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I

„Dacã nu am murit pânã acum, nici de acum încolo”
Interviu realizat cu Ioan Marin, Bucureºti, iunie 2001 

Cum vã numiþi, când ºi unde v-aþi nãscut, ºi dacã puteþi sã ne vorbiþi despre
pãrinþii dumneavoastrã, despre copilãrie, avatarurile vieþii...

Mã numesc Marin Ioan, familia Marin, tatãl Gheorghe a decedat de când
eram copil, de nici 3 ani împliniþi. Din câte mi s-a povestit ºi mie (de cãtre
mama, care ºi ea a decedat în 1971), pentru cã personal nu eram în virtutea
posibilitãþilor sã îmi dau seama cã tata a decedat, el a fost omorât de cãtre
jandarmi...

Ce s-a întâmplat?
N-aº putea sã vã spun ceva concret. Þiganii noºtri plecau din sat în sat, au
fost þigani nomazi sau seminomazi, nu-mi pot sã-mi dau seama. Aveau ca
punct de reºedinþã Alexandria, în perioada aceea, judeþul Teleorman, dar
meseria era, cum sã vã spun, de a pleca pentru posibilitatea de a câºtiga
existenþa vieþii.
Într-o localitate în apropierea Bucureºtiului, Tãmãdãul Mare – dupã câte mi
s-a spus –, s-au stabilit pentru iernat. În primãvarã urma sã plecãm cu cele
3-4 cãruþe cu care eram, cãruþe cu coviltir, cu care umblam din comunã în
comunã. Aveam 2 ani ºi 7 luni când s-a întâmplat cu tãticul meu aºa ceva,
moartea lui. Un jandarm – un plutonier major – care avea invidie pe el ...

De ce?
De ce? Probabil cã îi tot cerea fel ºi fel de lucruri. ªi atunci, ca ºi acum,
exista corupþie, care se moºteneºte de ani de zile. În aceastã comunã, jandar-
mul respectiv cerându-i nu ºtiu ce, a început sã-i poarte picã; ºi s-a întâm-
plat un furt, o spargere de case din câte am fost informat, nu se ºtie de cine,
ºi atunci jandarmul l-a acuzat pe tata, l-a arestat, ºi ca sã recunoascã l-a bã-
tut de aºa manierã – legat ºi de mâini ºi de picioare – pânã l-a scos de dimi-
neaþã mort afarã. Apoi, jandarmul l-a dus la spitalul din Gurbãneºti, la circa
30-40 de kilometri de comuna Tãmãdãul Mare, ca sã i se facã autopsia ºi for-
malitãþile medicale în aºa fel încât jandarmul sã scape de vreo pedeapsã.
Erau ºi pe atunci legi, nu aveai voie ca sã omori la voia întâmplãrii. ªi a fãcut
niºte formalitãþi de aºa manierã încât sã  fie dreptatea de partea lui. Ei, un
þigan a murit, dã-l ..., cum înjurau ei atunci, aºa cu a mãsi ..., cum s-ar spu-
ne. A murit un þigan ºi atâta tot. ªi uite aºa am rãmas eu fãrã tatã. Am fost
crescut când pe lângã neamurile tatei, când pe lângã cele ale mamei, pentru
cã ea s-a recãsãtorit dupã vreo doi ani, fiind tânãrã.

Câþi ani aveau pãrinþii?
Tatãl meu era mai mare, pentru cã la noi þiganii îºi cumpãrau soþiile. Da,
sigur cã da, era o lege moºtenitã din moºi-strãmoºi; ºi mama a fost cumpã-
ratã de cãtre familia tatãlui meu. De fapt, de cãtre tata, cã acesta era mai
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mare cu vreo 10-11 ani decât mama. Din câte mi s-a povestit ºi mie, mama
avea vreo 15-16 aniºori, în perioada aceea. Cã la þigani erau vârste ºi mai
mici, 13 ºi 14 ani când se mãritau, când se vindeau pe aur. 

Cum adicã ... ?
Da, sigur. Se cumpãrau pe aur mãsurat cu un pahar, care se numea pe atunci
„pahtan”; de fapt, se umplea paharul cu bani, cu monede de aur, galbeni; mai
mici erau napoleonii, sau de exemplu era de 10 lei monedã de aur, era de 20
de lei monedã de aur, era napoleon, aºa cum am zis, folii de aur (noi le spu-
neam bani franþuzeºti), bani ruseºti de aur ºi galbeni mari, tahtale, mamunte-
le, ºi aºa mai departe. Deci, þiganii aveau diverse forme de monede.

De unde cumpãrau aurul?
De la diverse persoane; ºi de la popi, cã popii ãºtia deþineau mult aur, ºi de
la þãranii mai bogaþi, cum ar fi de exemplu: cei care aveau nevoie de bani,
se duceau la þigani ºi schimbau aurul. Þiganii cumpãrau de aici una-douã
piese de aur, de acolo altele, ºi cu timpul averea lor era adunatã. 

Toþi þiganii procedau la fel? Cine avea mai mult aur?
Pãi cãldãrarii. Aceia cu plete mari, care fãceau cãldãri, cã ei aveau venituri
mai mari. De ce? Pentru cã la vremea aceea erau prea puþine fabrici care sã
facã cratiþe, oale, diverse vase din metale. Ei..., atunci se lucra tingiri în care
se gãtea, din aramã, se lucra cãldãri din aramã, de diverse mãrimi, iar þiganii
vindeau pe un preþ destul de convenabil lor. Iar munca lor nu era deloc
uºoarã: lucrau la o gãleatã cu scule rudimentare, cu ciocan ºi cu nicovalã de
aceea înþepatã în pãmânt, bãtând ciocan lângã ciocan, bãtaie lângã bãtaie,
bãtaie lângã bãtaie; metalul acela oricât ar fi el de moale, oricât ar fi el de
maleabil, oricât ar fi el de încãlzit, dar necesitã ºi timp, ºi pricepere. Deci, ei
fãceau cãldãri, tingiri ºi tãvi de aramã, ºi câte ºi mai câte unelte, pentru fo-
losinþa þãranilor. Iar þãranii, mai ales cei bogaþi, aveau nevoie de ele. De
aceea, cãldãrarii câºtigau cel mai mult. Acum, la ora actualã, nu mai sunt
pletoºi, s-au emancipat, s-au modernizat ºi ei, ºi-au tãiat pãrul...

Când ºi-au tãiat pãrul?
Pãi..., din vremea lui Ceauºescu. Pe vremea lui Gheorghiu-Dej mai existau
încã, însã dupã 1965, când a venit Ceauºescu, i-a cam obligat. ªi de multe
ori, o perioadã de timp poate cã nici nu mai ieºeau din cort, dar n-aveau
încotro, între timp au vãzut ºi ei cã nu mai au viaþã de trãit dacã nu se tund,
au început sã se tundã. Ei..., dacã vã duceþi astãzi în unele localitãþi din þarã
unde sunt adunaþi ºi gospodãriþi, v-aþi minuna de bogãþia lor. Sã vã dau un
exemplu: în Buzescu, comuna Buzescu, judeþul Teleorman, ºtiþi ce case au,
cu turle, palate, castele ziceþi cã sunt. A înflorit comuna Buzescu. Dacã mer-
ge cineva ºi filmeazã acolo, e mai frumos, aproape ca un ..., da, un Texas în
miniaturã. O altã localitate e Sinteºti, lângã comuna Vida, ºi acolo o locali-
tate unde-s foarte mulþi din aceºtia, tot aºa au niºte case..., cu telefon în
fiecare camerã, în fiecare casã. Dar corturile sunt lângã ele, acolo e un fel de
atelier al lor, de corturi nu se debaraseazã, sunt amplasate undeva, unde ºi
la ora actualã mai lucreazã sub ele. Îºi mai practicã meseria lor.

Ce meserii au mai fost practicate de þigani?
Majoritatea se deosebeau prin meseriile ce le fãceau: cãldãrari, bidinari etc.
Bidinarii tot cu cortul umblau, erau pletoºi ºi fãceau bidinele. Ce sunt astea?
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Un fel de pensule mari cu care þãranii vãruiau casele. Fãceau un fel de pen-
sule mari, bidinea, aºa se cheamã scula aceea, care ºi astãzi se foloseºte la
zugrãvit, pentru spoit. Vã imaginaþi. Erau fãcute din pãr de porc sau alte
materiale ca pãrul; exista un fel de plantã care producea fire, din care ºi la
ora actualã se face funibinia. Dar noi îi spuneam „ºukarni”[frumoasa]. Nu
ºtiu ce înseamnã, adicã de unde provine aceastã denumire, ºukarni. Adunau
pãrul ºi cu smoalã, ºi cu diverse cârpe îi dãdeau o formã frumoasã, îi puneau
mâner ºi-l vindeau. Nu numai asta fãceau, mai fãceau ºi „tendece”, din ace-
lea de tras lânã, de depãnat. Într-o scânduricã bãteau niºte cui ascuþite, de
aºa manierã, unul lângã altul, unde se depãna, se destrãma lâna. 

În afarã de aceºtia mai existau spoitori, lãutari, fierari etc. Aceºtia din
urmã lucrau foarte rudimentar. Stãteau greceºte, aveau nicovala în faþã, în
dreapta, la o distanþã mai mare cuzniþa unde, cu foale, fãcute din burduf de
caprã sau de oaie, suflau ºi încãlzeau fierul cu cãrbuni. Fãceau cãrbuni din
lemn de prun, separat, undeva la o distanþã de 20-30 metri de ei, de împre-
jurimea în care lucrau, ºi dupã aceea, dupã ce ardeau lemnul respectiv din
prun sau din esenþã de lemn mai tare, dupã ce ardeau lemnul, îl stingeau cu
apã ºi se forma cãrbune. ªi aºa lucrau bãrzi, topoare, cuþite, scule de tâm-
plãrie, burghie, ºi aºa mai departe. Ãºtia erau fierarii. ªi multe alte tesle pen-
tru tâmplari, scule pentru tâmplãrie, pentru dulgherie. Ei le fãceau. Lãutarii
erau breasla de þigani de elitã. Li se spunea chiar þigani de mãtase. Pentru ca
ei sã meargã undeva sã cânte, trebuia sã aibã o cãmaºã mai curatã, un pan-
talon, o încãlþãminte mai acãtãri; erau deosebiþi, erau la costum. Pãi sã vã
dau câteva nume de þigani lãutari de breaslã, care au moºtenit meseria  unul
de la altul, din tatã în fiu, cum se zice: Buicã, Ciolacu, apoi ºi alþii, bineînþe-
les, pe care nu-îi am în minte, apoi Gligoraº Dinicu, care a fost maestru,
regele lãutarilor, pentru vremea aceea. Lãutari ca Gore, ca Morcov, ca Fãnicã
Luca, care a fost în ultima vreme ºi profesor de nai la liceul de muzicã
numãrul 1 din strada Principatelor Unite din Bucureºti. Nu mai spun, mulþi
ºi mulþi alþi muzicanþi de elitã. Aceºtia, aºa cum a fost ºi acela de zavaidoc;
ãºtia cântau la marile restaurante ºi la marile spectacole boiereºti, trebuia sã
fie îmbrãcaþi aproape la frac. Vreau sã spun cã nu în vremurile îndepãrtate
trebuiau sã fie îmbrãcaþi la frac, dar oricum erau îmbrãcaþi mai deosebit.
Aceºtia erau þiganii de elitã, þiganii mai emancipaþi, puþini faþã de restul, de
cei nomazi mã refer. Mai erau ºi þigani de vatrã, aºa-ziºii vãtraºi. Þiganii de
vatrã erau aceia care nu se îndepãrtau, care nu erau – cum sã vã spun – no-
mazi, nu plecau din sat în sat prin þarã, sã-ºi câºtige existenþa. Li se spunea
vãtraºi pentru cã erau localnici, ei nu se îndepãrtau. Munceau cu palmele,
pãlmaºi, pe la acei þãrani care aveau pãmânturi, trebuia sã meargã la prãºit,
erau paznici de vite, de porci – cum erau în Ardeal ciurdaºii, oameni din
ciurdã, care plecau cu vacile la pãscut. Aºa era ºi se obiºnuise ºi în partea
asta a þãrii, în partea Munteniei. 

Familia dumneavoastrã cãlãtorea numai aici, prin zona Bucureºtiului?
Nu! ªi prin Dobrogea umblau cu cãruþele. Am dus o viaþã de nomad pânã în
1930-1931.Dar sã revin la meseriile þiganilor. Noi, de exemplu, suntem zlã-
tari, cei care fãceau obiecte din argint, din alpaca, din metale neferoase, rela-
tiv preþioase. Numai noi fãceam asta. Bãtrânii fãceau ºi policandre, cande-
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labre din acelea, cãni care se pun în mijlocul bisericilor, nu ºtiu dacã aþi fost
în bisericã ortodoxã vreodatã. 

Am fost.
Policandrul acela, pe vremuri era lucrat de þiganii noºtri. Unii dintre ei erau
renumiþi în meserie. Era Bâtu, strãbunicul meu, ba nu, tata lui tata, bunicul
meu, ºi strãbunicul meu, Huhturoi se numea, bãiatul lui (care se numea
Moº Ion, Moº Ion Cucinã, dar nu pentru cã era bãtrân, ci ca sã fie deosebit
de un alt Ion), erau cei mai renumiþi meseriaºi; ºi mai era încã unul, Moº
Ilie, erau doi renumiþi, ºi Brãileanu, da, îmi aduc aminte, Moº Brãileanu –
care erau cei mai renumiþi alãmari de decoruri de candelabre, de polican-
dre. Erau confecþionate de cãtre romii noºtri într-o tehnicã foarte rudimen-
tarã, dar extraordinar de frumos. Nu ºtiu dacã aþi putut sã faceþi deosebirea
dintre un lucru fãcut de mânã ºi cel fãcut de fabricã? Lucrul fãcut de mânã,
dupã pãrerea mea, este un fel de artã. Ei, þiganii noºtri erau un fel de artiºti
în ale decorurilor bisericeºti, în decorarea candelabrelor etc. 

ªi cam cât se putea câºtiga din asta?
Ei, se câºtiga grozav. Se plãtea bine, iar în plus mai turnau clopote, talãnci
pentru oi, râºniþe de cafea, lucruri mai mãrunte, inele, cercei, cruciuliþe, brã-
þãri sau mici candelabre decorative de camerã, pentru cei care erau mai bo-
gaþi ºi credeau în frumuseþea acestei arte. Nu ºtiu dacã aþi avut ocazia sã ve-
deþi la vreo expoziþie cumva. ªi multe alte lucruri frumoase lucrau. Pe urmã,
au mai început þiganii noºtri sã facã un fel de cãrãmizi, în forme din acelea
din lemn, pe care le umpleau cu pãmânt, le apãsau, le trãgeau pe o scândurã,
le puneau la uscat, pe urmã le ticluiau, le fãceau cum sã vã spun, în formã
piramidalã, pentru dat foc, pentru ars, ca sã devinã cãrãmidã de construit.
Dupã aceea au început sã fie zidari, sã construiascã case, la þarã mai ales.
Deci vreau sã vã spun un singur lucru, romii noºtri, deºi li se spune cã au
fost hoþi, cã furau ºi cã trãiau numai din furtiºaguri, nu acesta e purul ade-
vãr. Dacã vreþi sã cunoaºteþi o istorie realã, fapt pentru care eu m-am intere-
sat – eram flãmând de a ºti, sã cunosc viaþa din trecut –, trebuie s-o faceþi din
auzite, cãci istoria nu s-a fãcut de la începuturi scrisã, istoria a fost povestitã.
Nu toate popoarele au ºtiut carte. Cum eram noi, noi poporul rom, din câte
sunt informat ºi din câte sunt ºi asigurat de cãtre bãtrânii noºtri, cã ºtiu cã
pe vremuri erau þigani buni povestitori. Aºa de exemplu, cum au unii darul
povestirii, au o þinere de minte, aproape cã vãd cu ochii ceea ce povestesc ºi
ceea ce îºi aduc aminte din trecutul mai apropiat sau mai îndepãrtat. Exact
aºa revin ºi spun acuma, romii noºtri nu au nãvãlit în þara asta, nu au intrat
în þara asta cu rãzboi sau ca nãvãlitori, sau ca urgisitori, sã urgiseascã anu-
mite þinuturi sau provincii dintr-o þarã oarecare, sau mai ales cum a fost Ro-
mânia. Nu. Romii noºtri, dacã vreþi sã ºtiþi, se trag din sud-estul Indiei. e o
regiune care se chema – nu ºtiu dacã pronunþ perfect, cã eu n-am învãþat
decât trei clase primare în oraºul Alexandria, dar mi-a plãcut sã ºtiu – Pan-
djar, cam aºa ceva, cã nu ºtiu dacã pronunþ bine þinutul asta din India. 

Ce au povestit bãtrânii din neamurile dumneavoastrã, cum a fost înainte de
a vã naºte dumneavoastrã?

Oo! Cã multe mi-au mai povestit bãtrânii. Dupã eliberarea romilor în vremea
lui Alexandru I. Cuza ºi Mihail Kogãlniceanu, s-au dat legi care sã interzicã
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boierilor sã mai deþinã robi, la discreþia lor. Când s-a dat aceastã libertate,
imaginaþi-vã ce exod a putut sã fie. Oameni înapoiaþi, oameni þinuþi în
întuneric ºi ca viaþã, ºi ca gândire, ºi ca luminã, ºi ca ce vreþi ºi ce nu vreþi.
Când s-au vãzut în libertate, ce s-a putut întâmpla? A luat-o fiecare cu famili-
ile lor, cu copiii lor în braþe, cu copiii lor alãturi, care încotro a vãzut cu
ochii. Unii au convenit cu boierii respectivi, au stat tot pe moºiile respective,
dar nu þinuþi în ghetouri, în ghilotine, în lagãre. Am sã vã dau exemplul
strãmoºilor mei, despre care am aflat câte ceva. Aceºtia, bunicii ºi strãbunicii
mei, au fost în zona Tufeni, comuna – asta e ºi la ora actualã, prin judeþul Te -
leorman, cãtre Oltenia. La Tufeni, nu ºtiu dacã nu era moºia lui Negru Ponte
– cã Negru Ponte ãsta a fost mare moºier, un mare latifundier, deþinãtor de
moºii mai în toate zonele þãrii, ºi în Moldova, ºi în pãrþile Ardealului, ºi în
Regat, adicã respectiv în Muntenia ºi în Dobrogea, mai peste tot avea. Îmi
povesteau bãtrânii mei ce le povesteau bunicii lor. Cam cum spuneau ei þi-
gãneºte, în limba romani, „phrala’len, haj te dikas karing las la”, ºi aveau câ-
te un bãtrân sfetnic cu care se sfãtuiau. ªi s-au adunat câþiva fraþi ºi spuneau
„phrala’len, haj te dikas karing las la”, „hai sã vedem, sã stãm de vorbã, sã
vedem încotro luãm fiecare”. ªi stând ei de vorbã acolo, au hotãrât sã rãmâ-
nã pe moºie, cã ar fi venit boierul, sau trimisul boierului, ºi ar fi vorbit cu ei:
„Bãi fraþilor, sunteþi liberi, puteþi sã o luaþi care încotro vreþi. Dar uite ce vã
sfãtuiesc eu, dacã vreþi, puteþi sã rãmâneþi mai departe, dacã vreþi sã trãiþi,
sau sunteþi obiºnuiþi sã trãiþi cu mine aici în zona asta, ºi vã dau ca propri-
etate terenul din pãdurea cutare, în apropierea localitãþii, ºi vã tãiaþi pomi
acolo, e a voastrã. Sã vã împãrþiþi terenul, sã vã faceþi bordeie, sã vã faceþi co-
vergi, sau diverse forme de case în care sã locuiþi, din lemn, din ce vreþi voi,
cum vreþi. Vã ajut ºi cu scule, ºi cu ce vreþi. Dacã vreþi ºi rãmâneþi aici, fa-
cem un act”. Fiecare cu vãtaful lui, fiecare vãtaf îºi aduna oamenii, cu rãboa-
je etc. Aceste rãboaje ce erau? Niºte beþe, beþe în care fiecare bãþ reprezenta
o familie, fiecare rãboj era mai mare, cu alte beþe mai mici, care reprezenta
ºeful familiei respective, cu membrii respectivi. Acel rãboj îl þinea vãtaful,
un fel de registru rudimentar hieroglific, cam aºa gândesc eu, nu ºtiu dacã e
chiar aºa. ªi aºa s-au hotãrât strãmoºii mei de au rãmas pe acea moºie. 

Pentru cã mai înainte mi-aþi vorbit de profesiile þiganilor, ce puteþi sã-mi
spuneþi despre „ursari”?

Aceºti romi se ocupau de dresajul urºilor. Se duceau prin pãdure, îi prin-
deau, ºi urºi mai tineri, ºi mai bãtrâni. Puiii îi þineau pe lângã ei, îi legau, le
înþepau buza de sus ºi cea de jos cu ceva, cu un fier ars, apoi le bãga cârlige
ca sã-l þinã cu lanþ legat. Dupã aceea, fãceau foc pe un teren mai uscat, ar-
deau terenul acela, împrejmuiau cu gard, ceva de sârmã, ºi îl împingeau pe
urs, ºi altul îi cânta, îi bãtea din tobe, îi cânta ca sã i se imprime ursului din
necesitate, din nevoia de a scãpa, anumite miºcãri. Dupã ce îl dresau, ple-
cau cu el ºi dãdeau spectacole, iar în felul ãsta câºtigau ba mãlai, ba porumb,
ba fasole, ba un ban, ba pâine. ªi uite aºa trãiau, din aceastã preocupare. 

Dar femeile cu ce se ocupau?
Cu ghicitul. Femeile au un ochi, o intuiþie, o putere nativã de a intui prin
privire. Au un gen al lor, e în sângele lor încarnatã puterea de a ghici din ex-
presia omului, din mimica lui, din rãspunsul care se dã la întrebãrile respec-
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tivei. De la prima întrebare pe care o pune, ea îºi dã seama cam ce ar urma,
mai pune întrebãri ºi de aici mai departe ...

Altele foloseau ghiocul. Era cel mai recomandat pe vremuri, în trecut. Îl
puneau la ureche, iar  ghiocul face niºte zgomote pe care femeia le inter-
preta. ªi uite aºa, femeile au învãþat una de la alta, pentru cã au vãzut cã
ghicitul e foarte cãutat, cã orice þãrancã mai bãtrânã sau mai tânãrã, tinerele
pentru dragoste, pentru mãritiº, vor sã li se ghiceascã, sã afle anticipat soar-
ta, bãtrânele sã afle ce li se va întâmpla, care e duºmanul, care e prietenul,
dacã câºtigã procesul, deci era o metodã de a-ºi câºtiga existenþa. ªi ele de
acolo, „dã lui baba aici, atâþea lei, pãi dacã n-ai lei, dã-mi mãlai, dã-mi o
strachinã de fasole sau de ceapã” etc. 

Dar am uitat sã vorbim de spoitori. Era iarãºi o meserie cam importantã,
primordialã pe vremuri, cu niºte ani în urmã, 50-60-70-80 de ani în urmã,
pentru cã nu se spoia cu plumb sau cu altã compoziþie, se spoia cu cositor.
Cositorul e un metal care nu oxideazã uºor. Rãmâne alb ºi nu produce ele-
mente nocive care sã intoxice omul, sã îmbolnãveascã organismul. ªi se
spoiau vasele, cãldãrile de gãtit mâncare, lingurile etc. De aceea plecau cu
cãruþele, pe drumuri lungi. Asta era viaþa þiganilor, cãlãtoreau ºi îºi petre-
ceau viaþa în aceste cãruþe. Aici nãºteau, cântau, mâncau ºi mureau. 

Dumneavoastrã cum aþi fost botezat?
Am fost botezat la bisericã ortodoxã.

Când? 
Pãi la vârsta de vreo 4 ani, cam aºa ceva. 

Deci preotul a venit ºi a botezat sau ...?
Nu, au fost ai noºtri. Se spune cã tata – îmi spun oamenii care l-au cunos-
cut cã era un þigan frumos, foarte dichisit, pus la punct faþã de vremurile
acelea ºi faþã de felul cum se purta lumea, el nu era cu haine rupte, era rela-
tiv pedant, se spune; ºi puþin mai inteligent, îi plãcea sã ºtie forma expresiei
corecte, sã vorbeascã corect, nu cum fac unii – când a vrut sã mã boteze cu
fraþii lui, au pregãtit o masã acolo cum a fost posibil, s-au dus la bisericã, au
vorbit cu preotul ºi preotul i-a chemat la bisericã. ªi acolo, în apa aceea, cu
ritualul respectiv, bisericesc ortodox, m-au botezat, cum de altfel majoritatea
romilor noºtri sunt botezaþi în rit ortodox. 

Dumneavoastrã, când aþi fost copil mic, aþi vorbit româneºte?
S-a vorbit româneºte, da, s-a vorbit româneºte la noi. Adicã ºi româneºte ºi
þigãneºte. 

Sã revenim totuºi la familia ºi naºterea dumneavoastrã.
Pãrinþii mei, precum ºi alte rude – care aveau ºi ei alte familii, fiecare cu cã-
ruþa lui, cu soþia, cu copii, cu bãtrânii – erau în drum de trecere, probabil ve-
neau de undeva dinspre Urziceni, pe ºoseaua Colentina spre Obor – mi s-a
povestit aceasta de cãtre un bãtrân –, s-a întâmplat cã am fost nãscut într-o
comunã pe undeva, nu ºtiu, dar de declarat am fost declarat cã sunt nãscut
în Bucureºti, chiar când au tras la un han, un fel de cârciumã cu dejugãtoa-
re în care primeau cãruþele contra cost, acolo la Obor, la barierã, când se intra
pe piaþa Obor. Aºa mi s-a povestit, cã am întrebat ºi eu, am vrut sã mã intere-
sez sã ºtiu cum s-a întâmplat sã apar eu pe lume. Mai bine nu apãream, în
situaþia în care am ajuns astãzi, dat fiind acest caz al meu cu orbirea. 
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Deci acolo au dejugat, la un han din piaþa Obor, de pe Colentina, cãtre
ieºirea din Bucureºti.

