
L A G ™ R U L   D E L A   B ™ L ¢ I (1944-1945)
M¶rturii culese din pres¶:

“ïntre 17 inuarie §i 27 martie curent [1992?], prin
publica∞iile noastre [cu osebire Curierul de Nord, din B¶l∞i], la
rubrica «Morminte f¶r¶ cruce» am reu§it s¶ stabilim:

“1. ïn 1944 pe teritoriul actualului Combinat de Bl¶nuri din
B¶l∞i [§i] pe cel al Unit¶∞ii militare din str. Leningrad,
actualmente £tefan cel Mare, au fost dou¶ lag¶re de concentrare
(unul de concentrare for∞at¶, altul obi§nuit) prin care au trecut cel
pu∞in 45.000 prizonieri.

“2. ïn aceste lag¶re au fost de∞inu∞i de la 2-3 luni la câte un
an §i ceva prizonieri, inclusiv din armata român¶ printre care un
num¶ar extraordinar de mare de români, moldoveni, nem∞i,
unguri, italieni.

“3. Lag¶rele au avut num¶r de înmatriculare (deocamdat¶ nu
le-am stabilit) (…) M¶rturiile mai multor prizonieri b¶l∞eni
confirm¶ c¶ aici au pierit mii de moldoveni, români.

“4. Lag¶rele s-au aflat în directa subordine a NKVD.
“5. Numele primului prizonier constatat de c¶tre noi care

§i-a aflat moartea aici este TUDOR AL LUI NICOLAE
GLAVAN DIN SATUL SOFIA, RAIONUL DROCHIA. Nume
ce va fi primul înscris pe crucea acestui mormânt. Cruce care va
fi instalat¶ la începutul lui mai”.

(…)“Maria a§teapt¶ r¶va§ de la fratele ei Grigore. Afl¶ c¶
Grigore a fost f¶cut prizonier §i e aici, la B¶l∞i (…) Merge cu
pachete. Ru§ii de paz¶ le alunga pe femei: [în traducere
româneasc¶]: «Vor mâncare? Gloan∞e, nu mâncare! Trebuie uci§i
ca ni§te câini!» (…)

“Maria s-a apropiat de gard, a ridicat pu∞in sârma, a împins
coletul §i a încercat s¶-§i strige fratele. O femeie, cu acela§i
necaz, a v¶zut-o, a rugat-o s¶ vâre §i leg¶turica ei. Maria a
trecut-o pe sub sârm¶ §i s-a dep¶rtat. Probabil c¶ femeii i s-a
p¶rut c¶ leg¶tura ei e prea departe, s-a apropiat de gard, s¶ o
împing¶. Ru§ii au tras, au ucis-o pe loc. (…)

“Maria venea la lag¶r, dar nu se mai apropia, arunca ce avea
peste gard, de departe §i se întorcea fuga înapoi. (…)

“Grigore a fost ∞inut aici pân¶ toamna, târziu. Când s-a f¶cut
sp¶rtura ceea în gard §i au evadat mul∞ime de prizonieri, era §i el
pe aproape. Le-a ajutat celor mai slabi §i f¶r¶ de putere s¶ ias¶. Pe
sine s-a l¶sat la urm¶ §i n-a mai reu§it. Au fost v¶zu∞i. Au fost
b¶tu∞i cu vergeaua de fier. Dup¶ b¶taia asta §i dup¶ toate necazu-
rile, s-a stins §i Tudor, b¶iat din mahalaua lui, cu care mâncase
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dintr-o buc¶∞ic¶.
“Cele trei gropi cu cadavre de care vorbesc mai mul∞i au fost

f¶cute dup¶ ce groapa mare din  centrul lag¶rului a fost plin¶, nu
mai înc¶peau nici viii nici mor∞ii. Erau tra§i de picioare, stropi∞i
cu ap¶ de var, câteva lope∞i de ∞¶rân¶, atât. Lui Grigore îi
promisese un cunoscut c¶ va încerca s¶-l ajute s¶ scape. Când a
v¶zut c¶ nu mai poate de frig, s-a dus la «groapa mor∞ilor», §i-a
f¶cut culcu§ printre cadavre §i mo∞¶ia acolo mai multe de durere
decât de somn. Nu se mai temea de moarte (…)

