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Cuvânt-înainte

În anul 1951, familia mea a fost ridicată și dusă forțat 
în Dobrogea. Eram copil, de-abia împlinisem un an. 

M-au luat și pe mine. Motivul deportării? Proprietate 
asupra unor pământuri, părinți declarați chiaburi. Experi-
ența deportării a fost grea, chit că nu s-a consumat într-un 
lagăr. Prima locație (stabilită de organele de miliție) a fost 
un grajd de piatră, aflat în curtea unei familii din comuna 
Castelu. Gazdele, chiaburi la rândul lor, s-au dovedit din 
primul moment oameni fără suflet, lipsiți de empatie. 
Apoi, căminul a fost o casă părăsită, o baracă, apoi încă 
una... Patru ani! 

Pe când eram studentă, tatăl meu mi-a făcut o invita-
ție în satul cu pricina. Am acceptat imediat, eram curioasă, 
emoționată. Ajunși acolo, am întrebat de familia Topală, 
care, cu douăzeci și ceva de ani în urmă, fusese obligată de 
autorități să ne primească în ograda lor. Aspectul localită-
ții se modificase, trecuseră mai mult de două decenii, dar 
am fost îndrumați de localnici.

I-am găsit pe cei doi soți pe terasă, în șezlonguri. 
Fostul grajd fusese dărâmat, în locul lui râdeau în soare 
ronduri cu flori multicolore. Ne-au întâmpinat priviri 
nedumerite. Tatăl meu i-a întrebat dacă își mai amintesc 
că au primit cândva, la ei în curte, o familie deportată din 
București. O familie care avea o fetiță. 
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8 Au urmat clipe de tăcere. Femeia și-a privit bărbatul și 
a murmurat încurcată: „Parcă, parcă, îmi amintesc ceva...” 
Mi-au lăsat impresia că își aminteau foarte bine. Erau 
stânjeniți, tulburați, căpătaseră un aer vinovat. Modul în 
care se comportaseră nu le făcea cinste. 

Vizita a răscolit amintiri dureroase. Mi s-a povestit 
din nou despre acei ani. După care, într-o seară, pe când 
eram adunați în apartamentul nostru din Constanța, tata 
a redeschis subiectul. M-a întrebat dacă aș fi în stare să 
aștern toate astea pe hârtie, având în vedere că termi-
nam Facultatea de Litere. Mai în glumă, mai în serios, 
am promis că voi încerca. Da, cartea Când se supără Tyche 
reprezintă pentru mine împlinirea unei promisiuni vechi, 
făcută într-o seară rece de iarnă.

Multă vreme nu am reușit să mă așez la masa de lucru. 
A fost teama că nu voi fi în stare s-o scot onorabil la capăt. 
Poate... Acum, în izolarea pandemiei de coronavirus, 
m-am hotărât să-mi duc la îndeplinire angajamentul. Mă 
apăsa, îl simțeam ca pe o datorie morală. Mi se povestise 
mult, notasem într-un caiet, aveam și eu străfulgerări de 
amintiri. 

Ceea ce am scris este adevărat, personajele sunt reale, 
surprinse în momente dificile, de criză existențială. Eu sunt 
Lidia, așa mi s-a zis întotdeauna în familie. Ceilalți sunt 
părinții, bunicii, unchiul și mătușile mele, cu numele și 
prenumele adevărate. Am insistat asupra portretelor. 

M-am ferit de idilizări, nu le-am înfrumusețat. Am 
dorit să rămână așa cum au fost, cu temperamentul, carac-
terul și particularitățile lor de limbaj. Doar descrierile de 
natură și dialogurile au beneficiat, în mică măsură, de fan-
tezia mea, conducând opera memorialistică spre roman.

S-a epuizat, cred, subiectul „obsedantului deceniu” 
însă eu nu mi-am propus un roman cu teză, care să urmeze 
clișeul ideologic cu direcția lui politizată. M-am străduit, 
doar, să îmbrac într-o formă artistică încercările grele prin 
care a trecut familia mea în dificilii ani 1951-1955.