Asta în ce an?
În 1926, aºa mi s-a spus. În 1926, prin luna august. Declarat am fost proba-
bil, dacã am fost declarat, cã eu am obþinut certificatul de naºtere prin re-
constituire. Asta e o metodã de a obþine, cã eu pânã atunci n-am mai avut
extract de naºtere.

Când aþi obþinut certificatul de naºtere? În ce an?
Am sã vã spun, cã am un certificat de naºtere pe aici pe undeva, o copie.
Sã vedem dacã pot sã o gãsesc. Cu aproximaþie dupã anul 1950, mai exact...
nu, pardon, prin 1968. 

ªi aþi mers la primãrie? 
Staþi, nu 1968, ci 1948. Exact, mã iertaþi, vã rog. Prin 1948-50 am fost cu
martori la primãrie, la primãria de atunci, primãria IV Stalin, dacã nu mã
înºel. Aºa se numea. Primãria sectorului I de astãzi din piaþa Amzei. Acolo
am fãcut. Bine, la tribunal prima datã, la tribunalul mare, cum sã vã spun,
s-a fãcut reconstituirea la tribunalul cel mare cu doi martori, iar cu hotãrâ-
rea judecãtoreascã obþinutã ne-am prezentat la un oficiu special al primã-
riei sectorului 1 din piaþa Amzei. Adicã, cum i se spunea atunci, primãria
IV Stalin.

ªi martorii ce trebuiau sã declare?
Cã ºtiu cã m-am nãscut în aceea perioadã. Ce se întâmplã, eu trebuia sã mã
prezint la oficiul de recrutare, aveam în 1948 douãzeci ºi ceva de ani. De
ce? Pentru cã împlineam vârsta de a fi apt pentru serviciul militar. ªi sigur
cã da, când m-am prezentat acolo mi-a spus: „Dumneata domnule nu apari,
dumneata nu exiºti”! „Cum nu exist?” ªi ca un caraghios am început sã mã
pipãi. „Cum nu exist eu? Puneþi ºi dumneavoastrã mânã”, îi zic. „Dar dom-
nule, nu exiºti nãscut în serviciile noastre, printre oamenii de vârsta dumi-
tale. Pãi unde eºti nãscut?” „Pãi eu am fost þigan nomad – le-am explicat si-
tuaþia – ºi când am fost nãscut, nu ºtiu unde, nu ºtiu cum”. „Ei, du-te cu
doi martori, mai bãtrâni, cu oameni bãtrâni, cu mama ta, sã declare la pri-
mãrie, la tribunal, cum ºi în ce fel ai fost nãscut ºi cum ai apãrut pe lume
în þara asta”. ªi într-adevãr, ne-a indicat cineva un om, un avocat, iar avoca-
tul respectiv, în cunoºtinþã de cum trebuie sã procedez, mi-a explicat ce tre-
buie sã fac, mi-a completat un dosar cu care ne-am prezentat la tribunal.
S-a judecat ºi tribunalul în baza declaraþiei a doi martori mi-a acceptat, cum
sã vã spun, acest drept de naºtere, cã am fost nãscut în Bucureºti. Iar bãtrâ-
nii, acei martori, au explicat cu ce ocazie. Venind mai multe cãruþe, stabi-
lindu-se la un han, când au întrat în Bucureºti, pe lângã piaþa Obor, la un
fel de dejugãtoare, aºa cum am explicat ºi mai înainte. Sigur cã da, a trebuit
sã se explice pentru ce nu am fost declarat atunci. „Pãi nu apare pentru cã
n-am vrut noi, fiind oameni inculþi atunci, în perioada aceea, nu ºtiam cã
trebuie”. Asta era tagma, felul de a proceda al romilor nomazi. Ei nu aveau
practic un registru recapitulativ, sau registru de înregistrare a noilor nãs-
cuþi, ca sã treacã acolo. Þiganii nomazi þineau minte, pãi s-a nãscut în pe-
rioada cutare, în comuna cutare sau în drum spre comuna cutare. ªi în ur-
ma acestor declaraþii, a martorilor bãtrâni, s-a putut obþine reconstituirea
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naºteri mele cu dreptul de a obþine acest certificat. ªi aºa m-am prezentat
ºi la serviciul militar.

Ei, acolo la cercul militar trebuia sã se facã un control de sãnãtate, pen-
tru a fi apt serviciului militar. ªi m-au controlat la corp, peste tot, ºi m-au
controlat, bineînþeles, ºi oftalmologic, la ochi. Acolo am aflat eu cã am a-
ceastã boalã, mi-au recomandat sã mã prezint la un spital oftalmologic,
aproape de statuia C.A. Rosetti. ªi acolo mi s-a pus diagnosticul de prima
datã, de coreoretinitã macularã bilateralã. Am explicat ºi medicilor situaþia
mea, ºi ei au fost de acord cã boala s-a localizat datoritã trecutului ºi
pãþãniilor mele de acolo...

Din cauza Transnistriei?
Da, din cauza bolilor pe care le-am îndurat acolo, pe care le-am captat acolo,
din cauza suferinþelor, a neajunsurilor, din cauza muncii ºi nemâncãrii, a
hranei, a hranei nenorocite, nemernicã cum a fost, cum ni se dãdea, dacã ni
se dãdea, dacã nu, cãutam sã facem noi rost de ea, cãutând în pãmânt
rãmãºiþe de cartofi, de bulbi de cartofi, cu care ne hrãneam. Nu vã mai spun,
când era vorba sã lucrãm la anumite colhozuri, de multe ori, eram suprave-
gheaþi sã nu facem jaf acolo. Cã þiganii cum erau..., ºi înrãiþi de foame, ºi
înrãiþi de persecuþie, ºi înrãiþi de neajunsuri, cã nu aveam locuinþã sau caba-
ne unde sã locuim... Ne fãceam bordeie sau covirgi ºi acolo fiecare familie cu
ce avea trãia sub patru stâlpi cu acoperiº din buzii; cubul îl fãceam fie din
bãlegar, fie din trestie dacã gãseam, care nu, puneam beþe unul lângã altul,
de multe ori din beþe de floarea soarelui; le aºezam dupã ce puneam patru
stâlpi, sau mai mulþi, în pãmânt ºi peste beþele de floarea soarelui fãceam un
fel de lut cu paie ºi lipeam, ca sã reziste când plouã, când era nenorocire.
Imaginaþi-vã cã în perioada aceea noi mai repede preferam sã murim, sã ter-
minãm cu suferinþele ºi chinurile. Când vedeai pe bãtrâni cum se vaitã, când
vedeai copiii care mureau ºi bãtrânii bolnavi care mureau... Îmi venea sã iau
lumea în cap, sã plec. Fapt care în ultima vreme, când au început sã vinã
armatele ruseºti, au spart frontul ºi au început sã ocupe teritoriile, s-a ºi
întâmplat, începând ºi noi sã ne retragem. ªi eu cu aceastã ocazie, împreunã
cu un vãr al meu cu care am suferit atâtea – se numea Florea Ilie, iar noi îi
spuneam Cireºean, aºa cum mie mi se spune Davaþicã. Avea un nume pre-
destinat de familie, cum s-ar spune. Nu numele din act. Cã noi, romii, mai
mult ne cunoaºtem nu dupã Constantin Gheorghe sau Marin Ion, ci dupã, de
exemplu, Cireºean al lui Mãrina, Cireºan, sau Gavaci, sau alte nume din astea
care ni le puneam noi, dupã cum mulþi români care se numesc, de pildã,
Vasile Gheorghe, dar lor li se spune a Gherghinei, sau a Vasilicãi ºi aºa mai
departe. Aºa ºi noi ne cunoºteam ca Gheorghe al lui Cucinã, sau Gheorghe a
lui Brânzã, sau Constantin al lui nu ºtiu mai cine. Aºa ne cunoºteam noi mai
mult ºi aºa ne ºtiu ºi bãtrânii. Ei, vreau sã vã spun cã cu acest vãr al meu am
îndurat ºi bune ºi rele. El mã ajuta pe mine, când eram în neputinþã ºi când
sufeream, când înduram, eu îl ajutam pe el când era bolnav.

Cu acest vãr al meu, de care eram nedespãrþit – mã scuzaþi cã mai am
anumite ezitãri, dar când povestesc ºi îmi amintesc, parcã mi se develo-
peazã viaþa, chinurile, patimile prin care am trecut, ºi parcã tot organismul
se epuizeazã; de aceea nu am o vorbire cursivã –, cu acest vãr al meu am
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suferit mai mult de aproape un an ºi jumãtate. Cu el îmi duceam viaþa. Când
ne-am retras în ultima vreme, de la Alexandrudar, o luam fiecare încotro
puteam, cã nu mai eram reþinuþi de armatã, care ºi ea se retrãgea, ºi nu mai
putea sã ne pãzeascã sau sã ne supravegheze. ªi ei plecau ºi ne lãsau în de-
bandadã, chiar ei strigau: „Care cum puteþi, luaþi-o unde vreþi, dacã puteþi sã
vã salvaþi bine, dacã nu, Dumnezeu cu voi”. ªi eram lãsaþi aºa, ºtiþi, ºi m-am
retras cu vãrul meu într-o localitate, pare-mi-se la Suhabalta. Localitãþile
astea, în aceea regiune, erau la distanþe mari; 40-45 de kilometri pãrea foarte
aproape, dar erau distanþe de aproape 60-70-80 km între o localitate ºi alta.
ªi eu, cu vãrul meu în retragere, aproape ...

În 1944 s-a întâmplat aceasta?
Da, înainte de 23 august. Era chiar pe la începutul lunii august. Am început
– pare-mi-se pe la  sfârºitul lunii iulie a lui 1944, începutul lunii august – sã
batem în retragere cãtre þarã, care cum puteam. Eu cu vãrul meu nu mai pu-
team sã mergem. ªi ne-am oprit la un cetãþean rus, cred cã era de origine et-
nicã romã, un fierar, bãtrân, care avea o fetiþã care fusese mãritatã ºi soþul ei
murise. O fetiþã, o fatã de douãzeci ºi ceva de ani (27 de ani, 25 de ani, aºa
ceva avea fata aceea), de care s-a îndrãgostit vãrul meu, ºi sigur cã acest
lucru ne-a apropiat de familia ei, iar bãtrânul ne-a primit, dar cu rugãmintea
sã nu ne manifestãm, sã nu ieºim aºa oriunde, sã stãm mai mult în preajma
lui în casã, în gospodãrie acolo. ªi ce am fãcut? Am început sã-l ajut la
fierãrie. Eu am învãþat meseria aici, în Bucureºti, de la vârsta de nici 14 ani
împliniþi, pe când lucram la o fabricã, prima mea fabricã unde am intrat ca
ucenic; aºa-zis ca ucenic, dar lucram la dat pãmântul, la o turnãtorie de me-
tale neferoase. Adicã la dat pãmântul la ciur, pãmânt cu care se modela, cu
care se forma anumite obiecte. Cã acolo era un fel de fabricã de catarame,
mânere de uºi ºi tot felul de obiecte din bronz, din alamã ºi aºa mai departe.
Eu aici am învãþat meseria de turnãtor. Asta s-a întâmplat din 1939 pânã în
1941. În 1942 m-am mutat de la fabrica „Fraþii Reich”, adicã am plecat la un
alt patron, la un evreu, tot la turnãtorie, unde se plãtea mai bine. Era fabri-
ca „Vini”, pe ºoseaua Vitan. Era ºi mai aproape de locuinþa unde stãteam eu;
avantajos ºi ca remuneraþie, avantajos ºi prin faptul cã ajungeam în 5 minute
la fabricã. 

Cum de aþi fost deportat?
Deºi nu am avut cazier, deºi lucram, pur ºi simplu ... în noaptea, în ziua de
sâmbãtã, tocmai venisem de la fabricã, am fãcut baie, m-am întâlnit cu pri-
etenii, cu fetele sau cu bãieþii, cã aveam un câmp unde ne întâlneam noi
prietenii ...

Asta în 1942?
Da, în vara lui 1942, pentru cã toamna, pe 11 septembrie, am fost ridicat.
Dar vroiam sã vã spun, în noaptea aceea am venit de la fabricã, am mâncat
ºi am ieºit afarã la bãieþi ºi la prieteni. ªi dupã ce am venit, cam pe la ora
11, m-am spãlat, parcã îmi este ca astãzi, într-un lighean cu apã, m-am spã-
lat pe picioare, mi-am aºternut sã dorm – urma duminica ºi fãcusem plan de
distracþie cu prietenii, cã eram tânãr, iar mama era cu soþul ei plecatã prin
þarã, prin comune, tot aºa, cu meserie seminomadã. 
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Adicã...?
Mergeau într-o comunã, trãgeau la o gazdã, ieºeau afarã, bãteau nicovala ºi
þãvuºul pe care lucrau, întindeau sculele pe lângã ei ºi începeau sã lucreze
inele, cercei, cruciuliþe, brãþãri din astea, obiecte de podoabã, cum am spus.
Mama se ocupa cu ghicitul, dãdea cu cãrþile, ºi pleca prin sat, fãcea ºi ea
vrãjitorie din asta ...

Bine, sã revenim la noaptea când v-au deportat. 
În noaptea aceea am fost ridicat. Noaptea au venit la mine ... Iatã cum a fost.
Era aºa cum am arãtat mai adineauri. M-am aºezat, dupã ce m-am spãlat,
dupã ce am mâncat. Noaptea târziu aveam somn, camera unde eu locuiam
pe strada Unirii la numãrul 14 – îmi e ca ºi astãzi, am o senzaþie de alergie
la asta – avea geamul cãtre stradã. La un moment dat aud un zgomot, un zgo-
mot puternic de maºinã – pentru cã atunci, nefiind maºinile care sunt la ora
actualã, tumultul de maºini erau foarte rar, era uºor sã auzi zgomotul, mai
ales de maºinã din asta, camion, învelit cu prelatã, mare, de transportat
bagaje. Era din acelea pe care le folosea poliþia în diverse acþiuni, pe vre-
muri, prefectura poliþiei capitalei, din calea Victoriei. ªi cum vã spun, aud eu
un zgomot, ceva, mã zvârcolesc, era cam pe la ora 1, 1 ºi un sfert, nici n-am
uitat, cã aveam ceasul deºteptãtor pe masã lângã mine întotdeauna, ca sã mã
scol sã plec la muncã. Când la un moment dat tropãituri, bum-bum-bum în
uºã. Eram deja dezbrãcat, în chiloþi ºi cãmaºa de noapte, cu poalã þãrã-
neascã. ªi când ies afarã: „Cine e?” „Deschide uºa! Poliþia!” Zic: „Ce poliþie
domnule? Ce aveþi cu mine? Ce sunt eu, hoþ?” „Deschide!” ªi iar bum-bum.
„Dacã nu deschizi, spargem uºa”. ªi aud zgomote ºi la geam, ca ºi cum aº fi
fost un hoþ de mare elitã, când eu aveam numai 16 ani. La un moment dat,
îngrozit, emoþionat, cã aveam teamã, ºi trezit din somn deschid uºa.... forþat.
„Stai aºa” – zice; „De ce domnule?” „Stai aºa” – ºi mã apucã de mânã. Erau
doi comisari, doi militari erau de gardã. Cei doi comisari, pe care îi cunoº-
team – erau de la circa 14 de poliþie, era unul Condor – au intrat. Cã atunci
era poliþia civilã, nu era militarã ca acum. 

Iar pe celãlalt cum îl chema?
Condor ºi Gurguþã, aºa se chemau aceºti doi comisari, iar unul din militari
– dacã nu mã înºel era un sergent, din aceia cum erau pe vremuri, gardian
de stradã – tot spunea, îmi aduc aminte: „Dar eu îl ºtiu de bãiat cuminte, e
cinstit, eu ºtiu cã munceºte”. „Pãi tu taci din gurã”. ªi apoi mã întreabã pe
mine: „Când ai fost în Alexandria?” Într-adevãr, în concediul de odihnã care
mi se dãduse – un repaus, pentru cã fabrica era într-un relativ faliment –,
prin luna iulie sau august al lui 1942, am plecat la Alexandria. Mi se fãcuse
dor de rude ºi am vrut sã mã întâlnesc ºi cu o parte din verii mei; era ca un
fel de excursie, pentru cã acolo am învãþat eu 3 clase primare, la ºcoala mix-
tã numãrul 1. Aºa..., ºi stând în Alexandria, pe acolo bântuia zvonul acesta,
cã o sã-i strângã pe þigani ºi o sã-i ducã în Transnistria. 

Cine vehicula zvonul?
Românii care ne cunoºteau: „O sã vedeþi pe dracul, când vã vor duce în
Transnistria, cã Antonescu a pus de gând sã vã alunge de aici din þa rã” sau
„Mãi, aþi auzit cã uite, s-a dat un ordin cã o sã strângã þiganii ºi o sã-i trimi-
tã în Transnistria”. Un unchi de al meu, de aici din Bucureºti, care n-a fost
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deportat în Transnistria, avea o casã frumoasã pe strada Laborator, actual-
mente în sectorul 2. Era o cãsuþã ca o vilã. ªi era cunoscut de câtre un oare-
care Rumcu Marinescu. Acest Rumcu Marinescu era rudã prin alianþã, prin
încumetrire cu, cum se numea Doamne, cu acela care coordona, guverna-
torul Transnistriei...

Alexianu.
Exact, exact. 

Rumcu Marinescu era ºi el þigan?
Nu, era român. Bun, cum vã spuneam, îl cunoºtea pe unchiul acesta al
meu, era ca un fel de prieten, ºi auzise el cã unchiul meu vrea sã vândã casa
aceea. Era o casã cu curte frumoasã, cu pomi, o vilã cu încãperi ºi cu inte-
rior frumos...

De ce vroia sã vândã casa?
Dorea s-o vândã pentru cã gãsise o altã posibilitate, mai convenabilã, cã avea
copii. Vroia sã aibã o casã mai amplã, cã asta e intenþia romilor, sã aibã copii,
rudele, pe cei apropiaþi cât mai aproape. Comunitatea asta intimã, sincerã,
cu grijã pentru familie este în inima ºi în mintea fiecãrui rom, pentru cã ei
aºa s-au format ca oameni, aºa s-au educat. 

Sã revenim la cãlãtoria de la Alexandria.
Cu Alexandria. Noi aflasem de la unchiul meu, care a vrut sã vândã ºi a vân-
dut pânã la urmã casa, cam ce avea sã se întâmple. 

Cum?
Pãi Rumcu Marinescu a spus unchiului meu: „O sã fiþi trimiºi în Trans-
nistria de Antonescu, n-o sã mai rãmânã picior de þigan în þara asta. Eu îþi
fac þie ºi rudelor posibilitatea, dacã îmi vinzi mie casa, de a te duce într-o re-
giune mai aproape, sã fie aproape de palatul guvernamental al lui Alexianu,
ca sã fii ajutat la nevoie, ºi þi se va da tractoare de la ruºi, o sã þi se dea
pãmânt, pãmânt bã, ai sã devii un moºier”. ªi cum vã spun, se ºtia zvonul
ãsta, ºi unchiul meu chiar i-a vândut casa, ca sã-i facã lui favorul. 

La Alexandria, unde eram ºi eu, dupã trei sãptãmâni, aproape pe la sfâr-
ºitul lunii august, se face o campanie. Într-o noapte, tot aºa noaptea târziu,
dupã ora 12, nu îmi mai aduc aminte ora, se face o campanie de curãþire de
þigani a oraºului, a unei pãrþi, cã ºi oraºul Alexandria are mai multe cartiere
de þigani, sunt foarte mulþi þigani, adicã erau ºi atunci, ºi mai sunt ºi acuma
foarte mulþi þigani acolo. O parte erau argintari, o parte spoitori, alþii fierari,
multe bresle, fiecare cu cartierele lor. ªi ne-au curãþat aproape peste 200 de
suflete. Au venit noaptea ºi la vãrul meu, unde locuiam, mã ia pe mine, pe
vãrul meu ºi pe mã-sa, ne-au legat ºi ne-au dus la poliþie. Au umplut curtea
poliþiei oraºului Alexandria, cã avea o curte mare atunci, pe strada care
ducea pe pod spre ieºirea dinspre Bucureºti, pe podul peste rãul Vega, când
mergi spre Bucureºti. Era pe partea stângã – îmi aduc aminte ca acum –
poliþia aia, ºi într-o curte ne-au adunat pe toþi, pe ãºtia consideraþi mai  peri-
culoºi ne-au bãgat în niºte celule, la beci, iar o parte – femeile ºi cu copiii,
tinerii – îi þineau în curte. Apoi au început sã ne cheme pe fiecare, cã fiecare
eram trecuþi pe niºte dosare, pe niºte liste. „Pe tine cum te cheamã?”
„Cutare”. „De unde eºti, din Alexandria sau din Bucureºti?” ªi  fiecare eram
trecuþi pe liste. Mie mi-a venit rândul a doua sau a treia zi.
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Asta a fost în august?
Da, pe la sfârºitul lunii august. Apoi ne-a trimis din post în post pânã la Bu-
cureºti, drum ce a durat vreo trei zile. ªi am ajuns la o instituþie care se che-
ma Legiunea de judeþ, Legiunea de jandarmi a judeþului Ilfov, aici în Bucu-
reºti. Ne-a þinut ºi acolo vreo douã zile, dupã care ne-a trimis pentru plasare,
pentru domiciliu, la Prefectura Poliþiei Capitalei. Ne-a þinut ºi acolo tot aºa
pentru verificãri ºi în sfârºit, cam pe la sfârºitul lunii august, m-au scos la
raport, voiau sã ºtie ceva. M-au întrebat de unde sunt, pe ce stradã stau, pe
cine cunosc de acolo etc. „Pãi sunt nepotul lui Bacã, sunt nepotul lui Ari-
clia” – am spus eu. „Da! A lui Bacã, a lui Ariclia, bine”. A dat telefon acolo
ºi a anunþat pe Bacã ºi pe Ariclia, pe unchii mei care erau oameni cunoscuþi,
oameni de onoare, oameni de bazã, cunoscuþi ºi de poliþie, ºi de prefecturã,
ºi întreabã: „Aveþi voi din Alexandria în Bucureºti pe cineva, cunoaºteþi
unul aºa, aºa, ºi cutare?” Ei nu mai ºtiau despre cine e vorba, cã din Alexan-
dria ne tragem cu toþi þiganii; din nu ºtiu câþi nepoþi, aproape cã nici ei nu
ºtiau cã de mine e vorba. ªi în sfârºit, a venit unchiul Bacã la circa de poliþie
– cã am fost transferat la circa de poliþie de care aparþinem, de pe Dudeºti.
Când zice: „Uite Bacã, îl cunoºti” – spune un comisar, Georgescu. „Da dom-
nule Georgescu, e nepotul meu”. „Ia-l ºi du-l acasã, mãnâncã-l ºi tu aºa, cã
a fost gãsit prin Alexandria”. „Dar ce ai fãcut mã?” „Ce sã fac, a venit poliþia
într-o noapte ºi a adunat toatã þigãnia, nu ºtiu de ce” etc, etc, dupã care m-a
luat cu el ºi am plecat unde aveam locuinþã. 

N-aþi auzit cã nomazii au fost deportaþi deja în august? 
Ba da, se auzise ceva, dar fuseserã ridicaþi numai pletoºii, cãldãrarii. Dar nu
dãdeam importanþã, noi credeam cã dacã muncim, dacã suntem oameni
cunoscuþi, oameni fãrã caziere, n-o sã pãþim nimic. Se auzise cã numai
oamenii rãu famaþi, numai hoþii, numai puºcãriaºii care au caziere, care au
reclamaþii ºi aºa mai departe.

ªi ce zvonuri mai circulau?
Se auzise cã e hotãrât Antonescu sã ne trimitã pe toþi, fãcuse formalitãþile, o
serie întreagã de demersuri, dar fãrã aprobarea majestãþii sale Mihai I ºi a
mamei lui, Regina Elena. Mulþi nu ºtiu asta, pentru cã sunt tineri ºi habar
n-au ce s-a întâmplat ºi cine a fost pentru exterminarea noastrã, ºi cine s-a
împotrivit? S-a împotrivit regele Mihai I, n-a vrut sã semneze aprobãrile. A
spus clar: „Þiganii sunt ºi buni, ºi rãi, dar e un popor de oameni inculþi, ºi
fãrã culturã, fãrã pregãtire, care nu ºtiu sã-ºi punã viaþa la punct, dar ºi ei
sunt cetãþeni ai acestei þãri, ºi ei merg în rãzboi, ºi ca atare nu trebuie sã le
plãtim cu aceastã monedã”. Asta am auzit cã au fost spusele regelui Mihai I.
N-am citit undeva, dar se auzea de la oameni, cã ºi atunci erau oameni ca
unchiul meu Constantin, care el a avut prieten pe Runcu Marinescu, ruda
lui Alexianu. ªi atuncea se duceau diverse zvonuri, diverse informaþii în
rândurile ãlor mulþi ºi obidiþi. 

