în jurul piciorului părintelui 
meu, care, amenințat cu moartea de acefalul pătruns în curtea casei, hotărât 
să-l reducă la tăcere pe tata, a scos pistolul îndreptându-l spre pieptul lui 
dezvelit. „Taci, tata, taci că te omoară!” aș fi țipat din toți rărunchii... în timp 
ce încercam să-l împiedic să răspundă omului în uniformă, amenințării cu 
nume predestinat sau inventat, colonelul Spaimă. Am văzut mâna tatii 
apucând pistolul, împingându-l în sus peste umărul lui… Dar lumina zilei 
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s-a stins brusc pentru mine. În plin răsărit, peste mine s-a lăsat un întuneric 
de care a fost cuprinsă și memoria mea. Mama, aici în sală la cei 95 de ani ai 
săi, mă asigură și azi că militarul nu a tras niciun glonț ...iar eu îi spun că 
aud și acum bum-ul asurzitor al pistolului... Neurofiziologii îmi întind o 
mână de ajutor spunându-mi că una din sechelele bolii mele este criptomne-
zia, amintirea cu lux de amănunte a tuturor detaliilor. De fapt, amintirile 
mele sunt niște vietăți care uneori nu îmi dau pace și pe care nu o dată le 
alung ca pe niște nepoftiți. 

În ce mă privește, a avut loc, cum afirmă neurologii, o „schimbare de 
paradigmă” în percepția realității. După ei, aș fi cunoscut în acele ore ale 
dimineții „necunoscutul” însuși și asta – paradoxal – chiar prin pierderea 
cunoștinței... Sora mea delira de febră plângând cu sughițuri după căruciorul 
ei lăsat de tata șefului de post. „La ce vă mai trebuie, domnu avocat?” îl 
agrăise acesta pe peron... Eu sufeream de anxietatea acestei interminabile 
nopți din mintea și sufletul meu. Pășeam în urma căruței în care fuseseră 
aruncate de-a valma lucrurile. 

Imaginea de bun rămas din Iamul copilăriei mele a fost aceea a 
bisericii în care cu numai o zi mai înainte fuseserăm la slujba de Rusalii noi 
copiii și bunica Maria Rosa... Privind-o cumva peste umăr, i-am văzut turnul 
căzut ca un cap de pasăre uriașă, atârnând pe fațadă, o zburătoare albă, 
sacrificată, din gâtul căreia șiroia sânge pe lăcașul ce părea acum de carne, 
dar cumva în ruină. 

În gara din Iam ne aștepta Leviathanul lung de douăzeci vagoane cu 
gurile căscate ce înghițeau lacome cele vreo 20 de familii de iemenți2. 

Ce să iei mai întâi? Așa se face că, deși mama împachetase de luni de 
zile o parte din arhiva străveche cu documente și fotografii ale Babeților, 
balotul pus cu grijă de ea a rămas sub paturile din dormitorul în care îl 
ascunsese... 

Obsesia supraviețuirii distruge toate celelalte ierarhii... Azi nu mai 
regretăm nimic altceva, nici casă, nici pământurile mănoase, nimic, decât 
această pierdere mare pentru familia mea, memoria ei adunată de multe 
generații. În urma noastră, rugul de foc din curte mistuia cărți rare, fotografii 
uriașe ale strămoșilor și documente vechi de cel puțin 150 de ani și, poate, 
scrierile străbunicului meu Andronic Valeriu Babeți, despre care știu doar că 
primise un premiu al Junimii... 
                    
2 iemenți, adică persoane din localitatea bănățeană Iam. 
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În curtea casei, ultima imagine întipărită pe retina mea a fost însă 
zborul tabloului înfățișând-o pe Fecioara Maria cu pruncul Iisus, văzuți la 
marginea unui lan de crini, pânza imensă care îmi veghea somnul și 
rugăciunile de seară. Cei doi tineri veniți să ne ajute la transport l-au aruncat 
peste claia de lucruri din căruță, dar în memoria mea a rămas întipărită clipa 
când piciorul unei mese a străpuns pânza... Am auzit, de altfel, zgomotul 
pânzei sfâșiate ca și cum o armă albă mi-ar fi străpuns inima și creierul. Am 
văzut că nu e nevoie decât de o clipă ca să pierzi lucruri care îți sunt dragi și 
lumea să se întoarcă în haos... 

Cuibărit pe un fotoliu în vagonul acela neaerisit și fără lumină, o 
închisoare pe roți de fier, în care fuseserăm înghesuiți de-a valma oameni, 
animale și lucruri, am cunoscut criza numită în literatura medicală de 
specialitate închisoarea cu ochi negri... Sar peste ușurarea pe care am trăit-o 
cu toții în plină teroare când am descoperit că numele gării nu era scris în 
rusă: Ciulnița. Nu eram în Donbass și nici în Siberia, anunțate de zvonistica 
regimului ca destinații ale deportării noastre. Până și eu știam că Siberia este 
un uriaș cimitir al oamenilor exilați în gerurile ei polare... 

În spatele Ciulniței, la vreo câțiva kilometri de gară, eram primii 
sosiți. Când camionul s-a oprit în întinderea asta în care creștea o plantă cu 
totul necunoscută nouă bănățenilor, bumbacul, mama se adresează șoferului 
deja uimit că noi vorbim românește, căci aștepta trenuri de imigranți 
coreeni... Aplecându-se spre geamul Molotovului ce se oprise brusc, l-a 
întrebat: vi s-a defectat motorul? Nu, doamnă, aici o să locuiți și arătă 
întinderea ca podul palmei până în zare, neîntreruptă de niciun obstacol, 
casă, pom sau fântână. Cum aici, întrebau ai mei? Cum, domnule șofer? Sub 
cerul liber? Da, aici mi s-a spus să vă aduc. 

În toamnă începeam primul an de școală. În anii ce au urmat aș fi dat 
orice să fiu asemeni colegilor de școală și prietenilor mei joacă. De la 7 la 
12 ani devenisem însă neasemeni lor... Timid, temător, timorat, ca un corn 
de melc, devenisem un izolat, autist, cum se numește azi izolarea unui copil. 
„Absențele comițiale”, cu o frecvență foarte mare la orele dimineții, ca și 
cum vroiau să îmi amintească cum că totul începuse în acea dimineață de 18 
iunie, când ghimpele se înfipsese în lobul stâng al creierul meu. Cuvântul ce 
vroiam să-l rostesc se oprea la jumătate, creionul sau penița tocului cu care 
scriam rămâneau țintuite în pagina caietului, furculița cu mâncare se oprea 
la mijlocul drumului dintre farfurie și gură... Secunde în șir, uneori pentru 
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un minut, încremeneam în acest stop-cadru cinematografic, dar continuând 
călătoria mea într-un dincolo uneori feeric, paradisiac, pentru ca apoi să fiu 
restituit iarăși universului paralel al realității trăite ca troglodiți îngropați de 
vii în bordeie și case în care primăvara pe pereți încolțea grâul rămas în 
paiantă. Uneori mă încerca senzația că întoarcerea din aceste zboruri în 
tărâmuri necunoscute îmi suspenda o anume extatică senzație de fericire... 
În ciuda acestui fapt, nu visam decât să fiu asemeni colegilor mei, a copiilor 
din jur... 

 
*  *  * 

 
După cinci ani, în 1956, și la capătul a numeroase peripeții logistice 

care au prelungit provizoratul și nomadismul Babeților, am reușit să ne 
mutăm în vila unchiului mamei, Maxim Radovan, fostul prefect al Oraviței 
în anii 30, martir al familiei, torturat și ucis de comuniști în 1947, în 
episodul ulterior înscenării de la Tămădău. 

1957–58. Acolo, pe geamul de la baie ce dădea spre râul ce curgea pe 
sub majestuoasa boltă de piatră, aruncam zilnic toate barbituricele... feno-
barbital, hidantoin, ascunzând cu grijă rebeliunea mea părinților mei. 
Sintagma diagnosticului pus pe maladia mea o știam de la 10-11 ani, când 
am auzit-o din gura unui medic din Călărași. Anatomia o învățam pe propria 
piele. Uitați, spunea medicul Ionescu de la Spitalul Central din București, 
care citea mamei radiografia, vedeți, aici e o rană de mărimea unui ou de 
porumbel. La sfârșitul consultației, adresându-se cu blândețe mamei în timp 
ce îmi ținea mâinile într-ale lui: O să se vindece de la sine prin creștere și nu 
va avea de suferit niciodată de alte sechele... Foarte mulți, băieți mai ales, 
fac boala asta pe care o declanșează de obicei o mare emoție, o spaimă greu 
de suportat. Tata și mama nu au făcut niciodată legătura dintre dimineața 
aceea a deportării și crizele mele, adevărate furtuni ale creierului care au 
rămas mereu un secret al meu. 

Călătoream într-o lume de la marginea cuvintelor. Încercarea de a le 
descrie se spulberă ori de câte ori vrei să povestești ce vezi în clipele acelea. 
Ori, cum credeau cei vechi, primeam vizita unei alte entități, ori pătrundeam 
într-un alt spațiu. Eul inferior, Eidolonul conștient de sine realizează însă că 
este asistat de dublul unui Daimon pe care acesta îl vizitează în unele cazuri 
și de câteva zeci de ori pe zi. 
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Dar tocmai în perioada în care se producea vindecarea în viața mea au 
apărut lecturile despre această afecțiune, risipind o parte din întunericul din 
ceea ce era „închisoarea dindărătul ochilor” cu luminile unor reflectoare de 
urmărire. Am pătruns ca un detectiv în propriul trecut imediat, încercând să 
înțeleg postfactum ce trăisem. 

„Aura”, această „briză” a bolnavului ce continuă să rămână marele 
mister al neurofiziologiei, se regăsește doar în descrierile Nirvanei budiș-
tilor. Când am luat act de galeria ilustră a celor ce au cunoscut „închisoarea 
din spatele ochilor”, de la Platon la Dostoievski, am început să urmez, de 
fapt, o lungă terapie nimănui mărturisită: complexele s-au mai stins, 
timidățile s-au mai atenuat, cum vedeți, nu cu desăvârșire. Aveam 15-16 ani 
când sănătatea mea s-a restaurat integral și am uitat cu totul de afecțiunea 
„morbului sacru”. 

Surpriza mult mai târzie a lecturilor mi-a fost dăruită de Platon, cel ce 
percepuse frontiera ce separa lumea terestră a formelor de modelele ei 
perfecte din Republica celestă a Ideilor. În greacă, epilambanein, de unde 
epilepsia, are sensul de „a captura”, de unde ideea că „morbul sacru” 
presupune prezența unei alte entități care face prizonieră mintea bolnavului. 
Extazul, ieșirea din sine este de altfel diagnosticul pus pe vorbirea și 
scrierile tuturor profeților biblici. Pentru antici, „atacurile” epileptice erau o 
probă a prezenței divine ce ar conferi capacități premonitorii, iar Biblia 
afirmă că sufletul viu al lui Yahve (nephesh, ființă, suflet) îl poate vizita pe 
profet... 

Nici romanii, mult mai terre-à-terre în religia lor, în care geniile 
survolează întreaga existență, nici evreii, nici iranienii și nici gnosticii în 
care mișună eoni și ființe intermediare ca Sophia, însoțitori ai omului, nu au 
disprețuit entitățile care „dublează” ființa de carne și oase a omului. 

Dintre toate lecturile, Epictet mi-a descris cel mai adecvat „închi-
soarea din spatele ochilor”. Zeii au dat fiecărui om un păzitor, pe Daimonul 
său, a cărui sarcină este să aibă grijă de el, un Daimon care nu doarme 
niciodată și nu poate fi înșelat. Ce alt paznic mai bun și mai grijuliu ni s-ar fi 
putut da? Așadar, atunci când ai închis ușile,,,când ai făcut întuneric în casă, 
amintește-ți, să nu spui niciodată că ești singur; căci nu ești. Zeii sunt cu 
tine, și Daimonul este cu tine”. 

Dar abia prin Demonii lui Dostoievski m-am întâlnit oarecum cu mine 
însumi. „Epilepsia este prețul pe care unii dintre noi trebuie să-l plătească 
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pentru posibilitatea pe care o avem de a adăposti cel mai uimitor lucru din 
univers la câțiva centimetri în spatele ochilor.” 

Atunci când, cel mai probabil, trauma s-a petrecut în dimineața depor-
tării, nimeni, nici cel mai sofisticat neurofiziolog din lume, nu ar fi putut 
rosti fraza de mai sus. În Demonii îmi era documentată propria suferință. 
„Există clipe, nu durează decât cinci sau șase secunde, nu mai mult, când 
simți prezența armoniei veșnice, deplin atinse. Nu e ceva pământesc; și nu în 
sensul că ar fi ceva celest, ci în sensul că omul, în întruparea lor pămân-
teană, este incapabil să o suporte. Trebuie să se transforme fizicește sau să 
moară. Este un sentiment clar și indiscutabil. Ai brusc senzația că simți 
natura în toată plenitudinea ei și te surprinzi îndată spunând: da, e 
adevărat.... Nu știu dacă această beatitudine durează secunde, ore sau luni, 
dar credeți-mă, n-aș da-o pe toate bucuriile pe care mi le poate aduce viața.” 

„Epilepsia de lob temporal, observă savanții, forma de care suferea 
Dostoievski, este cauzată de leziuni la acele regiuni care utilizează ca 
neurotransmițător glutamatul. Boala asta se petrece sub un alt cer. Sub un 
cer în furtună și într-un întuneric vizibil.” 

Abia după decenii mi-a fost dat să înțeleg cerul în furtună din 
dimineața deportării. Toți sătenii în afară de mine și-l amintesc senin. Și 
trupul sângerând al Bisericii Iamului. 

Cu umbrele copilăriei mele, cu imensa suferință a sufletului meu care 
tânjea după normalitate, după condiția de egal cu semenii mei am cunoscut 
o cotitură bruscă atunci când lecturile mi-au dezvăluit că, în esență, nicio 
religie nu a omis această legătură de rudenie cu dublul omului și, prin el, cu 
Divinitatea. 

Toată această constelație de nume ilustre ce au avut cunoștință despre 
dublul omului, constelație – din care nu lipseau profeții Vechiului și apostoli 
ai Noului Testament în frunte cu Ezechiel, Ieremia, Sfântul Pavel –, 
Pitagora, Platon, Aristotel, Dante, Dostoievsky, Flaubert, Tolstoi, Creangă, 
Leonardo, Michelangelo, Van Gogh au devenit, la diverse vârste ale vieții 
mele, îngerii și terapeuții mei secreți: anvergura aripilor lor, altitudinea 
zborului lor mi-au restaurat speranța, pasiunile, dragostea de efort și studiu. 

Tristețea părinților mei, a chipurilor lor, a mamei în special o transport 
cu mine peste tot și azi ca pe o relicvă a dragostei lor îndurerate, grimasate 
de disperare, de milă și rugăciuni. 

Dintre toate sechelele, da, vă pot mărturisi asta, am rămas cu ceea ce 
medicii numesc hipergrafie și hiperconectivitate, cum o numește 
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Geschwind, o exacerbare a gândirii analogice; o voluptate irepresibilă a 
intelectului meu de a cerceta invizibilul în vizibil. Poate pentru că am aflat 
că vizibilul e gravid de invizibil, că o lume de dincolo se insinuează mereu 
în cea a simțurilor noastre. De când am luat act de existența acestui dincolo, 
din zborul în celălalt tărâm, am rămas însă cu pasiunea celui ce zboară 
dincolo de imagine, cum visa Goethe, cercetând urzeala ascunsă îndărătul 
lucrurilor duse la vedere de un pictor sau cineast. Din perspectiva receptării 
știm că există sensuri, dar nimeni nu pune mâna pe ele. Să pipăi firele 
nevăzute ale sensurilor, întotdeauna mai tinere decât vizibilul, țesute de un 
artist dedesubtul întinderilor de culoare sau volumelor, din Nudul Venerei 
dormiente al lui Giorgione-Tițian sau în armonia Gânditorului Lorenzo de 
Medici a lui Michelangelo înseamnă a pune împreună pe dincolo cu 
dincoace. 

Nimic însă nu întrece fericirea de a fi asemeni celor din jurul tău. 
Chiar cu hipersensibilitatea care m-a impregnat ireversibil, aveam să percep 
adevărul că normalitatea rămâne cel mai mare dar din antecamera oricărei 
forme de creativitate. 

Ca dovadă că poate fi un ideal al persoanei e că după normalitate 
tânjim și atunci când e vorba și de sănătatea unui corp social cum e 
societatea noastră, încă prizonieră a sindromului post-traumatic, a 
schimbării de paradigmă de după 1989. 

 

*        * 
* 

 
Coriolan Babeți: 
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1967–1970 muzeograf la Muzeul Porţile de Fier din turnu‐Severin. 
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1971–1989  inspector  principal  la  Comitetul  de  cultură  al  Judeţului 
Timiş cu artele spectacolului – teatru‐muzică – şi Uniunile profesioniste de 
creaţie: scriitori, artişti plastici, muzicieni. 

Din  1980 Membru al uniunii Artiştilor Plastici din România  –  Secţia 
Critică de Artă. 

1990–1991 Viceministru/Secretar de Stat în Ministerul Culturii condus 
de Andrei Pleşu. 

1992–1996 Director – fondator –al Institutului de Cultură şi Cercetare 
Umanistă de  la Veneţia, fosta „Casa Romena” fondată de Nicolae  Iorga  în 
anii 30 ai secolului trecut. Membru „en titre” al Academiei de  litere şi arte 
Ateneo Veneto – Veneţia. 

1997 – Bursier al Universităţii Ca’ Foscari din Veneţia. 
1997–2002 Director al Institutului Român de Cultură de la New York. 
2002 – Bursa New Europe College Bucureşti. 
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Autor de  eseuri  şi  studii de  istoria artei  şi antropologie  culturală  în 

reviste de cultură şi de specialitate. 
În ultimii 20 ani a publicat: 
Istoria ca arenă a disputei arhetipale, Bucureşti, Curtea Veche, 2007; 
Democraţia  o  Religie  a Marii Mame,  3  volume,  Bucureşti,  Editura 

Curtea Veche, 2009; 
Atelierele  de  Arte  Timişoara,  (&  Bucureşti),  Timişoara,  Editura 
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VIOREL MARINEASA 
 
 

DOUĂ CĂLĂTORII ÎN BĂRĂGANUL 

DEPORTAȚILOR 
 
 
În anul 1994 a apărut Rusalii '51. Fragmente din deportarea în 

Bărăgan, carte pe care o scrisesem împreună cu Daniel Vighi. Vorbiserăm 
cu o sumedenie de deportați, am consultat numeroase documente, dar aveam 
meteahna de a nu cunoaște Bărăganul. Ne-am folosit de amintirile altora și 
am pus la bătaie propria noastră imaginație. Tânjeam (cum am spus undeva) 
„să vedem, să pipăim spațiul deportării”, așa că propunerea lui Silviu 
Sarafoleanu, pe atunci (1995) președinte al Asociației Foștilor Deportați în 
Bărăgan Timișoara, de a merge „în expediție” într-acolo a venit la fix. 
Trecuseră 44 de ani fără o lună de la sinistra noapte de 18 iunie 1951. Au 
plecat cu microbuzul Ford al firmei Tiffany, mânat de Costel din Dalboșeț, 
următorii: Silviu Sarafoleanu (deportat în etate de patru ani din Comloșu 
Mare la Măzăreni), Vasile Fantaziu (deportat la Movila Gâldăului), Teofil 
Subu (deportat din Obad la Valea Viilor), arhitectul Mihai Botescu (cel care 
va realiza albumul Bărăgan, 1951. Fotomemoria unei deportări), ziaristul 
Valentin Sămânță (fiu al unor paori/țărani deportați din Ferendia în satul 
Olaru), Daniel Vighi și subsemnatul. Nu a fost un voiaj de plăcere, ci am 
urmat un itinerar stabilit cu schepsis. 

În primul rând au avut loc trei întâlniri în localități unde concentrarea 
foștilor deportați era semnificativă. Timișorenii posedau două atuuri: 1. 
stăteau bine în organizare și puteau să-i consilieze pe ceilalți ca să-și obțină 
drepturile; 2. aveau asupra lor cartea recent tipărită, doldora de mărturii și de 
documente, iar aceasta le deschidea celor ce se stabiliseră departe de Banat, 
în apropiere de locurile supliciului lor, apetitul pentru confesiune. În Brăila 
am fost ghidați de doi bărbați cu șarm deosebit, basarabeanul Iuvenalie 
Harabagiu și aromânul Dumitru Dumitru, complementari în umor și în arta 
povestitului. De-a lungul anilor, aceștia au rămas prieteni fideli ai timișo-
renilor. La Fetești am luat aminte la fenomenul răs-deportării în diferite 
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variante: evacuare, refugiu, schimb de populație etc. Iată câteva „trasee”, de 
fapt vieți de om la discreția unei istorii vitrege: Ismail – Lovrin – Lătești – 
Fetești; Salonic – Silistra – Bulgăruș – Lătești – Fetești; Tighina – Turnu-
Severin – Sânnicolau-Mare – Valea Viilor – Fetești… La Dâlga, unde satul 
nou s-a contopit cu cel vechi, am dat de Enache Hristu, om scurt și îndesat, 
de meserie tâmplar, cu palmele ca niște lopeți. Ni le arată, cu ele a construit 
întâi bordeiul, apoi căsuța, casa și vila clanului. Numai bordeiul s-a prăpădit 
la o ploaie nemaipomenită, celelalte sunt în picioare, pentru trai bun și 
pentru aducere aminte. De-acum, aici rămâne. S-a născut în Cândrova, lângă 
Edisa, în Grecia, a ajuns în Cadrilater, în satul General Praporgescu, apoi, în 
'40, la Crucea – Călărași, iar după trei luni – în comuna Kogălniceanu, lângă 
Constanța; un interludiu la Casimcea – Tulcea, ca să se stabilească definitiv, 
vorba vine, la Beșenova/Dudești. În 1951 l-a aruncat regimul comunist într-
un lan de ovăz. După ridicarea restricției n-a mai avut puterea să se întoarcă 
în Banat. La plecare ne dăruiește câte un exemplar din Zborlu a nostru, 
revistă a aromânilor ce apare la Freiburg. 

De o încărcătură afectivă aparte a fost „confruntarea” deportaților cu 
locurile deportării. „La Urleasca s-a șters orice urmă, n-a rămas decât un 
câmp oarecare. Boltă de plop negru peste șosea. Silviu Sarafoleanu își 
scrutează copilăria prin boscheții de pe marginea drumului. Nimic. Niciun 
reper. În primul an s-a semănat grâu, în al doilea mazăre, iar în al treilea 
bumbac. Bumbacul are flori roz ca o monedă de o sută de lei. Din flori se 
face pămătuful. Nu sunt dropii, nici ciulini. Satul s-a numit ba Urleasca, ba 
Măzăreni. Chiar și Satul Nou. O luăm din loc cu Fordul firmei Tiffany; într-
o parte, peste canale de irigații, un tractor mărunt și Munții Măcinului ca o 
gingie roasă. Intrăm în Brăila” (Viorel Marineasa, Daniel Vighi, Valentin 
Sămânță, Deportarea în Bărăgan. Destine, documente, reportaje, Editura 
Mirton, Timișoara, 1996, p. 26). Teofil Subu tresare când dă cu ochii de 
dispensarul stas din Dâlga, construcție care, în mod miraculos, a rămas 
intactă. Exact ca la noi, la Valea Viilor, exclamă domnul Subu. Dumnealui a 
rămas în amintirea unui fost coleg de școală, rămas la Fetești, cum a coborât 
din trenul care l-a dus în deportare: avea un pulovăr roșu. Vasile Fantaziu 
prinde inimă când intrăm în Pietroiu. Urcă sprinten dealul. Dă de fântâna 
despre care ne-a tot pomenit. Ne arată școala, sediul miliției, dispensarul, 
aici a stat cutare, dincolo a stat cutare. Ne privim năuciți. Nu vedem nimic. 
Doar iarba, crescută canonic, dă semn că s-ar fi putut să fi fost așezări 
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omenești. Domnul Fantaziu ne indică o ridicătură dinspre vârf: e Movila 
Gâldăului, de-aia au botezat satul așa. Ca să nu plutim în imaginar, dăm mai 
jos, către Borcea, de patru-cinci case care au rămas de atunci. Într-una 
singură mai trăiește o familie de foști deportați. 

Regimurile totalitare, zice Tzvetan Todorov, își propun să dețină 
monopolul asupra memoriei, astfel ca „minciunile și mistificările să ia locul 
realității” (Tzvetan Todorov, Abuzurile memoriei, Amarcord, Timișoara, 
1999, p. 9-10). În secțiunea consacrată deportărilor în Bărăgan, Raportul 
final al Comisiei Prezidențiale de Analiză a Dictaturii Comuniste din Româ-
nia consemna că „în 1964, satele vechi aveau să dispară prin distrugere 
intenționată. Casele au fost în marea lor majoritate demolate, iar pământul 
arat. Făcea parte din politica partidului această ștergere a urmelor într-un 
moment în care, oficial cel puțin, încetaseră detențiile cu caracter politic” 
(Smaranda Vultur, Din radiografia represiunii. Deportarea în Bărăgan, 
1951-1956, Mirton, Timișoara, 2011). 

În periplul nostru, Rubla a avut aerul unei rezervații. Dar și al unei 
revelații. Când am ajuns acolo, am mai găsit 11 case (din cele 465), risipite 
prin orz și prin cânepa sălbăticită, și nouă locuitori. Dacă treci cu mașina de 
la Brăila spre Slobozia, nici n-ai să observi această rămășiță de sat. De la 
Viziru, altădată reședință de plasă, apoi de raion, vei vedea niște colibe în 
depărtare, ca niște geamanduri într-o mare de grâne. Când plouă sau când 
viscolește, nu poți ajunge la Rubla, e un tărâm cu acces condiționat. Kilo-
metrul care o desparte de șosea se face atunci de-o poștă și nici nu mai ești 
sigur c-ai nimerit satul. Nu biserică, nu cimitir, nu popă, nu doctor, nu butic. 
Nu e chiar așa de mare singurătatea la Rubla. Până în urmă cu un an trăiau 
aici două femei (soacră și noră), acestea, atunci când știau că trebuie să se 
arate derbedeii ce bântuiau pe la fermele din jur, după un orar stabilit, pro-
babil, împreună, pe tăcutelea, fugeau de-acasă, ascunzându-se pe câmpuri 
pentru a-i lăsa pe aceia să le ia ultimele nimicuri (vreun borcan cu dulceață, 
chibrituri, zdrențe). Unde a fost cimitirul, buruiana și lăstărișul depășesc 
statul omului. Cică anul trecut, unul a băgat oile și porcii acolo, așa că s-a 
distrus și ce-a mai fost în picioare. Citim pe o cruce de fier strâmbată: 
MÜLLER MAGDA (1871-1953) (după V. Marineasa, D. Vighi, V. 
Sămânță, op. cit., p. 10-17 passim). Pe mine m-au dat gata soții Dic. Aveau 
patru băieți: trei – șomeri, unul șofer. El, octogenar, ne-a spus povestea 
vieții sale din poziție de drepți. Mic de stat, mare la sfat, haine de căpătat. A 
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vrut să dărâme regimul activând în organizația clandestină Vulturii Daciei. 
După închisoare, cu domiciliu forțat. Îl va continua până la sfârșitul vieții, 
deși restricțiile, cică, s-au ridicat de mult timp. Nu e convins, din moment ce 
primarul comunist (astăzi, democrat) de la Însurăței, Nicolae S. Nicolae, i-a 
impus, prin 1977, conform directivei lui Ceaușescu, să-și demoleze una din 
bojdeucile de paiantă, ca să nu se moleșească în lux. Îl întreb, stupid, la ce 
număr stă. Cumpănește, apoi, cu apetitul său pentru neologism, răspunde 
elegant: „Nu cred că este ceva imperios...” Soția, doamna Lenuța, s-a născut 
la Roma. A rămas acolo zece zile, apoi a ajuns la Balta, în Mehedinți, pe 
moșia tatălui. De 44 de ani e la Rubla, unde a învățat Cântecul foamei: „La 
Londra sună centrala,/ La burtă sună haleala/…/ Trăim de azi pe mâine/ 
Rozând la coji de pâine”. 

