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A devenit o tradiþie ca în fiecare an, în
data de 18 iunie, un numãr din ce în ce mai
mic de oameni, trecuþi bine de prima
tinereþe, sã se strângã la sediul Asociaþiei
Foºtilor Deþinuþi Politic din Mehedinþi. Vin
în fiecare an cu bucuria revederii colegilor
de suferinþã (puþinii care mai sunt), cu do -
rinþa de a mai depãna împreunã amintiri
dureroase care sã le despovãreze sufletul
atât de chinuit, cu teama de a afla cine ºi
câþi dintre cei care cu un an în urmã fu -
seserã la întâlnire dar acum n-au mai putut
veni din motive de sãnãtate sau pur ºi sim-
plu pentru cã au pãrãsit aceastã lume,
conºtienþi cã ei reprezintã ultimele dovezi
ale barbariei regimului comunist din
România. Aceºtia sunt supravieþuitorii
deportãrii în Bãrãgan, rudele, urmaºii sau
prietenii lor. Rostul adunãrii este acela de
a-i comemora pe miile de nãpãstuiþi ai
sorþii care în urmã cu 67 de ani au fost
smulºi din ordinul partidului comunist din
locurile natale ºi duºi cu forþa într-un loc
pustiu ºi neprimitor unde au fost abando -
naþi sub cerul liber, sã se descurce cum or
ºti; de a pãstra ºi duce mai departe memo-
ria victimelor comunismului, de  a trage un
semnal de alarmã ca astfel de tragedii
umane sã nu se mai repete. Cu o singurã
orã de istorie pe sãptãmânã ºi folosind
manuale alternative în care trecutul recent

al României este prezentat mai mult decât
superficial, în 2-3 pagini, tânãra generaþie
nu va avea cum sã cunoascã adevãrul
despre faþa realã a comunismului.

Se împlinesc 67 de ani de la cumplita
noapte a Rusaliilor 1951, când mai multe
zeci de mii de români din sud-vestul
României au fost „dislocaþi”, pe neaºtep-
tate, din casele lor ºi duºi cu vagoane pen-
tru animale în Câmpia aridã a Bãrãganului.
Fãrã nici-un proces, fãrã sã li se aducã
vreo învinuire, fãrã vreo explicaþie, fãrã sã
li se spunã unde vor fi duºi, cât vor sta
acolo, ce trebuie în mod deosebit sã ia cu
ei, deportaþii au fost siliþi, sub ameninþarea
armei, sã-ºi pãrãseascã vetrele unde-ºi
aveau strãmoºii plecând într-o direcþie
necunoscutã… Foarte mulþi dintre ei n-au
mai revenit niciodatã în zona natalã, fiind-
cã au rãmas pentru vecie în pãmântul
Bãrãganului ºi li s-au ºters urmele… 

Nimeni, dintre cei în mãsurã sã o facã,
n-a þinut cont atunci cã aceste zeci de mii
de suflete erau oameni, fiinþe superioare,
cu discernãmânt, care au niºte drepturi
universal recunoscute ºi respectate peste
tot în lumea asta mare. Nimãnui nu-i este
permis sã chinuie un animal, d-apoi un om
complet nevinovat!. ªi totuºi, în România
comunistã acest lucru a fost posibil! Într-o
singurã noapte, peste 40.000 de oameni
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au fost treziþi din somn de ostaºi înarmaþi
în frunte cu un gradat cu pistolul în mânã,
ghidaþi de o iudã localã care-i cãlãuzise pe
ostaºi ºi care stãtea mai retras, spãºit, ca
ºi cum el n-avea nici-o vinã ºi nici-o putere.
„Echipele complexe” au intrat cu forþa în
casele oamenilor dinainte ºi în mare secret
aleºi, în miez de noapte, le-au cerut actele
de identitate ºi li s-a adus la cunoºtinþã cã
trebuie sã se pregãteascã în mare grabã
sã plece cu mic cu mare, adicã toatã famil-
ia, nu li s-a spus unde ºi nici de ce!? Ter -
menul era strict: douã ore! Toþi supra -
vieþuitorii acestui aberant ordin îºi amin -
tesc de aceastã poruncã: „Sã vã împa-
chetaþi în douã ore ºi sã fiþi la garã, cã
familia va fi evacuatã!” Aceste „douã ore”
i-au intimidat mai mult decât ordinul însuºi
pe cei aleºi. Ce sã faci în douã ore? Ce sã
iei cu tine mai întâi dintr-o gospodãrie bine
întocmitã, cu efort ºi grijã, de mai multe
generaþii!?