Deci dacã nu aþi fi mers atunci la Alexandria aþi fi scãpat de Transnistria?
Datoritã acelei sã zic arestãri a tuturor þiganilor din Alexandria am ajuns pe
listele poliþiei ºi din cauza inculturii mele, de a nu fi ºtiut sã-mi pregãtesc
dosarul, pe care l-au trimis la prefecturã, mi s-a întâmplat tot restul, pentru
cã n-aveau de ce sã se lege de mine, pentru cã eu munceam, lucram, eram
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cunoscut  de cãtre oameni ca un copil cuminte, cinstit, dar probabil dupã
cum m-o fi zugrãvit organele poliþieneºti de la Alexandria mi s-a tras faptul
cã am fost ridicat noaptea din locuinþa din Bucureºti, cum v-am spus deja. 

Din neamul dumneavoastrã a mai fost ridicat cineva?
Da, au mai fost un vãr de-al meu, tata, tata lui Pecea, nepotul meu, tata lui Ma-
rina Petre sau Marin Constantin îl mai chema..., încã alþi veri de-ai mei..., fraþi. 

Fraþi?
Eram doi fraþi ºi o sorã, rãmaºi de la tata. Pe unul mama l-a dat de suflet la
un frate al tatei, adicã l-a cerut ca sã-l creascã, sã fie bãiatul lui, care ãsta,
Marin, eu nu l-am considerat fratele meu, dar e numai din acte oficiale. Dar
noi ne-am considerat veri, el era bãiatul unchiului meu, cã el nu ºtia cã e dat
de suflet, cã el e bãiatul mamei, cã ea e o dementã care ºi-a dat copilul. Re-
venind, eram în Bucureºti, ca rude din Alexandria, vreo 28 sau 29 de veri,
deci un cerc mare, un grup. 

Când s-au fãcut deportãrile, pãrinþii dumneavoastrã unde erau?
Umblau prin þarã, pentru cã ei nu erau niºte zdrenþãroºi, niºte oameni care
sã vorbeascã urât; erau educaþi, oricum erau þigani civilizaþi, îºi fãceau me-
seria. Adicã, mama da cu ghicitul, nu cu ghiocul, ci cu cãrþile de fãcut vrãji;
el lucra inele, cercei, cruciuliþe, brãþãri, cã atunci erau foarte cãutate, majo-
ritatea din þãrani cãutau sã-ºi facã un inel frumos, o verighetã pentru cunu-
nie sau pentru prietenie, sau o pereche de cercei frumoºi, sau o brãþarã fru-
moasã, sau un lãnþiºor, sau o podoabã oarecare. Era bun meseriaº. Pe bãr-
batul ãsta al doilea al lui mama îl chema Trae. Trae al lui Barlabici, al lui
Marin Barlabici, da.

Cum aºa?
Era rãutãcios ºi îi plãcea bãutura, iar de la bãuturã trecea la scandal, se cear-
tã cu mama, ºi din cauza lui sora mea a fost crescutã de unchiul meu ªte-
fan. Dar ºi sora mea a murit de mult, Dumnezeu sã-o ierte.

Din rudele din Alexandria au mai fost deportate în Transnistria? 
Din neamuri? 

Da.
Nu! Din familie, din familia de prim rang prea puþini. Doar câþiva veri. 

Deci, pe 11 septembrie 1942 v-au ridicat jandarmii...
Da! M-au urcat într-un camion plin de romi. Prima datã ne-au dus la pre-
fecturã, într-un arest mare, comun, unde mai fusesem cu vreo trei sãptãmâni
mai înainte, când m-au adus de la Alexandria. Ne-au þinut o zi acolo ºi dupã
ziua respectivã, a doua, dacã nu mã înºel, ºi noaptea, exact, noaptea, ne-au
dus tot aºa, cu maºina, la Gara Triaj din Bucureºti. Acolo se aflau vagoane
de marfã, douã vagoane din acelea de vite. 

Au dat de mâncare?
Ce mâncare, câte o pâine uscatã la câte doi inºi, adicã o jumate de pâine pen-
tru douã persoane. Când am ajuns acolo, în garã: hãrmãlaie, gãlãgie, unii
plângeau, alþii se vãitau, „ce-i cu noi, unde ne duceþi, aoleo”, „de ce”, „ce am
fãcut, ce am furat”, câte ºi mai câte moduri de vociferare, în româneºte, în
þigãneºte; „unde o sã ne ducã, Doamne, mãi fraþilor”, „nu ºtiþi ce e cu noi,
mãi” etc. Alþii spuneau cã suntem blestemaþi sã îndurãm, mai fãceau haz de
necaz. Unii afirmau cã ne duce sã ne dea pãmânt, pluguri, boi, vaci, case,
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„ei, nu mai plângeþi, vedeþi-vã de treabã”; „e greu pânã o sã ajungem acolo,
cã acolo o sã fim fericiþi, o sã trãim ca în rai”. Aºa circula zvonul ºi mulþi
credeau.

Când ne-au încãrcat, în zori de zi a plecat ºi garnitura; mai plecase îna-
intea noastrã o garniturã, aºa cã a mai scãzut din tumult. Între timp mai ve-
nise, rar, câte un transport, câte un camion, douã de suflete de romi, de þi-
gani, cu copii, cu bagaje etc. A venit ºi rândul nostru, ne-au încãrcat. Îna-
inte de asta a venit o maºinã încãrcatã cu pâine. La început aruncau pâi-
nea, dar pânã la urmã au venit unii sã spunã „ce faceþi domnule”, au sãrit
niºte þigani mai înþepaþi sã cearã: „Cel puþin dacã vã bateþi joc de noi, nu
ne aruncaþi pâinea, spuneþi-ne cât pentru fiecare, daþi-ne câte o pâine, câte
o jumate, câte un sfert, cum ne-o da, dar sã ºtim fiecare care cum primim,
ºi sã o primim în mânã”. Atunci s-a fãcut listã ºi de la fiecare grup au venit
câte doi oameni pentru a lua câte un sac de pâine, uscatã, rãmasã de la
diverse unitãþi militare, din aceea dreptunghiularã, de un kilogram. Apoi
am început sã împãrþim pâinea între noi. 

Cum era vagonul, era închis?
Pãi sigur cã da. Erau vagoane din astea acoperite, unde se transportã vite, cu
uºile zãvorâte.

Exista ºi pazã?
Pãi sigur cã da, era un vagon la mijloc cu armatã; la zece-cincisprezece co-
mune mai opreau trenul ºi veneau soldaþii sã mai vadã dacã nu am murit.

A murit cineva pe drum?
La vagonul nostru nu s-a întâmplat, dar la altul da. 

ªi atunci ce fãceau jandarmii?
Ce fãceau? Opreau trenul, iar familia mergea pe aproape sã-l îngroape, nu
creºtineºte, cu preot ºi cruce; erau însã însoþiþi de o patrulã. Nu opreau în
garã, ca sã nu vadã oamenii tragedia, gãlãgia, îl opreau puþin mai hãt, mai
înainte. 

Nimeni n-a încercat sã fugã, sã evadeaze?
Ei, au încercat ei, dar nu se putea din mers, din viteza trenului cum poþi sã
sari?

Dar când opreau trenul?
Ei, mai încercau ei, dar nu se prea putea, pentru cã imediat cum oprea
trenul, vagonul respectiv era pãzit de patrulele înarmate, câte doi-trei la
fiecare vagon. Întâi se postau în posturi, acolo în staþia unde oprea garni-
tura, ºi dupã aceea ne dãdeau drumul la uºã. Dar ce am fãcut noi? Ca sã
vedeþi, am gãsit la cineva un ciocan ºi niºte dãlþi – ºi-au luat unii sculele,
ca sã lucreze unde vor merge – ºi am fãcut o gaurã într-un colþ anume al
vagonului, în vreo douã locuri, în care se urinau oamenii ºi se aruncau
excrementele. Am fãcut ºi douã paravane, sã nu fie vãzuþi cei care le folo-
seau. Dar tot era un miros de nedescris. Pentru cã era ºi hrana, roºii, cas-
traveþi, mere stricate, cã era vara, dar ºi cãldura care emana de la corpurile
noastre, era ceva sufocant, deºi aveam geamuri din alea cu gratii, dar cu
deschidere micã. În sfârºit, cam în circa 3-4 sau 5 zile am ajuns la graniþã,
la Tighina.  
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Acolo ne-au debarcat, am trecut pe la niºte medici sã ne controleze, sã
nu avem boli din alea care se rãspândeascã microbii. Apoi, ne-am luat în
spate copiii, bãtrânii bolnavi ºi, în sfârºit, ne-au încãrcat în niºte camioane
din astea motorizate militare. Asta a fost ºi prima repartizare, pentru Tiras-
pol. La Tiraspol, acolo, într-o curte îngrãditã cu – cum sã vã spun -, îngrãditã
cu sârmã, aºa ca un fel de lagãr, ca un fel de obor, cu mai multe rânduri de
sârmã ghimpatã, acolo ne-am dat seama cã suntem majoritatea þiganilor. Au
început sã vorbeascã care în româneºte, care în þigãneºte: „Fraþilor, ne-a adus
Antonescu aici pentru exterminare, pentru ca sã ne înmormânteze, sã ne
omoare, sã ne cureþe de pe faþa pãmântului”. 

Ce s-a întâmplat apoi?
Pãi acolo se purtau cu noi ca ºi cum am fi fost prinºi la furt, în flagrant delict,
chiar aºa strigau la noi: „Bãi, voi sunteþi ãia cu caziere, voi sunteþi spãrgãtori,
sunteþi hoþi, hoþi de cai”, cã aºa mersese zvonul ºi în armatã. „Care sunteþi
din judeþul Teleorman sau Galaþi”, „care sunteþi din Ilfov sau care sunteþi din
Prahova”, ºi aºa mai departe, au început sã ne separe. În sfârºit, cei din Bu-
cureºti n-au fost – cum sã spun – ca cei adunaþi de prin judeþe, de prin Giur-
giu, de prin Ilfov (din Ilfov mai puþini), de prin Prahova, de prin Dâmboviþa,
care erau foarte mulþi. Se aflase cã unii deja plecaserã spre Oceacov, alþii în-
spre Odessa sau Harcov. Oamenii iar au început sã se jeleascã. „Luaþi-vã ier-
tare unul de altul, cã în curând n-o sã mai fiþi” – asta auzeai pretutindeni, sau
„oh Doamne, ce ne facem, oh Doamne ce ne facem”. 

Între timp v-au dat de mâncare sau apã?
Da, existau un fel de butoaie cu apã, cu furtun ºi pompã, ne dãdeau câte un
vas de sticlã sau cãni de metal ca sã bem apã. Pâine tot aºa. Ne dãdea pâine,
dar ce pâine. Numai pâine nu era. Murdarã, mucegãitã, ruptã, plinã de pã-
mânt, alta parcã avea ºi nisip în ea. În sfârºit, luai de frica morþii, de foame
ºi de frica morþii. Aºa, pãi pe urmã brânzã, ce brânzã era uneori, cã o arun-
cai, era moale, alta era prea tare, alta mirosea, alta era sãratã. Pe urmã mãs-
line ne dãdeau, erau butoaie cu mãsline, bãgau câte un vas ºi „þineþi, în ce
luaþi?”; altul în poale, altul în cãciulã, altul în ºapcã, alþii în pãlãrie, în
prosoape, cârpe, în fine ...

Aveau bagaje oamenii sau ...
Cum? Pãi aveam, aveam bagajele cu noi. Eu aveam schimburile, aveam pan-
tofii din picioare ºi, îmi aduc aminte, ºi o pereche de ghete, o pereche de
ghete din acelea groase, care îmi erau mie dragi, moderne, cu nasturi într-o
parte ºi foarte elegante; le îngrijeam cu cremã ºi le purtam numai aºa, când
mã duceam ºi eu undeva la plimbare, duminica sau sâmbãta, dupã ce ve-
neam de la muncã. 

Ei, de acolo au început – cum am spus – pornirile. Alþii porneau, dacã îi
trimiteau pe jos, la lagãrul sau la punctul de muncã din colhozul cutare, alþii
dupã cum erau cerinþele. Unii întrebau: „Domnule, dar unde dormim, cum
dormim, dacã plouã”. „Ei..., lasã, cã aveþi acolo barãci, unde a stat armata ru-
sã, cazãrmi mari”. Mai erau unele barãci, dar comune, unde dormeam care
cum puteam, unul lângã altul, care cum a apucat locul; din cauza asta erau
de multe ori certuri între þigani, „dã-te mãi mai aºa, cã aici era locul meu” etc. 
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ªi uite aºa, ajunºi în pãrþile alea, ne-au repartizat în diverse direcþii.
Prima datã am fost la Oceacov cu ai mei. De la Oceacov am fost la un fel de
colonie, un colhoz, unde ne-au repartizat pe unii la paie, pe alþii la coceni,
la curãþat cartofi, la scos cartofi, la încãrcat în saci. Acolo am avut cu mine
un veriºor al meu cu care mã ajutam mult ºi de care eram nedespãrþit, pe
care îl chema oficial Florea Ilie, dar noi îi spuneam Cireºan. 

Era important sã nu fii singur, fãrã rude?
Pãi sigur cã da. Cum sã vã spun... La început, noi þiganii ne mai ajutam între
noi, mai aveam spirit de într-ajutorare, de compãtimire, ne mai miluiam
unul pe altul, mai rupeam din bucãþica de pâine, mai dãdeam la altul care
era mai amãrât, care era mai flãmând, care era mai pipernicit, mai slãbãnog,
mai bolnãvicios, mai bolnav, ne mai ajutam unul pe altul. Dar pe urmã, cu
timpul, am început care cum puteam sã ne pãzim viaþa, sã þinem numai la
noi, pentru supravieþuire. 

ªi când aþi ajuns la Oceacov v-au dat mâncare sau ...?
Da, mâncare, ne dãdea tot aºa, o ciorbã sau mâncare gãtitã, ºuncã ne dãdea,
slãninã practic, când mai aºa, când mai acceptabilã. Imaginaþi-vã cã nu ne
dãdea din mâncarea de elitã, ne dãdea din mâncarea militarilor, un fel de
mâncare rãmãºiþã, un fel de mâncare care nu mai mâncau militarii, care rã-
mânea. De exemplu, de multe ori, cartofii fierþi erau delicatesã, cum vedeam
cã e cartofi fierþi, când era puþin coaja crãpatã ca sã fie mai uºor de curãþat
ºi dacã mai aveam sare... era extraordinar. Eu ºi cu vãrul meu aveam un
tubuleþ de metal, pe care îl gãurisem cu un ac, plin cu sare cumpãratã. Cã
am uitat sã spun cã înainte de plecare abia luasem salariul, salariul propriu,
ºi mai aveam niºte bãniºori adunaþi. Aveam 127 de lei, bani pe care îi luam
în mânã în fiecare sâmbãtã. Dar închipuiþi-vã, cu 127 de lei aveam bani, pu-
team, fiind în Bucureºti în perioada în care lucram, sã-mi iau de mâncare,
mai gãteam eu singur, cã mã pricep. Aºa, aveam bani ºi sã-mi cumpãr ceva
ciorapi, cãmaºã sau un chilot, sau mã rog, din când în când, o datã pe lunã,
îmi strângeam banii sã cumpãr încãlþãminte, mai luam câte o giacã, un fel
de salopetã din aceea care era frumuºicã, sau câte o vestã din aia fãrã
mâneci, sau o ºapcã. Nu erau bani mulþi, dar mã descurcam. Ei, dar ce fã-
ceam eu? Când mergeam la fabricã, luam cu mine câte un pachet de þigãri
pe care îl dãdeam portarului, unul simpatic. Aºa, ne salutam reverenþios,
dãdeam mâna uneori, devenisem prieteni; la un moment dat fac o testare,
bag în buzunar niºte placheuri – cã noi turnam ºi placheuri din acelea de
bronz, de pus la încãlþãminte – sã vãd dacã îmi face observaþie sau dacã mã
ceartã. „Aoleo – zic –, uite, am uitat placheurile astea în mânã, cã am ºi eu
nevoie sã mai dau pe la prieteni sau mai bat ºi eu la încãlþãminte”; „Lasã mã,
dã-le dracului, dacã poþi ia, ori de câte ori – îmi spune –, ia-þi ºi lasã cã nu
zic eu nimic de asta. Sã nu iei scule”. Ei, pe urmã ce fãceam? Dupã ce se ter-
mina turnatul în forme, mai rãmânea material, alamã din asta topitã, mai
rãmânea în oala de grafit; luam ºi fãceam o formã de turtã, de vreo 3-4 kilo-
grame. Când era aproape de ieºire, o bãgam aici la burtã; când ne controla,
ne controla pieptul, la buzunare, dar la burtã nu controla. Eu mai bãgam în
buzunare ºi placheuri de metal. Erau ateliere care cumpãrau, pentru cã pe
atunci era metalul militarizat, cum sã vã spun, nu se gãsea oriunde de
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cumpãrat, pentru cã se folosea în scopuri militare. Aºa, mai vindeam ºi
fãceam rost de bani în genul acesta; deci aveam strânºi bani, salariul era
pentru viaþa zilnicã. Aºa, sub formã de furat. Cum se face ºi acuma ºi cum
se fãcea ºi mai înainte, chiar în vremea comuniºtilor. Se fura pe rupte. Da,
sigur cã da, nevoia te învaþã ºi oamenii te învaþã. ªi niºte anomalii, cã cu
cinstea la ora actualã nu faci mare lucru. 

Ei, ºi cum vã spuneam, banii adunaþi mi-au prins bine. Pentru cã acolo,
în Transnistria, se purtau cu noi exact ca cu infractorii, de aceea cu banii ne
mai ajutam, mai ales dacã ne mutau dintr-un loc în altul. Pânã a început
tragedia.

Când asta?
În iarna lui 1942 spre ‘43, atunci a început tragedia.

Tot la Oceacov eraþi?
Nu, am fost aºa: Oceacov, Niceaina, Berezovca, Suhabalta. Aici, la Sohabal-
ta, m-a prins iarna aia grea; eu începusem sã mã îmbolnãvesc, iar veriºorul
ãsta al meu întotdeauna se ducea ºi mai muncea. Ce fãcea el? Mai fãcea
cuþite, mai lucra ce mai putea ºi el pe acolo, aducea câte un cartof, mai câ-
te o bucatã de pâine, de brânzã, de carne de oaie, dar mai rar, nu în fiecare
zi. ªi în felul ãsta m-a îngrijit veriºorul ãsta al meu timp de douã sãptãmâni.
Îmi fãcea frecþie, se ducea ºi îmi cumpãra alcool rusesc...

Spirt?
Spirt, da, da. Procurarea lui nu era fãrã riscuri, cã îl luau ruºii, îl foloseau
ca bãuturã. Dupã douã sãptãmâni m-am fãcut bine. Am început sã lucrãm,
mai dãdeam zãpada de pe la oameni, ne mai dãdeau sã mâncãm, mai luam
câte un lucru din curte ºi îl mutam în altã parte...

Unde aþi locuit?
La niºte bãtrâni, la niºte ruºi. 

Ucrainieni?
La ucrainieni. Sã ºtiþi cã erau oameni sufletiºti ºi cu credinþã în Dumnezeu,
ca în toate pãrþile Ucrainei. Noi le spuneam ruºi. Ei, bãtrânii, ne învãþau ºi
sã mai vorbim ºi ne-au gãsit pentru iarna aceea o cãmãruþã mai micã, la ei,
ne-au fãcut un pat, ne-au fãcut o saltea de aceea cu paie, niºte perne tot din
paie, pãturi de lânã fãcute, þesute de þarã, cu care ne înveleam; erau douã
suprapuse, ca sã nu ne fie frig ºi cu care ne înveleam, o mãsuþã pe care de
multe ori ne aduceau ei sã mâncãm ºi un scaun acolo, o canã de metal din
care beam apã. În sfârºit. ...

La Suhabalta au fost mulþi þigani?
Erau cam puþini, cã au început sã se împânzeascã în diverse locuri. În lupta
pentru o viaþã, pardon, pentru supravieþuire, se alerga mult, sã ai de unde sã
faci rost de hrana zilnicã ºi unde sã te poþi adãposti. De exemplu, ce am
fãcut împreunã cu vãrul meu? Adunam tuburi de proiectile, din alea de
alamã, am cãutat un fierar, ne-am fãcut rost de pânze de bonfaier ºi încer-
cam sã tãiem partea groasã de lângã focos, pe care o strângeam ºi facem clo-
pote, cã aveau nevoie, aveau ºi ei vite, oi. ªi în felul acesta am ieºit în primã-
varã. Începuse o cãldurã în 1943, o cãldurã bunã. 

Tot în anul acela m-am îmbolnãvit de malarie. Un fel de boalã de mã lua
cu friguri, mã durea capul, simþeam cã-mi ard ochii. Îi spun eu lui vãrul
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meu: „Bãi, sã te pregãteºti cã rãmâi fãrã mine”. A început ºi ãla sã plângã:
„De ce mã?” „Ei, uite – zic -, gata, au început frigurile” – noi ºtiam ce înseam-
nã aia friguri. ªi i-am mai zis: „Sã te pregãteºti sã mã îngropi, dar sã ai grijã
de mine, sã nu tragã câinii de cadavrul meu; Sã-mi faci o groapã mai adâncã,
sã te pregãteºti”. 

S-au întâmplat cazuri, cadavre mâncate...?
Am auzit de treaba asta, însã nu am vãzut aºa ceva. Dar au fost cazuri când
alergau þiganii dupã cãini; parcã simþeau câinii, cã nu se mai apropiau de ei.
Dar fugeau dupã câini ºi îi omorau, îi sugrumau, chiar asta m-a determinat
de mi-am luat lumea în cap cu vãrul meu, de am plecat, chiar dacã ne
împuºcã cineva. Când am vãzut cã au început sã mãnânce carne de câine...

ªi carne de om tot aºa?
Nu, am auzit din altã parte. În alte grupuri... Cã unde mureau oamenii, le
tãiau pulpele, le tãiau carnea de la care era mai proaspãt mort ºi o frigea. Ei,
nu vã mai spun, unde gãseau cai de-ai oamenilor, îi prindeau noaptea pe
furiº, cã ieºeau copiii la pãscut caii ºi ei se duceau sã-i prindã. Mereu aveau
o frânghie la ei, erau pregãtiþi, ºi când vedeau un mânz aruncau laþul de gâ-
tul lui ºi îl trãgeau dupã ei ºi calul murea. Am auzit cã ºi pisici au fost prinse
ºi tãiate. Ce sã spun, era foamea aprigã ºi de aia mai plecau þiganii la furat
noaptea ...

ªi ce se întâmpla cu þiganii dacã era prinºi la furat?
Erau bãtuþi, bãgaþi la închisoare, la ghilotinã, trimiºi la centru, nu mai
ºtiam nimic. M-am retras în 1943, asta aproape de toamnã, iarnã, am ajuns
la Alexandrudar, ºi acolo am fãcut chiar sãrbãtorile de iarnã: Crãciunul,
Anul Nou.

Ce aþi fãcut acolo?
Am trãit acolo. Într-adevãr acolo, la Alexandrudar, erau niºte cazãrmi mili-
tare cu douã etaje, cazãrmi militare ruseºti. Fuseserã ocupate de nemþi, pe
urmã nemþii au plecat mai departe pe front ºi am ocupat noi, câteva zeci de
familii; acolo într-adevãr mai gãseam de muncã. Aici era un mod de viaþã
mai acceptabil, la Alexandrudar. Da, lucram, ne sculam care cum puteam de
dimineaþã, mai târziu, în orice caz pânã în ora 9 eram toþi sculaþi ºi mergeam
la muncã, la sãpat, la semãnat, la cules ceva, la plantat pomi, în sfârºit era
de muncã, de treabã.

Se plãtea?
E un fel de a spune. Dar eram mulþumiþi cã aveam mâncarea, cum v-am
spus, mai acceptabilã, hrana, de multe ori ne mai dãdea ºi mâncare gãtitã,
caldã: ciorbã de cartofi, cu paste fãinoase, cu ciolan în loc de carne, os de
vitã bãgat acolo; era viaþa mai acceptabilã. Nu ne dãdea întotdeauna. Pe
urmã conserve, cã am uitat sã vã spun cã la urmã ne dãdea cotã conservele
care erau rãmase; dar de multe ori mulþi se îmbolnãveau, cã unele erau
extraordinar de alterate, nu puteai sã le mãnânci oricât ai fost de flãmând,
altele mai puþin alterate.

Dar ºi aici, la Alexandrubar, a devenit greu. Aceastã cazarmã mare, aproa-
pe se stricase, cã fãceam focul, mai luam din ferestre tocurile de geam sau
lemnãria: uºi sau nu ºtiu ce altã scândurãrie, sã facem foc sã ne încãlzim.
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Asta când a fost?
În iarna lui 1943 ºi pe ‘44, aproape cã era prin luna ianuarie când am înce-
put sã facem treaba asta. Se fãcea focul ºi ne adunam în jurul lui. Îmbrãcã-
mintea, ce fel de îmbrãcãminte, cã se epuizase, se rupsese ºi se distrusese;
eu nu mai aveam nici ghetele, nici pantofii. În loc de încãlþãminte foloseam
cârpe, zdrenþe, pe care le înfãºuram în jurul piciorului, apoi legam cu sârmã.
Eu de aceea am rãmas cu reumatismul electrizant, niºte dureri electrizante
la picioare. 

Ce mai puteþi sã-mi spuneþi despre Alexandrudar?
V-am spus, v-am arãtat mai înainte cã viaþa era oarecum mai acceptabilã, nu
mai bunã, mai acceptabilã, pentru cã se mai gãsea de lucru, din când în
când. 

