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Novi starni za Baragáne

S rádus puzdrávem drugotu izdávanji, pregladenu i 
pudpalnatu, na knigata Lágera na Deportirvanjétu – Starni ud 
Baragánsćija láger, kujatu se pičeti na balgarsći i rumansći jazić 
s pumušta na Depártamenta za mežduetničesći vrazći ud 
Ministerstvotu na publičnite informáciji ud Rumanija. Parvotu 
izdávanji ij blo napičetinu u 1998 g., s pumušta na Asocijácijata 
na Deportirvanite u Baragáne. Knigata ij náj-napreć idin čelešći, 
duševin dokument. Sastávina prez truda biz interes na profesora 
Rafael Mirčov, taze kniga si ima mestutu u reda na mlogjjete 
knigji, kujatu sigá véć sa puznáti ne sám na specijalistete, negu i 
na sate hora, kujatu ubičet da četat. Asocijácijata na 
Deportirvanite u Baragáne si vidi, prez tuj, izpalnivanjétu na 
céla za détu ij blá usnuvána: predstávenjétu ud modernata 
istorija na Romanija i na tejnite stanovnici. Taj kaćétu véć sam 
rékal s različni prelegji, deportirvanjétu se vlečé ud sveta na 
Savetskata Rusija, no si ima fundaménta još ud vremeto na 
rusćite carjé. Takoze neštu ne mogalu da se dustigni u 
romansćite zemi i spured či tuke političeskotu prugonvanji 
nikade ne dustignalu du gruzućétu ud kumšijskata daržáva. 
Demokrácijata, utemeléna u Romanija na krája na XIX-ja vek, u 
vremeto na krále Karol I-ja i satu détu ij slédvalu du 
počnivanjétu na Drugjija Svetovin Boj ne dupuštelu da se 
dugudat takvize ničelešći raboti, makár či nášta demokrácija ij 
blá zadosta izustánata. Sám sled usujevanjétu na daržávata ud 
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sovjetete ij mogalu da se navaršat, aku moži taj da se ričé, teze 
gulemi nisréći na istorijata, prez kujatu sa bli izkurenéni, prez 
izdiganji ud tejnite selá i deportirani u idnija máj divi mestá, 
tolkus familji ud zemedelce, no i naučéni i zanajátnici.

Izdávanjétu na taze kniga ima idna izvanredna zaslužba 
pukraj drugjjete izdávanjéta - knigjite Duh Sveti ’51, Delve ud 
Deportirvanjétu u Baragáne, ud V.Marineasa i D.Vighi (1994) i 
Deportirvanjétu u Baragáne. Sadbi, dokumente, reportáže ud V. 
Marineasa, D. Vighi i V. Sămânţă (1996), pukraj kujatu se 
namerva i albuma Spomene foto ud idno izdiganji, kojtu sadarže 
dokumente foto ud deportirvanjétu. Razlikata, za kujatu sam 
spuminal po-gore, pukraj tuj ij idno dubro pudpalnivanji, zaštotu 
truda na prof. Mirčov hurtuva za sadbata na balgarskata obštnus. 
Prez taze razlika, kujatu taj preliče, či ij idno ugraničevanji, 
truda preigráva ud starnata na originálnusta i u novusta na 
pudrobnustite, ama u tuj vreme usvetliva i banátskata ukulina u 
satu unuj, détu ji  ima sobstvenu, to jest mložtvutu na 
narodnustite, détu žuvejat tuke. Etu či tolkus modernata 
različnus na Banáta, kujatu ij u duha na badeštata Europa, se-j 
pukázala i u vremeto na mačeničestvotu na toze kráj na 
daržávata, čijétu osubita istorija još ij sassém málku puznáta ud 
mložtvutu na stanovnicite ud  drugjjete starni na daržávata.

Taze kniga išti da izpalni taze žélba i pumága za dustiganjétu 
na céla na nášta asocijácija, kujatu se trudi da naprávi idna 
svazka, častupate sirumáška i nipudpalna, megju istorijata i 
kulturata na Banáta i megju istorijata na drugjjete delve na 
daržávata.

Tolkus vreme, naprimer, du katu istorijata na toze del ud 
daržávata ij asimilirana s istorijata na Transilvánija, taj kaćetu 
právi akademik Ştefan Pascu, mislimi či nijé vazmožnu 
puznávanjétu na različnusta, kujatu usigureva idno osobitu lici u 
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ansámbala na nacionálnite cennusti. Etu či za taze rabota, taze 
kniga ij dubre dušla. Uzroka za tejnotu pisanji ij subiektivin, 
cenenjitu na skapucénustite na idin svet, banátsćija i na idna 
obštnus: na banátsćite balgare katolici. Báš za tuj, pisátela na 
knigata, homa u predhurtata prepuznáva tuj i taje si motivirva 
truda:”Beležćite ud taze kasa istorija izviret ud morálnata dlažnus, 
kujatu ja imam za da predloža idnija ud starnite na komunistkata 
tiranija, svazani direktnu s deportirvanjétu u Baragáne, megju 
1951 i 1956 gudina. Istenata sam ja nosil u spomenete mi blizu 
čtirset gudini, kača idna arestuvana miselj. Mojte dedve, rodnici, 
brájće i máj sate rudbini  sa pudnéli  deportirvanjétu. Katu sa mu 
bli deportirali áz dvám sam bil navaršil déset gudini, pura na 
kujatu sam si izgubil i sélutu i ditinstvutu”.

Da spuminémi, pukraj satu tuje i silata na pisátela na knigata, 
puznátija pof. R. Mirčov, s kujatu ij kadarin da sažuvi, s 
literáturnu májsturstvu, miselji i izglede ud žuvota prez vremeto 
na deportirvanjétu, prez kujétu čatenjétu na knigata nosi ne sám 
nauk, negu i zaduolstvu. Zavredva da spumenémi i trudbata za 
izdirvanji, predstávenjétu na idnija dokumente i na idnija 
fotografsći spomene. Satu tuje usigureva na taze novu-
izdádinata kniga cenuvitus i mu dáva právu da ja pusretimi sas 
zaduolstvutu, détu ti ij dáva idna dubre izvaršina rabota.

Izdávanjétu na nova edicija, pregladena i pudpalnata, kaćétu i 
preubráštenjétu na balgarsći jazić sa naprávili taze kniga da badi 
idna dvuezična edicija, kujatu za pudpalni originálnite raboti, 
svazani sas savremennata istorija na balgarskotu malcinstvu ud 
Banát, integrirana u gulemata istorija na daržávata. 

Silviu Sarafoleanu,
predsedátel na Asocijácijata na Deportirvanite

u Baragáne.
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HURTATA

na deputáta Péri Mirčov, predstávitel na
balgarskotu malcinstvu ud Romanija, ud starnata na 

B.D.B.-R., izkázana na 19 juna 2001 g., napreć plenuma na 
Kámerata na Deputátete, s prelegata na 50 gudišnotu 

spuminuvanji na deportirvanjétu  u Baragáne

Guspudár Predsedátel
Gospugji i Guspudáre Deputáte,
Sigá 50 gudini, prez nušta na 17 – 18 juna 1951 g.,drugjija 

denj na Praznika na Svetija Duh, se-j počnala idna ud náj-
gulemite tragediji ud istorijata sled II-ja svetovin boj na 
Romanija - deportirvanjétu u Baragáne na idno zadosta gulemu 
mložtvu ud stanovnicite ud západnata starna na Romanija, na 
gránicata s Jugoslávija.

U unazi nošt, s pumušta na više ud 12.000 katáni, sa bli 
izdignati 12791 familji, kujétu zlamenuva 40320 hora, ud 172 
selá (297 mestnusti) ud sigášnite okrage Timiš, Káráš-Severin i 
Mehedinc.

Deportirvanjétu se-j naprávilu u idna zona ud 25 km, ud 
gráncata s Jugoslávija. Romance, sarbi, balgare, madžere, 
basarábčene, makedonce i bukovince sa bli natvárini  u 
márvensći vagone i zaneséni u Baragáne, détu sa bli ustávini 
pud golotu nebu. Sa moreli da si naprávat kašti ud srovi ćarmidi 
i ud nabita zeme. Taje tija sa utemelili 18 novi selá u Baragáne.
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Deportirvanjétu se-j naprávilu na usnovata na Rešenjitu na 
Ministersćija Savet br.200/1950 g. U niji sa bli uluváni, megju 
drugjjete:

19034 – ćabure, parvenci ud seláta; 8477 – basarábčene; 
3577 – makedonce; 2344 – bivši satrudnici na nemskata ármija; 
1330 - čuždi gráždane (náj-više nemce,izbegnati ud Jugoslávija 
u banátsćite selá) i t.d.

Deportirvanjétu se-j svaršilu u 1956 g.,u vremeto na 
razpuštenjétu sled smraćta na Stalina i prezemenjétu na puterata 
ud Hruščov. Deportirvanjétu ij blo idno istensku zeme-rasenji iz 
banátsćite selá. U paruv red náj-dubrite i náj-vrednite hora ud 
seláta sa bli udstarnéni ud tejnite dumá. Udvan tuj, 
deportirvanjétu ij blo idna dubra propagánda za komunistete, 
zaštotu unezi, kujatu sa ustánali u tej,ij mogalu makár gá da se 
plášat s depotirvanji. Céla ij bil kolektivizirvanjétu na seláta. Za 
izdignatite tragedijata ij blá pudpalna. Izfarlini pud nebeto, 
vazani za idno kolče, kadetu ij trebalu da si izgradat idna kašta 
tip, sa bli namoreni da sedat tám, biz da imat právu da se mánat, 
udvan neku kilométer naoklu. Se razbire, či tuje ij blo mačnu da 
se pudnisé ud zemedelcete vazani s tejnite zemi i za kujatu 
sélutu ij zlamenuvalu celija svet, a za basarábčenete, 
makedoncete i bukovincete, deportirvanjétu ij blo sám idna 
etápa u pate pu kojtu sa krénali u 1940 g. 

Za tuj, ráčuna či ij nužnu da ni zabrávimi unuj, kujétu se-j 
dugudilu. Vreme ud 40 gudini ne se ubádilu ništu za teze 
deportirvanjéta, a se-j probalu čeć i tejnotu udstarnevanji. Sám 
ud 1990 g. ij mogalu slobudnu da se hurtuva za teze žálni 
dugadjáji. Imami dlažnus da dadémi právutu za spomen na teze 
nipuznáti mačenici, da ni zabrávimi kakotu se-j dugudilu i da 
naprávimi, či takvize trágični dugadjáji da ni mož da se varnat 
nikade.
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Spuminuvami, či za toze cél, Asocijácijata na bivšite 
deportirani u Bargáne, utemeléna u 1990 g, ij izdála po-više 
knigji, pusveténi na teze dugadjáji.

U 16-17 juna taze gudina, u Timišvár ij blo praznikuvanu 
izpalnivanjétu na 50 gudini ud počnivanjétu na deportirvanjétu. 
S tazi prelega ij blá izdádina knigata “Deportiranite u Baragán 
–1951”, kujatu sadarže imetata na sate deportiranite u Baragán. 
Sé tugáz ij blá pusveténa i idna kašta na nizabrávenjétu, kujatu ij 
idno predstávenji na idna tipična kašta na deportiranite u 
Baragáne. Taze kašta se namerva u ukulinata na Muzeja na 
Sélutu ud Timišvár.

Mirčov Péri
Deputát Timiš
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“SPOMENETE” DA USTÁNAT SÁM SPOMENE!

Minatija, XX-ja vek ij pudilel velikudušnu gulemi nisréći za 
čelešćija nárud, kujatu sa purasili i sa pučarnali, za žalust, mlogu 
nikrivi i nivinni hora. Mlogjje ud uzrukuvanite dalboći ráni i 
dnés ne zarásili i bulat i mačat niizkázanu mlogu duši i sarcá. 
Megju teze zlini, ima i takvizi, kujatu sa bli izmislini i naprávini 
ne sám za da sejat utrávata na mrázenjétu i nirazbirenjétu u 
sveta, no tejnata sotunska zlobnus i dálja niprekasnatu ubiva, 
razkarvaveva, ugurčeva i razprasniva muskurite zarná na 
Káinova grej i uduševa s prukletite mirizmi na pakalsćite 
plámaci.

Za banátsćite balgare palćene, osobitu za stanovnicite na Stár 
Bišnov, Bréšća i Dénta, 1951-ta gudina ij dunéla idno zlo – 
izdiganjétu – kujétu ni moži da se spuredi ni sas zemerasenji, ni 
s dávenji, ni s koler, ni s boj i ni s makár kako drugu zlo. To ij 
idinstvenu megju zlobnustite prežuveni ud naslidnicite na toze, 
spured dustujánstvenite mu prededve pu sveta raznisén balgarsći 
rod, zaštotu ij blo izmislinu ud idnija zalutani, bizbožni glavi i 
izpalnatu ud idnija brájće na Judaša, pugudéni za slugji na 
ničistija, pruti idnija nikrivi i pušténi hora. Makár či teze bulnávi 
ideji ne uprustili ud nakáza i kahare máj nikugu ud unezi, kujatu 
“ne bli s tej”, ubizdumevanjétu ud nisréćnija pundelnić 19 juna 
1951 g. ij neštu izvanrednu, idinstvenu. To ij udárilu u palnu u 
žuvota, u silata, u idinstvutu i u solidárnusta na obštnustite. A 
ránata ne se izcerila i koj znáj gá za izminé.
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Katu sam se uluvál da pretulmáča na balgarsći palćensći jazić 
taze kniga na spomenete, napisana i sabrána ud moja drugár ud 
ditinstvutu, prof. Rášu Mirčov, ni sam imál nikakvi materijálni 
interese, negu u paruv red idna sveta miselj me-j kárela da 
rábuta: da badi tá, knigata, idin koresin cer na taze rána, kujatu 
vájda vremeto nikade ništé ja udstarni sassém, no čeleškata ole, 
sabudénata mudrus na balgarina ud Banáta za naprávi satu 
možnotu, za da ni buli i da ni razbuleva celusta na tuje pleme, 
kujétu prez idinstvu, razbirenji i sloga ij udcelelu prez strášnite 
vežuliji na vremeto. U drugj red sam štel prez tuj, či knigata za 
mož da se četé na májćina jazić ud po-stári i po-mládi 
pukulénjita, da se ugnezdi u seku banátska balgarska duša i 
uverénjitu, či si imami i nija instruménta – penlivata sládka 
palćenska hurta – prez kojtu da si izkážimi satu dubro i hubavu 
ud námu, no i satu zlo, nakáze i bulevi, kujatu mu debnat, mu 
ubikulevat, mu mačat.

SPOMENETE krénvat na pać. Dáj, Bože, da ustánat sám 
spomene i nikade više da ni se pudnuvevat. Néka vremeto, détu 
varvi, da badi po-jásnu, po-mirnu, po-pravédnu i prez tuj da 
dunesé brátstvu, razbirenji, sloga, osobitu megju sate banátsći 
balgare palćene, zaštotu sám tuj gji-j pázilu, kripilu i izdigalu u 
minatite vremetá i tuj sám za ji badi leb, cer i sila za udcelevanji 
još dalgji gudini.

