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În loc de prefață 

 

Mă repet și eu, au mai făcut-o și alții, dar mă repet din tot sufletul, cu 

plecăciune și respect pentru fiecare cuvânt ce se va așeza pe aceste foi. Deci, nu știu 

alții cum sunt, dar eu caut rost în fiecare întâmplare care a legat Oltenia de Moldova 

în toată existența mea de până acum. Sunt jumătate din fiecare, mama moldoveancă, 

tatăl oltean, una în completarea celeilalte. Verile copilăriei m-au ținut cu tălpile 

goale pe pământul unui sătuc din județul Botoșani, Moara-Jorii, lângă doi bunici 

parcă desprinși din poveștile lui Ion Creangă, Aglaia și Grigore Bongeag.  

Acolo și atunci am învățat ce-i dragostea pentru pământ, care-i rostul familiei, 

că-n viață nu e totul lin, că vin vremuri bune, vremuri grele, dar că pentru toate, când 

vrei, există puterea de a le duce, credința și bucuria de a le vedea rezolvate. 

Acolo și atunci am descoperit satul în toată frumusețea lui. Satul simplu, cu 

oameni de toate felurile, cu case din chirpici, cu ziduri albăstrui, cu șesuri în culori 

nemaiîntâlnite, cu drumuri purtând urmele roților de la căruțe, rareori a unei mașini, 

cu salcâmi la porți și șanțuri îngrijite.  

Acolo și atunci am trăit bucuria reunirii familiei (numeroasă, de altfel) în jurul 

meselor cu bucate pregătite de bunica întocmai ca-n anii copilăriei odraslelor ei 

(bucurie ce avea să mă inspire, printre altele, în crearea proiectului „Dolju-n bucate“, 

la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj). 
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Acolo și atunci aveam să aud ani la rând istorisirile bunicului despre anii de 

război, de secetă, de foamete, minunându-mă mai tot timpul de puterea și norocul de 

a fi rezistat. Dar, parcă dintre toate, cea care m-a urmărit mereu a fost FOAMETEA. 

Povestită și repovestită de bunicul Grigore, însoțită mereu de-o rugăminte: 

„Dacă te-ai duce tu în Almăj, acolo, aproape de voi, de Craiova, și ai merge în 

satul Bogea să întrebi de Grigore moldoveanu’…“ 

Dacă...  

Am mers, după mai bine de 20 de ani, când și-a mai amintit de el, de Grigore 

moldoveanul, o femeie, bătrână și ea acum, dar și-a amintit de acel om, de-a lui 

nevastă, Aglaia, de copiii ce-i aveau la acea vreme. Și-a amintit că era harnic și 

respectat, că deși izgoniți de foamete departe de casă nu întindeau mâna și întrebau 

mereu dacă nu-i ceva de lucru și pentru ei. Cât a trăit, Grigore Bongeag, 

moldoveanul din satul Moara-Jorii, comuna Hănești, județul Botoșani, a vorbit cu 

sufletul plin de recunoștință despre oltenii care i-au reîntors la viață familia, cu 

omenie și respect. Gheorghe Virgil Ionescu este  unul dintre acești oameni și 

dovada că ajutorul primit la nevoie te face om pentru toată viața și te păstrează în 

conștiința celor pe care i-ai ținut aproape când erau în suferință. Cumnați, 

moldoveanul și olteanul, sunt mărturii că în anii de coșmar 1946 – 1947, au fost și 

familii pe care drama le-a apropiat, nu le-a dezbinat. Prin Gigi Ionescu avea Grigore 

Bongeag să ajungă pe plaiurile Doljului, în satul Bogea, din comuna Almăj, 

pământ cu oameni buni și foarte roditor, unde i-a rămas o parte de suflet și după 

reîntoarcerea acasă, în Moldova.  

Nu știu cum, dar aici și acum, ca un arc uriaș peste timp, (re)amintirea acelui 

context se vrea văzută, auzită, înțeleasă și chiar spusă mai departe. De ce? Poate 

pentru că un OM a simțit că n-ar trebui să treacă o zi fără să mulțumească 
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OAMENILOR care i-au fost aproape la grele încercări, iar Foametea din 1946 – 

1947 aveam să pricep aici și acum că a fost suferință, umilință, dezbinare, 

degradare, foame. Moarte. În tot acest tablou, ici – colo, câte o șansă la viață. 

OMENIE. Pentru ea, pentru omenie, n-a încetat Grigore Bongeag să-i pomenească 

pe oltenii din comuna Almăj – Dolj. I-a respectat, i-a descris de-atâtea ori că poate 

ne facem și noi ceilalți o idee despre cât de buni, frumoși, harnici erau. A descris 

pământurile Doljului, ca fiind grase și bogate, și nu știu dacă le-ar mai fi părăsit 

dacă nu s-ar fi cerut acasă, în Moldova, soția sa Aglaia. Lui îi dădeau hrana cea fără 

de care n-a mai putut trăi în Moldova. 

De ce acum o carte despre ei și poate despre alte mii de oameni fără nume, 

victime ale Foametei din perioada amintită? Pentru că nu știm, iar dacă mai știm e 

ca lectura printre rânduri de unde ne alegem doar ce n-ar trebui să ne tulbure prea 

tare. Apoi, pentru că n-am vrea să ne facem vinovați de ignorare și ignoranță, dacă 

prezentul ne cere respect pentru trecut, istorie, rădăcini. Și, pentru că arhivele sunt 

pline de mărturii care nu pot fi citite fără ochii umezi de lacrimi, fără înfiorare, fără 

un pic de teamă că s-ar putea repeta, fără întrebarea... o fi atunci cineva, ca-n cazul 

nostru poate, un oltean, mai mulți olteni care să-ți facă loc în viața lor ție și familiei 

tale?! Apoi, ar mai fi conștiința și conștientizarea. Sau poate fi plăcerea lecturii 

presei timpului, curiozității de a afla cum era atunci, erau oamenii oameni, era un 

început de rău sau un sfârșit de bine. Și ar mai fi onoarea de a da mai departe unei 

comunități și oamenilor ei respectul de care trebuie să știe că s-au bucurat și se 

bucură, că recunoștința i-a păstrat frumos în conștiința celor care le-au fost cândva 

alinare. Ar mai fi și că am știut, am povestit, că venirea la Centrul Creației Populare 

Dolj (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Dolj) în 2014 s-a întâmplat în plină perioadă de studii de teren, derulate de colegul 
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meu, Cătălin Petrișor, chiar în comuna Almăj din județul Dolj, cea din amintirile 

bunicului meu. De altfel, motivația de a scormoni în arhive și a bate în porțile 

bătrânilor întrebând de Grigore moldoveanu’ a venit de la Cătălin. Am mers și-am 

plâns întâi în arhiva școlii din Almăj, unde am dat peste foile matricole ale copiilor 

lui Grigore Bongeag, Maria (Maricica), Gheorghiță, Dumitru (Mitruță). Apoi, am 

încercat să luăm urma bătrânilor locului, cu speranța că își amintesc acea perioadă 

și, poate, ca printr-o minune, chiar de moldovenii veniți în Dolj, în anii ’46 – ’47. 

Continuând căutările în Arhivele Naționale aveam să descoperim la o scară largă 

implicarea de la acea vreme în sprijinirea miilor de oameni, cu precădere copii, care 

părăseau Moldova ca să nu moară de foame. Așa a încetat să fie doar povestea unei 

familii. De la ea însă s-au deschis porți spre momente pierdute în uitare.  

Pot doar reda fragmente din memorie, păstrate după lungile ascultări ale 

mărturisirilor bunicului Grigore Bongeag, în care pământul se uscase și pârâia parcă 

din toate încheieturile, seceta și pârjolul căscând în carnea lui gropi ce puteau 

înghiți cu totul un animal. Unul câte unul bărbații satului se prăbușeau. În ei își 

puneau nădejdea bătrânii, femeile și copiii. O vreme și-a drămuit fiecare grâul, 

porumbul, de fapt ce rămase din anul care trecuse, căci acum nimic nu se făcuse. 

Dar n-a ajuns și pentru ei, și pentru animale. Se murea pe capete. De la făina de 

grâu și porumb, la tărâțe, la pleava căzută în urma măcinatului, amestecată cu 

țărână, toate pe rând le-au fost hrană. Până n-a mai fost nimic. Doar jale, suferință și 

moarte. Pământul pe care-l iubeau și pe care îl regăseai, lângă sănătate pentru 

familie, pace și liniște, în toate rugăciunile lor, se înstrăinase, le era potrivnic. 

Următorul inamic după război. Trecuseră decenii de atunci, de când povestea 

bunicul, însă memoria lor păstra proaspătă fiecare zi în care copiii gemeau de 

foame, în care își înecau neputința în lacrimi, în care căutau forța să meargă mai 
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departe. Grigore Bongeag își amintea că era printre puținii, dacă nu singurul care se 

mai ținea pe picioare și avea forța să aducă pe umeri un sac, doi, plini cu ce mai 

găsea la moara aflată la aproape 20 de kilometri de sat, în Săveni. Trecuse prin 

război și nu-și putea ierta nicio clipă de slăbiciune. Nu știu cât am înțeles atunci, 

știu sigur că povestite și repovestite acele momente, acum mai bine de un sfert de 

secol, n-au încetat să-și ceară dreptul de a se face auzite. Cu (re)amintiri din 

Moldova putem vorbi despre reacții, implicare, sprijin pentru victimele Foametei 

aici, în Oltenia, îndeosebi în Dolj. Presa timpului (păstrată de Biblioteca 

Universității din Craiova) și documentele găsite la Serviciul Județean Dolj al 

Arhivelor Naționale conturează contextul și acțiunile de sprijin în județul Dolj 

pentru moldovenii afectați de Foametea din ’46 – ’47. 

Câți au avut norocul familiei Bongeag, să găsească sprijin în același timp în 

rude, dar și în oameni dintr-un alt colț de țară? Nu știm. Sperăm doar că 

(re)amintirea chinurilor să își găsească mângâiere în omenia de neuitat.  

Căci un chin a fost reîntoarcerea, într-un capitol de viață ferecat ca să nu mai 

doară, pentru fiica cea mare a moldovenilor Aglaia și Grigore Bongeag, Maria 

(Maricica) Zbanț (Bongeag), care trăiește în comuna Hănești, din județul Botoșani, 

reîntoarcere pe care nu și-a dorit-o, n-a așteptat-o, n-a crezut c-ar mai interesa pe 

cineva. Rândurile scrise de ea spun totul, simt totul. Și Maricica, la fel ca tatăl ei, 

Grigore, a iubit Oltenia.  

Laura PUMNEA 
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Foametea din 1946 – 1947 - Cauze 

 

Foametea din 1946 – 1947 este o 

tragedie umană care a afectat în mod special 

regiunea Moldovei din România și noul stat 

sovietic Republica Moldovenească. 

Acreditarea ideii că această situație este doar 

efectul secetei din perioada sus amintită este 

puerilă. 

România, în prima jumătate a secolului 

al XX-lea a fost o țară agrară, „în care 80-85% 

din populaţie se ocupa direct şi indirect cu 

agricultura şi creşterea vitelor“1. Principalele 

plante cultivate erau grâul și porumbul, ale căror 

perioade de vegetaţie erau diferite - toamnă, 

iarnă şi primăvară la păioase, iar pentru porumb 

- primăvară, vară şi toamnă. Astfel, regimul de 

ploi pe anotimpuri influenţa diferit producţia de 

cereale. Victor Axenciuc în volumul „Evoluția 

economică a României. Cercetări statistic-

istorice 1859-1947“ exemplifica evoluția 

agriculturii și a recoltelor în funcție de 

                                                           
1 Victor Axenciuc, Evoluția economică a României. 

Cercetări statistic-istorice 1859-1947, vol. II 

Agricultura, Editura Academiei Române, București, 

1996, p. 501 

precipitații, anii cu recolte proaste, raportul 

dintre suprafaţa culturilor de grâu şi porumb 

oscilând în toate aceste nouă decenii între 40 – 

60% şi invers. 

Dar, în concluzie: „oricât de scăzute 

erau producţiile medii, când din 10 locuitori 

activi 8 erau producători de produse 

agroalimentare, care-şi satisfăceau necesităţile 

consumului, în general, din propria producţie, 

se putea uşor să se asigure pentru ceilalţi 2 

locuitori - de regulă, orăşeni şi populaţie de la 

munte - necesarul de hrană şi să rămână şi 

disponibilităţi pentru export“2. Adică, în cel mai 

rău caz, era afectată doar o parte din populația 

rurală și nu toată populația de pe un teritoriu atât 

de mare. Din tabelul cu date statistice dintre 

cantitatea de precipitații și recoltele obținute se 

observă că anii 1945 și 1946 au fost foarte 

secetoși, chiar comparativ cu alt an secetos, 

1942, mai apropiat de aceștia.  

                                                           
2 Ibidem 
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Încă din acea perioadă, fenomenul 

„seceta din anul 1946“ s-a studiat pentru a se 

putea înțelege de ce efectele ei au fost atât de 

dramatice. Astfel, Dr. Constantin A. Dissescu 

publică în „Analele Academiei“, în iunie 1947, 

studiul științific „Un fenomen neobișnuit. 

Seceta anului 1946“, desprinzându-se mai 

multe concluzii: 

- „Anul 1946 va rămânea înscris nu 

numai ca anul cu cea mai ridicată temperatură 

maximă înregistrată la noi în ţară de când se 

fac observaţii meteorologice şi până azi 

(1851—1946), dar va rămâne şi ca anul în 

care temperatura maximă absolută a prezentat 

o apariţie dublă, din care una împinsă tocmai 

la începutul toamnei.“4 

                                                           
3 Ibidem, p. 68 
4 Dr. Constantin A. Dissescu, Un fenomen 

neobișnuit. Seceta anului 1946, în „Analele 

Academiei Române, Memoriile Secțiunii 

Științifice“, seria III, Tom XXIII, 1947 – 1948, 

Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului 

Imprimeria Națională, București, 1948, p. 134 

-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„În rezumat, Seceta din 1946, resimţită 

din Mai în Moldova, se accentuează  

în cursul celor trei luni de vară în toate 

provinciile, atinge punctul culminant în 

August, persistă şi în Septemvrie şi nu ia sfârşit 

decât odată cu această lună.“5 

Ca o concluzie finală, din punct de 

vedere meteorologic, în Moldova nu s-a putut 

recolta nimic de pe suprafețele cultivate, 

fiindcă a fost secetă începând din toamna 

anului 1945 și care a continuat în primăvara și 

vara anului 1946. Astfel, „nu s-a scos, la 

cereale, nici măcar sămânţa folosită“6. 

În finalul studiului, dl. Dissescu 

menționează că „cercetarea efectelor secetei din 

                                                           
5 Ibidem, p. 135 
6 Gh. Ionescu - Șișești, Dare de seamă privitoare la 

administrația bunurilor imobile ale Academiei de la 

1 martie 1946 – 28 februarie 1947, în „Analele 

Academiei Române. Dezbaterile“, Tomul LXVI, 

1946 – 1947, Editura Academiei Române, 

București, 2000, p. 273, www.digibuc.ro 

  

Cantitatea pe anotimpuri3 

Anii Cantitate

a 

precipitați

ior 

Iarnă Primăvară Primăvară Vară 

1 2 3 4 5 6 

1938 541 114 143 161 121 

1939 665 96 179 199 207 

1940 696 112 195 290 94 

1941 766 142 154 282 212 
1942 512 115 152 155 108 
1943 495 63 127 146 113 
1944 688 137 163 181 243 

I945 445 80 109 130 108 

1946 479 92 121 96 162 
1947 562 142 68 231 104 
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anul 1946 nu se poate opri însă numai la 

examinarea unor situaţii atmosferice“7. 

Putem identifica încă două cauze 

majore care au influențat această tragedie 

umană: războiul și ocupația sovietică. 