Intimidaþi de ordinul venit pe capul lor
în miez de noapte, de la niºte necunoscuþi,
victimele ºi-au revenit greu din bui mã -
cealã. Fãrã nici-o excepþie întrebau: de
ce? cum? unde? cine-a decis? pânã când?

etc. Se uitau speriaþi unii la alþii ºi nu le
venea a crede cã este adevãrat ceea ce li
se cerea sã facã. Singurul rãspuns ce li s-a
dat a sunat cam la fel:„ Aveþi la dispoziþie
cel mult câteva ore sã împachetaþi ce ºi cât
puteþi transporta cu mijloce proprii pânã la
cea mai apropiatã garã. Toþi membrii fami-
liei, pe care militarii îi aveau deja nomina -
lizaþi pe niºte liste, vor lua drumul gãrii
celei mai apropiate. Fãrã nici-o excepþie,
fãrã nici-o scuzã: cã-i bolnav, cã-i pe cale
sã nascã, cã-i leºinat, cã-i netransportabil
etc., etc. Nu este admisã nici-o excepþie!
Destinaþia? – la garã!

Au ajuns la garã mulþi oameni aflaþi în
situaþiile enumerate mai sus: bolnavi care-
au decedat pe drum sau la destinaþie,
femei care-au nãscut în tren, copii abia
nãscuþi care-au ajuns la destinaþie vii sau
nu, oameni imobilizaþi la pat dinainte de
data deportãrii, alþii care-au leºinat atunci
din cauza emoþiilor foarte mari ºi a condiþi-
ilor inumane de transport.

Victime ale „fenomenului Bãrãgan” au
fost în special fruntaºii satelor din judeþele
Timiº, Caraº-Severin ºi Mehedinþi, aflate la
graniþa cu Yugoslavia lui Tito, care nu se
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supusese 100% ordinelor venite de la
Moscova. Þãranii români urmau sã fie
înspãimântaþi cu acest fenomen al de -
portãrii, sã ia aminte cã cei care se îm -
potrivesc regimului n-au ºanse de izbândã,
cã nu existã altã cale decât linia trasatã de
partidul comunist. Altfel - Siberia-i aºteap-
tã! Aºa cum pãþiserã 75.000 de nemþi din
România în primii ani ai comunismului
românesc! Deci precedentul fusese creat!

Termenul de „douã ore„ n-a fost cu
putinþã de respectat. Ruºinoasa acþiune
comunistã nu s-a putut isprãvi strict în
întunericul nopþii aºa cum plãnuiserã
trepãduºii lui Dej. Tot ce era inuman, nele-
gal, ruºinos, comuniºtii preferau sã exe-
cute în timpul nopþii, la adãpostul întuneri -
cului, pe nevãzute, ca ºi cum fapta ar fi
rãmas la nesfârºit necunoscutã! 

Îngrãmãdirea într-un car sau o cãruþã a
obiectelor de strictã necesitate era un pro-
ces inuman ºi anevoios ºi oricât i-au zorit
soldaþii, oamenii nu s-au putut pregãti de
plecare aºa de repede, mai ales cã primele
ore s-au consumat într-o derutã totalã în
care cei vizaþi au fost pur ºi simplu para -
lizaþi de vestea primitã. Neºtiind destinaþia,
pentru cât timp vor fi duºi, de ce-o fi nevoie
acolo, erau debusolaþi. Desigur, dacã ar fi
fost înºtiinþaþi cinstit unde vor ajunge ºi ce-
i aºteaptã  la sosire, oamenii ar fi putut