Erau jandarmi acolo?
Da, erau, dar nu prea mulþi. Însã se ºtia cã noi nu putem sã fugim, sã ne
întoarcem în þarã, cã n-aveam cum, datã fiind ºi depãrtarea, dar ºi obsta-
colele care le puteai întâlni aproape din localitate în localitate.

Dar totuºi nimeni n-a încercat sã plece?
Acolo unde te vedeau organele de urmãrire, poliþai, jandarmi, te ºi întreba:
„ce-i cu tine mã, ai fugit”, „ce e mã, încotro vrei sã mergi, unde mergi, cã
chem poliþia”; alþii erau mai domestici, mai de Doamne ajutã: „Ce aþi fãcut
mã, ce aþi pãþit, v-a adus Antonescu”, „dacã vreþi sã scãpaþi, mergeþi, cãutaþi
sã ajungeþi prin þarã”.

Dar nimeni n-a încercat sã evadeze?
Mulþii au evadat, foarte mulþi s-au întors pe parcurs. Un frate de al meu era
un bãrbat foarte inteligent, foarte deºtept, Marin Constantin, bãiatul lui
Alexandru, fratele lui mama, care l-a dat mama de suflet, era un fel de sta-
roste, de ºef din acesta care ne mai supraveghea sau care sã coordoneze; n-a
stat mult, numai o lunã de zile, o lunã jumãtate, ºi prin intermediul unor
militari prieteni s-a îmbrãcat în hainele lor, i-au fãcut un act fictiv ºi l-au
trimis în þarã. 

ªi nu l-au prins? 
Nu, pãi dacã era îmbrãcat militar, ºi era cu un grup de militari care veneau,
trebuiau sã meargã în þarã. 

ªi ce a întâmplat pe urmã cu el? 
Cu el? El a fost foarte descurcãreþ. În þarã, când a ajuns, nu s-a mai agãþat
nimeni de el. De ce? Se potolise zarva, cum am spus mai înainte, noi am fost
aproape ultima serie de deportare. Cu el nu s-a întâmplat nimic, ºi-a vãzut
de treabã. De altfel, nici noi nu am mai rãmas prea mult, cã a început
retragerea frontului, veneau motorizatele, ºi a trebuit sã tot venim spre þarã.
Veneau deja ruºii.

Dar asta însemna libertatea dumneavoastrã!
Nu, niciodatã nu am gândit astfel. Eu mi-am iubit þara ºi am respectat-o, am
fãcut tot ce am putut pentru ea.

ªi ea va rãsplãtit cu deportarea?
Da! Chiar ºi aºa. Dupã ce am venit din Transnistria, atât de mult am iubit
þara cã am dus muncã de lãmurire între mulþi tineri ºi am plecat în 1948 cu
6 bãieþi din comuna Curcani ºi din Budeºti pe un ºantier naþional pe muncã
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voluntarã la Salva Viºeu ºi apoi la Bumbeºti-Livezeni. Am avut fetiþa de trei
luni, cã mã însurasem acolo, în comuna Curcani, ºi am plecat în cadrul
U.T.M.-ului pe ºantier trimis de Uniunea Tineretului, adicã eu m-am înro-
lat, eu m-am înscris cu bãieþii, v-am spus, cu încã 6 bãieþi ºi am plecat la
Salva Viºeu, unde am stat 3 luni ºi 2 sãptãmâni, ºi de acolo, când s-a termi-
nat munca la ultimul sector (era sectorul tunele), m-am înscris benevol pen-
tru Bumbeºti Livezeni. Iacã, în felul ãsta am stat la muncã voluntarã, bene-
volã pentru þarã, pentru þara asta româneascã, atât de mult o doream, atât de
mult o iubeam ºi atât de mult vroiam sã fie o þarã de mare rang ºi de mare
viitor, pentru binele nostru. Am vrut sã vã spun asta pentru cã mult am iubit
ºi mi-a fost dragã þara asta, am urât armata sovieticã care ocupase ºi care a
rupt Basarabia ºi Bucovina de þara mamã. Eram un patriot înflãcãrat, deºi
sunt de altã origine etnicã, practic sunt cetãþean român.

Cum a fost dupã ce v-aþi reîntors din Transnistria?
Dupã ce am venit din Transnistria, în 1946, m-am înscris în Partidul
Comunist. De ce m-am înscris? ªi pentru una, ºi pentru alta. Din trei motive.
În primul rând pentru cã am fost deportat ºi adus de ruºi în þarã, în al doilea,
dacã nu erau ruºii, nu veneau o bunã parte din þigani înapoi în România, le
rãmâneau oasele pe acolo, poate ºi ale mele. Aºa, ºi în al treilea rând pentru
cã în comuna Curcani, de unde mi-e nevasta, erau þiganii toþi marginalizaþi.
ªi atunci m-am ridicat ca membru de partid, când mã duceam la ºedinþele
de raion, de judeþ, mã ridicam sã susþin þiganii. Da, ºi mulþi au fost ca
activiºti, ca gospodari, ca oameni cinstiþi, cã sã ºtiþi ce a fost bun la comu-
niºti: nu primeau în rândurile partidului pe toþi borfaºii. Dacã aveai 6 sau 3
luni de puºcãrie nu erai membru de partid, n-aveai voie sã fii membru de
partid. Ãsta a fost un lucru bun în partid. Restul nu mã mai intereseazã. Dar
sã ºtiþi cã în perioada comuniºtilor, þiganii au avut importanþa lor ca oameni
ºi au devenit ºi ei un popor relativ influent. Au început sã ºtie ºi ei ce e aia
sã nu mai aibã rogojinã pe jos sau sã lipeascã cu lut casele. Au început sã
aibã ºi ei covor, prima datã de iutã, au început sã aibã ºi mobilã, pentru cã
se cumpãra în rate. 

ªi poliþia – de fapt miliþia – cum se comporta pe vremea aceea, a comunis-
mului?

Pãi, era subordonatã partidului. 
Dar am auzit cã pe vremea lui Gheorghiu-Dej s-a luat aur de la „pletoºi”.
Este adevãrat?

De la infractori, de la þigani. Da, dar numai Gheorghiu-Dej. De fapt nu se lua,
se ridica pe bazã de proces-verbal. Era o lege care ºi Ceauºescu a folosit-o,
nu numai Gheorghiu-Dej. 

Dar familia dumneavoastrã actualã?
Am doi bãieþi ºi o faþã. Primul bãiat l-am dat la o ºcoalã de muzicã, a învãþat
liceul de muzicã, fagotul, pentru muzicã clasicã. N-a mers mai departe, ºi-a
fãcut o formaþie de bãieþi din muzicã uºoarã. Dacã aþi auzit cumva, nu ºtiu
dacã aþi auzit, de Marin Pechea. A fost ºi formaþia aceea „Cromatic”. E nepo-
tul meu, bãiatul lui fratele meu, el fiind saxofonist, tot cu liceul de muzicã.
La ora actualã, fiul meu este în Suedia, a plecat cu o formaþie. 
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Sã mai revenim totuºi asupra celor întâmplate în Transnsitria.
În fine, dupã puternicele ofensive ale ruºilor, au început retragerile. Am
observat atunci  plecarea tancurilor nemþeºti, iar vãrul meu îmi tot spunea:
„Nu te îmbolnãvi sã mori pe capul meu, cã mor ºi eu lângã tine. Hai cã uite,
se apropie, se apropie retragerea, hai sã cãutãm, sã gãsim metode de eva-
dare, de ieºire, de ajungere la graniþã”. Aºa am ajuns la un fierar, despre care
am vorbit la început, ºi de fata cãruia se îndrãgostise vãrul meu. 

Numai voi doi aþi fugit sau ...?
Numai noi doi. Ceilalþi au plecat organizat, mai la urmã, odatã cu retragerea
trupelor. Noi am plecat cu ajutorul unor militari români care se împrieteni-
serã cu vãrul meu. 

Cum?
Eram în drum spre Berezovka. Vãrul meu s-a dus nu ºtiu cu ce scop, ba sã
cearã pâine, ba sã vadã dacã poate sã facã rost ºi el de ceva, ºi în sfârºit: „de
unde eºti mã”, întreabã unii din militari. „Din Alexandria”. „Din Alexan-
dria? Pãi ºi eu sunt tot din pãrþile alea” – spune unul. „De unde?” ªi tot aºa,
pânã când l-au întrebat ce e cu el. În acelaºi timp, soldaþii au spus cã se în-
dreaptã spre þa rã. „Pãi când plecaþi? Bã, sã ne luaþi ºi pe noi” – a spus vãrul
meu. „Pãi cum sã vã luãm, cã voi sunteþi civili”, dar ne-au fãcut ºi nouã rost
de niºte efecte militare ºi în sfârºit am aranjat cu ei ºi ne-au îmbarcat. Dar
nu au mers decât într-o localitate la vreo 40 km. de Berezovka, nu mi-aduc
aminte care. Ei, pânã aici au putut sã ne aducã. „Ce facem bã? Hai înapoi la
Berezovka. Am crezut cã o sã mergem aºa, sã ajungem aproape de graniþã”.
Aºa cã am început sã mergem pe jos. Ne-au dat ei ceva, sãracii, niºte pâine,
vreo 2 pâini sau 3 dacã nu mã înºel, niºte conserve, brânzã de aia uscatã. În
sfârºit, am rãmas ºi cu efectele acelea militare ºi ne era fricã sã nu ne prindã
acuma armatele, jandarmii, poliþia, poliþia militarã, sã ne întrebe ce e cu noi,
în fine, dar mai mult noaptea mergeam. Ziua ne ascundeam, noaptea mer-
geam la drum, ºi aºa am ajuns sleiþi de putere la Berezovka. Aici, chiar la fa-
ta aceea ne-am oprit. Era o casã de oameni gospodari, oameni nu cu posibi-
litãþi mari, mijlocaºi. ªi când ne-a vãzut: „Ce e cu voi?” „Ce sã fie, uite asta
ºi asta...” – cã el vorbea, vãrul meu, el învãþase ruseºte ºi se înþelegea cu ei
de toatã frumuseþea. Am zãcut acolo trei sãptãmâni de zile ºi m-a luat pri-
ma datã cu tremurat, parcã s-a reactivat malaria, dar din malarie am dat în
tifos exanctematic. Au luat legãtura cu sanitarul, doctor de comunã, sanitar
–  nu ºtiu –, care oricum avea sarcina de a face injecþii. Zice: „Cãutaþi sã-l i-
zolaþi cã a dat în tifos”, ºi într-adevãr, senzaþii de vomã, dureri de cap, nu
poftã de mâncare, temperaturã, când cutremurat, când... în sfârºit ajunse-
sem sleit. ªi ce spune omuleþul ãsta: „Dacã o sã aibã noroc sã-i fac rost de
injecþii – zice – v-a scãpa, dacã nu, fiþi atenþi cã o sã vã îmbolnãviþi ºi voi.
Cãutaþi sã-l izolaþi, sã nu mai mergeþi la el, sã nu mai intraþi”. A început sã
plângã vãrul meu faþã de fatã ºi-i spunea: „Cum sã-l las sã moarã, n-a murit
timp de aproape doi ani, aproape un an jumate, ºi acuma când sã ajungem
ºi noi..., mãcar sã cãlcãm pe pãmântul þãrii”. Ei, începuse ochii sã mã lase,
în sfârºit, a vrut Dumnezeu dupã o perioadã de câteva sãptãmâni sã-mi mai
revin. Auzeam cum se retrag militarii, iar el îmi spune: „Ce ne facem bãi,
întãreºte-te bãi, nu mã lãsa mã, cã mor ºi eu lângã tine, aici nu te las mãi”;
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chiar ºi eu plângeam, nu fãceam altceva decât îmi curgeau lacrimi. ªi
spuneam: „Salveazã-te tu, lasã-mã”. ªi el spunea: „Cum sã te las mã sã mori,
cum? Nu, mor lângã tine aici. Nu se poate, trebuie sã te întãreºti, trebuie sã
ai încredere cã ajungem în þara noastrã”. A vrut Dumnezeu de a venit sanita-
rul ãla rus ºi mi-a fãcut douã injecþii, nu una dupã alta, ci la diferenþã de
vreo douãsprezece ore. Imaginaþi-vã cã a stat lângã mine, când am fãcut tem-
peraturã peste 41 m-a scos afarã, apoi m-a învelit într-un cearºaf umed ºi a
aruncat apã rece peste mine. Ei, atunci am început ºi eu: „Ah, lãsaþi-mã, nu
mai mã chinuiþi, lãsaþi-mã sã mor, sã aveþi grijã sã mã îngropaþi ca lumea,
atâta vreau”. ªi a început vãrul meu sã þipe: „Nu mã lãsa mã, nu mã lãsa, tre-
buie sã ajungem acasã”. ªi uite aºa, a mai trecut o sãptãmânã de zile ºi el a
spus „gata, a sãrit ºanþul, am lovit moartea, am gonit-o de la el”. ªi treptat,
treptat mi-am revenit, începusem sã am poftã de mâncare... Azi aºa, mâine
aºa, ºi am început sã mã întãresc, am început sã umblu pe picioarele mele,
seara mã scotea vãrul meu, fãceam miºcãri, plimbare la aer, cã era o lizierã
de pomi pe acolo, ca un fel de pãdurice tânãrã, mã ducea pe acolo ºi stãteam
cu el mai mult. Apoi ne-am gândit din nou sã plecãm mai departe.

ªi aþi reuºit?
Niºte ucrainieni trebuiau sã plece cu niºte saci de grâne, porumb, mãlai, nu
îmi mai aduc aminte, la Tiraspol ºi de acolo la Tighina. ªi ce spuneau: „Mãi,
vã duc, dar ce faci cu el?” „Pãi uite, facem un aºternut”. Au aranjat un pat
cu haine ruseºti, cu pufoaicã ºi nu mai ºtiu ce, iar dupã o zi ºi o noapte am
ajuns la Tiraspol.

Erau jandarmi pe drum?
Numai la punctele de interzicere; era o goanã spre graniþã, spre retragere,
care mai de care sã nu vinã ruºii, sã nu vinã avioanele sã-i bombardeze.

Cum aþi reuºit sã mergeþi mai departe?
Vãrul meu a avut niºte mãrci, bani din aceia ruseºti, din Transnistria. Am
reuºit sã ne urcãm într-o garniturã de tren mãrfar, a vorbit el cu ceferistul sã
ne aducã pânã la Tighina. Cu chiu cu vai am ajuns, mereu cu spaima de
bombardamente. La Tighina era graniþa principalã de trecere, pãzitã cu po-
liþie, cu jandarmerie. Cum sã facem sã trecem acum. Cum, cum? Stãteam as-
cunºi printre vagoane, ca sã nu fim vãzuþi pe lângã gard, aºteptând o posi-
bilitate sã trecem. Când acolo, o patrulã ne aflã ºi ne întreabã ce-i cu noi. Pãi
sã vedeþi cã uite aºa, am venit cu cineva. „Ce-i cu voi? Hai cu mine”. „Pãi
nu, nu, cã suntem þigani ºi uite am  fugit ºi vrem sã mergem....” „Gata! Staþi
voi acolo ascunºi ºi aºteptaþi voi ceva acolo...” ªi unde credeþi cã ne duce?
Era postul principal. „Ce-i cu voi mãi?” – ne întreabã un locotenent. „Bãi
urâþilor, ce facem cu voi, mãi?” „Pãi sã vedeþi, sã trãiþi, uite eu sunt, suntem
þigani, am fost deportaþi din ordinul lui Antonescu ºi dacã am vãzut cã se
retrag armatele, ne-a fost fricã sã nu ne omoare, sã ne prindã ruºii sã tragã
în noi; am vrut sã mergem în þarã, sã plecãm, dar n-aveam, uite, aºteptam ºi
noi posibilitatea”. „Nu se poate – zice -, uite ce se întâmplã: voi vã duceþi la
punctul sanitar de parazitare ºi acolo spuneþi care este situaþia voastrã”, ºi
ne-a dat un delegat, un soldat. Aºa, în sfârºit ne controleazã, ne verificã.
Acum, teama mea. Care a fost? Prima datã ne-a bãgat la cântar. Am avut 38
sau 39 kg.  Ne-a tuns, ne-a dat haine. Doamne, mã gândesc acuma, cã dacã
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era cineva sã ne filmeze, sã vadã, cred cã era compãtimirea de pe lume. Apoi
am avut posibilitatea sã gãsim un mijloc de transport, tot un fel de vagoane
din acelea, care erau cu încãrcãturi diverse. ªi în acest fel, dupã douã zile ºi
douã nopþi de mers aºa am ajuns în þarã. Când am coborât din tren ce cre-
deþi ce am fãcut? 

Aþi sãrutat pãmântul.
Absolut, niciodatã n-am pupat þãrâna. M-am închinat, am luat þãrâna ºi am
pupat pãmântul. ªi aºa, atunci am spus: „Dacã nu am murit pânã acum, nici
de acum încolo”. Eram pe pãmântul nostru, eram în þara noastrã, puteam sã
ne descurcãm pe limba noastrã, puteam sã cerem ceva. Ei, am început sã
cerem: „Ajutaþi-ne ºi pe noi, cã suntem aºa, suntem deportaþi”, nu mai
spuneam cã suntem þigani, cã majoritarii, când auzeau cã am fost ºi în
Transnistria ºi cã suntem þigani, nici nu se uitau la noi: „plecaþi de aici, hai”.
Ei, cum vã spun, mai mergeam, mai ceream, pânã la urmã un singur om –
pe la Urziceni cred – de-a dat ceva. Ne-am dus sã facem undeva baie, într-o
gârlã,  eram tunºi ºi arãtam ca dracul, slãbiþi, piperniciþi, vai de capul nos-
tru, ºi ne vede un cetãþean, un om cam la 40-50 de ani. Credea cã am scãpat
din puºcãrie. „Mã, ce-i cu voi, de unde sunteþi?” „Ce sã fie, uite, suntem
veniþi din Transnistria, am coborât din tren”. I-am povestit probabil cu atâta
patimã încât a început sã-i curgã lacrimile. Parcã mi-a venit sufletul al loc.
„Vreþi sã mâncaþi ºi voi ceva? Hai la mine”. „Unde staþi, departe de aici? Cã
noi vrem sã ieºim la ºosea ca sã gãsim o ocazie pânã la Bucureºti”. „O sã
ajungeþi la Bucureºti, veniþi sã vã dau de mâncat ºi poate vã gãsesc ceva
îmbrãcãminte, sã nu mergeþi în halul ãsta în Bucureºti”. Dumnezeule, cred
cã þigan a fost, þigan lãutar, dacã nu mã înºel. Acasã la el, mamã-sa ne-a dat
ce avea mai bun ºi ce nu mâncasem de doi ani. În fine, am mâncat, ne-am
închinat, ne-am rugat lui Dumnezeu. Ne-am dus la gârlã, ne-am spãlat ºi
îmbrãcat cu hainele aduse de el. Am ieºit apoi afarã la ºosea, la bariera spre
Bucureºti, ºi acolo tot am ridicat mâna, am tot ridicat mâna ºi dã Dumnezeu
un camion. Se opreºte. „Unde vreþi sã mergeþi?” „Vrem sã mergem la Bucu-
reºti. Se poate sã ne luaþi ºi pe noi?” „Urcaþi-vã sus ...” Într-adevãr, am ajuns
la Bucureºti. Ei aici, când am ajuns la Bucureºti, sã-mi batã inima, ºi râ-
deam, ºi plângeam, ºi nu ºtiam încotro sã luãm. 

Oricum, am ajuns, ne-am urcat în tramvai ºi am ajuns în cartierul nos-
tru. Era dupã amiazã, în luna septembrie. Cred cã era 20 când am ajuns în
Bucureºti. Când m-au vãzut câþiva inºi din cartier au exclamat: „Uite, uite-l,
Marin, uite-l pe Davacicã”, cum îmi spuneau mie; alþii au început sã plângã,
„bãi, am auzit cã ai murit, am auzit cã v-au omorât, cã v-au împuºcat, cã
v-au dat foc”, câte ºi câte zvonuri nu se auzeau. În sfârºit, altora nu le venea
sã creadã cã suntem noi, credeau cã suntem arãtãri, sufletele noastre, mã
rog. În sfârºit, când m-a vãzut mama sã leºine ºi mai mult. Altul venea cu
bãutura, altul cu mâncarea, altul cu gãini gãtite la cuptor, în sfârºit, apoi am
început din nou viaþa în Bucureºti. 
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II

„Nu ºtiu alþii cum s-au descurcat, de au mai vieþuit”
Interviu realizat cu Brânzan Anuþa Androneta, Bucureºti, iunie 2001

Mã numesc Brânzan Anuþa Androneta, sunt nãscutã în Roºiorii de Vede, în
anul 1934, luna martie, ziua 5, din pãrinþii Radu Pavel ºi Radu Constantina.

Aþi mai avut fraþi sau surori?
Am avut 3 surori ºi cu mine 4, deci am fost 4 surori.

ªi pãrinþii dumneavoastrã cu ce s-au ocupat?
Tatãl meu era lustragiu, cã n-avea meserie, el n-avea pãrinþi ºi s-a ocupat ºi
cu agricultura, în timp de varã. Toamna cu lustrageria, cã era noroi ºi trebuia
un pantof cu rãþat, dar vara se ocupa cu agricultura. Lua pãmânt de la boieri
ºi îºi lua ºi oameni cu ziua ºi mergeau la secerat, la sapã; asta fãcea tatãl meu. 

Iar mama?
Mama era casnicã, mai lucra de mânã: croºeta, broda.

Cum a fost copilãria dumneavoastrã?
Copilãria mea a fost destul de frumoasã, cã tatãl meu muncea, era ºi Marieta
la ºcoalã ºi eu. Eu am luat premiul întâi în clasa întâi ºi cu atât am rãmas,
cu clasa întâi. Spunea mãtuºa mea ºi vecinii dupã stradã cã venea învãþã-
toarea dupã noi ºi nu ºtia ce s-a întâmplat, cã îi pãrea foarte rãu de noi cã
nu venim la ºcoalã, cã suntem niºte copii foarte buni, ºi vecinii i-au spus cã
suntem ridicaþi ºi trimiºi în Transnistria.

Au mai fost ºi alte rude de-ale dumneavoastrã ridicate ºi trimise în
Transnistria?

Nu, n-au mai fost din familie. Au constatat dânºii, poliþia, cã tatãl meu când
fusese cavaler fãcuse puºcãrie, pentru un scandal. Nu pentru cã a furat, nu
cã a fãcut altceva; s-a bãtut cu unul beat, care îl bãnuia cã se leagã de soþia
lui. Ãla a venit cu un cuþit, s-a bãtut cu tata ºi la urmã cuþitul s-a înfipt în
respectivul. ªi ãla a murit, iar în arhivã este cã tatãl meu a fãcut omor – pen-
tru  cã n-a avut martori, cã era pe câmp la un boier, ca administrator. Pentru
asta a fãcut numai 5 ani puºcãrie. N-a fãcut 20 sau 25 de ani, cã aºa urma,
pentru cã a avut-o pe soþia ãluia ca martorã cã nu el a fost de vinã. Cã tata
dormea ºi el s-a dus cu cuþitul sã-l omoare, ºi i-a dat un ºut puternic ºi tata
s-a trezit din somn, ºi cum a sãrit aºa în picioare l-a apucat de mâna cu cuþi-
tul. ªi atunci zãpãcit din somn, ãla beat, a înfipt tata cuþitul în el. Sã vedeþi
cã dosarul lui se gãseºte poate acolo la puºcãrie sau la Turnul Mãgurele,
unde a fãcut crima.

Când a întâmplat asta?
Dacã el s-a cãsãtorit cu mama în 1932, cred cã prin douãzeci ºi ceva. Dacã
avea martori nu fãcea nici o zi puºcãrie, dar n-a avut decât pe nevasta lui ãla
ºi atât, a fãcut 5 ani. ªi pentru asta s-a gãsit motiv pentru deportare. Tata
fãcuse pedeapsa care i s-a cuvenit, dar aºa a fost poliþia de atunci. 
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Ce mai ºtiþi despre familia tatãlui dumneavoastrã?
N-avea fraþi, n-avea pãrinþi, n-avea pe nimeni. L-a fãcut mamã-sa ºi la 3 ani
ai lui au murit. ªi nu cunoºtea pe nimeni aºa de rudã. A crescut pe la boieri.

Dar bunicii dumneavoastrã dinspre mamã? 
Nu i-am cunoscut, cã au murit tineri ºi bunicii mei. Mama s-a mãritat târziu,
la 33 de ani s-a mãritat mama cu tata ºi nu mai existau bunicii. Numai ce am
auzit despre ei.  

ªi ce aþi auzit despre bunici?
Bunicii au fost agricultori, au avut 16 pogoane de pãmânt, au avut vreo 9
copii, 4 bãieþi ºi 5 fete, dintre care au mai murit din ei tineri, altul a murit
în cutremurul ãla din 1941, era concentrat aici în Bucureºti ºi fiind noaptea
s-a speriat, s-a îmbolnãvit ºi þin minte cã n-a durat nici un an ºi l-a adus bol-
nav din Bucureºti ºi a murit. Restul fraþilor au murit mai tineri, iar altul a
trãit pânã acum 15 ani.  

Cum a fost copilãria dumneavoastrã?
A fost foarte frumos acasã, cu pãrinþi, foarte frumoasã a fost copilãria noas-
trã. Ne iubeau ºi vecinii ºi eram drãgãlaºã, aveam ºi poze aºa cum eram. 