Stár Bišnov, 15 ján. 2002 g.
Gjuka Gergulov
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PREDHURTA

Starnite  na taze kasa istorija izviret ud duševnata dlažnust, 
kujatu ja imam, za da zapuznája horata s idnija ud zlobnustite na 
komunistkata tiranija, osobitu s unezi, kujatu sa svarzani s 
deportirvanjétu u Baragáne megju 1951 i 1956 g. Bulaštata 
istena sam ja nosil u dušata blizu čtirdset gudini, kača idna 
zarobna miselj. Dedu i bába, rodnicite mi, brájćete mi i máj sate 
rudbini sa prežuveli i sa pudnéli deportirvanjétu. Katu smi bli 
izdignati áz dvám sam bil navaršil déset gudini. Na taze pura 
sam si izgubil rodnotu sélu i ditinstvutu, kača mlogjje drugjje 
dicá.

Na počnivanjétu na petdesete gudini se-j blo krénalu véć 
propnivanjétu na Romanija ud komunistkata diktatura. Hiljadi 
presélini hora sa pátili, nipravédnu u Baragáne. Idnija ud tej sa 
umreli u tažći nakáze. Za tej sate, nija, kujatu smi dnés, više ni 
možimi da naprávimi mlogu neštu. No smi dlažni kantu tej: da ji 
usigurimi právutu na spomen. Silata na spumenevanjétu moži da 
sažuvi makár idin del ud unuj, détu ij blo, kujétu da ji stori 
udnovu, za da spasi minatotu ud laža i zabrávenji. “Biz 
spumenevanji, žuvota bi bil studén i tamin, kača idna tamnica, u 
kujatu ni stiga svetlinata, kača idin grob, kojtu uništva žuvota” - 
piši Elie Éeisel, idin ud unezi, kojtu ij ustánal žuv ud lágerete na 
smraćta.

Možimi da ričémi či spumenevanjétu ij spasilu deportiranite, 
gji-j pumognalu da žuvejat. U Baragáne tija ni sa zabrávli nitu 
za mig, či kuja sa i ud di sa bli izkurenéni sas sila i báš za tuj sa 
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si nosili s dustujánstvu umaćitu na deportirvanjétu. A katu sa se 
varnali nazać u tej, ne zabrávli tažćite gudini na nasilvanjétu. 
Biz čudésnata sila na spumenevanjétu nitu áz ni bi stignal da 
piša žálnata istorija na izdignatite ud Stár Bišnov.

Rabotata mi sam ja izvaršil s gulema i različna pomuš. Za tuj, 
ud svésarci, zafálem na sate unezi – rodnici, drugáre, puznáti, 
častu pate spuminati u starnite na rabotata mi – kujatu sa mi 
predáli miselji i dugadjáji ud trágedijata na deportirvanjétu. Biz 
tejnite spomene, starnite na taze kniga bi bli s mlogu po-sirmášći 
i po-iztriti ud senćata na vremeto.

Sam stujál na hurta s deportiranite ud Stár Bišnov:}okánj 
Liza i }okánj Péru, Kálapiš Feri, Manjov Vénc i Mánjov Vénc 
mládija, Mezin Eremie i Mezin Marija, Mirčov Mariška i 
Mirčov Ján, Mirčov Jáni mladija i Mirčov Péri, Nákov Vénci, 
Petkov Ján, Ronkov Stépan, Stojánov Gjuka, Augustinov Pérku, 
Boboičov Rafael, s Pejov Marija i }okánj Katarinka deportirani 
ud Bréšća.

Mlogu zafálvam na Gjuka Gergulov i na Rášku Bobojčov, na 
parvija za preubráštenjétu na knigata, a na drugjija za 
pregládvanjétu na teksta.

Spumenevam osobitu morálnata i materijálnata pomuš na 
moja nekupaćšnija drugár ud škulata i ud Baragáne, inž. Mánjov 
Vénci, biz kogutu taze monográfija bi se pujavila s po-málku 
dokumente i vájda s mlogu po-gulemu zakasnevanji. Istu taj sam 
zafálin na sate deportirvanite ud Stár Bišnov, kujatu gji mola da 
pukážat razbirenji i dubra ole kantu mujate dubri intenciji u 
truda za izpisvanjétu na rabotata mi. Ne blo vazmožnu da piša 
za sate i za satu kujétu se-j izpátilu. No détu sam zabelezal sam 
uverén, či ij makár idin manen del ud nakázete prežuveni u 
Baragáne. Knigji ud parvata edicija néma više, kujétu pukázva, 
či fenomena na Baragáne ij ustánal žuv zapántin u savremennata 
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istorija. Idnija vidat u deportirvanjétu idin eksperiment utopičin i 
bizplátin. Makár či ij glatnala imánjita i hiljadi žuvote. Drugjje 
naprotiv vidat deportirvanjétu  kača idin političesći diktátorijálin 
ákt, détu bi trebalu da uništi tradicijonálnite selá. Na idno 
pregladvanji sled puluvina vek, izpalnivanjétu na tozi nivájan  
plán, znamenitustite sa vredni da gji trasat istoricite. Izdávanjétu 
na taze dvuezična kniga, na rumansći i balgarsći jazić predlága 
na unezi, détu ištat da puznávat idin šarok pogled na 
deportirvanjétu, s primere na deportirani hora ud banátsćite 
balgare. Tezi primere sa predstávini i na májćina  jazić. 
Zaslugata ij i na prevodáča, na kogutu avtora mu zafálva, či ij 
nameril palćensćite hurti , kujatu ubáždet  idna istena – právata 
istena na deportirvanjétu u Baragáne. Sigurnu seku idin moži da 
si predstávi po-žuva dugadjájata na deportirvanjétu. Ama 
vervam, či pu trepćite na obštija patméž, seku idin mačenić na 
deportirvanjétu za si puznáj makár senćata mu. Naslidnicite ni 
treba da trasat sám imetata na nekupaćšnite deportirvani. 
Dlažnusta na naslidnicite ij, osobitu, da ni zabrávat, kako sa 
pátili, pud komunistete, tejnite dedve i bašti. Právutu za 
spuminuvanji dukázva náj-jásnu, či tija, u istena, zaslužvat idin 
monument.

Timišvár, juni 2001
Rafael Mirčov
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KASA ISTORIJA NA IZDIGNATITE
STANOVNICI UD STÁR BIŠNOV
I DEPORTIRANI U BARAGÁNE

(1951-1956)

“Aku ni pukážimi u istenskata ji gulemus unezi patméže, 
sveta za verva či ij laža”

(Solženicin - Arhipelága Gulág).

U 1738 g., u vremeto katu Banáta ij bil pud vlasta na Austrija, 
se rudi i se utemeli u krájnite delve ud na ráždenji na Imperijata,  
sélutu na balgarete – palćene, naričénu Stár-Bišnov. Zaštotu 
horata sa bli rabutlivi i dubri, sélutu ij caftelu ud gudina za 
gudina. Na srede na sélutu se-j izdignala idna veličánstvena 
čarkva, ubránba za verata i za milata kantu horata.

Prez tuje mirnotu mestu sa minali u dalgjite gudini rasenjéta 
na zemete, dávenjéta, kolere, dvá svetovni bujove i mlogu drugu 
zlo, no ništu ne purasilu taj strášnu sélutu i stanovnicite mu, 
kaćétu čarvénata čuma na komunizma.

Satu ij počnalu, kaćétu i u celata daržáva, s mlogu hámešni 
hurti i s mlogu laži. U istena, horata sa pud vremeto, kaćétu 
duma idin stár istorik. Pane na istorijata ij počnal da se javeva, 
opasin, na horizonta. Homa sled Drugjija Svetovin Boj, uidno 
sas sata daržáva, sélenete sa bli nasilini ud stánjitu  da gladet, 
nikadarni nipravédnustite i hámešnustite na komunizma: 
pravitelstvotu na Groza ud 1945 g., palnu s komuniste; 
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himbenite izbure u 1946 g.; izgonvanjétu na krále Mihálj i 
izjavevanjétu na Republikata ud 30 decembera 1947 g., 
nacijonalizirvanjétu ud 1948 g., parvija gudišin plán i 
počnivanjétu na kolektivizirvanjétu u márta 1948 g. Prez takvize 
merći sa bli udstarnéni sobstvenicite i mamáčete ud minatotu 
vladánji, a klikata na komunistete, načélu s Dej, se-j ugnezdila 
pudpalnu na puterata. Pu modela na sovjetete se-j utemelila 
“sekuritate”. Horata sa počnali da žuvejat u idin niprekasnat 
stráj-straja či za badat”izgázini” za “koti”, arestirani i biti, 
zatorini ali zaneséni koj znáj kade, détu more da sedat. Idin 
takaze žuvot, piši Solženicin, zlamenuva “slobudnus sas zabálu i 
s duša u budliv drot”. U teze matni gudini, idnija ud po-bugátite 
sélene sa bli dorini, na izkritu, ud idin kurážin notár, da si 
pudelat imánjitu, da ji zapišat na dve kašti-stárite i mládite 
baška-da ni ustáni zemete zapisana na idno mestu, zaštotu “za 
dodat na skoru nasilvanjéta i arestirvanjéta”. Sled takvize 
upatvanjéta, horata sa se uplášvali i sa krénvali da žuvejat sas 
straja da ni stignat idin denj u jámata na komunizma, za kojtu sa 
čuvali sé po-častu. Spijonisvanjétu i izdávanjétu na “ćaburete” 
sa bli idnija puznáti ubičáje. U istena puljétu ij imálu oči, a 
gurata uši. Sé po-više ud bugátite, kujatu sa bli gonini za “koti” 
nad tejnite sili ( na 27 ha zeme se-j iskalu, naprimer 2700 l. 
mleku) sa moreli, s počnivanji ud 1949 i 1950, da varšat nušća s 
kunete, za da možat da si usigurat kátadenjšnija leb. “Kojtu se 
pumága samičeć, i Bog gu pumága” – sa si dumali tija, no 
žuvota na sélutu pu vétite mu tipáre ij počnal da badi sé u 
po-gulema opasnus.

Sadbata na seláta ud Romanija ij blá udredéna ud Plenárata 
na Centrálnija Komitet na RRP (Romanskata Rabotničeska 
Partija) ud 3-5 márta 1949 g. prez Raporta za socijálističeskotu 
uminuvanji na zemedelstvutu, predstávin ud Gheorghe 



21

Gheorghiu Dej. Se-j predstávila zemedelskata politika na RRP, 
ud kujatu spuminuvami:”Izednicite na seláta, ćaburete ištat da 
nadvládat sirumásete i srednite zemedelce, da ji usujat zemete i 
da ujáknat kapitalistkotu eksplotirvanji iz seláta… 
Razreševanjétu na problemite na zemedelcete ij idna dlažnus na 
proletáriátskata diktátura… Nášta politika kantu zemedelcete 
treba da badi sassém jásna. Se pudpiremi na sirumášćite 
zemedelce, ujáknivami svazvanjétu sas srednite zemedelce i 
káremi idin niprekasnat boj prutiv ćaburete”. Ji počnala tugáz 
idna politika za uddilenji na ćaburete, za smalevanji na tejnata 
ekonomična sila, kaćétu i idna dánačna politika, kujatu da 
“natisni ćaburete”. U istena, komunistkotu natiskanji za purasté i 
za prečupi ramáta na milijone zemedelce, za da ji zami, 
izkrušnu, zemete.

Komunistete sa pregázvali sate zákune, kača idnija divi. Za 
da uništat zemedelcete i za da ji zamat zemete, zaslužina s maka 
i pot ud stárite i savremennite pukulénjita, komunistete sa bili, 
sa arestirvali i sa ubivali, u lágere i tamnici, hiljadi zemedelce. 
Sám u 1950 g. sa bli arestuvani 80000 sélene ud sate 280000 
zemedelce, mačenici na komunizma. Nitu idno spuminuvanji na 
teze gulemi bulevi ni moži  da pukáži pudpalnu kolku ij blá 
strášna taze tragedija. Za da nasilat sélenete da se ustávat da 
badat rubulisani, da ji se zami zemete i da se upišat “ud ole” u 
kolektiva, “komunistete sa gji izgladneli prez tažći koti, sa gji 
udušili prez niizkázani dánaci, sa ji izgonili dicáta ud škulite, sa 
ji zali Velikdešnata konka, koladnata kalbasa, matáčćata ud na 
jajcáta i skruma ud uguništitu”- kaćétu ubážde idna nuvina ud 
sled Revolucijata.

Nitu Stár Bišnov ne bil uprustén ud takvize “revolucijonárni 
delá, za uriždenjétu s kámak na pate”, kojtu da mámi, izmislinu, 
du komunizma. Sa se dusvedočili hurtite na nekuja ud 
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bišnuvenete, kujatu kača katáni i kača uluváni u buja, sa videli 
kolhozete u Rusija. Sa ustánali za pomen hurtite na idin sélenin, 
kujatu jásnu sa prurukuvali tiranijata i sirmašlaga na 
komunizma, kujatu ij trebalu da dodat:” komuniste imaš, ništu 
némaš!”. Stalinistkotu vreme ud Stár Bišnov pázi mlogjje 
“revolucijonárni delá”, kujatu za dusvedočat tuje čarnu 
pruručánstvu. Sa se izvaršili raboti za “namalevanjétu i za 
uništvanjétu na kapitalistćite elemente ud zemedelstvutu”. A u 
istena se-j trasilu izkráždenjétu na bugátstvutu i prezemenjétu na 
puterata u seláta, za da se izdignat daržávnite fermi i 
zemedelsćite kulektive, kujatu ništu haznuvitu i dubro ne nosili.

Náj-parenj sélutu ij blo purasinu ud nacijonalizirvanjétu, katu 
náj-bugátite hora, dr. Velčov Vénc, kojtu ij imál mašinata détu 
méli brášnu i dr. Mánjov Vénc (“Ungur”) sa bli zadini s čarnata 
duba, i ji se-j zalu satu imánji (3 márta 1949 g). Za da gji 
uplášat, sa bli slédvali i drugjje “izdiganjéta na ćabure”. Dváma 
mládi sinve na po-bugáti zemedelce, Gánčov K. i Mirčov J. si 
spumenevat, či sa bli utišli u 1949 g. idin véčar da slušet, na 
zádnite vratá na kamina, kako se ubážde na slogata na partijata 
na komunistete. Ni sa zabrávli nitu sigá hurtite na birova ud 
tugázi, Vásilčin Lázar:”Drugáre, nášta partija ij predelela. Smi 
prezali puterata. Dražti dubre juzdite u racite!”. I taje sé 
po-utornu i sé po-falosu, usnovnata organizácija ud sélutu se-j 
fálila na Obštinata, u pijáca ali u birta, či za uvedé 
kooperativizirvanjétu i sdruževanjétu, za da uništi prez tuj 
eksploatácijata i dušmánete na rabadžijskata klása. Se-j 
počnivala komunistkata diktátura iz selata prez taj zvánija “boj 
pruti sélskata burgezija”, kaćétu se-j dumalu na ćaburete.

