
Jeff and Toby Herr Collection 
09/26/2004 

 
 
ZGONEA, Pavel 
Proiectul Roman de Documentare – Roma  
Romana 
RG-50.574*0007 
 

 
Cutia 1, Caseta 1 

 
 
Domnul Zgonea discuta in principal despre modul in care era tratata populatia Roma in 
timpul deportarii in Transnistira din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. In primul 
rand el se axeaza pe conditiile de munca, modul in care soldatii straini ii tratau si hrana 
depreciata. El prezinta foarte précis lista locurilor in care au fost dusi sa munceasca, fara 
insa sa mentioneze totusi perioada cat au fost tinuti in fiecare dintre acestea.   
 
 
[01:] 01:45:02 – [01:] 08:56:15 
 
Pentru inceput mentioneaza ca s-a nascut in 1925, pe 14 Noiembrie, in Zimnicea unde a 
locuit pana la deportare si dupa ce s-a intors. El subliniaza ca a suferit mult in urma 
deciziei guvernului Antonescu de a-I deporta pentru munca fortata in Transnistria, in 
Septembrie 1942.  
Au fost dusi impreuna cu familiile lor la Tighina, in judetul Galati si de acolo catre Poarta 
Alba, Tiraspol, Rezenaia (?), Odessa, si apoi la Ucinacov (Oceacov?) – cea din urma 
fiind si capitala de judet. El spune ca au fost tinuti timp de doua luni la Cabulga (?) 
(acesta era numele rusesc dar numele romanesc era Alexandru Dan) unde era si o baza 
militara ce avea si pista pentru hidroavioane.  
Dupa aceste doua luni petrecute la Cabulga, au fost dusi pe malurile raului Bug. Acolo au 
lucrat la constructia unui pod impreuna cu muncitori evrei. Acolo spune el, intr-o zi, 
patru dintre evreii care erau in echipa lui au disparut fara sa mai fie vazuti vreodata.  
De asemenea, in alt loc unde a lucrat, erau mult mai multi evrei (el spune cum ca ar fi 
fost zeci, dar nu pare totusi atat de sigur de cifra aceasta) dintre care, intr-o zi, in timp ce 
lucrau, cativa au fost luati de soldati si dusi mai departe de zona de lucru. Apoi spune el, 
ar fi auzit impuscaturi (dar, pentru ca nu a reusit sa vada nimic nu poate fi sigur ca 
soldatii i-au impuscat sau nu). 
Vorbeste apoi despre patru alte locuri in care a fost dus ca sa munceasca in principal 
munci agricole, pazit fiind de gardieni romani care din cand in cand ii si bateau. Incepe sa 
planga in momentul in care rememoreaza aceste intamplari si ceea ce mancau, de cele 
mai multe ori grau sau orez fiert si chiar iarba orezul si graul nefiind deloc deajuns.   
Spune ca acesta este si motivul pentru care a sustinut comunismul, pentru ca oferea 
certitudinea unui job, a unei case si posibilitatea de a pune mancare pe masa, in timp ce, 
inainte de cel de-al Doilea Razboi Mondial, muncea in padure cu familia, unde de altfel si 
traiau, pentru ca nu aveau o casa stabila.  
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[01:] 08:56:16 – [01:] 20:05:00 
 
Tocmai acestea au fost si motivele pentru care au fost deportati (72 de persoane) pentru 
ca nu aveau o casa, nici macar in acte.  
Mentioneaza cu durere in voce, ca doar 20 din cei 72 au reusit sa supravietuiasca si sa se 
intoarca acasa la sfarsitul razboiului. Cei mai multi au murit in principal din cauza 
conditiilor mizere de munca, din cauza foametei si a paduchilor.  
Cand a fost deportat avea doar 17 ani, fiind la varsta potrivita pentru casatorie (nota trad.: 
traditia Roma spune ca tinerii se pot casatori chiar si la varste mai fragede, spre exemplu 
chiar de pe la 8 sau 11 ani, si astazi) si s-a intros la 19, singurul lucru bun care se poate 
spune ca a iesit din toata aceasta experienta fiind faptul ca a invatat limba rusa. Evreii cu 
care a lucrat erau si ei tot de aceeasi varsta, 16 – 17 ani. Erau momente, spune Zgonea, 
cand un singur gardian venea si luat chiar si 20 evrei cu el, despre care apoi nu se mai stia 
nimic. Zvonurile care se iscau in urma acestor strangeri erau aceleasi de fiecare data: 
“Sunt kaputt (nota trad.: terminat) mai mult ca sigur!” 
Cand s-au intors in tara in 1944, li s-a spus ca nu mai erau bine-veniti.  
 
[01:] 20:05:01 – [01:] 20:28:03 
 
Pe drumul de intoarcere din Transnistria soldatii romani care calatoreau cu ei sau pe care 
ii intalneau pe drum, erau foarte amabili, impartind mancarea cu ei si nefacand nici o 
distinctie.  
La final, doreste sa puncteze inca o data ca cei care au murit, au murit nu din cauza 
razboiului, si nici pentru ca ar fi fost impuscati, dar din cauza foamei, a frigului si a 
conditiilor vitrege de munca si trai.  
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