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Considerații despre sensurile memorialisticii prizonierilor
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„Memoria colectivă preferă de obicei să rețină, din trecutul comunității, două tipuri de
situații: cele în care am fost fie eroi victorioși, fie victime nevinovate. Cele două
permit îndreptățirea revendicărilor noastre prezente. Însă aceste situații, care pot să
fi existat cu adevărat, contribuie la orbirea noastră în privința prezentului, mai
degrabă decât a ne face mai lucizi. Paginile cele mai puțin glorioase ale trecutului
nostru ar fi cele mai instructive, dacă am accepta măcar să le citim în întregime”
(Todorov 1999: 69–70).
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I. Considerații
Evenimentele ce se precipită în ultimul timp în propria țară – ca și în vechile
societăți europene ori chiar în zonele învecinate spațiului european – vădesc din ce
în ce mai des o pervertire a uzului memoriei: amintirea trecutului este fie ignorată,
fie recondiționată ideologic și utilizată ulterior în scopuri propagandistice până la
exacerbare, pentru a legitima mărunte interese – geopolitice sau private – de
moment. Cele aproape trei sferturi de veac ce ne separă de ultima conflagrație
mondială desfășurată pe teritoriul Bătrânului Continent par a ne fi amorțit toate
spaimele (sănătoase, de altfel!) legate de amintirea războiului așa cum este resimțit
acesta de către omul obișnuit, combatant sau civil, învingător sau prizonier, matur
sau copil. Între această memorie-vie, păstrată și perpetuată prin subiecții implicați
direct în evenimente, dar aflată ineluctabil sub acțiunea erozivă a trecerii timpului
asupra purtătorilor ei, și memoria oficială, cea consemnată în tratatele de istorie (mai
mult sau mai puțin condiționate ideologic) și promovată de către state, formațiuni
politice sau organizații civile în medii diferite, dar cu finalități precise, există –
mărturisită sau nu – o tensiune generată de competiția perpetuă vizând dominația
fiecărei ființe umane în parte și, prin ea, dominația umanității în genere.
Pentru cel interesat de experiența trecutului, mai îndepărtat sau recent,
aderarea la una dintre formele memoriei amintite mai sus, discernerea între diversele
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lecturi propuse de către sursele variate existente este în sine o provocare deoarece, în
baza memoriei astfel asumate, el își construiește atât realitatea personală, cât și
identitatea proprie. Or tocmai această aparentă dihotomie între memoria-vie și cea
oficială, abordarea maniheistă a memoriei are darul de a destructura, de a fragiliza
identitatea umană a fiecărui ins în parte, precum și accepțiunile umanului în
diferitele comunități din care aceștia fac parte.
Referindu-se la formele în care secolul al XX-lea a experimentat răul
(războaie, totalitarisme, lagăre de concentrare sau de exterminare, ucideri în masă
ș.a.), Tzvetan Todorov ajunge să identifice două gramatici specifice omului modern.
Prima, numită de el gramatica umanismului, prezentă de regulă în societățile
democratice, presupune coexistența celor trei persoane în virtutea diferențierilor lor,
diferențieri care statuează în fapt natura relațiilor dintre ele:
Acel eu care își exercită autonomia; acel tu distinct de el și plasat pe același
plan cu el (fiecare tu devine la rândul său eu și invers), un tu ce asumă succesiv sau
simultan rolurile de colaborator, de rival, de consilier, de obiect al iubirii și așa mai
departe; în fine acei ei, comunitatea din care facem parte, adică întreaga umanitate –
concepută dincolo de relațiile personale, unde toți indivizii sunt dotați cu aceeași
demnitate (Todorov 2002: 41–42).

Cea de-a doua gramatică, numită de el gramatica totalitarismului și asimilată
de noi calității de gramatică a războiului, este nu atât o variantă simplificată a celei
dintâi, cât una ontologic fundamental diferită. În temeiul unei profund ideologizate
raportări la realitatea istorică, are loc o nivelare a diferențierilor care nu mai sunt
astfel acceptate, eu-l și tu-ul distincte pierzându-se într-un noi impersonal în fond,
suprapersonal și fals-omogen în formă. Despre această ultimă gramatică Todorov
afirmă că:
Nu cunoaște decât două persoane: acel noi care a absorbit și a eliminat
diferențele individuale ale lui eu; și ei, dușmanii ce trebuie combătuți, adică distruși.
În viitorul îndepărtat, dacă utopia totalitară se va realiza, ei nu vor mai fi decât niște
sclavi supuși (ca în nazism) și vor sfârși prin a fi eliminați (comunismul este o
gramatică pentru o singură persoană s.n.) (ibidem: 42).