Am fost urmăriți în această călătorie de obsesia, e drept, secundară, 
totuși presantă, de a găsi bănățeanul (nu basarabeanul sau bucovineanul sau 
aromânul care a trecut prin Banat, ci bănățeanul „pur-sânge” care nu s-a mai 
„repatriat”). La Rubla am dat de un bănățean și nu prea, născut la Periam din 
părinți veniți din Cetatea Albă, dar omul nu acorda nicio semnificație 
acestui fapt, din moment ce a plecat la doi ani de acolo pe un drum care nu 
presupune întoarcerea. Un personaj-fantomă bănățeanul ăsta. Cică e un sârb 
din Becicherecu-Mic, căsătorit la Fetești cu o persoană din Pietroiu, el chiar 
a declarat că vrea să ne vadă, dar se pare că s-a răzgândit în ultima clipă. 
Când să ne dăm bătuți, se arată un domn cu lavalieră, manierat, advocat de 
meserie, originar din Iași, care s-a însurat cu domnișoara Lutz din Săcălaz la 
Timișoara, e o poveste frumoasă, s-au regăsit în Bărăgan, ea – deportată, el 
cu domiciliu forțat. Nu, n-o putem întâlni, din păcate, pe doamna advocat 
Vizitiu, născută Lutz, dumneaei se deplasează cu greutate, așa că a rămas la 
Fetești-Gară. 

* 
A doua călătorie s-a petrecut peste doi ani și a vizat colectarea de 

informații privind deportarea de la filiale județene ale Arhivelor Naționale: 
Călărași, Ialomița, Brăila. Firește, tot la inițiativa lui Silviu Sarafoleanu și a 
Consiliului AFDB Timișoara. S-au deplasat vreo șase persoane cu același 
Ford al firmei Tiffany. Procedura: unde s-a putut, am tras la xerox mate-
rialele care prezentau interes, iar unde nu – ne-am notat ce am crezut de 
cuviință. Hârtiile arătau o neașteptată „grijă față de om”, în sensul că, prin 
puzderia delegaților trimiși pe teren, organele centrale cunoșteau în detaliu 
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situația din zonele cu deportați și luau măsuri riguroase, grupate pe urgențe. 
Faci haz de necaz când vezi ce acțiuni cultural-educative se preconizau 
pentru niște „dușmani ai poporului”: să cânte imnul URSS și bucata Cântec 
de însămânțări, să prelucreze broșura nr. 55 despre conservarea pentru iarnă 
a legumelor și zarzavaturilor, să citească Pământ desțelenit, Tânăra Gardă 
și Mitrea Cocor. Am avut un tremur și am dat drumul unui țipăt atunci când 
tocmai eu am dat peste semnătura marelui etnomuzicolog Harry Brauner în 
josul unei foi. Eliberat, zice-se, după 12 ani de pușcărie politică (fusese 
condamnat la 15 în „lotul Pătrășcanu”), acesta este trimis cu domiciliu 
obligatoriu, în 1962, în satul Viișoara de lângă Slobozia. Nu e destul, trebuie 
să facă o cerere către președintele Sfatului Popular pentru a i se repartiza 
casa cu nr. 38, una în care stătuseră deportații. „Luptăm pentru pace”, scrie 
cu o caligrafie impecabilă, dar omite semnul exclamării. După o vreme 
revine cu altă petiție, cerând să i se aprobe transferul din casa cu nr. 38 în 
casa cu nr. 37. Se păstrează și procesul-verbal de predare-primire între 
Codreanu Mioara, responsabil cu materialele, și Brauner Harry: 1. 3 (trei) 
foi ușă; 2. 8 (opt) giurgiuvele. Aici, la Viișoara, se va căsători, doi ani mai 
târziu, cu Lena Constante, ieșită și ea din închisoare. 

Cele două călătorii în Bărăgan s-au materializat prin capitolul 
„Exercițiu de memorie în țara lui Panait Istrati” din volumul Deportarea în 
Bărăgan..., prin adăugarea diviziunii „Actele, la o nouă lectură” la Rusalii 
51, ediția a II-a. S-a îmbogățit arhiva AFDB Timișoara. Arhitectul Mihai 
Botescu nu ar fi putut concepe albumul deja pomenit fără o atare experiență. 
Valentin Sămânță nu ar fi avut îndemnul să scrie minunata secvență „Omul 
din crucea de grâu” dacă nu ar fi trecut atât de aproape de locul unde s-a 
născut fratele său. Nici eu n-aș fi ajuns prea lesne la acea meditație asupra 
locuirii în Bărăgan și asupra memoriei privind deportarea, Bărăgan – spațiu 
pierdut, timp regăsit, apărută în Analele Sighet. 

Dincolo de acestea, rămâne mai cu seamă emoția inegalabilă de a bate 
cu pasul locurile deportării, șansa de a întâlni oameni care ascund povești de 
viață incredibile, mult mai bogate decât cred cei ce acuză repetitivitatea, 
variațiunile pe aceeași temă din mărturiile deportaților. 

 
*        * 

* 
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Viorel Marineasa: 
S‐a născut la 2 septembrie 1944 în Țipari, Timiș. 
Prozator,  eseist,  gazetar,  editor.  Membru  fondator  al  Societății 

Timișoara.  Vicepreședinte  al  Asociației  Culturale  Ariergarda.  Coautor  al 
volumelor Rusalii´51. Fragmente din deportarea  în Bărăgan, 1994  (ed. a 
II‐a 2004, ed. a  III‐a 2017), Deportarea  în Bărăgan. Destine, documente, 
reportaje,  1996  (ed.  a  II‐a  2016)  și  BĂRĂGAN,  1951.  Fotomemoria  unei 
deportări, 2000 (ed. a II‐a, 2016) 
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DANIEL VIGHI 
 
 

ISTORIA DE LA CRIOGENIE 

LA MEMORICID 
 
 
O poveste, nu lipsită de tâlc pentru ceea ce vreau să spun, am auzit-o 

în anii din urmă despre un mare savant japonez, ajuns la senectute, căruia i 
s-a propus să fie supus criogeniei după moarte. Acest proces presupune 
înghețarea în condiții speciale a corpului în speranța unei viitoare readuceri 
a sa în condiții biologice vitale într-un viitor îndepărtat. Bătrânul i-a întrebat 
pe cei care i-au propus acest lucru, dacă îi pot garanta că în prezumtiva 
viitoare aducere a sa printre cei vii, îi vor dezgheța și memoria. Dacă ar fi 
altfel, le-a spus acesta, atunci revenirea sa la viață, fără trecut și memorie ar 
fi inutilă și lipsită de sens. Am spus această mică istorioară a înțeleptului 
nipon pentru a sublinia importanța pentru om și pentru comunitatea în care 
acesta trăiește a memoriei colective și a păstrării amintirilor pentru noi și 
urmașii noștri. 

Este vremea aici, în acest volum comemorativ, să ne aducem aminte 
despre începuturile Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan imediat după 
revoluție și despre întâlnirea subsemnatului însoțit de Viorel Marineasa la 
sediul organizației și despre hotărârea conducerii de atunci, sub președinția 
neuitatului nostru prieten Silviu Sarafoleanu, de a scrie o carte pentru 
folosul posterității în care să prezentăm tragedia deportării bănățenilor. Aș 
mai adăuga la povestea pilduitoare cu care am început, un concept istoric 
modern, adecvat pentru tot ceea ce a realizat AFDB de atunci încoace, și 
anume memoricidul și lupta împotriva consecințelor acestuia. Conceptul 
este folosit de istoricul francez Reynald Secher în studiul Vendée: du 
génocide au mémoricide. Mécanique d'un crime légal contre l'humanité 
(préfaces d’Hélène Piralian, Stéphane Courtois et Gilles-William 
Goldnadel), éditions du Cerf, 2011. 

Memoricidul înseamnă uciderea memoriei, ca dublet sinonimic de la 
genocid, căruia îi preia sufixul. Se știe că în timpul revoluției franceze, în 
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vremea Marii Terori, țăranii din Vendeea s-au răsculat împotriva noii orân-
duiri care i-a exterminat într-un fel care aduce aminte izbitor de fapte 
asemănătoare din vremea Marii Revoluții din Octombrie 1917 din Rusia. 
Autoritățile franceze, cele de stat și cele academice, au căutat din 1789 până 
în zilele noastre să aștearnă vălul tăcerii asupra genocidului din Vandeea. 
Memoricidul a devenit în regimurile totalitare practică obligatorie cunoscută 
sub denumirea de „rescriere a istoriei”. Tentația de control al memoriei 
colective este mare în dictatură, deoarece aceasta are nevoie de oameni fără 
amintiri istorice alternative față de cele oficiale. Sigur că mulți dintre tinerii 
născuți în democrație pot socoti aceste acțiuni ale regimului dictatorial 
lipsite de sens și fără urmări în viața de zi cu zi. O să încerc să argumentez 
că nu este așa și pentru aceea o să schițez, sumar foloasele urmărite 
de oficinele totalitare ale propagandei, dar și urmările acestora în viața de 
zi cu zi. 

Să spunem de la bun început că ideologia partidelor comuniste, 
fascist-legionare sau, astăzi, populist-antidemocratice, urmărește controlul 
gândirii oamenilor, de aici ideea apariției „omului nou” care era un produs 
al propagandei ideologice în care memoricidul urmat de rescrierea oficială a 
istoriei are o importanță capitală. Folosul acestor operațiuni de ucidere a 
memoriei și amintirilor colective avea în vedere construcția mental-ideatică 
a unei anume viziuni asupra istoriei favorabile regimului totalitar. Este 
cunoscut printre intelectualii de vârsta a doua și a treia din țara noastră 
faptul că în manualele de istorie și în cărțile propagandistice ale național-
comunismului ceaușist, istoria românească părea că s-a întâmplat de-a 
lungul veacurilor în speranța ajungerii în „epoca de aur” a regimului 
ceaușist. 

Un exemplu de memoricid eficient a fost și acela al deportărilor 
staliniste din România. Mărturisesc că până în momentul întâlnirii mele cu 
Asociația Deportaților nu știam aproape nimic despre această tragedie 
națională, deşi am avut din partea bunicii soției deportați din comuna 
Giulvăz, județul Timiș. Metodele memoricidului deportării în Bărăgan au 
fost intimidarea dar și pedepsirea socială prin crearea unor inegalități de 
șanse la școală sau la angajare „în câmpul muncii” posibililor martori și 
mărturisitori. Așadar s-a ajuns ca aproape nimeni până la revoluția din 1989 
să nu mărturisească despre nefericirile trăite. Nu întâmplător organele de 
Securitate și activiștii de partid urmăreau cu atenție tocmai aceste posibile 
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mărturii publice ale foștilor deportați, mărturii care erau socotite acțiuni 
dușmănoase împotriva orânduirii sau de colportare de informații menite să 
discrediteze ordinea social-politică de după 1947. Toate aceste acțiuni de 
supraveghere și pedepsire aveau în vedere tocmai memoricidul deportării în 
Bărăgan, analizat de Reynald Secher în cazul țăranilor din Vandeea revo-
luției franceze. 

Pornind de la aceste constatări, am însoțit cu fapta și cu sfatul 
conducerea Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan în toate acțiunile, 
proiectele și inițiativele menite să diminueze efectele memoricidului comu-
nist. Am publicat cărți, am participat la filmări pentru realizarea unor 
documentare ale deportării, am ajutat la toate acțiunile numeroase ale 
AFDB, printre ele și celula comemorativă de la Memorialul Sighet. Primei 
noastre cărți i s-au alăturat altele realizate cu probitate științifică de Sma-
randa Vultur sau Miodrag Milin. Cercetarea acestor specialiști a avut în 
vedere și abordarea orizontală a diversității etnice concretizată în studii și 
cărți referitoare la deportările sârbilor, a șvabilor bănățeni. Toate acestea 
sunt câștiguri indiscutabile în combaterea efectelor memoricidului de care 
am vorbit. Desigur că nu sunt suficiente și că eforturile trebuie continuate 
printr-o educație istorică inteligentă și cu mijloace care să împletească 
narativul istoric, sec uneori din constrângeri metodologic-științifice, cu 
abordări creative, prin literatură, artă plastică, film. 

De asemenea, nu trebuie pierdută din vedere o dimensiune prea puțin 
avută în vedere de autoritățile politice și administrative democratice în 
legătură cu predarea istoriei locale ca factor esenţial pentru nașterea și 
consolidarea unei identități regionale. Un om este întotdeauna de undeva din 
România, nu degeaba oamenii se identifică regional ca bănățeni, ardeleni, 
dobrogeni, moldoveni, munteni, etc. Această diversitate ar trebui să devină 
parte a unei strategii de pedagogie a identității istorice a României provin-
ciilor istorice prin predarea istoriei localității, a orașului și a zonei fiecărui 
elev. Spre exemplu, Banatul are o istorie prea puțin cunoscută de bănățeni 
care cunosc prin școală marile figuri ale Moldovei și Munteniei (Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazul) și nu-și cunosc eroii istoriei locale, de la Pavel 
Chinezul, Ștefan Losonczy sau Eftimie Murgu. 

Beneficiile acestei istorii alternative, descentralizate, sunt foarte 
importante pentru oamenii locului cărora le dezvoltă o conștiință identitară 
regională importantă. Alături de personalitățile istorice bănățene, la orele de 
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istorie regională trebuie prezentate elevilor și studenților marile evenimente 
istorice bănățene, cum ar fi războaiele cu turcii, asediile Timișoarei sau ale 
Lipovei în vremea luptelor cu imperiul otoman, revoluția de la 1848 din 
perspectiva cerințelor bănățene, paginile deportării din 1951, revoluția din 
1989. 

Toate aceste „noi obiective” civice identitare au în vedere, de data 
aceasta, urmările uciderii memoriei identitar-istorice a provinciilor din țara 
noastră care au fost sistematic supuse unor aplatizări a diversităților provin-
ciale, imediat după 1918 de către liberali după modelul francez, cu Parisul și 
restul, prea puțin diferențiat, al celorlalte provincii din Franța. Deși o parte 
însemnată a României provenea, după Unire, din Austro-Ungaria, cu un 
model de dezvoltare urban și regional german, mai federativ, și cu toate că 
politicienii din București au promis solemn păstrarea acestui model cultural 
german al diversităților provinciale și urbane nu s-au ținut de cuvânt. 

In studiile și articolele sale social-politice, marele om de stat bănățean 
Sever Bocu se plânge tocmai de memoricidul istoric prin centralismul istoric 
promovat de elita liberal-intelectuală din capitala țării. Dacă în perioada 
interbelică, centralismul cultural-istoric a avut o rațiune de a fi datorită 
spaimei de revizionismul care ar fi pus în pericol Unirea, dacă în perioada 
comunistă centralismul cultural-istoric avea o rațiune de a fi în centralismul 
totalitar și de control, astăzi, în libertate, în condițiile de siguranță oferite de 
integrarea noastră în Uniunea Europeană este momentul să dezlegăm 
diversitatea regională și să o punem în valoare fără teamă. Desigur că acest 
lucru nu trebuie să genereze șovinism regional, ci respect față de diversitate, 
înțelegere pentru moștenirile cultural-istorice ale fiecărei provincii, și nu ură 
sau dispreț care nu duc niciunde. 

Așadar, este vremea ca Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan, ca 
organizație cu multe rezultate pozitive în gestionarea memoriei trecutului 
recent bănățean, împreună cu alte organizații civice cu simbolistică timișo-
reană și națională puternică, așa cum ar fi, spre exemplu, Societatea Timi-
șoara cu Proclamația sa istorică, să ceară cu insistență inițierea acestui 
proces de descentralizare a istoriei și culturii provinciale din România. 
Beneficiile sunt imediate și profunde, de la o mai bună punere în valoare a 
resurselor pentru turismul cultural-istoric local, până la educația patrimo-
nială locală, fie ea de arhitectură, de vestigii istorice, de patrimoniu indus-
trial din zonele Banatului montan sau de patrimoniu verde. 
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Toate aceste moșteniri, ucise în mare parte prin memoricidul interbelic 
și din epoca totalitar-comunistă, se pot reface și consolida, iar urmările 
nefaste ale uitării memoriei colective bănățene, pot fi diminuate, odată cu 
construcția unui patriotism regional identitar democratic, tolerant și deschis 
spre diversitate. 

 
*        * 

* 
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ed. a  III‐a 2017), Deportarea  în Bărăgan. Destine, documente,  reportaje, 
1996  (ed.  a  II‐a  2016)  și  BĂRĂGAN,  1951.  Fotomemoria  unei  deportări, 
2000 (ed. a II‐a, 2016). 



36 

  



37 

RAFAEL MIRCIOV 
 
 

DEPORTAREA ÎN BĂRĂGAN – O RANĂ 

DESCHISĂ 
 
 
Despre deportarea în Bărăgan, numită „Siberia României”, „Golgota 

Bărăganului”, „Lagărul deportării”, „Bărăganul deportaților”, „cea mai mare 
dramă a Banatului”, s-au scris multe cărți, în română, sârbă, bulgară, 
germană, sau filmat zeci de ore de amintiri, s-au făcut expoziții, come-
morări, simpozioane, emisiuni TV și radio, s-au scris articole de presă. Cu 
toate acestea, tragedia deportării nu este încă o temă cercetată pe deplin. O 
relevă chiar noile „sinteze și reevaluări” de la acest simpozion. 

Tema deportării în Bărăgan are o semnificație existențială în istoria 
poporului român. Inginerul Frătici Ioan – fost conferențiar la Politehnica din 
Timișoara, ginerele lui Adam Gruion, deportat din Giulvăz – văzând efectul 
distructiv al deportării scrie: „Credința mea este că odată cu deportarea în 
Bărăgan a început prăbușirea materială, morală și spirituală a neamului 
nostru românesc” (citat din V. Marineasa, D. Vighi, V. Sămânță „Deporta-
rea în Bărăgan” 2016, pag. 166). Această idee majoră apare la toate come-
morările deportării. 

Într-adevăr, deportarea a deschis o rană uriașă în lumea satului bănă-
țean din vecinătatea graniței cu Iugoslavia. Efectul a fost devastator, iar jaful 
greu de evaluat, deși există documente, mărturii și analize ale deportării, ca 
rană socială și umană, provocată de acest act politic comunist. 

Termenul „rană” apare și în opera citată „Deportarea în Bărăgan” 
(pag. 17), deportarea în Bărăgan fiind numită „una din marile răni lăsate de 
dictatura comunistă”. Cum se știe, rana deportării a fost deschisă în noaptea 
de Rusalii, 1951, și a căpătat nenumărate aspecte tragice, mărturisite printre 
lacrimi, de cei care au stat cu domiciliu obligatoriu (D.O.) 5 ani în Bărăgan. 
Toate cărțile, filmele și mărturiile orale legate de deportare prezintă sute de 
cazuri de familie și destine în exil – de la bebeluși la bătrâni neputincioși – 
mutilate de nedreptatea unui act politic (HCM 326/1951). 



38 

Drama deportării a fost resimțită și mai dureros în cazul familiilor care 
au dat, în trecut, jertfe pentru patrie. Astfel familia lui Nacov Petru (Dudeștii 
Vechi, nr.175) a fost deportată cu 11 persoane, deși trei frați ai acestuia și-au 
dat viața în primul război mondial. Rana deportării a fost și mai acută pentru 
familia Katarov Nicolae (Dudeștii Vechi, nr.439). Acesta, deși își pierduse 
fiul, căzut pe front în Cehoslovacia în al doilea război mondial, a fost depor-
tat cu soția și nepoții orfani. N-a fost deloc ușor pentru bunici să crească 
singuri doi nepoți minori. Ar merita analizată și condiția dublei deportări, 
cum a fost cazul unor germani care au cunoscut anterior deportarea în 
URSS. Nici pentru basarabeni și bucovineni, fugiți din calea rușilor, depor-
tați apoi în Bărăgan, n-a fost mai ușor. 

În această comunicare mi-am propus să prezint câteva aspecte care 
arată că rana deportării a rămas deschisă și dureroasă chiar și după întoar-
cerea acasă (sau revenirea în Banat, în cazul basarabenilor, bucovinenilor și 
macedonenilor). Pentru aceasta am recitit și revăzut o bună parte a cărților și 
materialelor existente, căutând autenticitatea și adevărul faptelor. Comu-
nitatea bulgară din Banat – 409 familii cu 545 de persoane deportate – din 
care face parte și familia mea, mi-a oferit destule exemple. Bineînțeles că 
am folosit și alte izvoare. 

La scurt timp după ce Tito a intervenit pe lângă Dej pentru eliberarea 
sârbilor, apare HCM 2694 din 7 decembrie 1955, semnat de Chivu Stoica, 
prin care se dă dreptul deportaților „să se reîntoarcă la localitatea de unde au 
fost strămutate”. În felul acesta partidul (PMR) credea că rănile vor fi 
oblojite. Aceste prevederi (12 la număr) au fost viclene, ușor de amânat, 
fiind doar formale și parțial respectate. Se prevedea că autoritățile „vor 
restitui terenurile agricole și casele pe care le-au predat la părăsirea loca-
lității”, prevedere care se va dovedi amăgitoare și de propagandă. 

În realitate, la începutul anului 1956 (comunitatea sârbă plecase mai 
devreme), când s-au întors acasă, foștii deportați au avut de înfruntat multe 
piedici și umilințe. Cele mai multe case erau ocupate de diferite instituții 
publice, agricole, militare, etc. (GAS, GAC, SMT, sedii de brigăzi de 
colectiv, baze de recepție, dispensare, grădinițe, dormitoare pentru grăniceri, 
miliție, diferiți chiriași, etc.), iar autoritățile nu renunțau cu ușurință la 
aceste „cuceriri” imobiliare. Astfel, la Dudeștii Vechi, o stradă întreagă, pe 
ambele părți, a fost ocupată de asemenea instituții greu de clintit. Nu-i de 
mirare că Sfatul Popular, diferiți președinți și directori comuniști s-au opus 



39 

retrocedării imediate a caselor. Cei veniți acasă din Bărăgan au fost trimiși 
la rude și la vecini. Au stat la mila altora luni de zile, alteori ani, până și-au 
primit casele. Rănile rămăseseră deschise. 

Familia Mirciov Ioan, din Dudeștii Vechi nr.166, a găsit cele două 
case ocupate de o brigadă a colectivului și de Baza de recepție, care a folosit 
unele camere și podurile ca depozite pentru cereale. Casele s-au primit în 
etape de așteptare umilitoare, în decursul câtorva ani, întâi o cameră, apoi o 
bucătărie etc. Între timp, în casa gospodarului se organizau petreceri 
vânătorești dezmățate, la care proprietarul privea de după perdele. La nr.221 
din Dudeștii Vechi, în casa familiei lui Ciocani Vichentie, sălășluia GAS, iar 
proprietarii întorși acasă trebuiau să locuiască de nevoie, șase persoane într-
o cameră, la o mătușă. Asemenea cazuri au fost cu sutele. După luni de chin, 
femeia disperată prinde curaj, își ia copiii și ocupă o cameră în propria-i 
casă. În cele din urmă, directorul mai omenos, cedează treptat și cele două 
fete de măritat n-au mai fost pe drumuri. Casele s-au primit printr-un fel de 
asediu, așa distruse cum au fost, dar numai după multă stăruință, răbdare, 
chiar sacrificiu. Încă două exemple: familia Ogodescu Trăilă din Cebza, la 
întoarcere, stă la neamuri, casa fiind ocupată de colectiv. Pentru unele 
cuvinte mai aspre cu care își cere drepturile, stăpânul casei primește doi ani 
la Gherla. Așadar, după Bărăgan, mama și băiatul, elev eminent, au de 
înfruntat noi îngrădiri și privațiuni. „A fost foarte greu” spune femeia. Ioan 
Fritz din Jimbolia, al cărui tată a fost deportat în Siberia, ajunge să-și facă 
„bordeu” în Bărăgan, iar la întoarcere este întâmpinat de chiriași: „Ce cauți 
aici ?” „De aici am fost luat aici mă întorc”. Omul a trebuit să stea nouă luni 
în grajd, apoi într-o cămăruță improvizată în șopron și, abia în mai 1957 
plecând un chiriaș, a primit o cameră. Am putea continua cu zeci de 
exemple, pentru că șirul nedreptăților a fost, în esență, același. „Acolo 
trebuia să vă lăsați oasele, nu să vă întoarceți”. Întorși la casele lor mari, hai 
să-i batjocorim „Nu vă dăm grădina”, „Nu vă dăm înapoi casa a doua”, 
„Plătiți ADAS- ul” etc. 

Nici restituirea terenurilor agricole nu a fost respectată. După ridicarea 
„chiaburilor”, pământurile lor au trecut la stat, la GAS. La întoarcere, nici 
nu s-a pus problema restituirii, bieții oameni fiind constrânși să bată la 
porțile colectivului. La Dudeștii Vechi, foștii deportați nici n-au fost primiți 
în colectiv. „Voi nu aveți pământ, nici utilaje, cum să vă primim ? Lucrați la 
stat, cu ziua, că acolo-i pământul vostru.” Au fost și excepții. La Dudeștii 
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Vechi nr.1217, Stoian Karadjov povestește că tatăl său, care era văr cu 
președintele, cerând să intre în colectiv, a fost întrebat: „Ce aduceți ?” „Păi 
ce să aduc, că n-am nimic, ne-ați luat tot, de unde naiba ?”. Avea tata o 
căruță nouă și ăștia de unde or fi aflat, dracu știe, că era ascunsă la bunici 
„Bine, dacă aduci căruța, te luăm”. A dus-o! 

O situație similară s-a petrecut la Becicherecul Mic. Familia Isac 
Istvan, sârbi, s-a întors cu doi cai superbi. „Fă cerere să intri în colectiv și ne 
aduci caii”. „Trebuie să vorbesc cu băiatul care-i în armată.” N-au avut nici 
o zi răbdare, i-au luat bătrânului caii și l-au băgat în colectiv. Președintele se 
plimba fălos cu caii chiaburului deportat. Rănile au rămas deschise. Fără 
pământ și fără imboldul de a lucra „pe nimic” la colectiv, tinerii au luat 
drumul orașelor și s-au făcut muncitori. Alții au urmat școli (mai ales la 
seral și la fără frecvență) și s-au realizat, fiind ajutați de părinți. Multe 
exemple pot fi găsite în cărțile despre deportați. 

Nici despăgubirile prevăzute în HCM din 1955 nu s-au mai dat. A fost 
o minciună propagandistică a partidului comunist. Părinții au trebuit să 
muncească din greu, dacă au vrut să-și trimită copiii la școli. Familia 
Mirciov Ioan (Dudeștii Vechi nr.166), ca să dăm un exemplu, s-a întors din 
Bărăgan cu un om mai puțin. Capul familiei, Mirciov Ion, fost deținut 
politic la Popa Șapcă pentru sabotaj și nepredarea cotelor, a murit la 54 de 
ani, în decembrie 1955. Tinerii părinți, de 34 și respectiv 31 de ani, cu trei 
băieți, au fost nevoiți să se angajeze la munci grele și umilitoare, îngrijind 
un lot de vaci la o fermă din afara comunei (la 5 km). Rana deportării a 
rămas deschisă. Foștii chiaburi (de fapt fruntașii satului) deveniseră văcari. 
Un exemplu: Stoianov Gheorghe (Dudeștii Vechi nr.260), om tânăr și 
chipeș, cândva gospodar de vază, ajunge să fie căruțaș și slugă la Sfatul 
Popular. Președintele era mândru că „un fost chiabur” îi ascultă ordinele. 
Cel din urmă devenise cel dintâi. 

Rămași fără pământ și fără grădină, foștii țărani au fost nevoiți să se 
facă tractoriști, zidari, muncitori necalificați, zilieri sau să plece la oraș. 
Rana deportării a schimbat condiția tuturor foștilor deportați. 

La Dudeștii Vechi (cu siguranță că și în celelalte sate) zeci de foști 
deportați umpleau remorcile din fața Sfatului Popular, plecând la diferite 
ferme de stat, ca zilieri. Eu însumi, împreună cu alți copii de 14 – 15 ani, am 
bătut drumul spre casă, 10 km pe jos, atunci când remorca „uita” să vină 
după noi. Bărăganul ne-a obișnuit. Rana, cum se vede, nu s-a închis la 
întoarcerea acasă, nici pentru copiii și adolescenții foști deportați. 



41 

Cum se știe, deportarea a perturbat și parcursul școlar al copiilor 
deportați. Unii elevi n-au mai putut încheia nici școala generală, alții și-au 
întrerupt studiile (de exemplu, Kalapiș Anca din Dudeștii Vechi nr.272, 
elevă la gimnaziul din Comloșul Mare) din sărăcie, fiind nevoiți să lucreze 
de la 10 – 12 ani. La întoarcere, rana a rămas deschisă, mulți pierduseră 5 
ani din vârsta de școlarizare (de la 14–15 ani ajunseseră la 19–20 ani). Vor 
răzbi și se vor împlini cei cu vârste mai mici, susținuți de cunoscutul îndemn 
al părinților: „Învățați. Numai ce aveți în cap nu vă poate lua nimeni.” În 
acest sens, se pot da multe exemple de profesori, ingineri, doctori, etc. Alții, 
vitregiți de soartă, au trebuit să-și completeze școala până la 7 clase, la seral 
sau fără frecvență, după mulți ani. Școala a fost colacul de salvare pentru 
familiile deposedate de avere. 