Perioada de după Primul Război 

Mondial pentru România este caracterizată 

printr-o dezvoltare socio – economică chiar și 

pentru orice gospodărie țărănească din satele 

românești. Tendințele politice din Europa vor 

ajunge să influențeze din ce în ce mai mult și 

viața politică din România. Astfel, Carol al 

II-lea, prin lovitura de stat din 10 februarie 

1938, impune cu ajutorul Constituției din 27 

februarie 1938, „o obligație de fidelitate față 

de țară, fidelitate reductibilă, în logica 

regimurilor autoritare/totalitare, la a fi loial 

față de șeful de stat, cu care țara este, 

pragmatic, identificată“8. Poate unora li se va 

părea forțată explicația pentru subiectul acestui 

volum despre Foametea din 1946 – 1947, dar 

de atunci încep schimbările socio – politice în 

societatea românească până la nivelul celui mai 

mic cătun, prin crearea, în decembrie 1938, a 

partidului unic – Frontul Renașterii Naționale – 

ca organizație politică. Temele ideologice ale 

acestuia sunt: „ideea națională“, „respectul 

familiei ca o celulă socială“, „credința 

                                                           
7 Dr. Constantin A. Dissescu, Un fenomen 

neobișnuit. Seceta anului 1946, în „Analele 

Academiei Române. Memoriile secțiunii științifice“, 

Seria III. Tom XXIII, 1947 – 1948, Monitorul 

Oficial și Imprimeriile Statului, București, 1948, p. 

146 
8 Ioan Stanomir, Libertate, lege și drept: o istorie a 

constituționalismului românesc, Editura Polirom, 

Iași, 2005, p. 123 

creștină“, „munca“; „cetățeanul nu mai este 

privit decât ca factor de muncă productivă. 

Constituțiunea nu îi mai recunoaște dreptul de 

a participa la conducerea Țării, decât dacă 

justifică practica efectivă a unei îndeletniciri 

productive, precum și ținând seama de 

caracterul creator al națiunii române.“9 

Expansiunea celor două regimuri 

totalitare – nazist și comunist – justificându-și 

în felul acesta existența și posibilitatea de a 

supraviețui vor afecta și România. Ocuparea 

prin forță de către U.R.S.S., la 28 iunie 1940, a 

Basarabiei și Bucovinei de Nord va trasa calea 

pe care va fi nevoită să o urmeze România în 

cel de-al Doilea Război Mondial. Astfel, la 22 

iunie 1941, România va intra în război alături 

de Germania prin atacarea Rusiei. 

Prin înrolarea bărbaților, forța de muncă 

era mult diminuată și, implicit, producția 

agricolă a gospodăriei țărănești scădea 

proporțional. Anii de război vor aduce multă 

sărăcie și suferință pentru populația României. 

În vara anului 1944 războiul ajunge în 

România, desfășurându-se lupte în Moldova. 

Lupte care vor aduce multe distrugeri, boli în 

zona de conflict – Moldova. În planșa – 

Situația Forțelor militare române și străine de 

pe teritoriul României la 23 august10 – sunt 

reflectate linia frontului, locul unde vor avea 

loc lupte prin declanșarea, la 20 august 1944, a 

ofensivei sovietice „Iași – Chișinău“. 

                                                           
9 Ibidem, p. 140 
10 XXX, România în anii celui de-al doilea război 

mondial, volumul 2 – Revoluția de eliberare socială 

și națională, antifascistă și antiimperialistă din 

august 1944, Editura Militară, București 1989 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Laura PUMNEA • Cătălin PETRIŞOR                                   (RE)amintiri: Oltenia pentru Moldova. Foametea din 1946–1947 

13 

Referitor la distrugerile provocate de 

frontul din Moldova, generalul american 

Schuyler C. V. R., ce făcea parte din Comisia 

Aliată de Control, nota cele văzute în timpul 

călătoriei prin Moldova și Bucovina, în 2 

august 1946, în jurnalul personal: „ne-a 

impresionat cu deosebire cât de pustiită era 

această parte a Moldovei. Timp de câteva luni, 

înainte de 23 august, linia frontului trecea, în 

general, prin Iaşi şi Paşcani şi multe sate de pe 

acest aliniament fuseseră făcute practic una cu 

pământul,  chiar  şi  oraşul  Paşcani, care  este 

acum  doar  un  morman  de  ruine,  cu  câteva 

cocioabe încropite în grabă, ici-colo.“11 De 

                                                           
11 C. V. R. Schuyler, Misiune dificilă Jurnal (28 

ian. 1945 / 20 sept. 1946), Editura Enciclopedia, 

București, 1997, p. 351 

asemenea, scria următoarele: „Am observat, 

totuşi, că toate casele, ceva mai răsărite decât 

bordeiele, erau complet văduvite de ceea ce 

conţinuseră, inclusiv de mobilă, covoare, 

cabluri electrice şi chiar uşi şi ferestre întregi. 

În multe locuri ni s-a spus că jaful îl făcuseră 

în parte nemţii, în parte ruşii şi, în mare 

măsură, chiar ţăranii ale căror case fuseseră 

distruse în lupte şi care apoi au folosit acest 

mijloc pentru a se despăgubi de pierderile 

proprii.“12 

În concluzie, războiul a însemnat pentru 

Moldova și Bucovina, pe lângă toate nenorocirile 

și greutățile de care a suferit întreaga Românie, și 

distrugerile provocate de luptele desfășurate 

efectiv în această zonă, factori care au agravat 

                                                           
12 Ibidem, p. 352 
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situația din această regiune și au contribuit la 

Foametea din 1946 – 1947. 

Prin actul de la 23 august, când 

România a trecut de partea Aliaților și a întors 

armele contra trupelor germane, Regele, 

împreună cu forțelor politice din țară, a 

încercat să salveze ce se mai putea din situația 

grea în care se afla poporul român. 

Prin decret regal, s-a înlăturat ordinea 

constituțională cristalizată după 5 septembrie 

1940, de când a venit la putere generalul Ion 

Antonescu, precum și s-a revenit la regimul 

constituțional de la 1866, revizuit prin actul de 

la 1923, încercându-se a se aduce normalitatea 

în țară de dinainte de război. Dar, din păcate, 

Regatul Român va beneficia de o suveranitate 

limită prin instrumentul juridic ce îl lega de 

puterile aliate (Uniunea Sovietică), anume 

„Convenția de armistițiu între România și 

puterile aliate“, datând din 11 septembrie 1944. 

Din acest moment, România va fi sub 

ocupația militară a U.R.S.S., cea care deținea 

președinția Comisiei Aliate de Control care va 

conduce țara noastră cu ajutorul Convenției de 

armistițiu. Pentru a reda cât mai obiectiv 

situația din România vom folosi notițele 

generalului american Schuyler C. V. R. din 

Jurnalul în perioada 28 ian. 1945 / 20 sept. 

1946, reprezentantul militar a S.U.A. în 

Comisia Aliată de Control. 

Perioada 1944 – 1947, din punct de 

vedere politic a fost o luptă continuă de 

acaparare a puterii de către reprezentanții 

sovieticilor – Partidul Comunist Român – lucru 

exprimat chiar de către Stalin la întâlnirea pe 

care a avut-o cu liderul iugoslav Tito în aprilie 

1945: „În războiul acesta nu este la fel ca cel 

trecut, ci acela care ocupă un teritoriu își 

impune și sistemul său social. Fiecare își 

impune sistemul său acolo unde ajunge armata 

sa. Altfel nici nu poate fi!“13 Odată cu 

abdicarea regelui Mihai I al României, la 30 

decembrie 1947, se termină această perioadă și 

astfel se trece la o nouă etapă de impunere prin 

forță a sistemului social – economic – politic 

sovietic pentru toate instituțiile statului și 

categoriile sociale. 

Prin instaurarea la 6 martie 1945 a 

primului guvern Groza, U.R.S.S. controla și 

guvernul României, dar în acest moment 

războiul încă nu se terminase și nu se putea trece 

pe față la sovietizarea țării noastre. În concluzie, 

din acest moment conducerea guvernamentală a 

României se află în mâinile sovieticilor prin 

intermediul comuniștilor români, cu toată 

opoziția Regelui și a guvernelor britanic și 

american, adică prin măsurile luate și supunerea 

totală față de U.R.S.S. vor contribui în timp la 

declanșarea Foametei din 1946 – 1947. 

Totodată, începând cu luna mai după 

capitularea necondiționată a Germaniei, URSS 

va muta o parte din trupele sale în România, 

care ajung la 1 noiembrie 1944 să fie în număr 

de 500.000 de militari14. În conformitate cu 

                                                           
13 Marius Oprea, Banalitatea răului. O istorie a 

Securității în documente 1949 – 1989, Editura 

Polirom, Iași, 2002, p. 10 
14 Sergiu Verona, Military Occupation and 

Diplomacy: Soviet Troops in România, 1944-1958, 

Duke University Press, Durham, NC, 1992, 

ro.wikipedia.org/wiki/Ocupația_sovietică_a_României 
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articolele Convenției de armistițiu în sarcina 

guvernului român era întreținerea acestor trupe. 

Din vara anului 1945, agricultura 

românească devenise o problemă pentru 

guvernul român, fiind discutată în ședința 

comună a Comisiei Aliate de Control din 30 

august 1945, după cum ne relatează generalul 

Schuyler, care-i adresase „generalului 

Susaikov o scrisoare dură în care evidenţiam 

faptul că prin proastă administrare, slabă 

organizare, ineficiență şi apatie generală, 

recolta apicolă românească de anul acesta este 

mult sub standard şi pentru anul viitor nu se 

prevede vreo îmbunătăţire.“15 Ajungându-se în 

situația în care România, din unul dintre cei 

mai mari exportatori de cereale din Europa, să 

nu fie „în stare să-şi satisfacă propriile 

necesităţi de hrană şi s-ar putea să fie nevoită 

să importe din străinătate aproximativ 

1.500.000 tone de cereale.“ 

Situația gravă a României din cauza 

problemelor economice, va determina chiar 

U.R.S.S. să propună prin expertul său în 

Comisia Aliată de Control, la 30 aprilie 1946, 

următoarele măsuri economice, nota gen. 

Schuyler în jurnalul său: 

„a. Prelungirea termenului pentru plata 

despăgubirilor de la şase la opt ani; 

b. Prelungirea de la trei la şase ani a 

termenului de plată a celor 300.000.000.000 lei 

scadente, conform Articolului 12; 

c. Acordarea unui împrumut de 300.000 

tone de cereale, alături de un împrumut 

suplimentar de 100.000 de tone ce urmează să 

                                                           
15 Schuyler C. V. R., Misiune dificilă…, p. 272 

sosească; 

d. Predarea către România a unui mare 

număr de camioane ruseşti, la preţuri 

convenabile, cedarea a circa 15.000 de vagoane 

de tren şi a 115 locomotive din prada de război a 

Rusiei, precum şi punerea la dispoziţie, sub 

formă de împrumut pe doi ani, a mai multor mii 

de vagoane de marfă.“ În condițiile în care, până 

atunci din România, în baza aceleiași Convenții 

de Armistițiu, începând cu toamna anului 1944 

„ruşii scot atât de multe alimente, materii prime 

şi produse finite din ţară, sau le dau armatelor 

lor de ocupaţie, încât pur şi simplu nu mai 

rămâne destul pentru a asigura necesităţile 

minime locale. Guvernul trebuie să cheltuiască 

atât de mult pentru a obţine aceste produse 

pentru ruşi, încât bugetul român este tot timpul 

dezechilibrat. Cum nu există nicio speranţă ca 

vreuna din aceste două stări de fapt să se 

îmbunătăţească atâta timp cât ruşii îşi menţin 

actuala atitudine, încrederea oamenilor în leul 

românesc şi în viitorul României se spulberă cu 

repeziciune. Ne aflăm deci în prezenţa tuturor 

factorilor care duc la o inflaţie de nestăvilit. 

Acest lucru ar putea fi controlat numai dacă 

atitudinea ruşilor se schimbă şi îşi reduc 

pretenţiile“16 scria încă din 25 decembrie 1945 

generalul american Schuyler. 

Principalele cauze ale declanșării 

Foametei din 1946 – 1947 sunt: războiul și 

luptele desfășurate pe teritoriul Moldovei, 

ocupația sovietică și nu în ultimul rând seceta 

începând din anii 1945 – 1946. 

                                                           
16 Ibidem 
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Prin conferința de presă, organizată în 

data de 18 februarie 1946, de către prof. Traian 

Săvulescu, ministru Subsecretar de Stat în 

Ministerul Agriculturii și Domeniilor, anunța 

oficial înființarea prin decizia guvernamentală 

nr. 221017, din 10 august, a unui „comandament 

unic pentru conducerea operațiunilor ce ne sunt 

impuse de situațiile grele din diferite regiuni 

bântuite de secetă“18. Totodată, a fost creată o 

comisie compusă din ministerele Agriculturii, 

Războiului, Cooperației, Internelor, Sănătății, 

Asigurărilor Sociale, Finanțelor, Economiei 

Naționale, Aprovizionării, Comunicațiilor și 

Băncii Naționale, iar la nivel teritorial comisia 

este alcătuită din Oficiul Județean Economic 

care va fi întregit cu comandantul Legiunii de 

Jandarmi, cu comandantul Garnizoanei, cu șeful 

Inspectoratului Școlar, cu medicul veterinar, în 

frunte fiind Prefectul Județului. 

Un rol important în ajutorarea 

populației din regiunile afectate de foamete îl va 

juca toată societatea românească. În urma 

apelului public din „31 august 1946 s-a 

constituit Comitetul Pentru Ajutorarea 

Regiunilor Secetoase (C.A.R.S.), care pe lângă 

reprezentanţii oficialităţilor de stat reunea şi pe 

cei ai sindicatelor, organizaţiilor de femei, 

                                                           
17 Simion Lupșan, O vibrantă pagină de solidaritate 

umană. Aspecte cu privire la sprijinirea de către 

populația județului Năsăud a locuitorilor din 

județele Moldovei, loviți de efectele secetei din anii 

1946 – 1947, în „Arhiva someșană“ revistă de 

istorie și cultură, seria a III-a, Editura Nereamia 

Napocae, Cluj – Napoca, 2002, p. 439 (apud. 

Monitorul Oficial, parte I B nr. 196, 26 august 

1946) 
18 „Scânteia“, seria III, Anul XVI, nr. 604, luni 19 

august 1948, p. 1-2 

bisericii, precum şi personalităţi ale vieţii 

ştiinţifice şi culturale din acea perioadă“19. 

Totodată, România va beneficia de ajutor 

internațional în alimente, medicamente, cazarea 

copiilor, subvenții bănești din Suedia, Bulgaria, 

Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, SUA, Irlanda, 

Anglia, Franța. 

Ajutoarele strânse la nivel național și 

internațional au fost foarte multe dar sunt greu 

de cuantificat semnificația și importanța 

acestora pentru cei care au suferit, doar prin 

mărturiile celor care au trăit această tragedie. 

Publicăm darea de seamă pe care a susținut-o 

domnul Traian Săvulescu în fața Academiei 

Române, în ședința publică din 4 aprilie 1947: 

„Ţara a trăit în această iarnă, un fenomen unic 

în istoria neamului românesc. Acest fenomen D-

sa l-a arătat în amănunţime în faţa Adunării 

Deputaţilor, iar cuvântarea rostită acolo, în 

şedinţa de la 18 ianuarie 1947, a fost dată 

publicităţii într-o broşură intitulată Problemele 

alimentaţiei populaţiei, D-sa doreşte ca 

această broşură, pe care o prezintă, să fie 

cunoscută de membrii Academiei Române. Ea 

cuprinde fapte care n-au putut fi mărturisite 

decât astăzi, când pragul cel greu al 

suferinţelor a trecut. 

Apoi, D-sa arată cu amănunte 

impresionante, efectele secetei din anul 1946 

în Moldova, care a atins recordul de 72%, 

după ce această provincie suferise alţi doi ani 

anteriori de secetă şi de dezastrele războiului 

ce trecuse peste ea. Arată măsurile pe care le-

                                                           
19 Simion Lupșan, O vibrantă pagină de solidaritate 

umană…, p. 440 
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a luat pentru raţionalizarea consumului, 

stocând cereale din regiunile excedentare 

pentru a ajuta pe cele deficitare. Ţăranul 

român era adaptat la un consum sub limita 

fiziologică normală şi graţie acestei adaptări a 

putut rezista subalimentaţiei suferite în cursul 

iernii trecute. 

După ce arată şi măsurile luate pentru 

hrana vitelor, auxiliarul şi tovarăşul omului, 

arată că pentru toată această operă a dispus 

de 400 miliarde lei şi a pus în mişcare o 

disciplină severă, în organizaţia de colectare a 

cerealelor, împotriva sustragerilor şi 

abuzurilor. Cele mai grele momente au fost în 

lunile ianuarie şi februarie. 

Importul de grâu şi porumb a constituit 

o problemă grea, până la pace, când încă ţara 

noastră era considerată stat satelit. După aceea 

s-au putut duce tratative cu Argentina şi Statele 

Unite, care, în 1946, au avut una din cele mai 

bogate producţii de cereale. S-a contractat 

aducerea de cereale la valoarea de 50 milioane 

dolari. Cantitatea ce va sosi este socotită să 

asigure hrana la viitoarea recoltă de porumb. 