Situațiile recente pomenite la începutul studiului nostru amintesc, la nivelul
discursului îndeosebi, de această ultimă gramatică a unei singure persoane. În
contextul ultimilor ani, recrudescența populismelor, a naționalismelor și a
iliberalismelor devine gravă atunci când, în societate, disoluția celuilalt trece de la
simplul nivel discursiv, la cel al acțiunilor săvârșite în realitatea imediată.
Obișnuinței desconsiderării celuilalt, izvorâtă din ușurința cu care ne-am deprins să
înlocuim răbdarea ascultării sale urmată de înțelegerea lui cu grabnica judecată a
alterității bazată pe șabloane simpliste de reprezentare, se cuvine să-i propunem
exercițiul memoriei asumate pe calea lecturii. În acest sens, cercetarea noastră își
propune în cele ce urmează să caute temeiuri comune și constante ale umanului așa
cum pot fi aflate în memoriile legate de experiența celui de-Al Doilea Război
Mondial ale ambelor părți implicate în trauma colectivă: pe de o parte cele ale
prizonierilor români în Uniunea Sovietică și, pe de alta, cele ale supraviețuitorilor
sovietici civili care, la momentul conflagrației, erau copii. Sprijin ne vor fi în această
întreprindere cu precădere volumele de memorii din prizonierat ale unor ofițeri ai
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Armatei Regale Române – Radu Mărculescu, Pătimiri și iluminări din captivitatea
sovietică și Stan V. Gheorghe, Din cercul de la Stalingrad în lagărele sovietice.
Memorii 1942–1948 – și volumul de istorii orale al Svetlanei Aleksievici, Ultimii
martori (solo pentru un glas de copil).
II. Memorialistica prizonierilor de război români în Uniunea Sovietică
II.1 Premise
Pornind de la constatarea anticilor conform căreia „nu înțelegi lucrurile dacă
nu le-ai încercat” (Erasmus 1960: 41) și comparând istoria zbuciumată a lumii
creștine cu experiența deselor războaie de la cumpăna secolelor al XV-lea și al XVIlea, Erasmus din Rotterdam conchide într-un adagiu, publicat întâia oară în 1508 și
completat ulterior în 1515, intitulat Dulce bellum inexpertis (Pentru cei care nu l-au
încercat războiul este plăcut), că „ce altceva este războiul decât o omucidere
colectivă a multora și un banditism, cu atât mai criminal, cu cât se întinde mai mult”
(ibidem: 54). În perspectiva savantului, războiul nu mai păstrează nimic din aura
glorioasă a reprezentărilor antice sau medievale. Erasmus nu mai vorbește despre
victorii, despre lauri, dar descrie în schimb suferința și mizeriile pe care în orice
formă a sa războiul le aduce oamenilor:
Semănături călcate pretutindeni în picioare, ferme arse, sate incendiate, turme
răpite, fete necinstite, bătrâni duși în captivitate, sanctuare jefuite, peste tot numai
banditisme, prădăciuni, violențe [...] poporul sărăcit, fruntașii împovărați, atâția
bătrâni rămași singuri și mai mult distruși de măcelărirea copiilor lor decât dacă, o
dată cu viața, dușmanul le-ar fi luat conștiința nenorocirii, atâtea bătrâne jefuite și
suprimate, astfel, mai crud decât prin sabie, atâtea soții văduve, atâția copii rămași
orfani, atâtea case îndoliate, atâția bogați aduși la sărăcie (ibidem: 46).

Chipului războiului nu i se opune, cum ar fi de așteptat, cel al păcii, ci acela al
umanului (cf. ibidem: 44–47 passim). Este concluzia la care ajunge generația
implicată în vâltoarea celui de-Al Doilea Război Mondial și care se născuse cu
aproximație în perioada Războiului cel Mare. Trauma frontului va continua și se va
accentua pentru mulți dintre combatanți în lunga perioadă a prizonieratului, cu atât
mai mult cu cât într-un stat totalitar, cum este Uniunea Sovietică, prizonierii vor
cunoaște nu doar condiția umilitoare de prizonier de război, ci și pe aceea mai
degradantă de deținut politic2. Memorialistica născută în urma acestor experiențe
situate deseori la limita umanului suferite sub spectrul covârșitor al războiului
„altoit” cu trauma spațiului concentraționar totalitar (sovietic mai întâi, și apoi
românesc) cunoaște, dincolo de multitudinea formelor abordate, o complexitate a