Răni mai puțin vizibile ale foștilor deportați sunt cele legate de 
amintirile din Bărăgan care i-au marcat pe viață, plantându-le în suflet și în 
conștiință urme de neșters, ca niște țăruși existențiali. Citind cărțile, urmă-
rind filmele și interviurile cu foștii deportați, se poate observa că aceștia, 
chiar și după 40-50-60 de ani de la deportare, folosesc, ca un lait-motiv de 
cor tragic, cuvinte și expresii din aria suferinței: „a fost greu”, „a fost foarte 
greu”, „sărăcie”, „sete”, „foame”, „arșiță”, „praf”, „viscol”, „domiciliu 
obligatoriu”, „chiaburi, dar au lucrat”, „dor de casă”, „baltă”, „trestie”, 
„distrugere”, „deportat”, „lacrimi”, „durere”, „frică”, „ură”, „jale mare”, 
„amenințări”, „boli” și altele. Foștii deportați au memoria plină de amintiri 
triste și inima încărcată de durerile trăite în lagărul deportării. Rana a rămas 
deschisă și după întoarcerea acasă. De aceea, mai ales după revoluția din 
1989, aceștia povestesc adesea nepoților despre trauma existențială prin care 
au trecut. Aceste mărturisiri sunt ca un balsam peste rănile care nu se mai 
închid. Sunt și repere morale pentru urmași. 

Am cunoscut asemenea oameni, mai ales mame foste deportate, care 
dezgropau amintiri atât de întunecate, încât stârneau lacrimile. Am întâlnit 
însă și foști deportați traumatizați de perioada semipenitenciară îndurată 5 
ani, în așa-zisa strămutare. Un unchi de al meu, Augustinov Petru, a refuzat 
să-și prezinte zestrea de amintiri, atunci când adunam material pentru o 
carte. „Nu vreau să-mi amintesc nimic”. Nu l-am putut convinge. Rănile 
erau ale lui și avea tot dreptul să nu le tulbure cu amintiri dureroase. 
Strategia această, totuși, nu vindecă sufletul unui fost deportat. Se pare că 
foștii deportați nu mai simt nici o dorință în a vizita locurile deportării. Dacă 
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în mod excepțional le vizitează, cum au făcut cei trei (Silviu Sarafoleanu, 
Teofil Subu, Vasile Fantaziu) care au însoțit scriitorii în 1995 pentru 
documentare, atunci aceștia fiind foști deportați, „au venit cu inima strânsă” 
– cu o rană deschisă, aș zice – văzând că din cele 18 sate nu a mai rămas 
nimic. 

Paleta nedreptăților ar putea continua cu analiza modului viclean prin 
care s-a făcut retrocedarea pământului, după 1989. Legea 18/1990 a fost 
nedreaptă, mai ales pentru foștii deportați care au avut, de regulă, peste 10 
ha și nu și-au primit tot pământul. Legea Lupu a favorizat alte nedreptăți. 
„Îți dăm pământul, dar trebuie să-l vinzi”. Apoi, legea 221/2009 a vândut 
iluzii pentru care foștii deportați au cheltuit timp și bani (dosare, procese, 
avocați, evaluatori). Nu s-au ales cu nimic. 

Recent, la un post TV, s-au prezentat abuzurile, umilințele și nedrep-
tățile de care au parte foștii deținuți politici și foștii deportați în Bărăgan. 
Răni deschise comune peste rănile vechi. Acum a fost limpede că Asociația 
Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR) și Asociația Foștilor 
Deportați în Bărăgan (AFDB) trebuie să continue împreună lupta pentru 
recuperarea memoriei victimelor, pentru înlăturarea sau limitarea nedrep-
tăților și păstrarea drepturilor câștigate. 
 

*        * 
* 

 
Rafael Mirciov: 
S‐a născut  la 30 martie 1941  în Beșenova Veche (azi Dudeştii Vechi), 

jud.  Timiș,  comună  de  bulgari,  într‐o  familie  de  țărani  bulgari  înstăriți, 
etichetați  „chiaburi”,  deportat  în  Bărăgan  (Valea  Viilor),  împreună  cu 
familia, în iunie 1951, la vârsta de 10 ani. Absolvent al Facultăţii de Limba și 
Literatura Română și al Facultăţii de Filozofie a fost profesor la Sânnicolau 
Mare, Banloc (director) și Liceul Energetic din Timișoara. Autor al volumului 
Lagărul  deportării.  Pagini  din  lagărul  Bărăganului,  1998  (ediția  a  II‐a, 
bilingvă, română și bulgară, 2001, ediția a III‐a, bilingvă, română și bulgară, 
2016),  dedicat  deportării  bulgarilor  din  Banat  în  Bărăgan.  A  publicat  în 
ziarul de limbă bulgară „Nașa glas” articole și poezii. Între anii 1996–2013 a 
fost membru în Consiliul de Conducere al AFDB.  
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TEOFIL SUBU 
 
 

AMINTIRI DIN DEPORTAREA 

ÎN BĂRĂGAN 
 
 
Preambul 
 
La fel ca pentru zeci de mii de bănățeni, noaptea de Ruslii 1951 avea 

să schimbe și destinul familiei Subu din satul timișan Obad, aflat, la acea 
dată, în raionul Deta. Oamenii nu apucaseră să uite încă deportarea etnicilor 
germani din sat în regiunea Donbas din Rusia, când o nouă nenorocire s-a 
abătut asupra lor. De această dată, însă, a fost vorba despre deportarea 
românilor bănăţeni în propria lor țară, despre trimiterea fruntașilor satelor 
bănățene în pustiul Bărăganului, despre acapararea de către puterea 
comunistă a pământurilor, caselor și a agoniselii pe care aceștia le strânseră 
prin munca mai multor generații. 

Familia Subu a fost considerată de către puterea comunistă, pentru că 
avea 20 de hectare de pământ, una de chiaburi. În „Dicționarul limbii 
române moderne” editat de Academia RPR în anul 1958 am găsit definiția 
chiaburului: „Acel țăran bogat care aparține burgheziei satelor, posedă mai 
mult pământ decât poate lucra singur, dispune de importante mijloace de 
producție și folosește munca salariată”. În realitate așa numiții chiaburi erau 
cei mai harnici gospodari ai satelor. Familia noastră, compusă din cinci per-
soane, a avut circa 20 ha de teren arabil. Bunicul se mai ocupa cu comerțul 
cu animale (vite și porci). În familia noastră se discuta despre evenimentele 
politice ale vremii. Bunicul era o personalitate marcantă a Partidului 
Național Liberal local, fiind și primar în Obad în perioada 1932 – 1937. 
Tatăl meu era absolvent al Gimnaziului „Alexandru Mocioni” din Ciacova. 
Astfel eram familiarizat cu anumite cuvinte, cum ar fi : sabotori, comuniști, 
liberali, colhoz, țărăniști, l-a ridicat pe X, l-a ridicat pe Y, chiaburi. 
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Rusaliile Negre 
 
Noaptea de Rusalii a anului 1951 avea să fie una neagră pentru cele 11 

familii (șapte de români și patru de șvabi) din Obad care urmau să fie 
deportate. În duminica Rusaliilor era o atmosferă încărcată. Spre seară tobo-
șarul satului a dat de știre la tot omul că nimeni nu are voie să părăsească 
localitatea. Vânzoleală mare la sediul comunal de partid. Un binevoitor l-a 
avertizat pe bunicul meu că este pe listă. Nimeni n-a bănuit că va fi 
deportată întreaga familie. Bunicul s-a pitit în grădină. Spre miezul nopții a 
bătut în poartă un milițian. Era însoțit de militari de la trupele de securitate 
și de un delegat al partidului, Dan Petru. Bunicul între timp a părăsit grădina 
și luând un lemn a aruncat după pemerist. 

Milițianul care a avut în grijă desfășurarea operațiunilor de deportare 
ne-a adunat într-o cameră și ne-a ținut o mică cuvântare: „Din ordinul parti-
dului și guvernului sunteți obligați să părăsiți domiciliul. Orice împotrivire 
va fi pedepsită conform rigorilor legii”. Ne-a îndemnat să fim ascultători, ca 
să nu fie obligat să ia măsuri asupra noastră și asupra altora din sat. Ne-a 
mai comunicat ce avem voie să luăm cu noi. Împachetarea s-a petrecut într-
o derută totală. Vecinilor și rudelor nu li s-a dat voie să se apropie și doar 
bunăvoința santinelei de la poartă le-a permis să vină și să-și ia rămas bun 
de la noi. 

Îmi amintesc de vaietele mamei, care nu voia să-și părăsească 
locuința. Stătea în coridor și plângea întruna în timp ce noi, ajutați de soldați 
căram mobila din casă: două dulapuri și trei paturi. Am mai luat doi cai, o 
vacă și o căruță. S-a format pe străzile satului un convoi de căruțe încărcate 
cu mobilă, saci de grâu și făină, perne, saltele. La căruțe oamenii au legat 
vitele, în cuști de lemn au îngrămădit găini, gâște, porci, rațe. Parcă eram 
țigani nomazi plecați Dumnezeu știe unde, spre capătul lumii. 

Ne-am îndreptat spre comuna Ciacova, unde am fost debarcați pe 
terenul de fotbal. Aici am stat, sub cerul liber, două sau trei nopți, am dormit 
în căruțe... Au venit oameni și din alte localități, din Ciacova, Ghilad, 
Petroman. Unii ziceau că această deportare este începutul și că toate satele 
din Banat vor fi mutate în Bărăgan, alții ziceau că vom fi duși în Rusia, cum 
au fost duși nemții, că aici se vor construi tranșee și cazemate în vederea 
începerii războiului cu sârbii. 
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Lungul drum spre Bărăgan 
 
După trei zile de stat pe terenul de fotbal familia noastră și ceilalți 

deportați au fost înștiințați de milițieni și soldați să-și strângă lucrurile și să 
lege vitele la căruțe. Ne-au încolonat într-un singur șir lung de atelaje și ne-
am îndreptat spre gara din Ciacova. 

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 așezat hainele, mobila și vesela de bucătărie de bucătărie și altul în care 
am urcat vitele, caii și orătăniile. Cât am stat în vagoane, în așteptarea loco-
motivei, a apărut un milițian care ne-a spus cum să ne comportăm pe drum, 
ce avem voie și ce nu avem voie să facem. Milițianul avea la el un caiet și 
căuta să ne liniștească, întrebându-ne pe fiecare unde am vrea să ne stabilim. 
Noi, împreună cu alte familii din Obad, am optat pentru Săliște, în apro-
pierea Sibiului. Numai că totul s-a dovedit o minciună, pentru că autoritățile 
știau dinainte unde o să ne ducă. Pe drum ne-am dat seama că nu mergem în 
Ardeal, iar când am ajuns în gara Băneasa din București toată lumea vorbea 
că o să fim duși în Siberia. În drum spre Slobozia, în inima Bărăganului, am 
priceput că vom fi debarcați pe aici pe undeva, deoarece vedeam prin 
geamul zăbrelit al bou-vagonului, familii așezate în câmp, care își improvi-
zaseră adăposturi din dulapuri, iar peste acestea așezaseră pături și rogojini, 
pentru a se feri de arșiță. 

Am fost debarcați în Fetești – Gară de unde, cu ajutorul localnicilor, 
ne-am deplasat pe un platou între Fetești-Gară, Fetești-Oraș și satul Buliga. 
Băștinașii ne-au mărturisit, pe șoptite, că s-a lucrat cu multe luni înainte la 
parcelarea loturilor pentru case și grădini și la trasarea viitoarelor străzi și a 
locurilor unde vor fi construite școala, Sfatul Popular și miliția. Localnicilor 
li s-a spus că vor fi aduși coreeni, motiv pentru care, multă vreme, am fost 
denumiți în acest fel de oamenii de acolo. 

 
Viața în pustiu 
 
Rămași sub cerul liber în imensitatea Bărăganului, bănățenii deportați 

au trebuit să ia viața de la început. Totuși, mulți trăiau cu speranța că acest 
exil nu va dura și că se vor întoarce, cât de curând, la casele și pământurile 
lor. Tocmai de aceea majoritatea deportaților nu s-au grăbit să-și constru-
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iască locuințe. 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, bordeiul și la urmă casa. Așa au făcut, până la urmă, toți 
deportații. De asemenea ei au contribuit prin muncă voluntară la ridicarea 
școlii, primăriei, sediului miliției, magazinului. În Valea Viilor, satul în care 
am fost deportați, apa potabilă constituia, poate, dincolo de durerea 
dezrădăcinării, principala problemă. Oamenii au fost nevoiți să-și aducă apă 
de la o distanță de trei kilometri de la fântâna Gostatului. 

Deportații fiind oameni harnici, după ce și-au rezolvat în prima fază 
adăposturile pentru familii, au început să-și caute de lucru, pe lângă munca 
de la GAS. Deportații puteau fi întâlniți peste tot unde era nevoie de brațe de 
muncă: fabrica de cânepă, drumuri și poduri, îngrășătorii de animale etc. 

 
Școala, un obiectiv important 
 
Am terminat clasa a V-a în anul școlar 1951-1952, în satul nou Valea 

Viilor. Un eveniment deosebit s-a produs în viața mea, în vara anului 1954, 
cu ocazia admiterii în clasa a VIII-a. Am auzit de la colegi că la Școala 
Medie din orașul Cernavodă se dă din nou concurs de admitere pentru 
completarea locurilor neocupate. Ca să ajungem la Cernavodă trebuia să 
depășim granița celor 15 km pe care o permitea inscripția D.O. de pe 
buletin. Împreună cu trei colegi, însoțiți de bunic (sau tată), ne-am luat 
inima în dinți și am plecat la Cernavodă, unde am ajuns înainte de începerea 
examenului. Probele de concurs s-au ținut la matematică și limba română 
timp de două zile. După fiecare probă ne-am întors acasă, iar a doua zi ne-
am prezentat singuri, fără a fi însoțiți de părinți, la examen. 

A fost o bucurie mare în familie, însă de scurtă durată, pentru că șeful 
de post a fost informat de isprava noastră și ne-a spus că din cauza 
domiciliului obligatoriu nu ne vom putea prezenta la cursuri când va începe 
anul școlar. În aceeași situație au fost încă doi copii din comună. Între timp 
am aflat de la o colegă ce demersuri a făcut pentru a primi dreptul de a 
merge la școală: a făcut o cerere la Direcția Generală a Miliției București, 
care i-a aprobat să se prezinte la cursurile Școlii Medii din Cernavodă. Am 
făcut și eu o scrisoare asemănătoare, însă răspunsul nu a venit decât cu vreo 
trei săptămâni înainte de încheierea primului pătrar școlar. Din nou bucurie 
cu măsură, deoarece conducerea școlii din Cernavoda a refuzat să mă 
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primească, motivând că sunt puține zile până la încheierea situației școlare 
pe primul pătrar. Întreaga familie s-a întristat foarte tare, iar mama s-a 
hotărât să meargă să vorbească cu directorul școlii. I-a spus, cu disperare și 
lacrimi în ochi, că și noi suntem cetățeni români și că eu am promovat 
concursul de admitere învățând într-un bordei. 

Directorul a rămas impresionat de cele spuse de o biată țărancă 
necăjită și a aprobat înscrierea mea la școală. Pe toată durata anului școlar 
ne-am prezentat lunar la Miliția Cernavodă. 

În anul 1955, după ce domiciliul forțat a fost ridicat, am urmat liceul 
la Școala Medie nr.5 din Timișoara, obținând, în anul 1957 Diploma de 
Maturitate. 

Am urmat studii superioare la Universitatea din Timișoara, Facultatea 
de matematică mecanică, curs de zi, în 1963 obținând licența în matematică 
– fizică. Apoi am urmat cursurile Institutului Politehnic din Timișoara, 
Facultatea de mecanică (curs de zi) obținând diploma de in giner în specia-
litatea „Utilajul și Tehnologia sudării” (1970). 

În anul 1984 am obținut titlul de doctor inginer cu lucrarea „Con-
tribuții la placarea prin sudare sub flux cu electrod bandă” susținută la 
Facultatea de Mecanică. 

 
 
Rememorare.... 
 
Cu ocazia trecerii a 65 de ani de la deportarea în Bărăgan am încercat 

un exercițiu de memorie. Mi-am adus aminte cum am văzut dezrădăcinarea 
bănățenilor cu mintea și ochii unui copil de 11 ani, câţi am avut în momen-
tul când am ajuns în Bărăgan. 

La câteva săptămâni după ce ne-am instalat pe parcela de teren 
cultivată cu bumbac, care ne-a fost repartizată de către autorități pentru 
construirea casei, l-am întrebat pe bunicul meu: „Moș Ioane, tu mi-ai spus 
mie că în timpul guvernării liberale România a progresat din punct de 
vedere economic, iar bunăstarea populației a fost evidentă. Atunci de ce ne-
au deportat comuniștii pentru că ei clamează aceleași deziderate, ba mai 
mult, luptă pentru desființarea exploatării omului de către om, nu vor mai fi 
bogați și săraci, slugi și stăpâni, dispare diferența dintre sat și oraș ?”. După 
ce a ascultat cele spuse de mine, bunicul s-a întristat și mi-a zis: „Tu nu știi 
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cine sunt comuniștii. Ei vor să ia tot ce-am agonisit cu trudă o viață întreagă, 
să dea celor leneși, vor să ne aducă la sapă de lemn, să nu avem nimic, să 
înființeze colhozuri ca în Rusia și să ne ducem cu gamela la centrul social de 
mâncare, ca în Rusia. Ai să te convingi mai târziu cine-s comuniștii”. Și m-
am convins. În final a încheiat astfel: „O să vină americanii și n-o să-i lase 
pe comuniști să-și facă de cap, iar noi ne vom întoarce la casele noastre din 
Banat”. Cu aceste cuvinte m-a îmbărbătat în toată perioada celor 4 ani, 7 
luni și 19 zile cât am stat în Bărăgan. 

În vară aceluiași fatidic an 1951, anul deportării, am luat cunoștință de 
sintagma „dușman al poporului”. Într-una din zile m-am aflat în centrul 
comunei Valea Viilor (Feteștii Noi) să văd care este stadiul construirii școlii 
în care voi frecventa clasa a V-a. La un moment dat am observat că în fața 
Sfatului Popular erau mai mulți oameni. M-am dus și eu printre ei, iar 
cineva a spus că au venit doi tovarăși de la București ca să vadă care este 
stadiul construirii caselor în care urma să ne adăpostim de intemperiile 
toamnei și iernii. Unii dintre deportați erau reticenți în ce privește construi-
rea acestor case, în ideea că nu vom sta o perioadă de timp mai lungă și ne 
vom întoarce acasă. Referitor la aceștia, unul dintre tovarăși, pe un ton 
amenințător, a spus: „Nu este suficient că au fost considerați odată dușmani 
ai poporului, vor să fie considerați și a doua oară ?” Am venit acasă și le-am 
spus tatălui și bunicului ce am auzit. Supărați, mi-au spus: „Acestea sunt 
minciuni, diversiuni și manipulări comuniste fără sens. Noi facem parte din 
popor, înseamnă că suntem dușmanii noștri ? Ce dușmani ai poporului sunt 
vecinii noștri, persoane în jur de 70 de ani ?” 

În satul nou viața și a urmat cursul; cu decese. Nunți, botezuri, 
examene, tristeți, bucurii. Oamenii au scris și poezii, uneori ironice față de 
situația în care se aflau. Câteva dintre versuri m-au amuzat și le știu și în 
prezent. 

„Cine a adunat ban cu ban 
A ajuns în Bărăgan 
Cine-a băut banii la MAT 
A rămas în Banat” 
MAT era sigla monopolului de stat asupra alcoolului și tutunului, 

afișată în toate birturile și crâșmele de la sate. 
Amintindu-mi un citat al lui Vladimir Tismăneanu: „A ierta nu 

înseamnă a uita, însă a uita este de neiertat”, împreună cu preotul paroh Ioan 
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Doț am ridicat în satul Obad un monument închinat celor care, în anul 1951, 
au fost deportați în Bărăgan. 

Această deportare rămâne una dintre cele mai negre pagini din istoria 
acestei țări, dovada felului în care sistemul comunist poate degrada ființa 
umană. 

 
*        * 

* 
 
Teofil Subu: 
S‐a  născut  la  3  februarie  1940  în  Obad,  jud.  Timiș  într‐o  familie 

înstărită,  fiind considerați chiaburi de autoritățile comuniste. La vârsta de 
11 ani a fost deportat în Bărăgan (Valea Viilor) împreună cu familia. 

A  absolvit  Facultatea  de  matematică‐mecanică  și  Facultatea  de 
Mecanică,  iar  în 1984 a obținut  titlul de doctor  inginer. A  lucrat  în cerce‐
tare,  întreaga  activitate  desfășurând‐o  la  două  institute:  Institutul  de 
Sudură  și  Încercări Materiale  Timișoara  (ISIM)  și  Institutul  de Materiale 
pentru Sudare  și Recondiționări  (IMSR) Timasud S.A. A publicat 18  lucrări 
științifice  în țară și străinătate, participat  la diferite simpozioane și sesiuni 
de  comunicări  științifice.  Este membru  al  Asociației  Foștilor  Deportați  în 
Bărăgan. Între anii 1994‐2013 a deținut funcția de vicepreședinte al AFDB. 
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SMARANDA VULTUR 
 
 

REFLECŢII ASUPRA UNEI BAZE DATE 

PE TEMA DEPORTĂRILOR ÎN BĂRĂGAN 

DIN ANII ’50: 

www.deportatiinbaragan.ro 
 
 
Comentariul meu din articolul de faţă e legat direct de alcătuirea în 

cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” a unei Biblioteci a 
memoriei, inaugurate în iunie 2016 cu o Arhivă media (bază de date) 
privitoare la deportarea în Bărăgan (1951–1956): www.deportatiinbaragan.ro 

Această arhivă îşi propune să reunească şi să facă accesibil online un 
bogat material documentar privitor la deportarea în Bărăgan : interviuri şi 
mărturii orale digitizate, mărturii scrise (unele extrase din cărţi deja publi-
cate sau aflate în manuscris, sub formă de jurnale, memorii sau alte forme 
de literatură memorială), fragmente de interviuri transcrise şi editate, folclor 
legat de deportare, fotografii scanate, documente din arhiva CNSAS sau alte 
documente furnizate de martori, imagini video cu interviuri sau fragmente 
de interviu, o bibliografie a subiectului conţinând cărţi sau titluri de cărţi 
referitoare la evenimentul deportării (Raftul cu cărţi propune practic o 
bibliotecă online cu trimiteri la un ansamblu mai larg decât cel al cărţilor 
digitizate sub rubrica Ebooks, cu deschideri spre catalogul BCUT). Sub 
rubrica Monumente şi Comemorări e evocată şi o istorie (cronologie) a 
rememorărilor de tip colectiv ce configurează existenţa memoriei în spaţiul 
public şi intenţiile celor care administrează această memorie de a-i da 
consistenţă şi durată sub forme ritualizate. 

Nu mă voi referi aici la munca propriu – zisă de alcătuire a arhivei, 
anevoioasă şi presupunând o legătură între partea de documentare şi cerce-
tare anterioară construirii arhivei digitizate şi cea implicată de înregistrarea 
în BCUT a materialului utilizat sau construirea în baza lui a unei arhive 
online deschise spre public. Multe dintre informaţiile necesare cunoaşterii 
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bazei de date selecţionate şi apartenenţei iniţiale a materialului folosit se pot 
găsi la rubrica Despre noi a arhivei media. 

 
Mă voi opri în cele de mai jos la câteva dintre lucrurile pe care le 

consider importante pentru felul în care arhiva configurează evenimentul 
deportării din perspectiva memoriei şi la aspecte care privesc o memorie 
comunicaţională sau, altfel spus, transmiterea şi împărtăşirea memoriei cu 
ceilalţi. Din acest din urmă punct de vedere, e vorba de mai multe paliere în 
funcţie de care situl a fost conceput şi construit şi de publicul căruia i se 
adresează. 

Înainte de a-l defini e important să precizez că de la început a fost 
vorba de o colaborare între Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan, 
reprezentată prin foşti deportaţi, dintre care unii au azi responsabilitatea 
conducerii şi administrării asociaţiei3  şi grupul de cercetători, documen-
tarişti, tehnicieni care au alcătuit situl. Acest lucru înseamnă că o primă 
intenţie care a prezidat proiectul a fost aceea de a da posibilitatea victimelor 
directe sau indirecte ale deportării, pe de o parte să se exprime (sub forma 
interviurilor sau a materialelor şi informaţiilor furnizate) şi, pe de alta, să se 
constituie într-o comunitate de memorie, centrată în jurul localităţilor în care 
au fost deportate în Bărăgan, deci creată în funcţie de experienţa comună a 
suferinţei şi înstrăinării care le conferă şi o solidaritate retroactivă. 

Dincolo însă de ceea ce aceşti oameni au în comun în bagajul lor 
existenţial şi memorial, intenţia noastră a fost aceea de a le reda dreptul la 
individualitate, la exprimare şi personalizare a experienţei lor de viaţă, 
marcată de traumă şi de lupta pentru supravieţuire, pentru compensarea 
pierderilor şi reparaţie morală. Aşa se explică faptul că fiecare nume 
identificat prin mărturii sau fotografii va fi regăsit pe o listă de «intrări» în 
arhivă, chiar şi atunci când ele conduc doar spre consemnarea unui deces 
sau prezenţa într-o fotografie de grup. Fiecare nume recuperat, fiecare chip, 
orice consemnare care aduce o informaţie în plus, legată de o persoană sau 
alta este un mod de a transcende logica cifrelor, în favoarea consemnării 
cazurilor şi perspectivelor individualizate. 

Memoria, aşa cum e prezentă ea în arhiva media creată, e concepută, 
aşadar, ca o formă de împotrivire faţă de anonimizarea victimelor sub forma 

                    
3 Dl. Petru Mirciov, preşedintele AFDB, dl. Vasile Fantaziu, doamna Cornelia Fiat. 
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unor bilanţuri numerice sau a încadrării persoanelor în categorii, pe care se 
lipesc etichete, prin ele însele incriminatoare. E un mod de distanţare faţă de 
practicile din perioada comunistă când mecanismul fabricării victimelor se 
baza pe identificarea lor cu „duşmanii de clasă” sau „elementele periculoase” 
pentru regim. O cale importantă pentru a ne opune unor astfel de „încadrări”, 
în funcţie de care au fost elaborate decretele de deportare/dislocare şi apoi 
listele cu cei deportabili, este de a conserva şi de a da acces prin intermediul 
arhivei media la povestea personală a foştilor deportaţi. Felul de a povesti, 
de a depune mărturie, de a selecta faptele şi a da coerenţă întregului, dar mai 
cu seamă amprenta inconfundabilă a vocii intervievatului care radiografiază 
emoţiile, ezitările, accentele specifice, suferinţa, tăcerile, coloratura aparte a 
rememorării, îi redau subiectului martor un eu. Asumat ca atare prin poves-
tire sub forma diverselor roluri pe care şi le conferă ca actor, comentator sau 
judecător al faptelor, al relaţiilor dintre viaţa sa şi istoria politică sub 
presiunea căreia a trăit, al relaţiilor cu ceilalţi, acest eu îşi recâştigă o voce şi 
un chip. Adeseori în naraţiunea mărturie, eul acesta se identifică cu un „noi”, 
marcând solidaritatea de destin şi memorie a celor deportaţi. 

 
Mărturiile audio incluse în arhivă sunt din acest punct de vedere 

documentele cele mai preţioase şi de neînlocuit. Vocile martorilor sunt 
secondate de cele ale celor care pun întrebările şi stimulează mărturisirea. 
Intervievatorii sunt mai ales persoane mult mai tinere decât intervievaţii şi 
întrebările lor sunt edificatoare pentru ştiinţa sau neştiinţa lor, pentru relaţia 
dintre prezentul interviului şi trecutul evocat şi pentru surprinderea pe viu a 
dialogului şi transmiterii generaţionale. Acestei memorii dinamice şi în curs 
de împărtăşire îi răspunde în contrapunct câte o fotografie sau o pagină de 
jurnal, consemnarea dintr-un document. 

 
După voce (uneori în dialog cu ea), fotografia ca imagine sau repre-

zentare a unui chip, a evoluţiei persoanei în timp, este un alt factor cu rol 
individualizator, o mărturie care atestă prezenţa victimei în Bărăgan sau 
calitatea sa prezentă, de martor, atunci când ea surprinde intervievatul sau 
intervievata chiar în timpul interviului. Ar fi fost ideal să avem astfel de 
imagini (de preferat video) de la toate interviurile. Din motive tehnice mai 
ales, nu a fost posibil, dar e de sperat că tot mai multe mărturii ce urmează a 
fi înregistrate vor beneficia de astfel de puneri în relaţie cu cei care depun 
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mărturie. Imaginea video (vezi interviul cu Cornelia Fiat, de pildă) aduce un 
surplus de informaţie prin surprinderea gesturilor, a mimicii, a privirii. 