Dnés za sekugu ij mlogu jásnu, či u Stár Bišnov zápuvestite 
na komunistkata diktátura sa bli izpalnati s po-više upuritus i 
puslušnus ud kaćétu na drugjje mestá, a više pate i biz nikakva 



23

mila. Mamačete ud tugázi na sélutu sa slušeli kača ćoravi na 
zápuvestite na šefvete ud rajone ali ud “regiunete”, ud stráj da ni 
gji računat po-više balgare ud kolkutu komuniste. Za tuj teze 
mestnite kádre, u kujatu partijata ij imála pudpalna nadežde, ni 
sa prepuznávali bli više ni čarkvata, ni Boga. Tugáz, kaléni u 
ogane na “klásovata borba”, sa naučli balgarete da se jadat 
megju tej. A tuj ij blo vazmožnu i spured či na čélu na sélutu sa 
bli ugudni nekolku “izbráni” biz škuli ali s málku klásve, no 
pudpalnu pudlogani, telu i duša,na komunizma, marzelivi i 
hargjevi zemedelce, biz ništu čelešku u dušite, verni slugji, 
ućoravéni ud zvezdata na Moskova (Sofrán Stuján – Bocva, 
Telbis Péru – Telbijsćija, Kukalán Péru – Kukalécva, Uzun Péru 
– Gabulova i dr.). Megju náj-kučešćite i náj-fanátičnite ij bil 
Budur Toma – Trijanicva.

Kača redum, taze bánda ud daržála na nedžeci i ud marlivi 
aktiviste ij naprávla satu za usirmaševanjétu na ćaburete, sám za 
da stigni tejnotu bugátstvu u racite na komunistete. “Smi 
namerli teletu, za namerimi i krávata” ij blá hurtata na idina ud 
tej – kukalécva – kojtu ij bil sekupać gutov da rubulisva 
bizmilnu po-bugátite kašti. Sélutu ij žuvelu u niprekasnat stráj i 
bizbožnu váranji. S lažite na komunistete sa bli palni tavánete na 
kaštite i kutárćite. Ćuskanjétu na pušténite hora s diktaturata na 
komunistete ij blo strášnu. Etu idin primer, kojtu svedoči tuj: u 
meseca márta 1949 g. Mánjov Vénc nr. 279 se-j spumenal u tej 
sas sédem “tovarăşe” (drugáre) uružini s tujágji. Tija sa 
preskoknali prez nušta zágrada, kača idnija tolvaje i sa flezali u 
guvnutu i u kašti. Sa zali po-više dunji i pérni za “S.M.T.”-a. 
Katu čeleka ij štel da mu ubádat kako se dugážde, ij čul idno 
zakánvanji prez zabite ubádinu: ”Ti da malčiš! Za dodi vremeto 
da vu izdignimi, pa ti za badiš paruv!”. Sa slédvali i drugjje 
krádenjéta pu zákuna na toze boj na klásata. U augusta 1950 g. 
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sa sekestrirali za nipredávanjétu na kotite imánjitu i kaštite na 
Čokánj Kogju, Drágomir Pálču, Ronkov Stépan, Kálčov Gjuka i 
Mánjov Vénc. Trima ud tej sa bli arestirani i prátini u sad, a 
dváma sa svárili da se izkrijat. Sada ij bil idna upatina rabota. 
Arestiranite sa bli uslubudéni sled tri nédeli, zaštotu se-j 
dukázalu, či dánacite i kotite sa bli platéni napreć arestuvanjétu. 
Sélutu ij trebalu da badi naplášinu, a horata ij trebalu da 
duznájat, či lákumotu prase preubikni i práznija postav. 
Nekupaćšnite marzelivi i hámešni slugji sa stánali ud dnés za 
utre dušmáne na unezi, kujatu sa ji dávali rabota i sa gji 
pumágali. Se-j dukázala i puguvorćata, kujatu duma, či rani 
kučitu za da te laji. Pu nekupać se-j stigalu i du po-tažku stánji. 
Klásovata borba ij blá po- “izostrina” pu táktikata i strategijata 
na partijata. U rabotata za “učistvanjétu na ćaburete” 
ćuskanjétata sa stigali du borenjéta na žuvot i smrać. Taj ij blo 
katu Tátov Gášpar ij pubil i sled tuj ij farlil ud taváne kolektora 
Farka ud Smikluš, kojtu ij bil dušal ud rajone za da zami satu 
“za izustánatite koti”, makár i da ustávi čeleka biz kumáče leb. 
Dugadjájata ij raznimirila satu sélu i tájnu sa se prebráli nosce za 
sada, ud starnata na mlogjjete hora, kujatu sa udubrevali tazi 
rabota. “Dubre ij naprávil. Ij trebalu da mu uzkarši vrata i da 
nauči toze ničistija da ni tarašuva više pu tavánete”. No nadálja 
nikuj ne smejal  da se prutivi na rubulisvanjétu. Redku pate se-j 
utarvel nekuj ud rajata na “aktivistete”, kujatu sa hodili nizasitni 
za koti i za dánaci. Sekretáre na obštinata ud unuj vreme, 
po-kasnu i toj izdignat, si spumineva za idna strášna dugadjája. 
Kolektorete sa zemeli, za kota, kukuruza ud stopánstvutu na 
Katarov Márka (nr.534). Spured či ne mogala više da pudnisé 
gruzućetu na rubulisvanjétu, familjata se-j izkrila. Kasnu sa gji 
namerili u idna soba, - dedve, rodnici i dicá - kleknič da se molat 
napreć sveticite. Raznimirin, ubirnika ij prekasnal 
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rubulisvanjétu. Málćija kukuruz, détu ij bil ustánal, nakažisanata 
familja gu-j gladela kača nebéska mana. Takvize smilevanjéta sa 
bli sassém redći.

Se znáj, či nitu kako molenji ne mogalu da zapré 
rubulisvanjétata i bizzákunnustite na komunizma. Za predstáva 
idna dugadjája, za kujatu imam i dokumente, kujatu ni možat da 
ni se prepuznájat, idna nipravédnus, détu mu-j purasila sata 
familja i mu-j razklátila celotu stopánstvu.

U ládčitu na idno vétu tarpéžče (kujétu ij blo i u Baragáne) 
sam nameril zapázin cel idin protokol, détu gu dávam pudpalnu, 
zaštotu svedoči jásnu za metodite na rubulisvanjétu, s hartiji pu 
zákuna, uputrebuvani ud komunistete:

* * *

Protokol (Kopija)

Dnés, gudinata hiljáda dévetstotni petset i parvata, meseca 
január, dene idnajset, u Stár Bišnov.

Nija, Serg. ud Milicijata Olaru Ioan šefa na Posta za Milicija 
Bešenova Veche ud Rajonálnata Sekcija za Milicija Smikluš, 
Direkcija na Regjon 20 za Milicija Timišvár.

Katu se ima predvid zápuveda Nr. 14 na Parketa na 
Sadovnicata Timiš Torontal za nanásenjétu na vremennija 
nakazátelin sekestru, kaćétu i zápuveda Nr. 102 na G.S.C. 
Timišvár, kujatu mu izprášte dosáre s ákte ádresirani za 
nipredávanji na kotite za zadalžitelni zarná(žitá) kantu 
Daržávata, prutu ćabure Mirčov Ján ud Stár Bišnov Nr.166.

Na usnovata na po-gorešnite smi zali vrazka s Nárudnija 
Savet pridružén i ud  Predsedátela na N. Savet, Sofran Sebastian 
i Uzun Petre sekretáre na usnovnata orgánizácija na partijata, s 
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kujatu smi se utprávli u kaštata na žitele Mirčov Ján, za da 
ugudim vremenit nakazátelin sekestru na mobilnija imot, 
započvajći sas sate zamedelsći produse, kujétu za se zémi i 
prededi na bázata za recepcija, katu se aneksirat 
udostoverenijata za predávanji, a produktite za konsumácija za 
se prededé u kustodija na vremenija mestin Komitet, a za 
márvite za se išti udubrevanjétu na administrátivnija rajon za da 
badat predádni na Fermi za nagujevanji i Daržávnija Sektor, 
protokole za predávanji u kustodija za se aneksira u dosáre.

U žilištetu na ćabure Mirčov Ján smi konstátirali slédnite:
Taváne na kaštata ij bil palin s kukuruz na mamule, žitu, 

uvéz, a na naprávenija kontrol ud kantu námu smi namerili či 
ćabure ij izkril u dvá kupéne tulij kulu 15 kučiji kukuruz na 
mamule.

Se-j udkrilu još či ćabure ij izgradil idna tájna soba na idin 
kráj na štaloga u kujatu soba se-j namerilu či-j imál kukuruz na 
zarná kulu 13 čuváli, kujatu sa se izdignali ud námu.

Saštu na toz ćabur se-j namerilu u idin saláš, kojti se 
namerva na 10 km deličina ud  sélutu, kadetu ćabure ij imál 5 
kučiji zarná ugudni na taváne na saláše, kadetu ij blo pukritu s  
kučene, kujatu i tija sa bli izdignati i predádni u bázata, pud 
zadinu udostoverenje.

Megju rabotite na kujatu se-j ugudil sekestru sa slédnite:
- Kalbasi i majuška, 16 kg. Svinska májs 117 kg, s káče sas 

sé, slanina 77 kg (sedemcet i sédem), svinsku mesu šunka 72 kg 
(sedemcet i dvá), staklenći patladžánj ud idin kg sekuja 24, 
sapunj za pranjé idin kg.

 Sate hrani ud po-gore sa se predáli s protokol, na Narudnija 
savet, saglásnu zápuveda dubávin ud Drugáre Prokuror Boier.

Sa se izdignali i slédnite zarná, kujatu sa se predáli u Bázata: 
- uvéz 108 kg, krumpele 344 kg, kukuruz na mamule 102 kg, 
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kujatu sa se predáli u Bázata, saglásnu udostoverénjitu za 
predávanji.

 Sa se ugudili još u vremenit sekestru slédnite neštá:
- Šés darábe žénska sesta, pet pišćire, tri pára frángli, osem 

ubleklá za pérni, idna karpa za na glava, pet pára kotrince, 
maneni, čtir kužuve ud usca, čtir pustilći, dve licá za pérni, dve 
pukrivći za tarpézapluširani, idnáset karpi za na glava žénsći, 
dvanájset žénsći rizi, idna kačula ud astrahán, idin pár rakáve, 
16 motche ud borangic, idin sahát, dvá pára rakáve, čtir mažći 
kotrince, idna karpa za na glava, idin palatir, čtir dolni za 
pérna, čtir čarvéni kotrince, dve mažći rizi, dvá pára pantalone, 
dve pustilći, déset métera plát ud zefir, tri pára pantalone, idna 
mažka bluza, dve pustilći, tri ponevi za odar, tri dunji, tri pérni, 
idna flanela, idin pár butuši, idin pár cipele, dve ćébeta za odar, 
idno gornu lici za pérna, idin manerak za box, idna gulema 
preláta ud jaba, osem svinja, osem putini različni, 9 čuváli seme 
za malajuš, idnajset osce, idna kráva, tri maneni ždrébčita, dvá 
dulápe, idna toaleta, 2 tarpézi, 2 lampe, idno kučijče za dicá, 
idin bufet ud meku darvu.

- Pet oklučesti tarpézi, dvá odare, idna tarpéza za prust, dvá 
dulápe, idna pumpa za špricvanji lojzi, idno kurutu za pranjé, 
pet badane za vinu, idna tarpéza za prust, dva odara različni, 
dvá dalgji stola.

Sekestra se-j izvaršil katu sa bli na licu Predsedátela na 
Mestnija savet Sofran Sebastian i sekretáre na usnovnata 
orgánizácija Uzun Péru, kujétu se-j dálu za pázenji na žinata na 
ćabure Mirčov Ána.

Nastujáštija protokol se-j napisal u dvá ekzempláre, ud kujatu 
idin se-j dál na ćabure u kustodija, katu ij pudpisala za 
prejémenji žinata na négu Ána, kujatu ij ustánala u tej u kaštata.

Šéfa na Posta na Milicija ud Stár Bišnov, Serg. Olaru Ioan 
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Ukrivén 1. Mirčov Ián
Svedoci asistente: Sofrán Stuján, Uzun Péru
Smi dubávli u kustodija neštáta po-gore spumenat
Ukrivéna: Mirčov Ána.

Beležka: originále na dokumenta moži da se prečeté na krája 
na knigata.

* * *

Pu kaćétu se vidi, protokole se zatváre s pičeta na šéva ud 
milicijata i na sélsćija narodin savet na Stár Bišnov, a sled tuj sa 
podpisete na lažlivite svedoci, kujatu sa zadremali i ni sa videli, 
či kolku se-j zalu i kolku se-j upisalu (Uzun Péru i Sofrán 
Stuján).

Za sréća sam mogal da seda na hurta s istensćija svedok, s 
mojta májća, Mirčov Marija, kujatu ij prežuvela dugadjájite. 
Prez tejnotu svedučánstvu možimi da sažuvimi minatotu. Tá si 
spumenuva, či nisréćata ij počnala s dvá dene napreć, katu sa 
arestuvali stárija Mirčov Jána, dedu, kojtu ij bil glavata na 
familjata, tugáz na 50 gudini. Sled tuj ij varvál na red Mirčov 
Ján, tátu (na 30 gudini), kogatu sa gu zali s idin véčar napreć 
rubulisvanjétu. 

Tugáz, predsedátela, u presmevanji, ij rékal na máma, kujatu 
ij blá mláda i mlogu uplášina: „I utre za dodimi, za da vu 
zamimi satu!” I u istena, na drugjija denj sa navalili u kaštata 
broj 166, kadetu sa bli ustánali sám    dvete žini i tri dicá 
maneni, brájćete mi s méne (10, 8 i 5 gudini). Na skoru, u 
gulemata soba ud kantu ulcata se-j čula plesnicata na 
milicjánina, a máma se-j zaklátila razrevána. „Di sa udrovete 
má?”- ij krištel šéva ud posta, kojtu ja-j udáril. Toj se-j právil, či 
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ni znáj za dváta udrove, kujatu sa bli zadini, po-napreć, za 
„sobata za gustene” ud na obštinata. U tuje rubulisvanji sa zali 
del mlogjje „betengji”, kujatu sa hodili s kučiji, naredéni za tazi 
rabota. Bándata ud tolvaje se-j razprasnala, kača idnija divi, za 
krav žadni márvi. Se-j trasilu na sate starni: u sate sobi, na dváta 
taváne, u pudruma, iz guvnutu, u štaloga, u kutárkata, u kočinite, 
iz gradinata. Satu détu sa sretili sa ji tváreli  na kučijite. Čtirset 
kučiji sa bli naredéni i natvárini u taze krážba. Teze „aktiviste”, 
izučéni „na barži” u škulite na partijata, sa udrili s čukvete, sa 
rovili s vilite, sa razkupávali s lupátite i sa zapuvedvali na horata 
da nosat, u košinci i u čuváli, satu détu sa namervali. Nekuja ud 
tej sa imáli  nekakvi ražéne ud železu, dalgji ud neku méter, 
dubre naostrini na vara, s kujatu sa sovali iz kupénete tulij, iz 
plevite; sa trasili kača puludeni. U tejnite oči ij gurela radusta na 
trasenjétu  i na krážbata. Sa zali máj satu. Zali sa i kučijčitu za 
dicá i cipelčetata, kujatu sa si gji krili  brátelčetata mi. Sa zali i 
leba ud sobata.