“Eram pe linia doua a frontului, la Ia§i. La 23 august 1944
(…) România a pornit împreun¶ cu ru§ii împotriva nem∞ilor. Am
plecat cu tot regimentul la M¶r¶§e§ti (…). Pân¶ la 6 septembrie
am reparat §oselele §i podurile. La 7 septembrie am fost încolo-
na∞i §i am pornit la eliberarea Bulgariei. (…) Acolo m-au r¶nit
(…) Spitalul din Buz¶u nu ne-a primit. Am fost la Bârlad, Vaslui,
Ia§i - am fost refuza∞i, eram prea mul∞i r¶ni∞i.

“La Ungheni ne-au pus în corturi. Dup¶ ce ni s-au f¶cut pan-
samentele, un ofi∞er rus ne-a spus c¶ vom fi libera∞i. Ni s-a dat
foaie de drum. Am  pornit în cârji spre cas¶ (…) Ne-au ajuns din
urm¶ ru§ii (…) duceau mai multe sute de prizonieri. Ne-au cerut
hârtiile, le-au rupt, ne-au ordonat s¶ intr¶m în coloan¶. (…)

“Pân¶ la Sculeni am mers pe jos, în cârji. De acolo pân¶ la
B¶l∞i, în c¶ru∞e, în spinarea celor care puteau duce. Cele trei
coloane pe care le-am v¶zut erau a câte 5 mii oameni (în total,
vrei 15 mii prizonieri). Cei care mai-mai s¶ moar¶ dar nu c¶deau
singuri erau împu§ca∞i. C¶lcam peste ei, mergeam mai departe
(…).

“La 20 septembrie ne-au pus în lag¶r [la B¶l∞i]. Eram de tot
vreo 50.000. Eu §i vreo opt moldoveni, din sate megie§e, am
nimerit în partea stâng¶ [a lag¶rului]. Mai bine de dou¶ s¶pt¶mâni
cas¶-mas¶ ne-a fost acoperi§ul unei case pe jum¶tate d¶râmat¶
(…). Era toamn¶, m¶ sec¶tuise r¶nile, m-am îmboln¶vit de
friguri. (…) Pe noi basarabenii ru§ii nu ne scoteau din lag¶r, c¶
fugeam. (…) Mureau stra§nic de mul∞i. Erau arunca∞i noaptea [în
pâlnii de obuze]. Ziua erau pu§i într-un sarai (…), înc¶peau la
vreo 800 mor∞i. Unii, doar le§ina∞i erau arunca∞i de vii [în gropi].
ïnspre diminea∞¶, dac¶ î§i mai veneau în fire, se apucau de bolo-
vanii înghe∞a∞i de pe malurile gropii §i ie§eau înapoi. Când îi
vedeam, ne înghe∞a sângele  în vine (…).

“Au  pierit acolo o mul∞ime de moldoveni, români, italieni,
nem∞i.

“La 20 noiembrie 1944 am fost lua∞i §i du§i cu trenul la altul,
în regiunea Reazani. (…) De acolo, în Tadjikistan. ïn 15 octom-
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brie 1949 am fost liberat. Din 800 de moldoveni [“tr¶d¶tori de
patrie”] ne-am întors 17.”

A consemnat, pentru Curierul de Nord, T. Sturza. Nu se d¶ numele
martorului.

“Am f¶cut armata intr-un regiment de pu§ca§i. Când [dup¶
23 august 1944] ni s-a spus c¶ sântem l¶sa∞i la vatr¶, noi, basara-
benii, am pornit spre Prut (…) De cum l-am trecut, osta§i ru§i
ne-au anun∞at c¶ suntem prizonieri. Am fost mâna∞i pân¶ pe la
F¶le§ti. Vorbind cu ceilal∞i, am aflat c¶ ne duce la B¶l∞i, într-un
lag¶r de prizonieri. M-am hot¶rît s¶ evadez din coloan¶. (…)

“Patru zile am mers pân¶ acas¶ (…) Vreo dou¶ luni am
lucrat la câmp. Am fost chemat la comisariat §i mi s-a propus s¶
m¶ fac mili∞ian. Nu am refuzat.