 
O altă componentă a bazei de date o constituie transcrierea integrală 

sau parţială a interviurilor orale. Atunci când aceste transcrieri au fost 
editate în scopul publicării, am indicat acest lucru la locul publicării. Ar fi o 
temă interesantă de studiu, care trimite la efectele de pierdere sau câştig la 
care pot duce astfel de intervenţii în text. La fel de interesant e să observăm 
cum se remodelează mărturia atunci ea e repovestită de un jurnalist sau 
redecupată stilistic sau narativ de un scriitor care urmăreşte în primul rând 
efecte literare sau expresive. Ne putem pune întrebarea care sunt limitele 
intervenţiei în discursul iniţial al martorului, cât de legitime sunt astfel de 
intervenţii, care pot merge de la corectarea „neglijenţelor” discursului oral, 
la cenzuri tacite, de la adăugarea unor explicaţii sau corectări în note sau în 
paranteze, în corpul textului, până la selectarea unor fragmente sau rescrie-
rea integrală în scopul publicării. Întrebarea nu e retorică, ea are implicaţii 
etice, depinde şi de posibilitatea de a cere sau nu acordul martorului. Cele 
mai multe dintre interviurile transcrise au fost revăzute de intervievaţi şi s-a 
ţinut cont de cererile acestora, de eventuale restricţii impuse de ei. Mai 
dificil e de a corecta însă textul oral şi de a opera intervenţii de reducere sau 
comasare a unor părţi, eventual de restructurare, pentru a păstra coerenţa şi 
expresivitatea, fără a comite abuzuri, fără a încălca reguli de politeţe, fără a 
comite indiscreţii. Din raţiunile amintite mai sus, se vor observa diferenţe 
între textul oral (uneori prelucrat) şi transcrieri sau textele publicate. 

 
Am încercat să însoţim interviul transcris de toate datele necesare 

refacerii contextului interviului: cine, când, unde a luat interviul, cine este 
persoana intervievată, ce vârstă avea ea în momentul intervievării (lucru ce 
se poate deduce din data naşterii comparată cu data interviului), locul de 
unde a fost deportată şi locul unde a fost deportată. Toate acestea permit 
cercetătorului să stabilească diferite tipuri de conexiuni între interviuri, 
concludente pentru un aspect sau altul. Analiza sau căutările se pot rafina în 
viitor prin apelul la conexiuni de ordin tematic sau cronologic, permise de 
indexarea interviurilor din aceste puncte de vedere (cum am procedat în 
Istorie trăită – istorie povestită. Deportarea în Bărăgan, 1951 – 1956, 
publicată în 1997 la editura Amarcord, sau pe www.memoriabanatului.ro). 
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Organizarea unei arhive media permite şi corelarea interviului sau 
mărturiei audio cu mărturiile scrise ale aceleiaşi persoane sau cu sinteze ale 
relatărilor ei făcute cu simţ şi abilitate scriitoricească sau jurnalistică. Am 
menţionat (vezi cazul lui Harabagiu Juvenale, de pildă) şi urmează să o 
facem şi pentru alţi martori, situaţiile în care avem posibilitatea comparării 
unor surse multiple, care modelează prin tipuri diferite de discurs (verbale, 
scrise, imagini, documente) un portret sau o istorie personală, o mărturie. 

Se vede astfel în ce măsura discursurile construiesc în memorie 
faptele şi nu invers, cum credem cel mai adesea. La aceeaşi categorie aş 
încadra şi referinţele implicite (adică tacite) sau declarate ale martorilor 
povestitori la surse documentare istorice sau memoriale pe care le folosesc 
pentru a încadra sau interpreta faptele (cărţi citite, emisiuni radio sau TV, 
comemorări, expoziţii). Se poate observa cu uşurinţă şi ar putea constitui o 
temă de cercetare „modelarea” istorisirilor personale ale celor care erau 
copii în Bărăgan, nu doar de ceea ce le povesteau părinţii sau bunicii, ci şi 
de lecturile lor in ultimul sfert de veac, când o istorie tăcută anterior a primit 
deodată posibilităţi de expresie şi densitate de conţinut printr-o producţie 
memorială şi o documentare istorică extrem de bogată (vezi în baza de date 
Raftul cu cărţi). 

Arhiva permite în acest context să comparăm interviurile celor care 
erau părinţii sau bunicii din familiile deportate în 1951, cu cele ale copiilor 
care azi sunt ultimii martori în viaţă. Un astfel de studiu ar revela diferenţe 
mari în felul de a povesti, în conţinutul şi chiar interpretarea faptelor. Cele 
mai vechi interviuri de pe site îmi aparţin şi sunt din perioada anilor 1991 – 
1997. Dintre cei intervievaţi în acea perioadă mai trăieşte o singură persoană. 
Dacă între mine şi cei intervievaţi, diferenţa de vârstă era la începutul 
cercetării (anii ’90) de 25 – 30 de ani, martorii de azi au o vârstă apropiată 
de a mea sau de maxim 15 ani diferenţă în plus. 

Pe de altă parte, interviurile din ultimii ani, făcute de studenţi maste-
ranzi, permit un dialog între oameni de 20 – 25 de ani şi martori de 65 – 80 
de ani. Dialogul generaţional are loc astfel la intervale de vârstă mai mari 
sau mai mici şi acest lucru se reflectă în întrebările puse, în modul în care 
răspunsurile se situează într-o perspectivă sau alta: de la cel cunoscător la 
cel mai puţin cunoscător, de la cel care vrea să se facă înţeles la cel care 
vrea să îl educe pe cel din faţa lui, făcând din trecut o sursă exemplară şi nu 
doar de simplă informare. Cum am menţionat şi cu alte ocazii, în interviul 
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oral informaţia despre trecut poartă amprenta ambilor actori participanţi la 
actul de comunicare. Interviul e un mod de a pune în acord memorii diferite, 
interese de cunoaştere şi înţelegere diferite, raportări la un prezent diferit. 
Urgenţele acestui prezent în mişcare sunt cele care se văd în întrebările care 
dirijează mărturia sau în direcţiile în care martorul îndreaptă mărturia sa. 
Poveştile despre trecut sunt poveşti despre sensurile pe care martorii le dau 
faptelor şi întâmplărilor, raţiunile pentru care o mărturie e împărtăşită cu 
alţii. Desigur că, în cele din urmă, mărturiile pun în discuţie şi sensul reme-
morării, raţiunea de a fi a memoriei, care e comunicarea prezentă sau 
viitoare. 

 
Se poate observa, cred, din cele spuse mai sus, că o arhivă ca aceea 

elaborată de noi împreună cu Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan e 
concepută pentru mai multe tipuri de public: a.) martorii, adică fostele 
victime şi familiile şi cunoscuţii lor b.) publicul interesat de istoria recentă a 
României c.) cercetătorii, profesorii şi elevii sau studenţii lor. Aceste trei 
tipuri de public definesc tot atâtea posibilităţi de valorizare a arhivei : 

 
- pentru a întări o coeziune prin memorie a victimelor, dar şi pentru a 

solidariza generaţiile şi societatea în jurul unei experienţe împărtăşite cu 
victimele şi familiile lor; 

- pentru a oferi o corelare a surselor de informare disponibile pentru 
cercetători (istorici, antropologi, lingvişti, jurnalişti etc.) într-o bază de date 
complexă, accesibilă online şi corelabilă cu alte baze de date de acelaşi tip; 

- pentru a facilita procesul didactic şi a favoriza cunoaşterea trecutului 
traumatic recent de către tineri prin mijloace care le sunt mai familiare 
(surse media, pagini web); 

- pentru a-i încuraja pe cei care deţin la rândul lor informaţii, docu-
mente de orice tip, de a participa la construirea bazei de date, la îmbogăţirea 
ei cu surse noi (o dimensiune interactivă pe care sperăm să o dezvoltăm), la 
corectarea unor greşeli, la recunoaşterea, identificarea unor persoane (în 
fotografii); 

- pentru a semnala subiecte posibile de cercetare, a indica piste mai 
puţin cunoscute de abordare a tematicii memorial; 

- pentru a reflecta asupra felului în care funcţionează memoria 
individuală şi colectivă. 
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Ne putem întreba de ce această arhivă media a fost plasată într-o 
bibliotecă, chiar şi sub forma unei „Biblioteci a memoriei”. Ce caută o 
arhivă media printre cărţi? Aş menţiona că sub rubrica Raftul cu cărţi ea se 
deschide direct spre catalogul bibliotecii. Nu numai spre cel cu cărţi, ci şi 
spre interviurile descrise în Aleph (sistemul informatic integrat al biblio-
tecii), la fel ca şi cărţile, fie că e vorba de forma lor audio (pe diverse 
suporturi), transcrisă, sau de fotografii aferente şi documente. Descrierile 
interviurilor sunt adevărate noduri ale unor reţele de informaţii, pentru că ele 
permit corelări cu tematici istorice sau de alte tipuri care trimit de la arhiva 
media spre bibliotecă în ansamblul ei. De aceea fişele de interviu ale inter-
vievaţilor, cele mai multe regăsibile şi pe www.memoriabanatului.ro fac 
parte din procesul prin care se ajunge la o descriere adecvată, cu multiple 
intrări, în baza de date a bibliotecii. 

 
Editarea unui interviu pentru publicarea pe sit (a se vedea pe situl 

BCUT sub Biblioteca memoriei pagina „Un document pe lună”, interviu 
transcris cu Ioan Jurchescu) presupune ancorarea lui într-un câmp de infor-
maţii mai larg, care plasează interviul în contextul lui istoric sau cel prezent, 
„traduce” pentru cei neiniţiaţi informaţia, îl ajută să depăşească decalajele 
temporale şi golurile de memorie, cu atât mai mult cu cât, atunci când e 
vorba de trecutul comunist, lipseşte de obicei posibilitatea de a ne raporta la 
o istorie „învăţată la şcoală”. Cuvintele cheie care definesc tematic interviul 
menţionat, publicat pe sit în februarie 2017, sunt: Clasa Regelui sau Clasa 
palatină, Regele Carol al II-lea, Regele Mihai, Zona grănicerească (Banat), 
educaţie (şcoală, colegi), familie, militar, avocat (avocatură), Bărăgan 
(Frumuşiţa), comunism, Timişoara. 

În funcţie de ierarhizarea internă a câmpurilor în descriere şi de conec-
tarea indicilor folosiţi la cataloagele bibliotecii se poate obţine un fel de 
diagramă a puterii de informare, a deschiderii documentului spre orizontul 
istoriei pe care o evocă şi spre cea a lecturii şi interpretării lui. 

Vreau să spun cu asta că tipul de indexare a interviului este o primă 
formă de a-l descrie, dar şi de a-l interpreta. Notele adăugate în vederea 
publicării textului îl ancorează în orizontul de aşteptare al publicului aşa 
cum îl imaginează cel care face adnotările (de la selectarea a ceea ce e 
adnotat, până la ponderea ce se dă explicaţiilor, sursele de informare la care 
se recurge etc.). 
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Am încercat să descriu data de baze ca una multifuncţională, dar şi ca 
o permanentă translaţie între ceea ce se vede şi ceea ce ea doar a lăsat să se 
întrevadă, între ce ne este dat ca atare şi ce ni se cere să facem mai departe, 
dacă vrem să explorăm terenul în mişcare al unei memorii ce se reconstru-
ieşte periodic, căutându-şi un nivel de inteligibilitate la mai multe scări, în 
funcţie de multiple criterii. Chiar şi prin aceste scrutări preliminare, putem 
intui că din orice punct am începe căutările, galaxia memoriei e un teritoriu 
ce ni se dezvăluie treptat, presupune o bună orientare pe traseul dintre 
cunoscut şi necunoscut, dintre ceea ce ne e dat şi ceea ce poate fi doar 
aproximat. 

De aceea, cel care o explorează va fi deopotrivă copleşit de puterea 
memoriei, ca şi a uitării, de forţa, ca şi de slăbiciunile şi vulnerabilităţile ei. 

 
*        * 

* 
 
Smaranda Vultur: 
S‐a născut  în 1950  la Timişoara, doctor  in  litere, cercetătoare, profe‐

soară, specialistă în istorie orală, scriitoare. A publicat pe tema deportărilor 
în  Bărăgan  numeroase  studii  şi  articole  în  reviste  şi  volume  din  ţară  şi 
străinătate. A reunit sub titlul Istorie trăită, istorie povestită. Deportarea în 
Bărăgan, 1951‐1956. Editura Amarcord, Timişoara, 1997, povestiri de viaţă 
şi interviuri cu martori ai deportării înregistrate între 1991 – 1997. Volumul 
e  însoţit de o substanţială analiză de conţinut a  interviurilor şi de un  index 
tematic. In anul 2006 a lucrat ca expert în Comisia Prezidenţială de Analiză 
a dictaturii comuniste  (Raportul Tismăneanu),  făcând cercetări  în arhivele 
CNSAS  şi  redactând  capitolul  despre  deportări  şi  domicilii  obligatorii  din 
Raport final al Comisiei Prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste 
din România (editori Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile), 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2007. Capitolul respectiv, însoţit de un set de 
documente,  a  fost  publicat  în  volumul  Din  radiografia  represiunii  : 
Deportarea  în Bărăgan, 1951 – 1956,  Timişoara,  Editura Mirton 2009.  In 
2016  a  conceput  şi  lansat  împreună  cu  câţiva  colegi  de  la  BCUT  şi  cu 
sprijinul AFDB, arhiva media www.deportatiinbaragan.ro.
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MARCEL SĂMÂNȚĂ 
 
 

O LUME ÎN APROAPE O SUTĂ 

DE MĂRTURII 
 
 
Dincolo de datele statistice oficiale, dimensiunea reală a deportărilor 

în Bărăgan din cea mai neagră noapte a istoriei recente, cea de Rusalii, din 
17/18 iunie 1951, este încă necunoscută cu adevărat. Cifra avansată de peste 
44.000 de persoane, chiar dacă nu este foarte precisă, pentru că nu înglo-
bează toate cazurile de deportări, indică o dramă colectivă suprapusă pe 
zecile de mii de drame individuale. Statistica această nu contabilizează nici 
membrii unor familii de deportați, ridicați și duși ulterior, precum și nici pe 
deținuții politici care au executat în satele-lagăr pedepse complementare 
condamnărilor penale, după sistarea lucrărilor la Canalul Morții, Dunăre-
Marea Neagră, după decesul lui Stalin. Să nu uităm că dislocații, cum i-au 
numit oficialitățile vremii, au lăsat acasă rude apropiate, care, la rândul lor, 
au avut de suferit. 

Din cele aproape o sută de convorbiri pe care le-am avut cu foștii 
deportați de diferite vârste în momentul ridicării lor, de la câteva luni la 40 
de ani, ori cu cei născuți mai târziu, în bordeiele și casele de chirpici din 
satele-lagăr din pustia Bărăganului, se conturează o lume despre care aș vrea 
să vorbesc mai departe. Pe parcursul celor doi ani, cât a durat proiectul meu 
derulat împreună cu Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan, concretizat cu 
apariția celor două cărți („Bărăgăniștii. Destine în valurile istoriei” și 
„Desculți printre ciulini. Mărturii despre deportarea în Bărăgan”, publicate 
la Editura Mirton, în 2015 și în 2016) am avut posibilitatea să ascult povești 
de viață din care am aflat de fapt cine sunt cu adevărat, refăcând suferințele 
prin care a trecut și familia mea, la Olaru, unde m-am născut, una dintre cele 
18 localități nou-înființate de către dislocați după planurile cadastrale ale 
autorităților comuniste, în regiunile Ialomița și Galați, în zone puțin 
populate, dar cu potențial de dezvoltare a agriculturii pe mari suprafețe în 
fermele de stat. De altfel, motivul economic al acestei colonizări în masă 
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acesta a fost, dar el a fost unul pervers. Adevăratul motiv era unul politic, 
îndepărtarea și distrugerea, inclusiv fizică, a fruntașilor satelor, a tuturor 
celor care puteau fi, într-un fel sau altul, oponenți ai bolșevizării țării, al 
colectivizării forțate. Întreaga operațiune a avut ca model anterior deportarea 
etnicilor germani din România în URSS, în 1945, când 70.000 de persoane 
de această etnie au fost duse în lagăre de muncă din Ucraina, din Kazahstan 
și în alte regiuni ale marelui imperiu condus de Stalin. De asemenea, depor-
tării în Bărăgan, au premers, cu o săptămână înainte, deportările în Siberia a 
peste 30.000 de români din Basarabia și Nordul Bucovinei, ocupate de 
sovietici. Trebuie însă spus că deportările de inspirație stalinistă au însoțit 
regimul comunist din România întreaga perioadă cât s-a aflat la putere, de la 
instalare și până la răsturnarea lui în decembrie 1989. Tot înainte de 
deportarea în Bărăgan, au fost deportați de peste tot din țară reprezentanții 
burghezo-moșierimii, după ce au fost deposedați de toate bunurile lor, dar și 
familiile celor care s-au împotrivit instalării comunismului, prin revolte 
spontane sau cu arma în mână în cadrul unor mișcări organizate, au protestat 
împotriva cotelor obligatorii ori a colectivizărilor forțate. Practica aceasta a 
domiciliului obligatoriu a fost aplicată permanent, inclusiv după revolta 
muncitorilor brașoveni din 1987. Pe de altă parte, din mărturiile cuprinse în 
cele două cărți reiese că, în cadrul deportărilor din noaptea de 17/18 iunie 
1951, au existat și alte destinații din țară decât Bărăganul. Astfel, am 
surprins două mărturii, din care reiese că două familii au fost ridicate și duse 
în localități din județele Sibiu și Vâlcea. Rămânând la drama colectivă 
trebuie să spus că ea a vizat, în fâșia de 25 kilometri de la frontiera cu 
Iugoslavia lui Tito, de la Beba Veche la Gruia, din localități din județele 
Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, nu doar pe bănățenii chiaburi, pe sârbii 
titoiști ori pe nemții colaboratori ai armatei germane, pe bulgari, maghiari, 
croați ori alți minoritari, ci și refugiații, cum au fost românii basarabeni ori 
cei din Bucovina de Nord, cei din Iugoslavia, ori aromânii din Macedonia, 
fugiți din calea războiului civil din Grecia. De asemenea, au fost vizați și 
cetățeni străini. A doua carte dă exemplu unei familii de români din 
Argentina, dislocați în Bărăgan. În legătură cu ocupațiile celor care au 
cunoscut gulagul Bărăganului, acestea au fost dintre cele mai diverse, de la 
țărani la muncitori, la foști patroni, intelectuali, militari, elevi sau studenți. 

Din mărturii reiese, de asemenea, modul abuziv în care au fost 
întocmite listele în fiecare localitate. Astfel, cu toate că aceste liste negre au 
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fost stabilite cu mult timp înainte, la întocmirea lor având un cuvânt de spus 
primarul, secretarul BOB al PMR, șeful postului de poliție și securistul, ele 
au fost permanent schimbate, unele nume fiind înlocuite cu altele, pentru a fi 
avantajate rude ale celor care le-au întocmit sau în scop de răzbunare. 
Mărturiile aduc în lumină faptul că au fost trimise în Bărăgan și persoane 
sărace lipite pământului, subalternul în locul șefului și altele asemenea. 
Regimul acestor liste era secret. Cu toate acestea, în multe situații cei care 
urmau să fie dislocați au fost încunoștințați înainte. Un deportat care a fost 
cap de listă, când un angajat al primăriei i-a recomandat să-și ia familia și să 
plece, ca să se ascundă și să scape, i-a replicat acestuia:„ Dacă sunt primul 
pe listă, unde să plec?” Sunt situații, așa cum reiese din mărturii, paradoxale. 
S-au întâlnit în Bărăgan un ofițer dintr-un comisariat militar și comandantul 
lui, chiriașii și proprietarul casei unde aceștia stăteau. A fost ridicat și dus 
chiar și secretarul de partid dintr-o comună! Un alt adevăr al operațiunii este 
și faptul că militarii (peste 10.000), milițienii și securiștii mobilizați nu 
aveau idee despre destinațiile în care vor fi duși dislocații. Ca atare, panica 
generală printre deportați care au parcurs itinerariul până la gara de desti-
nație din Bărăgan cu teama că vor fi duși în Rusia, în Siberia. E de precizat 
că în general, garniturile de tren cu vagoane de marfă în care au fost îmbar-
cați deportații erau formate în gările de plecare, dar au fost cazuri în care cei 
ridicați au fost nevoiți să aștepte două sau chiar trei zile, pe terenurile de 
fotbal sau în aproprierea gărilor, până a venit trenul care să-i transporte. 
Scenariul ridicării a fost peste tot asemănător: după miezul nopții unul sau 
doi, uneori chiar mai mulți militari, au bătut cu patul puștilor în poartă ori în 
tocul ferestrelor de la stradă, membrii familiilor au fost apoi adunați într-o 
încăpere sau în curte și li s-a citit decizia în baza căreia urmau să fie 
dislocați. Li s-a dat răgaz două ore ca să-și facă bagajele, având voie să-și ia 
fiecare o căruță cu doi cai, o vacă, un porc și două păsări, mobilier, haine și 
alimente cât să încapă în două căruțe ori în jumătate de camion. Unii și-au 
luat, iar alții nu au avut ce să-și ia, nici măcar alimente pentru o zi. Itinera-
riul trenurilor cu deportați a fost foarte diferit. Sunt mărturii că aceste 
călătorii au durat două-trei zile, dar și că au durat două-trei săptămâni. Un 
martor declară că trenul lor a ajuns inclusiv la Târgu-Mureș, deși Bărăganul 
se afla într-o cu totul altă direcție. Din gările de destinație, dislocații sunt 
duși în satele noi trasate cu plugul în câmp, în lanuri de orz, grâu, iarbă de 
Sudan, bumbac, porumb, unde-i aștepta câte un țăruș cu un număr, iar, 
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într-un caz, o grămăjoară de pământ ca un mușuroi de cârtiță. Există o 
martoră, fetița dirigintelui de poștă din Perișoru, care spune că, în gară, 
dislocații au fost așteptați de milițieni cu un țarc din sârmă ghimpată 
amenajat în apropiere, localnicii fiind împiedicați să le dea apă. 

Mărturiile din cele două cărți descriu atmosfera de lagăr din aceste 
sate nou-înființate, care întâi au fost sate de colibe improvizate din mobilă și 
pături, apoi de bordeie acoperite cu stuf sau paie și, în final, de case din 
chirpici sau pământ bătut, cu una sau două camere. Ele vorbesc despre 
apelul de seară, despre scoaterea la muncă dimineața, despre supravegherea 
permanentă de către miliție, miliția călare sau securitate. De la deportați am 
aflat despre celebrii ciulini ai Bărăganului care creșteau doar pe câmp și 
cărora li se spunea și vălătuci, cotirlici sau târtani. Sunt relatări despre praful 
drumurilor, vânt, crivăț, despre viscol și nămeții peste case din apriga iarnă 
din 1953-1954. Sunt evocate baluri, nunți, botezuri și înmormântări. Nu 
lipsesc povești despre evadări și aduceri cu însoțitor înapoi. 

Dintre toate poveștile de viață cele mai tulburătoare sunt cele ale 
refugiaților basarabeni și bucovineni, unii dintre ei de două ori refugiați în 
România, prima dată în 1940, în urma Dictatului de la Viena, a doua oară în 
1944, la ruperea frontului. Aceștia, aflați în localitățile de la frontiera cu 
Iugoslavia au fost deportați în număr mare în 1951 în Bărăgan. Unii au fost 
o lungă perioadă urmăriți de NKVD pentru a fi condamnați sau readuși în 
zonele de baștină ori deportați în Siberia. În 1956, când deportații au fost 
lăsați să se întoarcă la casele lor, familii de basarabeni și bucovineni nu au 
avut unde se întoarce, pentru că li s-a interzis să revină în localitățile de 
unde au fost ridicați. Pentru unii dintre ei, satele-lagăr din Bărăgan au rămas 
locuri de obârșie și de întoarcere acasă. 

La revenirea în Banat, deportații și-au găsit casele devastate, cu 
chiriași sau cu sedii ale GAC și GAS. În unele cazuri acestea au fost primite 
înapoi abia după luni, ba chiar ani, iar într-un caz, abia după Revoluție, în 
urma unui act de curaj al proprietarei și a unui proces. Din punct de vedere 
școlar, copiii deportați au avut cel mai mult de suferit, fiind obligați să 
meargă la muncă și interzicându-li-se să urmeze alte cursuri liceale și 
superioare decât cele de la fără frecvență. De asemenea, copiii deportați nu 
au fost făcuți pionieri ori UTM-iști, iar în unele situații au fost urmăriți de 
securitate. Generațiile născute în Bărăgan nu au mai avut însă astfel de 
obstacole, pentru că regimul Ceaușescu, instalat după moartea lui Gh. 
Gheorghiu-Dej, a considerat deportarea în Bărăgan drept „o greșeală”. 
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Atât despre tragedia colectivă, trăită de fiecare în mod unic și 
personal. Peste ea s-a suprapus destinul individual, alte drame și suferințe, 
alte trăiri, unele de neimaginat. De altfel, cele două cărți urmăresc în mod 
special modul în care experiența Gulagului din Bărăgan a schimbat destinele 
fiecăruia. Dacă vom spune că părerile sunt contrastante, vom realiza imagi-
nea exactă a unor oameni stigmatizați, ostracizați de un regim criminal, cum 
a fost cel stalinist. Unii dintre cei duși în satele-lagăr spun că experiența de 
viață de aici i-a călit, i-a îndârjit și i-a făcut să lupte și să reușească, alții că 
sistemul i-a învins și că s-au resemnat. Există chiar și dintre cei care regretă 
… sistemul comunist! Până la urmă, orice fel de opinie este posibilă, având 
în vedere că fiecare dintre acești oameni sunt până la urmă (ce pot fi 
altceva!), victime nevinovate și în același timp, supraviețuitori. Orice supra-
viețuire suspendă, în anumite împrejurări, regulile. Suferințele, umilința, 
nedreptatea și amintirile triste rămân, nu se pot șterge. Istoria deportării, cât 
mai există cei care să o povestească, trebuie să fie ascultată, pentru ca 
niciodată asemenea episoade tragice și nedrepte să nu se mai repete. 

 
*        * 

* 
 
Marcel Sămânță: 
Poet și jurnalist, născut la 27 iunie 1955, în localitatea Olaru, comuna 

Roseți,  județul Călărași,  sat de deportați bănățeni, astăzi desființat, unde 
părinților,  bunicii  și  străbunicilor  li  s‐a  fixat,  de  către  regimul  stalinist, 
domiciliul  obligatoriu,  în  perioada  1951–1956.  A  publicat  cinci  cărți  de 
poezii și două volume de evocări, mărturii și reportaje despre deportarea în 
Bărăgan  „Bărăgăniștii.  Destine  în  valurile  istoriei”  și  „Desculți  printre 
ciulini.  Mărturii  despre  deportarea  în  Bărăgan”, publicate  la  Editura 
Mirton, în 2015 și în 2016. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
Filiala Timișoara, al Uniunii Jurnaliștilor Profesioniști și al Asociației Foștilor 
Deportații  în  Bărăgan.  În  prezent  lucrează  la  cotidianul  „Renașterea 
bănățeană” din Timișoara, unde este șef‐secție. 
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CORNELIA FETEA 
 
 

COPILĂRIE FURATĂ, DESTINE FRÂNTE, 

FAMILII DISTRUSE 
 
 
Sunt Cornelia Fetea (născută Loga), preşedinte al Asociaţiei Foştilor 

Deținuți Politici şi Victime ale Dictaturii Comuniste din România, filiala 
Caraş-Severin şi vreau să mulţumesc domnului Petre Mirciov şi întregii 
Asociaţii a Foştilor Deportaţi în Bărăgan din Timiş pentru că ne-au invitat în 
această zi, să vă fim alături. De asemenea, cărăşenii din asociaţia noastră, m-
au mandatat să vă salut cu căldură, din partea lor. 

Vă mărturisesc că de fiecare dată, mă emoţionează foarte tare aceste 
întâlniri. Astăzi, se împlinesc 65 de ani de la tragicele deportări ale noastre 
în pustiul Bărăganului, iar noi, cei care am mai rămas, avem doar dreptul la 
memorie. 