Mai aveþi ºi acum pozele?
Da, da. O mãtuºã ne-a luat ºi ne-a dus la fotograf. A fost chiar în ziua când
a venit poliþia ºi ne-a ridicat. Fotografia vorbeºte ce creºtere am avut [vezi
fotografia la cap. Ilustraþii], cum ne purta de frumos, cã eram în rang cu
boierii, nu cu lumea de rând, ºi probabil l-au invidiat ºi pe tata, cã un lus-
tragiu are aºa o familie. Probabil ºi din invidie ne-au fãcut asta. 

Dar înainte de a vã duce în Transnistria nu a fost nici un zvon?
Nu, nu ºtiu, pentru cã eram prea micuþã ca sã...

Despre momentul când aþi fost ridicaþi vã mai amintiþi ceva?
A venit un poliþai acasã ºi a spus cã în baza nu ºtiu cãrui ordin vã ridic.
Când am fost de curând la Roºiori am aflat cã poliþaiul mai trãieºte, are
optzeci ºi ceva de ani. Dar ºtiu cazul unei fete de vreo 17 ani atunci, pe care
a trimis-o boierul sã cumpere ceva din magazine ºi poliþia a luat-o ºi a vrut
s-o ducã în Transnistria. ªi acolo când au întrebat-o: „Cum te cheamã? De
unde vii? Ce e cu tine?”, a spus cã lucreazã la boierul cutare. ªi atunci, po-
liþia sã vadã cã e adevãrat, a dat telefon boierului, care avea un cuvânt: „Mãi
tâmpiþilor, mi-aþi luat fata? Trimiteþi-mi fata acasã”. ªi aºa a scãpat de Trans-
nistria. Aºa cum s-a fãcut în Roºiori, nu s-a fãcut în toate oraºele. Am fost ºi
în Alexandria, unde nu s-a întâmplat aºa ceva, conta ºi de primar, conta ºi
de ºeful poliþiei. Aºa s-a lucrat cu Transnistria, nu s-a lucrat în numele legii,
cum ar fi venit o lege de sus. Da, uite, din Alexandria n-au luat þiganii
românizaþi, care aveau case, care aveau servicii, munceau. 

Deci a venit jandarmul respectiv ºi...?
Da, a spus cã are o hârtie, un ordin de la poliþie, cã trebuie sã fie ridicaþi
corupþii. ªi de acolo ne-au dus la Turnu Mãgurele.

V-aþi luat bagaje, v-au lãsat sã vã pregãtiþi?
Da, ne-a lãsat sã luãm ce puteam cãra în mânã. ªi ne-au dus la Turnu
Mãgurele, cã era vara, august, cald, ne-au lãsat pe stadion pânã au fãcut rost
de vagoane, pânã au mai adus de prin altã parte pe alþii ºi ne-a îmbarcat la
vagoane de vite...
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Cât timp a durat toatã pregãtirea?
Povestea asta pe stadion? Vreo 3 zile ne-au þinut, 2 sau 3 zile.

Cum aþi dormit acolo?
Pe jos, pe iarbã, acolo pe stadion, afarã, sub cerul liber, cã era cald. Pãi ºi în
Rusia, când ne-au dus acolo, la ferma aia, tot sub cerul liber ne-au þinut o
lunã ºi ceva, pânã ne-a dus la niºte cazãrmi, pe malul mãrii, care se înve-
cinau cu oraºul Oceacov; erau vreo 7 kilometri – spunea tata – pânã la
Oceacov. Tot aºa, ne-au þinut afarã, sub cerul liber am dormit o lunã ºi ceva.
A început frigul sã vinã, ºi ploile, ºi toamna, da.

Sã ne întoarcem la plecare. Deci aþi plecat cam dupã 3 zile de la Mãgurele?
Da! ªi pe urmã au adus vagoane de vite, fãrã geam, fãrã nimic, ºi ne-au
îmbarcat, ne-au pus câte o santinelã la fiecare vagon ºi am pornit. A oprit în
Roºiori, familia noastrã, a mamei, a auzit cã venim, cã trecem prin Roºiori,
a ieºit la garã ºi când ne-a vãzut cu santinelã ºi în vagoane de vitã o mãtuºã
a cãzut pe calea feratã, a leºinat. 

Cum a fost cãlãtoria spre Transnistria, cât timp a durat?
Pãi cât? A durat aºa, vreo 10 zile cred, n-a durat prea mult, nu ºtiu, vreo 10
zile, o sãptãmânã, nu pot sã vã spun.

ªi v-au dat voie sã coborâþi?
Nimic, nimic, absolut nimic.

ªi nevoile?
Nevoile! Nu ºtiu, noi ca copii, cã mama luase ºi oliþa. 

Cu mâncarea cum a fost?
Nu-mi amintesc cu mâncarea dacã ne-a dat ceva, sau ce au luat pãrinþii,
nu-mi amintesc. Dar ºtiu cã ei ne-au minþit ca sã nu ne revoltãm, cã au ple-
cat evreii de acolo ºi ne duc în casele lor. Nu ºtiu mare lucru, dar pentru mai
târziu þin minte, dupã ce n-a mai fost nici tata, nici mama, cã a trebuit sã o
duc din greu cu douã surori dupã mine. Îmi amintesc mai mult ce s-a întâm-
plat dupã ce s-a terminat cu tata, de l-au împuºcat nemþii, cã de acuma
intrau ruºii, cât era rãzboi, ºi ce au bãnuit ãºtia cã au luat mai mulþi þigani
ºi i-au împuºcat.

De ce?
Nu ºtiu ce a fost în capul lor. Au venit acolo ºi au luat bãrbaþii ºi i-a
împuºcat. 

Ajunºi în Transnistria, unde aþi fost aºezaþi?
În Vladimirovka. Nu era satul mare, erau douã uliþe, cu case; cât au fost de
lungi ºi de mari nu ºtiu sã vã spun. Au luat ruºii de pe o stradã ºi i-au mutat
pe strada cealaltã, au bãgat câte douã familii. ªi pe noi ne-au bãgat, nu ºtiu
câte sute de oameni, în vreo 30-50 de case. Din iarna aceea pânã în primã-
varã n-au mai rãmas nici o sutã de þigani; eram nemâncaþi, stãteam în frig,
a dat tifosul, pãduchii, nu apã, nu cãldurã, nu luminã, nu nimic, ºi au murit.
Au obligat pe ruºi de au fãcut gropi comune, de-au bãgat sute de oameni, ºi
îi  trãgea cu cârligul. Bãteau la fereastrã în fiecare dimineaþã dacã aveai
morþi, sã îi duci tu, sã-i arunci în cãruþã. ªi mama a murit de tifos, a luat de
la alþii. Rusul în a cãrui casã stãteam noi venea noaptea în fundul grãdinii ºi
ne mai aducea câte ceva de mâncare. Îi era milã, ºi mai venea, când ne vedea
4 fete, aºa ca florile. Pe urmã, când ne-am îmbolnãvit ºi noi, copiii, de tifos,
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venea el cu hrean pisat, cã noi nu mai aveam cu ce sã pisãm acolo, ºi el spu-
nea lui tata sã ne dea obligat ca la pãsãri, sã ne deschidã gura ºi sã ne toarne
cu linguriþa pe gât hrean pisat ca sã ne poatã salva de la tifos. A fost foarte
cumsecade proprietarul casei ºi i-a fost milã de noi când ne-a vãzut, ne mai
ajuta el cu câte ceva. Altfel eram morþi, ca ãilalþi. ªi acolo, în Vladimirovka,
era o mamã cu 5 copii, de aici din Bucureºti luatã, iar  soþul ei era pe front.
ªi i-a scris pe front, anunþându-l cã familia lui este în Transnistria. Atunci
s-a dus el la general sau la colonel, ce a fost, s-a dus plângând ºi a spus cã
uite, „eu lupt pentru þarã ºi þara mi-a luat familia sã-mi omoare”. ªi atunci el
a dat permis sã vie ºi sã o ridice de acolo; erau toþi bolnavi de tifos, soþia ºi
cei 5 copii, plini de pãduchi, nu ºtiu dacã a ajuns în þarã cu ei. 

Eraþi pãziþi de jandarmi sau puteaþi sã vã miºcaþi liberi?
Da, cred cã eram pãziþi, fiindcã noi ca copii nu ieºeam; sigur era ordin sã nu
ieºim nici din curte. Dar eu, ca copil ºi cum eram mai îndrãzneaþã, nu prea
þineam cont. Era prin apropiere un câmp, unde fusese grâu ºi se arase cu
combinele, iar mie mi-era foame ºi m-am dus sã frec spice de grâu, ce a mai
rãmas pe acolo. Cum s-a întâmplat, domnii jandarmi din sat, de acolo din
Vladimirovka, care mergeau cu ºareta, doi inºi, m-au vãzut pe mine, acolo,
un singur copil. ªi au venit ºi m-au bãtut cu biciul – ziceau cã am ieºit din
curte – cã mi-am fãcut nevoile pe mine. Da, pentru cã m-am dus ca o pasãre
sã strâng spice de grâu. 

Cum a fost cu hrana, era asiguratã de autoritãþi?
Pãi în prima lunã, cel mult, fãceau un fel de mãmãligã, am auzit pe tata, ºi
acestea erau aruncate în sus, ca la câini, cine o apucã, apucã. Pe urmã, ne
dãdeau grâul ca la cai, ovãz, orz, sã mâncãm orz aºa, grãunþe; nu era foc
unde sã le fierbi, nimic, exact ca la vite ne dãdea. ªi de aceea în 2-3 luni,
pânã în primãvarã, au murit sute de oameni, sute. Dar noi am avut noroc cu
rusul ãla bãtrân. Cã era casa lui ºi tot venea aºa, ºi când ne-a vãzut ne mai
aducea, cã era porumb, cartofi, lapte, ne mai aducea. Da, noaptea prin fun-
dul grãdinii. 

Deci, dacã nu era omul acesta mureaþi?
Da, muream ºi noi. 

Cum a fost iarna acolo?
Pãi ne-au bãgat fãrã foc, fãrã luminã, fãrã nimic. Aºa cum ai bãga o vitã ºi o
închizi ºi nu-i dai nimic. De aia a ºi dat tifosul ºi au murit atâþia. Nu ºtiu alþii
cum s-au mai descurcat, de au mai vieþuit. Mai rãu pentru noi a fost dupã
ce, pe rând, s-au dus pãrinþii, au murit. Atunci, cu alte femei a trebuit sã
plecãm. Era primãvarã, 1944. Deja veneau ruºii ºi noi am fost fãcuþi liberi.
Cred cã era prin martie, cam aºa ceva, cel târziu aprilie o fi fost – dar cred
cã martie a fost. ªi atunci am plecat ºi am mers noi aºa, am mers, am mai
stat, ne mai luau ruºii care treceau cu cãruþele; plângeau ºi ei cã au copii pe
front de doi ani de zile, nu i-au vãzut ºi pleacã acuma spre România. ªi ne
dãdeau ce aveau ei acolo, o cutie de conservã, o bucatã de pâine uscatã ca
cãrãmida, noi rodeam, cã eram copii, aveam danturã, noi puteam sã ne des-
curcãm foarte bine, ºi ne miluiau ei pe drum. Ne mai suiau în cãruþã ºi ne
duceau 2-3 kilometri ºi spuneau cã trebuie sã þinem drept ca sã ajungem în
România, cã ei nu veneau direct, poate ne vor mai lua ºi alþii. ªi dãdeam
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peste sate pustii, erau refugiaþi, pline cu lãzi de gloanþe, ghiulele de tunuri
– asta gãseai, altceva nimic. Noi mergeam acuma în urma frontului. Nemþii,
care apucaserã sã fugã, au distrus tot, case, poduri, de þi se fãcea groazã.
Abia dacã mai gãseam pe câmp un porumb sã roadem, ca copiii, de multe ori
luam ºi coceni de ãia ºi îi rodeam verzi, cu sucul ãla aºa. Ca vitele, mâncam
ca sã trãim. Apã nu aveam, cã ne era fricã sã nu fie otrãvitã, se spunea cã au
otrãvit-o nemþii. De altfel, nu-mi amintesc ca la Vladimirovka sã ne fi fãcut
baie mama vreodatã, poate doar ºterse cu vreo cârpã sau cu apã dintr-o
gãleatã...

De unde luau apa, de la puþ?
Da, de la puþ, era o fântânã acolo în sat, am înþeles pe tata, iar un rus era
obligat sã umple sacaua ºi sã treacã pe stradã, bãtea în poartã, la geam, sã
ieºi sã iei apã, dacã ai în ce. ªi asta o datã pe zi se întâmpla. 

Nu vã dãdeau voie sã mergeþi personal?
Nu, nu, cã n-aveam voie sã ieºim, nu înþelegeþi? N-aveai voie din curte sã
ieºi.

Deci, nimeni n-a avut voie sã iasã? 
Nu, nimeni n-avea.

Când a murit mama ºi sora dumneavoastrã...?
Marieta, Marieta o chema. 

ªi ea câþi ani avea?
Era mai mare ca mine cu 2 ani ºi a murit dupã tata, în martie 1944. Da, în
martie ‘44, în niºte grajduri care au fost bombardate. 

ªi tatãl dumneavoastrã?
Tot atunci, în martie 1944. Evacuasem satul, cã era linia întâi a frontului ºi
ne-au alungat ruºii. Erau douã cãruþe, nu ºtiu de cine puse la dispoziþie, ºi
ne-a luat tata sã plecãm. Am plecat pânã la Odessa ºi în garã ne-a prins o
patrulã, românã. ªi când ne-au vãzut aºa, cam vreo 30 de persoane, copii,
femei, bãrbaþi, au raportat cã în garã sunt þigani. S-a dat ordin, au trimis o
maºinã ºi ne-au îmbarcat; de acolo ne-au lãsat la o unitate militarã ºi ne-au
bãgat la beci. Ne-au þinut 24 de ore acolo, apoi ne-au îmbarcat în vagon, iar
de vite, ne-au dat santinelã ºi ne-au trimis pânã într-un câmp, lângã un sat.
Am stat acolo, nu ºtiu cât timp, ºi am plecat de groazã, cã erau numai bor-
deie. Am trecut printr-un sat cu ruºi, bãtrâni, femei, cã bãrbaþii erau la front,
ºi am întrat într-un grajd acolo. Nu ºtiu sã spun ce lunã era, cã asta era toam-
na. ªi ne-am trezit cu nemþii, niºte gradaþi, nu militari, ofiþeri care erau beþi.
Ne-au scos afarã, ne-au pus în rând, a obligat pe tata sã ne ia în braþe, sã ne
împuºte. Erau cu noi acolo ºi doi bãieþi cu tatãl lor, muzicanþi, din Galaþi, ºi
nu ºtiu ce i-a îndemnat sã le cânte nemþilor. Le-au cântat ºi s-au potolit. ªi
fãceau ce voiau. Fiecare ce îi trecea în cap aia fãcea cu noi. Nu puteai sã le
zici nimic. Erau liberi sã facã cu noi ce vroiau. Sã ne ºi batjocoreascã...

S-a întâmplat aºa ceva?
Cu noi nu, copiii, cã eram prea micuþe. Dar era o mutã sãraca, tânãrã, pe ea
au luat-o s-o batjocoreascã. Fãceau toate prostiile. Ce le-a trecut prin cap aia
fãceau. Apoi au împuºcat câþiva bãrbaþi, ºi pe tata. Am mai rãmas cel mult
10 persoane.
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Cunoscuþi, din Roºiorii de Vede?
Nu erau toþi din Roºiori. Era familia asta, cu bãrbatul muzicant împuºcat, o
bãtrânã din sat cu noi, mai erau doi bãieþi, o familie din Piteºti, tot aºa fe-
meie cu copii, pe ãºtia nu mai ºtiu cum îi chema. ªi am plecat din nou spre
Odessa. Am gãsit acolo un zãvoi foarte mare, o plantaþie de pomi frumoasã,
ºi acolo era plin de tunuri. ªi ne-am strâns ºi noi pietre, ce era pe acolo, de
la bombardament, ºi am fãcut o covercã ca de câini. Nu puteam sã ne adã-
postim tot corpul, numai capul, trei surioare. O rusoaicã bãtrânã spunea cã
îi e fiica pe front, ne-a luat, ne-a fãcut rochiþe, bãsmãluþe, ne-a mai spãlat
când ne-a vãzut aºa amãrâte, pline de pãduchi. ªi ne duceam sã cerºeam, ca
sã trãim, ºi spuneam: „Puteþi sã ne duceþi în România?” ªi spuneau cã nu,
sunt liniile defecte, bombardate, ºi n-au cum. Sã mai aºteptãm cã o sã ple-
cãm cu armata. Am mai aºteptat ºi aºa a fost. Am plecat...

Cât aþi aºteptat?
Cred cã 2 luni am stat. Am plecat într-o searã, ne-a anunþat cã este un tren,
trenul avea numai podeaua ºi puneau tancuri, ºi acolo lângã tancuri o sã stãm
ºi noi. ªi am plecat. Când sã pornim a început un bombardament, ne-am
aruncat la pãmânt, cã trãgeau tancurile alea de se cutremura pãmântul.
Dupã ce s-a terminat bombardamentul, haide la garã, ne-au pus acolo pe
lângã tancurile alea, ne-au adus, nu ºtiu pânã unde ne-au adus, pânã unde
au putut sã meargã ei, ºi ne-au lãsat. Pe urmã am luat-o pe jos. Întâlneam
coloane de nemþi ºi români prizonieri. Când am ajuns în Basarabia, era o apã
peste care nu se putea trece, era aruncat în aer podul ºi nu puteai sã treci, ºi
trecea armata rusã cu bãrcile. ªi ne-am rugat ºi noi, au zis sã avem rãbdare,
dupã ce trece toatã armata o sã ne treacã ºi pe noi. Aºa au fãcut, ne-au tre-
cut ºi pe noi cu bãrcile acolo. ªi trecându-ne cu bãrcile, noi ca copii ne-am
apropiat de marginea plutei iar sorã-mea Marga a cãzut în apã. ªi era gata-
gata sã moarã înecatã, dar au sãrit niºte rusoaice ºi a scos-o din apã. Dupã
aia am mers, am mers, dormeam prin tranºee, prin cimitir, pe unde ne apuca
noaptea. Eram moarte de foame, dar la un moment dat am gãsit o armatã
rusã, iar cu ei niºte români, niºte divizii de ale noastre care luptau alãturi de
ruºi. ªi am povestit, pe româneºte, cã suntem veniþi din Transnistria. 

Aþi povestit ce aþi pãþit, cã aþi fost deportaþi?
Da, am spus cã suntem þigani, cã pãrinþii mei au murit ºi suntem trei suri-
oare, am povestit viaþa mea. ªi un militar a zis: „Du-te acolo, cã este un ge-
neral rus ºi ºtie româneºte, ºi povesteºte lui ºi roagã-l sã vã treacã în þarã. ªi
pe urmã vii sã-mi spui. Mã gãseºti aici ºi vii ºi îmi spui ce þi-a spus genera-
lul”. Aºa am fãcut, m-am dus, am gãsit pe general, m-a primit foarte frumos
ca copil. „Ei – zice – dar eu n-am voie sã trimit, n-avem voie nimic sã trimi-
tem din þarã de aici, cã încã nu s-a stabilit nimic. Dar spune-mi unde staþi,
unde vã pot gãsi dacã vreau sã vã caut. Eu vã pot ajuta numai cu asta, sã vã
trimit într-un cãmin de copii”. I-am spus eu unde sunt, aproape de malul
apei. Am gãsit ºi noi o cãsuþã goalã acolo. M-am dus apoi ºi am spus la mi-
litar. El ne-a învãþat cã este o cale feratã în apropiere, iar câþiva muncitori
din Galaþi lucreazã acolo. Când vor merge spre casã vã lipiþi de ei, o sã se
creadã cã sunteþi cu ei. ªi aºa am fãcut, ºi am ajuns în Galaþi. ªi eram cu fa-
milia aia, cu femeia aia cu doi copii din Galaþi, am stat douã zile la ei, acolo
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la sânul familiei, ºi pe urmã am plecat. Cã nu mergeau trenurile din Galaþi,
cã era toate zãpãcite de bombardament, numai din Brãila mergeau. ªi am
plecat la Brãila pe jos, cu o bãtrânã ºi surorile mele. Cum am intrat în Brãila
am bãtut ºi noi la o poartã, cã vrem apã, vrem pâine, nu ºtiu ce am cerut.
Era casa unui preot. ªi ne-a întrebat preotul de unde venim, i-am spus. „Hai,
uite cã am fãcut pâine caldã, vã dã tata pâine, bine cã aþi scãpat, sã fiþi sãnã-
toase, cã ºi noi suntem amãrâþi, cã ºi noi suntem refugiaþi ºi am venit acum
câteva zile acasã. Nici noi n-avem mare brânzã”. Dupã asta am luat trenul
din Brãila, nu ºtiu unde l-am schimbat, ºi am ajuns la Roºiori. 

La Roºiori ce s-a întâmplat?
Când am ajuns, am gãsit pe sora mamei, care ne-a primit, tocmai avea ºi ea
bãiatul pe front atunci. Zice: „Uite ce bucurie mi-a dat Dumnezeu, cã în
fiecare scrisoare mã întreba de voi, dacã mai ºtiu ceva, dacã am mai aflat ceva
de voi”. Mai târziu, bãiatul ei a murit în Cehoslovacia, când era bãtãlia aia
mare cu nemþii. Dupã ce am venit noi. ªi la ea am rãmas de ne-a mai crescut.

ªi pe urmã ce aþi fãcut?
Am stat la ea pânã m-a dus la un doctor, ca sã am grijã de fetiþa lui micã. Am
stat pe acolo puþin, cam un an de zile la doctorul ãsta, pânã se fãcuse fiicã-sa
mai mare. Dimineaþa mã scula la patru domnul doctor ca sã-l ajut în cabi-
netul medical – cã erau cãruþele la poartã, veneau de seara –, ca un fel de
asistentã de-a lui. Pe urmã, el pleca la policlinicã la ºapte ºi jumate, ºi treci
la copil, treci la bucãtãrie cu mama soacrã, ºi ele sãracele ce fãceau: „Mãi,
ce mai munceºte prãpãdita, de la 4 e în picioare, fuge prin curte, ºi seara la
11 e tot în picioare. I-a sã-i zicem mã sã intre în fabricã”. ªi n-aveam nici 16
ani împliniþi în 1949, când m-am dus la fabricã, cã adusese ãºtia maºini, nu
ºtiu din ce þarã, cã deja aveau fabricã de þesãtorie în Roºiori de pe timpul
chiaburilor. ªi 15 zile ne-a þinut aºa sã învãþãm, sã dãm examen, ºi am dat,
dar n-a putut sã ne angajeze atunci în 1949, pentru cã nu avea cine sã mon-
teze maºinile. Ne-a angajat abia în ianuarie ‘50. 

Unde v-aþi mãritat, în Roºiori?
În Roºiori, da, dar soþul nu era din Roºiori, ci din Alexandria. ªi pe urmã am
plecat la el. Am plecat în Alexandria. 

Cum aþi ajuns în Bucureºti?
Dupã ce a murit soþul, acum vreo zece ani. 

Aþi mai avut ocazia sã mai vorbiþi despre cele întâmplate în Transnistria?
Sigur, mai ales când mã întâlnesc cu sora mea mijlocie, Marga; când mama
a murit ea era micuþã ºi era foarte ataºatã de mamã, iar eu eram ataºatã mai
mult de tatã. 

Câþi ani avea sora pe atunci?
Cinci aniºori, cinci ºi jumãtate. ªi a dormit cu mama în braþe, moartã, pânã
dimineaþa, când a aruncat-o în cãruþã tata. Ea n-a ºtiut cã e moartã ºi dormea
tot cu mama în braþe, la sânul ei. Cã eram toþi acolo jos, unul într-un altul
bãgaþi, frig, ger, timp de iarnã.

ªi ea nu s-a îmbolnãvit?
Da, pãi ne-a lovit pe toate, dar ne-a salvat rusul. Ei ºi Dumnezeu poate, pute-
rea lui Dumnezeu.  O þigancã care nu ºtiu cu cine venise, nu-mi amintesc ca
copil, acolo în Vladimirovka, s-a îmbolnãvit întâi de tifos ºi tata, de mila

622



noastrã, cã ne îmbolnãveºte ºi pe noi, a luat-o ºi a dus-o într-o casã unde
erau mai mulþi bolnavi de tifos acolo care mureau, dar ºi alþii morþi, cã n-
avea cine sã-i ducã la cãruþã. Numai dacã exista cineva din þigani, zdravãn,
ca sã-i dea, cã rusul ce se ocupa de colectarea cadavrelor nu intra de fricã cã
se îmbolnãveºte de tifos; el n-avea voie sã intre, decât sã batã în geam. Sã
intre în curte ºi sã batã în geam. ªi ºtiai când bãtea în geam pentru ce bãtea.
Dacã ai un mort, sã-l duci afarã în stradã, sã te duci ºi sã arunci mortul. ªi
dacã nu mai era nimeni în casa aia decât din ãºtia amãrâþi ºi morþi, stãteau
morþii acolo în casã cu zilele ºi sãptãmânile. ªi tatãl meu a dus-o acolo pe
tânãra aia. ªi sã vedeþi cã existã o putere Dumnezeascã, pentru cã s-a fãcut
bine fata ºi a ajuns în þarã, înaintea noastrã a ajuns în þarã. Dar nu ºtiu acum
dacã mai trãieºte, s-a mãritat la þarã. 