Apoi. d-l Săvulescu arată situaţia 

însămânţărilor din ţară, distribuţia seminţelor, 

virtutea ţăranului la muncă şi conchide că vom 

avea hrană, chiar dacă şi în acest an va fi 

secetă. 

D-sa trece apoi la problema ajutorării 

populaţiei din regiunile bântuite de secetă, la 

care a avut concursul Crucii Roşii, Leagănului 

Sf. Ecaterina, Ministerului Sănătăţii, al 

organizaţiei CARS. 40.000 de copii au fost 

trimişi din Moldova în regiunile cele bune şi în 

Bulgaria şi în Polonia. Ajutoare de peste 

frontieră ne-au sosit prin Crucea Roşie 

Americană, de la Societatea Suedeză „Salvaţi 

copiii“, din Bulgaria, de la Semiluna Roşie, 

din Cehoslovacia, din Polonia, din Anglia, din 

Franţa. 

Din interiorul ţării s-au strâns 27 

miliarde de lei, iar din ofrande s-au adunat 

600 vagoane de alimente, în bună parte date 

de ţărani. Un concurs larg am avut din partea 

bisericii, armatei şi şcoalei.“20 

Din păcate. putem să comparăm 

Foametea din 1946 – 1947 din Moldova cu cea 

care a avut loc în Republica Sovietică 

Socialistă Moldova, unde numărul victimelor 

este estimat la 150.000 - 200.00021 pentru 

această perioadă. 

                                                           
20 Analele Academiei Române. Dezbaterile, Tomul 

LXVI, 1947 – 1947, Editura Academiei Române, 

București, 2000, Ședința Publică nr. 35 din 4 aprilie 

1947, p. 188 – 189, www.digibuc.ro 
21 Guzun Vadim, Imperiul Foamei: foametea 

artificială din URSS și impactul asupra spațiului 

românesc 1921-1922, 1931-1933, 1946-1947, 

Editura Filos, București, 2014, p. 405 
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AMINTIRI DIN OLTENIA - partea I 
de Maria Zbanț (Bongeag) 

 

<< Acum să răspund la 

întrebarea nepoatei mele, 

Laura:  

„Cum am ajuns eu în 

Oltenia?“ 

Sunt născută în sătucul 

Moara-Jorii, comuna 

Hăneşti, plasa Săveni, 

judeţul Dorohoi (aşa era 

pe atunci, în 1941). Era 

în perioada celui de-Al Doilea Război 

Mondial, când Armata română, aliată cu cea 

germană, trecea Prutul, înainta spre Odessa. 

Mai făceau popasuri din când în când. Puneau 

corturi şi se odihneau. S-a întâmplat să se 

oprească şi în sătucul nostru. Era în iarna lui 

1942. Într-o zi, patru soldaţi români stăteau de 

vorbă, lângă o fântână din sătucul nostru 

(soldaţii erau olteni). La fântână a venit o 

domnişoară să ia apă. Unul dintre soldaţi a 

intrat în vorbă cu fata. Ce i-o fi zis fata nu ştiu, 

dar ştiu că au râs de oltean camarazii lui. 

Atunci, soldatul le-a spus camarazilor lui: “Nu 

râdeţi, că această fată drăcoasă va fi nevasta 

mea“. 

Armata a plecat spre Odessa, trecând 

Prutul. 

Şi a trecut şi timpul. Fata era a 

bunicului meu de pe mamă. Bunicul Dima Ion 

era un curelar vestit pe acele meleaguri şi în 

acele timpuri. Înainte vreme nu erau maşini ca 

acum, baza erau caii şi la cai se cereau multe 

lucruri din piele de vită. Se coseau hamuri, 

gâtare, căpestre, şei, trupar, şi toate le făcea 

bunicul. I se dusese vestea de curelar bun, de la 

Darabani până la Ştefăneşti, unde bunicul avea 

atelierul. Două localităţi pe malul Prutului şi 

pot spune că erau şi târguri importante la 

vremea aceea, pentru negoţuri comerciale. 

Muncea mult bunicul, câştiga bine. Dar avea şi 

familie numeroasă. Avea 11 copii: 4 fete şi 7 

băieţi. Fata cea mare, Aglaia, a fost mama mea. 

A doua fată, Ileana, a fost croitoreasă de 

lenjerie şi era cea care îl tachinase pe soldatul 

oltean.  

După un an, Armata Română s-a 

retras, a fost bătută de ruşi şi bunicul meu s-a 

trezit la poartă cu soldatul oltean. S-a 

recomandat bunicului, i-a spus că îl cheamă 

Virgil Ionescu, că este din Craiova, e fiul lui 
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Gheorghe Ionescu, general, are un frate, Ică 

Ionescu, căpitan, şi o soră, studentă la Turnu - 

Severin. Mama îi murise.  

I-a povestit bunicului cum a întâlnit-o 

la fântână pe fiica lui, Ileana, şi cum au râs 

camarazii de el. Atunci, nenea Gigi (aşa i-am 

zis noi mai târziu) a jurat că o va lua de nevastă 

pe Ileana şi că a venit să-i ceară mâna fiicei lui 

Dima Ion. Bineînţeles că bunicul a fost 

surprins, dar mai surprinsă a fost mătuşa mea. 

Împlinise 24 de ani, avea şi ea un prieten, nu 

voia să-l părăsească şi îi spunea bunicului meu, 

cum să plece ea aşa departe. Nenea Gigi nu s-a 

lăsat până nu l-a convins pe bunicul şi, cum 

înainte vreme fetele nu ieşeau din cuvântul 

părinţilor, a făcut acest pas. Nenea Gigi a zis că 

nu pleacă din Moldova, că se angajează la 

primăria din Hăneşti, ca notar, şi aşa a obţinut 

mâna mătuşii mele, Ileana. 

S-a angajat ca notar la noi în comună, 

dar nu a stat decât trei luni.  Şi-a luat nevasta şi 

a plecat în Oltenia. Dar nu s-a dus în Craiova, 

ci în satul natal al tatălui său, satul Bogea, 

comuna Almăj, judeţul Dolj. A luat casă cu 

chirie, s-a angajat la Primăria Almăj, mătuşa 

mea cosea lenjerie pentru femeile din comună 

şi aşa s-au stabilit în Bogea.  

În acest sat erau rudele de pe tată ale 

unchiului. De la ele a aflat ţaţa Ileana (aşa îi 

spuneam eu) toată povestea familiei Ionescu. 

Se zicea că tatăl lui a fost înfiat în Craiova, a 

avut parte de o educaţie bună şi ajunsese 

general de armată. S-a căsătorit cu „Tina“, 

mama lui nenea Gigi, care a murit tânără. Au 

avut trei copii, după cum am mai spus.  

Fratele lui era un copil cuminte şi 

ascultător, dar unchiul era un năzdrăvan, nu 

asculta de tatăl lui deloc. Era înscris la Liceul 

Militar, unde era şi fratele lui, dar fugea la 

„Seminar“, îi plăcea să se facă preot. Lucru ce-l 

deranja pe tată. Poate mai făcea şi alte 

năzdrăvănii. S-a repetat de mai multe ori acel 

du-te-vino între licee, până la urmă s-a supărat 

foarte tare tatăl şi l-a dezmoştenit, în faţa unui 

grup de ofiţeri, prieteni ai tatălui. Nu pot să ştiu 

cum s-au terminat studiile, ştiu că războiul l-a 

găsit pe la rude. 

Când a început războiul s-a dus 

voluntar în armată. Cam asta e istoria lui nenea 

Gigi. 

În 1944, 25 Decembrie, i s-a născut o 

fetiţă, pe care o cheamă Georgeta, ei îi spuneau 

Coca. Apoi, la doi ani, o altă fetiţă, Aurica, a 

venit pe lume, și mult mai târziu un băiat, pe 

nume Cezar. 

Între timp, războiul s-a terminat, adică 

în 1945, oamenii au început să vină pe la casele 

lor. Tot atunci a venit şi tatăl meu, Grigore 

Bongeag. În sat, unii se bucurau, alţii îşi 

boceau morţii rămaşi pe front. Chiar şi 

bunicului meu nu i-a mai venit un fiu. Îl 

chema, Ghiţă Dima. Era fiul mare al lui 

bunicu’, cel cu care lucra la atelierul de 

curelărie din Ştefăneşti. Era căsătorit şi avea 

patru fii. Bunicul l-a căutat multă vreme prin 

Crucea Roşie, dar nu a primit niciun răspuns, a 

fost dat dispărut şi trecut pe lista eroilor, la 

primărie şi la biserică. 

În fine, morţii cu morţii, vii cu vii! 

S-au mai liniştit oamenii în satul 

nostru, văzându-şi de viaţă în continuare. 
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A venit anul 1946.  

 

Sătenii au arat pământul, au 

semănat, dar de recoltat nu au avut 

ce să recolteze, pentru că în acel an 

nu a plouat deloc, nici buruieni nu 

au crescut.   

În vara lui ’46, din pricina 

poluării bombardamentelor, toată 

Moldova a fost cuprinsă de o mare 

secetă şi de călduri puternice. A 

venit toamna, a venit şi jalea mare. 

Oamenii nu aveau ce să le dea de 

mâncare animalelor din bătătură şi 

au început să le vândă pe nimic sau 

să le taie. Cine mai avea rezerve de 

cereale s-a mai descurcat, dar 

majoritatea era foarte săracă. Nici la 

copii nu aveau ce să dea de 

mâncare.  

 

Le mureau copiii de foame! 

 

Îmi aduc aminte şi acum...ne 

cocea maica grăunţe şi ne dădea la 

toţi cu număr. Eram cinci: Mitruţă, 

Gheorghiţă, eu (Maricica), Grigoruţă 

şi Ionel (era sugar). Ca să aibă lapte, 

maica a mâncat doar ardei iuţi cu 

sare. S-a îmbolnăvit de o boală grea, 

îi zicea “ceal perit”, adică s-a făcut 

rană tot esofagul. Bea său de oaie ca 

să-i îngăduie durerea.  

Taica se ducea pe jos la 

Săveni, 19 km., şi aducea pâine în 

sac pentru oamenii din sat şi 

câştiga o pâine. O împărţea în 

bucăţele mici ca să ajungă la toţi.  

 

Scutura sacul de firimituri şi 

ciuguleam ca puii.  

 

Nu mai aveam făină nici ca să 

facă cir (sau cum se zice în Oltenia 

“păsat”). 

Ţin minte, cât voi trăi, cum 

m-a luat maica de mână şi mi-a zis: 

“Hai la mamaie de vale, poate ne dă 

ceva de mâncare să ne potolim 

foamea până vine taică – tău cu 

pâinea de la Săveni.” 

Dar, degeaba, că moşul Ilie, 

fratele mai mare al lui maica nu o 

lăsa pe bunica să ne dea nimic. 

“Auzi, Aglaie, să te văd că te întinzi 

ca râma că nu-ţi dau. Dacă vă dau 

vouă, mor eu de foame.” 

Plângeau şi maica şi bunica şi 

el nu s-a înduplecat. Bunica a pus 

un pumn de mălai într-o basma şi a 

ascuns-o prin gard, făcându-i semn 

maicăi să plece. 

 

Aveam cinci ani , dar ţin minte 

tot. Nu mă pot abţine să nu plâng şi 

acum la aducerea aminte a acelor zile 

grele din viaţa mea.  
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Se ducea lumea din sat la 

moară şi mătura colbul de pe jos, şi 

făcea cir. 

 

Mureau în sat şi copiii şi 

bătrânii, că nu-i mai duceau cu 

preotul la groapă. Aştepta preotul la 

biserică, iar mortul era dus cu 

săniuţa trasă de mână, nu mai erau 

nici animale de tracţiune. Venise 

iarna grea peste satul nostru. Vara 

nu a plouat deloc, cum v-am spus, 

dar iarna era cu troiene foarte mari. 

 

Am ajuns în luna ianuarie 

1947. Nu mai aveam nicio speranţă 

de a trăi.  

 

La primărie au început a veni 

ajutoare de la americani. Ni s-a dat 

şi nouă făină de mazăre şi ne făcea 

acel terci. Parcă-l văd pe Grigoruţă 

(avea trei ani), abia se ţinea pe 

picioare, se ridica lângă sobă şi 

zicea: “foame nie” şi cădea într-un 

leşin. 

Taica bocea şi zicea: “La toţi 

îi strânge Dumnezeu, dar pe tine nu 

te ia, să nu te mai văd cum te 

chinui”. 

 

Ne strângeam cu toţii 

grămăjoară, ne-nveleam şi stam 

liniştiţi, ca să nu ne mai mişcăm să 

ne fie şi mai foame.  

Cum vă spuneam, era luna 

ianuarie 1947. 

 

Într-o seară, auzim că bate cineva în 

geam şi strigă: „V-aţi culcat? Deschideţi uşa!” 

Maica s-a dus repede şi a deschis. Aud 

printre uşi o voce de bărbat: „V-aţi culcat odată 

cu găinile?” 

Maica zice: „Vai, cumnate, mata eşti?” 

Era nenea Gigi. A scos o pâine 

mare de la ţest, o văd înaintea 

ochilor, o pâine rotundă, mare, a 

pus-o pe masă şi a zis: “Dă-le 

cumnată la copii!” 

Maica a început să ne taie 

câte o bucăţică mică şi să ne 

împartă la fiecare. Nenea Gigi a pus 

el mâna pe cuţit şi ne-a dat câte o 

felie mare. În timp ce noi 

înfulecam, el plângea împreună cu 

părinţii mei.  

Apoi au pus la cale să ne ia la 

el, în Oltenia, pe cei mai mari, trei 

la număr. Mitruţă, Gheorghiţă şi eu.  

 

Nu am dormit toată noaptea de bucurie 

că plecăm cu trenul. De la Moara - Jorii până la 

Gara Dângeni ne-a dus fratele lui maica, 

Vasile, cu sania la care erau înjugate două vaci, 

una a lui nenea Costică Dima, un alt frate al 

maicii şi o alta a bunicului. 

Nu-mi amintesc nimic despre cum am 

călătorit, doar atât, că ne-a zis nenea Gigi, “Am 

ajuns în Gara Craiova!”.  
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Ne-a pus să stăm cuminţi pe o 

bancă în faţa gării, că el vine 

repede. A venit cu trei porţii de 

mămăligă şi trei cârnăciori. 

 

Am mâncat şi ne-am suit în trenul ce 

ducea la Işalniţa. Apoi am coborât din tren, ne-

a suit într-un car cu boi, am trecut prin Şitoaia 

şi am ajuns în satul Bogea, satul copilăriei 

mele, satul pe care nu-l uit niciodată. 

 

Am ajuns la ţaţa Ileana trei 

schelete vii. Bineînţeles că s-a 

speriat. A început şi ea să plângă. 

Nenea i-a zis să lase plânsul şi să se 

ocupe de noi. Ne-a făcut baie, ne-a 

dat mâncare şi ne-a culcat. Am 

dormit foarte mult, că se speriau că 

am murit toţi.  După ce ne-am trezit şi am 

mâncat a început să vorbească cu noi, dar vocile 

noastre nu se auzeau, ne-am şi îmbolnăvit de 

durere de burtă. S-a chinuit biata femeie vreo 

trei săptămâni până să ne revenim la normal.  

A trecut iarna şi nenea Gigi l-a dat pe 

fratele mai mare la un om în Deleni, ca argat, iar 

pe fratele Gheorghe, la o verişoară a lui, la 

Brădeşti. Verişoara era învăţătoare. S-a ocupat 

femeia şi de educaţia lui, l-a dat în toamnă la 

şcoală. 

 

Părinţii şi cei doi fraţi mici 

rămaşi acasă, în Moldova, nu au 

rezistat mult, nu mai aveau cum să 

supravieţuiască. Au decis să ne 

urmeze şi să vină în Oltenia. 

A venit Paştele şi în ziua a doua şi-au 

făcut bagajele şi duşi au fost. Povestea maica 

surorii ei cât de greu au ajuns şi prin câte au 

trecut. Eu eram ochi şi urechi ca să-mi intre 

bine în cap. Zicea maica mea că în trenul de la 

Craiova spre Coţofeni au călătorit noaptea. Nu 

era niciun fel de lumină.  

În vagonul în care erau ei s-a făptuit o 

crimă. Asasinul şi-a aruncat victima pe geam. 