Copilărie furată, destine frânte şi familii distruse – aceasta a fost 
soarta celor 40.300 de persoane, respectiv 12.791 de familii din Caraş, 
Timiş si Mehedinţi, care în 18 iunie 1951, ziua a doua de Rusalii, zi de 
creştineasca sărbătoare, zi diabolic aleasă de conducătorii de atunci ai ţării, 
au fost smulşi cu brutalitate din casele lor, prin surprindere, total nepregătiţi. 
Îmi amintesc că am fost somaţi ca în două ore să ne părăsim casele. Soldaţi 
înarmaţi cu muniţie de război ne-au înconjurat, ne-au confiscat actele de 
identitate – asta conform Deciziei MAI 200/1951, am aflat ulterior. Am 
lăsat în urmă agoniseala de multe generaţii şi am plecat într-o direcţie 
necunoscută, ţinută în mare secret de către autorităţi. Într-o căruţă ne-am 
înghesuit câteva lucruşoare, care credeam că ne vor folosi pe unde am fi 
putut să ajungem. Familia mea, în care eram şapte persoane: un străbunic, 
doi bunici, părinţii, eu şi sora mea, înconjuraţi de soldaţi, am fost încolonaţi 
alături de alte 16 familii din satul Nicolinţ, am fost îmbarcaţi în nişte bou-
vagoane, în gara Răcășdia şi…am luat drumul exilului. Am fost, aşadar, 
transferaţi dintr-un teritoriu într-un alt teritoriu, total neprietenos, practic 
într-un lagăr de exterminare. 
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Am trăit, atunci şi în anii ce au urmat, experienţa comună a umilinţei 
şi suferinţei, experienţa de victime a unei decizii nedrepte. Noi n-am fost 
decât nişte oameni, cetăţeni ai României, fruntaşii satelor dar, catalogaţi de 
către regimul de atunci, chiaburi şi duşmani ai poporului. 

Cei care am rămas acum, din cei mulţi care au fost atunci, nu putem 
uita fluieratul lung şi sinistru al locomotivei, atunci când trenul a plecat din 
gară spre necunoscut, nu putem uita ţăruşul din lanul de grâu care a 
însemnat adresa noastră timp de cinci ani, nu putem uita multe… 

Noi am fost pedepsiţi fără nicio vina, fără judecată şi fără apărare. Am 
înfruntat, setea, foamea, gerurile, crivăţul, arşiţa din pustiul Bărăganului. 
Copil fiind, aşteptam, încolonaţi, ore în şir Crucea Roşie care ne aducea, pe 
semnătură, o bucată de pâine cu marmeladă… Truda părinţilor noştri, hărni-
cia lor, la muncile din Balta Borcei, la orezării, la tăiat de stuf, demnitatea 
lor, ne-au făcut să supravieţuim. 

Deportarea noastră a fost cea mai cumplită barbarie din istoria con-
temporană, din toată Europa. A fost practic o luptă : români contra români ! 
Nu e permis ca noi, cei care am fost deportaţi, să mistificăm atrocităţile 
comise! Timpul nostru nu mai poate aştepta, ceasul nostru fuge… fuge…! 
Dar bunul Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem zilele de acum, ca să putem 
mărturisi cele petrecute, suferinţele îndurate într-un regim, ce a fost declarat, 
în raportul Tismăneanu din 2008, ca fiind ilegitim, ilegal si criminal. 

Suntem generaţia care a suferit cel mai mult! Istoria nu trebuie 
mistificată, acum, cât suntem vii şi arătăm adevărul! Cercetătorii de la 
ICCMER şi CNSAS cunosc foarte bine mecanismele politice şi strategiile 
de reprimare puse în mişcare de regimul stalinisto-comunisto-represiv, 
pentru a impune şi a înlătura orice formă de posibilă opoziţie. Tinerii de 
astăzi, îşi susţin lucrări de licenţa şi de doctorat pe această temă! 

Toate aceste reprimări s-au făcut pentru intimidarea noastră, pentru 
descurajarea celor către s-au opus instaurării dictaturii comuniste. Deporta-
rea noastră nu a însemnat doar pierderea materială a tot ceea ce am avut prin 
agoniseala mai multor generaţii, ci a însemnat o răsturnare de valori, noi 
devenind dintr-o dată duşmani ai poporului, răufăcători, vinovaţi. Aceste 
evenimente ne-au schimbat total viaţa. În casele şi familiile noastre a ajuns 
să fie permanent un climat de frică, de ruşine şi de teroare. 

Astfel, s-a consumat copilăria noastră... Cât de greu a fost trecutul 
nostru de copii nevinovaţi…! Şi când mai ştim că în acel pământ neprie-
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tenos zac trupurile fără cruci a 177 de copii (un batalion de copii !) şi a peste 
1.700 de adulţi… 

În fiecare an, AFDPR Caraş-Severin îşi comemorează morţii atât în 
ziua de 9 martie, la Reșița, cu ocazia Zilei Deţinutului Politic, cât şi în ziua a 
doua de Rusalii, la Oraviţa. 

Dumnezeu ne-a ajutat sa privim cu realism trecutul şi cu optimism 
viitorul, să iertăm, dar să nu uităm ! 

Şi-l mai rugăm pe Dumnezeu, bunul, ca niciodată, istoria să nu se 
repete, iar ca pe cei plecaţi, să-i odihnească şi sa-i aibă grijă ! 

 
*        * 

* 
 
Cornelia Fetea n. Loga: 
Născută Loga  la 28 aprilie 1944  la Nicolinț, Caraș‐Severin. La vârsta 

de 7 ani,  în 18  iunie 1951 a  fost deportată  împreună  cu  toată  familia  în 
Bărăgan, la Olaru. A terminat Școala post‐liceală de Farmacie la Arad, fiind 
repartizată  la Oravița, unde  a  activat  până  la  pensionare. Din  1990  este 
membră în Asociația Foștilor Deținuți Politici, filiala Caraș‐Severin. Din anul 
1999 a fost membră în Comitetul de Conducere al AFDP‐R Caraș‐Severin, iar 
din  2013  este  președinta  AFDP‐R  Caraș‐Severin  și membră  în  Comitetul 
Național al AFDP‐R. 
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MIODRAG MILIN 

ŢVETCO MIHAILOV 
 
 

DEPORTAREA ÎN BĂRĂGAN – PROBLEMA 

SÂRBEASCĂ 
 
 
Introducere 
 
Cercetând cu ani în urmă la Arhiva diplomatică de la Belgrad 

problema deportării în Bărăgan, am avut surpriza să constat o relativ corectă 
evaluare a momentelor de început ale acestei tragedii car a lovit atât de crunt 
satele bănăţene din fâşia de graniţă cu Iugoslavia de-atunci. 

Reacţia diplomaţiei iugoslave, atâta cât mai putea să se exercite din 
România, cu libertate de mişcare extrem de redusă şi efectiv înjumătăţit prin 
măsurile restrictive de la Bucureşti4, decapitată şi la propriu, prin „defec-
tarea” ambasadorului în funcţie 5 , a fost totuşi una energică şi relativ 
eficientă. Belgradul este bombardat cu telegrame şi scrisori (unele via SUA, 
pentru a se evita cenzura necruţătoare) despre dezastrele care au lovit satele 
bănăţene de pustă, dar şi starea disperată a celor dislocați şi abandonaţi sub 
cerul liber la marginea pustiei Bărăganului.6 
                    
4  Миодраг Милин, Андреј Милин, Срби иѕ Румуније и румунско – југословенски 
односи. Прилог и грађа. 1944-1949./ M. Milin, A. Milin, Sârbii din România şi relaţiile 
româno – iugoslave. Studiu şi documente..., Timişoara, 2004. Documentul 55, 6 
noiembrie 1948. Raport de serviciu, către Oficiul de la Belgrad: doi membri ai ambasadei 
au fost somaţi să părăsească România în 48 de ore. Li s-a imputat că au difuzat 
„neadevăruri” despre România... 229-230 

5 Ambasadorul Radonja Golubović a defectat la 1 august 1948, devenind la scurt timp 
propagandistul antiiugoslav de serviciu la oficina din Moscova. (M. Milin, A. Milin, op. 
cit., 213. (Doc. 44, 1 august 1948: Ambasadorul Radonja Golubović a înştiinţat ziarul 
„Scânteia” despre abandonarea liniei lui Tito...) 

6 Vezi relatările reproduse în Миодраг Милин, Љубомир Степанов, Срби из Румуније у 
Бараганској Голготи, друго допуњено издање, Темишвар, 2002, 225-254 (Архив 
Савезног секретаријата за иностране послове, Београд, Фонд Политичка архива, 
фасцикла 74, бр. 48881/ 1951; 44740/1951; 410962/1951; 419234/1952; 417228/1952; 
44489/1953); vezi în traducere românească M. Milin, Lj. Stepanov, Sârbii din România în 
Golgota Bărăganului, traducere din limba sârbă Ivo Muncian, Timişoara, 2003, 218-247 



70 

La nici zece zile de la dislocare (28 iunie 1951) s-a înaintat o notă de 
protest din partea iugoslavă către Ambasada RPR de la Belgrad faţă de cele 
întâmplate.7 Cum era previzibil, rămânând acest demers fără de efect, la mai 
puţin de o lună reprezentantul permanent iugoslav la ONU îl înştiinţa pe 
secretatul general al Organizaţiei mondiale despre conţinutul protestului 
iugoslav8. Cu acordul secretarului general ONU Trigve Lie şi prin mijloci-
rea iugoslavului D. Protitch, directorului de departament de la Consiliul de 
securitate, conţinutul notei a fost distribuit, deja la 20 iulie 1951, sub formă 
de circulară, tuturor delegaţiilor membre ale ONU.9 

Primele semne, extrem de timide, de destindere româno – iugoslavă le 
putem observa abia din vara anului 1953 când, în decursul lunii iunie a avut 
loc, la Timişoara, Conferinţa de reglementare a disensiunilor de graniţă şi 
aplanarea şirului de incidente soldate, de-a lungul anilor de tensiune, cu mai 
multe victime.10 Din relatările păstrate în sursa iugoslavă reiese că această 
conferinţă a fost, deocamdată, mai degrabă o întâlnire „de lucru” a agenţilor 
celor două servicii secrete aflaţi de astă-dată sub acoperire „diplomatică”. 
Cum-necum, a fost un prim semn palpabil al dezgheţului de după sfârşitul 
teribil al lui Stalin. 

Terenul fertil pentru această destindere, dacă e să privim dinamica 
puterii comuniste din România prin disputa Gheorghiu-Dej – Ana Pauker, 
                    
7  Arhiva Ministerului federal al afacerilor externe, Belgrad, Fondul Arhiva politică, 

fascicula 74, nr. 4881/1951; M. Milin, Lj. Stepanov, op. cit., 220-224 
8 Ibidem 
9 Ibidem, 225. („...United Nations – New York. 20. July 1951. Dear Mr. Ambassador, I 

have the honour, on behalf of the Secretary-General, to acknowledge the receipt of your 
letter dated 17 July 1951, No. Br. 665, together with a copy of a Note No. 48881 of June 
1951, addressed to the Romanian Government by the Government of the Federal People`s 
Republic of Yugoslavia. I further have the honour to inform you that copyes of your letter 
and of it`s enclosure are being reproduced as an A/document for circulation to all 
members of the United Nations. Please accept... D. Protitch Principal Director in charge 
of the Department of Security Council Affairs”). Demersul acesta n-a avut vreun efect 
concret în vremea stalinismului celui mai dur. Va fi însă receptat mai târziu, atunci când 
România şi-a depus candidatura de membru la ONU. Aceasta va trece, în cele din urmă 
(la 14 decembrie 1955) nu însă şi fără peripeţii: obstrucţia iugoslavilor (din cauza 
tergiversării la nesfârşit a soluţionării chestiunii Bărăganului) ducând spre sfârşit la o 
etichetare dură a regimului de dictatură din România, fiind caracterizat ca unul la fel de 
nedemocrat precum regimul generalului Franco din Spania. 

10 Vladimir Cvetković, Miodrag Milin, Tratativele din Timişoara în 1953, în M. Milin 
(editor), Sârbii din România în secolul XX, Cluj-Napoca, 2012, 114-125 
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trebuie căutat în gruparea dominantă, de sub autoritatea lui Dej. Spre 
deosebire de ferocitatea nimicitoare şi obtuză a discursurilor antiiugoslave 
din rostirile Anei Pauker 11 , ale lui Teohari Georgescu 12  sau Iosif 
Chişinevschi13, intervenţiile rostite de către Gheorghiu-Dej presupuneau şi o 
logică oarecum duplicitară, pentru început atenuând ascuţişul criticii 
„revizionismului” de la Belgrad14. În particular însă, liderul comuniştilor 
români dădea frâu liber simpatiei sale admirative pentru verticalitatea 
deplină a comuniştilor iugoslavi.15 

Totul se desfăşoară încă sub semnul mesajului primit de la Moscova. 
După tranşarea în favoarea sa a disputei pentru putere, Hruşciov, noul lider 
sovietic, abil şi imprevizibil, dă semnalul unui nou curs şi faţă de Iugoslavia. 

                    
11 Expunerea tov. Ana Pauker de la Ploieşti, „Scânteia”, 10 iulie 1948. (M. Milin, A. Milin, 

op. cit., doc. 36, 196-198) 
12 Cuvântarea ministrului de interne Teohari Georgescu de la Timişoara, „Scânteia”, 7 iulie 

1948. (Ibidem, doc. 33, 187-188). Creatorul sinistru al Securităţii. (Laurenţiu Ungureanu, 
Radu Eremia, Apostolii lui Stalin. Cercul brutelor, II, 5-23) 

13  Iosif Chişinevschi, ideologul-şef al campaniei anti-iugoslave şi cel mai înverşunat 
politruc în reprimarea dizidenţei sârbeşti. Cel mai odios exponent al proletcultismului din 
România. Iată o mostră din peroraţiile sale anti-iugoslave, la congresul „partizanilor 
păcii”: „Frica de pace... a început să-i cuprindă pe agenţii trădători din conducerea Iugo-
slaviei... Căpeteniile iugoslave... încearcă să ascundă trădarea socialismului... Iugoslavia 
decade pe zi ce trece, într-o piaţă de consum a culturii reacţionare occidentale... Proiecţii 
grandioase ale filmelor decadente americane se desfăşoară în prezenţa autorilor, a 
Prezidiului şi a Guvernului iugoslav... În sălile de cinematograf ale Iugoslaviei s-au stârnit 
însă manifestaţii... poporul nu iubeşte filmele americane cu gangsteri... Manifestanţii au 
scandat ‘Vrem filme sovietice!’...” („Îndrumătorul cultural”, 8/1949) (Vezi pe larg M. 
Milin, Începuturile sub imperiul „limbii de lemn”. De la „Iuda” Tito şi „genialul” Stalin 
spre jaloanele comunismului autohton, în M. Milin – editor, Sârbii..., 65-85) 

14  Discursul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în faţa Activului de Partid din capitală, 
„Scânteia”, 9 iulie 1948. (M. Milin, A. Milin, op. cit., doc. 35, 193-193) 

15  Într-o discuţie cu un fost dizident iugoslav, domnul Milan Petrovici din Bucureşti, 
domnia sa mi-a relatat un episod relevant în acest sens. Fost militar, trimis la studii în 
URSS şi repatriat acasă, bănuit de simpatii pro-Stalin, s-a văzut constrâns să fugă peste 
graniţă ca să scape de teroarea UDB-ei. Excelent sportiv, a trecut Dunărea înot, la Turnu-
Severin. A fost ridicat de securitate şi dus la Bucureşti. În urma anchetei, nu mică i-a fost 
mirarea când s-a trezit în biroul lui Gheorghiu-Dej. Acesta l-a întâmpinat jovial, cu fraze 
de admiraţie pentru eroismul iugoslavilor etc. Milan Petrovici numai înţelegea nimic; 
fugise din Belgrad, de spaima UDB-ei lui Tito – iar aici era elogiat, ca un prototip 
autentic de vocaţie titoistă ş. c. l. Va face carieră apoi ca radio-jurnalist, la „Vocea 
Iugoslaviei” ce se emitea de la Bucureşti. (Vezi informaţii extrem de bogate în Arhiva 
CNSAS, Bucureşti, Fond Emigraţia iugoslavă-Milan Petrovici) 
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De acum şi conducătorii români adoptă o atitudine rezervată, oarecum 
bipolară faţă de Iugoslavia. Moghioroş, Drăghici, Bodnăraş, lucrează la un 
plan de măsuri privind întărirea securităţii militare, grănicereşti şi politice la 
graniţa cu Iugoslavia. Gheorghiu-Dej sugerează Biroului politic (în şedinţa 
din 10 aprilie 1953) ca, deocamdată, să fie stopată sarabanda proceselor 
titoiştilor „ca să nu stricăm cu pripeala noastră... ofensiva de pace începută 
de Uniunea Sovietică”.16 Pas cu pas, din vara lui 1954, au fost reluate şi 
relaţiile diplomatice. 

Trebuie că acest important moment al noului curs româno – iugoslav a 
debutat sub auspicii favorabile, odată ce ambasadorul Vuianovici şi con-
soarta sa au fost răsfăţaţi da anul nou cu vinuri alese, ţigări fine şi trandafiri 
din partea galantului Dej. (Anexa 1). Un gest categoric de bunăvoinţă, 
Iugoslavia fiind şi simbolic, pentru întâia dată, asimilată la tratamentul 
preferenţial al ţărilor „frăţeşti” din Blocul comunist răsăritean. 

De acum începe şi ofensiva diplomatică a Belgradului, pe câmpul de 
confruntări al banchetelor, recepţiilor şi adunărilor festive ocazionate de 
evidenţierea oficială a noilor date de reper ale mitologiei comuniste: Ziua 
Poloniei, Bulgariei, Albaniei, Ungariei, chiar şi a Chinei; tot atâtea posibile 
contacte de re-acordare a diverselor tonuri politice din cadrul corului 
diplomatic. Iar reprezentaţiile majore sunt pentru marile festinuri de la 23 
August şi cel de ultim reper, de la 7 Noiembrie. 

Ana Pauker cea bătăioasă şi incomodă a eliberat scena, Chişinevschi, 
Pintilie17şi ceilalţi păpuşari moscoviţi îşi pierd, pe zi ce trece, sensul utilităţii 
după ce Stalin numai este... Dej se impune ca prim actor în noul Birou 
politic, Olimpul de necontestat al Comunismului românesc. 

Este de presupus că un prim contact mai „consistent” între liderul 
român şi ambasadorul iugoslav s-a produs în jurul acestui moment de 
efervescenţă reciprocă, marcat de anul nou 1955. Nu avem o confirmare 
pozitivă de arhivă (sau n-am dat de ea) dar o serie de indicii sugerează totuşi 
acest fapt. Relatarea de la 19 octombrie, în urma întâlnirii celei mai „de 
substanţă”, cu primul ministru comunist Chivu Stoica, readuce în discuţie 

                    
16  Nicoleta Ionescu-Gură, Dimensiunea represiunii din România în regimul comunist. 

Dislocări de persoane şi fixări de domiciliu obligatoriu, [Bucureşti, 2010], 136 
17 Gheorghe Pintilie (Pantelei Bodnarenco), temutul asasin al Securităţii, stăpân al dosarelor 
şi adjunct al ministrului internelor Alexandru Drăghici. Figură sinistră din galeria 
„brutelor” sistemului comunist. (Laurenţiu Ungureanu, Radu Eremia, op. cit., II, 24-34) 
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elementele formulate la o primă discuţie cu Dej, petrecută cu 10 luni în 
urmă; aici conducătorul român ar fi formulat ipoteza că sârbii au fost 
deportaţi în Bărăgan din două motive: 1. Ca duşmani ai socialismului 
românesc; şi 2. Ca exponenţi ai chiaburimii, duşmanul noilor rânduieli 
colectiviste din agricultura românească. 

Tezele „dejiste” cu pricina sunt demolate în Sinteza de orientare 
pentru uzul Ambasadei iugoslave (din 4 august 1955), elaborată de 
„experţii” de la Internele din Belgrad, după toate aparenţele originari şi ei 
din Banatul românesc. 

Această descâlcire a ghemului de probleme ale Bărăganului nu poate 
să înceapă cu adevărat decât după vizita-semnal a liderului sovietic la 
Belgrad şi semnarea aici, la 2 iunie 1955 a Declaraţiei de normalizare a 
relaţiilor sovieto – iugoslave. 

Istoriografia apologetică a mareşalului Tito a încercat să confere o 
dimensiune de epopee „Declaraţiei de la Belgrad”18, ca act de penitenţă al 
succesorilor sovietici, pentru toate relele îndurate de iugoslavi din partea lui 
Stalin. În realitate „declaraţia” cu pricina este un document teoretic foarte 
modest, lipsit de încărcătură politică, cam apatic, schiţând cu stângăcie 
reperele conduitei rezonabile în relaţiile internaţionale: regula respectului 
reciproc, a suveranităţii, independenţei, a coexistenţei paşnice, neamestecu-
lui în afacerile interne ale celuilalt... tot fapte neutre, care să nu deranjeze 
dar să nici nu angajeze... Hruşciov, cândva „clovnul de serviciu” din faza 
târzie a dictaturii lui Stalin, acumulase în decursul obedientei tinereţi 
suficiente resentimente pentru a-i înţelege în compasiune şi pe iugoslavii 
aflaţi în aceeaşi suferinţă cu rănile trecutului. Capricios, adeseori şi 
imprevizibil, noul lider sovietic trăia acum euforia descătuşării şi satisfacţia 
triumfului asupra rivalilor Beria, Malenkov, Molotov, nesfiindu-se, curând, 
să-l scoată din scenă şi pe Jukov, cel care i-a netezit calea victoriei. Iar în 
plan extern dorea repararea nedreptăţii faţă de oamenii lui Tito. În această 
stare, deocamdată „de bine”, a consimţit şi la reprezentaţia „declaraţiei” 
iugoslavilor; care se va dovedi cât de curând că nu o va lua în serios, căci 
nici nu spunea mare lucru. Deocamdată era sub efectul primirii extrem de 
                    
18 Veljko Mićunović, Moskovske godine. 1956-195-8/Anii de la Moscova..., Zagreb, 1977, 

525-527. Mulţumim călduros mai tânărului confrate Zoran Stojić de la Belgrad pentru 
gestul amabil, de a ne pune la dispoziţie această preţioasă sursă de informare, devenită o 
raritate bibliofilă. 
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cordiale şi entuziaste de la Belgrad, cu toasturi, recepţii şi fraternitate, un pic 
comunistă19, un pic slavă de pretutindeni. 

Alături de mult trâmbiţata „declaraţie”, sovieticii au fost puşi în temă 
de iugoslavi şi cu problemele lor cu vecinii, care trebuiau şi acestea să fie 
remediate; printre ele, problema deportării sârbilor în Bărăgan. Că lucrurile 
stăteau aşa ne-o dezvăluie constatarea că în preajma lui Hruşciov era şi 
Mitin, ideologul şef al Biroului informativ şi cel ce orienta de-acum noul 
curs sovietic, al reparaţiilor cuvenite iugoslavilor. 

Nu întâmplător Hruşciov a făcut apoi, la întoarcerea de la Belgrad, o 
escală semnificativă la Bucureşti, unde au fost de urgenţă convocaţi şi 
ceilalţi parteneri de bloc, pentru consultări privind cursul viitor de urmat. 
Mare euforie când i-a fost prezentat ambasadorul Vuianovici; indicaţii 
operative, pentru Mitin, ca problemele iugoslave rămase încă nesoluţionate 
să primească o soluţie satisfăcătoare; de-acum ştirile privind Iugoslavia 
trebuiau să primească doar o componentă pozitivă, să se consemneze doar 
realizările şi nimic altceva. Dej se află mereu în preajmă, lucid, receptiv, 
abil în a se angaja pe un curs care-i satisfăcea oarecum orgoliul propriu şi 
propriile opinii, dublate însă şi de încurajările Moscovei. 

Aerul recepţiilor este însă sufocant, inconfortabil pentru cugetări mai 
aplecate, despre lucruri „delicate”, precum repararea nedreptăţilor faţă de 
cei oropsiţi în Bărăgan. E nevoie de noi discuţii, tete a tete, undeva în aer 
curat, la o vânătoare şi un pahar de vin... 

Belgradul este pus la curent cu cele petrecute la Bucureşti. Indicaţiile 
de la Centrală spun că, pentru deplina normalizare, problemele trebuie 
abordate global, în principiu – şi nu punctual, pe detalii facile de îndeplinit. 
Iar în această abordare generalizatoare piatra de încercare, nodul gordian al 
întregului demers, trebuie să fie problema Bărăganului şi a reparării urgente 
a nedreptăţii făcute sârbilor. 

                    
19 Deja la Belgrad s-a pus la cale o nouă declaraţie de principii, mult mai politizată, a 

relaţiilor cu Iugoslavia. Este aşa-numita „Declaraţia de la Moscova”, semnată la 20 iunie 
1956, cu ocazia vizitei de răspuns, a preşedintelui Tito în URSS. Aceasta încerca să 
sugereze că relaţiile dintre cele două state socialiste trebuie aşezate mai ferm pe 
principiile relaţiilor dintre PCI şi PCUS. Se încerca astfel asimilarea Iugoslaviei cu totul 
regulilor de bloc. De data aceasta Tito se codea să mai „aprofundeze” un asemenea dialog 
inegal. Inutil să adăugăm că, atât la venire cât şi la întoarcere acasă, Tito a făcut largi 
escale prin România... (V. Mićunović, op. cit., 529-530, passim) 
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Întâlnirile cu oamenii politici de decizie de la Bucureşti se succed, de 
acum într-un ritm tot mai accelerat spre toamna anului 1955, odată cu 
succesiunea în avalanşă a serbărilor şi recepţiilor din reprezentanţele ţărilor 
Blocului răsăritean, marcate de „zilele naţionale”, toate în vară târzie şi-n 
toamnă, în ritmul cu care s-a derulat, în anul 1944, ofensiva sovietică pe 
frontul „eliberării”. Ambasadorul Vuianovici nu mai pridideşte să-i 
abordeze pe toţi actorii potenţiali ai partiturii pro-iugoslave de la Bucureşti. 
Îi vin în ajutor auxiliarii ambasadei, secretarul I Milutin Popovici20, şeful 
serviciului consular George Popovici şi ceilalţi. Se discută, se insistă, se 
repetă cu obstinaţie postulatele din materialul de sinteză şi de orientare 
ticluit de semidocţii „specialişti” bănăţeni de la Internele din Belgrad: sârbii 
şi numai sârbii din Bărăgan sunt cheia succesului dialogului iugoslavo-
român, Moscova dixit. Dar Moscova între timp s-a mai şi „răcit”, o 
superputere mondială nu se poate împiedica într-o declaraţie anostă, ticluită 
de nişte „copii naivi” şi încă puţin instruiţi ai comunismului iugoslav.21 

Dej îl reîntâlneşte pe ambasador la recepţia de la bulgari, întăreşte 
promisiunile făcute anterior, vine şi cu ideea extinderii şi consolidării 
conlucrării prin ridicarea de obiective comune, hidrocentrala de la Dunăre 
prinde acum contur în minţile politicienilor. Cu sârbii se va rezolva şi asta, 
deocamdată avem un Ansamblu de cântece şi dansuri sârbeşti, ale celor 
buni, „pe linie”, ce construiesc socialismul şi depun strădanii proletcultiste 
prin Banat, atât la sat cât şi la oraş. Tito însă nu se lasă amăgit, declină vizita 
anunţată pentru 23 August, „onorându-l” la rece pe Dej, cu apelativul 
dătător de frisoane pentru camarazii-tovarăşi, de „domn”.22 

                    
20 Aflăm cu stupoare că şeful Comisiei de verificare a persoanelor cu domiciliu obligatoriu 

din cadrul MAI, lt. colonelul Einhorn Wilhelm, după încheierea „misiunii” din Bărăgan a 
fost detaşat ca secretar I la Ambasada României de la Budapesta (Nicoleta Ionescu-Gură, 
op. cit., 230-231). Sunt motive temeinice să presupunem că şi Milutin Popovici, în post la 
Bucureşti, a beneficiat de aceeaşi „specializare diplomatică”. 

21 Milomir Marić, Deca Komunizma/Copiii Comunismului, Ediţia a 3-a, vol. I-II, [Beograd, 
2014], 502+506 pag. (O interesantă abordare istoriografică despre această generaţie 
incomplet maturizată, a comuniştilor zămisliţi din ororile războiului şi care se pierd tot 
mai mult în hăţişurile bunăstării şi ale rafinamentelor sofisticate ale automulţumirii de 
sine, ajungând striviţi apoi sub povara propriului mit). Aceleaşi alese mulţumiri se 
îndreaptă către confratele belgrădean Zoran Stojić care ne-a făcut încă odată beneficiari ai 
acestei preţioase surse de informare şi înţelegere a esenţei comunismului iugoslav. 

22 Vezi Arhiv Ministarstva spoljnih poslova FNRJ (Arhiva MAE iugoslav), Beograd, Fond 
Politička arhiva, 1955, fascicula 56, II, cota 411419, 1-2 (Telegrama 301, din 25 aug. 
1955) 
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Audienţele şi întrevederile continuă însă neabătut, la îndemnul 
aceluiaşi Mitin, revenit la Bucureşti, cu directive „de bine” reînnoite pentru 
iugoslavi. Sunt luaţi la rând toţi locatarii Olimpului politic românesc: 
Moghioroş23, Bodnăraş24, Drăghici25, Apostol26, chiar şi obositul şi scosul 
din uz dr. Petru Groza, apoi cei mai „mărunţei”, adjuncţii precum Sălăjan27 
sau Pintilie. Cei mari se ţin „tare” şi în bloc, conform directivelor de la Dej, 
despre învăţăturile stalinismului vulgarizat cu privire la duşmanii 
„revizionişti” şi la „culaci”. Se pare că de la aceştia din urmă, mai mărunţei, 
„transpiră” câte ceva: 

Sălăjan are experienţe plăcute din anii ilegalităţii, de la Timişoara cu 
tovarăşii sârbi, nicicând n-a simpatizat (în particular, de bună-seamă!) cu 
măsurile abuzive împotriva lor, dar că... cheia problemei este la Dej. 