2 „Prizonierii de război sunt supuși regimului civil și nu celui militar” susținea Malițki, un expert al
autorităților sovietice într-un referat privitor la „Regulamentul cu privire la prizonierii de război” din 19
martie 1931 emis de către Consiliul Comisarilor Poporului al URSS. M. M. Zagoruliko (red.
responsabil), S. G. Sidorov, T. V. Țarevskaia, Voennoplennîe v SSSR. 1939−1956. Dokumentî i
materialî, tom I / Prizonieri de război în URSS. 1939−1956. Documente și materiale, vol. I, Moskova,
Logos, 2000, p. 65 apud Dr. Vitalie Văratic, Studiu introductiv în volumul *** Prizonieri de război
români în Uniunea Sovietică. Documente 1941−1956 (*** Prizonieri 2013: XII).
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semnificațiilor ce depășește prin pletora nuanțelor relevate analiza sistematică pe
care o va fi realizat Erasmus în adagiul amintit.
Prin textele memorialistice, realizate mai mult sau mai puțin din perspectivă
estetică, dar purtând toate pecetea stilului interbelic de studiere a literaturii și a
limbii române (ele sunt, în general, scrise de ofițeri și rareori de simpli soldați),
autorii coboară fie în infernul memoriei spre a-și ispăși datoria față de cei dispăruți,
fie scruteză viitorul tranfigurându-și amintirile în avertisment pentru omul de mâine,
fie, pur și simplu, se adresează contemporanului lor – întâlnit în actul lecturii –
învitându-l cu o gravitate blândă să dea seamă de propria lui umanitate, căci, nu,
doar pentru cel care nu l-a gustat războiul poate părea plăcut.
Aș putea spune – constată Radu Mărculescu, realizând o veritabilă anatomie a
sensurilor memoriei perioadei prizonieratului și a detenției – că trăiesc două vieți
paralele, una diurnă, de libertate, și una nocturnă, de robie. Astfel, după coborârea
cortinei peste spectacolul zilei, îmi trag peste mine mantaua de prizonier sau zeghea
vărgată de deținut și cobor pe scara interioară a visului în micul meu infern
concentraționar. Undeva, în opera lui Mircea Eliade, am citit despre un împărat care
visase că era fluture. Deșteptându-se, n-a mai știut ce este el cu adevărat: un om care a
visat că este fluture sau un fluture care a visat că este om? Cam aceasta este și dilema
mea: eu sunt un om liber care a visat că este deținut sau un deținut care a visat că
este om liber? Și nu e numai dilema mea (s.n.). [...] Nu e mai puțin adevărat că, în ce
mă privește, eu sunt răspunzător pentru revenirea în forță la suprafața conștiinței a
acestei lumi subterane, cu toți monștrii ei infernali și cu toate angoasele ei demențiale
Eu sunt cel care a zgândărit-o, din clipa în care m-am apucat să-mi scriu amintirile.
Am întreprins acest demers propunându-mi, printre altele, și decriptarea acelor semne
obsesive ce-mi tulburau visele, iar prin aceasta, neutralizarea lor. [...] Demersul meu a
avut și un alt obiectiv, cu mult mai important, pe care sper să nu-l ratez și care merită
suferința de a retrăi, noapte de noapte, clipe dintr-un infern deshumat. Care a fost
acela? Nici mai mult, nici mai puțin decât de a crea periplul captivității noastre, nu
numai pe planul din afară, cât mai ales pe cel dinlăuntru, sufletesc, moral, spiritual
[s.n.], periplul pe care l-a parcurs în îndelungata ei robie în Noul Babilon, cel sovietic,
lumea noastră de prizonieri, mai precis ofițerimea din care făceam parte (Mărculescu
2014: 8–9).