9Pe fundalul epocii am introdus pagini de cronică de 
familie, considerații despre destin (de aici preferința pen-
tru Tyche, zeița sorții la greci), nostalgii și regrete pen-
tru ce au lăsat în urmă și au pierdut, tensiuni interioare, 
spaima de imprevizibilitatea zilei de mâine, exasperarea 
neputinței de a schimba ceva. Am încercat – cu melanco-
lie și, uneori, umor reținut – să surprind aerul particular 
al lumii rurale, satul bunicilor din sudul țării, tăria, dar și 
fragilitatea sufletească a oamenilor.

Dar mai presus de toate acestea, domină aspirația 
spre libertate, stabilitate, echilibru, armonie, dragoste. În 
ce măsură am reușit, nu sunt în măsură s-o spun eu, dar 
pentru mine e liniștitor sentimentul că mi-am îndepli-
nit cuvântul dat și mi-am făcut datoria de fiică. Singurul 
meu regret este că am făcut-o mult, mult prea târziu. Din 
păcate, acest volum de memorialistică nu mai reprezintă 
un cadou pentru actorii implicați, ci pentru urmași.

Până la urmă e bine și așa... Mi-am dorit dintotdea-
una ca aceștia să-și cunoască rădăcinile, dar și drama trăită 
de străbunicii și stră-străbunicii lor în temuta și, pe atunci, 
întunecata Dobroge. A fost o perioadă urâtă. Da, există 
mult adevăr în cuvintele cronicarului Miron Costin: „Nu 
sunt vremile sub cârma omului, ci bietul om sub cârma 
vremii.” 

Autoarea,
București, 2020
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Tineri ostatici ai destinului

Trenul personal traversa cu încetineală de melc pustia 
Bărăganului, oprind des, în fiecare haltă. Era noapte, 

întunericul devenise atotstăpânitor: se lăsase ceața și o 
pâclă deasă se lățise între cer și pământ, asemenea unei 
cortine lăptoase, împiedicându-te să zărești la doi pași. 
Satele, potecile, ogoarele erau cufundate în somn, înghi-
țite cu totul de beznă. În gări, puteai doar bănui existența 
impiegatului cu stegulețul și a becurilor aprinse de pe 
peroane, acum, biete licăriri estompate de ceață. Și era frig. 
Un frig neobișnuit pentru sfârșitul de octombrie, umed și 
neprietenos, care-ți pătrundea perfid până în oase. Gea-
murile erau murdare, la fel de jegos era și compartimentul 
cu bănci vechi, din vinilin, pe la colțuri roase sau de-a 
dreptul rupte. Pe jos, coji de semințe scuipate, cine știe 
când și cine știe de cine. 

La lumina chioară se puteau vedea, cufundați în 
tăcere, cinci călători îmbrăcați în haine ușoare de vară, trei 
bărbați și două femei. Tânăra șatenă ținea în brațe o fetiță 
de un an, un an și ceva. Doar unul dintre bărbați era ceva 
mai în vârstă, nu trecut însă de cincizeci de ani. Pe culoar, 
postați în ușa compartimentului, doi milițieni înarmați, 
unul în jur de patruzeci de ani, celălalt de vârsta pensio-
nării, burtos, cu o curea lată alunecată sub pântece. În rest, 
liniște absolută. Doar zgomotul te-duc, te-aduc, monoton 
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12 și-adormitor al trenului. Plânsese un timp copilul, dar și 
el obosise într-un târziu, și acum dormea lipit de pieptul 
mamei.

Aceasta avea o constituție firavă, aproape adolescen-
tină, și ținea ochii închiși, ca și când ar fi fost la rându-i 
cufundată în somn, însă continua să aibă mintea trează. 
Neuronii le ardeau, chit că nu vorbea niciunul. Gânduri 
amestecate, imagini urâte, întrebări chinuitoare, teamă cât 
cuprinde, o agitație mentală greu de bănuit de un privi-
tor străin de situație. Trăiau un coșmar. Fuseseră ridicați, 
aruncați în beciurile poliției și, acum, conduși în Dobro-
gea fără explicații. Nu bănuiau ce li se pregătește, vor fi 
trimiși la Canal, la cariera de piatră, vor fi împușcați sau ce 
altă grozăvie îi putea aștepta? Lucian, un tânăr de două-
zeci și cinci de ani, tatăl fetiței, avea privirea îndreptată 
spre fereastră, dar ochii scrutau golul. Era amărât până-n 
străfundul sufletului și neconsolat. Beleaua căzuse ca un 
trăsnet pe capul lor. 