Dr. Petru Groza este încântat că iugoslavii şi-au adus aminte de el dar 
că...e la pensie, nu-l mai pun comuniştii în delegaţii, ar vrea la Belgrad... 

Chivu Stoica28, primul ministru comunist în exerciţiu, n-are încotro şi 
îl ascultă pe ambasador vreme de vreo două ceasuri, alternând mai mereu 
între rece şi cald, cu scurte intervenţii, de corecţie, despre ingerinţele 
dinafară în treburile interne româneşti, despre aceiaşi-inexistenţi duşmani ai 
socialismului şi despre odioşii chiaburi. Ambasadorul, cam exasperat şi 
ajuns la capătul răbdării, în cele din urmă „rupe pisica”: – dacă nu se 
rezolvă cum trebuie problema „bărăgăniştilor”sârbi, lucrurile, în loc să 
meargă spre bine, s-ar putea din nou complica!29 Că nu sunt simple vorbe 
ne-o probează apoi intervenţia lor la ONU, împotriva admiterii României ca 
                    
23  Alexandru Moghioroş, vezi L. Ungureanu, R. Eremia, Apostolii lui Stalin (Cercul 

ereticilor), I, 187-202 („A fost domesticit la curtea lui Gheorghiu-Dej şi a executat fiecare 
comandă a stăpânului politic. Recompensa: supravieţuirea.”) 

24 Emil Bodnăraş, vezi Ibidem, II, 143-162 („A jurat credinţă Moscovei iar jurământul i-a 
fost răsplătit, căci a fost ales să aibă cea mai mare putere între militarii români.”) 

25 Alexandru Drăghici, vezi Ibidem, II, 35-52 („A fost cel mai longeviv ministru de interne, 
meşterul terorii staliniste.”) 

26 Gheorghe Apostol, vezi Ibidem, I, 162-173 („A fost comunistul care n-a fost. A avut doar 
iluzia puterii, nu şi puterea politică.”) 

27 Leontin Sălăjan, adjunctul lui Bodnăraş la Apărare şi succesorul acestuia în funcţie. 
28 Chivu Stoica, vezi L. Ungureanu, R. Eremia, op. cit., I, 174-186 („Fost prim-ministru, 

vioara întâi în orchestra lui Dej. A fost slugarnicul oportun, limitat intelectual şi supus 
energic.”) 

29 Vezi Arhiv Ministarstva spoljnih poslova FNRJ..., fasc. 56, dosar III, cota 415376, 1-10 
(Consemnarea din 19 oct. şi trimisă la 12 nov. 1955) 
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membru. Stoica se ţine tare, nu cedează la presiuni: problema din Bărăgan 
trebuie soluţionată în întregime, nu se pot face excepţii doar pentru sârbi! 
Ambasadorul scoate răspunsul ticluit, ca din mânecă: – Voi aţi făcut-o, voi 
să o desfaceţi, cum ştiţi, pe noi nu ne interesează! Cam dură întrevederea, 
anunţând posibili nori negri pe cerul de octombrie. 

Noi consfătuiri în Biroul politic, însuşi Dej intervine... La urmă de tot, 
întâlnirea cu sinistrul adjunct al Internelor, Pintilie, ocupat cu dosarele 
congresului, aflat acum şi în serioasă eclipsă de carieră. Dă asigurări, că se 
rezolvă sigur, până la Congresul din decembrie...Şi s-a rezolvat! 

 
 
Documente 
 
1. 
„Državni sekretarijat za inostrane poslove FNRJ (Pečat) 
Telegram 
Šalje: Bukurešt                                 Primljen: 4. I. 1955 u 11,45 
Broj: 1                                               Uzet u rad: 5. I. 1955 u 09,50 
Datum: 3. I. 1955                              Završen: 5. I. 1955 u 10,10 
 
Sekretarijatu za inostrane poslove 
Uoči Nove godine Dež poslao čestitke meni i drugarici sa buketom 

ruža za drugaricu i sa jednom korpom primeraka raznih rumunskih pića i 
cigareta za mene. Ovo doneli u stan dva službenika protokola. Izgleda de je 
ovo običaj prema zemljama istočnog bloka, ali ne do sad izvan toga. 

Vujanović“30 
(Arhiv Ministarstva spoljnih poslova FNRJ u Beogradu, Fond 

Politička arhiva, 1955, fascikla 56, dosije I – 17, signatura br. 4157, str. 1 a) 
 

                    
30 Nikola Vujanović, născut 1911 în Muntenegru. Liceul la Podgorica, Dreptul la Belgrad. 

Comunist din perioada interbelică. Prizonier de război şi deportat la lagăr în Germania. 
După război activist de partid şi jurnalist. 1950-1951 director al Şcolii politice superioare, 
apoi lider sindical naţional. Octombrie 1953- noiembrie 1954 ministru plenipotenţiar în 
Secretariatul federal pentru afaceri externe şi apoi ambasador la Bucureşti. Locotenent în 
rezervă. (Ko je ko u Jugoslaviji/ Cine e cine în Iugoslavia, Beograd, 1957, 781). Date 
puse la dispoziţie prin amabilitatea colegului belgrădean Vladimir Cvetković, căruia îi 
mulţumim pe această cale. (M. Milin) 



78 

TRADUCERE 
Secretariatul de stat pentru afaceri externe al RPFI (Republicii 

Populare Federative Iugoslavia) (LS) 
Telegramă 
Trimite: Bucureştiul                   Primit: 4. I. 1955 la (ora) 11,45 
Numărul: 1                                 Luat în lucru: 5. I. 1955 la (ora) 09,50 
Data: 3. I. 1955                          Terminat: 5. I. 1955 la (ora) 10,10 
 
Către Secretariatul pentru afaceri externe 
În ajunul Anului nou Dej (Gheorghe Gheorghiu-Dej) ne-a trimis, mie 

şi tovarăşei mele, felicitări cu un buchet de trandafiri pentru tovarăşă şi un 
coş cu diferite băuturi româneşti şi ţigarete pentru mine. Această expediere a 
fost adusă la locuinţă de către doi angajaţi ai protocolului. Se pare că acestea 
sunt uzanţele faţă de ţările blocului estic dar nu până acum şi în afara 
acestuia. 

(Semnat) Vuianovici 
(Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al RPFI la Belgrad, Fondul 

Arhiva politică, 1955, fascicula 56, dosar I-17, cota nr. 4157, f. 1 a) 
 
 
2. 
„Državni sekretarijat za inostrane poslove FNRJ (Pečat) 
Telegram 
(Šalje:) Bukurešt                              (Primljen:)    4. V. 55 u 22,30 
Broj: 124                                          (Uzet u rad:) 5. V. 55 u 09. 35 
(Datum:) 4. V. 1955                         (Završen:)     5. V. 55 u 11,30 
 
Sekretarijatu za spoljne poslove 
Dežu sam čestitao 1 Maj kao i on meni. Uz čestitku je poslao kao 

poklon 1 sanduk starih vina. To je isto radio i ranije uz novogodišnju 
čestitku. 

Vujanović“ 
(Arhiv..., Fond Politička arhiva,..., dosije I-19, signatura br. 46077, 

str. 1 a) 
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TRADUCERE 
Secretariatul de stat... 
(Trimite:) Bucureştiul            (Primit:) 4. V. 1955 la (ora) 22,30 
Numărul: 124                         (Luat în lucru:)  5. V. 1955 la (ora) 09,35 
(Data:) 4. V. 1955                  (Terminat:)        5. V. 1955 la (ora) 11,30 
 
Către Secretariatul pentru afaceri externe 
L-am felicitat pe Dej cu ocazia zilei de 1 Mai, la fel şi el pe mine. Cu 

felicitarea mi-a trimis un cadou o ladă cu vinuri vechi. La fel a procedat şi 
mai înainte, cu felicitarea de Anul nou. 

(Semnat) Vuianovici 
(Arhiva .., dosar I-19, cota nr. 46077, f. 1 a) 
 
 
3. 
„Državni sekretarijat za inostrane poslove FNRJ (Pečat) 
Telegram 
(Šalje:) Bukurešt                            (Primjlen:) 27. VII. 55 u 10,40 
Broj: 242                                        (Uzet u rad:) 27. VII. 55 u 13,20 
(Datum:) 25. VII. 1955                  (Završen:)    27. VII. 55 u 17,15 
 
Sekretarijatu za inostrane poslove 
Poslednja dve prijema kod Belgijanaca i Poljaka koristili obimno da 

obavimo što više razgovora sa najvišim rumunskim rukovodiocima. Tako 
smo razgovarali sa Bodnarašom, Kišinjevskim, Dragićem, Ljubom 
Kišinjevskom, ministrom spoljne trgovine Popeskuom i još s nekolicinom. 
Predmet razgovora bila (je) Beogradska deklaracija31 i njena realizacija u 
Rumuniji. 

Bodnaraš izašao jasno sa svojom linijom da se realizacijom 
beogradskih razgovora ne treba žuriti već postepeno studirajući svaki detalj 
temeljito prilaziti rešavanju svakog pitanja. U razgovoru je izneo da treba 

                    
31 Declaraţia de la Belgrad, document de mare însemnătate, încheiat la 2 iunie 1955, în 

împrejurarea vizitei „reparatorii” a liderului Uniunii Sovietice N. S. Hruşciov la 
preşedintele iugoslav Tito. A marcat, oficial, sfârşitul conflictului cu Tito şi a izolării 
Iugoslaviei de către ţările Blocului moscovit est-european. (Veljko Mićunović, Moskovske 
godine 1956-1958./Anii de la Moscova..., Zagreb, 1977, 525-527) 
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najpre dobro utabati pre no što se podje dalje, da treba biti oprezan kako se 
ne bi ponovile stare greške, jer iza nas stoji šest teških godina. Nastojao je 
da ostavi utisak opreznog čoveka kome je mnogo stalo do solidnosti u 
stvaranju i razvijanju daljih medjusobnih odnosa kako se prošlost ne bi 
ponovila. On (je) obećao našem vojnom atašeu mnogo više nego što je to 
uobičajeno. Za njega tu nema problema, samo s vremena na vreme je 
napomenuo da se to krije pred ostalima (misli na Zapadne). 

Kišinjevski (je) pažljivo slušao moje izlaganje da se stvari s 
Rumunijom vrlo sporo a neke nikako odvijaju u poredjenju sa ostalim IE 
(istočno-evropskim) zemljama, da nas interesuje razlog zašto to tako ide itd. 
Kišinjevski bio (je) kao iznenadjen i rekao da nema nikakvog razloga za to 
da sve stvari ne podju odmah najboljim tokom, pozvao Popeskua ministra 
spoljne trgovine i u mom prisustvu mu rekao da treba odmah preduzeti sve 
mere da se pitanje trgovinske razmene pokrene i dalje uveravao da će sve 
stvari ubrzo da krenu kako treba. Nije pokazivao neku posebnu volju da 
mnogo diskutujemo o tome, već je nastojao da preko svih pitanja predje 
oupštenim konstatacijama kako će sve biti u najboljem redu, pokazujući pri 
tome mnogo optimizma i dobre volje. 

Na moju primedbu da je potrebno neke stare stvari rasčistiti da bi 
normalizacija dobila svoj tok, ministar unutrašnjih poslova Dragić u 
odgovoru rekao da pripremaju jednu širu amnestiju. Dodao je da su juče 
naši vojni avioni povredili njihovu teritoriju ali da su on i Bodnaraš izdali 
naredjenje da se ne preduzimaju mere pošto su to prijateljski avioni koji 
mogu malo da predju i na našu teritoriju. 

Ova grupa rukovodilaca uključujući i Ljubu Kišinjevski neprekidno je 
zajedno i u pitanjima koja smo im postavljali su jednoglasni. U taj krug 
spada i Mitić (Mitin?)32 sa kojim su ostali vrlo intimni. U mom prisustvu su 
se dogovarali gde će zajedno da provedu slobodno vreme. Pada u oči da (je) 
Apostol, koji je takodje bio prisutan na prijemu, otvoreno izbegavao ovu 
grupu. U nekoliko navrata pokušavao sam da stupim u razgovor sa njim, ali 
sam tek na kraju prijema uspeo samo da se s njim pozdravim, jer me je gore 
pomenuta grupa stalno držala u svojoj sredini. Ovih dana ću nastojati 
svakako da dodjem s njim u kontakt. Dež je na odmoru i Bodnaraš će ga 
                    
32 Mitin, redactor şef la publicaţia moscovită de orientare cominformistă „Krepkij mir”/„ 

Pentru o pace trainică”, ideologul hruşciovist al noului curs în politica Blocului estic faţă 
de Iugoslavia. 
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posetiti ovih dana. Ako bi imali nekih sugestija za razgovore, pošaljite nam, 
pošto smo pozvani kod Kineza 1. avgusta gde ćemo se sresti sa svima. 

Popović33“ 
(Arhiv..., Fond Politička arhiva,...,dosije I-16, signatura br. 410533, 

str. 3-4) 
 
(Odgovor za 242) 
„I Odeljenje 
Br. 410151 
29. VII. 1955 
Ambasadi FNRJ Bukurešt 
Veza vaš 242. Imamo utisak da Kišinjevski, Bodnaraš i drugi nastoje 

da monopolišu vezu sa Ambasadom za sebe, a da Apostola i druge izoluju. 
Mi ne bi trebalo da idemo na ruku takvim tendencijama. Nemamo posebnih 
sugestija za razgovore sa Rumunima na prijemu kod Kineza. Mogli bi 
koristiti informaciju Dragića o amnestiji radi pokretanja pitanja naših 
zatvorenih gradjana. 

Djerdja34“ 
(Arhiv..., dosije I-16,..., 410533, str. 5) 
 
TRADUCERE 
Secretariatul de stat... 
(Trimite:) Bucureştiul 
Numărul: 242 
(Data:) 25. VII. 1955... 
Secretariatului pentru afaceri externe 
Ultimele două recepţii, la belgieni şi polonezi, le-am folosit din plin 

pentru a avea cât mai multe discuţii cu cei mai înalţi conducători români. 
Am discutat cu Bodnăraş, Chişinevschi, Drăghici, Liuba Chişinevschi, 
                    
33  Milutin Popovici, secretar de ambasadă la Bucureşti. Se pare agent al Securităţii 

iugoslave (UDBa) sub acoperire, extrem de preocupat in strângerea datelor cu privire la 
cei deportaţi în Bărăgan, folosite apoi spre discreditarea candidaturii României la ONU, 
pentru abuzuri împotriva drepturilor omului şi internarea indezirabililor politic. (Vezi 
detalii în M. Milin, Lj. Stepanov, Sârbii din România în Golgota Bărăganului, Timişoara, 
2003, p. 221-226; A. Milin, M. Milin, Ț. Mihailov, Sârbii din România în vremea 
Comunismului. Arhivă sonoră şi manualul pătimirii, Timişoara, 2011, p. 189-204) 

34Josip Djerdja, şef de direcţie în Centrala ministerului de la Belgrad 
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ministrul comerţului exterior Popescu şi alţi câţiva. Obiectul discuţiei l-a 
reprezentat Declaraţia de la Belgrad şi aplicarea ei în România. 

Bodnăraş s-a exprimat clar în sensul că aplicarea celor convenite la 
Belgrad nu necesită grabă ci o studiere aprofundată a fiecărui detaliu şi 
corespunzător o abordare a soluţiilor pe problemele punctuale. În cursul 
discuţiei s-a exprimat că trebuie mai întâi bine identificate faptele înainte de 
a se trece mai departe, că trebuie mare atenţie pentru a nu se repeta vechile 
greşeli, căci în spate ne stau şase ani grei. S-a străduit să lase impresia unui 
om vigilent, căruia-i pasă mult de temeinicie în construirea şi dezvoltarea pe 
mai departe a relaţiilor reciproce, pentru a se evita repetarea trecutului. El a 
făcut şi promisiuni mult mai mari decât era de aşteptat (în faţa) ataşatului 
nostru militar. Pentru el în acest caz nu sunt probleme, doar, din timp în 
timp, a pomenit ca faptul să fie ţinut secret în faţa celorlalţi (gândindu-se la 
Occident). 

Chişinevschi a ascultat cu atenţie afirmaţiile mele despre faptul că 
treburile cu România se desfăşoară extrem de lent, iar unele nu evoluează 
deloc comparativ cu restul ţărilor blocului est european, că suntem interesaţi 
să ştim din ce cauză lucrurile stau aşa ş. a. Chişinevschi s-a arătat aparent 
surprins şi a remarcat că nu există niciun motiv pentru care lucrurile să nu 
apuce imediat cursul cel mai favorabil, l-a chemat îndată pe Popescu 
ministrul comerţului exterior şi în prezenţa mea i-a dispus că de îndată 
trebuie luate toate măsurile încât să pornească schimburile comerciale şi mai 
departe ne-a asigurat că, cât de curând, lucrurile au să demareze cum 
trebuie. Nu a arătat o voinţă specială de a prelungi discutarea acestui subiect 
ci mai degrabă s-a străduit ca peste toate problemele să treacă cu o 
constatare generală cum că totul va fi în ordine deplină, afişând totodată 
mult optimism şi bună voie. 

La remarca mea asupra necesităţii ca unele lucruri ce trenează de mult 
să fie lămurite deplin pentru ca normalizarea să-şi primească propriul curs, 
ministrul de interne Drăghici a răspuns că pregătesc o mai largă amnistie. A 
mai adăugat că ziua precedentă chiar avioanele noastre militare au vătămat 
teritoriul lor dar el şi Bodnăraş au dat ordin să nu se ia măsuri de rigoare 
întrucât sunt avioane prietene care pot din neglijenţă să atingă şi spaţiul 
nostru teritorial. 

Acest grup de conducători, incluzând-o şi pe Liuba Chişinevschi, tot 
timpul sunt împreună şi în chestiunile pe care le-am ridicat au aceleaşi 
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vederi. În acelaşi cerc intră şi Mitin, cel cu care ceilalţi se arată a fi extrem 
de intimi. În prezenţa mea plănuiau unde aveau să-şi petreacă împreună 
timpul liber. Bate la ochi că Apostol, de asemenea prezent la recepţie, i-a 
evitat voit pe cei din grup. De câteva ori am încercat să intru în discuţie cu 
el însă am reuşit doar spre sfârşitul recepţiei să ne salutăm căci grupul 
amintit m-a ţinut tot timpul ocupat. Zilele acestea voi insista să intru în 
contact cu dânsul. Dej se află la odihnă iar Bodnăraş îl va vizita cât de 
curând. Dacă aveţi sugestii pentru discuţii, trimiteţi-le, căci am fost invitaţi 
la chinezi pentru 1 august şi îi vom întâlni pe toţi. 

Popovici 
(Arhiva...dosar I-16, cota 410533, 3-4) 
 
(Răspuns la 242) 
Secţia I 
Nr. 410151 
29. VII. 1955 
Ambasada RPFI Bucureşti 
În legătură cu 242 al vostru. Avem impresia că Chişinevschi, 

Bodnăraş şi alţii se străduie să monopolizeze pentru sine relaţia cu Amba-
sada iar pe Apostol şi încă pe unii să-i izoleze. Noi nu ar trebui să dăm apă 
la moară unor asemenea tendinţe. Nu avem sugestii deosebite pentru 
discuţiile cu românii la recepţia de la chinezi. Aţi putea folosi informaţia lui 
Drăghici despre amnistie pentru a demara chestiunea cetăţenilor noştri aflaţi 
în închisoare. 

Djerdja (Arhiva..., 5) 
 
4. 
„Državni sekretarijat za inostrane poslove FNRJ (Pečat) 
Telegram 
(Šalje:) Bukurešt                           (Primio:)        25. VIII. 55 u 15,00 
Broj: 300                                       (Uzet u rad:)  26. VIII. 55 u 10,45 
(Datum:) 25. VIII. 1955                (Završen:)      26. VIII. 55 u 14,00 
 
Državni sekretarijat za inostrane poslove 
Hruščov u svojoj zdravici na prijemu govorio (je) veoma pomirljivo. 

Prošli put kada (je) bio ovde govorio više za unutrašnju potrebu, sa ironijom 
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i zajedljivo u odnosu na Zapad. Ovaj put se pre svega obraćao preko kora 
Zapadu i to veoma pomirljivo. Najbitnija izjava da (su) zadovoljni 
rezultatima Ženevske konferencije, kao i da poslednje smanjenje armije nije 
poslednja reč sovjetske vlade u tome, ali da sada očekuju slične poteze od 
Zapada. Veoma jako podvukao opasnost razaranja i uništavanja u slušaju 
jednog atomskog rata, što odudara od Molotovljeve o uništenju kapitalizma. 
Verujemo da ste dobili ceo tekst preko štampe. Prilikom zdravica 
Jugoslaviji izmenjali smo nekoliko rečenica. Izjavio u šali da je on sada u 
neku ruku upola Jugosloven, da razume ponešto i naš jezik. Zatim (je) 
naglasio da je veoma zadovoljan što je posetio i upoznao Jugoslaviju, 
zamolio da predam njegove pozdrave drugu Titu. Pomenuo sam, nato, da 
sam se upravo vratio s odmora iz Jugoslavije gde sam razgovarao s nekoliko 
najviših rukovodilaca i da mogu reći da je njegova poseta mnogo značila za 
razvoj naših odnosa, da se oni pozitivno razvijaju i da su svi drugovi u tome 
optimisti. Ovo je očito saslušao sa zadovoljstvom i dodao: vaša privredna 
delegacija ne čelu sa drugom Tempom nalazi se već u Moskvi i biće mi 
krivo ako se s njim ne sretnem. Ja sam evo postao u neku ruku turista i ne 
znam da li ću stići dok su još tamo. Izlazilo je iz toga kao da namerava da 
ide još negde, jer ovde ostaje izgleda još oko 2 dana. Dodao sam da se ipak 
nadam da će se sresti, što je on prihvatio. 

Dež je dodao da i on šalje drugu Titu mnogo pozdrava i najboljih 
želja. Pada u oči da su ga Dež i ostali bili sasvim blokirali i nastojali da 
izbegnu njegove kontakte s kim drugim, a poebno s korom. Što se nas tiče, 
ne islkjučujem ni njihovu bojazan da se požalimo Hruščovu na odnose s 
njima. 

Vujanović“ 
(Arhiv..., 1955, fascikla 56, dosije II, signatura br. 411418, str. 1) 
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TRADUCERE 
Secretariatul... 
(Trimite:) Bucureştiul 
Numărul: 300 
(Data:) 25. VIII. 1955 
 
Secretariatului de stat pentru afaceri externe 
În toastul său susţinut la recepţie Hruşciov a vorbit foarte împăciuitor. 

Data trecută când a fost aici a vorbit mai mult pentru nevoile politicii 
interne, caustic şi cu ironie la adresa Occidentului. De această dată, prin 
intermediul corului diplomatic s-a adresat Occidentului extrem de împă-
ciuitor. Cea mai importantă afirmaţie se referea la satisfacţia cu privire la 
rezultatele Conferinţei de la Geneva, precum şi la faptul că reducerea 
armatei nu este ultimul cuvânt al guvernului sovietic în această chestiune, 
doar că acum aşteaptă gesturi asemănătoare din partea Occidentului. A 
subliniat pericolul devastărilor şi al distrugerii în cazul unui război atomic, 
ceea ce vine în contradicţie cu opiniile lui Molotov privind nimicirea 
capitalismului. Sperăm că aţi primit întregul text pe calea presei. Cu ocazia 
toasturilor adresate Iugoslaviei am schimbat câteva propoziţii. A afirmat în 
glumă că se simţea acum cumva pe jumătate iugoslav şi că înţelege câte 
ceva şi pe limba noastră. Apoi a subliniat că este foarte satisfăcut că a vizitat 
şi a cunoscut Iugoslavia, m-a rugat să transmit salutările sale tovarăşului 
Tito. Eu i-am răspuns că abia m-am întors de la odihna din Iugoslavia unde 
am discutat cu mai mulţi înalţi demnitari şi că pot spune că vizita lui a avut 
o mare însemnătate pentru dezvoltarea relaţiilor noastre, că ele evoluează 
pozitiv iar toţi tovarăşii sunt optimişti în această privinţă. Acesta le-a primit 
cu satisfacţie şi a adăugat: „delegaţia voastră economică în frunte cu 
tovarăşul Tempo35 se află deja la Moscova şi îmi va părea rău dacă nu apuc 
să mă întâlnesc cu el. Într-un fel, iată, am devenit şi turist şi nu ştiu dacă voi 
ajunge până sunt ei acolo.” Se deducea din aceasta că intenţionează să mai 
meargă undeva, căci aici se pare că rămâne încă vreo 2 zile. Am adăugat 
speranţele că, totuşi, s-ar putea să se întâlnească, ceea ce el a admis. 

                    
35 Svetozar Vukmanović-Tempo, demnitar iugoslav de prim rang, din generaţia „călită”, a 

comuniştilor de război. 
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Dej s-a alăturat şi el cu multe salutări şi cele mai bune urări pentru 
preşedintele Tito. Bate la ochi că Dej şi ceilalţi l-au acaparat cu totul şi se 
străduiau să evite contactele lui cu alţi oficiali şi mai cu seamă cu cei din 
corul diplomatic. În ceea ce ne priveşte, nu exclud nici îngrijorarea lor să nu 
ne plângem lui Hruşciov despre starea [încă neschimbată] a relaţiilor cu ei. 

Vuianovici 
(Arh..., 1955, fascicula 56, dosar II, cota nr. 411418, l) 
 
 
5. 
„Državni sekretarijat za inostrane poslove FNRJ (Pečat) 
Telegram 
(Šalje:) Bukurešt                               (Primio:)       12.IX. 55 u 10,00 
Broj: 337                                           (Uzet u rad:) 12. IX. 55 u 14,40 
(Datum:) 10. IX. 1955                      (Završen:)     12. IX. 55 u 15,45 
 
Sekretarijatu za inostrane poslove 
Drugu Mićunoviću. Sinoć kod Bugara (sam) razgovarao sa Mitinom. 

Bio (je) sasvim napit i pričao svakako više nego inače. Ja izrazio 
zadovoljstvo s razvojem odnosa izmedju dve zemlje. On govorio da je skoro 
bio u SSSR-u, da je prisustvovao kao član CK plenumu i drugim 
razgovorima u najužem krugu CK, da na osnovu toga može da mi kaže da 
Jugoslavija nema nigde tako iskrenih prijatelja i drugova kao što su 
Hruščov, Bulganjin, Mikojan i drugi koji su posetili Beograd, da su oni od 
sveg srca pružili prijateljsku ruku našoj zemlji i u CK s puno žara govorili o 
Jugoslaviji i o njenim rukovodiocima. Zatim isticao da Čvrst mir [časopis 
Kominforma Za čvrst mir i narodnu demokratiju n. n.]organizuje seriju 
članaka o Jugoslaviji, da se gotovo u svakom broju pojavljuje po jedan 
takav članak, da sve to oni organizuju. Nekoliko puta podvlačio da to oni 
(tj.sovjetski pretstavnici) organizuju. Na to Dež (koji neko vreme 
prisustvovao razgovoru), ubacio da bih mogao i ja neki put da napišem 
članak. Mitin, pretpostavljajući da bih odbio, nije mu dao da dovrši; već 
upao sa konstatacijom da to nije sada aktuelno, da će i to doći u svoje 
vreme. Zatim govorio kako ima medju nama razlika u pogledima i u praksi, 
da to ne treba prikrivati, ali da su naši ciljevi zajednički i da je na toj osnovi 
moguće izgraditi odnose najiskrenije saradnje. Isticao značaj Beogrdske 
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deklaracije uz napomenu da joj je jedini nedostatak što nije bilo više reči o 
medjupartijskoj saradnji. Ja dodao da je bitna saradnja medju našim 
državama, da je to ustvari gotovo isto što i saradnja medju partijama, a da će 
svakako doći i do ovoga drugoga. 