face alegeri mai bune. Dar aºa, fiecare a
luat ce-a crezut pe moment, în special
obiectele cele mai de preþ din casele lor.
Nu s-au gândit la unelte, hranã care sã
reziste timp mai lung, gãleþi, sau la câte
alte lucruri de mare necesitate pentru
omul care va fi abandonat în curând sub
cerul liber fãrã sã aibã nici-o posibilitate sã
facã rost de ele, n-ar fi putut lua cu ei?!
Odatã ajunºi ºi luând la cunoºtinþã cruda
realitate, oamenii au fost salvaþi datoritã
solidaritãþii create ad-hoc între cei aflaþi în
aceeaºi situaþie! S-au împrumutat ºi ajutat
între ei pentru a supravieþui printr-o pornire
plecatã din suflet curat de creºtini. Între
deportaþi funcþiona o solidaritate a sufer-
inþei, o înþelegere a necazurilor fiecãruia
de cãtre celalþi.

Drumul spre garã a fost ca o proce-
siune de înmormântare. Convoaiele depor-
taþilor se miºcau greu, având în vedere
greutatea încãrcãturii cãruþelor ºi canicula
cumplitã prin care erau silite sã se
deplaseze. Femeile ºi copiii plângeau. Cei
valizi mergeau pe jos, pe lângã car sau
cãruþã, în coloanã, straºnic pãziþi de sol-
daþii care nu permiteau nici-un fel de
comunicare între victime. Mulþi dintre mili-
tarii care-au supravegheat la ordin îmbar-
carea deportaþilor în bou-vagoanele care-i
aºteptau în gãri deja pregãtite, au recunos-
cut peste ani cã n-au mai luat parte vreo-
datã la o aºa acþiune dureroasã. Ordinul
era clar: „dacã încearcã vreunul sã fugã, îl
împuºti!” Nimãnui nu-i era însã gândul la
fugã, ci la protejarea familiei!

Gãrile arãtau ca în vreme de rãzboi.
Armatã multã, lume ºi mai multã, vaiete ºi
plânsete, mugete, guiþãturi, þipete, agitaþie,
cãldurã infernalã. Lipsa apei producea
primele victime. Deruta era totalã ºi pentru
victime, ºi pentru cãlãi. Se iveau situaþii
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neprevãzute care nu puteau fi rezolvate pe
moment, totul fiind la discreþia celui cu
grad mai mare, total depãºit ºi acesta de
situaþie ºi, ca sã nu se observe, dãdea
ordine contradictorii care îngreunau
lucrurile ºi mai mult.

Îmbarcarea în vagoanele destinate ani-
malelor s-a fãcut greu, mai ales cã în
acelaºi vagon avea sã cãlãtoreascã toatã
familia alãturi de animalele pe care le
luaserã cu ei. Nu o zi sau douã, ci cam o
sãptãmânã a durat drumul, având în
vedere cã nu mai era nici-un orar al
trenurilor, se circula haotic, garniturile fiind
oprite în funcþie de nevoile ºi posibilitãþile
ceferiºtilor de a le da cale liberã. În plus, se
încerca efectuarea deplasãrii în cât mai
mare secret, autoritãþile comuniste fiind
conºtiente de crima comisã, ruºinate poate
de actul inuman pe care-l duceau la
îndeplinire.

Nefericiþii închiºi în vagoane, fiecare
vagon fiind pãzit, se gândeau mai rar cã
acasã toatã gospodãria lor cu agoniseala
de-o viaþã rãmãsese la mâna lacomilor
activiºti de partid care ºi-au împãrþit cu dãr-
nicie atâta avuþie, cât la faptul cã vor
ajunge în Siberia. Iar numele Siberia la
acel moment era sinonim cu moartea! La
scurt timp în casele arãtoase ale depor-
taþilor s-au instalat, ca la ei acasã, activiºtii
de partid, conducerea GAC-urilor sau
GAS-urilor, miliþieni, securiºti ºi alþi fruntaºi
comuniºti care ºi-au însuºit nu numai casa,
ci ºi cele gãsite în gospodãrii, sau ce mai
rãmãsese din jaful generalizat în urma
plecãrii stãpânilor de drept.