II.2 Context istoric
La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea, marile puteri
europene ajung la o înțelegere comună privitoare la soarta și tratamentul
prizonierilor de război. Sunt semnate în consecință o serie de convenții
internaționale referitoare la modalitățile de purtare a războaielor, de pedepsire a
crimelor de război care pun bazele dreptului internațional în acest domeniu: mai
întâi la Haga (29 iulie 1899, 18 octombrie 1907), apoi la Geneva (27 iulie 1929) (cf.
*** Prizonieri 2013: 818–833), cărora li se adaugă o serie de protocoale adiționale
în 1949 și 1977.
În ciuda existenței acestor reglementări internaționale, pe parcursul celui deAl Doilea Război Mondial au existat numeroase abateri și încălcări ale normelor
stipulate acolo din partea majorității părților beligerante. Uniunea Sovietică nu a
făcut excepție, fapt resimțit direct de prizonierii de război, inclusiv de către cei
români. Prima și, poate, cea mai flagrantă încălcare a drepturilor prizonierilor de
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război a fost asimilarea acestora cu statutul deținutului politic. Consecințele
imediate au fost obligarea trupelor și ofițerilor (ilegală) la muncă silnică în favoarea
inamicului (căreia ofițerimea română i-a răspuns în februarie 1948 printr-o grevă a
foamei la care au participat cca. 1500 de prizonieri din lagărele Oranki și
Monastîrka, cf. Mărculescu 2014: 13) și, în paralel, supunerea tuturor unui intens
proces de îndoctrinare ideologică. Finalitatea acestui demers era distrugerea
coeziunii între trupe și ofițeri, pe de o parte, iar pe de alta subminarea încrederii și
solidarității dintre ofițeri prin atragerea unei părți a lor în nou-înființatele divizii de
„voluntari” („Tudor Vladimirescu” și „Horia, Cloșca și Crișan”), care aveau să
lupte împotriva patriei și a armatei din care de facto încă făceau parte și căreia îi
juraseră fidelitate. Evenimentele ulterioare au confirmat faptul că, dincolo de funcția
lor de „cal troian” în rândurile prizonierilor români, diviziile de voluntari comunizați
vor servi ca instrument autohtonizat de dominație (de ex.: secțiile de votare de la
alegerile trucate din 1946 vor fi păzite nu de trupele de jandarmi, nesigure ideologic,
ci de cele de voluntari) și vor constitui nucleul dur în jurul căruia se vor întemeia
noile forțe armate ale Republicii Populare Române.
Atunci când se face referire la prizonierii români de pe Frontul de Est din Al
Doilea Război Mondial se cuvine a se ține seama de faptul că nu discutăm despre un
corp unitar de „soldați fără arme”, ci despre mai multe straturi succesive, fiecare cu
specificitatea sa. Astfel, cronologic vorbind, se disting:
a) un prim grup, încadrabil între 22 iunie 1941–23 august 1944, care poate
fi numit al prizonierilor de război propriu-ziși, în număr de cca. 163.000
de oameni (format la rându-i din „cei vechi” – cei căzuți în prizonierat
între iunie 1941 și octombrie 1942, până în Bătălia Stalingradului – ,
urmați de cei de la Cotul Donului și Stalingrad care formează de altfel
grosul efectivelor, și, ulterior, de „cei noi” capturați până la 23 august
1944, cu precădere în luptele din Crimeea) și
b) un al doilea grup, supranumit al prizonierilor de pace3, capturați
împotriva convențiilor internaționale de către noul aliat între 23 august
1944 și 12 septembrie 1944 (data semnării armistițiului cu Uniunea
Sovietică) și care numără după unele surse 130.000 de prizonieri (cf. ***
Prizonieri 2013: XXI), în vreme ce altele avansează estimări de 145.000–
160.000 de militari (Stan 2018: 217).
c) Lor li se poate adăuga încă o categorie, la fel de neobișnuită, cea a
prizonierilor „eliberați” de către Armata Roșie din lagărele de prizonieri
din Germania și Austria între septembrie 1944 – mai 1945, deveniți astfel
prizonieri la mâna a doua, în număr de cca. 40.000 (cf. Ștefan 2004:
22−25 passim; *** Prizonieri 2013: XIII–XXII).
Conform documentelor sovietice din vremea respectivă, în perioada 1941–
1945, în Uniunea Sovietică au fost capturați un număr de 236.420 de militari ai
armatei române despre care există date certe, cărora li se adaugă aproximativ 49.053
Cazul românesc nu este singular în economia celui de-Al Doilea Război Mondial, existând cel
puțin încă o situație similară: cea a prizonierilor polonezi de război fără luptă. „Tomas Strezebosz,
profesor la Institutul de Științe Politice din Varșovia, atesta documentar că și în perioada 1939–1941
sovieticii au făcut prizonieri fără luptă [s.n.] mii de militari polonezi, dar nu se cunoaște o altă situație
în istorie în care militarii unei armate aliate să fie luați prizonieri” (Dragnea 1999: 9–10).
3
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de prizonieri (după alte surse cca. 61.906, cf. Ștefan 2004: 23) a căror urmă s-a
pierdut și care, cel mai probabil au murit pe parcursul detenției (cf. *** Prizonieri
2013: XXII).
Un ultim aspect istoric ce se impune a fi amintit în contextul cercetării noastre
este reprezentat de problema repatrierii. Întoarcerea acasă a fost principala tentație
cu care cei căzuți în prizonierat erau ispitiți. Astfel separația inițială între trupe și
ofițeri, operată de sovietici din primele clipe ale căderii în prizonierat, este
continuată și adâncită de separația, rod al trădării și al neîncrederii crescânde, între
ofițerii români prizonieri. După un drum lung și anevoios de pe front, prin lagăre de
tranzit (timp în care mor cca. 15−20% din efective), ofițerii români intră în vara
anului 1943 în lagărul de tranzit de la Suzdal într-un proces de carantină și de
îmbunătățire a condițiilor de detenție, perioadă ce va culmina în toamna aceluiași an
cu provocarea, venită prin comisia Anei Pauker, de a se înrola în divizia de voluntari
„Tudor Vladimirescu” (înființată oficial la 2 octombrie 1943). Înrolarea echivala cu
posibilitatea întoarcerii grabnice acasă, „libertate” obținută cu prețul trădării
jurământului depus față de patrie, de Rege și, nu în ultimul rând, față de camarazi.
Refuzul ei deschidea perspectiva unei îndelungate șederi în prizonierat în condiții
din ce în ce mai dure. Cei care s-au înrolat în divizia de voluntari vor fi separați de
ceilalți, duși pentru instrucție în lagărul de tranzit de la Riazan în condiții net
superioare celor care, refuzând târgul, vor ajunge în lagărele de concentrare și de
muncă forțată de la Oranki, Monastîrka, Karaganda ș.a.
În cele din urmă, soarta voluntarilor nu a fost neapărat mai fastă față de a
prizonierilor fideli. Cei de pe urmă vor reveni onorabil, însă târziu în țară, printre
ultimii, la începutul anilor ʼ50, iar aici, odată repatriați, vor schimba hainele de
prizonier cu zeghea de deținut politic, formând astfel, până la mijlocul anilor ʼ60 ai
secolului trecut, o a patra categorie de prizonieri:
d) prizonieri în propria țară (Mărculescu 2014: 625–660 passim); categorie
atipică, descendentă directă din corpul majoritar al prizonierilor
recalcitranți la ideea înrolării în diviziile de voluntari și pentru care
perioada detenției, a restricțiilor de tot felul se prelungește (cu grade
diferite de intensitate) până în decembrie ʼ89.
Ceilalți, voluntarii, vor purta stigmatul trădării (în ciuda statutului deosebit în
tânărul stat comunist) fiind, în cele din urmă, la rându-le trădați de sistemul pe care-l
slujiseră după ce vor fi fost folosiți din plin pe parcursul anilor ʼ40–ʼ50.
II.3 Memoria prizonieratului
Perioada detenției sovietice, așa cum apare ea prezentată în memoria
soldaților români, cunoaște o quasi-generală etapizare. Studierea corpusului eterogen
de texte memorialistice privitoare la perioada prizonieratului în URSS relevă
cercetătorului repetarea constantă a acelorași etape definitorii în devenirea
prizonierului, și anume:
a) Capturarea/căderea în prizonierat: combatantul devine soldat fără
armă (Cochet 1988: 1−5 passim),
b) Concentrarea: soldatul fără armă devine coloană,
c) Detenția/lagărul: prizonierul de război devine zek,
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d) Repatrierea: prizonierul se eliberează, zek-ul rămâne.
Capturarea sau căderea în prizonierat reprezintă o veritabilă schimbare de
condiție, echivalând cu o moarte simbolică: „omului vechi” – combatantul, al cărui
rost era lupta/victoria împotriva inamicului – i se răpește, prin dezarmare, tocmai
sensul condiției sale de până atunci (lupta). Soldatul cu armă așadar „moare”, făcând
posibilă apariția „omului nou” – soldatul fără armă, al cărui sens nu mai este
războiul, ci rezistența, supraviețuirea făcută cu nădejdea unei ipotetice întoarceri
acasă. Ruptura ontologică de condiția omului obișnuit ce viețuiește liber și pașnic în
mijlocul comunității de origine, începută prin trecerea în condiția soldatului cu
armă, se radicalizează definitiv odată cu devenirea întru prizonier, întru soldatul
fără armă:
„Să mergem!” Aceste două cuvinte ne-au trecut peste cortina ce avea să
împartă viața noastră, sau mai curând a mea, în două acte. Da! Nu le-am zis părți, leam zis acte, fiindcă nu accept înțelesul cuvântului „viață” decât similar cu acel al
cuvântului „dramă”. Fiecare individ își are și își trăiește drama lui, care poate să
semene sau nu cu a altuia sau altora. [...] Și aceste două acte ale dramei mele, separate
în timp și mai ales în condițiile de desfășurare, se pot considera ca fiind de sine
stătătoare. Se pot reprezenta și separat. Căci o altă contingență decât personajul
principal – eu – nu au. Când s-a tras cortina, între ele s-a trasat o linie de despărțire pe
toată întinderea desfășurării lor, desfășurare care nu a mers nici măcar paralel. Să-și
mai simtă din când în când și din loc în loc vecinătatea, apropierea, asemănarea. Nu!
S-au răsfirat ca laturile unui unghi, care, cu cât se lungesc, cu atât se depărtează mai
mult una de alta. „Să mergem!” Cu aceste cuvinte a început actul al doilea (Stan
2018: 116–117).