Sled satu tuje, bándata na aktivistete se-j turila na mulatuvanji, 
kača gá bi prejgrála idin boj. Sa jáli kalbasi du utratvanji, slugjite 
na partijata. Sled tuj sa slezali u pudruma pukraj badnite s vinutu, 
za da si zasitat žaćta. „E, či smi se napili!” – ij dumal 
predsedátela Sofrán Stuján, se-j bil na tumbáća, kaćétu se-j káčil 
pu trepćite na pudruma, a sled négu pijánite mu drugáre, zaduolni 
ud zlojtu, détu sa ji navaršili. Sa se dukázali hurtite, či vaškata gá 
se najadé, izlezi na patica. Na ulicata, katu sa krénali tvárnite 
kučiji, toze pijánija komunist ij varnal na máma – sassém mláda, 
tažko-ji – idna ukadéna svinska glava: „Da badi za dicáta” (a 
mu-j zal satu ud šeste svinja, détu smi zakolili bli  u unazi 
gudina). Sé u tozi denj sa bli „izgázini”i rubulisani još tri 
familiji:Velčov Luku (nr. 169), Petkov Máću (nr. 285) i Gánčov 
Kogju (nr. 1275). Sigurnu i tám sé pá taj se-j blo dugudilu.
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Kača svedočánstvu, či rubulisvanjétu ij blo pá taj strášnu i u 
drugjjete bugáti familiji, ij dosta da spumenémi, či u familjata na 
Petkov Jána aktivistete sa bli zaduolni, či sa namerili kalbasi 
izkriti u lulćata na ditetu, manenu sám ud šést meseca. 
Zlobnusta na harsazete ne imála kráj. 

Tuje grubjánsku krádenji na zamognatite ij blo idna bizbožna 
nipravédnus, no nikuj ne se prutivil. Silata na „sekuritate”-te ij 
blá uplášila véć sat svet. Satu se-j zapuvedvalu „ud gore”, za da 
se dustigni krážbata i straja, a „dolnite” sa izvaršili satu za da 
badi „ničistija” i još po-čarin. Dnés se znáj, či satu tuje ij blo za 
da se uplášat  horata i za da se pukáži  silata. Mirčov J., za 
kogutu smi hurtuvali, si-j bil izplatil sate koti i pá ij bil 
rubulisan. Idnija ud zadinite stvári sa bli purdádini u Smikluš, a 
noscete sa bli zapisani za 1951 gudina, za da se „iztrij” 
rubulisvanjétu.

Za izpalnivanji na politikata za uništvanji na ćaburete, 
sélenete sa bli izdigani ud tej, ud na puljétu, ali ud na saláša – 
káreni na várškata kašta ali na milicijata, za da ji se zakánat sled 
tuj, da gji bijat, da gji sadat krivu i častu pate da gji zatorat. 
Vazani za učite i dignati u dubata (zatorina mašina) sa gji nosili 
u tamnicata Popa Şapcă ud Timišvár i sa gji farleli u tamnite 
ćiliji. Izdirvanjétu se-j právilu nušća pud straja na pistole i na 
gumevija korbač. Sa se presmevali na dubrite hora: idno sa 
dumali tija, a na drugu sa gji tváreli da pudpišat. Moja dedu, 
Mirčov Ján, ij prekázval čeć du smraćta mu za satu tuje i sé ij 
spumenuval hurtite, kujatu sa mu bli utravisali celija žuvot: 
„gardijan”, „tamnica”, „ćilija”, „za te sćérdam”, „bandit”, 
„dušmánin na náruda”, „špekulánt smardašt”, „sabotor”, 
„ubijnić” itd. – hurti-plašila s kujatu sa bli bičuvani i punizvani 
zamognatite zemedelce, nipravédnu u tamnicite.

Naplášini ud komunistkata bizmilnus, horata, osobitu 
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po-zamognatite sa počnali da se streskat ud makár kako. No 
taláza na opasnustite ne minal još, da be ij počnal da se nadiga. 
Komunistkata partija, sled kampánijata na arestirvanjétata, ij 
preprávila još idno udárvanji, za da uništi  u seláta prutivnusta 
srešte komunizma. Na 25 mája 1949 gudina ij počnalu 
gradenjitu na kanále na smraćta, idna nacijonálna tragedija, za 
kujatu nikade ništé moži da se napiši zadosta.

„Stalin ij iskal da dustigni, pu Dunava, právu u Belgrád, a 
Dej ij imál prelega da utemeli idna nova tamnica na smraćta” – 
dumat politicite (Ion Raţiu). Katu nirazbirenjétu s Tito sassém 
se-j uvalčilu, Gh. Gh. Dej ij pisal: “Na vankašin plán Tito slága s 
anglušćite i amerikánsćite imperijaliste, a na vatrešin plán s 
ćaburete, smratnite dušmáne na socijalizma”. “U kulektiva ij 
dubre – na tura s ćaburete” – se-j vikalu u unuj vreme.

Taze rabota mu právi da razberémi zadosta jásnu, zašto 
Partijata ij počnala i ij naprávila, u seláta, kujatu sa bli blizu du 
gránicata s Jugoslávija, daržávata na Tito, idna ud náj-gulemite 
nisréći, détu gji-i dunél stalinizma u vremeto na Dej. U Stár 
Bišnov, kača i u drugjje stotni selá, taze nisréća ij blá 
izsélvanjétu na mlogjje familiji u Baragáne, izvaršinu pu 
primera na stalinskotu deportirvanji u Sibérija.

Ud dosáre détu Romanskata Služba za Informáciji (S.R.I.) 
gu-j predála na Prokuráturata na grada Bukuréšt u 1993 g., u 
kojtu se hurtuva za izdiganjétu, mož da se vidi, či plána ij bil 
naprávin ud sekuritáte-te na 14 novembera 1950 g. (Dokument 
publikuvan u “România Liberă” ud 2 juli 1993 g., na 11 starna). 
Celata ákcija ij blo previdenu da ni tráj po-više ud tri meseca. Ij 
trebalu da badat izdignati i deportirani 12791 familiji, kujétu 
zlamenuva 40320 duši, ud ukulinite na Smikluš, Timišvár, 
Orávica, Nova Moldova, Rešica, Almáš, Severin, Baia de 
Aramă, Strehaia, Vânju Mare, Pleniţa. Udlačnite za tuj sa bli: 
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lucći gráždane (659 familiji, 1.330 duši), basarabčene (2.998 
familiji, 8477 duši) makedonce (848 familiji, 3.557 duši), 
nekupaćšni satrudnici na nemskata ármija (782 familiji, 2.344 
duši) nemce, (89 familiji, 257 duši) titoiste (304 familiji, 1.054 
duši), unezi kujatu sa imáli rudbini izbegnati u druga daržáva 
(413 familiji, 1.218 duši), unezi kujatu sa pumágali u borbata 
pruti komunizma (112 familiji, 367 duši) dušmáne na 
socijalizma (238 familiji, 731 duši), ćabure i birtáše (5.570 
familiji, 19.034 duši), nekupaćšni kamerojáne (7 familiji, 21 
duši), nekupaćšni gázdi i industrijáše (57 familiji, 162 duši), 
udsadini za politika ali za obštu právu (179 familiji, 341 duši). 
Udvan po-gore spuminatite zoni ij trebalu da badat izdignati i 
deportirani još drugjje 218 familiji, t.j. 590 duši. Sassém 12.791 
familiji, 40.320 duši. Pu plána teze hora ij trebalu da badat 
premestini u 8 okraga ud daržávata, sassém u 25 mestnusti, 
megju kujatu i Căciulaţi.

Spured či teze krájišta na daržávata sa bli mlogu zasélini, se-j 
udkázalu ud osemte okraga i sa se udlačili sám Ialomiţa i Galaţi, 
u Dâlga, Ciulniţa, Călăraşi, Mărculeşti, Feteşti, Andrăşeşti, 
Perieţi, Bucu, Cioara, Lunca Dunării, Vădeni, Frumuşiţa, 
Dudeşti,Urleasca.

Izdiganjétu ij blo idno istensku socijálnu purasvanji, 
uzrukuvanu ud hora prutu hora. Pukraj „Kanále na smraćta”, 
pukraj komunistćite tamnici za uništvanji, izdiganjétu i 
deportirvanjétu u Baragáne ij idin del ud romasćija Gulág. To ij 
blo idno gulemu premestvanji, za da se udstarnat političnite 
dušmáne na komunizma ud seláta i za da se razmánat „opasnite 
hora ud zonata na gráncata s Jugoslávija”.

Ud ordina na diktatore na čarvénata partija, prez H.C.M. 200 
ud 1951 g., Ministerstvotu na Vatrešnite Raboti ij izvaršilu 
ákcijata prez kujatu, sám u idna nošt, ud 17 kantu 18 juni 1951 
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g. sa bli izdignati ud tejnite kašti hiljadi familiji za da gji 
zanesat, na sila, na stotni kilométera nastarna, za da utemelat 
idna kolonija ud „novi sela”, u Baragáne. Ud idna ivica šaroka 
ud 25 km. navatre pukraj gráncata na Tito, sa bli izdignati više 
ud 10.000 familiji s kulu 40.000 duši. Megju teze sa bli i 87 
familiji ud Stár Bišnov, sassém 445 duši. Tejnite spomene sa 
strášni i treba da se znájat. Sam imál tuje uverénji ud 
počnivanjétu i čeć du svaršánjitu na taze rabota. Ni možimi da 
zabrávimi nitu 16-te palćensći familiji ud Bréšća sas 94 duši i 
7-te ud Dénta sas 28 duši.

Uplášini ud arestirvanjéta, izmačini ud koti, razbuleni ud 
kolhozkata čuma na „tovarašijte”, ali na kolektivete (GAC), sé 
po-zasukani ud maglata na komunistćite laži, seláta više ne 
mogali da useštet pudpalnu novite opasnusti, ne mogali da si 
predstávat još kakvi drugjje zlini za natažat mutikata na horata i 
za ji natravisat žuvota. Nekolku čudni raboti ij imálu, no horata 
ni sa gji ulágali. Katu belecite sa bli razbráni, kača idna opasnus 
– kakotu i sa bli – véć ij blo mlogu kasnu.

 Još u prulećta na 1951 g., dváma milicijáne-sekuriste sa 
hodili iz sélu, sám u nekuja kašti, za da pruverat buletinete, 
prelega s kujatu sa purazgladeli i stopánstvutu na čeleka, 
udsadin biz da znáj. Mezin Marija, daskalća basarábčenka, ne 
zabrávila teze „gustene”, kujatu sa ij zali dátite ud buletina s 
nekolku meseca napreć izdiganjétu. Idina ud tej, katu ij videl 
manenotu ji dite, ja-j pital: „Imati koj da vu utráni ditetu?” 
Po-kasnu za razberé, či toz, kojtu ja-j pital, ij znájal po-više.

Sled tuj, ud 14-15 juni 1951g. sa počnali da stigat márvensći 
vagone u štácijata, no horata sa mislili či sa za márvi. U sabuta, 
16 juni, sélenete sa si gladeli rabotite i sa izlezali u puljétu, 
makár či sa imáli nekuja uzroci za niuvernus i raznimirvanji, 
zaštotu vagonete ud štácijata sa stánali kača mlogu. Mánjov 
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Vénc ij videl teze vagone, katu se-j vráštel ud „dubrovolna 
rabota” i ij nosil s kučijata senu za plutone na grančárete. 
Ronkov Stépan ij rábutil u lojzitu s familjata mu blizu du 
štácijata. Katu ij videl mlogjjete vagone toj se-j razmislil: „Dnés 
ništé rábutimi više!” Mirčov Ján, dabe varnat, na 14 juni, ud 
tamnicata, détu ij bil zatorin 6 meseca za „sabotáž”, ij bil na 
saláša i ne štel da se varni u sélu, zaštotu kača gá ij useštel neštu. 
U sélu stigat plutone katáni. U sabuta večera, vláka ij zakasnel 
udvanrednu, spured uviždenjétu u garniturata na sédem vagone s 
milicijáne. Dvá ud teze vagone stignat i u Stár Bišnov. Milicijata 
homa si-j usujéla „obektivete”: obštinata, sedálištetu na 
kukektiva, škulata, poštata,štácijata, posta na milicijata, kadetu 
se-j usigurila dvojna páza i ud milicáne. Sate, kujatu sa videli 
teze udvanredni manevri, sa se čekali véć na izdiganjéta - či le 
takoze véć ij imálu – no sa se mislili, či za badat izdignati sám 
glavite na familijite, taj kaćétu se-j blo dugudilu tugáz, katu sa 
bli zanéli  nemcete u Rusija. Ama u sabuta prez nušta horata na 
vlasta ne se mešeli u nikugu.

U nedele, napreć čarkvata, tapanáre Mirčov Ján – Patalájva, ij 
bil tapanata i ji izjavil slédnotu udvanrednu naznajénji: „Se dáva 
naznajénji na sate hora, či pet dene nijé slobudnu nikuj da izlezi 
udvan sélu, zaštotu katánite za garmat”.

Tuje naznajénji, očividnu izkrušnu, još po-više raznimiri 
horata. Idin ud drugj, horata čujat, či „za zamat ćaburete”. Na 
idnija po-bugáti mládi, kujatu ij slédvalu da badat izdignati, 
sekretáre na sélskata partija, katu gji-j videl či utvádet u váruša, 
ji-j rékal: „ Bolja si stojti u vás!”. Mezin Eremija, sekretáre na 
obštinata, ij bil unazi sabuta u Rajone na idno praznikuvanji, 
sled kujétu se-j dálu i idno jádenji za drugárete. Tám, slučájnu ij 
izčupil idin tárelj. „Črupćite nosat sréća!” – gu-j nakurážil, 
nekać ironičnu, Moldovan, sekretáre na partijata ud rajone, 
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„Aja, vájda za dunesat nisréća” – ij udguvoril Mezin. Toze 
odguvor ij bil naprávil sate ud naoklu da gu gladet, kača gá toj 
bi znájal neštu. Tažko mu, ne znájal ništu, makár či ij bil blizu 
du dupkata na valcete, spured či  ij bil drugár sas štábvete ud 
Rajone.