În timpul cãlãtoriei spre necunoscut s-a
suferit cel mai mult de sete. Lipsa apei în
acele zile toride, (vara lui 1951 fiind cea
mai canicularã dintre toate pe care le-au
trãit românii de când se fac mãsurãtori

meteo), a fãcut ravagii în rândul oamenilor
ºi al animalelor. Închiºi într-un spaþiu
strâmt, fãcut din metal care amplifica ºi
mai mult cãldura, fãrã posibilitãþi de
aerisire, sufletele acestea nãpãstuite erau
la capãtul puterilor. Mirosul era irespirabil,
este o minune cã nu au murit cu toþii.

Când au ajuns la destinaþie ºi uºile
vagoanelor s-au deschis, oamenii s-au
bulucit sã respire aer curat. Prima veste
bunã a fost aceea cã erau, totuºi, în
România. 14 gãri fuseserã în grabã pre -
gãtite cu rampã de coborâre pentru ani-
male ºi bagajele grele din vagoane. În alte
4 locuri rampele nu fuseserã gata, aºa cã
acei ghinioniºti au fost debarcaþi în alte
locuri decât ar fi trebuit, prelungindu-li-se
chinul. În gãrile din Bãrãgan deportaþii au
fost întâmpinaþi de echipe special aduse
sã-i preia ºi sã-i conducã spre locurile ce le
vor deveni gospodãrii. Toþi se aºteptau sã
primeascã un loc amenajat, nu la stan-
dardele de unde plecaserã, dar în care sã
se poatã cât de cât trãi. Dupã epuizarea de
pe drum era mai mult decât firesc sã le fie
repartizatã mãcar o camerã , un acoperiº,
ceva unde sã-ºi punã lucrurile.ºi sã se
poatã  odihni. N-a fost aºa…

Sigur cã cititorul nu poate crede, nici
nu-ºi poate închipui cã este posibil ca
peste 40.000 de oameni de toate vârstele
ºi profesiile sã fie lãsaþi sã se descurce,
dupã o cãlãtorie infernalã pânã la gara de
destinaþie, dupã alte ore de mers prin
soare, caniculã ºi praf de la garã la locul
destinat a le deveni sat, sub cerul liber,
într-un spaþiu delimitat cu patru þãruºi, cul-
tivat cu grâu, bumbac, mazãre, iarbã de
Sudan sau alte culturi, în canicula aceea
cumplitã, fãrã vreo sursã de apã sau mân-
care! Dar, aºa a fost! Cei care-au trecut
prin aºa ceva, cum sã uite, cum sã ierte,
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cum sã nu-ºi doreascã sã se ºtie acest
adevãr crunt, sã nu le deschidã ochii nos-
talgicilor comunismului care sunt creduli
fiindcã n-au trãit aºa ceva, n-au fost mãcar
martorii unor astfel de grozãvii!? Cu ochii
minþii ar putea însã, mãcar pentru câteva
clipe, sã se transpunã în locul celui aflat
într-o astfel de situaþie ºi sã se gândeascã
cum s-ar fi descurcat, având pe deasupra
în grijã copii ºi bãtrâni neputincioºi! De ce,
Doamne, ai permis?

ªocul abandonãrii sub cerul liber a fost
urmat de altele, la intervale scurte de timp,
sã se obiºnuiascã cu gândul cã se poate ºi
mai rãu. Nici nu apucaserã sã-ºi descarce
bagajele între cei patru þãruºi, cã s-a pornit
o ploaie torenþialã care le-a udat hainele ºi
rufãria, mobilele, fãina, distrugând în parte
ce-ºi aduseserã de acasã. Abia au putut
sã-ºi adãposteascã pruncii prin ºifoniere,
sub capete de pat, sub cãruþe, fiecare cum
s-a priceput. În urma ploii nãmolul lipicios i-a
deprimat ºi mai mult. Au aflat apoi cã
perimetrul viitorului sat este înconjurat de