Cineva a tras alarma şi trenul s-a oprit în plin 

câmp. Călătorii au coborât şi au fost nevoiţi să 

coboare şi ei, cu bagaje mari şi copii mici, unul 

de trei ani şi unul de câteva luni. În acel timp 

ploua mărunt şi era... şi frig. Mergeau pe lângă 

calea ferată, dar gara nu o întâlneau. Într-un 

târziu au dat de o magazie construită din lemn. 

Taica i-a zis: „Aglaie, tu stai aici cu bagajul şi 

cu copiii, că eu mă duc să văd unde e gara.“ 

Maica şi-a strâns copiii la piept şi s-a 

ghemuit sub scara de lemn a magaziei. A stat 

mult timp cu sufletul la gură şi deodată a 

auzind venind cineva. A crezut că e criminalul 

din vagon.  A încremenit, paşii se apropiau, dar 

a fulgerat şi a văzut că era un câine mare care 

venea spre ea. Nu a mai durat mult şi a venit şi 

taica cu vestea bună că a găsit gara. Când s-a 

făcut dimineaţă, a întrebat dacă nu este cineva 

din Almăj. Tocmai a dat de un om care era din 

Bogea şi era chiar vecin cu nenea Gigi. Aşa au 

ajuns pe meleaguri olteneşti.  

 

Maica îi povestea sorei ei prin 

ce coşmaruri a trecut şi deodată 

aud ţipete afară şi lumea alerga pe 

uliţă. A fugit şi taica să vadă ce se 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Laura PUMNEA • Cătălin PETRIŞOR                                   (RE)amintiri: Oltenia pentru Moldova. Foametea din 1946–1947 

24 

întâmplă. Un om, pe nume Mirică, 

îşi construia o casă şi s-a suit pe 

acoperiş să îl măture, a alunecat şi 

a căzut într-un par de la schele şi a 

murit pe loc. Uite că aşa a început 

viaţa lui taica în acel sat, 

cu o dramă.  

 

S-a odihnit până seara, când a venit 

vecinul care l-a adus de la gară, nea Petrică 

Budrigă, care i-a zis să meargă a doua zi la 

muncă la el, la pus de orceag. A lucrat la acel 

om până şi-a terminat de pus tot, omul l-a 

lăudat şi a spus la alţi săteni că moldoveanul e 

foarte harnic şi îl luau în fiecare zi la treabă. 

Aşa taica îşi câştiga hrana pentru familie. Pe 

maica nu o luau la muncă, pentru că avea copil 

mic, dar îi aduceau de lucru acasă femeile, 

torcea sau împletea, scărmăna la bumbac în 

schimbul alimentelor pe care le consumam zi 

de zi.  

Noi locuiam în casa învăţătorului Ioan 

Dincă. Soţia lui era tot învăţătoare, amândoi 

învăţau copiii din Şitoaia. A venit războiul şi 

învăţătorul Dincă a plecat la război. Doamna 

lui avea o slujnică tot din Şitoaia, pe nume 

„Leana“. Pe mama lui Dincă o chemase Rada. 

Murise de mai mulţi ani. Lumea din sat îi 

spunea baba Rada. Casa ei era în aceeaşi curte 

cu casa lui Dincă.  

Casa domnului Dincă avea patru 

camere, în două locuiam noi, moldovenii, şi în 

alte două camere erau adunate toate lucrurile 

cuplului Dincă.  

Mi-aduc aminte casa babei Rada, era 

foarte veche, cu o scară din lemn masiv. Era ca 

un foişor la înălţime, cu două camere. 

S-a terminat războiul şi domnul Dincă 

nu venea acasă. Soţia lui l-a crezut mort. 

Atunci şi-a găsit un avocat din Craiova şi s-a 

mutat la el. În vara lui 1947, a venit doamna 

Dincă nervoasă şi ne-a scos din casă, i-a dat lui 

nenea Gigi cheia de la casa bătrânească. Vrând 

nevrând ne-am mutat acolo. Era o casă cu 

miros urât, de aer închis, cu foarte mulţi purici 

şi multe ploşniţe. Turnau petrol pe la 

încheieturile paturilor şi le mai omorau. Maica 

şi ţaţa Leana au văruit şi au spălat tavanul, 

uşile, geamurile. Tot urât mirosea.  

S-a îmbolnăvit fratele cel mic, Ionel, şi 

a murit, după două săptămâni a murit şi 

verişoara mea Aurica. Amândoi copiii erau 

mici, de 14 luni, respectiv 15 luni. Nu a durat 

mult şi s-au îmbolnăvit şi taica şi nenea Gigi, şi 

au căzut la pat.  

Visează maica într-o noapte pe baba 

Rada că îi zice: „Moldovenilor, plecaţi din casa 

mea că vă curăţ pe toţi!“ Bineînţeles că s-a 

speriat toată familia noastră, mai ales că 

auziseră de la femeile din sat că baba Rada, în 

viaţa ei, fusese vrăjitoare. Atunci nenea Gigi s-

a rugat de cei din primărie să ne dea voie să 

coborâm înapoi în casa domnului Dincă. Şi, 

cum se schimbase regimul care ţinea cu săracii, 

ne-au dat voie să ne mutăm din nou în cele 

două camere în care stătusem înainte.  

Şi-a revenit şi taica, şi nenea, şi am 

petrecut o iarnă mai liniştită. 

A venit primăvara lui 1948. An în care 

guvernele au hotărât să facă pact de schimb de 
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prizonieri. A venit zvon că domnul Dincă ar 

trăi şi că va fi eliberat din prizonierat, ceea ce 

s-a şi întâmplat. A aflat şi doamna Dincă şi cu 

o săptămână înainte de a-i veni soţul, s-a 

otrăvit. A fost înmormântată la Craiova. Într-o 

zi frumoasă de mai am văzut că se deschid 

porţile mari şi o mulţime de lume intră în curte. 

În prim-plan era un bărbat înalt, cu capul 

descoperit, îmbrăcat cu o manta militară. 

Lumea se îmbulzea. Care plângeau, care se 

bucurau. Eu nu prea pricepeam ce se întâmplă. 

L-am auzit deodată pe acel militar că a strigat. 

“Leana tati, eşti aici?” Am văzut atunci o 

tânără că a venit spre el şi domnul Dincă a 

îmbrăţişat-o spunându-i: „De ce ai lăsat-o să se 

otrăvească... eu o iertam!” Acea fată era 

slujnica soţilor Dincă.  

Pentru noi, familia de moldoveni cum 

ne spuneau localnicii, a început greul. Am fost 

nevoiţi să părăsim acea curte. Nenea Gigi cu 

familia lui s-au dus la unchiul lui Costică 

Bîrcu, iar noi la o vecină a lor, gaga Ioana îi 

spune taica. Ne-a primit în parmalâc.  

 

Într-o noapte, a venit o 

ploaie mare, că era să ne înece. 

Ţineau părinţii deasupra noastră, a 

copiilor, o scoarţă cu care veniseră 

din Moldova. Atunci i s-a făcut milă 

unui vecin,  

pe nume Nicolaie Vlăduţoiu 

şi a hotărât să ne primească în casa 

lui care era pustie, deoarece el 

cu familia lui îşi construiseră 

o casă nouă.  

Era o casă veche, tip prăvălie de 

negustori, avea patru camere, în două se putea 

locui, iar în două nu. Acea clădire se afla între 

Ion Ciocîrlan şi Jan Croitoru. Acolo am locuit 

restul timpului pe care l-am petrecut în Oltenia.  

A venit toamna anului 1948, odată cu 

ea şi legea de a nu mai rămâne niciun copil, de 

vârstă şcolară, în afara şcolii. Aşa că am fost 

înscrişi la şcoală. Fratele Mitruţă, care avea 11 

ani, eu 7 ani şi Gheorghiţă 9 ani.  

Gheorghiţă era în clasa a II-a, 

deoarece, am mai spus că la Brădeşti fusese dat 

ca argat la o persoană care era învăţătoare şi 

care l-a luat la şcoală.  

Eu şi fratele mai mare eram în clasa I. 

Ne preda domnul învăţător Nicolaescu, un om 

în vârstă, iar lui Gheorghiţă, doamna Lelica 

Oproiu.  

Îmi plăcea la şcoală. Pe pereţi erau 

tablouri cu Regele Mihai şi Regina mamă, şi 

mai multe tablouri cu politicieni ai vremurilor 

acelea. Noi copiii, la intrarea şi la ieşirea din 

clasă ne aşezam în genunchi şi spuneam 

rugăciuni. După o săptămână, când eram la ore 

a venit o maşină neagră, a tras în spatele şcolii, 

au coborât din ea patru persoane de la primărie, 

printre care şi nenea Gigi, au intrat în clasă, pe 

noi ne-au dat afară în pauză şi a rămas numai 

domnul învăţător, zicându-ne să ne jucăm, că 

cei mari au o mică şedinţă. 

După ce au plecat ne-a chemat la clasă 

şi am observat că domnul învăţător era alb ca 

varul la faţă. Abia a reuşit să ne spună că “de 

azi nu vom mai spune rugăciuni”. A doua zi nu 

mai era niciun tablou pe pereţi. Au apărut alte 

noi figuri. Veniseră la puterea statului 
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comuniştii. Fraţii mei au fost daţi la alţi stăpâni 

tot ca argaţi, dar în sat, adică în Bogea, la fraţii 

Marin şi Ion Călugăru. Dimineaţa veneau la 

şcoală, dar dormeau şi mâncau la acei oameni. 

Bineînţeles că jumate de zi lucrau acolo, 

mergeau cu oile şi caprele la păscut, dar nu 

aveau voie să lipsească de la ore, pentru că 

erau amendaţi stăpânii lor. Aşa a trecut un an 

şcolar. 

 

Taica, la rândul lui, muncea 

zi de zi la oameni în sat. Când era 

sezonul muncea şi noaptea, la tăiat 

de coceni şi la legat. Îl îndrăgiseră 

sătenii pentru hărnicia lui. 

 

În acel sat se afla un cetăţean pe nume 

Costică Fota, care avea doi băieţi, Mărin şi 

Ionel.  Mărin era căsătorit, iar Ionel nu. 

Bătrânul era trecut la chiaburi, avea pământ 

mai mult şi dările erau foarte mari pe umerii 

lui. Văzându-l pe taica harnic şi cinstit, nu l-a 

mai lăsat să se ducă la muncă la alţii şi l-a luat 

permanent. Ionel Fota trebuia să umble cu 

marfă prin ţară, ca să facă bani, pentru cotele 

mari pe care le avea de dat. Se ducea cu marfă, 

cu ceapă, usturoi, arpacică, aveau şi grădină 

mare de legume şi de zarzavaturi şi mai ştiu eu 

ce vindea. Taica se ducea cu el la gară şi 

încărca marfa, apoi venea acasă şi pleca cu 

oamenii la munca câmpului.  

 

Moş Costică Fota îl iubea ca 

pe copilul lui. Vroia să-l convingă pe 

taica să nu mai plece din Oltenia 

niciodată. Zicea că îi va da vatră de 

casă şi îi va face moşu’ casă, numai 

să nu plece de la el. Taicăi îi plăcuse 

ideea, dar nu a putut la rândul lui să 

o convingă pe maica, care plângea 

întruna că-i e dor de casă 

 şi de părinţi. 

  

Primea scrisori că s-a făcut recoltă şi în 

Moldova şi că pământul nostru era lucrat de 

fraţii maicăi şi că recolta o puseseră deoparte, 

foametea trecuse, oamenii care plecaseră din 

sat se adunau la cuibul lor şi ziceau că “voi ce 

aveţi de gând şi nu veniţi?”.  

 

Taica se afla între ciocan şi 

nicovală, moş Fota îi zicea să nu 

plece că „în Moldova, sărăcia şi-a 

rupt capul, dragul moşului. Ascultă-

mă şi nu pleca!“ asta era ziua şi 

seara când venea acasă nu mai avea 

zi bună cu maica.  

Văicărelile şi certurile erau în fiecare 

seară. Aşa că taica a cedat şi pe 26 octombrie 

1949 a fost nevoit să îşi încarce bagajele şi 

familia în carul lui moş Costică Fota şi să 

plecăm la Gara Coţofeni. Am uitat să vă zic că, 

între timp, se mai născuse un frăţior, pe nume 

Jenică, mai precis pe 2 aprilie 1949. L-a 

botezat naşu’ Aurică Albu, cu soţia lui Ioana. 

După cum e obiceiul oltenesc, fiecare copil 

trebuie să aibă şi moşi, care au fost Ion 

Stăvărache cu soţia Paula, din Băşineşti.  

Deci, plecam din Oltenia tot atâtea 

persoane câte ne-am dus. Şi, cum ziceam, am 
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ajuns în Gara Coţofeni, am coborât bagajele 

din carul lui moş Fota şi aşteptam trenul de 

Craiova. Pe peron se afla un cârd de curci ale 

şefului gării. A venit un tren de marfă, curcile 

s-au speriat şi o curcă a intrat sub roţile 

locomotivei. Fratele Gheorghiţă, cum era el 

neastâmpărat, s-a repezit să prindă curca. 

Maica l-a prins de haină şi l-a tras imediat, dar 

şi-a scrântit piciorul pe loc şi i s-a umflat că nu 

putea să îl mai pună în pământ. Văzând 

aceasta, moş Fota vroia să ne întoarcă înapoi la 

Bogea, zicându-i lui taica unde pleacă la drum 

cu femeia bolnavă. Dar maica nu s-a dat deloc 

convinsă, ea zicea una şi bună – „Vreau acasă 

la Moldova!“.  

 

Atunci, văzând moş Fota că 

nu-i poate convinge, şi-a luat rămas 

bun de la taica. Au plâns amândoi, 

s-au îmbrăţişat şi taica i-a promis că 

se va duce în fiecare primăvară să-l 

ajute la pus orceag. Cât va fi în 

putere.  

 

Am urcat în tren, dar era aşa de 

aglomerat, că nu a găsit niciun loc în vagoane. 

Până la urmă a reuşit să găsească loc pe două 

bănci, într-un vagon de marfă. Era perioada 

încorporării militarilor. Paie pe jos în vagon, 

recruţi, care culcaţi, care stăteau pe valize, noi 

ne-am înghesuit pe acele două bănci.  

Trenul a pornit. Taica, fiind obosit, a 

adormit pe loc. Maica avea temperatură mare 

de la durerea de picior, fraţii s-au înghesuit 

care cum puteau. La un moment dat, eu am 

observat că mă sufoc. M-am strecurat până la 

geam să-l deschid, dar geamul era blocat. Taica 

s-a trezit şi m-a certat că nu stau locului. M-am 

liniştit, dar cu ochii la geam am constatat că 

scrie pe o tăbliţă “închis şi deschis”. Nu mai 

puteam. Mă sufocam. Vroiam aer. Încetişor, să 

nu-l deranjez pe taica, am ajuns la geam şi am 

dat acea tăbliţă cu deschis, dar geamul nu a 

cedat şi eu atunci am leşinat. Am auzit-o pe 

maica ţipând şi voci care ziceau „apă, apă“. 

După aceea nu am mai ştiu nimic. Când mi-am 

revenit era deja noaptea şi auzeam doar roţile 

vagonului, tic - tac. Încetul cu încetul mi-am 

dat seama că eram la geam, în braţele unei 

persoane care mă ţinea la aer şi acea persoană 

s-a întâmplat să fie un doctor care m-a întors 

din morţi. A observat că îmi revin, a început 

să-mi vorbească. Ţin minte că mi-a zis că nu 

mai e mult şi ajungem la Bucureşti şi că tata 

<<o să-ţi ia dulciuri şi jucării din gară>>. Am 

ridicat capul de pe pervazul geamului şi m-am 

uitat, am văzut un şirag de lumini. Doctorul 

mi-a zis că ceea ce văd sunt becuri de la Gara 

Chitila.  

 

Şi, uite aşa, dragă Laura, am avut 

norocul să revin la viaţă.  

Am ajuns cu bine acasă, unde am 

fost tare dezamăgită. 

 

Casa nu mai avea gard, era 

aşa pustiu, cei din Moara - Jorii 

făcuseră brutărie din casa noastră, 

cocea tot satul la cuptorul nostru. 

Pereţii casei erau negri de fum. În 
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fine, au venit surorile maicăi şi au 

ajutat-o, au văruit, au pus totul la 

punct şi am putut locui în casa 

noastră de Crăciun.  

 

Timpul s-a scurs, că el nu stă în loc, şi 

a venit luna aprilie, iar taica a plecat din nou în 

Oltenia, la moş Fota, ca să-şi ţină cuvântul dat. 