Noua condiție pe care soldatul o dobândește – cea de prizonier – este la modul
cel mai propriu cu putință o metanoie ontologică. Căderea în prizonierat echivalează
pentru mulți cu o „cădere” din condiția umană, cu pierderea nu doar a identității, ci
și a recunoașterii propriei umanități sau a umanității celuilalt. De aici și disoluția
solidarității, a coeziunii sociale sau de grup.
Periplul nostru începe cu catastrofa originară, căderea în prizonierat sau, mai
corect, în robie. În esența ei, această cădere a fost pentru noi o prăbușire, mai mare
sau mai mică, în însăși entitatea noastră morală, pentru unii atingând cotele cele mai
scăzute ale umanului, la hotar cu animalitatea. Cauzele acestei prăbușiri au fost
situațiile-limită la care am fost împinși noi, prizonierii (Mărculescu 2014: 9).

Înstrăinarea de condiția umană este principalul temei pentru care o eventuală
(și năzuită) „întoarcere acasă” este imposibilă, atâta vreme cât nici cel plecat pe
front/căzut în prizonierat și nici cei de acasă nu rămân identici cu cei de dinaintea
plecării. Experiența istorică este, dacă ar fi să parafrazăm cuvintele lui Varlam
Șalamov4 referitoare la experianța concentraționară, una negativă pentru toți cei
implicați, direct și indirect, de acasă sau din străinătate, de o parte sau de alta a
„Autorul P(ovestirilor) d(in) K(olîma) descrie lagărul ca pe o experiență negativă pentru om, din
primul până în ultimul ceas. Omul nu trebuie să știe, nu trebuie nici măcar să audă de el. Nimeni n-a
devenit nici mai bun, nici mai puternic după lagăr. O experiență negativă, o școală negativă de
pervertire a tuturor: comandanți și deținuți, soldați și spectatori, trecători și cititori de literatură (s.n.)”
(Șalamov 1993: 307).
4

181

puterii asupra celuilalt.
Căderii în prizonierat îi urmează concentrarea. Aceasta este etapa în care
soldatul fără armă (prizonierul) își pierde iremediabil toate atributele umanității și
individualității sale. Ca și viața soldatului, și moartea soldatului fără armă este
definită de marșurile forțate prin iarna rusească. Chipurile dispar fiind înlocuite cu
șiruri nesfârșite de siluete gârbovite. La rându-le, siluetele se contopesc într-o
structură amorfă – coloana – ale cărei contururi absurde le asigură escorta:
Mica coloană se lungea și se scurta ca un burduf de armonică, sub îndemnul
escortei care ne ducea în continuare cu promisiunea lui „Siceas” [...] Și după cum la
orice întindere și strângere a burdufului harmonicei registrul tonurilor se schimbă și
dă variația armoniei, tot astfel [ne modela, n.n.] orice obstacol, orice accident survenit
pe firul traseului nostru (Stan 2018: 129–130).

și le marchează, asemeni bornelor kilometrice, șirurile laterale de cadavre pe care
încheietorul de coloană le semăna prin execuția imediată a celor istoviți sau
neputincioși:
Și iarăși ne așternurăm la drum, cu viscolul în față, cu foamea în vintre, cu
spaima pe chipuri, bulucindu-ne cât mai în față, ca să fim cât mai departe de acea
odioasă coadă a coloanei, unde moartea încheia șirul. În urma noastră, din loc în loc,
rămâneau să ne jaloneze itinerarul parcurs cadavrele celor care nu mai putuseră ține
pasul, după cum și noi, în drumul nostru, întâlneam, complet despuiate, cadavrele
coloanei de dinaintea noastră (Mărculescu 2014: 80).