soldaþi înarmaþi, de cuiburi de mitraliere
care-i pãzeau zi ºi noapte, plus miliþia
cãlare. În actele de identitate li s-a aplicat
adulþilor o ºtampilã cu literele D.O. care
însemnau nu Drepturile Omului cum
glumeau între ei deportaþii ci „Domiciliu
Obligatoriu”. Au fost avertizaþi cã nu se pot
deplasa decât în jurul „satului” nenãscut pe
o razã de 15 km. Cine încerca sã depã -
ºeascã teritoriul stabilit, risca ani de puº -
cãrie ºi n-au fost rare cazurile în care chiar
au primit aceastã „corecþie”. Perchiziþiile se
þineau lanþ, noaptea ºi ziua, sã nu aibã
cumva aparate de radio sau alte mijloace
de a lua contact cu lumea largã. Localnicii
din satele apropiate se fereau sã intre în
legãturã cu deportaþii fiindcã fuseserã
avertizaþi în acest sens cã noii lor vecini
sunt pedepsiþi fiind persoane periculoase,
„bandiþi”, „duºmani ai poporului” coreeni etc.

Apa a fost adusã la început cu cisterne
rareori curate încât sã nu aibã miros de
gaz sau alte produse petroliere. N-o
puteau folosi nici pentru pentru bãut, nici
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pentru gãtit, nici pentru spãlat, nici pentru
animale. De aceea deportaþii s-au unit ºi-au
sãpat la repezealã fântâni, dar se stãtea la
coadã ore pentru o gãleatã de apã. Pentru
hranã au fost anunþaþi cã pot munci la
GAS-ul de pe raza locului în care fuseserã
instalaþi ºi în schimbul muncii prestate
primeau pâine ºi alte alimente. Munca în
agriculturã la GAS-ul cel mai apropiat nu era
opþionalã, ci obligatorie! Oamenii s-au supus
nu atât cã era ordin sã iasã zilnic la muncã
în fermã, cât din nevoia de a cãpãta hranã. 

Ca sã se poatã adãposti ºi odihni cât
de cât, au fost parcurse în decurs de câte-
va luni mai multe etape: prima datã fiecare
a fãcut un adãpost din mobilierul adus, de
care erau legate cearºafuri, covoare, pãturi
– sã fie un pic de umbrã ºi un acoperiº, cât
de cât. Dupã câteva zile s-a trecut la
sãparea bordeielor în pãmânt. Groapa
sãpatã era înconjuratã cu ceva care sã
susþinã un acoperiº fãcut din paie sau

tulpini din culturile pe care fuseserã
aºezaþi, asemenea celei din imagine. 

Din luna iulie s-a trecut la con-
fecþionarea chirpicilor din pleavã, pãmânt
ºi apã. Frãmântat bine, cu picioarele,
pãmântul era pus în tipare ºi rezultau un fel
de cãrãmizi. De munca la chirpici n-au fost
scutiþi decât sugarii ºi invalizii ( au fost des-
tui din aceste categorii!).Uscaþi la soare,
chirpicii vor fi materia primã din care
deportaþii ºi-au ridicat pânã în noiembrie
casele cu una sau douã camere, în funcþie
de numãrul de persoane ale familiei. Uºile
ºi ferestrele au fost obþinute de la stat, dis-
tribuite de comisia de supraveghere dupã
numãrul de membri ai familiei. Acoperiºul
era din paie sau, mai rar, din trestie ºi stuf.
Toate casele erau la fel, tip A – cu o camerã
ºi tip B – cu douã, indiferent cât de mulþi
erau membrii familiei. Toate de pe aceeaºi
stradã erau orientate în aceeaºi direcþie.

Aºa s-au nãscut, din nimic, 18 sate noi

Eu ºi o parte a familiei mele în Bãrãgan într-o iarnã specificã Bãrãganului, în curtea casei.
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care au populat Bãrãganul pustiu cu forþã
de muncã de cea mai bunã calitate. Prin
voinþa de a trãi, prin solidaritate ºi într-aju-
torare, prin hãrnicia ºi priceperea care-i
caracteriza, oamenii aceºtia au rãzbit,
luând viaþa de la început. Prin mãrturiile
supravieþuitorilor, prin fotografii ºi docu-
mente, în ultimii ani s-a reuºit ceea ce
comuniºtii au þinut secret mai bine de o
jumãtate de secol: aflarea ADEVÃRULUI
despre „fenomenul Bãrãgan”, în general
despre „binefacerile” regimului comunist.