Zatim govorio kako on lično najpažljivije prati naše stavove, našu 
štampu i publicistiku, da je to vrlo interesantno, i ako se on ne slaže s nekim 
stavovima pojedinaca. Na pitanje u čemu i s kime, pomenuo Kardeljevo 
predavanje Socijalistička demokratija u jugoslovenskoj praksi i Vlahovićev 
članak u Komunistu. Istakao da se mi ne možemo ujediniti i poistovetiti sa 
socijaldemokratima itd. Rekao sam da tako ne stoji u pomenutim člancima, 
da treba stvar gledati malo šire i osloboditi se uskog statističkog gledanja na 
ove probleme, da se život razvija, stiču se nova iskustva, a na toj osnovi 
mora da se razvoja i socijalistička misao. Istakao sam da je Staljin i u teoriji 
i u praksi pravio stvari koje su otudjivale ideje komunizma kod mnogih 
naroda kod radničkih masa u raznim zemljama, da je zato potrebno dosta 
učiniti da se sve to ispravi. Zatim sam dodao: < – Zar ne smatrate da je 
jugoslovenska teoretska misao i praksa učinila dosta da se ideje socijalizma 
i komunizma približe narodnim i radničkim pokretima kojima su one postale 
u poslednje vreme tudje i daleke, da mi tu možemo mnogo učiniti i da smo 
već dosta toga učinili?> Saglasio se i onda dodao: < – Znate, reći ću 
jeretičku misao, (smejući se) imam utisak da nekakav svež vetar bije iz vaše 
zemlje, to je verovatno zato što niste bili vezani duže vremena nikakvim 
discipolom.>. (Već ga je bilo jako uhvatilo). Na jednom mestu govori o 
Marksu, Engelsu, Lenjinu i Staljinu. Ja ubacio kao u šali da bih ja ova 
nabrajanja završio Lrnjinom. On na to dodao: < – Dobro, pustimo Staljina, o 
tome se može diskutovati, ali za Marksa, Engelsa i Lenjina dajem da me 
seku, ako treba, komad po komad.>. Ja istakao da kod nas takodje nije 
sporno učenje prve trojice. U vise navrata molio me da predam drugu Titu 
najiskrenije pozdrave i poštovanje, kako od njega lično, tako i od redakcije. 

[pagina 3 lipsă; e de presupus că dialogul dintre Dej şi ambasador a 
atins aici subiectul sensibil al emigraţiei iugoslave în România şi a fost 
catalogată separat – n. n.] 

[O projektu hidrocentrale na Dunavu] <… koja bi davala struju obema 
zemljama. Ja [Dež n. n.] sam lično proučavao ovaj projekt, kaže dalje, i 
mnogo mi se svideo. Takve stvari treba pronaći pa da zajedno prionemo na 
posao na ono što će nas spajati i još više približiti>. 
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Kazao sam da sve ono što je realno i konstruktivno, a što može 
doprineti zbližavanju i zajedničkom interesu, biće pozdravljeno od moje 
vlade i da mi takodje želimo od sveg srca da se pridje ostranjivanju svakog 
nepoverenja i izgradnji svega onoga što će nas još vise zbližiti 

U jednom momentu, kad je Mitin bio tu, kaže (Dež) da bi trebalo da se 
nadjemo, da posedimo, popijemo nešto i porazgovaramo, ili idemo u lov u 
užem krugu i prijateljski, nas trojica i eventualno još neko od drugova iz 
najužeg kruga. To je, kaže, mnogo interesantnije i lepše nego ovako pred 
masom sveta i u protokolarnoj formi. Složio sam se i zahvalio. Mitin isto. 

Podvlačio je da je <drug Tito već bio u Rumuniji, da je bio dočekan 
toplo i srdačno kao niko do sad koji dolazio u ovu zemlju>, da i njega lično 
vezuju mnoge prijatne uspomene s drugom Titom i da veruje da će sve ono 
što je bilo neprijatnog biti zaboravljeno. < – Znate kako je, kaže dalje, bilo 
je to teško vreme, bilo je i uvreda, ali treba preći preko svega i shvatiti to.>. 
(Opet kao neka vrsta ličnog izvinjavanja). Zatim (me je) zamolio da predam 
drugu Titu njegov lični pozdrav. 

Mislio sam da dodirnem neka osetljiva pitanja, kao njihovo držanje 
izvesnih emigranata [Observ. pe marginea textului, manuscris: potrebno!] 
na mestima osetljivim za razvoj medjusobnih odnosa, ali se uvek neko 
prikačio tako da sam imao utisak da bi bilo nezgodno u prisustvu raznih 
ljudi. Zato sam na kraju, opraštajući se, napomenuo da bi mi bilo vrlo 
prijatno da uskoro ponovo s njim razgovaram i to baš ovako kao sad, bez 
protokolarnog ceremonijala, bez prevodioca i onako prijateljski i srdačno 
kao sada. Biće mu, kaže on, drago i možemo se uskoro dogovoriti. 

Vujanović“ 
 
(Arhiv..., 412210, str. 1-4) 
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TRADUCERE 
Secretariatul... 
(Trimite:) Bucureştiul 
Numărul: 337 
(Data:) 10. IX. 1955... 
Secretariatului de afaceri externe 
Tovarăşului Mićunović36. Aseară am discutat la bulgari37cu Mitin. Era 

băut bine şi povestea de bună-seamă nai multe decât obişnuit. Eu mi-am 
exprimat satisfacţia faţă de dezvoltarea relaţiilor dintre ţările noastre. El 
vorbea că de curând a fost în URSS, că a luat parte ca membru al CC-ului la 
Plenară şi la alte consultări în cercul intim al CC-ului, că în baza acestora 
poate să-mi spună că Iugoslavia nu are niciunde prieteni şi tovarăşi atât de 
sinceri [devotaţi?] precum sunt Hruşciov, Bulganin, Mikoian şi ceilalţi care 
au vizitat Belgradul, că ei din toată inima au întins o mână prietenească ţării 
noastre, că în CC-ul sovietic se vorbeşte cu multă căldură despre Iugoslavia 
şi despre conducătorii ei. Apoi a subliniat că „Pace trainică” [publicaţia 
Biroului informativ „Pentru o pace trainică şi democraţie populară”] 
pregăteşte o serie de articole despre Iugoslavia, că aproape număr de număr 
se publică câte un asemenea articol, că totul este organizat de dânşii. De 
câteva ori mi-a subliniat că „aceasta ei (adică reprezentanţii sovietici) o 
organizează”. La cele spuse Dej (care de-o vreme asista la discuţie), a 
intervenit, cu remarca să scriu şi eu câteodată câte un articol. Mitin, 
presupunând că s-ar putea să refuz, nu i-a dat să termine; a intervenit cu 
remarca că acesta n-ar fi acum încă de actualitate, că va veni la timpul său. 
Apoi a continuat că există încă între noi deosebiri de vederi dar şi în 
practică, că acest fapt nu trebuie ascuns, căci ţelurile noastre sunt comune şi 
că pe această bază e posibil să edificăm relaţiile cele mai sincere de 
colaborare. A evidențiat însemnătatea în această privinţă a Declaraţiei de la 
Belgrad, cu singura remarcă că îi lipseşte faptul că nu face în mai mare 
măsură referire la colaborare interpartidică. Eu am adăugat că esenţială este 
conlucrarea dintre statele noastre, că de fapt este aproape acelaşi lucru 

                    
36 Veljko Mićunović, muntenegrean de-al lui Vujanović, ministru adjunct al externelor, 

unul dintre artizanii noului curs iugoslav faţă de ţările Blocului moscovit. Peste câteva 
luni va fi şi numit ambasador la Moscova. Vezi Veljko Mićunović, Moskovske godine..., 
Zagreb 1977, 530 pag. 

37 9 Septembrie, ziua naţională a Bulgariei comunizate, un fel de „23 August bulgăresc”. 
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precum colaborarea dintre partide şi că de bună-seamă se va ajunge şi la 
aceasta din urmă. 

Apoi ne-a spus că el personal urmăreşte cu cea mai mare atenţie 
aserţiunile noastre, jurnalistica şi publicistica noastră, că sunt lucruri deose-
bit de interesante, deşi personal nu împărtăşeşte unele poziţii exprimate. La 
întrebarea în ce privinţă şi despre cine, a amintit de prelegerea lui 
Kardelj 38 Democraţia socialistă în practica iugoslavă şi articolul lui 
Vlahović39din revista Komunist. A pledat apoi în sensul că noi nu ne putem 
identifica cu socialdemocraţie ş. a. I-am răspuns că lucrurile nu sunt puse 
astfel în amintitele articole, că e necesară o abordare mai largă a 
problemelor şi o eliberare din chingile interpretărilor statistice în aceste 
probleme, că viaţa are cursul său ascendent, se parcurg şi noi experienţe, iar 
pe această nouă bază trebuie să se dezvolte şi gândirea socialistă. Am 
observat că Stalin a făcut, atât în teorie cât şi în practică, lucruri pentru care 
ideile comunismului s-au înstrăinat la multe popoare şi mase de muncitori în 
diferite ţări, că este mult de făcut pentru a repara aceste greşeli. Am mai 
adăugat: „- Nu credeţi oare că gândirea teoretică şi practica iugoslavă au 
făcut destul ca ideile socialismului şi ale comunismului să fie din nou 
apropiate popoarelor şi mişcărilor muncitoreşti de care în vremea din urmă 
se înstrăinaseră, că noi putem aici face mult şi că am făcut deja destul?” A 
fost de acord şi a mai adăugat: „- Ştiţi, vă voi spune un gând eretic, 
(zâmbind) am impresia că un curent de aer proaspăt suflă dinspre ţara 
voastră, aceasta şi datorită faptului că n-aţi fost o bună bucată de vreme 
aserviţi niciunui discipol.” (L-a prins deja bine băutura). De-a valma s-a pus 
să vorbească despre Marx, Engels, Lenin şi Stalin. Eu l-am întrerupt şi sub 
formă de glumă am remarcat că aş opri această enumerare cu Lenin. A 
adăugat: „- Bine, să-l lăsăm pe Stalin, despre aceasta se poate încă discuta, 
dar pentru Marx, Engels şi Lenin sunt gata să mă taie, dacă trebuie, bucată 
cu bucată”. Eu am completat că şi la noi nu sunt dubii cu privire la 
învăţăturile celor trei. În mai multe rânduri m-a rugat să transmit tovarăşului 
Tito cele mai sincere salutări şi respecte, atât din partea lui personal, cât şi 
din partea redacţiei. 

[pagina 3 e lipsă; e de presupus că dialogul dintre Dej şi ambasador a 
atins aici subiectul mai delicat al emigraţiei iugoslave în România şi a fost 
catalogată separat – n. n.] 
                    
38 Edvard Kardelj, ideologul socialismului iugoslav bazat pe ficţiunea autoconducerii. 
39 Veljko Vlahović, alt demnitar iugoslav (muntenegrean) din generaţia de război. 
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[Este vorba despre proiectul hidrocentralei la Dunăre] „…care trebuie 
să dea curent electric ambelor ţări. „Eu personal [Dej n. n.] am studiat acest 
proiect, spune mai departe, şi mi-a plăcut foarte mult. Trebuie să aflăm 
asemenea lucruri şi împreună să ne apucăm de treabă, să facem lucruri care 
ne vor lega şi apropia şi mai mult” 

I-am răspuns că tot ceea ce este real şi constructiv, ceea ce poate 
contribui la apropierea noastră şi la atingerea interesului comun, va fi salutat 
din partea guvernului meu şi că noi de asemenea dorim din inimă să se 
pornească eliminarea oricărei urme de neîncredere şi să se înfăptuiască toate 
cele ce ne vor apropia şi mai mult. 

Într-un moment, când era şi Mitin de faţă, spune [Dej] că ar trebui să 
ne întâlnim, să ne aşezăm, servim ceva şi să discutăm, sau să mergem la 
vânătoare într-un cerc mai restrâns şi prieteneşte, noi trei şi eventual încă 
cineva dintre tovarăşii cei apropiaţi. Aşa ar putea fi, spune, mult mai 
interesant şi mai profitabil decât aici, de faţă cu o masă de oameni şi cu 
forme protocolare stânjenitoare. Am căzut de acord şi i-am mulţumit. Mitin 
de asemenea. 

Mi-a amintit faptul că „tovarăşul Tito a fost deja în România, a fost 
călduros şi cordial primit, ca nimeni altul care a venit în ţara noastră”, că şi 
el personal are multe amintiri plăcute împreună cu tovarăşul Tito şi crede că 
tot ce a fost neplăcut va fi dat uitării. „- Ştiţi cum este, spune mai departe, a 
fost o vreme grea, au fost şi insulte, dar trebuie să trecem peste toate acestea 
şi să le înţelegem ca atare.” (Iarăşi ca un fel de scuză personală). Apoi m-a 
rugat să transmit tovarăşului Tito salutul său personal. 

M-am gândit să ating şi unele probleme mai sensibile, precum ţinerea 
anumitor emigranţi [Observaţie pe marginea textului, în manuscris: „Şi 
trebuie!”] în locuri sensibile pentru dezvoltarea relaţiilor reciproce, dar 
mereu intervenea câte cineva aşa că am rămas cu impresia că aş face o 
nepoliteţe în prezenţa altor oameni. De aceea, la sfârşit, luându-mi rămas 
bun, am adăugat că mi-ar face mare plăcere să pot cât de curând să 
discutăm, fără un ceremonial protocolar, fără traducător, la fel prieteneşte şi 
cordial, ca şi acum. Mi-a răspuns că îi va face plăcere şi vom putea curând 
să ne înţelegem [în această privinţă]. 

Vuianovici 
(Arh..., 412210, 1-4) 
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6. 
„Ambassade... 
Bukurešt, 15 novembra 1955 
Str. Pov. br. 15 
(...) 
U prilogu vam dostavljamo zabeleške drugova Minića, Popovića i 

Zupana sa Moghiorošom, Dragićem i Pintilijem, na dan 7 novembra ove 
godine... 

(...) 
Razgovor sa Al. Moghiorošom podpretsednikom vlade, 7 novembra 

1955. 
 
Prišavši mu čestitao sam mu praznik. On me zadržao pitajući šta ima 

novo, kako se sada stvari razvijaju, itd. Ja mu rekao da, za razliku od 
poslednjeg razgovora u leto, se u nekim stvarima napredovalo (kultura, 
trgovina i sport). Ali da stvar o kojoj smo ranije diskutovali (manjina) slabo 
ide. Dalje, razgovor po ovom pitanju preduzeo (je) on. Poznat mu razgovor 
Stoika – Ambasador. 

Izlaganje počeo na sledeći način: Da je bio kod Deža prisutan 
razgovoru koji je ovaj vodio sa Guinom prilikom odlaska za Beograd. Da je 
Dež rekao sledeće: <Ideš u prijateljsku Jugoslaviju, celokupna tvoja 
aktivnost treba da se svede na maksimalno zalaganje na produbljavanju i 
proširivanju prijateljskih veza sa Jugoslavijom>. Dalje mu rekao da pažljivo 
proučava unutrašnji razvitak Jugoslavije, da uči iz naše stvarnosti, da pita 
drugove Jugoslovene i da će mu oni izaći u susret, da ih on poznaje i da će 
mu oni izaći u svemu u susret. 

Dalje, da je bio takodje prisutan razgovoru Dež – Guina prilikom 
prvog Guininog referisanja. Da je Dež tom prilikom Guini rekao sledeće: 
<Ti nisi tamo nikakav inspektor i ne smeš se tako postaviti. (Guina izgleda 
govorio o njihovoj manjini kod nas). Rumuni u Jugoslaviji, to je stvar 
prijateljske Jugoslaviije. Mi imamo puno poverenje da će Jugoslavija to 
rešavati kako treba>. Dalje mu Dež naredio da kod manjine ne ide i da se sa 
tim pitanjem ne bavi, već da se drži ranijih instrukcija, da pažljivo proučava 
jugoslovensku praksu i da i rumunska iskustva pruža jugoslovenskim 
drugovima, kao i obrnuto. 
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Celu ovu priču je izneo tako da podvuče stvar sa ‘inspektorom’, tako 
da sam došao u situaciju da mu kažem da <znači da smo mi inspektori zato 
što jedno opravdano pitanje postavljamo>. On je malo zastao posle ove 
primedbe, čime je potvrdio da ostaje pri tvrdnji o ulozi ‘inspektora’. Zatim 
nastavio je, po njegovom mišljenju, izmedju Rumunije i Jugoslavije 
stvotrena (je) solidna ekonomska baza koja će moći da posluži dobrome 
razvitku svih ostalih problema. 

Opšti utisak: da su oni stvar diskutovali u CK. Teško (je) reći dali je 
Moghioroš pomagao ili odmagao, već izgleda prenosi stav CK i način 
diskusije koja se izgleda kretala starom linijom. 

I sekretar, 
Milutin Popović (m.p.) 
 
Razgovor sa Dragićem, ministrom unutrašnjih poslova, 7 novembra 

1955. 
 
Iskoristili (smo) priliku da se s njim upoznaju drugovi Zupan i Djordje 

Popović, tako da je razgovor jedno vreme vodjen u troje. Dragić bio 
raspoložen i prijateljski se odnosio prema nama. Ja u šali nabacio da 
koristim ovu priliku da upoznam Djordja Popovića, kao šefa konzularne 
sekcije sa ministrom unutrašnjih poslova, zbog toga što ova sekcija 
ambasade ima često posla sa njegovim resorom (kontrola stranaca). 

Dragić odmah izašao sa pitanjem repatriranja poštenih zatvorenika, 
rekao da to ide slabo sa naše strane, da je vraćeno svega 7 ili 8 ljudi i 
interesovao se zašto to tako sporo ide. Mi mu rekli da su u pitanju emigranti 
i da treba, pre donošenja odluke o repatriaciji, ispitati slučaj svakog 
pojedinca posebno. Dragić rekao da i oni imaju probleme sa njihovim 
emigrantima koji se posle amnestije vraćaju nazad u Rumuniji. Procedura je 
svuda ista, u svim zemljama emigranti dolaze u njihova pretstavništva 
odakle bivaju odmah repatrirani. Kazao da oni primaju sve. (Mi primetili da 
su oni dali amnestiju za emigrante, dok mi nismo). Dragić nastavio, više u 
šali, da ima slučajeva i sa jedne i sa drugre strane, da se emigranti, čekajući 
te procedure, ponovo ilegalno vraćaju u svoje zemlje. 

Govoreći, zatim, uopšte o našim odnosima konstatovali smo zajedno 
sa njim da stvari dobro idu (trgovina, kulturna saradnja), pa sam zatim ja 
pomenuo manjinu kao pitanje koje ne ide u korak sa pomenutim 
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problemima. Pošto smo izneli stavove zasnovane na razgovoru našeg 
ambasadora sa Kivu Stojkom, pa taj susret i pomenuli, Dragić je najpre 
rekao da ne zna šta je Stojka rekao našem ambasadoru, a zatim da smatra da 
je to pitanje njihova unutrašnja stvar. Da bi mi bili u pravu da to pitanje 
postavimo kada bi samo Srbi bili deportovani na Baragan, ali da je tamo 
Srba najmanje, a mnogo više Madjara, Rumuna i drugih nacionalnosti. Mi 
smo nabacili da Srba baš nema malo, preko 5 hiljada; na šta je on najpre 
odgovorio da je manje, a zatim da <ima nešto, tako, oko 5000>. To je prvi 
put da neko od rukovodilaca priznaje ovaj broj. Na njegovu primedbu da se 
radi samo o kulacima i neprijateljima socijalizma, mi (smo) nabacili 
nekoliko primera puke sirotinje i učesnika u NOB. Ove primedbe su ga vrlo 
zainteresovale. Rekao da im pružimo sve takve primere, jer greške nisu 
isključene. Mi to izbegli, diskutujući o pitanju u celini. U toku razgovora, 
Dragić u jednom momentu, kao u šali, rekao da se ne seća da su oni ikad 
postavljali pitanje njihove manjine u Jugoslaviji. Ja rekao da su Rumuni u 
Jugoslaviji u svojim kućama, da ih niko nije dirao, dok sa Srbima ovde nije 
isti slučaj. 

U daljem razgovoru, nasamo, Dragić ponovio njihov stav: da je to 
unutrašnje pitanje, da su progonjeni neprijatelji socijalizma. Ja mu rekao da 
smo i mi socijalistička zemlja i da kod nas neprijateljima socijalizma nema 
mesta, da je sastav naše nacionalne manjine pretežno slabog imovnog stanja, 
da je kulaka vrlo mali broj, itd. Rekao mu da ostale stvari idu dosta dobro, a 
da ovo pitanje, ukoliko se ne bude rešavalo, može samo da se komplikuje. 
On na kraju obećao da će stvar ipak biti rešena povoljno, da po njegovom 
mišljenju mi više žurimo nego što to njima konvenira. 

I sekretar, 
Milutin Popović (m.p.)” 
(Arh. …, 56, III,…, br. 415378, str. 1-5) 
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TRADUCERE 
........... 
Consemnări 
..... 
Discuţia cu Al. Moghioroş vicepreşedintele guvernului, 7 noiembrie 

1955 
Apropiindu-mă de dânsul l-am felicitat cu prilejul zilei festive. El m-a 

reţinut întrebându-mă ce mai este nou, cum evoluează lucrurile, ş. a. Eu i-
am răspuns că, faţă de întâlnirea noastră precedentă de astă vară, în unele 
privinţe s-au făcut progrese (în cultură, comerţ şi sport). Dar că, în 
chestiunea de care am discutat anterior (minoritatea), merge greu. Are 
cunoştinţă despre discuţia dintre Stoica şi ambasador. 

A fost de faţă atunci când Dej a avut întrevederea cu Guină, cu ocazia 
plecării acestuia în misiune la Belgrad. Dej i-a spus următoarele: „mergi în 
Iugoslavia prietenă, întreaga ta activitate trebuie să se concentreze la 
maxima angajare în vederea adâncirii şi extinderii legăturilor de prietenie cu 
Iugoslavia.” Apoi i-a mai spus să studieze cu atenţie dezvoltarea internă a 
Iugoslaviei, să înveţe din experienţa noastră, să-i consulte pe tovarăşii 
iugoslavi căci aceştia îi vor ieşi în întâmpinare în toate privinţele. 

Apoi, a fost de asemenea de faţă la discuţia Dej – Guină, cu ocazia 
primei raportări din partea acestuia de la misiune. Cu acest prilej Dej i-a zis 
lui Guină următoarele: „- tu acolo nu eşti niciun fel de inspector şi nu ai voie 
să te comporţi într-un asemenea mod. (Guină se pare că a abordat problema 
minorităţii lor de la noi). Românii din Iugoslavia, aceasta este o problemă a 
Iugoslaviei prietene. Noi avem deplină încredere că Iugoslavia va soluționa 
aceste probleme aşa cum trebuie.” În continuare Dej i-a dat ordin să nu 
meargă la minoritate [cu de la sine inițiativă, n. n.] şi să nu se arate 
preocupat de această problemă, ci să se ţină de instrucţiunile primate mai 
devreme, să studieze cu atenţie experienţa practică iugoslavă şi la rândul său 
să pună la dispoziţia tovarăşilor iugoslavi experienţa românească, precum şi 
reciproc. 

Întreaga poveste mi-a expus-o în aşa fel încât să evidenţieze 
chestiunea cu „inspectorul”, încât am fost pus în situaţia să-i răspund în 
sensul că „înseamnă că noi suntem un fel de inspectori din cauza faptului că 
ridicăm o problemă bine motivată”. El a păstrat o tăcere interogativă la 
remarca mea, prin care a şi confirmat faptul că rămâne la aceeaşi părere, cu 
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privire la rolul „inspectorilor”. A continuat apoi, cu părerea că între 
România şi Iugoslavia s-a creat o bază economică solidă, care va putea cu 
succes să slujească unei dezvoltări pozitive a tuturor celorlalte aspecte. 

Impresia generală: ei au discutat problema în CC. E greu de spus dacă 
Moghioroş a ajutat sau a obstrucţionat, se pare că mai degrabă doar ne 
transmite poziţia CC-ului şi modalitatea discutării, care pare a fi în ton cu 
vechea linie. 

Secretar I (de Ambasadă) Milutin Popovici (m.p.) 
 
Discuţia cu [Alexandru] Drăghici, ministrul afacerilor interne, 7 

noiembrie 1955 
Am folosit prilejul pentru a-i face cunoştinţă cu tovarăşii Zupan şi 

George Popovici40, aşa că discuţia s-a desfăşurat o vreme în trei. Drăghici 
era bine dispus şi s-a raportat amical faţă de noi. Mai în glumă am observat 
că aceasta este o bună ocazie să-l introduc pe tovarăşul Popovici, şeful 
secţiei consulare la ministrul afacerilor interne, şi pentru faptul că această 
secţie a ambasadei are adesea de lucru cu resortul internelor (în problema 
controlului străinilor). 

Drăghici a ieşit imediat cu problema repatrierii deținuților „cinstiţi”, 
ne-a spus că treaba merge greu din partea noastră, că au fost repatriaţi doar 
vreo 7-8 oameni şi s-a interesat de ce aşa de puţini. Noi i-am răspuns că este 
vorba despre emigranţi şi este necesar, înaintea aducerii deciziei despre 
repatriere, să cercetăm individual cazul fiecărui solicitant. Drăghici ne-a 
spus că şi ei au probleme cu emigranţii lor care, după pronunţarea amnistiei, 
se reîntorc în România. Procedura este peste tot aceeaşi, în toate ţările 
emigranţii vin la reprezentanţele lor, de unde sunt apoi de îndată repatriaţi. 
A menţionat că ei îi primesc pe toţi. (noi am făcut observaţia că ei au dat 
amnistie pentru emigranţi – cât timp noi nu). Drăghici a continuat, mai mult 
în glumă, că sunt cazuri şi de o parte şi de cealaltă ca emigranţii, aşteptând 
efectuarea procedurilor, să se întoarcă din nou ilegal în ţara de baştină. 

Vorbind apoi, despre relaţiile noastre în general, am constatat 
împreună că lucrurile merg bine (comerţul, colaborarea culturală), şi apoi 
am pomenit eu minoritatea ca o problemă care nu merge în pas cu celelalte. 
Deoarece am expus poziţiile noastre rezultate în urma discuţiei ambasado-

                    
40 Auxiliari în Ambasada de la Bucureşti a Iugoslaviei 
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rului nostru cu Chivu Stoica, făcând referire la acea întâlnire, Drăghici 
iniţial a spus că nu ştie ce i-a transmis Stoica ambasadorului nostru, iar apoi 
că este vorba de o chestiune internă de a lor. Am fi avut şi noi dreptate să 
ridicăm această problemă dacă în Bărăgan ar fi fost deportaţi numai sârbi; 
dar acolo sârbii sunt cei mai puţini, iar mult mai mulţi sunt unguri [germani 
de fapt, n. n.], români şi de alte naţionalităţi. Noi am adăugat că sârbi nu 
sunt chiar atât de puţini, peste 5 mii; el a replicat iniţial că sunt mai puţini, 
iar apo că „da, sunt aşa, cam la 5000”41 Este pentru prima dată că cineva 
dintre conducători recunoaşte o asemenea cifră. La obiecţia lui că este vorba 
doar despre chiaburi şi duşmani ai socialismului, noi am răspuns că sunt 
acolo cu precădere oameni săraci şi participanţi în lupta de eliberare a 
iugoslavilor. Aceste remarci i-au stârnit în mod deosebit interesul. Ne-a spus 
să-i dăm astfel de exemple, căci greşelile nu sunt excluse. Noi am evitat 
individualizarea cazurilor, discutând despre problemă în întregul ei. În 
cursul discuţiei, Drăghici într-un moment, ca şi o glumă, a observat că nu 
ţine minte ca ei să fi ridicat problema minorităţii dânşilor în Iugoslavia. I-am 
răspuns că românii în Iugoslavia se află la casele lor, că nimeni nu i-a 
deranjat, în timp ce cu sârbii nu este cazul. 

În continuarea discuţiei, în particular, Drăghici mi-a repetat poziţia 
lor: că este o problemă internă, că au fost izgoniţi duşmanii socialismului. 
Eu i-am răspuns că şi noi suntem o ţară socialistă şi nici la noi nu încap 
duşmanii socialismului, că minoritatea noastră este cu precădere alcătuită 
din oameni săraci, că sunt foarte puţini chiaburii, etc. I-am repetat că cele-
lalte lucruri evoluează destul de bine şi că această problemă, dacă nu se 
rezolvă, poate doar să se complice42. La urmă ne-a promis că problema 
se va rezolva totuşi favorabil, doar că noi îi grăbim mai mult decât le 
convine lor. 

Secretar I Milutin Popovici (m. p.) 
(Arh..., 56, III..., nr. 415378, 1-5) 

                    
41 Ministrul de interne nu prea cunoaşte datele despre cei deportaţi în Bărăgan: sârbi erau 

acolo în jur de 2800 
42 Presupunem că deja gândeau iniţierea unui protest la ONU, împotriva candidaturii de 

membru a României, ca ţară nedemocrată, care îşi prigoneşte minorităţile prin deportare. 
Vezi cazul Zoraidei Draghinov, arestată şi întemniţată pentru datele furnizate despre cei 
deportaţi de prin satele bănăţene, oferite funcţionarului de ambasadă Milutin Popovici, 
care vor sta la baza protestului iugoslav la ONU. (A. Milin, M. Milin, Ț. Mihailov, Sârbii 
din România în vremea Comunismului...,188-194) 
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7. 
 