Cum a ajuns în þarã? 
N-a venit cu noi, cã a plecat fiecare cum a putut; tatãl meu n-a putut sã plece
cu noi pentru cã eram toate micuþe ºi trebuia sã ne poarte în braþe.  Alþii, care
n-au avut copii, care au fost tineri, au plecat imediat cum au intrat ruºii. 

Au fost cazuri când pãrinþii au lãsat copiii?
Da, da, i-au lãsat în agonia morþii ºi au plecat, cã ºtiau cã n-au cum sã-i salve-
ze, n-au cu ce. ªi dacã ãla trãgea sã moarã îl lãsa ºi pleca. Dacã era bolnav de
tifos ºi era în agonia morþii acolo, cã nu putea sã se ridice, îi pãrãseau vii ºi
plecau, fugeau de ruºi. Ce puteai sã faci? Cum puteai sã-l iei ºi cum sã-l duci?

III
„Dumnezeu ne-a þinut, dar nu ºtiu cum”

Interviu realizat cu Gongoroiu Florica, Bucureºti, iunie 2001 

Mã numesc Gongoroiu Florica, dar mie îmi spunea mai înainte Cercel
Florica, pe numele de la pãrinþi. M-am nãscut în 1935, mai 14, în comuna
Palazu Mare.

Ce aþi putea sã ne spuneþi despre pãrinþii dumneavoastrã?
Tatã n-am avut, a fost arestat ºi eu am fost crescutã de mama ºi bunicii mei,
Sanda ºi Vasile Ivancea. 

Aþi avut fraþi sau surori?
Am fost trei surori, eu fiind cea mai mare, iar în Transnistria ni s-a mai nãs-
cut un frate.

Când ºi de unde aþi fost ridicaþi pentru Transnistria?
Din Constanþa, ne-au bãgat la vagoane cu jandarmi, jandarmi. Nu ne-a dat
voie sã luãm decât câte cinci kilograme în mânã, au rãmas casele aºa, cu
toate acolo.

Deci aþi avut casã?
Da, am avut ºi casã.
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ªi ce ocupaþie aþi avut? Din ce trãiaþi?
Munceam, munceam la sapã, mergeam la ferme, adicã nu eu, ci pãrinþii, pã-
rinþii mei mergeau, cã eu eram micã, aveam cam ºapte ani când am plecat,
dar þin minte când ne-au dus la Karanika, unde am stat patru ani. 

Patru ani?
Patru ani, în care nu ne dãdeau decât mãlai ºi o mânã de cartofi. Ce foame
am îndurat, ce foame! Când a murit mama mare, am îngropat-o în curtea
unde am stat noi, pentru cã alþii scoteau morþii ºi îi mâncau. ªi am auzit cã
vor sã facã o groapã mare, mare-mare, cã eram acolo vreo cinci mii de per-
soane, sã ne bage în groapa aia ºi sã ne omoare cu var, sã puie var peste noi
ºi apã, sã ne ardã. Noi, când am auzit, am plecat în timp de iarnã, toamnã
aºa, am înfãºurat picioarele cu cârpã, de unde pantofi, am adunat ce am
gãsit – pãturi, haine, tot ce am gãsit – ºi am plecat toþi copiii cu tata mare. ªi
am mers noi pe drum douã luni de zile, prin pãduri. Gãseam porumb,
coceni,  desfãceam ºi mâncam crud, cã n-aveam ce sã facem. Unii þigani mai
gãseau câte un urs, câte o caprã; o tãiau, o puneau pe foc.

A fost îngrozitor, cred?
Pãi adunam pãduchii de pe noi cu pumnul, iar despre haine ce sã vã mai
spun... Nici de mâncare n-aveam nimic, ne aduceau ruºii, sãracii, ne adu-
ceau mâncare cu ei. Ne dãdeau pâine fãcutã, ne chemau afarã, ne îmbrãcau,
dãdeau lui mama sãpun sã ne spale, piepteni de pãduchi, cã ziceau: „merg
pãduchii de pe copii”. Ne-au dat pãturi, o plapumã ºi spuneau: „Uite! „Acu-
ma speli copiii, dai cu var, faci curat, ºi-mi arunci mie afarã hainele vechi, sã
le dau foc”. ªi am dormit în aºternuturile primite ºi nu mai fãceam pe urmã
pãduchi. Eram numai semne din cauza scãrpinãturii, în cap la fel eram, pe
mâini la fel. Ne-am umplut de râie de aia câineascã, toþii copiii în casã.
Numai mama ºi tata n-au avut. Nu puteam sã dormim toatã noaptea, pentru
cã eram numai rãni. 

Mama era lãhuzã în vremea ceea, cã se nãscuse acolo fratele meu. Þin
minte ca acum, a nãscut mama pe sobã sus, de aia de foc, cã n-avea unde.
N-aveam decât o camerã ºi o salã. ªi ne culcam cu toþii în patul ãla care ni
l-au dat ruºii. Mama sãraca, când a luat-o durerea, au pus-o pe sobã, cã nu
era doctor, nu era nimic, ºi acolo a nãscut. Noroc cu ruºii, cã ne dãdeau
sãracii pâini,  mâncare, chiar dacã nouã nu ne plãcea cum fãceau ei mânca-
rea, ruºii; o fãceau altfel, nu ca noi. Veneau rusoaicele ºi ziceau: „Aicea sã
ne ducem, cã aicea sunt copii mulþi”, ºi la noi veneau, cã era cimitirul nu pe
prima stradã, a doua stradã de la noi, ºi ei fãceau niºte colaci atât de mari cã
mâncai douã zile dintr-unul. 

Dar Dumnezeu ne-a þinut, dar nu ºtiu cum. Când am fugit din satul acela
de teama rãzboiului, mergeam zi ºi noaptea prin pãdure, nu puteam sã ieºim
la drum, cã dacã ieºeam ne omorau nemþii. În drumul nostru mergeau oa-
menii cu copii în spinare, care cãdea mai murea, care era mai bãtrân nu
putea sã ajungã, iar murea, cãdea pe drum, cã n-aveai ce sã faci, nu puteai
sã stai lângã el, sã rãmâi cu el acolo. ªi mergeam, muream de sete – lasã
foamea -, dar setea te omora ºi beam apã din copitele la cai, pe unde umblau
ºi ploua ºi rãmânea apã în pãmânturi, unde cãlca calul. Noi luam cu mâna
ºi beam; cã era cu noroi, cã era cu sânge, nu conta. Când au venit ruºii cu
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rãzboiul, ne-au gãsit sãraci, parcã acuma vãd, ºi ruºii ne-au dat niºte case ºi
ne-au spus sã stãm acolo pânã vor pleca ei. „Când plecãm noi, vã luãm cu
cãruþe, vã luãm cu caii, cu maºini, nu vã lãsãm aici”, ºi ne-au luat ºi ne-au
dus. Unde crezi cã ne-au adus? Undeva aproape de Galaþi, unde am stat mai
multe luni, iar de acolo ne-au bãgat în lagãr. Ne-au dat tratament, ne-au de-
zinfectat, ne-au pus la bãi, hranã rece, îmbrãcãminte, ne îmbrãca pe toþi, ºi
fiecare care avea buletin, de unde l-a avut, ne-a trimis pe fiecare la locul lor. 

Cum s-au purtat ruºii cu voi?
Foarte bine, foarte bine. Fãceau o mâncare excepþionalã; luau un porc, îl fã-
ceau în patru, puneau o jumãtate de sare, fidea, ºi zece gãleþi de borº ºi ne
fãcea supã, ciorbã, ºi mâncam aºa cu ei; ne fãceau plãcintã de varzã acrã;
parcã vãd rusoaicele, bucãtãresele. ªi veneau la noi ºi ne aduceau cu gãlea-
ta apã, cã noi eram cam 50 de copii. Sãracii ruºi, au fãcut ºi ei ce au putut
pentru noi, cã eram mulþi, cam 4-5000 de familii. Ne dãdeau maºini, cãruþe
cu cai, ºi unde ajungeau ei înainte, trimiteau maºinile dupã noi.

V-am spus cã ne-au adus la Galaþi ne-au dat lucruri, ne-au dat haine noi,
pantofi, basmale la femei, bluze, rochii, cãmãºi ºi saci de salam ºi de pâine
neagrã. Încolo nici un fel de mâncare, adicã ca sã stai o lunã de zile sau douã
în lagãr, pãi poþi sã mai mãnânci? Cã nu mai mâncam. Mâncam pâinea
goalã. Ni se scârbise, ºi pe urmã a venit un ordin, ºi fiecare de unde este,
gata, ºi ne-au dat bilete de tren ºi am plecat. 

Cine v-a bãgat în lagãr: ruºii sau românii?
Nu, ruºii ne-au adus ºi românii ne-au bãgat în lagãr. Românii noºtri ne-au
primit ºi ne-au bãgat în lagãr. Eram aproape 2000 de familii. Þin minte ca
acum, ne aducea salamul ºi pâinea neagrã cu sacii, mã sãturasem. ªi uite aºa
ne-au îngrijit ºi ne-au îmbrãcat, apoi ne-au dat la fiecare bilet de tren de
acolo, din Galaþi, de-am mers fiecare de unde era.  

Cum a mai fost în Transnistria?
Vai de capul nostru, nu era nici luminã, nici apã, mergeam ºi luam apã de
la Nistru de acolo, cu gãleþile. Strângeam ºi noi peºti din ãia mici, dupã ce
scoteau ruºii nãvoadele, ºi-i mâncam. Noi am trãit puþin mai bine, cãci am
avut aur când am plecat. Am avut ºi noi patru-cinci salbe de aur ale mamei
ºi am vândut de am dat la ruºi, cã ne aduceau sãracii mãlai, ba fãinã, ba
pâine ne aduceau, ba fasole, ba cartofi. 

Parcã mama dumneavoastrã a murit acolo?
Da, a murit acolo, dar bunica, pentru cã mama mea a scãpat, ea a murit aici.
Pe mama mare am îngropat-o în curte, cu toate cã cimitirul era lângã noi, dar
scoteau morþii ºi îi mâncau.

Aþi vãzut ...?
Am vãzut cu ochii mei cum scoteau mortul ºi îl mâncau. Scoteau mortul ºi
îl prãjeau, îl puneau pe foc ºi îl mâncau. În urma celor prin care am trecut
m-am ºi îmbolnãvit. 

Ce boalã?
Nu ºtiu. Am stat doi ani de zile de am zãcut ºi pe urmã m-au luat ºi m-au
dus la spital, aici în Bucureºti.
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Când a fost asta, în ce an?
Pãi aveam vreo 13 ani ºi mi-au spus doctorii: asta se trage din cauza setei,
din cauza mâncãrii ºi a obosealii. ªi mi-au fãcut sãracii tratament, dar m-au
scãpat, iar eu doi ani n-am mers. Am stat lungitã în pat. 

În Transnistria aþi întâlnit germani?
Da. Nemþii, mamã, au bãgat 3000 de oameni într-o groapã ºi i-au împuºcat.
Cu copii, bãtrânii tineri, cu toþii... ªi au scãpat de acolo doi inºi, dedesubt,
ºi ãla era un nepot de a lui mama mea mare, ºi a venit omul ºi plângea plin
de sânge cu copilul lui de 11 ani: „N-a rãmas nimeni” zicea. „Din tot convo-
iul nostru – zice – n-am rãmas decât eu ºi bãiatul meu”. A venit omul nebun
acasã. 

Înainte de a vã ridica pentru a fi deportaþi nu aþi auzit nici un zvon?
Nu, pãi dacã ºtiam, fugeam. Nu stãteam, plecam cine ºtie pe unde. Pe la þarã,
dar dacã n-am ºtiut, ne-au luat într-o searã fãrã veste, fãrã nimic. 

Când aþi venit înapoi din Transnistria, pe urmã ce a întâmplat?
Ne-au dus la Galaþi. De la Galaþi ne-au dat, v-am spus, bilete ºi fiecare a ple-
cat la casa lui. Noi, când am venit de acolo, din Transnistria, nu aveam acte.
Eu cu sorã-mea, aia mai micã, ºi cu fratele meu n-aveam acte, ºi mama noas-
trã ne-a fãcut acte aici, la Bucureºti, mult mai târziu, fiindcã cele vechi le
pierduse în deportare. 

Familia dumneavoastrã a fost de þigani nomazi sau sedentari?
Nu nomazi, de vatrã am fost, noi þigani sedentari am fost. Nomazii au fost
pletoºii. Când ne-au dat drumul nu mai aveam casã, nici tu masã, nimic. Am
vrut sã venim la casele noastre ºi erau ocupate. Primarul a fãcut ce a fãcut
ºi pe urmã ne-au dat locuri sã ne facem ºi noi câte un bordei. ªi am fãcut
bordei de acela, aºa, cu gaurã în pãmânt ºi cu lemne aºa sus. ªi am fãcut.
Apoi pe urmã, când a venit foametea prin 1947, vai de mama noastrã, a ple-
cat mama cu noi pânã în Craiova, de la Craiova înapoi. Sã am sãnãtate cât
am stat prin gãri ºi mâncam coceni de mãr, care mânca lumea; noi îi strân-
geam în poalã ºi mâncam, cã n-aveam ce sã mâncãm. Vai de mama noastrã,
ºi era omor. De ce sã mai povestesc, cã mi-ar trebui trei 3 zile, dar mã doare
când îmi aduc aminte. Mã ia ameþelile când mã gândesc pe unde am trecut.
Cã noi þiganii am tras ºi în Bãrãgan, noi am tras ºi în Transnistria, ºi nu vrea
nimenea sã recunoascã. Asta e, atâta e, ce sã-þi mai povestesc, cã m-au luat
durerile de cap.

626



ÎN LOC DE CONCLUZII*

Documentele incluse în volumul de faþã vin sã ofere o imagine oarecum
unitarã ºi condensatã a istoriei þiganilor din România în intervalul 1919-1944.
Este o epocã plinã de transformãri pentru societatea româneascã care, sub
aspect statal, îºi mãreºte de peste douã ori numãrul de locuitori ºi suprafaþa
teritorialã, ºi de aproape de trei ori procentul populaþiei minoritare. Cu toate
cã nu existã un recensãmânt naþional pentru anul 1919, populaþia României se
ridica dupã unele estimãri la aproximativ 15.500.000 de persoane1, din care
peste patru milioane erau, din punct de vedere etnic, minoritari (28,1% la
recensãmântul din 1930). Principalele minoritãþi sunt formate din maghiari,
peste 7%, evrei ºi germani, fiecare cu peste 4%.

Numãrul þiganilor se ridica la un sfert de milion, din care circa 60.000 erau
nomazi ºi seminomazi. Diferenþa o reprezintã þiganii sedentari (de vatrã), sub
rezerva cã numãrul acestora poate fi de douã-trei ori mai mare, cifra fiind greu
de precizat din motive atât subiective, cât ºi obiective. Nedeclararea originii
etnice reale a fost determinatã de încercarea lor de a se confunda cu populaþia
conlocuitoare (o parte a þiganilor de vatrã preferând sã se defineascã români,
maghiari, sârbi, turci ºi tãtari, cuantumul lor fiind un bun indice al asimilãrii
în cadrul altor etnii) ºi totodatã justificatã atât de teama faþã de desconsidera-
rea ce i-a urmãrit sute de ani, cât ºi de dorinþa de autointegrare, în scopul unei
eventuale vieþi mai bune. De aceea, operatorii recensãmântului din 1930, de
pildã, i-a putut depista ºi înregistra cu greutate, mai ales în condiþiile în care
þiganii sedentari ºi-au pierdut în marea lor majoritate limba, portul ºi obi-
ceiurile. Mai mult, faþã de nomazi, caracteristicile lor genetice ºi antropologi-
ce, rezultate din studii de specialitate, s-au pierdut în mare parte, în special
prin amestecul cu alte etnii.

Anul 1919 a fost unul de referinþã pentru România modernã, în care statul
se vede în faþa noilor realitãþi de la finele primului rãzboi, ce impuneau
rezolvarea unor probleme deosebit de complexe, inerente oricãrui fapt de
asemenea amploare ºi semnificaþie politico-socialã. Se manifestã acum nu
numai o diversitate în ceea ce priveºte structura etnicã ºi confesionalã, dar ºi
evidente inegalitãþi regionale din punct de vedere social, economic ºi cultural.
De aceea, necesitatea unor noi acte normative ºi a unei noi Constituþii au fost
deziderate ce s-au rezolvat în timp, nu fãrã convulsii ºi poticniri. Deºi în 1919
au fost elaborate o serie de documente privitoare la minoritãþile naþionale, care
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reglementau doar parþial unele probleme, ele se refereau în special la maghiari,
evrei ºi germani. Imperfecþiunile acestor reglementãri nu ºi-au gãsit rezolvarea
nici prin Constituþia din 1923, apreciatã ca cea mai democraticã ºi de creaþie
liberalã. Astfel,  þiganii – minoritate ce reprezenta circa 2% din populaþia totalã
a þãrii ºi care contribuise vreme de ºase secole la progresul economic al þãrii,
însã mereu aºezatã pe treapta cea mai de jos a fiinþei umane – nu au fost
cuprinºi în mod special în aceste reglementãri, fiind consideraþi de cãtre
autoritãþi, în general, fãrã importanþã deosebitã. Mai mult, reforma agrarã, de-
clanºatã încã din decembrie 1918 ºi pusã în aplicare în perioada urmãtoare,
împroprietãreºte un numãr foarte mic de þigani, în special pe cei care au par-
ticipat la rãzboi sau familiile acestora, cât ºi un numãr limitat de familii de
þigani vãtraºi din zonele rurale. Reglementãrile legii, aºa cum au fost conce-
pute, ºi normativele de punere în aplicare nu au þinut cont de particularitãþile
acestei etnii, de specificul muncii ºi obiceiurile þiganilor. Spre exemplu, aproa-
pe 20.000 de persoane ce formau populaþia de rudari, lingurari ºi alþi lucrãtori
în lemn, meserii practicate de sute de ani, ar fi preferat sã primeascã, în locul
terenului arabil, o suprafaþã împãduritã ce ar fi favorizat desfãºurarea în mai
bune condiþii a meseriei lor ºi implicit a ridicãrii nivelului de viaþã2. De aseme-
nea, legea agrarã nu lãsa nici autoritãþilor locale libertatea de interpretare ºi
aplicare, deºi acestea erau mai în cunoºtinþã de cauzã datoritã convieþuirii în-
delungate alãturi de þigani, chiar dacã guvernanþii lãsau a se înþelege o descen-
tralizare în favoarea minoritãþilor. Mai mult, dupã numai un deceniu, o mare
parte a þiganilor împroprietãriþi ºi-au vândut terenurile datoritã în special
inaptitudinii lor în a cultiva pãmântul3. 

Singurii care cunosc o ameliorare a calitãþii vieþii, odatã cu ascensiunea
economicã din a doua jumãtate a deceniului trei, sunt cei care locuiau în mari-
le aºezãri urbane ºi se ocupau îndeosebi de comerþul cu flori ºi lãutãria. În
Bucureºti, de exemplu, numãrul þiganilor lãutari se situa între 600 ºi 800, în
funcþie de sezonul nunþilor, petrecerilor etc, mulþi dintre ei având domiciliul
în localitãþile apropiate. Trebuie însã remarcat faptul cã cifra de 10.000 de lãu-
tari, avansatã de G. Potra4 ºi preluatã de I. Chelcea, este total eronatã. În aceastã
perioadã, în Bucureºti nu se gãseau în total mai mult de 15.000-17.000 de
þigani, din care numai 3000-4000 de persoane formau populaþia activã, ocupa-
tã însã ºi cu alte îndeletniciri, precum fierari, argintari, coºari, zidari, croitori,
cizmari, gunoieri etc.

Numai cã multe din meseriile tradiþionale practicate de þigani îºi pierd în
epocã din importanþã, datoritã ascensiunii produselor confecþionate industri-
al. În mediul rural, rudarii, artizanii obiectelor confecþionate din lemn, îºi vãd
periclitatã activitatea din cauza apariþiei utilajelor agricole din fier, mai ieftine
ºi mai rezistente. Pe de altã parte, se mai confruntau ºi cu lipsa materiei prime,
pentru a cãrei exploatare aveau nevoie de o serie de autorizaþii din partea ad-
ministraþiei silvice ºi a autoritãþilor locale. Prin diminuarea venitului, multe
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familii de rudari sunt forþate la transhumanþã sau schimbarea îndeletnicirii. În
special în Transilvania se vor îndrepta spre îngrijirea animalelor (ciurdari, por-
cari etc), îndeletnicire mai puþin cãutatã de restul populaþiei. 

În mediul urban, din cauza industrializãrii ºi aducerii unor meseriaºi strãi-
ni (de pildã zidari), dispar o serie de meserii specifice þiganilor, fapt ce deter-
minã o înrãutãþire a nivelului de trai, iar mahalalele oraºelor populate în spe-
cial de aceastã etnie fac o notã discordantã, consemnatã în documente de di-
verºii cãlãtori care viziteazã þara. Cei care au mijloace de tracþiune animalã  (cai
ºi cãruþe), devin în mare parte comercianþi ambulanþi. Alþii, destul de nume-
roºi, fãrã nici o altã pregãtire, se îndreaptã cãtre munci necalificate, prost plã-
tite, sezoniere, cum ar fi salahori, gunoieri etc.

În condiþiile arãtate, viaþa þiganilor nomazi ºi sedentari se desfãºoarã sub
semnul unei toleranþe relative din partea conlocuitorilor ºi a autoritãþilor, într-o
luptã permanentã pentru supravieþuire, de multe ori la limita legii sau în afa-
ra ei. Din cauza cazierului, peste 3000 de persoane ale acestei minoritãþi, îm-
preunã cu familiile lor, vor fi consideraþi indizerabili, în anul 1942 fiind tre-
cuþi în tabelele întocmite pentru a fi deportaþi în Transnistria.

Neavând o organizare pe criterii etnice, asemeni altor minoritãþi din Româ-
nia, emanciparea þiganilor era imposibilã, mai ales cã autoritãþile statului, par-
tidele politice, biserica sau alte organisme nu întreprindeau mai nimic pentru
îmbunãtãþirea situaþiei lor. Din documentele pãstrate în arhive, rezultã cã în
perioada interbelicã au existat o serie de atitudini discriminatorii faþã de þi-
gani, dar ºi preocupãri de supraveghere din partea poliþiei. 

Atenþia de care se „bucurã” aceastã minoritate rezultã ºi din referatul
întocmit de Inspectoratul de Poliþie din Cluj, la solicitarea Direcþiei de Poliþie
ºi Siguranþã Generalã5. Interesul arãtat se datoreazã în special faptului cã în
Transilvania ºi Banat, la 1918, trãiau peste 70.000 þigani, mai mult de jumãtate
fiind de altã religie decît cea greco-ortodoxã. Lãsând la o parte documentarea
superficialã a autorului acestui referat, care are la bazã doar un document –
probabil în limba maghiarã – rãmas în arhivele moºtenite de noile autoritãþi,
materialul conþine date demografice ºi o istorie a þiganilor, cu referinþe speciale
la originea lor, dar ºi o caracterizare relativã a acestora. Autorul diferenþiazã
cele douã tipuri cunoscute, nomazii (corturarii) ºi vãtraºii (þiganii de sat), cu
menþiunea cã prima categorie s-a redus considerabil dupã ce autoritãþile ma-
ghiare au pus în aplicare în ultimele decenii un plan viabil pentru sedentari-
zarea lor. A doua categorie, mult mai numeroasã, a fost alimentatã cu mulþi
refugiaþi din Vechiul Regat, probabil în perioada când aceºtia aveau statutul de
robi. Este de remarcat caracterizarea rasistã a autorului: „Þiganul posedã fi-
reºte ºi o oarecare inferioritate moralã, este întotdeauna egoist ºi simþul de co-
munitate pe care îl are corturarul, cel puþin faþã de camarazii sãi de rasã, îi lip-
seºte complet. (...) El cautã sã scoatã din orice lucru foloasele cele mai mari po-
sibile (...), de a acapara totul prin înºelarea altora”. Se remarcã din acelaºi stu-
diu faptul cã þiganii sedentari ºi-au pierdut obiceiurile, limba ºi caracteristicile
antropologice: „Ei diferã în toate de corturari ºi tipul lor de rasã s-a schimbat,
nemaiavând forma îngustã ºi micã a capului, expresia tipic melancolicã a
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trãsãturilor feþei, mâinile ºi picioarele mici ºi mersul uºor ºi mândru al cor-
turarilor. Fetele lor nu mai au decât culoarea brunã a tenului ºi au cãpãtat o
expresie vicleanã”. Autorul îºi încheie referatul printr-o observaþie nu lipsitã
de semnificaþie: „Din punct de vedere etnografic ºi psihologic, þiganul va
rãmâne încã mult timp interesant. În tot cazul, este singurul popor care, deºi
lipsit de patrie, a ºtiut sã-ºi pãstreze originalitatea ºi, fãrã a se cultiva cu cul-
tura naþionalã, a rãmas curat în toate particularitãþile sale”.

În acelaºi context, al interesului autoritãþilor faþã de þiganii ardeleni, este
semnificativã atitudinea Ministerului de Interne faþã o notã informativã a po-
liþiei din Oradea. Având un ton alarmist, aceastã notã speculeazã o ºtire apã-
rutã într-un ziar maghiar despre iminenta deportare intenþionatã a þiganilor
nomazi din Ungaria peste graniþã, în România. Deºi autoritãþile emit o serie de
ordine cãtre judeþele de frontierã, pentru a preveni o eventualã migraþie ilega-
lã, se pare cã zvonul nu avea acoperire ºi fusese interpretat greºit pe baza unei
mai vechii intenþii a þãrii vecine. Existã documente conform cãrora guvernul
maghiar a avut într-adevãr intenþia, înainte de prima conflagraþie mondialã, de
a coloniza zona Fãgãraºului6 cu þigani corturari. Proiectul, bine pus la punct,
prevedea crearea unei mari colonii, cu toate utilitãþile sociale (ºcoli, spitale),
pentru asimilarea forþatã a acestora. Se pare însã cã rãzboiul a împiedicat
punerea lui în aplicare.