În fiecare an, în data de 18 iunie, un
numãr din ce în ce mai mic de oameni,
foºtii bãrãgãniºti sau urmaºii lor, comemo-
reazã pe cei plecaþi dintre cei vii, ducând
cu ei în ceruri nemãrturisite suferinþe,
nedreptãþile trãite, unele de neimaginat.
Sunt depãnate cu acest prilej ºi tristele lor
amintiri. Atât ºi nimic mai mult. Come -
morarea este ignoratã de mai-marii politici
ai zilei, mai puþin în anii electorali.

Festivitatea de anul acesta (2018) a
început in jurul orei 10 la Monumentul din
Parcul Dragalina, imediat dupã sosirea
feþelor bi se  riceºti. Organizatorii, conduc-
erea AFDPR, filiala Mehedinti, s-au îngrijit
de toate cele necesare în astfel de
momente: coronae, flori, coliva, colaci,
lumânãri etc., ca si în anii precedenþi. Cea
mai frumoasã ºi neasteptatã surprizã au
fãcut-o celor veniti la comemorare slujitorii
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei care au
sosit la sluj ba de pomenire în frunte cu
Preasfinþitul Nicodim, Episcopul Se ve -
rinului ºi Stre haiei, Vicarul Eparhial, preot
Mihai Zorilã ºi un sobor de preoþi tineri,
care ne-au bucurat ºi onorat în mod
deosebit pe toþi cei prezenþi.

A fost încã o dovadã cã la greu, în cea-
suri de restriºte, tot pe bisericã te poþi spri-
jini. De altfel, bãnuind cã biserica este

punctul de sprijin al românilor, regimul
comunist a lovit puternic ºi în slujitorii
credi nþei creºtine pe care doreau sã o
desfiin þeze. Poate acesta este motivul pen-
tru care slujitorii bisericii ne înþeleg cel mai
bine suferinþele. Confirmarea cã regimul
comunist ducea o politicã de stârpire a
credinþei acestui popor este faptul cã pre-
oþii au fost închiºi în numãr destul de mare
ºi au îndurat regim de exterminare la
Canal, la Baia Sprie, la Aiud ºi toate cele-
lalte închisori care au îngrozit o lume
întreagã prin barbarie, înfometare ºi perse-
cuþii peste puterea de imaginaþie a unui om
normal.

Cei prezenþi la comemorare, veniþi din
localitãþile afectate de deportare, au aprins
o lumânare ºi ºi-au îndreptat gândul, preþ
de câteva minute, cãtre cei apropiaþi care
au pierit în timpul regimului comunist. Au
fost prezenþi ºi reprezentanþi ai mass-
media localã care au luat interviuri unor
foste victime ale regimului comunist.

Dupã sãvârºirea serviciului religios,
Preasfinþitul a rostit ºi o emoþionantã tre-
cere în revistã a persecuþiilor la care re -
gimul communist i-a supus pe români,
începând chiar cu feþele bisericeºti, gân -
dind cã decapitând biserica, va stârpi
însãºi credinþa creºtinã. A precizat cã sute
de mii de români au fost condamnaþi fãrã
sã li se fi adus vreo acuzã, fãrã judecatã,
fãrã a le da posibilitatea sã se apere.
Referindu-se în mod special la deportare,
Sfinþia Sa a precizat cã a fost un adevarat
cutremur social provocat de oameni contra
oameni ºi, ceea ce a fost mai dureros, de
români contra români. Alãturi de Canalul
Morþii ºi de închisorile comuniste de exter-
minare, deportarea în Bãrãgan face parte
din metodele prin care comuniºtii au încer-
cat sã înfrângã rezistenþa anticomunistã,
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sã înlãture pe adversarii politici ai comu-
nismului de la sate ºi pentru a ridica ele-
mentele suspecte din zona de frontierã cu
Yugoslavia lui Tito. Azvârliþi si abandonaþi
sub cerul liber, deportaþii ºi-au demonstrat
calificativul de „fruntaºi ai satelor” biruind
în mod miraculous mizeria ºi sãrãcia la
care îi condamnase pe nedrept ºi nelegal
un regim inuman, fatal pentru un numãr
foarte mare de români. 