Tájnusta na izdiganjétu se-j upázila mlogu dubre. Se dukázva 
tuj, zaštotu ni sekretáre na obštinata, Mezin Eremija, ne duznájal 
na vreme, či i négvata žina ij blá upisana na listotu za izdiganji. 
Sám čeć u nedele posle-pládne, basarábčenkata Ranetti 
Aleksandra, kujatu ij rabutila i tá na obštinata, duznáj či „nuštés 
za izdignat ćaburete i basarábčenete” i ij naznajéla za tuj i 
familjata Mezin. Tija ni sa se uplášili, zaštotu sa znájali, či za 
badat ubránati ud aktivistete, s kujatu sa zemeli del u 
prebirenjétu na kotite.

Ne imálu više kako da se právi. Tazi posle pládne, 
„gulemáčete” na obštinata i na partijata (Vásilčin Lázar – 
Mindva- birov, Velčov Ján – Bušva, sekretáre na partijata, 
Kálčov Vanjuka-Nežna, Farca ud rajone i dr.), sa zatorili čarnotu 
listu s udsadnite za izdiganji. U listotu sa bli upisani  i stári i žini 
sami, zaštotu toze barbársćija sad ij bil satmožin. Véć udkole, 
mestnata putera ij pregázvala satu. Upatini i káreni ud rájone, 
lucći ud seku morálna krivica, mestnite komuniste sa se usešteli 
„koj sam áz”. Za tuj sa se vládali kača diktatore i sa iskali da si 
pukážat puterata prez izpalnivanjétu, s usardus, na sate zápuvesti 
na partijata. No pá, tuje groznotu listu ij zabidilu nekolku ud 
rudbinite na tezi, kujatu sa ji právili i ij protežiralu idnija 
interese ali ij naprávilu mestu za nekuja lični puvráštenjéta, 
zaštotu véć ij imálu idna mestna diktatura. Taje se-j  dugudilu, či 
pukraj ćabure, sa bli izdignati i sredni zemedelce ali sirmáse 
(naprimer Brátan Anton). No ne se utarvál ni idin ud unezi, 
kujatu komunistkata partija gji-j mrázila i ij iskala da gji uništi. 
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Nekuja sa imáli nisréćata da si dodat ud váruša u tej, i taj sa 
stignali u ustáta na valća, kaćétu se-j dugudilu s dr. Bojin Petru, 
kojtu si-j dušal u unazi nedele. A ij imálu i drugjje, kujatu tájnu 
sa izhodili da se mánat sas sétnija vlák napreć blokádata 
(Bábuškov Pálču, Velčov Luku, Ronkov Stépan).

Razkacanu ud klásova borba, raznimirinu ud beleci, détu 
ništu hubavu ne sočili, prez nušta na izdiganjétu sélutu ij 
sanuvalu zli sanve – sanvete na udsadnite. Ij blá idna gurašta i 
hubanka junska nošt. Biz da znáj, u unazi nošt, Bišnova, kača i 
drugjje selá ud blizu du gránicata, ij spál udgore na idin vulkán. 
Za mlogjje sa bli sétnite saháte prežuveni u rodnata kašta, 
zaštotu, u unazi nošt, ji se-j uminal grubjánsći pate na žuvota i 
taj ji-j blo dádinu da ni se vráštet više nikade.

Preprávenjétu na izdiganjétu ij počnalu na 16 juni 1951 g. Za 
tuj sa bli mobilizirani 10.229 hora: aktiviste, sekuriste, 
milicijáne, katáni ud škulata za oficire-grančáre Oradea, 
instruktore ud Regimentálnite škuli, požarnikáre i nekupaćšni 
grančáre. Sata operácija se-j izvaršila pud nagladvanjétu i 
mámenjétu na sekuritáte-te. Prez ordine i upume-nuvanjétu 
„Ostra tájnus”gen. mr. Burca Mihai i komándanta na trupite na 
sekuritate, Popescu Eremia, sa mámili krénvanjétu na delutu na 
katánsćite komandánte ud zonata na gráncata. Za transporta na 
deportiranite sa se uputrebuvali 2656 vagone pu pate železnija i 
6.211 kamione. Du nasétne tejna broj ij bil namalén na 10.288 
familiji, kujétu zlamenuva 34.037 duši!

Sled sreć-nošt, u nedele,17 juni 1951 g., kantu pundelnić,18 
juni, po-više aktiviste, sekuriste, milicjene, katáni i mestni 
„puslušni kučenčeta” sa se razprasnali iz ulcite na Stár Bišnov – 
taj kaćétu sa naprávili i na sate drugjjete mestá - za da uluvat, 
kača u idna kriminálna mreža 86-te familiji, udsadini na 
izdiganji, kujatu sa gji zváli „opasni ćabure” i „basarábsći 
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špione” (basarábčenete i bukovinčenete izkriti u vremeto na buja 
za badat izdignati pudpalnu).

U unaz groznata nošt, vaz seku kašta upisana na listotu, sa 
utišli da si izvaršat dlažnusta grupi specijálnu preprávini za 
izdiganjétu, kača idnija „komandos”. Tezi grupi sa se mánali ud 
na sélskata obština, i sa bli mámini ud mestnite judaše, u 
pudpalnu malčenji, vaz udlačnite mestá. Sigurnu na tezi hora 
se-j hurtuvalu za izpalnivanji na idna patriotična dlažnus, makár 
či tejnata rabota ij blá muskura, kača i sate laži, détu sa ja 
upráveli. Sled kasu vreme se-j čulu jáku lopanji na puhortite i na 
péndžarite, kujétu ij razdignalu horata i kučitata. Sled tuj ij 
varválu izdiganjétu. Reda ij bil slédnija: gá ij izlezal gázdata 
uplášin, toj ij imál napreć négu idna katána s pistole u rakata i 
drugjje uružini katáni, idin civilin i idin izdádnić – mamáč, kojtu 
ij sedel nastarna. Ne ni sváril čeleka da pita neštu, či véć mu se-j 
zapuvedalu da dunesé buletinete i livretete. Saštisan i uplášin, 
čeleka ij dunél dokumentete. Sled tuj mu se-j zapuvedalu 
katánsći, či „za dvá saháte da se upati i da badi na štácijata”. 
Sled katu sa čuli toze ordin za izdiganji, parvata miselj, parvotu 
pitánče na nisréćnite rodnici ij blo: „ I dicáta?” Pánta – sam bil 
déset gudišnu dite - či, báš i da nisam znájal ni idna hurta na 
romansći, sam razbrál pitánčitu na máma, kujatu ij revála: 
„More i dicáta?” Zápuvesta ij blá biz mila: ”Sat svet utváde na 
štácijata!” Za rodnicite, taze nošt na gruzućétu détu sa ja 
prežuveli, ij preličela na nušta ud Biblijata, katu Herodeš ij 
zapuvedal da se ubijat manenite dicá!

Ima svedočánstvu, či u izdiganjétu i deportirvanjétu na 
ćaburete u Baragáne sa zali del i studente. Tija sa bli prebráni u 
Instituta za Medicina i zatorini  u idin amfiteátar, détu sa bli 
pruveréni po-više pate. Se-j mislilu či-j hurtata za neku 
mladéžka komunistka dlažnus. Kulu sreć nošt ji se-j daržála idna 
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revolucionárna reč: či Partijata išti..., či drugáre Dej, či Ana 
Pauker imat uvervanji... Na sétne sa bli još idnaš pruveréni i 
razdeléni na grupi i natvárini na kamione. Sa tragnali kantu 
seláta, kujatu sa blizu du gráncata. Seláta sa bli i usujéni i 
zabidini: katanšág, milicija, mlogjje váruščene i po-više 
kamione i autobuze. Sa bli sastávini „kompleksni brigádi” ud pu 
5-6 hora: idin aktivist, idin delegát na sélskata obština, idin 
rabadžijin, dve katáni ud sekuritáte-te. (Ud razkázvanjétu na 
Laurean Stoica ud Arád, dnés pensionar).

Idna takvaze „kompleksna brigáda” ij stignala i u guvnutu na 
Mánjov Vénc (nr. 279) i ij iskala da ji se dadat „buletinete, 
livretete i kuntrácite za kaštata”.

Sled katu ij baknal dokumentete u idna čánta, šéfa ij rékal na 
katánata: „Za gji zamiš pud tojta odguvornus!” Kača otguvor, 
katánata si-j napalnal puškata: „Aku probati da begati, za vu 
grabna!”.

Takvize kasi i ostri zápuvesti sa se čuli u unazi nošt, pu sate 
kašti, usujéni ud kompleksnite brigádi: „Da se upatiti za dvá 
saháte, či familjata vu za badi izdignata i deportirana!”. „Za dvá 
saháte da baditi na štácijata s bagážete u idna kučija!”. Sate 
svedoci si spuminuvat za teze „dvá saháte”, kujatu sa gji 
ubarkali po-više ud kolkutu samija ordin. Novusta ij blá strášna i 
ij pádela za sekugu kača idna bomba. Náj-mlogjjete ni sa znájali 
kako da právat. Na nr.  166, Mirčov Péri, dite ud 5 gudini, se-j 
sabudil u golija odar, na dasćite, zaštotu dušégá ij bil turin u 
kučijata! U tuj vreme katánata, kojtu ij pázil s puškata ij dekal 
niiztarpelivu: „Gutovi li sti? Po-barži!”. Na nr. 221, Čokánj Liza 
si-j sabudila trite dicá (10, 9 i 5 gudini) i sas saldzi u učite ji-j 
rékala: „Ublečeti se, dicá, sas satu détu imati!”. Dnés se smejé i 
revé, gá si spuminé, či, makár či-j blo lete, dicáta uplášni i biz da 
razberat kako se dugážde, sa si nablekali štu po-više dreji, čeć i 
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budčitata. Na nr. 285, Petkov Ján sassém se-j saštisal, ne znájal u 
kako da se uluvi. Náj-parenj se-j mislil na dvete maneni dicá, 
idno ud 4 gudini i drugotu ud 9 meseca. Si spumenuva, či ij iskal 
da izvádi krumpele ud gradinata za dicáta, ama uružnija 
milicjánin ne gu ustávil. Na nr. 175, Nákov Vénci (12 gudini) ij 
reval s kučenčetu u racite, zaštotu ij štel i niji da-j zamat „na 
štácijata”. Homa ud počnivanji, za rodnicite s maneni dicá, 
izdiganjétu ij blo po-tažnu. Se-j izsélvalu samotu ditinstvu.

Idno izvanrednu stánji ij imálu na nr. 102, kadetu Ronkov 
Ana, žina na kulu 70-te gudini, šlagirana u odara, ij blá 
napusnata samá. Sa bli zadini u Baragán tejna sin Ronkov Lázar, 
tejnata deštere Šerbán Ráca (rudéna Ronkov) i ditetu Šerbán 
Rácka. Stárata ij žuvela u gulemi nuždi, brigosvana ud drugjje 
rudbini, za da umré u 1953 gudina.

Vremeto ud dvá saháte ne mogalu da se respektuva. 
Nafarlivanjétu u idna ali u dve kučiji, báš i da sa bli dalgji, na 
satu unuj, kujétu ij náj-nužnotu za idno zemedelsku stopánstvu, 
ij blo idna rabota mačna, kujatu ij trájala mlogu saháte – saháte 
dalgji, saháte raznimirni. Horata, udsadni na izdiganji, sa reváli. 
U seku duša sa se kartaváleli tamni oblaci. Nikuj ne-j ubádil nitu 
zašto gji izdigat, nitu kade za gji nosat. Mlogjje sa se mislili na 
Sibérija, taj kaćétu se-j dugudilu s nemcete. Taze miselj gji-j 
smutevala. Sibérija tugáz ij zlamenuvala smraćta.

Umájani i zamájani ud teze tamni miselji, horata, na kujatu 
se-j zapuvedalu da si preprávat za dvá saháte sata maka, 
prebrána u idin cel žuvot, ni sa znájali, či za kako za imat náj-
parenj nužda. Se razbire, či aku bija imáli nužnija mir za da 
sadat dubre, bi se mislili u paruv red na jádenjétu, zaštotu sa 
krénvali na idin dalag pać. No strášnu uplášini, tija sa reváli i 
satu détu sa právli ij blo ubarkanu.

A mlogjjé nitu sa imáli ud di da zamat jádenji, zaštotu u 
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sétnotu vreme sa bli usirmašéni ud bizkrájnite koti i 
sekestrirvanjéta. Nekuja sa imáli pu neštu, za čarni deni – 
brášnu, šunka, slanina i májs – no satu ij blo izkritu pu rudbinite, 
kujatu ni sa bli zadini na uko ud kolektorete. 

U stráj i rév, seku familija ij natvárila, za neku sahát, pu idna 
ali dve kučiji, za nipuznátija pać. Saštisani ud gulemata nisréća 
u kujatu sa uleteli, sa nafarleli na kučijite i nužni i po-málku 
nužni stvári. Usukani ud dubávinata zápuvest mlogjje sa 
zabrávili da si zamat i jádenjétu, pa taj sa krénali na pać kulu 
déset saháte, ud sate krájve na sélutu kučiji i kučiji sa se uprátili 
kantu štácijata, na idno žálnu patuvanji. Uružni katáni sa varváli 
pukraj náj-žálnija konvoj, kojtu ij mineval nekugá prez sélutu. 
Na kučijite ij imálu nafarleni dulápe, udrove, dasći, tarpézi, 
stulove, pukrovce, dreji, granci, dunji, pérni, kovi, košinci, 
badančita, postave, različni urede za gradinárstvu, mlogjje 
drugjje stvári ud kaštata i gumnutu na zemedeleca. Ni katu sa bli 
dušli ud Balgárija, prugonati ud turčina, napreć s po-više ud 250 
gudini, megju balgarete-palćene ne imálu tolkuse rév i žálust. 
Tugáz kučijite sa nosili sirumašijata, no i nadeždete za 
utemelevanji na idnija dumá, blagusvéni ud Boga. Sigá 
komunistete sa gji gonili ud tuje sélu, ud tejnite si dumá, za da 
gji mánat koj znáj kade, zabidini ud strášnite pušći. Mlogjje ud 
tej ništa se varnat više nikade. Sate duši revat mačini ud idnija 
pitánčita, biz odguvor: “Na kade mu nosat, Bože, i za kako?”,  
“Kako smi grešili ?”, “Kako zlo smi naprávili?”

Pate kantu štácijata ij bil žálin, kača idin ukop. Žini i dicá sa 
varváli sled kučijite i sa reváli. Mlogjje sélene sa zatorili táblite, ali 
sa nadničeli iz péndžarite, za da vidat tuje straućé, preličnu na idin 
žálin boj s nivinni álduve. Na 18 juni 1951 g. ij blá idna izvanredna 
guraština, idin zažégan letin denj. Pud razsvedénotu nebu, ne se 
useštelu ni náj-manenotu dišenji na vetara, za da izsuši saldzite na 
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udsadinite na izdiganji i deportirvanji. U idno s tej sa reváli i rudbini 
i kumšije. Sám aktivistete sa gladeli, zaduolni, taze tragedija na 
udčuždevanjétu.

