
1 

Prezentare Eveniment 

Nicolas Trifon 

 

În câteva cuvinte, voi încerca să rezum «argumentul» acestui eveniment și motivele atât 

obiective cât și personale pentru care am participat la organizarea lui. 

Să recapitulăm: în cadrul colonizării Cadrilaterului, a Dobrogei de Sud, în alte cuvinte 

a «românizării» acestei regiuni în care turcii și tătarii constituiau tradițional majoritatea 

locuitorilor, după care veneau bulgarii, numărul românilor nedepășind 3 % din ansamblu, 

începând cu 1925, au sosit și câteva mii de aromâni cu familiile lor care părăseau astfel munții, 

satele, orașele unde locuiseră până atunci din Grecia de Nord, din Albania de sud, din partea 

Macedoniei intrată în componența viitoarei Iugoslavii și mai ales din sudul Bulgariei… 

Septembrie 1941, deci la numai cincisprezece ani de la sosirea primilor «macedoneni», 

statul român ceda Bulgariei teritoriul obținut după al doilea război balcanic, la pacea de la 

București. «Milet valah» sub imperiul otoman, aromânii s-au trezit de pe o zi pe alta fără niciun 

fel de statut național specific. Deplasați spre nord în urma tratatului de la Craiova, mulți au fost 

repartizați în casele bulgarilor obligați să părăsească locuri unde trăiau de generații în cadrul 

schimbului de populații, unii în casele coloniștilor nemți mobilizați în perspectiva germanizării 

teritoriilor poloneze ocupate de Germania nazistă… Alte familii de aromâni s-au instalat în 

diverse localități din restul țării. Așa au ajuns unii dintre ei, câțiva ani mai târziu, și în Banat, 

repartizați fiind în casele șvabilor acuzați colectiv, pe criterii etnice, de colaborare cu Germania 

nazistă, cu armata germană, alături de care luptase și armata română înainte de a întoarce armele 

la 23 august 1944. 

La început, n-au lipsit tensiunile, conflictele chiar, datorată situației de promiscuitate 

indusă de o asemenea coabitare forțată. Nu puțin a contribuit și decalajul între mentalitatea 

noilor veniți din sud, obișnuiți de generații cu violența, și aceea a urmașilor nemților sau 

francezilor aduși pe timpul Mariei Tereza ca să pună în valoare câmpia Banatului. Una în alta, 

totuși, cu timpul, situația s-a destins, era vorba până la urmă de temperamente și culturi 

complementare, iar evenimentele care au urmat vor duce la fraternizări la care mai nimeni nu 

s-ar fi putut aștepta inițial. Faptul că aromânii aveau faima și în același timp erau suspectați 

colectiv de «codrenism» a putut juca și el un rol în apropierea cu șvabii, mi-a sugerat deunăzi 

Smaranda Vultur, care ne onorează aici cu prezența ei. Fără concursul ei, fără anchetele de teren 

întreprinse cu atâta rigoare de-a lungul ultimelor două decenii în Banat, acest tip de eveniment 

nu ar fi putut probabil avea loc, în tot cazul nu în aceleași condiții. 
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intern care cu timpul ne apare ca fiind întâi de toate extrem de confuz. Pe de o parte, combaterea 

titoismului, conducerea comunistă română situându-se de partea Moscovei, pe de alta dorința 

de a preveni orice formă de opoziție la măsurile preconizate de comuniști, mai ales în domeniul 

colectivizării. Necesitatea de a exploata economic câmpia Bărăganului, puțin populată, de a 

pune în valoare o regiune subdezvoltată recurgând la munca forțată pare să fi fost motivul cel 

mai coerent al hotărârii de a deporta mii de familii dintr-o zonă de frontieră mai degrabă 

prosperă, populată de tot felul de comunități mai mult sau mai puțin suspecte. 

Pentru aromâni, această dislocare, ca să recurgem la termenul folosit în acea vreme, 

însemna inaugurarea unei noi colonizări, de o cu totul altă natură de aceea pe care au cunoscut-

o în perioada 1925-1932. Drumul și instalarea lor au avut loc în condiții teribile… Totuși, în 

ciuda adversităților, mulți dintre ei s-au descurcat, au reușit nu numai să reziste dar să se și 

impună. «Cu voi, macedonenii, e mai simplu, voi sunteți ca mâțele, le arunci, departe, dar ei tot 

cad în picioare», spuneau prietenii șvabi ai doamnei care ne-a povestit azi dimineața la Dudeștii 

noi istoria ei în anii deportării. 