Dar poate cea mai terifiantă dovadă a dezumanizării fostului prizonier devenit
coloană nu este nici foametea, care seceră treptat caractere și vieți, nici nesiguranța
generată de transferul continuu între diversele lagăre de tranzit, și nici măcar de
drumurile fatale cu veritabilele „trenuri ale morții”. Spaima cea mai dezarmantă care
îi paște pe cei din coloană este faptul că nu mai sunt recunoscuți de ceilalți drept
oameni, și nu de către inamicii direcți din război (soldații din escortă), de la care ar
fi de așteptat așa ceva, ci de către civili, oamenii obișnuiți, care nu manifestă nici ură
izvorâtă din considerente ideologice, nici milă răsărită din compasiune creștină, ci
numai indiferență:
La intrarea în localitate, am trecut pe lângă o uzină ai cărei lucrători mișunau
prin curte, amintindu-ne de desfășurarea vieții normale, de care noi eram rupți de atâta
amar de vreme. Unii dintre ei își întrerupeau activitatea și, ieșind la ferestre și la
poartă, ne priveau într-un fel, parcă oarecum mirați: „Ce-o mai fi și cu ăștia?” Ca și
cum ei înșiși n-ar fi trăit până mai ieri sub tensiunea și sub teroarea
bombardamentelor, iar noi n-am fi reprezentat o parte din elementele ce-au generat
acele nenorociri. Casele din jurul uzinei, gospodinele, copiii, din toate și din toți se
degaja un normal al vieții de parcă niciodată n-ar fi fost întrerupt de vreo calamitate.
Dacă, pe de-o parte, acest fel da a fi priviți ne ușura oarecum frământările unor
procese ce ne preocupau spiritual, pe de altă parte, acel soi de indiferență ce li-l
citeam în priviri năștea un fel de îngrijorare. Oare nu mai reprezentăm nimic? Nici
chiar autorii răului ce a provocat atâtea suferințe? (Stan 2018: 134)

Poposirea în lagăr este așadar definită de îndoiala profundă, răspândită printre
prizonierii-coloană, asupra umanității lor pe care nu o mai văd recunoscută de către
ceilalți, soldați și civili, și pe care, mai grav, în contextul foamei animalice („Au fost
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cazuri când foamea s-a arătat a fi mai tare decât lovitura de bâtă” ibidem: 139) și
deja cronice, ei înșiși – cu mici excepții – nu și-o mai recunosc. Odată cu trecerea
prin succesivele lagăre de tranzit și ajungerea în lagărele de concentrare se observă
două direcții de evoluție. Una interior-exterioară, născută în interiorul coloanei din
nevoia de organizare care să stăvilească pornirile animalice și anarhia sinucigașă,
dar care vizează preponderent statuarea raporturilor sociale, rămânând neputincioasă
în fața domeniului restrâns al vieții interioare
În afară de problema mâncării și fumatului, ce alte gânduri sau simțăminte neau mai preocupat, o să vă întrebați? Se poate coborî așa de ușor de pe piscurile unui
mod de viață civilizată, cu toate complicațiile ei, pe care se presupune că le atinsesem
noi, la acel stadiu de cvasiprimitivism către care ne prăvălisem? [...] Aidoma păsărilor
și animalelor captive, ne simplificasem și noi procesele de viață. În așteptarea mesei,
stăteam tolăniți tot timpul zilei pe paturi, pentru a consuma cât mai puțină forță vitală.
[...] Unii reușeau să adoarmă, alții, întinși pe spate cu mâinile pe piept, cu ochii
întredeschiși, se lăsau în voia gândurilor și, plutind pe aripile lor până hăt, departe, în
țara visurilor, vârând fiori de gheață în cei care îi priveau de alături în pat în acea
poziție de „adio viață” în care, în mod inconștient, își legănau dorurile (ibidem: 144–
145 passim).

și alta exterior-interioară, concretizată în metamorfoza prizonierului de război în zek
(denumirea abreviată în limba rusă, заключённый, a deținutului politic) impusă în
raporturile de forță ale statului sovietic cu masa prizonierilor. Respectiva măsură,
obișnuită în societatea sovietică proaspăt trecută prin epoca Marii Terori, dar
contravenind normelor de drept internațional, trezește printre ofițerii români o
reacție neașteptată – голодовка (greva foamei) – care, deși se manifestă în exterior,
ca formă de protest civic, este în fond o modalitate de restaurare a demnității umane,
fie doar prin simplul fapt al dominării individuale a laturei animalice a fiecărui
prizonier în parte:
Exceptând prima zi în care m-a încercat foamea, în restul zilelor de grevă, care
au mers până la șase, am simțit orice, migrenă, mai întâi, slăbiciune, ușoare amețeli,
variații de puls, orice, în afară de foame. Prin greva foamei învinsesem foamea
(Mărculescu 2014: 361).

Izbânda aceasta în fața autorităților sovietice, care în cele din urmă au
acceptat solicitările prizonierilor greviști, reprezintă, poate, unicul moment de
restaurare a demnității umane în captivitatea sovietică. Ea a fost urmată, din păcate,
de două momente-limită de testare a conștiinței proaspăt reasumate: dezumanizarea
prin trădare (concretizată în presiunea constantă asupra prizonierilor de a deveni
„voluntari” în Diviziile comunizate „Tudor Vladimirescu” și „Horia, Cloșca și
Crișan”)
Odată cu data trecerii la înfăptuirea acestei hotărâri, s-a produs scindarea în
masa prizonierilor, însoțită de declanșarea acelui proces de conștiință de care am mai
amintit și care a fost mai groaznic decât celelalte aspecte care nu au nimic comun cu
legile desfășurării normale a vieții (Stan 2018: 195).