Mačnu moži da se upiši naválicata i usukálata ud na štácijata: 
vagone, mlogu vagone, kune, kučiji, krávi, ládi s praščeta, s 
gadini, kučijčita za dicá, karuci, bicigle, robi s čuváli s brášnu, 
darveni i praćeni kufere, ugladála, svetici, sáći ud perušini, kánti 
s uda, žadni gadini izvazani za krakatá, kovi, bardáci, kučita, 
drugjje različni bagáže razfarleni, i mlogjje, tvarde mlogjje hora 
– idno mložtvu biz nadežde, putanatu u idna lárma – kujatu sa 
hurtuvali na sate jazici ud pu toze kráj na daržávata. Sa stigali i 
kučiji s bagáže ud kumšijsćite selá, u kujatu ne imálu železin 
pać (Téglivič, Telepa, Krastura, Béba, Purgáne).

Horata na vlasta sa mámili tvárenjétu. Pu idna ali dve familiji 
sa bli natvárini u idin márvensći vagonj. Kunete i krávite sa bli 
udlačini baška, u drugjje vagone pu 8 kone u idin vagonj. Uružni 
katáni sa pázili tvárenjétu. Nikade ne se blá videla takvaze 
gulema družtvena buleva u náštu sélu.

Štácijata ij blá kača u vreme na boj. Pánikata ij blá pudpalna. 
U štácijata sa se javili drugjije drébni nakáze:zakolnite gadini za 
na pać sa se izkuvárili, svinjate sa izcarkali ud žać, praščetata sa 
izragnali i sa begali pud kučijite. Kača gá satu se-j blo usukalu.

Unezi, kujatu sa dušli na štácijata s dve kučiji, ij trebalu da 
varnat idnata nazać. Sa imáli prelegata da si vidat, ugurčéni, još 
idnaš tejnite si dumá, tejnotu imánji, napusnatu, za ništu, na 
daržávata, na partijata. Náj-bugátite sélsći stopánstva, utemeléni 
na naslidvanjétu ud prededve, sa ustánali s utorni puhorti za 
rubulisvanji. I tuje rubulisvanji se-j izvaršilu. Ud seku izdignata 
familja ij ustánal idin čeleć na Obštinata za da pudpiši hartijite 
na tuje krádenji, či satu détu ij ustánalu – i mlogu ij ustánalu – ij 
blo prezatu ud daržávata sled idno simboličnu izpláštvanji. Ni sa 
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bli platéni ni du dnés nivite sas žitu, gutovi za žanenji, i nitu 
hubavotu imánji na náj-zamožnite zemedelce ud sélutu. Satu 
imánji na teze hora ij blo zabelezanu na 18, 19 i 20 juni 1951 g., 
u idnija protokole, kujatu sa sadarželi inventárete na 
napusnatotu. Homa ud tej ij počnala krážbata.

Náj-mlogjje ud inventárete sa bli naprávni ud katáni ali ud 
milicijáne biz grád. Tija sa predáli zapisanotu imánji na idnija 
delegáte ud Obštinata, ali na zemedelsći agente ud Stár Bišnov. 
Etu tejnite imeta: Mirčov Toma, Gergulov Anton, Babuškov 
Amon, Trankulov Miháj, Budur Rášu, Budur Luku, Dečov 
Máću, Žigalov Karol, Karadžov Gjura, Ivánčov Roku, Babuškov 
Alfred, Gurán Čépu. Krážbata se vidi mlogu jásnu: ud teze 
dokumente fáli báš sobstvenika. Báš za tuj nitu ni treba da se 
čudimi  na tuj, či protokolete sa bli naprávini sassém formálnu, 
tolkus sám za da izkrijat nekać gulemotu rubulisvanji. 
Zlobnustta ij blá sassém bizbožna, no partijata ne trebalu da 
dáva na nikugu račun. Za dadémi idin primer: Sám u 
stopánstvutu na Mirčov Jána na nr. 166 sa ustánali 4 kone i 2 
ždrébeta, 3 krávi i 6 telenčita, 6 prasci, 3 svinja za tamazlak i 26 
praščeta, mlogu gadini, 3 kučiji, plugve, sejáčći, žatvárći, greblo 
taglinu ud kunete, puráče, kusinka za treva. Sate teze stvári, 
kaćétu se vidi ud protokole, ne bli upisani. No sa bli upisani 
mlogjje raboti biz nikakva cena, naprimer: “véti pukrovce, idna 
soba za gotvenji jádenji hubava, kurutu za kapanji ud plij, idna 
manena karpa, 4 maneni pahárčita, 12 burkáne kopar, 5 véti 
kovi, 5 fotográfiji, 9 praščeta i sédem matáčći na jajcá i.t.d. Na 
drugjje mestá ij zabelezanu “idin gulem šop za zemedelsći 
dićise, no uredete ni sa zapisani. Protokolete ud 5-20 reda ne 
sadarželi  ni ud deléku hubavotu  bugátstvu  na izdignatite 
zemedelce. Náj-mlogu ud tuje imánji ij blo baknatu u kulektiva, 
détu tamánj se-j bil utemelil, taj či toj ij dubávil homa ud 
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počnivanji nipravédnu i nizaslužnu idno lucku imánji. U 
komunistkata práktika, tuj za stáni idin pručut zákun: da se zeme 
ud idnija i da se dáva na drugjje, ud kujatu se trudat i imat na 
unezi, kujatu némat i nitu ni zavredvat. Biz nikakva zákunna 
usnova, se-j zalu imánjitu na hiljadi hora, za da se utemelat 
zemedelsćite kulektive, kujatu sa bli falimentárni homa ud koče 
sa se rudili.

Sled tuj, na 21-22 juni 1951 g., za da uzakunat 
rubulisvanjétu, sa naprávili protokole za predávanji, pudpisani 
ud pu idin kumšijin, kojtu prez tuj ij prejemel kaštata i satu 
kakotu ij ustánalu još u nija. Naprimer za nr. 166 ij pudpisala 
Nákov Neduška ud nr. 165. Ij blo sám idna drébna formálnust, 
za kujatu žinata dnés nitu ni si spuminuva više. Napusnatite 
kašti sa bli rubulisani.

Sate protokole za ustánat hartiji biz nikakva cena, napisani na 
bulevata na izdignatite sélene, hartiji, kujatu nikade ne ubarkvali 
duševnusta na harsazete. Mlogjje ud tej i dnés još daržat 
udkrádnatite stvári.

Sa se bli naprávli specijálni komisiji, kujatu da kupat 
ustánatotu imánji. No idin del ud neštáta ij bil udkrádnat, a za 
unezi stvári, kujatu još sa se namerili na izdignatite ji se-j platila 
sám pulvina ud cenata na “purdádinite” raboti. Taj kaćétu se vidi 
ud nekolku tuke prepisani protokole, sumite kujatu sa bli platéni 
sa bli sassém ništu.

Za kasu vreme, u remnivite kašti na izdignatite, za se 
ugnezdat, kača u tej, katanšága, kolektivsćite brigádi, Štácijata 
za mašini i trakture, bázata za prejémenji na ranata, 
kooperativata, mlekárnicata, dispensáre, kuršmitete, daržávnite 
fermi, kantinite, različni oficire i milicjáne s familijite ji, 
aktiviste i službáše na partijata i t.d. Novata putera ij imála 
nekać nužda za mlogu mestu za da si žuvej žuvota.
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U Stár Bišnov, máj idna cela ulca ij blá izpráznata,ud nr. 220 
du 288. Sate kašti ud tuke sa bli uputrebuvani ud novata putera, 
osobitu za kulektiva, krašten po-kasnu na imetu na balgarsćija 
komunist “Georgi Dimitrov”.

Za patuvanjétu na izdignatite, milicijata na smiklušćija rajon 
se-j brigosvala i za lični dokumente. Na 18 juni 1951 g. sa bli 
izdádini  “vremeniti uverénjita” na gráždanete, na kujatu sa bli 
zadini buletinete, taj kaćétu se vidi ud vremenitotu uverénji 
dádinu na gráždanina Mánjov Vénc.

Tvárenjétu u vagonete se-j svaršilu kulu 16 saháte posle 
pládne. Mlogjje sa se razbuleli, či ne mogali da pudnisat  
izdiganjétu ud tej, izvanrednata guraština ud prez tozi denj i 
osobitu uddilenjétu ud rudbinite – rodnici, brájće, sistri – ud 
kujatu mlogjje sa bli dušli na štácijata za tuje žálnu razdilenji.

Idin sled drugj, vlákvete za krénat pu nipuznát pać. Parvite 
dvá sa nosili  78 familiji ud Stár Bišnov, a idin drugj sled tuj još 
8 familiji, kujatu za badat zaneséni na drugu mestu. No tuje satu 
za se duznáj sám po-kasnu. 

Megju 18 i 20 juni parvite desetći vlákve s izdignati sa 
krénali na pać. Či kaćé se-j izvaršilu tuje patuvanji se vidi mlogu 
dubre ud mlogjjete vatrešni ordine na sekuritate-te, kujatu 
hurtuvat za taze rabota: “Idin gulem nidustátak ij blo, či ne 
imálu dosta vagone i ne bil dubre orgániziran tránsporta. Spured 
tuj celi garnituri sa stujáli ,pu štácijite i pu 12-13 saháte, a ud 
druga starna stotni izdignati familiji sa stujáli pu 2-3 dene u 
pika, u puljétu, spured kujétu ij blo izkázanu nizaduolstvu (ud 
starnata na izdignatite – n.r.)”. Taj se-j dugudilu i s 8-te familiji 
ud Stár Bišnov, kujatu sa gji sneli ud vagonete, za da naprávat 
mestu na katánite, kujatu sa pázili konvoja. Sled katu sa čekali u 
štácijata po-više ud dvá dene – deni sas strášna žega – sa bli 
smesini vaz konvoja, kojtu ij nosil izdignatite familiji ud 



45

kumšijsćite selá. Toze vlák za gji zanesé u okraga Galaţi, u 
Frumuşiţa.

Katu vlákvete sa krénali, u seku izdignata duša se-j udkasnalu 
i se-j srušilu neštu. Izrevánite oči sa se  napalnali, udnovu sas 
saldzi. Turnata na čarkvata, ud kujatu idnija sa se razdileli za 
paruv pać u tejna žuvot, da be se-j videla prez maglata na 
saldzite. Magla se-j spusnala i u dušite na udsadnite na 
ubizdumevanji. Mlogjje sa molili Boga i sa usešteli, či sám 
verata gji právi jáći. Straja ud nipuznátusta, gji-j právil da sa još 
po-pubožni: “Sám Bog znáj kako za badi s námu” sa si dumali 
uplášini.

Aku u parvite saháte na tuje socijálnu purasvanji se-j čulu či 
za badat zaniséni u Siberija, po-kasnu, prez dubrata ole na idin 
šéf na štácija, se-j duznájalu či vlákvete utvádet u Baragáne. 
Horata sé pá ne se smirili. Baragáne ij bil nipuznát i kaćé god, 
ud kolkutu sa razbráli, se namerva na “kraj-sveta”. Posle, u 
druga štácija, sa duznájali či “garniturata” utváde u Feteşti. Nitu 
idin ud patnicite ne čuval du tugáz za taze deléčna mestnus. 
Horata sa se pusmirili- se-j razsipal straja ud Siberija – makár či 
nitu idna ud informácijite ne mogalu pudpalnu da se verva.

U parvata nošt izdignatite sa stignali du Perjámuš. Vlákvete 
na izdiganjétu, kujatu sa izgladvali kača s uluváni ud buja ali 
udsadini, sa sabuždeli interesa na mlogjje, no i tejnotu užálvanji. 
“Nakade vu nosat?”, “Zašto se mánvati?”, “Gládni li sti?”. Ni 
svarnati još ud dubávinotu udrijenji, taze nošt izdignatite još ni 
sa bli gládni. “Gá ti zamat satu, gá te izgonat ud vás i ni znáš 
nakade za te zanesat, tugáz tej stráj i ni si gládin” si spumineva 
máma, Mirčov Marija.

Raportete na sekuritatete sa zabelezvali: “S prelegata na 
preminevanjétu na vlákvete prez mestnusti, megju stanovnicite 
ji se-j storilu idno duhovnu stánji kača u boj”. “Sa se zali merći 
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za da se udstarni svazvanjétu na deportiranite sas stanovnicite na 
tezi mestnusti, taj či vlákvete sa zastánvali udvan glávnite 
štáciji. No sas satu tuj “mlogjje stanovnici ud mestnustite sa 
hodili u štácijite za da vidat izdignatite”.

Pate ij bil idin cel pakalj. Dicáta sa spáli pu dole u 
márvensćite vagone, kača u vreme na boj. Pu neku maž ali žina 
se-j grižil za kunete i za krávite, détu sa bli u drugjje vagone. 
Márvite ij trebalu da se ránat i pujat. Gá ij zastánval vláka, 
horata s kovi u racite sa tičeli na gjeráne. Čokanj Liza prekázva, 
či kátu ij blá samá žina (tejna maž ij ustánal u tej, za da pudpiši 
protokole), nikade ne mogala da zami uda, zaštotu mažjéte sa 
znájali po-dubre da se razpatat. Spured tuj, tejnite kune tri-dni 
ne pili uda. Ud žać, idin ud kunete ja-j zahápal za rakata. Žinite 
sa hodili da dujat krávite, détu sa bli u drugjje vagone. Na 
vráštenji, sa dávali mleku na májćite s maneni dicá. “Ni mož da 
mi platat ni saldzite” – duma máma, gá se misli na patméžete na 
deportirvanjétu. Pu pate, idin mladok – Velčov Péru – 
Vingánina, zamájan ud dugadjájite, ij pádnal ud vagone, no za 
sréća ne se dugudilu ništu strášnu. Toj za stigni u Baragáne, na 
dvá dene sled drugjjete.

Za propagánda, komunistete sa usigurili nekakva ubránba na 
konvoja i prez “Čarvénija Krast” ud daržávata. Homa u Arad, 
sled tuj u Deva, Simerija, Brašov, Ploieşti, Buzău, Tândărei i 
Feteşti, vláka ij bil čekan ud medicinsći sistri, kujatu sa dávali 
na napastuvanite, osobitu na dicáta i na trudnite žini, čája i 
biskuite. No teze čelešći dubrostvárenjéta ne mogali da udléknat 
mlogu téraka na pate, détu taj ij izgladvalu, či néma kráj.

Sled tri-dni, u čtvartak sutirnata, na 21 juni 1951 g. se-j 
stignalu u štácijata Feteşti. Na perone na štácijata ij imálu 
karikaturi s “ubijnika Tito”, predstávin s idna strášna brádva ud 
kujatu kapti krav. “Kasápina ud Belgrad” i “Tito, kučitu za páza 
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na imperialisma” sa bli náj-mlogjjete karikaturi ud rajonete 
Feteşti, Călăraşi, Slobozia i t.d. afiširani specijálnu u štácjite, 
kadetu sa bli slezali izdignatite ud Banát i Oltenija (Dâlga, 
Ciulniţa, Călăraşi, Feteşti, Slobozia i t.d.).