Lucrurile evoluau din rău în mai rău. Era spre sfârși-
tul anului 1951. Perioada era complicată politic, te puteai 
aștepta la orice, nimeni nu putea ghici ce se va întâmpla 
cu el mâine. Regele fusese alungat de patru ani, se abolise 
monarhia, se trecuse la un partid unic, iar noii conducă-
tori aveau urechile ciulite spre Moscova. Ce se întâmpla 
acolo urma să se întâmple și la noi, prin imitație. Se plă-
teau datoriile de război, impozitele, iar cotele erau uri-
așe. Și pentru că un rău nu vine niciodată singur, se lucra 
la lichidarea fizică a celor socotiți dușmani ai regimului. 
Întemnițarea, deportarea, chiar asasinatul erau la ordinea 
zilei. Vizați erau monarhiștii, liberalii, țărăniștii, legiona-
rii, moșierii, chiaburii, intelectualii, preoții, dar și oamenii 
cu rude în Occident. 

Un timp, familia lor a stat calmă, și-a văzut de viață. 
Temerile i-au cuprins pe la mijlocul lui iulie, când în sat a 
avut loc un incident cu urmări neprevăzute. Episodul s-a 
consumat în câmp, acolo unde se treiera grâul. 



C
ân

d 
se

 s
up

ăr
ă 

T
yc

he
13Lucian a aflat povestea de la oameni, căci un timp nu 

s-a vorbit, în toate cele trei sate, decât despre încăierarea 
din miriște. Femeile moțau istoria, împrăștiind stropi de 
salivă în ascultătorii curioși, fiindcă ele pun patos în ceea 
ce fac și trăiesc intens emoțiile. A lucrat, firește, și imagi-
nația lui. După atâția ani trăiți printre țărani, a ajuns să le 
cunoască psihologia, modul cum vorbesc și se comportă 
în situațiile cele mai diverse.

Lucrurile s-au întâmplat cam așa: când activiștii de 
partid și oamenii Primăriei, însoțiți de milițieni, au venit 
la batoza lui Ioșca să ridice cotele, țărăncile aflate pe arie 
au dat buzna și i-au înconjurat. S-au comportat ca nebu-
nele, au agitat bețe prin aer, i-au afurisit: „Ce cote, bre, nu 
dăm nicio cotă!” Întrucât colectorii au reacționat neinspi-
rat cu formule de genul: „Stați cuminți, fă, că vă ia mama 
dracu’!”, i-au lovit cu cârpătoarele și cu bătătoarele de la 
putineiul de lapte. La furie, femeile își pierd controlul, 
urlă, devin pătimașe. S-a produs încăierare. Li s-au alătu-
rat bărbații. Constituția lor fiind mai robustă, au sărit să-și 
apere muierile și să-i izgonească pe intruși. Înjurături, cio-
măgeală, îmbrânceli, până ce musafirii au scăpat cu fuga.

Isprava nu a rămas fără urmări. Noaptea au fost ridi-
cați toți aceia care au luat parte la revoltă, li s-au pus 
cătușe și au fost conduși la București, la Regiunea de care 
aparțineau, bătuți de Securitate. După cum au declarat 
mai apoi, au fost îndemnați să mintă, să spună că i-au 
pus chiaburii să se revolte. Una dintre țațele satului nu 
s-a putut abține și a povestit cum a amenințat-o un sti-
clete șașiu, cu mustața căruntă căzută peste gură. „Mi-a 
zis: «Fă, fir-ai a dracului de pațachină, dacă nu spui cum 
te-am învățat, îți smulg limba!»”

Printre șoferii angajați la Miliție se afla și unul Fane, 
rudă cu ei, care a reușit să-i trimită un bilet tatălui: „Nea 
Marinică, plecați imediat de-acasă, se vor face arestări!” 
Ei, cei tineri, se aflau în București, părinții în sat. S-au 
refugiat pe pământurile de la Prisaca, unde au rămas toată 
noaptea. De îndată ce s-au întors acasă, tatăl a fost arestat 
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14 pe motiv de neplată a cotelor. Erai obligat să dai tone de 
cereale, cu mult mai mult decât producea pământul, iar 
pământul producea puțin, zona fiind mai mereu secetoasă. 
A rămas încarcerat la penitenciarul din Giurgiu patru 
luni încheiate. Bătăușilor li s-a dat drumul, însă a doua 
zi localitatea a fost înconjurată de armată, iar spre miezul 
nopții au fost ridicate familiile cu pământ, brutărie sau 
cârciumă. Printre ei, și Anghel Marinescu, proprietar al 
unor terenuri agricole. L-au săltat împreună cu mătușa 
lui, sora mamei, și cei patru copii. Înjurați, îmbrânciți în 
camioane, duși la Drăgănești și-apoi porniți în vagoane 
de vite spre Canal. 