„Državni sekretarijat... 
Telegram 
Šalje: Bukurešt                           Primljeno:     10. XI. 1955 u 15,40 
Broj: 425                                    Uzeto u rad:   12. XI. 1955 u 11,30 
Datum: 9. XI. 1955                    Završeno:       12. XI. 1955 u 12,35 
 
Državni sekretarijat za inostrane poslove 
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Pintilie kaže da materijale za 

kongres spremaju 4 komisije (...) 
Na pitanje šta je sa Anom Pauker, da li će kongres ovo tretirati, kaže 

da je ona običan gradjanin kao i svaki drugi, da radi kao običan službenik da 
bi mogla da živi, da je posle izbacivanja iz MIP-a bila isključena iz CK i iz 
partije (ovo nigde nije objavljeno), da je bilo ozbiljno diskutovano da li da 
joj se sudi, ali su na kraju pokazali širokogrudost i demokratičnost pa su je 
pustili na slobodu (prema nekim informacijama formalno radi negde kao 
službenik i leči se; po drugim, živi u nekoj vili – a prema obe varijante pod 
kontrolom jednog agenta). Kaže, dalje, da je politički likvidirana i ne veruju 
da će kongres ovo diskutovati, ali ne zna dok Dež ne odluči, kad mu 
predadu materijale komisije za unutrašnja pitanja. 

U vezi sa nacionalnom manjinom, zna da je to kod nas srećno rešeno, 
da oni imaju mnogo problema s tim, da mu poznati svi razgovori 
ambasadora, da će pitanje biti rešeno, ali da treba da se strpimo, da oni ne 
mogu s Baragana da puste samo Srbe, a ostale da ostave, da (je) tamo 
najmanje Srba, da pitanje moraju rešavati u celini itd. Za sprečavanje 
puštenih da se vrate u svoja mesta kaže da to bila stvar lokalnih organa, bez 
direktiva odozgo (nije tačno), ali da se to više neće dešavati. 

Zatim govorio da on lično misli da treba dozvoliti stanovništvu 
pograničnih oblasti da se medjusobno posećuje, ukoliko ima rodjaka preko 
granice, bez nekih većih formalnosti, kao što je to u prošlosti bilo, te da je 
takav predlog već dao. (...) 

Vujanović” 
(Arh...56, III,...br. 415203, str. 1-2) 
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TRADUCERE 
Secretariatul de stat... 
Trimite: Bucureştiul 
Numărul: 425 
Data: 9. XI. 1955 
 
Secretariatului de stat pentru afaceri externe 
Adjunctul ministrului de interne Pintilie spune că materialele pentru 

congres43 sunt pregătite în 4 comisii... 
La întrebarea ce se întâmplă cu Ana Pauker, dacă se va ocupa 

congresul cu acest lucru, spune că ea este un cetăţean obişnuit, ca şi oricare 
altul, că lucrează ca funcţionar pentru a punea trăi, că a fost eliminată de la 
MAE şi exclusă din CC şi din Partid (acest fapt nu a fost niciunde pomenit) 
că s-a discutat serios dacă să fie trimisă în judecată, dar ei au dovedit 
mărinimie şi „democraticitate” (!?) şi au lăsat-o în libertate (după unele 
informaţii lucrează de formă undeva ca funcţionar şi se tratează medical; 
după alţii, trăiește într-o vilă – iar după ambele variante este sub controlul 
unui agent). Spune, mai departe, că a fost lichidată politic şi nu cred că va 
mai discuta congresul această problemă, dar nu ştie sigur până ce Dej nu 
decide, atunci când îi vor preda materialele comisiei pentru afaceri interne. 

În legătură cu minoritatea naţională, cunoaşte că acest lucru la noi a 
fost soluţionat în mod fericit, dar că ei au multe probleme cu aceasta, are 
cunoştinţă de toate discuţiile ambasadorului, problema va fi rezolvată, 
trebuie doar să avem puţină răbdare căci ei nu pot să-i elibereze doar pe 
sârbi, iar pe ceilalţi să-i reţină, că acolo sârbii sunt cei mai puţin numeroşi, 
iar problema trebuie să o rezolve în totalitate, etc. Despre faptul că cei deja 
eliberaţi au fost împiedicaţi să se întoarcă la casele lor, spune că aceasta a 
fost decizia organelor locale, fără directive de sus (nu este adevărat!), dar că 
aşa ceva nu se va mai întâmpla. 

                    
43  1955, sept. 30 – oct.1. Plenară a CC al PMR: alegerea ca prim-secretar a lui Gh. 

Gheorghiu-Dej. Oct. 3, Chivu Stoica devine prim-ministru. Dec. 14, România este primită 
în ONU. Dec. 23 – 28, Congresul II al PMR (Istoria Lumii în date, sub redacţia Acad. 
Andrei Oţetea, Bucureşti, 1969, 464) 
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A vorbit apoi că el personal este de părere că trebuie să se permită 
vizitele reciproce pentru populaţia din regiunile de graniţă, dacă au rude 
peste graniţă, fără de formalităţi mai complicate, aşa cum a fost şi în trecut, 
a şi înaintat o propunere în acest sens (...) 

Vuianovici 
(Arh..., 56, III..., nr. 415203, 1-2) 
 

*        * 
* 

 
Miodrag Milin: 
Data naşterii: 14 aprilie 1950 Locul naşterii: Deta, jud. Timiș 
Studii:  1989  –  doctor  în  istorie,  Universitatea  Babeş‐Bolyai  din 

Cluj‐Napoca; 
1973  –  Facultatea  de  Istorie,  Universitatea  Babeş‐Bolyai  din 

Cluj‐Napoca;  
Lucrări  editate  în  legătură  cu  minoritatea  sârbă  din  România  și 

deportarea în Bărăgan (selectiv): 
MIODRAG MILIN  (editor), Sârbii din România  în  secolul XX, Editura 

Argonaut, Cluj‐Napoca, 2012, 328 pp. 
Milin Andrei, Milin Miodrag, Mihailov  Ţvetco,  Срби  у  Румунији  за 

време комунизма звучни архив и приручник о страдању – Sârbii din 
România  în perioada  comunismului arhiva  sonoră  şi manualul pătimirii, 
(Ediţie completată), Vârşeţ – Belgrad, 2012, 411 pp. 

Miodrag Milin, Relaţii politice româno‐sârbe în Epoca Modernă (sec. 
al XIX‐lea), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, 240 pp. 

Miodrag Milin,  C.  Brătescu,  T. Moţ,  I. Munteanu,  Făurirea  statului 
naţional  unitar  român.  Contribuţii  documentare  bănăţene  (1914–1919), 
Coordonator  Dr.  Ioan  Munteanu,  Editura  Direcţia  Arhivelor  Statului, 
Bucureşti,  1983,  240  pp.  (Coautor).  Lucrare  distinsă  cu  Premiul  „Nicolae 
Bălcescu” al Academiei Române, 1985. 

Miodrag Milin, Titoismul  la graniţa româno‐iugoslavă  (1944–1945), 
„Revista istorică” Serie nouă, 3‐4, 1996, 221‐232; 
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Miodrag Milin,  „Die  Serben  in  den  Baragan”, Haus  des Deutschen 
Ostens,  2001,  99; Miodrag Milin,  „UACDSR  sau  sârbii  din  România  pe 
baricadele  războiului  rece”, Ed. Uniunea Sârbilor din România, Timişoara 
2009, 313 pag. ; 

Miodrag Milin,  „Sârbii  din  România  şi  relaţiile  româno‐iugoslave 
(1944 ‐1949)”, Ed.  Uniunea Sârbilor din România 2004, 271 pag.; 

Miodrag  Milin,  Liubomir  Stepanov,  „Golgota  Bărăganului  pentru 
sârbii  din  România  1951–1956”,  Ed.  Uniunea  Democrată  a  Sârbilor  şi 
Caraşovenilor din România, Timişoara 1996, 304 pag.; 

Miodrag  Milin,  Andrei  Milin,  Ţvetco  Mihailov,  „Sârbii  în  Golgota 
Bărăganului  –  Noi  contribuţii”,  Ed. Uniunea  Sârbilor  din  România  şi  ed. 
Mirton, Timişoara 2016, Bilingv, 431 pag. 

 
 
Țvetcu Mihailov: 
S‐a născut la data de 04.04.1947 în comuna Saravale, judeţul Timiş. În 

18  iunie 1951 a  fost deportat  în Bărăgan – comuna Bumbăcari,  împreună 
cu mama şi sora de un an. Tatăl fiind arestat în 1950 şi condamnat politic la 
8 ani închisoare ca titoist. 

A absolvit clasele elementare în comuna Saravale şi liceul la Reşiţa. În 
1968 este admis la Facultatea de Ştiinţe Economice din Timişoara, pe care o 
absolvă în 1972. Este angajat ca economist în întreprinderile din Timişoara, 
parcurgând mai multe etape ierarhice pe plan profesional şi se pensionează 
în anul 2010. 

Preocupat  de  istoria  recentă  a  victimelor  regimului  comunist  este 
coautor al monografiilor: „Sârbii din România  în vremea comunismului – 
Arhiva  sonoră  şi  manualul  pătimirii”,  ce  tratează  problema  deţinuţilor 
politici sârbi şi „Sârbii în Golgota Bărăganului – Noi contribuţii”. 

De  asemenea  este  autor  al  unor  articole  pe  temele  de mai  sus,  în 
volumele editate la  diferite simpozioane de la Piteşti şi Timişoara. 

Este consilier şi membru de la înfiinţare al Asociaţiei Foştilor Deportaţi 
în Bărăgan –Timiş. 
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ALEKSANDAR STOICOVICI 
 
 

DUNĂREA DEPORTAȚILOR – POVEȘTI DE 

VIAȚĂ DIN BĂRĂGAN 1951 – 1956. 

DESPRE LIMITELE DURERII 
 
 
La șase ani de la momentul în care am început cercetarea pe tema 

deportărilor în Bărăgan alături de colegul meu Flavius Furtună, sub exce-
lenta îndrumare a doamnei profesoare Smaranda Vultur și la patru ani de la 
apariția primei ediții a volumului de interviuri „Dunărea deportaților. 
Povești de viață din Bărăgan 1951-1956”, am acum ocazia, la rugămintea 
domnului Petru Mirciov, să fac o scurtă incursiune în trecut și să rememorez 
întreaga experiență. Și mi-aș permite să spun că e un prilej foarte bun, nu 
doar de a relata celor prezenți ce a însemnat pentru mine această cercetare, 
ci și de a-l pune iată în dialog pe Aleksandar de la 22 de ani, proaspăt 
masterand, cu Aleksandar de acum, la 28 de ani. 

Când am primit rugămintea de a scrie acest text m-am gândit mult în 
privința titlului. Titlul pe care l-am ales până la urmă e de fapt titlul care mi-
a venit prima oară în minte. Apoi am început să mă gândesc dacă nu e prea 
grav și pretențios. Ce-ar putea să le spună un tânăr de 28 de ani, care a 
înțeles deportarea doar din ce a citit și din discuțiile cu oamenii, unor per-
soane care au fost direct implicate și care au trăit ororile pe propria lor 
piele? Și atunci m-am gândit ca în locul unei simple relatări a felului în care 
s-a desfășurat întregul demers să vă spun o poveste. 

Mă numesc Aleksandar Stoicovici. Familia din partea tatălui meu a 
fost deportată în Bărăgan. Tatăl meu s-a născut în ’53 în Însurăței. Nu mi-
am cunoscut străbunicii și nici măcar bunicii. Deși știam despre istoria 
familiei paterne, niciodată n-am discutat în detaliu subiectul Bărăgan. Nu 
știu de ce, pur și simplu nu s-a întâmplat. Până în primul an de masterat 
când am cunoscut-o pe doamna profesoară Smaranda Vultur. Mi s-a întâm-
plat de puține ori în viață să văd oameni cu adevărat pasionați de ceea ce fac 
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și cu totul implicați în munca lor. Ei bine, în cazul doamnei Vultur această 
pasiune și implicare e dublată de un profesionalism desăvârșit. După pri-
mele discuții pe care le-am purtat am devenit imediat interesat de subiect. 
Cu toate că nu eram pregătit, voiam cât mai repede cu putință să mă implic 
și să încerc să acumulez cât mai multă informație. Acum, privind retrospec-
tiv, mă gândesc cu preponderență la două lucruri: pe de-o parte îmi dau 
seama cât de important e să ai un model (pentru că în definitiv un profesor 
adevărat se transformă inevitabil într-un model la un moment dat), așadar, 
cât de important e să ai un model care să-ți insufle entuziasmul necesar ca să 
te implici într-un astfel de proiect de cercetare, dar în același timp să știe să 
te tempereze, să te ghideze în lecturi și în general în procesul de docu-
mentare. Iar pe de altă parte, mă gândesc mereu că dorința mea de a mă 
implica a venit din dorința de a-mi cunoaște membrii familiei pe care nu i-
am cunoscut niciodată. 

Această poveste, deci, este o poveste despre familia absentă. Stră-
bunici și bunici pe care eu i-am cunoscut doar din poveștile altora. Dacă n-
aș fi făcut alături de Flavius aceste interviuri, n-aș fi știut niciodată că buni-
cul meu a fost brutar în Bărăgan și că uneori schimba pâinea pe lubeniță. 
Desigur, pot să-mi imaginez că pentru cei care aud asta e probabil un lucru 
banal și înțeleg asta. Însă pentru mine e una din singurele fotografii 
imaginare pe care le păstrez în minte cu el. 

Am vrut să scriu despre limitele durerii pentru că am învățat, vorbind 
cu cei deportați în Bărăgan, că limitele durerii depășesc de multe ori limitele 
vieții. Oamenii cu care am vorbit au trăit în Bărăgan ceea ce nouă, generației 
mele să spunem și celor mai tineri, ni se pare inimaginabil, ceva în afara 
vieții. De altfel, chiar mulți dintre cei intervievați au spus că aia nu a fost 
viață. Și sunt sigur că nu a fost. Iar să faci un interviu cu un om care a trecut 
prin asta e delicat. De multe ori am simțit că e ca și când aș fi spus: Haideți 
să ne așezăm la masă și să ne întoarcem în timp la acei ani de coșmar. 
Mereu am avut senzația că, povestind, cuvintele se diluează brusc și nu mai 
pot cuprinde întreaga suferință. Sigur, poți povesti prin ce ai trecut, iar 
oamenii vor asculta sau vor citi și vor încerca să înțeleagă, trecând toate cele 
auzite prin propria lor percepție despre suferință. Dar poți cu adevărat pune 
în cuvinte felul în care te-ai simțit în acei ani, atunci, în zilele insuportabile 
de vară sau în nopțile de iarnă când zăpada a acoperit cu totul casa, în acele 
momente în care te-ai gândit că mai rău de atât nu se poate? 
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Cu toate că oamenii cu care am vorbit, aproape fără excepție, au avut 
un mod impecabil de povesti, cu toate că mai toți și-au amintit cu exactitate 
date, zile, întâmplări cotidiene etc., senzația a fost mereu că oricât am vorbi, 
vor rămâne mereu lucruri nespuse. Pentru că acesta e adevărul, sunt lucruri 
care, oricât de multe am refuza să credem asta, nu pot fi puse în cuvinte. Iar 
tocmai astea sunt, cred, lucrurile pe care generația mea și generațiile de după 
mine trebuie să încerce să le înțeleagă. Povestea pe care o spun eu acum nu 
e în realitate o poveste. La fel cum nici poveștile din volumul de interviuri, 
în ciuda titlului, nu sunt povești. Ele sunt fapte cât se poate de reale și nu 
cred că putem să facem abstracție de asta când le citim sau auzim, dacă 
vrem să le înțelegem adevărata dimensiune. 

Aș vrea să închei mulțumindu-i domnului Mirciov pentru invitația de 
a participa la simpozion și exprimându-mi regretul că nu pot fi prezent. Mi-
ar fi făcut plăcere să-i revăd pe cei cunoscuți și să-i cunosc pe cei cu care n-
am avut încă ocazia să dialoghez. Proiectul de cercetare desfășurat în cei doi 
ani, între 2010-2012, a fost una din experiențele care mi-au schimbat per-
cepția asupra oamenilor și îndrăznesc să spun, asupra lumii în general. Le 
sunt recunoscător doamnei Smaranda Vultur și domnului Silviu Sarafo-
leanu, care în calitate de președinte al Asociației Foștilor Deportați în Bără-
gan ne-a sprijinit mult la momentul respectiv și desigur lui Flavius Furtună, 
cu care am lucrat cot la cot, încercând împreună să înțelegem. Vă 
mulțumesc! 

 
*        * 

* 
 
Aleksandar Stoicovici: 
S‐a  născut  în  1988  la  Timişoara,  poet,  designer  computer.  A  făcut 

master în Studii europene şi Comunicare interculturală. A publicat în nume‐
roase reviste  literare din România şi Serbia.  În 2011 a publicat volumul de 
poezie Vineri (ed. Herg Benet) şi a coordonat antologia de poezie Ziua cea 
mai  lungă. A  fost coordonator al cenaclului „Pavel Dan“ din Timişoara. A 
mai  publicat  volumul  bilingv  Aleksandar  doarme/  Aleksandar  spava 
(Editura Uniunii  Sârbilor  din  România,  Timişoara,  2012)  şi Malul  celălalt 
(antologie  de  poezie  sârbă,  sec.  XX  şi  XXI),  ambele  la  Herg  Benett,  şi 
împreună cu colegul său de master Flavius Furtună, Dunărea deportaţilor 
(poveşti de viaţă din Bărăgan, 1951‐1956), Ed. Mirton, Timişoara, 2011. 
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MARGARETA DRĂGHICI 
 
 

C.N.S.A.S. ÎNTRE FORMALISM ŞI IMPLICARE 

SOCIALĂ 
 
 
Memoria este cea mai aspră justiţie. Prin urmare, să le mulţumim 

tuturor acelora care, prin vocea lor, aduc la lumină mărturii dureroase ale 
celor ce s-au întâmplat. 

 
Nu cred că există un singur motiv al dezrădăcinării unui număr atât de 

mare de familii. Astăzi nici nu mai contează dacă regimul s-a temut de 
rezistenţa bănăţenilor la comunism, ori de încrederea lor că vor veni 
americanii, venind prin Iugoslavia lui Tito. Nu este mai puţin adevărat că 
deposedarea lor de bunuri a convenit de minune, iar hărnicia şi seriozitatea 
au fost văzute ca menite să transforme locuri pustii, bătute de vânturile 
Bărăganului. Satul nou era un adevărat lagăr de muncă. Când s-au întors la 
casele lor, le-au găsit ocupate de profitorii noului regim şi au fost obligaţi să 
ia, încă o dată, viaţa de la capăt. 

Cu toate acestea, distrugerea legăturilor interumane, altfel spus 
atomizarea societăţii, nu a reuşit, cel puţin nu în cazul dumneavoastră. 
Constituirea, imediat ce a fost posibil, a Asociaţie Foştilor Deportaţi în 
Bărăgan este o dovadă a faptului ca spiritul puternic al bănăţenilor, de 
origine ori prin adopţie, a învins. 

Societatea a reacţionat cu o oarecare lentoare, pentru a găsi o 
modalitate legală de a cunoaşte trecutul închis, pentru totdeauna după cum 
au crezut unii, în dosarele Securităţii. Al acelor dosare pe care se poate citi 
şi astăzi a se păstra încuiat în dulap de fier. 

Accesul la dosar a fost văzut de legiuitor ca o reparaţie morală 
acordată victimelor abuzurilor, din timpul regimului comunist. Totuşi, 
accesul la dovezile crimelor şi atrocităţilor regimului nu a fost unul simplu. 
Cadrul formal a fost creat, era necesară şi implicarea pentru realizarea 
efectivă a exercitării acestor drepturi. 
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Utilizarea şi conservarea unui patrimoniu de dimensiuni considerabile 
impune operaţiuni laborioase de inventariere electronică, restaurare, conser-
vare şi digitizare. Aproape trei milioane de unităţi arhivistice, păstrate de 
CNSAS in condiţii de umiditate şi temperatură controlate, echivalentul a 
25.070 de metri liniari, reprezintă a treia arhivă de acest gen din Europa. 

Deşi instituţia a început să lucreze efectiv în anul 2000, preluările cele 
mai importante au fost făcute abia în anii 2007-2008, iar Direcţia Instanţelor 
Militare a predat, în custodie, abia în anul 2010 cartoteca referitoare la 
dislocările de persoane. 

Documentele pe care instituţia le poate pune la dispoziţia celor inte-
resaţi privesc şi deportările în Bărăgan, URSS ca şi condamnările din motive 
politice, necesare completării documentaţiei solicitate de Agenţiile de Plăţi 
şi Inspecţie Socială, în vederea acordării unor compensaţii victimelor 
acestor abuzuri. 

Din acest motiv, dosarele care privesc măsurile administrative abuzive 
au fost prelucrate arhivistic cu prioritate. Mare parte din aceste documente, 
ce au vizat zeci de mii de persoane, au fost transpuse şi în format electronic. 
Astfel, în 2014 au fost digitizate 120.000 de fişe de cartotecă din fondul 
penal şi s-a finalizat transpunerea în format electronic a celor 57.000 de fişe 
de domiciliu obligatoriu (care însumează 114.000 de cadre). Totodată, au 
fost individualizate dosarele privind persoanele asupra cărora s-a dispus 
măsura administrativă a domiciliului obligatoriu, fiind constituite 19.300 de 
unităţi arhivistice individuale, cu respectarea sistemul de evidenţă iniţial. 

Cadrul legal, formal, stabileşte definiţii pentru termeni ca persoană 
îndreptăţită, colaborator ori lucrător al Securităţii şi menţionează dreptul de 
acces la toate materialele întocmite de Securitate de tipul microfilmelor, 
dischetelor, înregistrărilor foto, video, audio şi informatice. Din păcate, în 
cazul deportaţilor în Bărăgan, istoria de viaţă a familiilor încape pe un 
carton, cât palma. După cât a fost de nepriceput cel care le-a completat, sunt 
aruncate câteva date de identitate ale capului familiei, restul membrilor fiind 
menţionaţi laconic Petru copil 2 ani. Alteori apar menţiuni despre averea 
lăsată în Banat, despre rudele fugite, despre originile macedonene sau 
basarabene, despre evacuarea din Cadrilater, stabilirea în Banat şi din nou 
dezrădăcinarea. 

Foarte interesant este şi faptul că, în unele cazuri, dosarele de domi-
ciliu obligatoriu sunt sigurele documente în care se poate identifica partici-
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parea la ceea ce s-a numit munca de reconstrucţie a U.R.S.S., a etnicilor 
germani din Banat. După întoarcerea acasă, cei „norocoşi” care scăpaseră cu 
viaţă, aveau sa ia drumul Bărăganului pentru a ridica aici, alături de văduve 
şi bătrâni, case, scoli şi dispensare. 

Misiunea C.N.S.A.S., de restabilire a adevărului istoric şi consolidare 
a statului de drept nu se poate face fără programe educaţionale, fără 
implicare socială. Implicarea socială nu înseamnă doar proiecte de mediu, 
ori ajutorarea unor segmente defavorizate ale societăţii. Înseamnă şi, sau 
mai ales, păstrarea memoriei, fără de care un popor nu are rădăcini. 

Un mijloc de informare şi educare a publicului larg, în scopul 
cunoaşterii istoriei recente, în special de către tineri, îl reprezintă expoziţiile 
tematice. Lipsiţi de experienţa directă a regimului totalitar, tinerii au şansa 
de a descoperi un material istoric de excepţie, intrat în circuitul civil o dată 
cu deschiderea arhivelor secrete comuniste. S-au organizat seminarii des-
chise, vizite în arhiva proprie şi scurte stagii de documentare, inclusiv 
pentru formarea profesională a juriştilor, interesaţi de problematica dreptu-
rilor omului. Imensa valoare istorică şi educativă, pe care o au documentele 
din arhiva Securităţii, a fost pusă în evidenţă, de-a lungul anilor, cu prilejul 
vizitelor pe care le-au făcut mai mulţi elevi ai şcolilor şi liceelor bucureştene. 
Au participat la seminarii şi discuţii, cunoscând mai îndeaproape cum era 
viaţa economică şi socială a românilor înainte de 1989. 

Ar trebui, desigur, amintite şi expoziţiile itinerante, menţionându-le, 
aici, doar pe câteva dintre cele desfăşurate în ultimii ani: Securitatea – 
instrument al dictaturii, Tinereţea mea în comunism, Regele urmărit. Mihai 
I al României în dosarele Securităţii, Aktionsgruppe Banat versus Securita-
tea, Radio Europa Liberă: o istorie în date, fotografii şi arhivele Securităţii. 

Vernisată în luna martie 2015 la Bucureşti şi, ulterior, în alte patru 
oraşe din ţară (Braşov, Sebeş, Oradea, Râşnov) expoziţia intitulată Deporta-
rea etnicilor germani în URSS – o istorie documentară, s-a bucurat de o 
atenţie deosebită atât din partea publicului, cât şi din partea presei. 

Fireşte că printre activităţile desfăşurate de C.N.S.A.S pentru cunoaş-
terea trecutului se pot aminti conferinţe, proiecte şi filme în parteneriat, dar 
şi mai multe lucrări publicate. Important este ca numărul celor care vor afla 
ceva despre trecutul nostru recent să fie din ce în ce mai mare. 

Din păcate, teama de a vorbi despre cele întâmplate a fost cu siguranţă 
o condiţie a apariţiei omului nou. Adeseori se spune cine uită, nu merită. 



110 

Totuşi, pentru a nu uita trebuie să existe cei care vorbesc. Mai timid sau mai 
apăsat, mai concis sau mai puţin concentrat, trecutul trebuie adus în prezent, 
iar faptele trebuie cunoscute şi înţelese. 

Ne întrebăm mereu cum este cu putinţă ca nimeni, dintre cei vinovaţi 
pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, să nu fi fost tras la răspundere!? Nu 
aveau nicio teamă că vor fi judecaţi pentru fărădelegilor lor, deoarece 
comuniştii erau atotputernici. Pedepsirea lor, chiar şi formală, ar fi un act de 
minimă dreptate în faţa lumii şi a istoriei. 

Schimbarea socială nu poate veni din absenţă şi neimplicare. O 
instituţie nu poate crea singură o reţea de relaţii interumane şi nu este un 
balsam pentru rănile trecutului. Totuşi, poate avea un rol determinant în a ne 
ajuta să ne asumăm trecutul, ca o condiţie a înţelegerii a ceea ce suntem şi 
vom putea fi. 

 
*        * 

* 
 
Margareta Drăghici: 
S‐a născut  la 25 noiembrie 1959, este consilier Direcţia Comunicare, 

C.N.S.A.S. 
A  absolvit  Universitatea  Politehnică  Bucureşti  în  1983  şi  Şcoala 

Naţională de Studii Politice  şi Administrative, Facultatea de comunicare  şi 
Relaţii Publice în 2001. 

Expertiză  în  identificarea  documentelor  referitoare  la  dislocările  de 
persoane.  Competenţe  în  comunicarea  cu  publicul  şi  instituţiile  abilitate, 
pentru  cunoaşterea  abuzurilor  şi  persecuţiilor  politice  suferite,  în  timpul 
regimului comunist, de anumite categorii sociale. 
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În fața bordeiului abia construit, la Zagna (iulie 1951) 
 
 

 

Geometria chirpiciului 
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Construcția unei case din pământ bătut 
 
 
 

 

La cărat de apă cu vacile, pentru făcut chirpici 
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Cu mic, cu mare la construcția casei din pământ bătut 
 
 

 

Casă în Bărăgan 
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Cu 25 de bani cumpărai o găleată de apă 
 

 

După inundația Prutului la Frumușița 
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Pe creasta casei, ca pe Everest. Iarna, 1953/1954 
 

 

Viscol și înzăpeziri (Schei, 1954) 
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La plantarea orezului 
 

 

La săpatul bumbacului 
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Femei și copii plivesc orezul fermei 
 
 
 
 

 

La spicuitul grâului 
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Copiii grădiniței din Valea Viilor, 1954 
 
 

 

Elevi și profesori la școala din Valea Viilor, mai 1952 
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Alai de nuntă la Fundata 
 
 
 

 

Cimitirul din Răchitoasa, 1956 
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Cimitirul din Buliga. Mormânt care azi nu mai există 
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Întoarcerea acasă 

 

 

După plecarea deportaților. Liziera de nord-est din Valea Viilor 
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Ruinele unei case din Movila Gâldăului 
 

 

 

Comemorare, la monumentul ridicat  
ÎN MEMORIA DEPORTAȚILOR ÎN BĂRĂGAN 
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IMAGINI DIN PLENUL SIMPOZIONULUI 
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CĂRȚI APĂRUTE CU SPRIJINUL ASOCIAȚIEI 

FOȘTILOR DEPORTAȚI ÎN BĂRĂGAN 
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