Udnovu, aktivistete, sekuritatete, milicijata i katanšága sa 
usigurili izfarlivanjétu. Sa bli duneséni i nekolku kamione ud 
Bukuréšt. U štácijata, dr. Božin Petru „ij izbrál”za familijite ud 
Stár Bišnov, náj-bližnotu možnu mestu, novotu sélu, kujétu za 
badi utemelénu pukraj Feteşti. Drugjje stotni familiji za gji 
zanesat po-deléku, kantu Călăraşi, a 8 familiji ud Stár Bišnov za 
stignat u Frumuşiţa. Tija sa bli u drugj vlák, kaćétu sam 
spuminal po-napreć. Izminatija pać ud izdignatite se vidi na 
hártata, kujatu ja predlágam na krája na knigata.

Na počnivanji, izdignatite sa bli pud strášna katánska páza, 
makár či tija, tažko-j, ne se ni mislili da begat. Uplášini i 
premaleni ud niizspánite nošti na pate, sa se pudlágali premiréni 
na zápuvestite i sa si dumali:”Uprusti gji, Bože, či ni znájat kako 
právat”. Sa sedeli nikadarni srešte pudnisénite bulevi i 
nipravédnusti. Sa se purasili, katu sa duznájali, či ud slobudni 
hora, s remnivi kašti i stopánstva u Banát, sa stignali, ud idnaš 
“deportirani ćabure”, pázini kača zatornici. Sa se videli  unizéni 
i usirmašeni: satu tejnotu imanji ij izbirelu u idna ali u dve 
kučiji.

Izfarlivanjéta ud vagonete, upatvanjétu na kučijite i 
tvárenjétu na bagážete ij trájalu nekolku saháte. Du nasétne, 
upatvani ud nagladnicite, kučijite sa se utagnali u idin žálin 
konvoj, dalak ud nekolku kilométera. Ud štácijata Feteşti, détu 
sa bli izfarlini, pate ij slezval u Feteşti, centar na rajone, na 
brega na Borča. Pukraj kučijite, tvárni s pukaština, mložtvutu ij 
varválu u peš, kača u idno bulaštu izsélvanji. Mestnite hora sa 
gji gladeli s niuvervanji. Nipuznáti glásve sa gji natravisali s 
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diversionistni informáciji, spured kujatu izdignatite ud Banát, 
bija bli “hargjevi i opasni hora: korejánce, izdádnici na Tito, 
špione na Tito, ćabure, kujatu ni sa platili na horata, détu sa ji 
rabutili zemete, reákcijonárni elemente i t.d”. Na počnivanji, 
mestnite hora sa vervali na taze lažlivata propagánda i sa se 
starnili ud “dušmánete”.

Sled katu kučijite sa preminali grada Feteşti, kača idin 
tragičin konvoj, sled kojtu sate, kujatu sa gu videli, sa unemeli, 
náj-prednite sa uluváli na desnicata i s maka sa se pukáčili 
nagore, mámini ud “indžilirete” kantu udredénotu mestu i sé po 
sa se udstarnevali ud udata na Borča. Mestnite hora, kujatu sa 
počnali da gji užálvat sa ji dumali: “Di utvádeti?” “Tám gore 
néma kašti, néma nikuj!” “Aku ij vežulija, tám ni mož da sedi 
nikuj. Za vu umuri vetara, severnjáka!”. No u práznu sa bli 
hurtite na tezi hora: mestutu na novotu sélu ij blo ud napreć 
udlačinu i vájda báš kásla tám gore, u pika na Baragáne i u pate 
na noštnija vetar.

Káčenjétu ij blo idin istensći kalvár. Nekolku familiji, kujatu 
sa se bli vazkáčili s kamionete, sa mogali da vidat kaćé horata 
natiskat kučijite i revat. Kujatu sa bli s maneni dicá, sa natiskali 
kučijčitata. Idnija ud stárite sa ustánali s krávite na štácijata, za 
da dodat čeć na utre. Deportiranite sa bli izmámini pu visoćija 
breć na Borča pu sredata na Baragáne, nad mestnustite Feteşti i 
Buliga. U istena, gore, pusreć puljétu, ne blo videć nikakvi kašti, 
zaštotu tám nikade ne sedeli hora. Kolkutu ij mogalu da se vidi 
naoklu ij blo idno bizkrájnu puljé, puznátata kraljuvina na 
šaroćija Baragán i na silnite vetrove, biz nikakvi prečulći pu 
tejna pać. U unuj letu, zemete, na kujatu sa stapili skoru 
stignatite deportirani, ij blá sejana sas žitu i s pamuk.

Preprávnotu mestu za novotu sélu ij blo véć nadelénu na ulci, 
a zemete za seku familja ij blá zabelezana s kolčita. Mestáta sa 
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se zajali pu kaćétu se-j stigalu, taj či parvite sa ustánali 
po-udkrája, na noštnata starna. Puléku ulcite sa se napalnali s 
kučiji i s hora, izfarlini pu pate, pud golotu nebu. Učite sa se 
napalnivali sas saldzi, spured tuje žálnu mložtvu hora, izpadéni 
pu sveta pruti tejnata ole.

Ij mlogu čudna rabota, či ulcite sa bli trasirani véć napreć da 
se izgradat kaštite. Na “Parvata ulca”, “Drugata ulca”, “Ulcata 
Buliga” i na drugjje ulci, kujatu sa bli belezani s tábličeta, sa bli 
naredéni tuka-tám káci sas žaltenikava i izkuvárina uda. Tija sa 
pukázvali homa ud počnivanji gulemata problema na mestutu: 
tuka ni se namerva nikak uda. Stánjitu na izdignatite ij blo 
po-strášnu ud na idnija ud náj-opasnu zlo prugonati.

E kako ubáždet informátivnite noti na sekuritáte-te, za 
stánjitu, u kujétu ij trebalu da žuvejat hiljadite deportirani. “U 
problemata na udata za pijenji se usešte, či tá fáli i ne se upatili 
badanete s lupći i s grezdeje za da ni se izkuvári. Sa se namerili 
čarveje u udata ud badnite”. “Dnés se dubávi izkuvárin gráh-
bob, a utre stigni sas zakasnevanji. Deportiranite dumat, či bolja 
da sa si bli ubili dicáta ud kaćétu da gji vidat u tuje stánji”. Seku 
familja ij dubávila kulu 2.500 kvádrat métera.

Makata za udcelevanji ij počnala homa ud parvija denj u 
Baragáne. Biz da imat nikakaj pokriv nad glavata, na izdignatite, 
homa posle pládne ji-j blo dádinu da prežuvejat idna gulema 
hála. Ćišata i vetara sa-j razsipali još po-više sirumašijata, no tija 
ne se ustávili da gji predelej biznadeždete. Sa se pudbili usreć 
dvá dulápe, pukriti s idin pukrovac, ali sa se navreli pud kučijte. 
Mačini sé ud idna sadba, horata ud idno sélu sa se pumágali 
megju tej. Duha na solidárnusta ij rásil sas straja i s nakáza. 
Naprimer: Čokanj Liza, májća s tri maneni dicá ij ustánala pu 
pać, zaštotuji se-j izčupila kučijata. Sedi na pate i revé, po-više 
spured brigata za dicáta. Ja pumogni druga májća, Augustinov 
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Anka. Taze žina ji-j zala dicáta, za da gji ubráni ud vežulijata. 
Sled idna nošt, palna sas stráj, biz san i s mulitvi, uplášnata 
májća za si nameri na utre dicáta zdrávi i da spat u idna nabarži 
naprávina kuliba. Kača dubri vernici, izdignatite sa bli sigurni, 
či ondzi, kojtu se uverva u Guspudina Boga, toj za badi 
pumognat za da predelej.

Homa ud parvite deni, banatčánete ij trebalu da se naučat da 
pudnáset mlogu nuždi. Udata, kujatu sa ja nosili ud grada Feteşti 
ij blá tolkus niváljana, či na počnivanji nitu kunete ne šteli da ja 
pijat. Aku, taj kaćétu se duma, glaćta ij náj-dubrija gutváč, ni 
žaćta néma kako da si izbire. Du nasétne i horata i kunete ne 
imáli nakade i sa se predáli da pijat idna matna i žaltenikava 
uda, kaćétu ij blá udata na Borča, kadetu sa se kapali živinite.

Nuždata te nauči. Za da imat idin pokriv, deportiranite sa 
ukusili žitutu u kujétu sa bli izfarlini i sa si naprávili vremeniti 
kulibi, kadetu da se pudbijat. Parvite kulibi sa bli ud snopta žitu. 
Sled dvá-tri dene, sa stignali u Baragáne i unezi, kujatu sa bli 
ustánali u tej za da pudpišat protokolete. Sa dušli i unezi, na 
kujatu familijite sé pá sa bli izdignati: Mánjov Paku, kojtu u 
izdiganjétu ij bil na saláša, kaćétu i Ronkov Stépan s négva sin 
Feri, kujatu ni sa bli izdignati, zaštotu sa bli  u Timišvár. Se-j 
utarvála ud Baragáne sám idna žina, na kujatu maža ij bil katána 
(ud familjata Bártulov).

Na počnivanji, za nekuja sélene, Baragáne ij bil kača idno 
udléknivanji. Moja dedu, Mirčov Ján, kojtu ij naprávil 6 meseca 
tamnica za “sabotáž” (nipredávanji na “kotite”) i ij bil uslubudén 
sám napreć s idna nedele (14 juni 1951 g.) ij bil nekać zaduolin 
– makár či mu se-j zalu satu – i ij prekázval na dicáta, či toj se 
usešte po-málku izmačin u Baragáne ud kolkutu u tamnicata ud 
“Popa Şapcă”, zaštotu tuke sedi uidno s familjata i ij blizu du 
sate rudbini. Sate sa usešteli idno udléknivanji:”Ij mogalu da 
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badi još po-zle”, sa si dumali gá sa se smislivali na Sibérija. 
Straja ij minal, no sa ustánali sirmašijata, mizerijata i bulevata. 
Žuvota u tažkotu ostru stánji na deportirvanjétu dabe ij počnal.

Makár či náj-više ud deportiranite sa bli zemedelce, tija dosta 
barži sa razbráli, či sa álduv na komunistkata politika. Katu sa 
videli karikaturite na Tito s karvava brádva, sa razbráli, či ud 
stráj, ud toze “izdádnić” i “ubijnić” sa bli udstarnéni ud 
gránicata. Bunkerete, détu sa se naprávili u unuj vreme blizu du 
gránicata s Jugoslávija – i kujatu se vidat i dnés – svedočat či 
Tito i amerikánete u istena sa plášili savetsćija blok. Ij bil počnal 
“studénija boj” megju dváta “lágere”. Za tuj ćaburete i 
basarábčenete ij trebalu da se udstarnat, za da ni se sdružat s 
“dušmánina”. Deportirvanjétu u Baragáne za razpati i drugjje 
problemi, megju kujatu dve sa po-glávni: ud idna starna ij imálu 
prelega da se zami imánjitu na náj-bugátite zemedelce ud Banát 
i prez tuj se-j turila usnovata na kulektivizirvanjétu, a ud druga 
starna, sa bli uplášini hiljadi sélene, kujatu “ni sa právili satu” za 
da si izplatat tažćite koti. A i momenta na deportirvanjétu ij bil 
dubre izbrán. U juni meseca deportiranite sa napusnali nivite 
izrábutini. Žitutu ij blo tamánj za žanenji, kukuruza prekupán i 
lujzáta uredéni. U istorijata, po-kasnu, deportirvanjétu ij blo 
računatu kača gulema političeska greška, no du prepuznávanjétu 
na tuj, sas sila deportiranite ud tejnite si dumá i ud tejnite si 
zemi ij trebalu dosta mlogu da pretarpat.

Náj-napreć, sa moreli da utemelat idno novu sélu,kujétu, još 
napreć da ji ima, ij dubávilu imetu Valea Viilor (Dulinata na 
Lujzáta). Idno mlogu hubanku ime za idno sélu na sekudenjšnite 
mačenjéta i za idno ostru mestu, kadetu nikade ne imálu nitu 
idna glavina lojzi. U dumá dalgju vreme se-j pázilu, na dolnicata 
na idin stol, détu ij bil u Baragáne, idno belezanji s kréta, 
naprávinu ud vlasta báš u dene na stiganjétu: “Valea Viilor, str. 
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Liziera, nr. 20/22.VI.1951”.
Izfarlini u puljétu, deportiranite náj-parenj sa se grižili da si 

izgradat idin po-sigurin pokriv. Idnija sa si bli izmislili nekakvi 
nisigurni mestá za pudbivanji – nekakvi kulibi, sám da se čudiš 
ud kako naprávini – kujatu sa dukáreli mlogjje da ričat sarditu: 
“Da právimi kulibi? Za kako ni si právat tija? Ništé právimi 
ništu. Za mu izkupájat tija, sami, grobvete”.  

Deportiranite mačnu sa udpušteli na tuje dramatičnu 
počnivanji. Du nasétne, saldzite i raznimirvanjétu sa bli 
predeleni ud upuritotu borenji za da žuvejat, za da izdaržat i u 
Baragáne. Parvata etápa na predávanjétu na deportiranite sas 
stánjitu na novija žuvot ij počnala s gradenjitu na zemljánćite, 
stáništa na sirumašijata i na primitivnata nisigurnust. Sa naučili 
sami da si izgradat zemljánćite.

Gradenjitu ij blo simpluvánu. Se-j izkupála náj-parenj idna 
jáma, dalboka kulu idin méter i gulema kača idna manena soba. 
Sled tuj sa se naredili udgore darvá i klonjta u formata na idin 
pokriv. Posle se-j pukrilu s pleva, ali s korene ud pamuk, a 
naoklu i udgore se-j narovilu sas zeme. Namestu vratá, na 
flezvanjétu se-j zakáčval idin pukrovic. Péndžari ne imálu. 
Izfarlini u pustu puljé i gonini u biznadežde, horata sa se 
razpatili, kaćétu sa mogali, taj či za dvádni sa izrezali 12-te reda 
bog-darvá ud bližnotu guriče, biz da ulágat zápuvestite na vlasta. 
Za da si ránat márvite, sa ukusili žitutu ud naoklu. Za da si 
pukrijat burdijete sa vazvali snopta i sa kratili pamuk. “Možiti 
da mu grabniti!” ij blá tejnata hurta napreć vlasta, kujatu ne 
imála kako da ji právi više.

U knigata “Golgotata na Baragáne”(1996) na 34-ta starna, 
Živka Georgevič, nekupaćšna deportirana ud Stára Moldova 
prekázva slédnotu:” E, dušli sa da mu namoret da si právimi 
zemljánći. No, smi naprávli i zemljánći, dumam áz na bráta mi, 
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či tuje ij blo imánjitu na kralicata-májća, tuke u Feteşti – Valea 
Viilor. Imálu ij tuka i idno guriče ud bog-darvu. Dumam áz na 
moja brát: “Hájda, brátko, da utidimi, viš kako právat balgarete-
palćene, režat darvá, hájda i nija, za prez zimata, kako za se 
právimi s dve dicá”.

