22 de ani „Kirchenvater“
[făt al bisericii fortificate din Beia]
Michael Schuller a împlinit 100 de ani
Cu ocazia a 100 de ani de la naştere Michael Schuller îi mulţumeşte Domnului pentru
călăuzire, însoţire şi protecţie în viaţa lui atît de lungă. Sunt multe întîmplări interesante, de
care îşi aminteşte …
Născut în data de 9 octombrie 1921 el a crescut în Beia, o localitate în zona frumoasă între
Sighişoara şi Rupea. Armata română a efectuat-o în timpul celui de-al doilea război mondial
în sudul României. După însănătoşirea lui el a primit concediu la sfîrşitul toamnei 1944. Însă
călătoria lui acasă a fost o adevărată peripeţie, deoarece multe fuseseră distruse în timpul
războiului, mai ales căi ferate, poduri şi tuneluri. Pe deasupra la 23 august avusese loc o
revoluţie, astfel încît aproape nimeni nu mai ştia, cine e prieten sau duşman, deci de unde se
poate ivi pericolul.
Pe un marfar soldatul Schuller a trecut Carpaţii prin pasul “Turnu Roşu” ajungând în Sibiu.
Însă de aici trenurile nu circulau mai departe – doar un trenuleţ izolat pe o linie îngustă pe
lângă Agnita spre Sighişoara. Deoarece la fel din Sighişoara trenurile nu circulau mai departe,
soldatul Schuller s-a pornit hotărît pe jos ajungând după peste 30 de km pe drumuri
întortocheate în sfîrşit acasă la Beia.
Însă în 24 ianuarie [1945] a fost şi el deportat ca zeci de mii de cetăţeni din România
ajungând într-un lagăr lîngă Dnjepropetrovsk, zona Kyvoi-rog în Ucraina de azi. Acolo însă
nu a trebuit să lucreze sub pământ în mină, ci având cunoştinţe de tâmplar a fost repartizat
într-o tîmplărie, unde se făceau piloane de susţinere pentru mină. Comandantul lagărului - un
căpitan de armată, care îi mulţumea pe ascuns lui Dumnezeu, că în război pierduse doar un
ochi – acţiona după deviza “Doar cel ce trăieşte bine, poate lucra bine”. Această deviză îl
proteja şi împotriva “colegilor” săi (invidioşi), cărora nu le plăcea purtarea sa bună cu
deportaţii.
Primii ani erau grei pentru toţi, deci şi pentru băştinaşi, deoarece lipseau mai ales
medicamente şi alimente. Datorită talentului său organizatoric şi de limbă – între timp
învăţase limba rusă -, Michael Schuller încerca să ajute, unde putea mai bine. În toţi cei cinci
ani de detenţie deportaţii auzeau mereu cele două cuvinte “scoro damoi” (în-curînd acasă),
încît aproape nimeni nu mai credea în ele.
Însă totuşi urma să se adeverească: După încheierea sărbătoririi Marii Revoluţii din
Octombrie în 1949 acel comandant de lagăr, care îşi pierduse ochiul în război, i-a ordonat lui
Michael Schuller, să ducă următorul ordin şefului colhozului vecin: Toţi deportaţii să fie
trimişi în lagărul lui, deoarece acesta fusese ales ca “lagăr de adunare”.
Nimeni nu vroia să creadă în vestea cea minunată “scoro damoi”. Şi totuşi în sfîrsit dorinţa s-a
împlinit. Comandantul lagărului l-a trimis chiar pe adjunctul lui să-i însoţească pe deportaţi
până la graniţa româno-sovietică de la Sighetul Marmaţiei ca escortă de onoare – şi ca să
prevină eventuale intervenţii neplăcute (ai unor comandanţi).
După reîntoarcerea sa sărbătoritul s-a logodit şi în acelaşi an 1950 mai ales datorită marelui
său angajament tineresc şi plin de speranţe a fost ales în comitetul bisericesc al comunităţii
evanghelice şi în curînd ca cel mai tînăr “Kirchenvater”. Această funcţie onorifică a deţinut-o
până în 1972 cu sprijinul hotărît al soţiei sale Ecaterina.
Şi azi copii lor îşi amintesc, cum tatăl pregătea vinul cu prilejul sfintei impărtăşanii şi cum
mama pregătea prescura, pe care copii o tăiau felii de-a rândul în fiecare an.
În 1951 şi cetăţenii din Beia trebuiau să devină membrii Cooperativei Agricole de Producţie
(CAP). În 1956 Michael Schuller a fost numit în funcţia de magazioner CAP. Şi în viaţa
profesională soţii s-au sprijinit în mod exemplar reciproc la nevoie. Soţia era cunoscută în
localitate ca o femeie caritativă, care ajuta pe oricine avea nevoie.

După ieşirea la pensie ei s-au retras în apropierea copiilor şi nepoţilor în zona Stuttgart. Şi aici
amândoi s-au bucurat duminica de slujba bisericească şi pentru faptul că s-au putut ocupa în
continuare de creşterea albinelor şi de grădinărit ca odinioară în Transilvania, precum şi
pentru faptul că au putut sărbători nunta lor de aur în anul 2000. Desigur toate acestea au
contribuit, ca Michael Schuller să poată sărbători cei 100 de ani de la naştere în ciuda faptului
că a cunoscut şi întîmplări dramatice şi grele.
Cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la naştere sărbătoritul a fost felicitat de primministrul
landului Baden-Württemberg, ţara cu noua lui reşedinţă. Lui i se potriveşte cu adevărat citatul
biblic “Fii credincios până la moarte, şi îţi voi dărui cununa vieţii.”
Noi ne bucurăm împreună cu sărbătoritul şi îi urăm în continuare dragoste de viaţă şi sănătate,
precum şi călăuzirea şi binecuvântarea Domnului.
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