În general, pentru deceniul al treilea nu existã prea multe date despre
aceastã etnie ºi asupra relaþiilor ei cu autoritãþile. Din documentele pãstrate se
poate afirma cã mai curând au existat manifestãri ce solicitau intervenþia fac-
torilor de decizie pentru reglementarea unor situaþii conflictuale. Spre exem-
plu, solicitãri ale diverselor asociaþii de muzicanþi pentru reglementarea con-
curenþei, diverse plângeri ale locuitorilor din periferia Clujului contra unui
grup de þigani, potenþialul pericol al unor boli contagioase etc. 

La începutul deceniului patru, dupã o lungã crizã economico-financiarã ºi
dupã mai multe curbe de sacrificiu impuse de guvernele ce s-au perindat la
cârma þãrii, nivelul de trai al populaþiei a scãzut simþitor, lovind implicit, poate
chiar mai mult, ºi minoritatea þigãneascã. Probabil cã ºi din aceste motive, în
acest an se declanºeazã o serie de miºcãri de organizare ºi emancipare. De alt-
fel, întregul deceniu este marcat de aceste încercãri de organizare mai mult sau
mai puþin reuºite. Datoritã în special nivelului scãzut de viaþã ºi a lipsei de
educaþie (peste 90% erau analfabeþi), aceastã minoritate a fost uºor de manipu-
lat de cãtre diverºii lideri apãruþi.

Prima formã de organizare, dupã cum semnaleazã un raport al Direcþiei
Generale a Poliþiei, a fost Asociaþia Generalã a Þiganilor din România, condusã
de arhimandritul Calinic I. Popp ªerboianu. Autorul informãrii face un cur-
riculum – preluat probabil din datele depuse de asociaþie la Tribunalul Ilfov –
al lui ªerboianu, sub rezerva existenþei rangului bisericesc utilizat de iniþiator.
În anexa raportului se afla Apelul asociaþiei cãtre toþi þiganii din România,
cuprinzând scopul organizaþiei ºi obiectivele de ordin cultural ºi asistenþã
socialã. Ultima parte a apelului conþine o chemare cãtre toþi þiganii din Româ-
nia, pentru înscrierea în asociaþie7. Cifra de 27.000 de înscrieri, anunþatã în
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apel, este însã neverosimilã. ªerboianu, necunoscând datele recensãmântului
din 1930, spera prin invocarea unui numãr mare de þigani înscriºi, cã poate
aduna în organizaþia sa un numãr cu adevãrat semnificativ de membri. În reali-
tate, din datele recensãmântului menþionat, singurul în perioada dintre cele
douã rãzboaie, rezultã puþin peste 25.000 de bãrbaþi adulþi care s-au declarat
ca aparþinãtori ai acestei etnii. 

La nici o lunã de zile dupã apariþia A.G.Þ.R.-ului condus de ªerboianu,
comisarul ºef al Poliþiei Capitalei semnaleazã proiectul de înfiinþare al unei
alte organizaþii a þiganilor, denumitã „Uniunea Generalã a Romilor din Ro-
mânia”. Iniþiativa aparþine lui Gheorghe A. Lãzãrescu-Lãzuricã, care aduce în
actele oficiale denumirea de rom, considerând jignitor termenul de „þigan”.
Pentru a submina asociaþia lui ªerboianu, Lãzuricã lanseazã zvonul cã ªerbo-
ianu a fost excomunicat de Biserica Ortodoxã ºi cã ar vrea sã-i converteascã pe
membrii organizaþiei sale la biserica unitã (greco-catolicã). Referatul se încheie
cu un pronostic referitor la viitorul celor douã organizaþii: „Lupta între Asoci-
aþia þiganilor (ªerboianu) ºi Uniunea romilor (Lãzãrescu-Lãzurica) începe abia
acum, iar rezultatul nu se poate întrevedea decât în 2 ipoteze: ori reuºeºte Uni-
unea romilor, contopind asociaþia, ori se desfiinþeazã amândouã”8.

Organizaþia lui Lazuricã îºi programeazã primul congres pe 8 octombrie
1933. În publicitatea pe care ºi-o face, se semnaleazã din nou susþinerea aces-
tei organizaþii de cãtre Patriarhie ºi în acelaºi timp atacul împotriva lui ªerbo-
ianu. O notã aparte în aceastã disputã este sprijinul cerut de Lãzuricã lui Corn-
eliu Zelea Codreanu, ºeful Gãrzii de Fier. În contrapartidã, ªerboianu îl acuzã
pe Lãzuricã de subordonarea Uniunii scopurilor politice ale Partidului Naþio-
nal Agrar de sub conducerea lui Goga, cum rezultã dintr-un raport al poliþiei
din 9 octombrie 1933, acuzaþie ce se va dovedi întemeiatã 9.

Direcþia Generalã a Poliþiei acorda o atenþie deosebitã conflictului dintre cei
doi lideri, iar urmãtoarele luni abundã de note informative pe aceastã temã. La
10 octombrie 1933, Poliþia Capitalei redacteazã un referat despre congresul
uniunii lui Lãzuricã ºi textul unei moþiuni votate la acest congres. Nota sem-
naleazã douã paragrafe ale moþiunii care aduc atingere, cum s-a vãzut mai sus,
libertãþilor constituþionale: „Considerãm renegat pe orice rom care duce o altã
acþiune, sau se alãturã altei grupãri contrarii Uniunii Generale a Romilor (...).
Ne legãm sã fim patrioþi, dinastici ºi ortodocºi, respingând orice propagandã
subversivã ºi periculoasã statului român ºi bisericii ortodoxe”. Patriarhia nu se
delimiteazã de acest apel, chiar dacã se ºtie din recensãmântul fãcut în 1930
cã din numãrul þiganilor care ºi-au declarat  o anumitã apartenenþã religioasã,
puþin peste jumãtate sunt ortodocºi, restul aparþinând altor culte, fiind greco-
catolici, romano-catolici, neoprotestanþi, musulmani etc.

Aºa cum s-a sugerat deja ºi cum se poate constata din mai multe docu-
mente incluse în acest volum, luptele interne duse între liderii romilor ºi par-
tizanatul interesat al autoritãþilor, ºi în special al bisericii, încalcã libertãþile a-
cordate în Titlul II al Constituþiei României, aºa cum apar – de pildã – în art. 5:
„Românii, fãrã deosebire de originea etnicã, de limbã sau de religie, se bucurã
de libertatea conºtiinþei (...), de libertatea întrunirilor, de libertatea de asocia-
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þie”; art. 7, primul aliniat: „Deosebirea de credinþe religioase ºi confesiuni, de
origine etnicã ºi de limbã, nu constituie în România o piedicã spre a dobândi
drepturile civile ºi politice ºi a le exercita”; art. 22, primul aliniat:„Libertatea
conºtiinþei este absolutã. Statul garanteazã tuturor cultelor deopotriva libertate
ºi protecþiune, întrucât exerciþiul lor nu aduce atingere ordinii publice, bune-
lor moravuri ºi legilor de organizare ale statului”; art. 25, primul aliniat (frag-
ment): „Constituþiunea garanteazã tuturor libertatea de a comunica ºi publica
ideile ºi opiniunile lor prin grai, prin scris ºi prin presã”; art. 28: „Românii fãrã
deosebire de originea etnicã, de limbã sau religie, au dreptul de a se aduna
paºnici ºi fãrã arme, conformându-se legilor care reguleazã exercitarea acestui
drept, pentru a trata tot felul de chestiuni, întru aceasta nu este trebuinþã de
autorizare prealabilã. Întrunirile sub cerul liber sunt permise, afarã de pieþele
ºi cãile publice. Întrunirile, procesiunile ºi manifestaþiile pe caile ºi pieþele pu-
blice sunt supuse legilor poliþieneºti”; art. 29 (fragment): „Românii, fãrã deose-
bire de originea etnicã, de limbã sau de religie, au dreptul a se asocia, confor-
mându-se legilor care reguleazã exerciþiul acestui drept. Dreptul de liberã aso-
ciaþiune nu implicã în sine dreptul de a crea persoane juridice”.

Din referatul poliþiei din 14 octombrie 193310 este semnificativã descrierea
celor douã organizaþii. La prezentarea programului uniunii lui Lãzuricã se ara-
tã printre alte puncte aparent nobile ºi acela de combatere a asociaþiei lui ªer-
boianu. Fãrã a efectua o anchetã pentru verificarea intenþiei lui ªerboianu de
a converti la biserica unitã pe membrii asociaþiei, Direcþia Generalã a Poliþiei
se ghideazã în notele informative dupã un simplu zvon lansat de Lãzuricã. Mai
mult, pe cererea lui ªerboianu, adresatã Tribunalului Ilfov, ca asociaþia sa sã
devinã persoanã juridicã, poliþia refuzã un aviz favorabil numai pentru moti-
vul cã cealaltã organizaþie a lui Lãzuricã are sprijinul Patriarhiei11.  Se pare cã
intenþiile lui Lãzuricã de a intra în viaþa politicã se confirmã ºi dupã ce cu nu-
mai douã luni în urmã chema organizaþia sã voteze cu Partidul Naþional Agrar,
în nota din 4 decembrie 1933 se menþioneazã apelul aceluiaºi lider cãtre romii
din România, prin care sunt îndemnaþi sã voteze la viitoarele alegeri pentru
Partidul Liberal ºi primul ministru I.G. Duca12. 

În teritoriu se manifestã o serie de conflicte între autoritãþi sau populaþie pe
de-o parte ºi þiganii nomazi pe de alta. În anul 1934, primãria oraºului Huedin
solicita Prefecturii Cluj sã o scape de 38 de familii de þigani nomazi care s-au
stabilit lângã o pãdure limitrofã localitãþii13. Conflictul se amplificã în momen-
tul în care prefectura repartizeazã acest grup în ºase comune ale judeþului,
când cinci dintre ele – prin refuzul primãriilor – nu dau curs ordinului.  Moti-
vele refuzului, aparent legale, invocate prin articolul 13 din Legea Organizãrii
Administraþiei Locale, sunt de fapt o intoleranþã a populaþiei faþã de aceastã
minoritate. Conflictul se mutã la nivelul autoritãþilor, primãrii, poliþie, prefec-
turã, când aceasta din urmã, cu sprijinul jandarmeriei, pune în aplicare ordi-
nul de mutare 14. 

632

10 Ibidem, f.60-61(doc. 34).
11 Ibidem, f.63-64.
12 Ibidem, f.68 (doc. 39).
13 Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.40 (doc. 44).
14 Ibidem, f.46, 48 (doc. 84).



În circulara din 12 decembrie 1934 a Ministerului de Interne cãtre prefec-
turi se remarcã intenþia de constrângere ºi limitare a circulaþiei þiganilor no-
mazi15. Campania dusã împotriva nomazilor poate fi consideratã o îngrãdire a
libertãþilor acestora, fãrã a se elabora mãsuri concrete pentru integrarea lor
socialã. De altfel, din multitudinea de guverne ce s-au perindat la conducerea
statului ºi partidele politice ce au alternat la guvernare, nici unul nu a venit cu
un program concret pentru aceasta minoritate, chiar dacã în România se poate
vorbi de începutul unei creºteri economice. În acelaºi timp însã, activitatea
acestor organizaþii etnice este evaluatã permanent prin note informative, ra-
poarte ºi analize de cãtre Serviciul Poliþiei de Siguranþã, departament care în
mod normal are ca atribuþii siguranþa statului.

În primãvara anului 1934 apare un nou lider, în persoana lui Gheorghe
Niculescu, comerciant ºi consilier la Ministerul Muncii, cu autotitulatura de
„Mare Voievod” 16. Dupã debarcarea lui Lãzuricã, acesta devine preºedinte al
Uniunii Generale a Romilor din România ºi are meritul cã reuºeºte prin sen-
tinþa numãrul 117 din 30 noiembrie 1934 a Tribunalului Ilfov, publicatã în
„Monitorul Oficial” nr. 52 din 2 martie 1935, ca U.G.R.R. sã primeascã statutul
de persoanã juridicã.            

În acelaºi timp, nemulþumit de pierderea poziþiei, Lãzuricã încearcã sã or-
ganizeze în  octombrie 1934, la Târnãveni, judeþul Târnava Micã, un congres
general al romilor, cu scopul de a-ºi recâºtiga poziþia. În sprijinul demersului
sãu, Lãzuricã aduce „adresele” din 7 ºi 17 septembrie 1934 ale Bisericii Orto-
doxe Române care anunþa cã poliþia a retras „cãrþile de misionari” grupului
Gheorghe Niculescu 17, deºi – aºa cum s-a menþionat deja – încriminatul Nicu-
lescu obþinuse recunoaºterea juridicã a Uniunii. Este interesant de remarcat in-
fluenþa pe care o are Lãzuricã în unele cercuri politice ºi pe lângã Biserica Or-
todoxã. Acest personaj controversat, Gh.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, prin acþiunile
sale va rãmâne în urmãtorii ani unul din liderii acestei minoritãþi, chiar dacã
popularitatea lui este oarecum redusã. El va atinge apogeul „carierei” sale în
anul 1938, dupã cum rezultã din raportul întocmit de Inspectoratul General de
Poliþie Craiova cãtre Direcþia Generalã a Poliþiei18. La 2 februarie 1938, Lãzuricã
ºi organizaþia lui, nou creatã, denumitã Asociaþia Cetãþeneascã a Romilor din
România, þine o întrunire în oraºul Craiova. Pe linia antievreiascã a guvernu-
lui Goga-Cuza aflat la putere, Lãzuricã ºi alþi oratori (Cristescu) adoptã în cu-
vântãrile lor o virulentã atitudine antisemitã, mutând vinovãþia pentru situaþia
social-economicã a þiganilor pe umerii minoritãþii evreieºti: ,,Pentru binele
nostru ºi al þãrii – afirma el – sã urmãm Partidul Naþional Creºtin, cãci prin el
putem izbuti. Nu este vorba de un partid invechit în rele, ci de un partid în
frunte cu Patriarhul Naþionalismului, d-l profesor A.C. Cuza, ºi cu poetul nea-
mului, d-l Octavian Goga. (...) Þara noastrã este ameninþatã de primejdie, cãci
strãinii ºi în special jidanii au nãpãstuit-o ºi au pus stãpânire pe tot ce avem
de preþ. Trebuie sã luptãm ca sã curãþãm cojocul românesc de pãduchele jidã-
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nesc. Pânã ºi Craiova este nãpãditã de jidani, cãci aproape 20% din populaþie
sunt evrei. Evreilor nu le convine ca poporul românesc sã fie unit, cãci ei
numai datoritã dezbinãrii trãiesc speculând neamurile. (...) Actul cel mai mare
fãcut de acest guvern a fost suprimarea gazetelor jidãneºti în 24 de ore. Dacã
noi suntem atât de sãraci în þarã bogatã, aceasta este datoritã în mare parte pre-
sei jidoveºti, care lucra numai pentru interesele jidovilor ºi jidoviºtilor”19.

În acelaºi timp, Uniunea Generalã a Romilor din România, sub conducerea
lui Gheorghe Niculescu, îºi consolideazã poziþia de lider între organizaþiile de
þigani. Având deja personalitate juridicã, deschide filiale în majoritatea zonelor
din þarã în urma a numeroase întruniri în anii 1934-1935, iar prin alegeri rela-
tiv democratice îºi constitue comitete de conducere locale. Tot în 1935, Uniunea
editeazã ziarul Glasul Romilor, a cãrui apariþie se întinde pe aproape ºase ani.
Deºi are câteva rezultate notabile în domeniul socio-cultural, Uniunea lui
Niculescu este supusã unor tentative de dizidenþã, datoritã lipsei de interes faþã
de organizaþiilor din provincie. Într-o notã telefonicã trimisã de Inspectoratul
Regional de Poliþie Cluj20 se arata cã la 2 februarie 1935 a avut loc la Sibiu o
întrunire a organizaþiilor de romi din judeþele Târnava Micã, Târnava Mare,
Fãgãraº ºi Sibiu. Scopul adunãrii a fost determinat de conflictul dintre organi-
zaþiile din Ardeal ºi comitetul de conducere de la Bucureºti: „Toþi vorbitorii au
protestat contra conducerii centrale din Bucureºti sub pretext cã se neglijeazã
interesele romilor din Ardeal. (...) Comitetul  [regional] va avea grijã sã þinã legã-
tura strânsã între romii din Ardeal, pentru ca uniþi sã se impunã faþã de Uniunea
Generalã din Bucureºti, care dupã cum spun ei cautã sã centralizeze toatã con-
ducerea în mâinile lor, neglijând în acelaºi timp interesele celor din Ardeal”. 

Din motive asemãnãtoare, organizaþia þiganilor din Oltenia se desprinde la
rândul ei de Uniunea lui Niculescu. Având la conducerea sa pe ziaristul Aurel
Manolescu-Dolj ºi sprijinul unor þigani bogaþi, printre care ºi Marin Simion – ce
se va autointitula Voievod de Oltenia –, aceastã organizaþie devine reprezentativã
pentru þiganii din zonã ºi are pentru câþiva ani chiar un ziar propriu, Timpul.

Aºadar, se poate afirma cã perioada interbelicã, ºi în special deceniul al
patrulea, este epoca miºcãrilor de emancipare a romilor. Aceste încercãri sunt
sintetizate în concluzia referatului întocmit de biroul de studii al Direcþiei Ge-
nerale a Poliþiei: „În substratul acestor încercãri de organizare, în lupta de su-
premaþie pe care au dat-o conducãtorii care s-au perindat la preºedinþia Uniu-
nii, incontestabil cã scopul Asociaþiei nu poate fi numai acela: reuniunea tutu-
ror þiganilor într-un singur mãnunchi; intenþia tinde ºi spre alte sfere: formarea
unei platforme politice ºi îndeplinirea anumitor scopuri materiale. Cu toate
acestea, fãcând abstracþie de aceste postulate, ideea este frumoasã ºi binevenitã,
fiindcã nu se poate concepe ca aceastã naþie, care a cutreierat ºi cutreierã þara
în lung ºi în lat de sute de ani sã nu fie la adãpostul nevoilor de azi ºi cerinþelor
de mâine printr-o organizare temeinicã ºi demnã de încredere” 21.

Sfârºitul democraþiei, prin instaurarea dictaturii de cãtre regele Carol al II-
lea ºi ascensiunea miºcãrii legionare în România, favorizeazã curentele ultra-
naþionaliste ºi xenofobe. Intoleranþa faþã de minoritãþi ºi în special faþã de evrei
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nu afecteazã în mod explicit pe þigani. Singura mãsurã luatã în timpul guver-
nului Tãtãrescu, la 22 decembrie 1939, referitoare la þiganii nomazi, este de in-
terzicere a „vagabondajului”, supunerea lor unui control sanitar, tãierea pãru-
lui ºi bãrbilor, dezinfecþie ºi deparazitare. 

Adevãrata dramã a þiganilor începe dupã venirea la putere a lui Ion Anto-
nescu. Guvernul sãu, legat de Germania nazistã prin tratate economice ºi mili-
tare, este hotãrât sã conducã þara cu mânã forte în vederea rãzboiului ce va urma. 

O primã mãsurã este solicitarea adresatã Institutului Central de Statisticã
de a efectua un recensãmânt general, în baza Decretului-Lege nr. 67 din 14 ian-
uarie 1941 22. Conducerea tehnicã a recensãmântului a fost încredinþatã lui Sa-
bin Manuilã, acelaºi care a condus ºi recensãmântul din 1930. Prin desemna-
rea în comisie a unui conducãtor politic al recensãmântului ºi a unor observa-
tori din Germania ºi Italia, se observã scopul  rasial ce trebuia urmat pe linia
doctrinei naziste, cât ºi aflarea potenþialului României în perspectiva intrãrii
în rãzboi. Importanþa care se acordã apartenenþei etnice ºi religioase, inclusiv
a pãrinþilor recenzatului la naºterea acestora, confirmã ideea sus menþionatã.
Prin Decretul de executare din 29 martie 1941, Antonescu fixeazã data recen-
sãmântului pentru 6 aprilie 1941.

Cu toate sumele mari alocate de guvern, propaganda ºi mediatizarea aces-
tei acþiuni,  practic recensãmântul nu fost dus la îndeplinire în ceea ce priveºte
populaþia de þigani, existând rezerve ºi asupra evreilor. Din datele prezentate
de prof. dr. F. Burgdörfer, invitat ca observator de guvernul român, ºi referatul
prezentat de Institutul Central de Statisticã Mareºalului Ion Antonescu la 7
septembrie 1942, nu existã nici un material, nici o cifrã, care sã fi fost obþinu-
tã la 6 aprilie 1941. Toate datele menþionate fac referire la recensãmântul po-
pulaþiei din 1930, iar cele care apar în dreptul anilor 1941 sau 1942 sunt de-
duse pe localitãþi în urma eliminãrii teritoriilor pierdute în 1940.

Pe de altã parte, Antonescu avea un prim plan ce prevedea deportarea tu-
turor þiganilor în bãlþile Ialomiþei ºi Brãilei, dupã asanarea acestora. Pânã când
aceastã operaþiune va fi posibilã, decide ca þiganii sã fie strânºi în câteva zone
din Bãrãgan, unde se „simte lipsa braþelor de muncã” 23. Mai exista un plan con-
form ordinului Preºedenþiei Consiliului de Miniºtri nr.70-S/1942 cãtre Minis-
terul Afacerilor Interne24, în care, cu excepþia þiganilor nomazi care trebuiau
deportaþi în totalitate, vor fi ridicaþi numai þiganii din Bucureºti, Piteºti, Plo-
ieºti ºi Buzãu. Dintre aceºtia din urmã se vor selecta meseriaºii de care statul
are nevoie iar restul vor fi transportaþi pe calea feratã pânã la porturile dunã-
rene Giurgiu ºi Olteniþa. În paralel, Marina trebuia sã organizeze transportul
lor pe apã pânã la Oceacov-Bug. Deºi a existat ideea transportului pe apã din
toate porturile dunãrene ºi a þiganilor nomazi, nu se ºtie din ce motive depla-
sarea cu ºlepurile nu a fost pusã în aplicare.

Între timp, România a intrat în rãzboi alãturi de Germania, în iunie 1941.
Rezultatele imediate ale acestei campanii duc la eliberarea Basarabiei ºi cuceri-
rea teritoriilor de peste Nistru. Teritoriile obþinute ºi în special Transnistria –
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care în urma unei înþelegeri va rãmâne pânã la sfârºitul rãzboiului în adminis-
trare româneascã –, îl fac pe Antonescu sã hotãrascã pentru þigani aceeaºi soartã
ca ºi a evreilor din Basarabia ºi Bucovina, deportaþi în toamna anului 1941.
Acest nou plan este declanºat în primãvara anului 1942 ºi prevede în prima
etapã deportarea þiganilor nomazi, iar în etapa a doua a þiganilor sedentari.

Astfel, la ordinul mareºalului Ion Antonescu, Ministerul Afacerilor Interne so-
licita Inspectoratului General al Jandarmeriei, la 17 mai 1942, o situaþie exactã a
þiganilor nomazi ºi stabili care prezentau un pericol pentru ordinea publicã25.
Pentru ca rezultatele acestui recensãmânt sã fie corecte, operaþiunea se va desfã-
ºura concomitent în toate localitãþile din þarã în ziua de 31 mai 1942, datã dupã
care þiganii respectivi au interdicþie de a pãrãsi judeþul în care au fost înregistraþi.
Graba cu care Antonescu doreºte rezolvarea acestei probleme decaleazã operaþiu-
nea pentru 25 mai 1942 ºi comunicarea rezultatelor pentru 31 mai acelaºi an.  

Deportarea þiganilor din categoria I „nomazi” se declanºeazã concomitent
cu recensãmântul jandarmeriei, printr-o serie de circulare transmise inspec-
toratelor teritoriale. Secretul operaþiunii este foarte important ºi prevede în
mod expres ca „nici ºatrele ºi nici jandarmii sã nu cunoascã scopul final”26. În
urma recenzãrii, Inspectoratul General al Jandarmeriei prezintã o primã situ-
aþie în care numãrul de þigani nomazi este de „8905 persoane, a 1143 de cãruþe
ºi 2710 animale”27.  În timp, cifrele arãtate se modificã permanent datoritã eva-
dãrilor ºi a includerii greºite a altor þigani în aceastã categorie. Planul prevede
deplasarea cãtre Transnistria pe trasee bine stabilite, cele mai scurte. Inspecto-
ratele Jandarmeriei au primit ordin sã preia, sã conducã ºi sã predea sub pazã
fiecare ºatrã care le traverseazã regiunea. „Operaþiunea se va face treptat, din
post în post, din legiune în legiune, sub pazã ºi dându-se posibilitatea þiganilor
în cauzã de a-ºi agonisi cele necesare hranei pe timpul deplasãrii”28. Rapoartele
nu consemneazã incidente petrecute pe parcursul acestei deplasãri, dar nici
sprijinul acordat acestor pribegi de vreo comunitate localã traversatã. Pe tot
parcursul lunii iunie, inspectoratele raporteazã situaþia deplasãrilor, deºi în le-
giunile din Basarabia se semnaleazã neconcordanþe privind numãrul de ºatre.
Acþiunea este grãbitã pentru a fi terminatã pânã la sfârºitul lunii iunie, „pen-
tru a le da posibilitatea de instalare pe timpul verii ºi de agonisire a mijloacelor
de trai pentru iarna viitoare”29, dar se prelungeºte pânã în august. Se poate
aprecia cã þiganii nomazi au fost avantajaþi faþã de valul care le-a urmat în
toamna aceluiaºi an. Ei au ajuns în teritoriu mai devreme, cu mijloace proprii
(cãruþe), nefiind limitaþi la bagajul strict personal, dar în special prin faptul cã
deþineau suficiente bijuterii ºi bani din aur ºi argint, iar procentul de supra-
vieþuire a fost substanþial mai ridicat faþã de al celorlalþi. ªi din interviurile
luate unor supravieþuitori reiese cã „cine a avut galbeni a trãit, cine nu, a
murit”30. În raportul secret no 43.074 din 9 octombrie 1942, Inspectoratul
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General al Jandarmeriei informeazã Ministerul Afacerilor Interne cã evacuarea
þiganilor nomazi s-a terminat la 15 august, reprezentând un total 11.441 de
persoane31.