și deziluzia reîntoarcerii acasă, moment care, departe de a împlini lunga așteptare
din perioada detenției, nu face decât să o continue, lipsită fiind de această dată de
orice urmă de speranță. Repatrierea este resimțită ca o a doua înfrângere, deoarece în
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vreme ce prizonierul se eliberează odată întors în patrie, deținutul rămâne de astă
dată în propria-i țară
Așadar, patria recunoscătoare, din chiar clipa în care puneam piciorul pe
pământul ei, ne întâmpina cu baionete și câini polițiști. Iată la ce se reducea
repatrierea noastră (s.a.): la o schimbare de lagăr, de gărzi și de câini (Mărculescu
2014: 626).

III.

Concluzii

Istoriile vieții
Există o echivalență între evoluția memoriei prizonieratului soldaților și
ofițerilor români ce cad în captivitatea sovietică și cea a războiului în amintirile
copiilor vremurilor respective. La concluzia aceasta se poate ajunge comparând
volumele de memorii referitoare la experiența războiului, așa cum o resimt cei
implicați direct: pe de o parte, prizonierii de război în toate etapele devenirii lor, și,
pe de altă parte copiii, al căror univers în devenire este brusc, crunt și iremediabil
afectat de trauma conflagrației.
Etapa cea mai bine reprezentată în mărturiile culese de Svetlana Aleksievici
de la supraviețuitorii care, în momentul izbucnirii celui de-Al doilea Război
Mondial, încă erau copii, o reprezintă căderea în război. Este, s-ar putea spune,
echivalentul psihologic al căderii în prizonierat despre care se amintea mai sus,
clipă ce separă viețile celor implicați în două jumătăți distincte, fără putință de
reunire. Și anume, momentul în care timpul aproape nu mai curge și care separă
irevocabil viața de dinainte, de cele mai multe ori prin apariția morții violente, a
despărțirii, rupturii bruște de cel drag (de regulă soț/părinte ori frate/soră):
Jenia Belkevici – 6 ani. În prezent muncitoare. Iunie, ʼ41... Îmi aduc aminte.
Eram micuță, dar îmi aduc aminte totul... Ultimul lucru pe care mi-l amintesc din
viața de dinainte este o poveste, pe care mi-o citea mama înainte de culcare. Povestea
mea preferată, despre peștișorul de aur. Mereu îi ceream și eu câte ceva peștișorului
de aur: „Peștișorule de aur... Micule peștișor de aur...”. Și surioara mea îi cerea, dar
altfel: „Din porunca știucii, din voința mea...” Voiam să mergem vara la bunica, și
tata să meargă cu noi. El era așa de vesel! Dimineață [este vorba despre dimineața
izbucnirii războiului, n.n.] m-am trezit îngrozită: se auzeau niște sunete necunoscute...
Mama și tata credeau că dormim, dar eu stăteam în pat alături de surioara mea și mă
prefăceam că dorm. Și am văzut: tata a sărutat-o multă vreme pe mama, i-a sărutat
fața, mâinile și m-am minunat: niciodată n-o mai sărutase așa (Aleksievici 2019: 7).

de viața de după, percepută radical diferită, sub spectrul suferinței, singurătății și
lipsei de speranță, a cărei monotonie neagră este, din când în când, întreruptă de
flash-urile memoriei:
Aceeași. Tata ne-a văzut și – îmi aduc aminte ca acum – și-a pus mâinile în cap
și a plecat, ba chiar a luat-o la fugă. Îi era frică să se uite înapoi... Soarele îmi lumina
fața. Era așa de cald... Nici acum nu pot să cred că tatăl meu a plecat la război. Eram
micuță, dar parcă-mi dădeam seama că-l văd pentru ultima oară, că n-aveam să-l mai
întâlnesc vreodată. Eram mică... mică de tot... Și așa mi s-a întipărit în minte că război
e atunci când nu e tata... [s.n.] Apoi mai țin minte ceva: cerul negru și un avion tot
negru. Lângă drum e întinsă mama noastră, cu brațele desfăcute. O rugăm să se ridice,
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dar în zadar. Soldații au acoperit-o cu un impermeabil și au îngropat-o în țărână, chiar
acolo. Noi strigam și îi rugam: „N-o băgați pe mama în groapă! O să se trezească și o
să plecăm mai departe”. Prin țărână se târau tot felul de gândaci mari... Nu-mi puteam
imagina cum avea mama să trăiască în pământ alături de ei. Cum o s-o găsim noi mai
târziu, când ne-om întâlni? Cine-i va scrie tatei? Unul dintre soldați m-a întrebat:
„Fetițo, cum te cheamă?” Dar eu uitasem... „Fetițo, care este numele tău de familie?
Cum o cheamă pe mama ta?” Nu mai țineam minte... [...] Multă vreme n-am vorbit.
Nu făceam decât să mă uit în jur (ibidem: 8–9 passim).