Să-l ajute la muncă şi să-şi câştige şi el un ban. 

Dar nu a fost să-i fie bine, că acasă Jînică s-a 

îmbolnăvit şi a murit. El nu a putut veni la 

înmormântarea copilului, ci a trimis doar bani 

ca să aibă maica cu ce să-l îngroape. 

Mai mulţi ani a făcut taica acel drum, 

primăvara, se ducea şi stătea o lună – două şi 

venea acasă cu bani să aibă cu ce ne creşte. 

Noi copiii eram ascultători, nu o 

necăjeam pe maica, mergeam la şcoală, o 

ajutam la treabă şi aşa au trecut anii. Am 

terminat patru clase la Moara – Jorii. Pe 

Mitruţă l-a dat la şcoală la Hăneşti, dar pe mine 

nu. Că au crezut, ei, părinţii, că pentru o fată e 

suficient să citească şi să socotească.>> 

 

 

Pământul oltenesc le devenise loc 

pentru cealaltă casă. Străbătând Almăjul la pas, 

în căutarea oamenilor care ne-ar mai putea 

spune câte ceva despre moldovenii veniți aici 

în timpul foametei, înțelegeam de ce au 

îndrăgit și respectat aceste plaiuri, pe care le-au 

purtat și le poartă în suflet și azi. Am strigat 

sau am bătut la porți și n-a fost almăjan să nu 

ne răspundă, să nu se așeze cu noi pe banca 

amintirilor, la o taină despre altădată, despre 

alte sau acele vremuri grele. Și da, l-am găsit în 

amintirea unuia dintre ei și pe Grigore 

moldoveanu’. Vorbesc frumos, vorbesc cu 

sufletul, printre of-urile bătrâneții, cu regretul 

trecerii timpului, parcă prea repede. 
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Fragmente de Moldovă, de la război încoace: Aglaia Bongeag, Maria Zbanț (Bongeag), Grigore 

Bongeag, casa și momente din viața lor de familie 
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Aglaia Bongeag (foto centru) și sora ei, Elena Ionescu (foto stânga) 

Grigore Bongeag (foto stânga), Bîrcu bătrânu, Georgeta Diatlov (Ionescu) – fiica lui Virgil 

Ionescu, Gheorghe Virgil Ionescu (foto dreapta) 

 

  

          Maria (Maricica) Bongeag                                    Virgil Ionescu (centru) 
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Aurică Albu, nașul lui Jînică, Nicu Albu (fiul), Jorgina Albu (noră), Ioana Albu (soția) (foto stânga 

Baba Garicioaia și nora ei, Rina, com. Almăj – Dolj (foto dreapta) 

 

    

        Valeria Dima, Aglaia Bongeag                           Aglaia Bongeag (foto dreapta) 

                       (foto stânga) 
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Casa bătrânescă a babei Mitra, din Șitoaia, cu Ileana Ionescu (în centrul pozei),  

baba Garicioaia și baba Mitra, surorile tatălui lui Gigi Ionescu (foto stânga) 

Elena (Ileana) Ionescu (foto centru), cu copiii Georgeta și Cezar,  

Maricica Bongeag și Nuța Vlăduțoiu în Almăj (foto dreapta) 

 

  

Elena și Virgil Ionescu (foto stânga) 

Ică Ionescu, fratele lui Virgil Ionescu (foto dreapta) 
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Grigore Bongeag (foto stânga) 

Ioan Dima – socrul lui Virgil Ionescu și Grigore Bongeag (foto dreapta) 

 

 

  

Ionel Fota (Almăj) 

Nepoții lui Bîrcu bătrânul, Lenuța și Ilie, cu fiica lor, pe scările casei lor din Bogea 

 

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Laura PUMNEA • Cătălin PETRIŞOR                                   (RE)amintiri: Oltenia pentru Moldova. Foametea din 1946–1947 

34 

 

De comuna Almăj, județul Dolj, pe Aglaia și Grigore Bongeag i-au mai legat  

pierderea unui copil și nașterea altui copil. (Arhiva Primăriei Almăj) 
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Pentru Maria, Gheorghe și Dumitru bazele educației s-au pus și în școala din Almăj.  

(Arhiva Școlii din Almăj) 
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Pastorala pentru ajutorarea regiunilor bântuite de secetă22 

 

Nicodim 

„Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei, 

Patriarh al României, Locțiitor al Cesareei, Capadochiei și Președinte al Sfântului Sinod. 

Binecredinciosului cler al sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române, har și pace de la 

Dumnezeu, Părintele Ceresc, iar de la Noi arhierească binecuvântare. 

„Cel ce pricepe să facă bine și nu 

 face, acela are păcat“. (Iacov, IV, 17) 

 

Iubit cler, 

Vremea grelelor încercări pentru poporul nostru nu s-a terminat încă. După anii de 

suferințe ai războiului, după lipsurile de tot felul rămase de pe urma lui, anul acesta o primăvară 

promițătoare de belșug ne mângâia cu nădejdea unei îndestulări obștești. N-a fost însă voia lui 

Dumnezeu să fie așa. 

O secetă, cum de mult nu s-a mai pomenit în această de Dumnezeu păzită țară, a secătuit vestita 

rodnicie a pământului nostru, amenințând cu foametea ținuturi întregi. Holdele s-au uscat înainte de 

vreme, pășunile n-au mai odrăslit hrană pentru turmele care aleargă acum flămânde de-a lungul 

câmpiilor în căutarea vreunui firicel de iarbă, izvoarele și pâraiele au secat pământul însuși a deschis 

crăpături ca niște guri însetate îndreptate spre cer, de unde așteaptă ploaia binefăcătoare, iar plugarii, 

după luni întregi de așteptare zadarnică, cu ochii pironiți spre bolta Cerului golit de nori, își îndreaptă 

acum privirile rugătoare spre ajutorul fraților lor mai puțin loviți.  

                                                           
22 Nicodim Patriarhul României, Pastorala pentru ajutorarea regiunilor bântuite de secetă, în Revista 

„Biserica Ortodoxă Română“, anul LXIV, nr. 7-9, iulie – septembrie 1946, București, p. 321 – 324 
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Sunt mâini de frate acele care se îndreaptă spre noi. Unii s-au despoiat de tot avutul pentru a-

și asigura o bănicioară de porumb pentru hrana copiilor. Alții au pornit în bejenie cu toți ai lor. Mai 

toți însă nădăjduiesc mila creștină, care nu i-a dezamăgit ori de câte ori au fost în nevoi. O tradiție de 

două ori milenară, începută cu Apostolul Neamurilor, care hrănea provincii întregi cu colectele făcute 

în țările creștine și continuată până în zilele noastre, le dau dreptul să nădăjduiască că țara care a fost 

întotdeauna în fruntea dărniciei întru ajutorarea celorlalte popoare, nu va fi mai puțin darnică cu fiii ei 

proprii. Și cum el știu că izvorul milei este Sf. Biserică, iar crainicii milei și vasele prin care se 

revarsă ea spre cei care o așteaptă sunt slujitorii Sf. Altare, spre voi, Iubit cler, se îndreaptă ochii 

poporului în suferință. 

Știm că lipsurile sunt atât de mari, că izvoarele din care ați putea lua, atât de puține, încât 

numai râvna voastră nu le-ar putea înlătura. Nu sunteți însă singuri la această lucrare de ajutorare. 

Guvernul Țării face sforțări din cele mai mari în acest scop. Prin hotărârea sa a luat ființă un 

comandament unic de ajutorare a regiunilor amenințate de foame. Atâta însemnătate se dă acestei 

lucrări, încât în fruntea ei a fost pus un ministru. Întregul aparat de Stat va trebui să-și dea partea de 

contribuție, dar mai ales preoțimii i s-a rezervat un loc de frunte. De aceia l-a și adresat însuși 

Primul Ministru al Țării o chemare aparte, invitând-o la o strânsă colaborare cu organele 

Comandamentului pomenit.  

Lucrarea voastră să fie deci în primul rând una de sprijin neprecupețit al acțiunii generale 

întreprinsă de organele de Stat: sprijin prin danii proprii, sprijin prin muncă de colectare și distribuire 

și mai cu osebire sprijin moral. Fiți fermentul, sufletul, animatorul acestei acțiunii știind că „puțină 

dospitură, dospește aluatul întreg“, după cuvântul Apostolului. Vouă vă revine îndeosebi sarcina de a-

l îmboldi la osteneală, prin exemplu propriu și prin îndemnuri, pe cei lângă care sunteți chemați să 

lucrați, după cum iarăși în fața suferințelor poporului, în mijlocul căruia trăiți, cuvântul dumnezeiesc 

rostit de buzele voastre va găsi accentul în stare să răscolească inima ascultătorilor pentru a-l face să-

și spună cu toată convingerea cuvintele Apostolului „Noi, cei tari, datori suntem să purtăm 

neputințele celor slabi și nu nouă în ceea ce este bine, spre întărirea sufletească“ (Romani 15, 1-2). În 

felul acesta dărnicia lor va fi „ca o binecuvântare nu ca un bir“ (II Cor. IX, 5) va fi mai mult o 

manifestare a solidarității creștine. „Prin aceasta vă va cunoaște lumea că sunteți ucenici ai mei, de 

veți avea dragoste între voi“ a zis Mântuitorul. Dragostea însă se arată prin fapte, căci altfel, după 
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cuvântul Scripturii, „de are cineva îndestulare în lume și, când vede pe fratele său în nevoie își 

închide față de el, cum va rămânea, în acela dragostea lui Dumnezeu?“ (I, Ioan, III, 17). 

Odată cu grija dobândirii de hrană pentru cei lipsiți, s-o aveți și pe cea a nutrețului pentru 

animale, ajutoarele de muncă ale plugarilor. Numai în felul acesta va fi asigurată munca ogoarelor 

pentru anul care vine, iar poporul va putea fi pus la adăpost de lipsuri în viitor. 

 

Iubit cler, 

De la voi se cere și se așteaptă mai mult decât de la toți cei chemați la această lucrare de 

ajutorare. Ni se cere, ca de la nimeni alții nu numai o colaborare, ci și inițiativă și acțiuni proprii 

acolo unde efectele generale nu se simt, ori se simt prea puțin. Ca cei care trăiți în mijlocul 

poporului și-l cunoașteți durerile, îi știți pe cei lipsiți și pe cel mai puțin lipsiți; ca cel care vă 

bucurați de încrederea lui prin harul pe care l-ați primit de la Dumnezeu de a fi „sarea pământului și 

lumina lumii“, siliți-vă a găsi mijloacele de a-i ajuta neîntârziat pe acel cărora împrejurările nu le 

îngăduie să aștepte ajutorul mai îndepărtat. Ca părinți sufletești ai lor, cunoașteți mai bine 

mijloacele prin care să vindecați durerile. Experiența trecutului stă dovadă. Fiți la înălțimea 

chemării și așteptărilor care se pun în voi, știind că „cel ce pricepe să facă bine și nu face, acela are 

păcat“ (Iacov, IV, 17). 

Ceea ce puteți face prin puteri proprii sau prin organele parohiale, faceți fără întârziere căci 

îndeplinirea acestei slujiri – după cuvântul Sf. Scripturi, nu numai că acopere lipsurile, ci și 

stârnește în mulți bogate mulțumiri către Dumnezeu, pentru că văzând roadele acestei slujiri, ei 

proslăvesc pe Dumnezeu, rugându-se pentru voi din dragoste către voi, pentru harul lui Dumnezeu, 

care este în voi din belșug“ (II Cor. IX, 12 - 14). 

Nu uitați însă ca odată cu împărțirea celor trupești să semănați și cele duhovnicești, întărind 

poporul în credință pentru a nu cădea în deznădejde, ci să aibă cugetul pururea îndreptat spre 

Părintele Ceresc, de unde vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. 

Mai cu osebire îndemnați poporul să facă rugăciuni, pentru ca să se milostivească 

Dumnezeu să veverse ploaie peste pământul însetat, spre mângâierea tuturor. 

Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți Amin! 

NICODIM 

Patriarhul României“ 
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Mărturii din Almăj – Dolj 

 

 

GHEORGHE ELENA  

(LENUŢA LU’ BÎRCU) 

<<Bugeac, nea Grigore Bugeac! Păi n-

a muncit la mine aici, în curte, nu muncea la 

mine! 

Aveau un copil, Mitruţ, nu ştiu cum îl cheamă. 

Ala parcă a-nvăţat şi nişte carte. Ala a fost şi 

mai deştept. Şi Aglaia...Şi eu tot copil eram. 

Munceam, cum munceam noi. Mai aveau o 

fată, Marcica. Şi ţaţa Aglaia mai avea o soră, 

care a ţinut pe vărul mamii mele, unu’ Gigel. 

Muncea Grigore săracu’ cu ziua. Era 

harnic (Grigore), vrednic, că noi aicişa numai 

cu el munceam, că mama era văduvă şi punea 

muncă multă, cum puneam noi, şi el săracu’ 

din ce să trăiască dacă era cu foametea. Ne-am 

avut foarte bine cu el. A trăit mult timp şi a stat 

acolo, la Vlăduţoiu, cu o soră de-a ei (sora 

Aglaiei), o chema Ileana şi a ţinut pe văru’ 

mămicăi, Gigel Ionescu. Ştiu că spunea de 

Mitruţ că e deştept, învaţă. Ţaţa Aglaia se 

ocupa cu copiii. Pe la noi, pe aici, nu ştiu decât 

pe nea Grigore. 

Atunci era cu prăşitul la porumb, 

puneam răzoare de ceapă şi el se-nvăţase ca la 

noi, să tragă. A fost un om vrednic şi gospodar. 

A ţinut de familie. Țaţa Aglaia a stat cu copiii, 

era bună. Ne-am avut bine cu ei. Ne-am avut 

foarte bine cu ei. Ea nu pleca de acasă, el pleca, 

nea Grigore, a umblat bunicu’ tău dupe muncă, 

că muncea săracu’, rupea cu munca. Aveam 

11-12 pogoane de pământ, câmp. Era de muncă 

la prăşit, la râcâit de orceag. Era plătit cu bani.  

 

Era viaţă grea. Se-nvăţase, 

se-nvăţase lumea cu ea, ce era să facă. 

 

Când a ridicat mama casa asta, în ‘50, 

făcea turte, mălaie, nu era pâine. În ’48 când a 

murit un vecin  nici de colaci n-a avut să-i facă, 

atâta era de secetă în ’48.  

Când ne duceam la treierat ne lua grâul 

de cotă, Ceauşescu ne făcea de rămâneam cu 

furca în spinare de la treierat. 

Mamă, pe atuncea cine trăia bine... 
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Fasole, varză...asta ne era mâncarea. 

Puneau femeile coşu-n cap şi cu oala cu fasole 

fiartă, cu lemne la burta oalei. Da’ nu ştiu cum 

rezista săracele. Să ducea cu coşul cu de-

mâncare la oameni. Da’ ce, mai făceai nazuri? 

Seara dacă gătea ceva mai bun, când se 

strângeau toţi, da’ aşa, fasole, varză, ciorbă de 

praz, de cartofi. Nu era ca acuma, cotoaie şi 

alte alea. Poate de aia o fi fost lumea şi mai 

sănătoasă .  

Ce era să mai facă?  

Muncea şi ce era să mai facă,  

cui era să mai spuie. 

 

Îi zicea mămica lui nea Grigore aşa, 

aşa...adică ce să facă, și el doar spunea: „Gata 

fată, viu“. Aşa era timpu’ atunci. Dar, de 

vrednic rupea. Păi Fota ăla, era şi ăla cam, 

ştii...băgat prin primărie, îi plăcea cu 

papagalul, şi pe el îl lua, că avea încredere în 

el, de aia îl căta pe nea Grigore, că nea Grigore 

nu ştia să facă pe şmecheru’, el muncea acolo 

unde-l puneai, nu era vrun şmecher, vrun prost, 

să nu ştie ce să facă. Țața Aglaia, o femeie 

foarte liniştită...Timpu’ a trecut... 

Erau frumoşi, să ştiţi! Ţaţa Aglaia era 

mare aşa şi grăsuţă, nea Grigore era mai mare 

ca ţaţa Aglaia , ea era mai îndesată. Era glumeţ, 

tot cu glume răspundea: „Mă, Lenuţă, mă, 

pleacă de-acolo.“ 

Ţîu minte pe ţaţa Aglaia, pe nepoata Ileana, că 

i-a moşit mămica copii, i-a buricat. 