Cum li s-a ridicat domiciliul obligatoriu, ei s-au instalat acolo unde se putea, la Slobozia 

sau la Brăila, la Pipera, pentru că în capitală nu aveau voie. De căzut în picioare, ei au căzut, 

dar cu ce preț : muncă și iarăși muncă, cu rezultate de loc neglijabile, unii au făcut chiar bani 

frumoși până la urmă, bineînțeles după ce a fost ridicat domiciliul obligatoriu care continua însă 

să figureze ca un stigmat pe «biografia» lor. Mai există însă și un alt aspect, rar menționat, pe 

planul memoriei vicisitudinilor întâlnite. Majoritatea dintre ei au făcut totul ca nepoții și copiii 

lor să le ignore, de așa fel ca amintirea acestor vicisitudini să nu devină o povară, un handicap, 

o sursă de complexe. Desigur, lucrurile s-au schimbat radical odată cu căderea comunismului, 

dar și după aceea, deseori, membrii noilor generații au fost aceia care au insistat pentru ca 

părinții și bunicii lor să le spună ce s-a întâmplat în Bărăgan, și nu numai acolo, tabuul impus 

de aceștia privind și anii petrecuți în Cadrilater și deplasarea forțată după cedarea acestuia și 

chiar amintirile despre locurile părăsite din Balcani pentru a veni în România. 

Acest refuz de a transmite membrilor generației următoare memoria unei nedreptăți 

suferite în condiții dramatice pentru a nu le ipoteca viitorul, despre care am aflat târziu și a cărei 

gravitate am realizat-o de la propria mea soție, a fost primul motiv pentru care m-am angajat în 

organizarea acestui eveniment. Al doilea motiv rezultă din situația cam paradoxală în care se 

găsește din ce în ce mai mult memoria colectivă a nedreptăților comise sub regimul comunist. 

Atât s-a exagerat în acest domeniu, România deținând azi un curios dublu record, al numărului 

nu numai de membrii de partid în perioada comunistă, dar și de rezistenți și martiri, încât mulți, 

mai ales printre cei care ei înșiși sau familiile din care provin n-au avut direct de suferit au 
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sfârșit prin a ignora ce s-a întâmplat exact și eventual a pune la îndoială existența în trecutul 

recent a acestor nedreptăți și crime. Pentru asta mi s-a părut indispensabil de a reconstitui, la o 

scară redusă, aceea a unei comunități culturale particulare, împreună cu principalii martori în 

viață, nedreptățile și crimele așa cum au avut loc. 

Pentru început, ne va vorbi Smaranda Vultur despre condițiile în care a avut loc 

deportarea din 1951 și despre munca de teren pe care a condus-o pentru culegerea mărturiilor 

care permit reconstituirea unor fațete puțin cunoscute ale « istoriei trăite ». După aceea, vom da 

cuvântul celor patru persoane care au acceptat să vorbească despre această experiență dureroasă 

pe care au trăit-o la vârste diferite, de la cinci la nouăsprezece ani și anume: Zoia Passima, 

Pap’Santa, Gicu Dicea și Vasile Topa. Fiecare dintre acești invitați va fi prezentat de Alexandru 

Gica. Înainte de toate însă vreau să reamintesc faptul că acest eveniment nu ar fi putut fi 

organizat fără concursul lui George Trișina, de la Fâlcarea (filiala) Timiș a Comunității 

aromânilor din Romania, al lui Victor Enache de la sutsata Cârlibana și al lui Nikulaki Caracota 

de la Consiliul aromânilor. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc Societății Timișoara care 

ne-a pus la dispoziție acest frumos local de la Bastion și să precizez că suntem onorați de 

patronajul acestei asociații care veghează la păstrarea și consolidarea libertăților cucerite în 

decembrie 1989 și în particular lui Florian Mihalcea, aici prezent. 