Persecuþiile, privãrile de libertate,
domiciliile obligatorii ºi discriminãrile de tot
felul au fost la ordinea zilei, prin ele put-
erea comunistã arãtându-ºi adevãrata
faþã: crudã, inumanã ºi hidoasã, cea de
dincolo de cliºeele ºi termenii propagan-
dei. Suferinþe, foame, sete, destine
schilodite, amintiri dureroase, acesta este
rezultatul deportãrilor din noaptea de
Rusalii a anului 195! a precizat Preas -
finþitul. „A ierta pe fãptuitorii crimelor ºi per-
secuþiilor comuniste este un act creºtinesc,
dar a-i uita este o atitudine diavoleascã pe
care istoria o va sancþiona. Sper ca eveni-
mentele, faptele, întâmplãrile, chinurile,
trãirile ºi grozãviile dezvãluite de foºtii
deportaþi în Bãrãgan sã le fie motiv de
reflecþie nostalgicilor comunismului. Istoria
se poate repeta oricând, oriunde ºi oricui,
fãrã vinã…

Dumneavoastrã, cei veniþi astãzi la
aceastã comemorare sunteþi în egalã
mãsurã victime, dar ºi martori. Sunteþi
supra vieþu itorii unui act odios, de necon-
ceput în lumea liberã, prin care s-a încer-
cat forþarea românilor sã accepte un regim
nedorit, de import, care a îndoliat mii de
familii ºi a frânt milioane de destine
umane. Sunteþi dovada vie cã deportarea
n-a fost o strãmutare temporarã de popu-
laþie, ci o încercare de desrãdãcinare
forþatã de vatra strãbunã, o rupturã sufle -

teascã de nerefãcut, o încercare nereuºitã
de formare a „omului nou”, devotat cauzei
comuniste. A comemora este o datorie de
onoare faþã de jertfele, suferinþele, privaþi-
unile suferite de pãrinþi, bunici ºi de dum-
neavoastrã înºivã ºi vã felicit pentru cã de
atâþia ani, vã faceþi aceastã datorie ºi sun-
teþi modele pentru generaþiile tinere.care
au sarcina sã punã umãrul la construirea
unei Românii libere, prospere, fãrã urã ºi
rãutate.”

Fostul detinut politic, dl. Dumitru
Dragomir s-a referit în cuvântul sãu la alte
ºi alte aspecte ale rezistentei anticomu-
niste. A fãcut o paralelã între suferinþele
deportaþilor ºi ale detinuþilor politic, ambele
categorii fiind în judeþul nostru la fel de
bine reprezentate. A subliniat cã fiecare
din cele douã categorii de persecutaþi
politic fac cinste acestei margini de þarã ºi
românii pot sã stea cu fruntea sus alãturi
de alte popoare care au luptat împotriva
comunismului, ciuma roºie a omenirii! Ca
unul care a suferit prin inchisori ºi lagãre
de muncã îndeamnã tânara generaþie sã
înveþe din greºelile trecutului ºi sã încerce
sã nu permitã repetarea lor. 

Domnul doctor Grigore Draghia, fost
deportat in Bãrãgan cu toatã familia sa din
Ilovat, Mehedinti, a prezentat atât drama
familiei sale, cât ºi pe a celorlalti mehedin -
þeni. Considerã cã deportarea în masã a
unui numar atât de mare de români într-o
singurã noapte, a avut drept scop crearea
unui sentiment de panicã în special printer
þãranii care refuzau sã se treacã la colectiv
ºi nici nu-ºi achitau cotele insuportabil de
mari, de neachitat. S -a dorit crearea unui
cordon de stoparea „influentelor negative
care veneau dinspre Tito”. Dânsul era copil
la momentul deportãrii, dar decesul pre-
matur al tatãlui sãu, cauzat tocmai de