Cum arăta casa în care locuiau? Păi, 

cum să fie, dreaptă, cu odăi, cu obloane ca de 

cârciumă, cu odăi bătrâneşti. Nu erau căzute. 

Vlăduţoiu ăsta a mai avut un copil însurat la 

femeie-n casă şi i-a dat-o lui de zestre. Şi a 

fărâmat-o omu’, nu mai e casa. 

Nu i-am auzit să se jeluie că n-au cu ce 

s-acoperi. Frodată, nea Grigore să zică că n-au 

copiii ce mânca. Dacă era muncitor, avea omu’ 

întotdeauna. Nu, nu, nu s-a plâns de nimic, era 

vrednic. Toată lumea îl lua pe Grigore 

moldoveanu’. Mult muncea aiceaşa. 

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Laura PUMNEA • Cătălin PETRIŞOR                                   (RE)amintiri: Oltenia pentru Moldova. Foametea din 1946–1947 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITRU ZISU 

<<Trenul foamei era prin ’46  - ’47. 

Era trenul, ziceai că sunt ciori pe el, când 

venea de la Moldova. Atunci, pe timpul ălă, 

dirijorul Enescu s-a dus la Regele Mihai şi i-a 

spus: “Mă duc să cânt în America şi ce iau 

trimit grâu şi porumb la moldoveni”. Şi la mine 

au fost. A fost un preot, a stat dincolo, a fost 

Dag(h)novici, au fost mulţi cei care au stat aici. 

Avea doi copii, Valentin şi Elena, care au făcut 

şcoala în Deleni (Almăjul de Sus). A mai fost o 

profesoară, vizavi, avea doi copii, de-o seamă 

cu mine, ne jucam împreună. Când au venit 

ruşii, ştia să vorbească ruseşte. Era evreică. A 

venit un jandarm şi a dus-o cu copii cu tot, dar 

a fost bun şi i-a dat drumul. Tot i-au luat până 

la urmă. Mă jucam cu copiii moldovenilor. Ne 

jucam ciocăneaua.  

Au dormit la mine moldoveni. Nu erau 

plini de păduchi, cum ziceţi că aţi auzit. Erau, 

într-adevăr păduchi la vremea aia. Când venea 

trenul  în  Gara  Craiovei  sau  unde venea erau 

două persoane la o margine, cu pompă care 

stropea cu anacid, un praf care omora păduchii. 

Şi nu numai pe moldoveni îi stropeau cu praf ci 

pe toată lumea în general. Când intrai în gară, 

puf – puf, când ieşeai, iar puf – puf. 

Erau ca ciorile.  Au venit în 

Oltenia. Acolo, în Moldova, a fost 

secetă în ’46 – ’47. Frontul a fost la 

Iaşi. Când s-a rupt frontul,  

tancurile alea, maşinile alea, 

au jucat pământul în Moldova. A 

fost disperare. A venit toată 

Moldova. Păi cine a rămas acolo? 

 Ăştia care erau boieri.  

Era în gară la Craiova trenul şi dacă te 

uitai era tren de marfă, erau ca ciorile deasupra, 

nu aveau loc înauntru. Noi îi ziceam trenul 

Foamea. Se dădeau jos în Craiova şi pe urmă o 

luau prin sate. Strigau şi întrebau dacă n-ai 

ceva de mâncare, de muncă. Ei se bucurau să 

muncească şi să mănânce. Îi chemai să te ajute, 

veneau, nici nu mai cereau bani, doar să le dai 

ceva să mănânce. La început. Pe urmă i-am 

luat, i-am cazat, s-au lipit aici, pentru că s-au 

făcut cereale. 

Ăştia care nu ştiu spun că moldovenii 

nu ştiu să muncească, de aia nu s-a făcut nimic. 

Eu ştiu. Păi dacă a fost front acolo, când a pus 

să are ce să puie să samene?! Aici n-a fost 

război. În ’46 - ’47 a fost seceta, după ce au 

trecut ruşii. Mi-a părut rău de moldoveni. Şi eu 

am avut o fată care muncea la vaci. Se băgau 

copiii să vadă de vite. Mă duceam şi eu pe 

câmp cu ei, ca să păştem vitele. 

Oameni harnici, curaţi şi 

cinstiţi. Veneau pentru o bucată de 

mâncare. Treceau pe drum şi te 

vedeau muncind aici şi nu cereau 

bani, ci numai ceva să mănânce. 

Erau morţi de foame. Aveau 
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biciclete, covoare, le dădeau pe 

grâu. Îmi aduc aminte că a dat tata 

meu pe un costum de haine, de 

copil, un sac de grâu.  

Când punea grâul în sac picau 

boabe pe jos şi moldovenii adunau 

bob cu bob. Era greu de tot.>> 

  

 

 

 

 

 

 

 

ION TRUŞCĂ  

<<Aici, la noi, a fost un preot, din 

Moldova, şi avea vreo 5 - 6 copii, şi, când eram 

eu la şcoală, o fată de-a lui era cu mine aici, la 

şcoală. Îi chema pe ei Dodi şi pe fată Dodi 

Agna. Păi, să fi fost în ’46, cam aşa ceva, 

atunci când au venit moldovenii. Veneau şi 

dădeau un aşternut, cum îi zicem noi, era 

oltenesc, da’ era făcut în Moldova, pe o baniţă 

de grâu. Pe atuncea, mă duceam şi eu cu tata şi 

mama la secerat şi venea popa cu copiii şi le 

cereau voie să adune spice de grâu. Atunci nu 

se secera cu combinele. Aveam piuă, o am şi 

acum, strângeau spice, le frecau, le puneau în 

batiste sau şervete cum era pe atunci, pe la noi. 

Ţăsa femeile, când ţăsa pânză, făceau şi şervete 

cu o dungă aşa, frezurie, una albăstruie sau 

verzuie.>> 

 

 

 

 

 

CONSTANTIN STANCIU 

<<Aveau covoare, îmbrăcăminte, mai 

mult covoare. Le da lumea grâu, porumb. N-au 

venit oamenii să şadă aici încontinuu, cu noi,  

oamenii au venit în treacăt, să vândă ce aveau 

şi să ia bucate. Veneau cu maşini, alţii cu 

trenul. Aicea nu era halta asta, tocmai la 

Coţofeni aveam gara atunci, pe timpul ăla, ne 

duceam la Coţofeni de luam trenul ori la 

Işalniţa. Acum, de când cu serele, au făcut ăştia 

halta aici. Se ducea lumea, cu caru’ îi ducea la 

gară, nu putea ei să ia, că poate aveau covoare 

multe şi vindeau şi luau poate 10-15 

bănicioare.>> 

 

           LINA LU’ DABĂ 

<<Am avut aici consăteni care au 

cumpărat lucruri de la moldoveni. Am aici o 

nepoată care a luat mașină de cusut.  

Alimente mai mult luau, săracii. 

Treceau către Severin, încolo. Au trecut așa. 

Și-au vândut din lucruri.>> 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Laura PUMNEA • Cătălin PETRIŞOR                                   (RE)amintiri: Oltenia pentru Moldova. Foametea din 1946–1947 

43 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCREȚIA PURCĂREA 

<<Mamă, atâta țiu minte, că veneau cu 

haine, cu scaune, cu mese, cu așternute și le 

dam bucate. Și a luat și tata patru scaune, mai 

am unu și acum, le da pe porumb, lua porumb 

cu mașinile și îl ducea acolo în Moldova. Erau 

cu copiii după ei. Țîu minte. Eram mică. Erau 

obiecte de la ei de acasă, vindeau ca să trăiască, 

să-și ia bucate să mănânce, că nu aveau. La noi 

se făcuseră în anul ăla și noi aveam pământ 

mult. Erau oameni curați. Mi-aduc aminte că 

erau niște femei grase așa, aveau niște mașini 

mari, pe timpul ăla, luau bucatele, le suiau în 

mașini și le duceau în Moldova, că mureau de 

foame. Era o casă mai în fund, a lu’ Vlăduțoiu, 

acolo au fost și moldoveni. Nea Gigi și doamna 

Ileana au plecat mai târziu cu copiii la Reșița. 

Mă duceam pe acolo, că mă jucam cu băiatul 

lor Cezărică, să zic că era mai mic ca mine, ori 

mai mare. ne jucam pe acolo. Le făcea ciorbă 

de dovlecei îngroșată cu făină, că nu era pâine 

pe timpul ăla. L-a-nvățat și tata carte pe 

Cezărică. Doamna Ileana (mama lui Cezărică) 

era croitoreasă.  

Ileana era grasă și albă, frumoasă, era 

moldoveancă. Nea Gigel era înalt și slab. Parcă 

trei copii avea, nu mai știu. Cu croitoria îi 

creștea, lucra lumea la ea. Făcea de toate 

săraca, fuste, bluze, cum era pe timpul ăla, cu 

aia se descurca.>> 

 

 

 

PETRU DUMITRAȘ 

<<M-am născut în comuna Ibănești, 

orașul Dorohoi, satul Dumbrăvița, în 1935. Pe 

timpuri, îmi povesteau și mie bătrânii, a fost 

pădure, s-a tăiat, dumbravă îi spunea, și s-a 

făcut satul Dumbrăvița. A venit în Almăj, în 

Dolj, la socrii, în 1967.  

De foamete, vă spun prin ce-am trecut. 

Războiul s-a terminat în ’45. În ’46, primăvara, 

tata… știți cum era pe timpuri, dacă mă credeți, 

doi boi sau doi viței mai păcătoși așa, la plug, îi 

țineai de la jug și unul de coarne, și-a pus el 

porumb, a pus grâu. Dragii mei! N-a plouat! 

Foarte puțină ploaie, și-a venit o secetă…A 

avut lumea cereale cam până la Crăciun. S-au 

sfătuit și au hotărât să plece în țară. Tăia, mi-

aduc aminte mama, se ducea și tăia fel de fel 
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de verdețuri și le fierbea, și ca să nu se termine, 

să avem mălai o țâră mai mult, punea o mână 

de mălai și făceau un fel de păsat cu iarbă d-

asta, ca să putem mânca, cum ar fi dragaveiul, 

urzica ș.a.m.d. Foametea a durat cam un an de 

zile. Dar sărăcia a durat până în ’60.  

Păduchi. Nenorocire. Băgau toate 

borfăraile la fiert. Și pe urmă a început tifosul. 

Și a murit lume, multă lume. Moldovenii, 

înainte, când au plecat cu trenul - trenul avea 

locomotive cu aburi și vagoane din alea 

primitive. Așa de aglomerate erau trenurile, că 

urcau oamenii și pe vagoane. Erau amărâți. În 

’47 – ’48, s-au făcut poame și cereale, dar a 

fost o plagă de șoareci și șobolani. Murea 

lumea din cauza bolilor. Mâncau rădăcini de 

copaci. Se duceau după bureți în pădure și nu 

se mai uitau la ce culegeau, care murea, care 

înnebunea. Mă trimitea mama la primărie, la 

12 km, i se dădea fratelui mai mic un kilogram 

de griș. Ni se mai dădea și arpacaș. În timpul 

foametei, când lumea era în cea mai mare criză 

a venit un vagon cu ovăz pe comună. L-a 

împărțit la fiecare familie, câte zece kilograme. 

În Dumbrăvița, în Ibănești, a venit mai mult, că 

e comuna mai mare și, țin minte, ne-am dus la 

moară cu ovăzul ăla. Ce să faci. Aveau râșniță. 

Măcinau cu ea.  

Fratele socrului, Bușe Dumitru, a avut 

o casă și el a murit la 30 de ani, iar în casa aia a 

băgat moldoveni. Erau atâta de săraci, da’ 

aveau lucruri… Adunau buruieni și le fierbeau. 

Le dădeau vecinii și făceau și ei câte o 

mămăligă.  

Povesteau bătrânii noștri că trăgeau 

frunzele de salcâm și le mâncau.  A fost unu’ 

aici de a ținut o moldoveancă. Ionescu.  

Moldovenii au stat pe aici doi sau trei 

ani, după au plecat înapoi. Oricum ar fi fost 

aici, acolo aveau casă, aveau rost. Spuneau că 

au lăsat casa, tot ce au avut și au plecat 

încoace.>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORA ÎNVĂȚĂTORULUI DINCĂ 

<<Unde sunt porțile negre era o casă 

cu două camere. Le făcea bătrâna pâine într-un 

cuptor cu spuză, făcea focul cu paie. Erau și ei 

săraci la rândul lor, dar tot nu-i lăsau să moară. 

Și bătrâna avea grijă, baba Rada, ... astea sunt 

lucruri pe care mi le amintesc eu.  Ce mi-a mai 

spus tata socru, că undeva, alte familii, mai 

încolo, au primit multe familii din Moldova. 

Îmi spunea că se jucau copiii undeva aici, după 

sat. Îmi povestea că bătrâna s-a îmbolnăvit, a 

făcut o depresie, pentru că băiatul ei (tata 

socru) era în război. Unicul ei băiat. S-a văzut 

singură și neajutorată. 

Au fost săraci (moldovenii), necăjiți și 

au venit plini de păduchi.>> 
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Prin bunăvoința lui Petru Dumitraș am intrat în posesia cărții scrise de Vasile Porfireanu, 

„Amintiri de-o viață“, de unde am selectat fragmente ce descriu greutățile care i-au încercat în 

anii de foamete. 

 

Vasile Porfireanu – Amintiri de-o viață 

 

<<În iarna anului 1946, tot așa cum se 

întâmplase cu un an în urmă, am ieșit afară dis-

de-dimineață să văd vitele. Am intrat în grajd, 

am aprins un chibrit… Vitele erau bine, dar 

lipsea o oiță. Am mai aprins un alt chibrit să 

mă uit mai bine. Nu era. Atunci, eu am venit 

fuga să spun în casă că hoții ne-au furat oaia. 

Venind fuga, când mi-arunc ochii, văd 

geamurile scoase și puse pe prispă. Am intrat 

în casă speriat și am zis: 

- Mamă, iar ne-au prădat hoții. Oița nu 

mai este în grajd, geamurile sunt pe prispă, ne-

au prădat ca și anul trecut. P. 43 

Era luna august… Căldură mare – pe 

atunci nu era frigider – carnea, mai mult de 2 

zile nu putea să stea. Am anunțat vecinii să vină 

să o cumpere, dar nu prea au venit. Nu aveau 

bani și nici condiții să o păstreze pe căldură. Am 

mai dat pe datorie, mai degeaba, ca să scăpăm 

de ea. Până la urmă am rămas doar cu pielea. 

Atunci am uscat pielea ca pentru opinci și am 

pus-o acolo în casă cu făina și cu alte lucruri. 

Tocmai atunci, mama a spălat rufele și seara le-a 

dus cu brațul tot acolo în casă. Așa că hoții au 

luat tot. Nu a mai rămas nici măcar un fir de ață. 

Au luat făina noastră și a mătușii. În 

anul acela fusese secetă mare și era criză de 

cereale. Am observat că au luat și pielea de 

vacă pentru opinci. Am rămas doar cu ce mai 

era pe noi. De mâncare, de făcut mămăligă, 

făină de porumb nu mai era, de îmbrăcat, la fel. 

S-a făcut ziuă. Ce să vezi?! Nici o urmă pe 

zăpadă, fiindcă și în noaptea aceea a fost viscol 

și nu se mai putea găsi vreo urmă, dar pe prispă 

am găsit o țepușă de sanie. P. 44 

Acum, ce să facem de mâncare? Nu 

aveam de îmbrăcat, nu mai aveam nimic. Ne-

au mai dat neamurile, vecinii – fiecare cât a 

putut, căci era mare criză atunci, erau anii de 

foamete! P. 45 

Sărăcia mereu se aduna în gospodăria 

noastră, ne-a cuprins de tot. Tatăl mort, 

războiul, prădați de hoți de două ori, găini 

furate de două ori, alte găini furate de vulpe, o 

vacă a murit, secetă, boală, tifos, patru frați la 

școală care aveau nevoie de haine. Veneau doi 

de la școală, se dezbrăcau și se îmbrăcau 

ceilalți doi cu hainele, căci ei mergeau la 

școală după-amiaza. Mergeau desculți și la 

școală și cu vitele pe miriște. De multe ori, 
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curgea sânge din picioare pentru că-ți înțepa 

miriștea și buruienile. Mergeam desculți chiar 

și toamna, pe brumă. Era criză de încălțăminte 

și de hrană. 