“Când am venit pentru prima oar¶ la B¶l∞i, era iarn¶. Am
trecut pe lâng¶ lag¶r. Eram în uniform¶ §i mi s-a permis s¶ m¶
apropii. (…) Am întrebat o santinel¶ dac¶ sunt §i români.
Mi-a spus c¶ moldoveni mai sunt câ∞iva, dar români, nu.

“S¶ §ti∞i c¶ a fost un lag¶r ilegal [cel de la B¶l∞i].  Românii
au fost ∞inu∞i ilegal. ïn nici un livret militar al fo§tilor prizonieri
nu este scris c¶ de∞in¶torul a fost prizonier, de∞inut la B¶l∞i (…)”

“Din câte îmi aduc aminte eram m¶ricic¶, m¶ duceam cu
p¶rin∞ii la câmp. Când ne întorceam acas¶ (…) aruncam din
c¶ru∞¶ porumb peste sârma ghimpat¶. S¶rmanii prizonieri se
azvârleau ca haita la prad¶. Erau slei∞i de puteri §i atât de mul∞i de
se împiedecau unul de altul când mergeau. Porumbul era în ∞int¶,
bun de fiert sau de copt, cine dovedea s¶ apuce îl mânca crud cu
tot cu §tiulete.

(…) “Erau §i osta§i din armata român¶. Ei se apropiau de
gardul cu dou¶ rânduri de sârm¶ §i strigau la trec¶tori: «M¶
cheam¶ cutare, sunt din satul cutare (…) G¶si∞i-i pe ai mei!»
Oamenii mai în vârst¶ dac¶ aveau §i ei copii §i b¶rba∞i la r¶zboi
se ducea prin sate, le c¶utau rudele, le spuneau ce §i cum.(…)

“Cei mai mul∞i s-au stins acolo cu zile. Slei∞i de foame §i de
b¶t¶i, c¶ nu se supuneau fiec¶rui ordin, c¶deau. Mai ales vara.
(…) Pe cei care c¶deau f¶r¶ cuno§tin∞¶ de nu se mai puteau
ridica singuri îi puneau pe ni§te pânze groase §i îi duceau pe §es.
Au s¶pat o groap¶, ei singuri, prizonierii (…) erau arunca∞i de-a
valma. V¶ spun: unii mor∞i §i reci de-amu, al∞ii cu sângele cald în
ei. Se aruncau câteva lope∞i de ∞¶rân¶. Groapa s-a umplut
degrab¶, mureau cu zecile. Nu au înc¶put to∞i. Când d¶deau
c¶ldurile dup¶ vreo ploaie se r¶spândea pe tot §esul un iz de
mort¶ciune de nu puteai sta afar¶.
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“Mare nevoie a mai fost. Doamne, c¶ nu s-au temut de nici
un blestem cei care i-au aruncat acolo de vii.

“Pân¶ amu nu a vorbit nimeni despre asta. Mai sunt oameni
în B¶l∞i care ∞in minte ce de-a norod a o fost îngropat în
«moghilnicul» cela. ïs b¶trâni. Mai ales cei din mahalaua noastr¶.
Gr¶dinile lor se terminau în sârma ghimpat¶ a acelui lag¶r §i cei
care fugeau treceau mai întâi prin gr¶din¶. Odat¶ unul s-a ascuns
la noi în co§tirea∞¶. M-am dus s¶ închid g¶inile, el mi-a f¶cut
semn cu degetul s¶ tac, s¶ nu ∞ip. Nu §tiu ce na∞ie era, c¶ nu l-am
auzit vorbind (…)

“Mai tr¶iesc §i b¶l∞eni care au stat închi§i acolo, apoi au fost
judeca∞i de putrea sovietic¶. Dac¶ v-a∞i apucat s¶ afla∞i ce §i cum
e cu osemintele celea, gr¶bi∞i-v¶. Martorii îs b¶trâni. Moartea îi
va lua nu numai pe ei - se duc pe ceia lume §i cele §tiute de dân§ii.
Ei îs cea mai dreapt¶ istorie.

“Oasele celea s¶ nu se împr¶§tie. Cine §tie, poate unii mai
caut¶ §i nu-§i g¶sesc p¶rin∞ii, fra∞ii. N-are a face ce sunt: nem∞i
sau de-ai no§tri, au avut §i ei copii, au avut §i ei so∞ii”.
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