Din arest, tatăl le-a expediat o scrisoare: „Vindeți 
urgent animalele! Așa cum se prezintă lucrurile, s-ar 
putea să fim ridicați!” S-au conformat. Oile au fost duse la 
Naipu, la bunicii dinspre tată, vaca și cei doi cai, vânduți 
la oborul din Ghimpați. Soră-sa a sărutat juninca neagră 
cu steluță albă în frunte și a plâns ca după un copil. Găi-
nile, rațele și curcile le-au transportat la București, însă 
într-o noapte, unul, Milea, care locuia câteva străduțe 
mai încolo și care-și măritase de curând fata, le-a furat 
pe toate. Le-au șoptit despre asta vecinii, dar vinovatul nu 
a putut fi tras la răspundere, fiindcă într-o bună zi a fost 
găsit înjunghiat, Dumnezeu știe de ce și de cine.

Averea lor? Douăzeci și cinci de hectare, moștenire 
din tată-n fiu, o casă în Copaciu și o alta în cartierul 
Rahova din capitală.

În 1930, pe când era încă mititel, la insistențele mamei, 
părinții s-au hotărât să ridice un imobil în București. 
Coana Marioara pusese ochii pe casa unui neamț, Fredy, 
care o vindea la roșu, construcție boierească, rezistentă, 
etajată. Ar fi avut bani. Tată-său s-a opus, iar în cele din 
urmă au cumpărat un teren de trei sute cinci zeci de metri 
pătrați unde, mult mai târziu, au ridicat construcția. Toate 
pentru ca ei, copiii, să poată urma o școală în capitală. 
Le-au angajat și o guvernantă, o franțuzoaică, madame 



Tatăl meu la Bacalaureat Lucreția, sora tatălui meu

Eremia, fratele tatălui meu,  
în timpul evenimentelor

Lucreția,
după ridicarea restricțiilor



Eu, Lidia, cu câteva luni  
înaintea deportării

Așa arătam în momentul în 
care ni s-a ridicat restricția

Timpul a trecut. 
Aici sunt eu, 

Lidia, în 1974, an 
în care am termi-
nat facultatea și 

i-am promis tatei 
să scriu această 

carte
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memorialistică

„Ceea ce am scris este adevărat, personajele sunt reale, surprinse în 
momente dificile, de criză existențială. Eu sunt Lidia, așa mi s-a zis în-
totdeauna în familie. Ceilalți sunt părinții, bunicii, unchiul și mătușile 
mele, cu numele și prenumele adevărate.”  (Claudia Constantinescu)

„Cartea semnată de Claudia Constantinescu readuce în atenție depor-
tările politice de la începutul anilor ’50 prin evocarea unor momente dure-
roase, în centrul cărora s-au aflat membri ai familiei sale.

Autoarea se dovedește o bună cunoscătoare a adevărului istoric, dar, cu 
talent scriitoricesc, brodează povești de viață în jurul fiecărui personaj, con-
struiește imaginea unei lumi stăpânite de lupta tenace pentru supraviețuire, 
de credințe și ritualuri, de superstiții și practici magice.

Document istoric? Ficțiune? Cronică de familie? Greu de cuantificat. 
Cititorul devine martorul unor destine pe care actanții nu le trăiesc după 
bunul lor plac, ci după acela al autorităților.

Mai presus de toate, cartea aceasta e o meditație asupra vieții în mo-
mentele ei de cumpănă. Dar morala e una reconfortantă. Ea ne-ar putea fi 
călăuză chiar și azi, în acest dureros 2020: «Oricât de mare ar fi un cataclism, 
norocoșii scapă întotdeauna și viața continuă triumfătoare.»” (Mira Vainaș, 
scriitoare, 2020, an în care a apărut prima ediție a acestei cărți.)


