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MEMORIA  DEPORTĂRII  AROMÂNILOR  ÎN  BĂRĂGAN, 
REFLECTATĂ  ÎN  DOCUMENTELE  OFICIALE  ALE  VREMII1 

IULIA  WISOŞENSCHI 

The Aromanians’ Memory of the Deportation to Bărăgan, Reflected  
in the Official Documents of the Time 

The mechanism of installing the communist regime in Romania aimed in a 
particular way at a revision and a new social order, materialized primarily through the 
psychological and physical annihilation of those people, considered undesirable, who 
might have had the courage to oppose the “communization” of Romania. The 
Government’s new political power, the cornerstone of the whole system, made the 
implementation of the new Stalinist ideology easier and also facilitated the terror by 
passing many normative acts, most of them with a secret character, issued by the Grand 
National Assembly or by the Council of Ministers. 
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Mecanismul de instaurare a regimului comunist a urmărit, într-un anumit 

sens, revizuirea şi instituirea noii ordini sociale, concretizată, prioritar, în 
anihilarea psihică şi fizică a tuturor categoriilor umane, considerate 
indezirabile, care s-ar fi erijat în opozanţi ai acţiunii de comunizare a 
României. Puterea legislativă a noului guvern, cheia de boltă a concepţiei 
partidului comunist, înlesnea implementarea noii ideologii de factură stalinistă 
şi facilita gestionarea terorii prin aprobarea a numeroase acte normative, cele 
mai multe cu caracter secret, emise de către Marea Adunare Naţională sau de 
către Consiliul de Miniştri. Începând cu anul 1949, au fost promulgate măsuri 
de dislocare şi de fixare de domiciliu forţat în aşezările colonii, adevărate 
lagăre experiment, ce funcţionau ca o cheie de verificare a limitelor 
 

1 Acest studiu prezintă rezultatele parţiale ale cercetării postdoctorale circumscrisă temei 
Experienţa deportării. Dinamici, percepţii şi forme culturale de exprimare identitară ale unor 
grupuri de aromâni în Bărăgan derulată în cadrul proiectului Valorificarea identităţilor culturale în 
procesele globale, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–
2013, Numărul de identificare al contractului POSDRU/89/1.5/S/59758, Academia Română. 