Cam în felul acesta a fost viața noastră 

din anul 1940 până în anul 1948, cu necazuri și 

cu greutăți. de aici înainte, noi am crescut mai 

mari, mai mergeam la lucru pe șantiere prin 

țară. P. 52 

Cu trecerea timpului, greutățile se 

înmulțeau: război, cote, seceta din 1945, care a 

ținut până în 1947. În 1945, nu prea s-a simțit 

influența secetei fiindcă mai aveau oamenii 

rezerve, dar în 1946-1947 a fost foarte greu. Se 

ducea lumea în țară cu diferite lucruri și le 

dădea aproape pe degeaba. Veneau cu două – 

trei duble de grâu sau porumb. Vitele nu aveau 

furaje și din cauza asta mulți le tăiau și le 

mâncau. Era pe aici cineva care tăia vite, gătea 

carnea și o mânca fără mămăligă. Iarna era tare 

greu. Vara mai erau verdețuri, urzici, ștevie, 

lobodă. Au fost familii sărace care numai cu 

zarzavaturi au trăit. Şi noi eram mulți în 

familie, dar ne-am mulțumit cu o vacă și doi 

boi pe care i-am vândut. Am cumpărat un 

juncan și l-am pus la jug cu vaca și restul de 

bani i-am pus deoparte. P. 75 

A venit timpul să merg în țară după 

cereale. În Dumbrăvița erau pe atunci 5-6 

familii de adventiști reformați. Au luat legătura 

cu frații reformați din Teleorman, comuna 

Odobeasca, și cei de acolo i-au chemat să 

meargă la ei să le dea cereale care erau adunate 

de ei pentru frații moldoveni. P. 75 

Ninsese liniștit și încă ningea mereu. 

Dar noi am plecat așa cum ningea fiindcă 

trebuia să plecăm de la începutul săptămânii, 

ca până vineri să ajungem acasă, să nu se 

prindă Sabatul pe drum. Şi, totuși, ne-a prins 

Sabatul pe drum fiindcă iarna era grea, lume 

multă, se circula pe vagoane, pe scările 

trenurilor de persoane sau chiar de marfă, 

fiecare ce prindea. Am ajuns la haltă. P. 77 

În triaj București am stat vreo două 

zile până s-a format trenul Foamea pentru 

moldoveni. A venit un tren cu vagoane gheuri 

pentru animale. Cum a sosit trenul, am început 

fiecare după puterea lui. Noi am reușit să 

băgăm câțiva saci în vagon și o parte pe scări. 

Atunci erau ceferiști frânari, căci nu era frână 

la locomotivă ca acum și fiecare vagon avea 

cabină pentru frânare. Când trenul era aproape 

să ajungă într-o stație, mecanicul de 

locomotivă dădea un semnal și atunci frânarii 

frânau. Oamenii stăteau pe tampoane, pe scări; 

mulți se urcau pe vagoane. șefii strigau:  

- Nu vă urcați pe vagoane că înghețați 

și cădeți! 

Și așa s-a întâmplat. Eram în vagon – 

am reușit și am intrat în vagonul de persoane. 

P. 78 

Dacă intrai în vagon nu mai puteai să 

ieși nici ca să-ți faci necesitățile. Nu aveai cum. 

Mulți făceau acolo în vagon. Ce să faci și cum 

să faci?! Cine avea nevoie, deschidea un geam, 

își dădea pantalonii jos și întorcea șezutul pe 

fereastră. Doi îl țineau de mâini și, în felul 

acesta, se rezolva problema. 

Timpul trecea… Hrana s-a terminat, 

iar de cumpărat nici vorbă să găsești ceva de 

mâncare. Am reușit să intru în vagon. Acolo, în 

vagon, în mijloc s-a făcut loc. Au adus o tablă 
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mare, au făcut foc pe ea, și o tablă mică pe care 

puneam boabe de porumb. O puneam pe jar, se 

coceau boabele și apoi le mâncam. Aceasta a 

fost hrana noastră pentru vreo cinci zile. 

După un timp, am ajuns pe la Buzău. 

Acolo erau niște pasarele, adică poduri pe 

deasupra căii ferate, pe unde circulau mașinile, 

căruțele, pasagerii și tot felul de oameni buni și 

răi. Zic răi fiindcă aceștia și-au procurat niște 

cațe legate de o frânghie și când trecea trenul 

pe dedesubt, ei aruncau cancea și agățau sacii 

care erau pe vagoane.  

S-a întâmplat că și mie mi-au luat un 

sac. Au mai agățat unul, dar l-au scăpat și nu 

mi l-au putut lua. P. 79 

Timpul trecea greu… Foame, frig, 

neschimbat nouă zile… nu era ușor deloc. P.80 

Am auzit că în Gara Dorohoi, cum 

ajunge trenul cu oameni cu  cereale mai multe, 

jandarmii le confiscă pentru a le da celor care 

nu au nimic și mor de foame. P. 80 

Noi plecaserăm la sfârșitul lui 

decembrie 1946 și am ajuns înapoi acasă în 

1947, după sărbători, când era iarna mai 

puternică. 

Am făcut nouă zile din Roșiori până 

acasă. Eram flămânzi, nespălați și neschimbați. 

Dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am trecut 

de greutăți și am ajuns acasă în viață și chiar 

sănătoși. S-au bucurat și cei de acasă când au 

văzut câte cinci sau șase saci cu grâu și 

porumb. P. 80 

În iarna lui 1947, goarna din sat anunța 

toată lumea să meargă la primărie la Cristinești 

pentru a primi ovăz, nu de dat la cai ci pentru 

oameni. P. 82 

Am luat 8 kg de ovăz, fiindcă dădea 

câte un kg de persoană. Dar era mucegăit. Am 

venit acasă și a doua sau a treia zi l-am 

vânturat, l-am spălat și l-am uscat. L-am 

amestecat cu grâu (aveam grâu adus din 

Roșiorii de Vede), am mers la moară și l-am 

măcinat. A fost bun, și de-ar mai fi fost cât de 

mult. Unii nu mai aveau nicio rezervă. Era bine 

că aveam vaca cu lapte. De multe ori seara, 

mama făcea lapte îngroșat cu făină de grâu și 

ovăz. 

Altădată, ne-a anunțat să mergem la 

primărie să primim porumb boabe. Tot așa, 

dădeau câte 1-2 kg de persoană. Statul trimitea 

câte un vagon pentru toată comuna Ibănești, 

care avea cinci sate: Cristenești, Ibănești, 

Dumbrăvița, Dragalina și Dămileni. Cu timpul, 

s-au făcut două comune: Ibănești și Cristinești. 

Erau mulți care se hrăneau din ce le 

dădea primăria. Făceau crupe (boabe de 

porumb (sau alte cereale) măcinate mare, 

folosite la prepararea unor mâncăruri) la râșniță 

și le fierbeau. Mai mergeau prin sat și mai 

primeau de milă câte o bucățică de mămăligă. 

În vara aceea au trimis americanii prin Crucea 

Roșie niște ajutoare, alimente pentru România. 

Ne-a anunțat și pe noi, fiindcă eram copii 

mulți. S-a dus mama la primărie și a primit și 

ea un pachet de vreo 5-6 kg cu alimente: 

biscuiți, paste făinoase, conserve și altele. Mi-

aduc aminte că înăuntru era un bilet în care 

scria să mâncăm câte puțin. Noi, până atunci, 

n-am văzut și nici nu am mâncat biscuiți. Ne 

dădea mama câte doi sau câte trei. Mai mult nu 

ceream, că ne era frică să mâncăm mai mult. 

P.83 
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Cam așa am trăit până când a început 

să îngălbenească grâul. Aveam semănat ceva 

grâu. Noi nu am răbdat cum au răbdat alții. Nu 

era chiar de ajuns, dar cu economie și având 

vaci cu lapte am trăit până s-a copt grâul. 

Primăvara a fost secetă. Nici nu se 

putea ara. Având vaca și un juncan pus la jug, 

am arat foarte greu, fiindcă animalele nu aveau 

mâncare de ajuns.  

Porumbul a ieșit foarte rar, din cauză 

că pământul era uscat și bulgăros. Cam la 

prașila a doua a dat Bunul Dumnezeu o ploaie 

bogată care a pătruns adânc și atunci a ieșit alt 

porumb – boabele stătuseră sub bulgării uscați. 

Au început ploile și a început să crească tot ce 

era în pământ. Până toamna, porumbul care a 

ieșit prima dată avea câte doi știuleți. Seria a 

doua de porumb, care a ieșit mai târziu, s-a 

făcut la fel ca ceilalți. Dar a dat bruma și nu s-

au copt așa cum trebuie. Totuși, s-au făcut 

destul de buni. Pe acei mai verzi, oamenii îi 

uscau pe prispă, prin pod și, deși erau mai 

subțiri. Slavă Domnului, a fost porumb pentru 

mâncare și pentru vite. 

Se apropia primăvara. P. 84>> 
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Documente din Arhive 

 

 

Rapoarte, dări de seamă, registre cu numele locuitorilor Moldovei veniți în Dolj în 

perioada ‘46 - ’47, scriu pagini din istoria dramei care a mutilat suflete și conștiințe, a 

măcinat trupuri, a smuls copii de lângă părinți în numele salvării de la foame. O parte din 

aceste documente păstrate de Serviciul județean Dolj al Arhivelor Naționale și puse la 

dispoziția noastră vorbesc în numele lor pentru fiecare dintre noi. 

 

 

Anexat, parte din documente: 
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Din presa timpului 
Reacții din părțile Doljului în fața migrației din cauza secetei și foametei din Moldova 

sunt consemnate în ziarele timpului, arhivate în Biblioteca Universității din Craiova şi în 

Biblioteca Județeană „Alexandru şi Aristia Aman“.. 

 

Anexat, articole de presă: 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946,  

Anul III, 28 aug. 1946 

 
 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 30 aug. 1946 

 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 9 sept. 1946 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946,  

Anul III, 21 sept. 1946 

 
 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946,  

Anul III, 2 oct. 1946 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 3 oct. 1946 

 
 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946,  

Anul III, 4 oct. 1946 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946,  

Anul III, 11 oct. 1946 

 
 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 12 oct. 1946 

 
 

 
Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 2 nov. 1946 

 
 

 

 

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Laura PUMNEA • Cătălin PETRIŞOR                                   (RE)amintiri: Oltenia pentru Moldova. Foametea din 1946–1947 

102 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 4 nov. 1946 

 
 

 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 9 nov. 1946 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 1 dec. 1946 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 2 dec. 1946 

 
 

 
Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 5 dec. 1946 

 
 

 
 

 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 12 dec. 1946 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 13 dec. 1946 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 16 dec. 1946 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 19 dec. 1946 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 23 dec. 1946 

 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946,  

Anul III, 6 ian. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 11 ian. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 13 ian. 1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 15 ian. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 17 ian. 1947 

 
 

 

 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 20 ian. 1947 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 27 ian. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 29 ian. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 30 ian. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 2 feb. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 3 feb. 1947 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 5 feb. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 6 feb. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 10 feb. 1947 

 
 

 
 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 14 feb. 1947 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 15 feb. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 19 feb. 1947 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 21 feb. 1947 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 28 feb. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 3 MAR. 1947 

 
 

 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 5 MAR. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 6 MAR. 1947 

 
 

 

 

 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 10 MAR. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 13 MAR. 1947 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 4 APR. 1947 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 5 APR. 1947 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 18 APR. 1947 
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Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 22 MAI 1947 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ziarul „ÎNAINTE“ 1946, 

Anul III, 30 MAI 1947 
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Momentul națiunii“  

(organ al Partidului Național Popular din 

Oltenia), Anul II, nr. 55,  

22 martie 1947, pag. 1-2 

 

 

 

„Situația“, Anul II, nr. 610, 

joi 7 noiembrie 1946, pag. 1 
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Revenirea Mariei în Almăj ne duce spre satul acelor timpuri, cu obiceiurile 

și tradițiile locului, cu ritmul vieții de atunci, cu felul oamenilor, cu educația făcută de 

învățători în școală. Plai doljean descris cu sufletul de-un moldovean. 

 

AMINTIRI DIN OLTENIA – partea a II-a 
de Maria Zbanț (Bongeag) 

<<În primăvara lui 1953 a venit ţaţa 

Ileana să-şi vadă părinţii şi fraţii. S-au sfătuit 

ele surorile şi au căzut de acord să mă ia pe 

mine la Bogea din nou, să mă înveţe croitorie. 

Nenea Gigi, cum m-a văzut, nu a stat pe 

gânduri şi m-a înscris la şcoală. 

  

Îmi plăceau şi satul şi 

oamenii din acel sat şi tot ce mă 

înconjura îmi era drag. 

 

Nu aveam prieteni, dar eu îi 

consideram pe toţi prieteni. Îmi plăceau 

obiceiurile lor. De exemplu, cum se sculau de 

noapte, erau harnici. Îmi plăcea portul lor, la 

femei cu fuste creţe, cu beteici lungi, de erau 

bătrâne, de erau copii, toate purtau fuste din 

astea creţe. Toate vecinele munceau întreaga 

săptămână la câmp. Când ajungeau sâmbătă 

seara măturau curţile şi canalul şi drumul pe 

jumate. Dacă nu aveau timp sâmbătă seara, 

duminică se sculau dimineaţa devreme şi 

măturau drumul. Apoi, femeile mai bătrâne 

plecau la tămâiat la cimitir, cu o oală de lut cu 

jăratic în mână, care treceau, rând pe rând, 

puneau pe acel jar tămâie și tămâiau 

mormintele. Femeile mai tinere rămâneau 

acasă și dădeau zor cu treburile din jurul casei.  

Până la ora unu sau două toate treburile trebuia 

să fie gata. Că apoi, cu mic, cu mare, mergeau 

la horă, în baltă.  

“În baltă” era locul unde se aduna lumea, 

unde veneau muzicanții, tineretul juca la horă, iar 

cei mai bătrâni îi priveau de pe margine. Veneau 

și tiribombe și comercianți de la Craiova, cu 

dulciuri, cu înghețată, mai veneau și fotografi, ca 

la bâlci, se distrau până către seară. Apoi pleca 

fiecare la casa lui și se apucau de treburi din nou.  

La biserică nu mergeau decât copiii și 

bătrânii. Asta era Duminica! 

În cursul săptămânii nu vedeai să 

umble lumea aiurea, majoritatea era la muncă, 

la câmp. Fiecare petic de pământ era lucrat cu 

mare grijă. Se cultivau mai mult ceapă și 

usturoi. Pentru că se vindeau cu preț bun în 

zonă. Se cultivau și grâu, porumb și legume. 

Legumele erau cultivate lângă sat.  

Majoritatea oamenilor aveau fântâni cu 

jgheaburi și lângă fântână era heleșteul, unde 

se aduna apă pentru udat grădinile cu legume.  

După mintea mea de copil, 

îmi dădeam seama că oamenii 

acelui sat sunt bine organizați și 

chibzuiți, de aceea aveau de toate.  
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Viile erau în deal, către pădure. Erau 

două păduri, una în dealul satului și cealaltă pe 

malul Jiului, îi ziceam “la zăvoi”. 

Să continui cu obiceiurile pe care mi le 

aduc aminte.  

La Crăciun, majoritatea sătenilor tăiau 

porcul. Cu două sau trei zile înainte de Ajunul 

– Crăciunului, mergeam la școală, dimineața, 

în țipetele porcilor.  

Parcă era un concert. Mergeam repede, 

ca să ies din sat, căci între Bogea și Deleni (îi 

mai spun și așa Almăjului) era câmp cam un 

kilometru.  

Gospodinele, în aceste două zile, 

preparau tot felul de mâncăruri. În prima zi de 

Crăciun duceau de pomană la vecini, din acele 

preparate, și apoi se așezau și ei la masă cu 

toată familia.  

În seara de Bobotează, spre Sf. Ioan, 

ne îmbrăca țața Ileana cu pijamale noi și 

așteptam să vină muzica. Veneau flăcăi din sat 

cu lăutari, la fiecare casă, gazdele îi primeau cu 

băutură, cu dulciuri și poate le dădeau ceva 

bani (eu nu pot să știu prea multe despre 

acestea, pentru că eram copil).  

Îmi mai aduc aminte că în seara de 

Revelion mă lăsau singură acasă și țața Ileana 

cu nenea Gigi plecau cu plocon la nașii de 

cununie (era Marin Vlăduceanu). 

Când intram în Postul Mare, țin minte 

că femeile din sat vorbeau cu fetele să le ducă 

apele. Acest obicei se numește „portul apelor“. 