Þiganii nenomazi (stabili), care formeazã categoria a II-a, recenzaþi la 25
mai 1942, sunt în numãr de 31.438, din care 12.497 sunt propuºi pentru depor-
tare în primul val. Aceste cifre – aºa cum se va constata – au fost inco-recte,
determinate de abuzuri, corupþie ºi înþelegeri greºite ale ordinelor din partea
aparatului administrativ.

Întocmirea tabelelor nominale cu persoanele care fac parte din aceastã cate-
gorie cade în sarcina poliþiilor locale ºi se vor centraliza la nivelul judeþelor,
urmând a fi înaintate Inspectoratului General al Jandarmeriei. Din aceste tabele
rezultã situaþia þiganilor sedentari, care se fac vinovaþi de diverse infracþiuni, nu
au mijloace de trai ºi locuinþã, fiind împãrþiþi în douã categorii: „nemobilizabili
ºi mobilizaþi sau mobilizabili”. Însã, aºa cum se va constata  mai târziu în cadrul
unor anchete, o parte din þigani, chiar infractori periculoºi, îºi cumpãrau ºterge-
rea de pe liste. În locul acestor persoane, poliþia localã ºi primãrile îºi plãtesc o
serie de poliþe sau îºi acoperã abuzurile prin introducerea altor familii de þigani,
chiar dacã acestea nu fac obiectul ordinului. Mai mult chiar, s-a lansat ideea de
cãtre autoritãþi cã în Transnistria, acolo unde vor fi „mutaþi”, vor avea condiþii
bune de viaþã ºi chiar s-a lansat o lozincã ce a devenit celebrã: ,,La Transnistria
frumoasã, sã vã dãm pãmânt ºi casã”32.

Din aceastã cauzã, multe familii care aveau legãturi de rudenie cu cei din
tabele au cerut de bunã voie sã-ºi însoþeascã rudele, chiar dacã prin faptul cã
aveau un membru de familie mobilizat, erau scutiþi pentru moment de evacu-
are. Unul din puþinele cazuri de omenie reiese dintr-un procesul verbal al con-
ducerii Legiunii de Jandarmi Timiº-Torontal33. Deºi aceastã Legiune avea înreg-
istraþi peste 6500 de þigani, din care aproape 600 erau încadrabili în categoria
I, locotenent colonelul Ioan Braia ºi maiorul Peºchir Ioan au fãcut tot posibilul
pentru a evacua numai 78 de persoane, cãutând argumente pentru a justifica
numãrul foarte mic de þigani deportaþi. Au mai existat câteva proteste ale unor
comunitãþi rurale de a împiedica deportãri individuale, deoarece prin aceastã
mãsurã ar fi fost lipsite de singurul meseriaº (fierar, de pildã) al localitãþii. Au
mai existat câteva întreprinderi care, de frica pierderii unor muncitori califi-
caþi, cer autoritãþilor anumite derogãri. Existã o solicitare a C.F.R.-ului pentru
a salva de la evacuare 150 de þigani concentraþi la muncã ºi indispensabili,
prin meseria lor, unitãþilor din Bucureºti.

Campania de deportare a þiganilor din categoria a II-a nemobilizabili începe
în luna august 1942, printr-o serie de circulare ale Inspectoratul General al Jan-
darmeriei cu privire la planul operaþiunii. Evacuarea se va face cu un numãr
cu nouã trenuri (E.3-E.11), care vor transporta þiganii spre Transnistria în pe-
rioada 12-16 septembrie 194234. Pentru buna desfãºurare a acþiunii, ordinul cir-
cular no. 40.700 din 1 septembrie 1942 prevede cã þiganii din aceste categorie
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au dreptul sã îºi aducã doar bagajul personal, restul bunurilor mobile ºi imo-
bile se vor inventaria de autoritãþile locale, care le vor preda prin proces-ver-
bal Centrului Naþional de Românizare35. Hrana deportaþilor ºi a jandarmilor
din paza trenului va fi asiguratã de Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrii.
În funcþie de lungimea traseului, pentru þigani se asigura câte o pâine de per-
soanã pe zi, timp de trei, patru sau cinci zile. Conform graficului, aceste
trenuri trebuiau sã ajungã în maxim douã zile în gara Tighina, de unde vor fi
numãraþi ºi preluaþi de jandarmii Inspectoratului din Transnistria pânã în gara
Grigoreºti. Fiecare tren era însoþit, pentru pazã, de un ofiþer, un subofiþer ºi un
numãr de jandarmi, în funcþie de numãrul vagoanelor din garniturã.

Din cauza unor dereglãri ale traficului pe calea feratã ºi indolenþei manifes-
tate de personalul desemnat sã asigure buna desfãºurare a operaþiunii, unele
garnituri au avut întârzieri mari ºi din acest motiv hrana primitã la îmbarcare
s-a dovedit insuficientã36. Mai mult, nici unul din ordinele care au stabilit pla-
nul de evacuare nu specifica deloc cum se va face aprovizionarea cu apã po-
tabilã. Este cea mai gravã eroare a acestui plan din punct de vedere organiza-
toric. Din mãrturiile supravieþuitorilor rezultã cã majoritatea au suferit de sete,
alimentarea cu apã ºi necesitãþile fiziologice rãmânând la latitudinea ºi omenia
însoþitorilor de tren. Din informarea Inspectoratul General al Jandarmeriei re-
zultã cã pânã la 9 octombrie 1942 au fost deportaþi un numãr de 13.176 de
þiganii stabili nemobilizabili37. 

Deportarea þiganilor a ajuns la cunoºtinþa opiniei publice pe tot parcursul
anului 1942. Din pãcate, în foarte puþine cazuri s-au semnalat proteste ale unor
instituþii sau persoane publice. Chiar ºi protestul redactat la Bucureºti de
Constantin I.C. Brãtianu, lider liberal, la 16 septembrie 194238, ºi trimis mare-
ºalului Ion Antonescu, rãmâne sub rezerva discriminãrii religioase. Formula-
rea din text – ,,ei sunt ortodocºi ca ºi românii” – lasã loc de interpretare partiza-
nã în favoarea Bisericii Ortodoxe, deºi avea cunoºtinþã de faptul cã un procent
însemnat de români ºi de þigani aparþin ºi altor confesiuni. 

Nu are importanþã cât de bine a fost întocmit planul de evacuare, dar pu-
nerea lui în aplicare prin evenimentele consemnate dau impresia, mult vehi-
culatã ulterior, cã aceastã operaþiune a fost una de exterminare. Aici se ridicã
un semn de întrebare. Mareºalul Antonescu a fost lipsit de sprijinul subordo-
naþilor? Exterminarea þiganilor s-a datorat numai neglijenþei ºi nesubordonãrii
celor ce aveau de dus la îndeplinire acþiunea Transnistria? În acelaºi timp so-
sesc pe adresa Mareºalului sau a Preºedenþiei Consiliului de Miniºtri o serie de
memorii din partea deportaþilor ºi a celor rãmaºi acasã, în care se semnaleazã
abuzurile comise la întocmirea listelor ºi se solicita repatrierea. O altã serie de
memorii, numeroase dupã cum rezultã din raportul din 23 octombrie 194239,
provin de la ostaºii þigani aflaþi pe front sau concentraþi, din care rezultã cã
abuzurile semnalate de aceºtia sunt întemeiate. 
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Aºadar, autoritãþile centrale erau în cunoºtinþã de cauzã de condiþiile de
viaþã ale þiganilor în Transnistria. Pe de altã parte, Poliþia de Siguranþã trimite
agentul 29 care în intervalul 19 noiembrie-4 decembrie are misiunea de a
raporta situaþia generalã a judeþului Oceacov40.  Acesta aratã condiþiile în care
trãiesc þiganii, lipsa  unor  minime condiþii de trai, în special lipsa combusti-
bilului necesar preparãrii hranei ºi încãlzitului. Din cauza pericolului ca toþi
þiganii sã moarã în perioada iernii ce va urma, agentul poliþiei aratã cã prefec-
tul împreunã cu legiunea de jandarmi au luat mãsuri ca aceºtia sã fie mutaþi în
jumãtate din casele de ucrainieni, urmând ca cei ce îºi eliberau locuinþele sã
fie comasaþi la consãtenii lor. Din cauza condiþiilor mizere ºi a hranei insufi-
ciente, se aratã în raport, majoritatea suferã de foame, de diverse boli, lipsa
hainelor, a medicamentelor, zilnic murind aproximativ 10-15 persoane. Numai
la fermele Alexandrudar au decedat în douã luni peste 300 de þigani ºi acest
lucru se întâmpla înaintea izbucnirii epidemiei de tifos. În aceste condiþii, au-
torul aratã creºterea alarmantã a furturilor comise de þigani în dauna localnici-
lor, existând riscul izbucnirii unor conflicte interetnice. Autorul raportului
conchide cã dacã nu se vor întreprinde mãsuri urgente, majoritatea vor muri
în cursul iernii ce urmeazã.                         

În urma acestui raport, guvernatorul Alexianu, probabil interpelat de Mi-
nisterul de Interne, rãspunde printr-o notã care încearcã sã acopere tragedia
din Transnistria 41, deºi existau numeroase semnale despre adevãrata stare a
lucrurilor: „Toþi au fost cazaþi în case bune ºi li se dã hranã suficientã. S-a con-
statat însã cã toatã hrana ce li se dã pe mai multe zile o consumau odatã ºi apoi
rãbdau. Pentru normalizare, s-a luat mãsura în prezent a li se da hranã zilnic”.

Cu toate ,,condiþiile bune de cazare ºi de masã” sus menþionate de raportul
lui Alexianu, starea þiganilor se înrãutãþeºte continuu. Mãrturiile orale culese
de la supravieþuitori au adus, dacã mai era nevoie, noi date despre tratamen-
tul inuman ºi suferinþele care îi marcheazã ºi în prezent. Aceºtia ar putea fi
acuzaþi de subiectivism dacã rapoartele oficiale existente nu ar confirma
declaraþiile lor. 

În urma abuzurilor semnalate, cele trei comisii aflate în Transnistria încep
sã întocmeascã tabele cu þiganii care susþin cã nu se încadrau în  categoria de
„evacuabili”. Peste 2000 de persoane cer sã fie repatriate, dar nu sunt aprobate
mai mult de 500 de cereri. Aceasta era singura cale legalã pentru þigani de a se
putea întoarce acasã. Caracteristic însã firii lor ºi determinaþi de situaþia ºi
tratamentul la care sunt supuºi, mulþi dintre ei încearcã sã revinã în þarã prin
diverse mijloace. Încã din primele zile de la sosire se semnaleazã dispariþii din
locurile unde au fost aºezaþi ºi apar rapoarte ale legiunilor de jandarmi dintre
Nistru ºi Prut cu privire la arestarea unor fugari. O parte dintre fugari reuºesc
sã ajungã în localitãþile lor ºi povestesc celor rãmaºi în þarã despre condiþiile
din Transnistria, fapt ce atrage nemulþumirea rudelor. Procesul-verbal întocmit
la 2 ianuarie 194342 consemneazã declaraþia unei fugare, în faþa sergentului
major Iova Boru, de la postul de jandarmi Cavaran (Legiunea Turnu Severin):
,,Declar cã în Transnistria stãteam foarte mulþi la un loc prin grajduri ºi nu se
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dãdea de mâncare decât foarte puþin, încât zilnic mureau câte 8-10 indivizi.
Noi poate am fi plecat mai demult de acolo, fiindcã nimeni nu avea grija noas-
trã, dar am aºteptat sã vinã Crãciunul, deoarece ºtiam cã va fi trenul gratis ºi
mai uºor putem veni”.

Ministerul Afacerilor Interne încearcã sã reglementeze situaþia fugarilor ºi
ordonã tuturor Legiunilor de Jandarmi sã depisteze fugarii imediat ºi sã îi re-
trimitã în Transnistria. Cu aceastã ocazie se comit noi abuzuri ºi sunt trimise
ºi alte categorii de þigani, cu justificarea cã aceºtia erau pe liste, dar s-au sus-
tras de la deportare. Au existat ºi cazuri în care lipsa de omenie a autoritãþilor
este evidentã. Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi solicita Direcþiei Gene-
rale din Capitalã sã aprobe evacuarea a doi minori de 10 ºi 12 ani: ,,În urma
investigaþiilor fãcute de cãtre organele Chesturii Poliþiei Galaþi s-au identificat
þiganii Nicu Sultan, în etate de 12, ºi Mitriþa Sultan, în etate de 10 ani, fiii natu-
rali ai Anchei Sultan, care a fost evacuatã în Transnistria. Susnumiþii þigani n-
au putut fi evacuaþi în Transnistria odatã cu mama lor, deoarece în acel timp
vagabondau ºi nu au fost gãsiþi. Fiind daþi în urmãrire au fost identificaþi în
ziua de 12 noiembrie 1942”43.

Mai grav este cã ajung în þarã fugarii plecaþi din Transnistria dupã de-
clanºarea epidemiei de tifos exantematic. În mai multe localitãþi, Ministerul
Sãnãtãþii ºi Ocrotirii Sociale semnaleazã zeci de asemenea cazuri. În urma
acestei informãri, Inspectoratul General al Jandarmeriei emite un ordin circu-
lar la 24 ianuarie 1943 44, prin care se sisteazã orice aprobare de repatriere, iar
pentru cei care au deja asemenea autorizaþii se interzice revenirea în þarãpânã
la 1 mai 1943. Dacã cei cu aprobãri sunt opriþi pentru o perioadã de timp sã se
întoarcã în þarã, fugarii, individual sau în grupuri, gãsesc tot felul de soluþii,
forþaþi de situaþia în care se aflau. Se ascund prin trenuri de marfã ºi în tot felul
de vehicule de rãzboi care sunt aduse în þarã pentru reparaþii. 

Pe tot parcursul anului 1943 se raporteazã un mare numãr de fugari din
Transnistria, cu toate mãsurile represive luate de autoritãþi. Într-un raport
secret din 9 decembrie 1943, Inspectoratul de Jandarmi Balta propune o serie
de mãsuri pentru a putea þine sub control pe þiganii deportaþi45. Se aratã cã în
Legiunile Balta ºi Golta se gãsesc peste 9000 de persoane evacuate (este vorba
de þigani nomazi) repartizate în ºase comune. Din cauza numãrului mare de
persoane ce se gãsesc în fiecare localitate, jandarmii nu pot supraveghea ºi opri
tentativele de evadare. Deºi în Legiunea Golta s-a înfiinþat un lagãr de interna-
re a fugarilor, capacitatea acestuia (600 de locuri) nu putea face faþã numãru-
lui de peste douã mii de þiganii fugiþi, prinºi de aceastã Legiune sau alta din
þarã. În consecinþã, Legiunea propune câteva mãsuri pentru a exista un control
mai bun: ,,Repartizarea þiganilor sã se facã în toate judeþele, pentru a-ºi asigu-
ra plasarea lor la lucru ºi controlul lor pe teren. Plasarea lor sã se facã în cele
mai depãrtate judeþe faþã de Nistru ºi în comune depãrtate de cãile de comu-
nicaþie importante, în special cale feratã. Preturile ºi prefecturile sã le dea efec-
tiv de lucru, locuinþe ºi îmbrãcãminte cât de sumarã, pentru a-i lega cât de
puþin ca existenþã zilnicã de domiciliul fixat. Serviciul de legãturã din Bucu-
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reºti al Guvernãmântului sã elibereze autorizaþii de cãlãtorie în Transnistria pe
bazã de aviz al organului poliþienesc de origine ºi nr. Biroului Populaþiei,
ambele prevãzute precis în autorizaþia de cãlãtorie, pentru fiecare persoanã tre-
cutã nominal. De asemenea, sã indice localitatea unde merge, indicaþia Trans-
nistria fiind fãrã posibilitate de control. Lagãrele de represalii nu sunt recoman-
dabile, cerând pazã ºi hranã fãrã muncã, pentru cã nu numai nu s-au procurat
maºini ºi scule când erau, dar cu atât mai mult nu se vor putea procura în con-
diþiile actuale. Deosebit, asemenea lagãre de represalii vor funcþiona în condiþii
de igienã atât de reduse încât nu va fi un pericol pentru þigani, ci în primul rând
un pericol public de tifos exantematic pentru populaþia ºi organele de pazã. Fã-
rã rezolvarea condiþiilor de existenþã, afluirea lor individualã sau în corpore nu
va putea fi opritã, iar prinderea fugarilor în raza inspectoratului sau mai departe
cãtre þarã nu va putea fi opritã, orice mãsuri poliþieneºti s-ar lua, chiar dacã tot
efectivul inspectoratului s-ar ocupa numai cu aceastã misiune”.

Prin aceste mãsuri propuse se constatã cã situaþia scãpase de sub control.
Deja din vara anului 1943 autoritãþile realizeazã cã planul deportãrii þiganilor
a eºuat. Chiar situaþia de pe frontul de est obliga o serie de personaje implicate
în aceste operaþiuni sã-ºi reconsidere poziþia. Cu surprindere se constatã o
schimbare de atitudine chiar la nivelul conduceri statului ºi al guvernului.
Dupã patru ani de prigonire a lor, la 13 aprilie 1944, Ministerul Afacerilor In-
terne transmite hotãrârea mareºalului Antonescu, ,,prin care ordonã a se ur-
mãri executarea de cãtre proprietarii de moºii a obligaþiei de a construi locu-
inþe þiganilor lucrãtori pe moºiile lor ºi acolo unde se va constata cã nu se res-
pectã aceastã obligaþiune, þiganii sã fie ridicaþi ºi aºezaþi pe moºiile altor pro-
prietari care ºi-ar lua angajamentul de a le construi locuinþe” 46. Aceastã schim-
bare de atitudine vine prea târziu, iar singura mãsurã mai  deosebitã care se ia
de cãtre autoritãþi este un ordin prin care se cere tuturor localitãþilor din þarãde
a centraliza ºi trimite la Ministerul Afacerilor Interne tabelele de þigani care s-au
întors din Transnistria. 

Dupã terminarea rãzboiului, autoritãþile nou instalate sunt preocupate mai
mult de preluarea totalã a puterii, timp în care þiganii se bucurã de o anume
toleranþã pentru câþiva ani. Comuniºtii, odatã instalaþi la putere, coopteazã în
rândurile lor un numãr de þigani ºtiutori de carte, care sunt numiþi în diverse
funcþii (primãrie, miliþie), în încercarea lor de a înlocui funcþionarii vechiului
regim. Totodatã, þiganii sunt excluºi din categoria minoritãþilor; nefiind men-
þionaþi nici în legea minoritãþilor naþionale, nici în cea a învãþãmântului. Ter-
menii folosiþi ocazional pentru aceºtia sunt de grup social subdezvoltat, masã
minoritarã, minoritate socialã, dar niciodatã minoritate etnicã.

Dupã câþiva ani, în primãvara lui 1948, apare prima mãsurã de mare gravi-
tate pentru o þarã în timp de pace, care afecteazã aceastã minoritate ºi priveºte
direct pe þiganii nomazi. Ordinul circular care se transmite Inspectoratelor de
Jandarmi reglementeazã drastic libertatea acestora47. Ordinul se va pune în
practicã pe data de 12 mai 1948, când vor fi recenzaþi toþi þiganii nomazi exis-
tenþi în acea zi, în fiecare localitate, ºi li se vor întocmi ºi elibera acte, cu
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privire la toþi membrii ºatrei (identificare, vârstã, meserie, bunuri materiale ºi
de valoare). În acelaºi timp, se stabilesc norme pentru posturile de jandarmi de
a nota sosirea ºi plecarea ºatrelor de nomazi în localitatea lor. Mai mult, jan-
darmii sunt împuterniciþi în baza articolul 109 din Regulamentul Jandarmeriei
sã verifice averea ºatrei, reþinerea actelor pe timpul staþionãrii, verificarea lor
pe de timp de noapte etc. Acest ordin, de influenþã sovieticã, îi pune pe þiganii
nomazi în postura de duºmani de clasã. În statul totalitar, fiecare persoanã tre-
buia þinutã într-o strictã evidenþã. Pentru noile autoritãþi, þigan nomad înseam-
nã om liber, iar libertatea este o noþiune ce se aflã în contradicþie cu dictatura
proletarã. De aceea, conducerea de partid a trasat sarcini administraþiilor loca-
le pentru a oferi case ºi locuri de muncã þiganilor.

Deoarece în primele decenii ale României comuniste nu a existat o politicã
referitoare la aceastã minoritate, documentele rãmase în arhive sunt puþin
numeroase ºi este destul de greu de demonstrat problemele istoriei lor postbe-
lice. O serie de acte normative, care aparent vizau întreaga populaþie, au afec-
tat în special pe þigani. 

În acest mod, statul a luat o serie de mãsuri succesive, privitoare la obiectele
de tezaur ºi metalele preþioase. Deºi sub incidenþa acestor legi au suferit, prin
confiscare ºi condamnare, diverºi cetãþeni indiferent de statutul lor social, cel
mai mult au fost implicaþi þiganii. Autoritãþile aveau cunoºtinþã de faptul cã
aceºtia deþineau, în special nomazii, cantitãþi însemnate de metale preþioase.
Este evident cã nimeni nu a dat de bunãvoie acest aur cãtre stat ºi aºa cum se
cunoaºte din numeroase mãrturii, miliþia ºi alte organe de anchetã au torturat
mii de þigani pentru a afla locul unde au ascuns aceste valori.

De asemenea, datoritã situaþiei economice din primii ani de dupã rãzboi,
mulþi þigani se fac vinovaþi, în cadrul unei legislaþii generale, de speculã, furt,
înºelãciune, având un procent dublu faþã de media pe þarã a delicvenþilor de
drept comun, ºi asta în special datoritã nivelului de trai scãzut ºi al lipsei de
educaþie.

În anii ‘50, statul comunist pune în practicã unul din planurile lui Anto-
nescu ºi mutã forþat câteva mii de familii de þigani de la periferia unor aºezãri
urbane în diverse sate din Bãrãgan. Aceastã soluþie, cu scopul de a curãþi mari-
le oraºe, se poate cataloga ca o epurare etnicã, pentru cã nu aduce nici o îm-
bunãtãþire nivelului de viaþã al acestei minoritãþi. Rezultatele sunt nesatis-
fãcãtoare, aºa cum consemneazã ºi o serie de note informative ale organelor de
partid locale, mulþi dintre ei reîntorcându-se în locurile iniþiale chiar cu riscul
de a fi condamnaþi.

Neavând  calificare, cei de la oraº sunt nevoiþi sã accepte diverse munci,
mai puþin în industrie, la colectarea materialelor refolosibile ºi la administraþia
locativã (salubritate, construcþii), cu avantajul de a obþine locuinþe proprietate
de stat. Se creeazã astfel o serie de progrese vizibile în viaþa lor sub aspectul
igienei, al educaþiei pentru copii ºi în special prin autoasimilarea în cadrul
populaþiei majoritare.

Cei ce locuiesc în mediul rural cunosc de asemenea o îmbunãtãþire a vieþii,
gãsind ocupaþii sezoniere, lucrând ca zilieri în cadrul întreprinderilor agricole
de stat sau a C.A.P.- urilor. Prin programul naþional de învãþãmânt, copiii lor
sunt nevoiþi sã meargã la ºcoalã, cel puþin ciclul primar, micºorând mult pro-
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centul de analfabeþi al acestei minoritãþi. O serie de programe de sãnãtate pro-
movate odatã cu apariþia pe scarã largã a vaccinurilor vizeazã ºi aceastã mino-
ritate, cu efecte vizibile în creºterea duratei medii de viaþã. În condiþiile arã -
tate, coroborate cu politica ceauºistã privind natalitatea, þiganii ating un spor
demografic fãrã precedent, care se cifreazã la sfârºitul anilor ‘90 la peste 4%
din populaþia României. Aceastã creºtere este interpretatã negativ de populaþia
majoritarã, þiganii confruntându-se cu o intoleranþã pasivã mai ales când comit
o serie de furturi sau când cei cu o situaþie materialã peste standardul obiºnuit
vor sã epateze în faþa locuitorilor.

În concluzie, aceastã minoritate etnicã care trãieºte în România de mai bine
de 700 de ani, face parte din populaþia acestei þãri, existã ºi reprezintã un procent
demn de luat în seamã în special de cãtre guvernanþi. Acþiunile ce vizeazã eman-
ciparea ºi integrarea lor trebuie sã plece din interiorul acestei etnii, dar ºi cu un
sprijin masiv din partea autoritãþilor, în special prin descurajarea intoleranþei.

Varga Andrea
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