Dulce bellum inexpertis
Cum, dar, poți înțelege lumile zdrobite ale copiilor pentru care mama, tatăl,
fericirea traiului împreună de odinioară sunt doar figuri și senzații regăsibile doar în
memorie? Cum poți argumenta necesitatea războiului în fața copiilor fără copilărie,
soțiilor fără soți, fiilor fără mame? Prizonierii înșiși, întrebându-se, nu oferă
răspunsuri căutate, ci ascultă, în tăcerea zilei de azi, durerea de ieri a celorlalți:
Când unul dintre aceștia își deapănă amintirile acelor vremuri, eu personal simt
că roșesc și eu și hârtia pe care încerc să înrădăcinez acele timpuri care nu trebuie date
uitării ușor. Ele trebuie ținute sub comanda actualității. Cui îi place să le încerce nare decât să le dorească; cui nu, să lupte din toate puterile pentru pacea lumii (s.n.),
căci după cum am mai spus, alții, mulți, foarte mulți, au trecut prin momente mult mai
grele decât cele ale grupului din care am făcut eu parte (Stan 2018: 196).

Redescoperim, iată, la finele secolului al XX-lea, asumată pe calea experienței
iar nu pe cea a lecturii, concluzia la care, cu cinci secole în urmă, ajunsese Erasmus
din Rotterdam: Dulce bellum inexpertis. A ține minte aceste lucruri, a le reitera celor
ispitiți de posesia cu orice preț sau de augmentarea infinită a puterii, sau a le aminti
tinerilor fiecărei noi generații tragediile celor care au cunoscut războiul și, tocmai de
aceea, nu l-au plăcut este o chemare ce se adresează fiecăruia dintre noi, și, prin noi,
umanității întregi:
Valia Brinskaia – 12 ani. În prezent ingineră. Mai întâi s-a prăpădit mama
noastră dragă, apoi s-a dus și tata. Am simțit, imediat am simțit că suntem ultimele.
Lângă granița aceea... la hotar... Suntem ultimii martori. Timpul nostru se sfârșește.
Trebuie să vorbim... Cuvintele noastre vor fi ultimele... (s.n.) (Aleksievici 2019: 362).
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Dulce Bellum Inexpertis:
Considerations about the Meanings of the Memoirs of the Romanian
Prisoners from World War II
The almost three quarters of a century that separate us from the last world
conflagration held on the territory of the Old Continent seem to have numb all our fears
(healthy indeed!) related to the memory of war as kept by the ordinary man, fighter or
civilian, victorious or prisoner, adult or child. Between this living memory, preserved and
perpetuated by subjects directly involved in events, but inevitably under the erosive action of
the passage of time on its bearers, and the official memory, the one recorded in history
treatises (more or less ideologically conditioned) and promoted by states, political formations
or civil organizations in different environments but with precise purposes, there is –
confessed or not – a tension generated by perpetual competition aimed at the domination of
each human being and, through it, the domination of humanity in general. For those
interested in the experience of the past, either distant or recent, adherence to one of the forms
of memory mentioned above and the discernment between the various readings proposed by
different sources is a challenge because, based on the memory thus assumed, the individual
builds both personal reality and his/her own identity. It is precisely this apparent dichotomy
between living and official memory, the Manichaean approach to memory that has the gift of
weakening the human identity of each individual, as well as the acceptance of human being
in the different communities to which they belong.
Starting from the ancient assumption according to which “you do not understand
things unless you have tried them” and comparing the troubled history of the Christian world
with the experience of the frequent wars at the turn between the fifteenth and sixteenth
centuries, Erasmus of Rotterdam concludes in an adage, first published in 1508 and later
completed in 1515 entitled Dulce bellum inexpertis (For those who have not tried it, war is
pleasant), that “what else is war but a collective murder of many and a banditry, all the more
criminal, the more it spreads” (chap. XIII). It is the bitter conclusion reached by the
generation involved in the whirlwind of World War II and who was born during the Great
War. The trauma of the front will continue and intensify for many of the combatants to a
long-term captivity, especially since in a totalitarian state such as the Soviet Union, prisoners
will experience not only the humiliating condition of “prisoner of war”, but the even more
degrading status of “political prisoner”. Memoirs born from these experiences often located
at the human limit suffered under the overwhelming spectrum of war “grafted” with the
trauma of concentration camp (Soviet first, and then Romanian) know, beyond the multitude
of forms approached, a complexity of meanings beyond those revealed by the systematic
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analysis that Erasmus will carry out in the mentioned adage. Through memorial texts, written
more or less from an aesthetic perspective, but carrying all the stamp of the interwar style of
studying Romanian literature and language (they are generally written by officers and rarely
by simple soldiers), the authors descend either into the hell of memory to atone for the debt
to the missing, either scrutinize the future by transfiguring their memories into a warning
dedicated to the man of tomorrow, or simply address their contemporary – encountered in
the act of reading – inviting him with a gentle gravity to become aware of his own humanity,
for the war may seem pleasant only to the one who has not tasted it.
To the habit of disregarding the other, springing from the ease with which we have
learned to replace the patience of listening to him/her followed by his/her understanding with
the hasty judgment of otherness based on simplistic patterns of representation, it is
appropriate to propose the exercise of memory undertaken through reading. In this regard,
our research aims to look for common and constant human foundations as can be found in
the memoirs related to the experience of World War II of both parties involved in collective
trauma: on the one hand those of Romanian prisoners in The Soviet Union and, on the other
hand, those of the Soviet civilian survivors who, at the time of the conflagration, were
children.
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