Am dus și eu în două rânduri apă pentru o 

vecină a țaței Ileana, numită gaga Leana 

Stănică. Trebuia să duc în fiecare sâmbătă apă 

cu ulciorul la alți vecini, dimineața, înainte de 

răsăritul soarelui. Toată lumea știa că trebuie să 

aibă vedre goale, pentru a pune apa adusă de 

fetițe. Nu aveau voie să arunce, fiindcă era 

păcat apa, ci să o consume la mâncare sau să o 

bea. Așa țin eu minte. 

După ce treceau cele șapte săptămâni 

(nu mai țin minte bine, că era joi înainte de 

Paști sau joi după Paști) se slobozeau apele. 

Mergeam la un pârâu împreună cu femeile 

cărora le purtasem apele și ne așezam de-o 

parte fetele și de cealaltă parte femeile (adică 

era o apă curgătoare și noi ne așezam în 

această formație). Fetele aveau în mână o 

troacă de dovleac, cu patru lumânări în ea, iar 

femeile țineau o azimită cu bunătăți deasupra. 

Era un ritual, nu mai țin minte bine ce 

spuneam, dar știu că ziceam numele acelui 

mort pentru care dusesem apa (de sufletul lui) 

și cu lumânările aprinse dădeam drumul 

trocuței și se ducea pe apa curgătoare la vale. 

În schimb, primeam daruri de sufletul celui 

pomenit peste acea apă, din mâna femeii care a 

purtat apele. 

La noi, în Moldova, se merge la 

biserică și se poartă Apostolii. În fiecare 

sâmbătă se duc colăcei și vine preotul  și 

citește pomelnicul cu cei morți. 

La Paști, în prima zi se dă de pomană 

păsat, un fel de budincă din crupe de porumb, 

fiert în lapte și îndulcit cu zahăr și arome. În 

ziua de Ispas se mergea în poiană, la biserică, 

cu vase de lut și se dădea de pomană. Femeile 

care mergeau la biserică puneau o față de masă 

jos, pe iarbă, apoi așezau toate vasele aduse de 

acasă într-un coș mare, erau castroane cu 

ciorbă sau varză, lingură de lemn, taiere cu 
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cârnat, sarmale, friptură, ulcioare cu apă și 

căniță. După ce citea părintele Filipescu, lumea 

dădea de pomană la cei prezenți. La Sf. Maria 

se repeta același ritual.  

Despre nunți, cred că știi cum e, ești 

din zona Olteniei (rânduri pentru Laura).  

Țineau trei zile și trei nopți.  

 

Acum să îți spun despre mine,  

la școală.  

 

A venit toamna, am plecat la școală, în 

clasa a V-a, la Deleni. Școala era vecină cu 

biserica. Director era domnul Pîrcălabu Ion. 

Dirigintă îmi era Gâscan Cornelia, care era și 

profesoară de Limba română. Profesor de 

Matematică – Nichita Gheorghe, soția sa era 

profesoară de Chimie. Ochișor Corneliu era de 

Fizică, domnul Oproiu Ion – profesor de 

Muzică și Desen, de Geografie era profesorul 

Rădulescu. Colegi mi-au fost: Anghel Nicolaie, 

Fălcoi Ion, Vieru Ileana, Ciucă Ana (din 

Moșneni), Ciucă Aurica din Șitoaia, Spîrla 

Dumitru, tot din Șitoaia, Lică Dumitru, 

Croitoru Ion, Stan Ion, din Bogea. Doar atât țin 

minte. 

Am intrat în clasă, era un singur elev, 

Anghel Nicolaie (copiii îi spuneau Nică). Rând 

pe rând au venit toți colegii și am făcut 

cunoștință cu fiecare. Apoi a venit doamna 

dirigintă și așa au început orele la clasă. Când 

ne-au dat pauză, eu fiind străină, m-am lipit de 

peretele școlii și stăteam tăcută, uitându-mă la 

copii cum se jucau în curte. Între timp a venit 

doamna învățătoare Pîrcălabu, soția domnului 

director de la școala din vale, adică Școala cu 

clasele I – IV. Mi-a pus mâna pe cap, m-a 

mângâiat și a zis: 

 

„Copii, jucați-vă și cu orfana!“ 

 

Bineînțeles că eu, care eram sensibilă, 

am început să plâng. Mă gândeam: „De ce mi-a 

zis orfană, fiindcă eu am părinți…“ Toți 

colegii, chiar și unii profesori așa îmi ziceau. 

Mie îmi era drag la școală, eram foarte 

atentă, înțelegeam repede tot ce mi se preda. Îmi 

scriam temele în pauză, mergeam acasă cu 

lecțiile făcute, pentru că știam că acasă mă 

așteptau multe treburi de făcut. Nu mi se punea 

masa cum ajungeam acasă, ci eu trebuia să fac și 

să pun masa pentru restul familiei. Lucram cu 

țața Ileana, ea cosea la mașină, iar eu coseam de 

mână, făceam găurile la cămăși sau bluze, 

surfilam totul să nu se destrame materialul. M-a 

învățat să brodez la lenjerie. Stăteam foarte 

târziu seara. Venea nenea Gigi acasă și îi zicea: 

„Nu te gândești că mâine merge la școală și 

adoarme pe bancă?“. Cu toate astea eu învățam 

foarte bine. Eram prima la lecții la tablă. Îmi 

propusesem să fiu prima la toate. Și la muncile 

care se făceau în curtea sau în grădina școlii. 

Dacă venea doctorul să facă vaccinul eu tot 

prima eram. Ceilalți copii mai plângeau, le era 

frică de injecție, mie nu. 

Profesorul care era cu noi zicea: „Luați 

exemplu de la orfană!” 

Așa am căpătat încredere și respect de 

la colegi și de la profesori. Am luat premiul I și 

în clasa a V-a și în clasa a VI-a.  

Ce am apreciat la școală și nu am putut 

să uit toată viața, felul cum se organizau 
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serbările școlare. Se făceau și frumoase și dese. 

Veneau săteni, cu mic, cu mare, de umpleau 

sala Căminului Cultural din Almăj. Se făceau 

dansuri, cântece populare, se spuneau multe 

poezii, se jucau și piese de teatru. Profesorilor 

le plăcea cum recitam poeziile. Aveam de spus 

câte două - trei poezii. La final, spuneam 

poezia lui Vasile Alecsandri „Adio, 

Moldovă!“. Cei din sală mă aplaudau și ziceau: 

„Sărăcuța, cu cât duh spune poezia, cred că îi 

este dor de Moldova ei“. 

În primăvara anului 1955 s-a construit 

în Almăj căminul cultural și, la final, am dat 

zor și noi, elevii, la făcut curățenie. Căram 

cărămizile rămase, moluzul, și tot ce se putea 

face la vârsta noastră. Cu mare elan lucram la 

gândul că o să avem unde face serbările. La 

inaugurare, au pregătit profesorii o serbare 

frumoasă, pe care am ținut-o minte toată viața. 

Am jucat piesa „Albă ca zăpada“. Eu eram 

împărăteasa cea rea, Ciucă Georgeta era Albă 

ca Zăpada, colegi de an - pitici. A fost și un 

decor foarte frumos. Domnul Oproiu ne-a 

învățat dansuri populare, doamna Rădulescu, 

cântece populare. Sala era plină de lume. Toți 

copiii au spus poezii.  

Bineînțeles, și eu am spus două poezii. 

La încheiere, poezia mea preferată. La mijlocul 

poeziei m-am uitat spre intrare și l-am văzut pe 

taica rezemat de perete. M-am blocat. Am uitat 

totul. Au tras cortina repede și am fost 

întrebată ce s-a întâmplat. Plângeam deja în 

hohote. Cu greu am reușit să le spun că l-am 

văzut pe taica în sală. Atunci, domnul profesor 

Ochișor a ieșit și le-a spus spectatorilor să 

scuze eleva, deoarece s-a emoționat că și-a 

văzut tatăl în sală, l-a rugat pe Grigore 

moldoveanul să vină în culise să-și împace 

fiica. A venit taica, m-a îmbrățișat zicând: 

„Gata! Nu mai plânge, că n-am murit. O să 

bocești când o să mor.“ Taica sosise de la gară. 

A auzit că e serbare și a venit să mă vadă.  

După cum v-am mai spus, el venea la 

lucru să-l ajute pe moș Fota. Se ținea de 

promisiunea făcută. Timpul trecea, eu mă 

simțeam bine, îmi vedeam de învățat și de 

treburile care mi se spunea să le fac. Într-o zi, 

taica a venit la noi și și-a luat rămas bun. Era 

timpul să se întoarcă acasă, în Moldova. Când 

am venit de la școală, țața Ileana m-a trimis la 

Șitoaia să-i cumpăr ață de cusut la mașină. Mi-

a dat listă și am ajuns repede, că nu era departe 

de Bogea. Când am intrat în magazin, ce să 

vezi, taica era la o masa cu câțiva prieteni, 

serveau ceva de băut. M-a chemat la el, m-a 

luat în brațe și a plâns întruna, fără să spună un 

cuvânt. Am stat așa câteva minute, dar mă 

gândeam că trebuie să cumpăr ață și să plec, 

eram așteptată de țața Ileana. Am îndrăznit să-i 

spun că plec. M-a sărutat pe frunte și ne-am 

despărțit.  

În noaptea aceea nu am putut să dorm. 

Mă întrebam întruna de ce a plâns taica așa de 

mult. Dimineața i-am povestit țaței Ileana. Ea 

mi-a răspuns: „Era beat, de aceea.“ 

S-a terminat anul școlar. Eu iar am luat 

premiul întâi, dar nu mă mai bucuram de nimic. 

Nenea Gigi era nespus de mândru când îl 

felicitau profesorii. Discutau la ce liceu să mă 

dea după ce terminam șapte clase. Numai că eu 

mă gândeam mereu acasă, la ai mei din 

Moldova. Îmi era așa de dor că nu mai puteam 
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să dorm. M-am hotărât și le-am spus că eu vreau 

să plec acasă. Bineînțeles că nu a fost niciunul 

de acord. Mi-au zis că nu-mi dau bani de drum, 

să văd cu ce voi pleca.  Într-o zi, m-a trimis 

mătușa mea cu lenjeria cusută, la doamna 

învățătoare, Lelica Oproiu. Era o femeie 

sufletistă, vorbea calm. S-a uitat la mine, m-a 

mângâiat pe cap și m-a întrebat: „De ce ești 

tristă, fetițo?“ - eu am răspuns printre lacrimi: 

„Mi-e dor de ai mei, de la Moldova.“ „De ce nu 

te duci?“ - a întrebat. „Pentru că nu am bani“, 

am răspuns eu. Atunci doamna a spus să aștept 

puțin, că se duce să vorbească cu soțul. Tot 

atunci l-am văzut și pe fiul lor, Alexandru, era în 

uniformă de elev. Învăța la liceu, în Craiova. 

Avea și o soră mai mică decât mine, Elena. Nu 

am stat mult în curte și a venit doamna și m-a 

întrebat: „Tu știi să seceri?“ Eu am răspuns 

prompt: „Da, am secerat cu mătușa mea 

jumătate de pogon de grâu, în zăvoi la Jiu, știu 

să fac și legături și să leg snopii“. Doamna a 

răspuns: „Atunci, vii la noi la seceră, luni. Dar 

să vii de dimineață, să pleci cu alți muncitori“. 

Mi-am cerut voie de la țața Ileana, 

spunându-i că vreau să câștig bani ca să-mi 

cumpăr rochiță și sandale. 

M-a lăsat toată săptămâna la muncă. 

Sâmbătă seara mi-a dat banii. Duminică m-am 

dus cu Lenuța lui Bîrcu la Craiova, în piață, 

mi-am luat rochiță, sandale, șosete roz și o 

plasă în ochiuri, mare, de cânepă, care se punea 

pe umăr. Mătușa mea s-a bucurat, dar când a 

văzut acea plasă a zis: „Da’ cu asta ce vrei să 

faci?“. Eu i-am răspuns că vreau să îmi pun 

cărțile, pentru că plec acasă, la Moldova. 

Aveam haine noi și bani de tren. Nu au putut să 

mă mai oprească. M-a dus nenea Gigi la gară, 

în Craiova, mi-a luat bilet direct Dîngeni, gara 

la care trebuia să cobor. Trebuia să schimb 

trenul în București și în Iași. În gară la Craiova 

s-a întâlnit cu domnul director Pîrcălabu Ion. 

S-au salutat și l-a întrebat pe unchiul: „Ce faci, 

Gigi?“, iar el i-a răspuns: „Vreau să o urc în 

tren pe nepoată, că pleacă la Moldova.“ 

Domnul Pîrcălabu i-a replicat: „Ce ai Gigi, ești 

normal? Cum să lași un copil să călătorească 

tocmai în Moldova?“ Nenea Gigi i-a explicat 

că nu mă mai poate ține, că mi-i dor de acasă și 

că el nu poate veni cu mine, pentru că nu are 

concediu. Atunci, domnul director a zis: „Bine, 

dar când începe școala la toamnă să vii înapoi 

la noi, să termini clasa a VII-a“. Ne-am luat 

rămas bun și trenul a plecat. Am ajuns acasă în 

ziua de 22 iulie 1955. 

Și așa m-am despărțit de Oltenia și de 

copilăria mea, rămânând doar cu amintirile. 

Părinții nu m-au mai lăsat să plec înapoi. Toată 

viața am dus dorul acelor meleaguri, mai ales 

primăvara când înfloresc zambilele sau când 

miroseam mușcatele. Cu unchii mei m-am 

întâlnit ultima dată în luna martie 1963, la 

înmormântarea bunicului Dima.  

 

<<EU LE RESPECT MEMORIA ȘI ACUM, PENTRU CĂ NE-AU SALVAT DE LA 

FOAMETE PE MINE SI ÎNTREAGA FAMILIE. NE-AU SALVAT VIAȚA!>> 

Maria Zbanț (Bongeag) 
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Școala din Bogea – comuna Almăj 
 

Modul în care a fost construită această şcoală ne este lămurit de domnul învăţător Ilie D. 

Nicolăescu prin răspunsul la adresa din 1 august 1937 către revizorul şcolar din Dolj:  

„Am onoare 

A vă comunica următoarele: 

Această şcoală este construită în anul 1936 de către dl. profesor Nicolae Gh. Dinculescu. 

Are două săli de clasă, antreu şi cancelarie. Este făcută din cărămidă contribuţie de la judeţ a fost 

suma de 10000 lei iar locuitorii au contribuit la transportarea materialului necesar ca nisip, 

pietriş, lemnărie şi altele. 

În anul 1935 s-a turnat fondaţia de beton, iar în anul 1936 a fost terminată.“23 

Dintr-o descrierea a şcolii din anul 1946 află că „fundaţiile clădirii sunt de beton având 

grosimea de 0,42 m. Zidăria pereţilor este din cărămidă având grosimea de 0,42 m. Uşile din lemn 

de brad; ferestrele din lemn de brad duble, învelitoarea imobilului din ţiglă, încălzirea cu lemne. 

Closete – un closet cărămidă, hazna de beton; curtea era împietruită, asfaltată, arbori trei, pomi 

fructiferi 15“24. 

                                                           
23 Arhiva Şcolii din Bogea, Registrul de prezenţă pe anul 1936/1937, dosar nr. 3, Adresa nr. 32/ 1 august 

1937 
24 Arhiva Şcolii din Bogea, Registrul de prezenţă pe anul 1946/1947, dosar nr. 13 
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Cartea nu ar fi fost posibilă fără sprijinul acestor oameni: 

Maria Zbanț Bongeag (comuna Hănești, județul Botoșani) 

Georgeta Diatlov (Reșița, jud. Caraș - Severin) 

Elena Gheorghe (comuna Almăj, județul Dolj) 

Petru Dumitraș (comuna Almăj, județul Dolj) 

Mitru Zisu (comuna Almăj, județul Dolj) 

Ion Trușcă (comuna Almăj, județul Dolj) 

Lina lu’ Dabă (comuna Almăj, județul Dolj) 

Lucreția Purcărea (comuna Almăj, județul Dolj) 

Constantin Stanciu (comuna Almăj, județul Dolj) 

Speranța Popescu (comuna Almăj, județul Dolj) 

Constantin Pană (comuna Almăj, județul Dolj) 

 

 

Și fără sprijinul acestor instituții: 

Administrația comunei Almăj, județul Dolj 

Școala Almăj, județul Dolj 

Serviciul județean Dolj al Arhivelor Naționale 

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman 

Biblioteca Universității din Craiova 

Biblioteca Facultății de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Craiova 
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