prigoana comunistã, i-a schimbat brusc ºi
iremediabil viaþa. La vârsta când alþi copii
se joacã, dânsul a devenit cap de familie,
cu griji si responsabilitãti, mult peste put-
erea unui copil. Practic, i-a fost deportatã
însãºi copilaria! Copilãria fericitã de acasã
a rãmas o amintire. Grija construirii unui
adapost, confectionarea chirpicilor, procu-
rarea apei ºi a hranei, a combustibilului
pentru iarnã ºi câte altele au luat locul
bucuriilor copilãreºti! Adultul care a devenit
peste noapte, nepermis de repede ºi de
brutal, nu va putea sã uite ºi poate nici sã
ierte aceastã traumã de care n-a scapat
nici dupã întoarcerea acasã. Alte griji ºi
necazuri îºi aºteptau rezolvarea! Aºa ceva
se poate uita?

Scriitorul Victor Rusu, optimist incu -
rabil, a descreþit imediat frunþile celor
prezenþi, arãtând cã nu avem motive sã fim
triºti. Dimpotrivã. Faptul cã deportaþii au
învins toate piedicile care la început
pãreau de netrecut, este un motiv de mân-
drie. Prin însusi faptul de a fi supravieþuit
prin muncã, prin demnitate, prin onestitate
înfruntând prigoanele la care au fost
supuºi, în final, deportaþii din victime au
devenit învingãtori! Contrar speranþelor
celor care au crezut cã aceastã clasã
socialã, model pentru comunitatea din rân-
dul cãreia a fost dezrãdãcinatã, va fi înge-
nuncheatã, a rãmas învingãtoare. Aceºti
oropsiþi ai sorþii au dovedit cã uniþi ºi
încrezãtori în ajutorul lui Dumnezeu pot
ieºi la liman ºi au iesit! S-au sprijinit unii pe
alþii, s-au îmbãrbãtat reciproc, uniþi în dis-
perare ºi mânie, în speranþã ºi îndârjire, au
dovedit cã „fenomenul Bãrãgan” a fost un
eºec pentru cei care l-au conceput ºi apli-
cat! Dupã cinci ani s-au întors în satele de
baºtinã lãsând in Bãrãgan urma vizibilã a

trecerii lor pe acolo. Au legat prietenii
trainice cu bãºtinaºii care au descoperit
repede cã nu sunt nici coreeni, nici
„bandiþi”, nici duºmani ai nimãnui. Dim po -
trivã, au fost oameni de la care au învãþat
multe, care au ridicat din nimic 18 sate noi,
însufleþind ºi înfrumuseþând Campia
Bãrãganului. Au luat-o de la capãt în satele
din care plecaserã ºi tot fruntea au rãmas,
fiindcã hãrnicia le-a fost caracteristica
geneticã ! Casele pãrãsite au fost prãdate,
aºa cum se aºteptau bieþii deportaþi. Nimic
din bunurile rãmase la plecare nu le-a fost
restituit. Îºi vedeau la vecini, la mai-marii
satelor obiectele de mobilier, inventar agri-
col, covoare, obiecte de preþ pe care cei ce
ºi le însuºiserã continuau sã le pãstreze cu
neruºinare, dar au lãsat sã treacã de la ei.
Dumnezeu le-a ajutat sã ajungã din nou
ce-au fost ºi aceasta-i suprema lor
rãzbunare!

Comemorarea s-a sfârºit cu parastasul
pentru sufletele mehedinþenilor care au
trecut prin grele suferinþe ºi s-au mutat la
Domnul. ºi care au rãmas pentru vecie în
pãmântul neospitalier al Bãrãganului. La
masa de pomenire au participat toþi cei
veniþi la comemorare.

Încã odatã mulþumim Episcopiei ºi slu-
jitorilor sãi pentru ajutorul spiritual ºi mate-
rial acordat, organizatorilor pentru mobi-
lizare, procurarea celor necesare ºi efort
financiar, ºi ne exprimãm amãrãciunea cã
dl. Preºedinte al AFDPR, filiala Mehedinþi,
din cauza stãrii de sãnãtate n-a fost în
mijlocul nostru, ca pânã acum. Îi dorim
multã sãnãtate ºi putere de muncã!

____________
Prof. Ileana Mateescu este fostã deportatã

în Bãrãgan. (n.red.)
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