Dnés se znáj, či partijata ij blá udredila deportirvanjétu. Ima 
idna informativna nota, izdádina ud Centrálnija Komitet na 
Rabotničeskata Partija ud Romanija, na 26 juni 1951 g., u kujatu 
piši: “Striktna tájna. Sled dokumentirvanjétu mápata se uništva”. 
Etu još idno svedučánstvu, či Komunistkata Partija ij vládala 
satu gruzućé ud tugáz.

Za tri dni, “novotu sélu” ij stánalu idno sélu ud zemljánći, sas 
stotni kulibi pud zemete, kača za kartiče. O, Bože, kolku 
punizevanji ij trebalu da pudnisat deportiranite, či sa ji tékali 
saldzite. Izgonini ud tejnite gulemi kašti, naprávini ud ćarmidi, 
pu austrijsćite ubičáje ud Banát, deportiranite sa se videli 
namoreni da žuvejat pud zemete, u nekakvi dupći, po-maneni ud 
pudrumete ud tej. I tuj ne blo satu. Udata ud ćišite gji-j dávila, a 
ud pokrivete, naprávini ud pleva i lisći, nušća sa pádeli mišćite 
nad zaspánite dicá. Zemedelskotu bugátstvu, reda i banátskata 
civilizácija sa bli nejdi deléku. U sélutu ud kulibi ij kraluvala 
sirumašijata i prukletstvutu, totalitarizma i lažata – puznátite 
blazone na diktaturata. Mlogjje za moret da si čekat smraćta u 
teze kulibi puznáti u srednite vekove. Taj se-j dugudilu s Mánjov 
Ráška i Mariška (Pakvite – ud na nr. 234), Stojánov Gjuka (nr. 
224), stári i bulnávi hora,kujatu sa si taglili starusta u 
zemljánćite i sa znájali či za umrat u Baragáne. Drugjje za 
žuvejat još blizu pet gudini pud zemete, zaštotu ne bli kadarni da 
si naprávat kašta, kaćétu naprimer Mirčov Kaluša – Verešovata, 
žina samá i bulnáva, operirana u Galaţi.

Aku zemljánćite, taj kaćétu sa bli sirumášći i primitivni, sé pá 
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sa usigurevali idin pokriv, deportiranite ij trebalu da pudnisat i 
drugjje téraci, kaćétu ij blo preprávenjétu na jádenjétu i na 
udata. Homa ud počnivanji, mestutu na novotu sélu ij blo 
grešénu udlačinu. Se znáj, či idna mestnus biz uda ij udsadina da 
pugjini. Spured idin po-vét plán, mlogjje ud seláta na 
deportiranite ij trebalu da se izgradat u rázlivištutu na Braila, no 
se-j udfálelu na toze plán, zaštotu mestutu častu pate se-j dávilu. 
Taje se-j dustignalu, či sélutu Valea Viilor da se utemeli na 
pládnešnija kráj na Baragáne, na visočija breć na Borča. Zaštotu 
ij blo na visoku, izložinu na vetrovete, deléku ud Borča, novotu 
sélu ne imálu uda. Izfarlinite pusreć puljétu, sa razbráli homa ud 
parvite saháte, či mestutu ij blo prutivnu. Ne mogalu lésnu da se 
izkupájat gjeráne. Nekolku badni, détu sa gji bli dunéli horata na 
vlasta, ni sa stigali, a gjeránete ud Feteşti sa bli deléku, na mlogu 
kilométera, kaćétu i udata na Borča. Horata mačnu sa se predáli 
na tuje stánji. Sé pá po-dubre u idna kuliba, détu se smejé, ud 
kaćétu u palát, détu se revé – sa si dumali tija. S kučijte ali u peš 
sa právili dalag pać za da si napalnat kántite i badanete s uda.

Na počnivanji, mestnite stanovnici sa se starnili, zaštotu sa se 
plášili, či “titoistete” i “ćaburete” za-j utravisat udata. Za kasu 
vreme, sa videli sami kakvi hora sa banátčenete i basarábčenete, 
sa razbráli kaćé sa bli duneséni i zašto. Tugáz mestnite sa minali 
na tejnata starna i sa počnali da gji pumágat. Udata ud tejnite 
gjeránete ne kuštuvala više nosce. No mlogjje ne imáli 
iztarplénji da si napalnat badanete ud gjéránete ud grada. Za da 
izvádiš dve-tri stotni kovi s uda, ij trebalu da vartiš mlogjje 
saháte kulelotu. Sa svaršvali uda i gjeránete. Na horata ji-j blo 
po-lésnu da si napalnat badanete s uda ud Borča. Puléku horata i 
márvite sa se predáli s taze muskura i bljudkáva uda. Seku denj 
ij mogalu da se vidat kučijite, kaćé se káčat mačnu  pu visoćija i 
zadosta stramin breć, kantu Valea Viilor. Ud mestu na mestu, 
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kučijite sa zastánvali – i sa ji se izpenevali kulelite – za da si 
pučinvat kunete. Ud denj za denj sé po-više kučiji sa imáli 
upregnat sám idin konj ali idno magáre.

U pete gudini na deportirvanjétu  u Valea Viilor ne mogala da 
se razpati problemata na udata. Sled idno vreme, nasreć sélu ij 
bil izkupán idin mlogu dalbok gjeránj, ud 87 métera, taj či udata 
ne mogala da mu se vidi sám s ugladálče. Udata se-j vádila s 
idno légnatu kulelo, kača na nekupaćšnite mini i ij blá nužna 
mlogu putera i vreme, za tuj po-više pate se-j uputrebuval pu 
idin konj. Horata sa vádili uda i nušća. Ij blá stánala puznáta 
hurtata na Stojanov Gjuka, kojtu u šála ij bil rékal, či du katu 
izvádiš idna kova uda, treba da izpijéš dve. Báš za tuj, nosenjétu 
na udata “ud dole”, ud gjeránete na mestnite stanovnici, ali ud 
Borča se-j kárelu i nadálja i to ij ustánalu idin kalvár za 
deportiranite du sétnija denj. Šporvanjétu na udata ij stánalu 
idna dlažnus, spured ostrusta na mestutu. Udvan tuj, sat svet ij 
prebirel uda ud ćišata. Osobitu proleć sa se prebireli kápćite ud 
strejite, gá se-j tupil snega. Mujenjétu i kapanjétu se-j právilu 
sas šporvanji i s presadvanji. Náj-manenotu razsipvanji na udata 
ij zlamenuvalu novi tažći patišta s badane. Kojtu ne imál konj i 
kučija ij nosil udata na race, ud blizu 5 kilométera.

Predádini u tejnite dumá s artézete i s mlogu  uda u gjeránete 
ud dvorovete ji, banátčenete ij trebalu sigá da naučat da 
uputrebuvat po-više pate sé taz uda. Taj naprimer, udata u kujatu 
sa se muli krumpelete i zelenčuga se-j uputrebuvala i za da se 
mujat racite, ali za pranjé. Véčar i gá sa si dvádeli ud rabota, 
horata sa si napalnivali stakláta s kátadenjšnata uda. Du katu sa 
naučili deportiranite da se razpatvat, se-j zapuvedalu či iz “ulcite 
na sélutu”, u parvite nédeli, da se nosi uda s cisternata. Katu  sa 
videli rezervore na kuleli, horata sa si vikali idin na drugj :”Uda! 
Uda!” I sa zastánvali na red za da dubávat pu 1-2 kovi uda.
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Nijé za vervanji, ama u sate pet gudini na deportirvanjétu 
udata se-j purdávala, kača gá sélutu bi blo nejdi iz pustinjétu. 
Seku denj ij mogalu da se vidi iz ulcite idin čeleć s magáre, 
kujétu ij taglilu idin badanj na kuleli. Négu sa gu zváli Remel 
Walter.

U škulata, u idno sobče, se-j dávalu na dicáta uda sas šolčitu. 
Za da se napujat, márvite mlogjje pate sa bli káreni u sélutu 
Buliga, na nekolku kilométera nastarna ud Valea Viilor.

No ne fálila sám udata. U parvite meseca ij fálilu osobitu 
jádenjétu, deportiranite ij trebalu da pudnisat idna gulema gláć. 
Izdignati pu srećnošt, biz da se čekat, zamájani ud tuje napádenji 
na sekuristete, ubarkani ud ostri zápuvesti i izplášini ud strášnata 
katánska páza, horata ni sa svárili da si zamat zadosta jádenji ud 
tej. Katu sa se svarnali, sa si dáli isáp, či barži sa stignali du 
danutu na čuválata. Izfarlini s kučijata u puljétu, pukraj žálnu 
sirumáškata kuliba, mlogjje familiji ni sa imáli kako da jadat. 
Predstávitelete na vlasta sa bli prevideli tuje trágičnotu stánji na 
mložtvutu i sa dušli s nekakvi sirumášći pomušti, osobitu za 
biznadeždnite stári ali za májćite s maneni dicá.

Homa ud parvite deni, po-gulemćite dicá sa naučili da sedat 
na red – “na upáška” kaćétu se-j dumalu u vremeto na 
diktaturata – za da dubávat idno kumáče  čarin leb s marmaláda. 
Idno vreme, se-j dubávela taze “porcija” i u škulata, u idna 
páuza. Dicáta du tri gudini i trudnite žini  sa dubáveli “porciji” 
mleku, a dicáta nad 3 gudini “porciji” marmaláda. Du 5 juli se-j 
dával i pu idin leb na nikadarnite za da ni umrat ud gláć. 
Deportiranite sa imáli právu na pulvina leb čarin, détu ij mogalu 
da se kupi ud Feteşti-gárata. Stárite i dicáta sa naprávili barži 
idna putéka ud nekolku kilométera iz setbite ud puljétu, za da 
stignat du taze “porcija”. Leba nikade ne stigal za sate. 
Stujánjitu na upáška ij zlamenuvalu máj idin boj megju živini, 
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zaštotu idin po-stár čeleć ud Biled ij bil pregázin ud mložtvutu. 
Mlogjje sa se vrášteli u sélu s prázna turba. Sám náj-jáćite i 
po-usilnite dicá sa stigali du napreć i “sa pipnali” leb i sa vikali 
sled tuj, zaduolni kantu unezi, kujatu sa čekali gládni napreć 
kulibite: “Sam kupil leb! I áz sam “pipnal” leb!”.

U spomenete na idna ud mojte rudbini i dnés ij žuvu još 
prežuvenotu žálnu ditinstvu, izminatu pud  niprekasnatata 
opasnus na glaćta. E kako si spuminuva tá za parvite mesece ud 
Baragáne: “Misla či smi bli náj-sirmásete, ni smi imáli ni kako 
da jadémi i ni smi hodili nitu na škula, zaštotu ni smi imáli s 
kako da se ubujmi, a vežulijata ne prestánvala, smi sedeli i denja 
u dunjata, za da ni izmraznimi… tugáz se-j dugudilu da dodi u 
dumá idna nána za da mu vidi, zaštotu smi bli sassém nakažisani, 
smi bli u dumá tri dicá i idna bába. Ni moža da zabráva, či taze 
nášta nána, katu ij dušla ij imála u rakata idin cel leb, zaštotu u 
tej ja-j čekala idna gulema familja. Katu ij videla, kaćé, 
izgladneni, glademi čarnija leb, biz da ištimi, tažko-j sas žina, ij 
učupila za sekugu ud námu, pu idno drobenče. Tugáz sam rékala 
na po-manenata mi sistra, biz da me čujat drugjjete, či áz samá bi 
mogala da izema satu smunče, a sistra mi, pá taj gládna, ij rékala 
či i tá bi mogala da ji izedé”.

Ujdinati u nakáza, horata, rudbini ali kumšije sa se pumágali 
megju tej. Nekuja, razsvetlini vájda ud Guspudina Boga, katu sa 
bli izdignati sa turili po-više jádenji u kučijata, a drugjje sa učli 
na štácijata i s dve kučiji. Taj se-j dugudilu i s moja dedu, 
Mirčov Ján. Toj tamánj si-j bil dušal ud tamnicata i vájda báš za 
tuj ij bil po-tvard za da se prutivi na komunistete. Kalén ud 
maćite, détu gji-j pudnél, toj ne se ubarkal u usukanotu stánji na 
izdiganjétu, negu ij preprávil dve kučiji, kujatu gji-j udpusnal s 
pomušnici, kača za hozenji. Pukraj náj-nužnata pukaština i 
po-više urede, ij zal mašinata za šijenji i idno badanče s rićija i 
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zadosta jádenji. A máma, se-j usukala pa ij izfarlila grancite ud 
kučijata i ij počnala da revé nakažisana: “Sa mi zali dicáta, ni mi 
treba više ništu!”. Se vidi, či u tažćite saháte na izdiganjétu, 
nisréćnite sa sadili različnu stánjitu u kujétu sa uleteli. Makár či 
sa imáli “idnákvu právu”, nekuja sa zali ud tej po-više, drugjje 
máj ništu. Katu sa stignali u Baragáne, homa u parvite saháte 
prežuveni u prugonstvu, horata sa se usetili, či kolku mlogu 
neštu bi ji trebalu – máj ud satu – i kolku málku sa si zali. I taj, 
nekuja stvári sa stignali, ničekanu, u bagážete na deportiranite. 
Na primer na nr. 166, katánata ij bil ondzi, kojtu ij udkáčil 
saháta ud na stenata i lampáša i ij pital: “ Saháta i lampáša ni vu 
treba?”. Po-sréćni sa bli unezi, kujatu sa se mánali ud tej pu 
ubičája na banátčenete, sas šunći, slanina, májs i brášnu. Tija ne 
usešteli taj téraka na glaćta i u parvite nédeli sa mogali da si 
pumognat rudbinite.

Sled tri deni prežuveni pud golotu nebu, u parvata nedele ud 
izdiganjétu, ij stignal idin sámolet sas štábve ud Bukuréšt. 
Makár či nijé báš vernu, mlogjje vervat i dnés, či megju tej ij blá 
i Ana Pauker. Se ubážde, či idejata na deportirvanjétu bi blá 
tejna i či bi blá rékala na Dej: “Basarábčenete sa bli zaniséni u 
Siberija, ampa teze di za gji zanesémi?” Katu deportiranite sa se 
prebráli za da čujat novotu, “drugárete” ud Bukuréšt sa rékali na 
“stanovnicite” da sedat mirnata, da ni se plášat, či za imat právu 
da utidat na rabota i za badat pumognati da si izgradat kašti u 
novotu sélu. Propagándističnata reč se-j svaršila s idno izkritu 
zakánvanji, kujétu se-j razbrálu ud pudbelezvanjétu po-više pate 
na tuj, či aku ni se naprávat kaštite, daržávata i partijata za 
zamat merći. “Aku ni štéti, za vu namoremi. Znájmi nija kaćé da 
naprávimi tuj!”. Katu horata sa si krénali kantu kučijite i 
vremenitite ji kulibi, još sé sa ji se učuvali hurti, kaćétu: “brigata 
na partijata i na daržávata”, “Narodnata republika”, “pate na 
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socijalizma i na komunizma”, “drugáre Stálin”, “kravnika Tito i 
amerikánete”, no osobitu sa pántili, détu  po-više pate se-j blo 
ubádilu, či “Néma pać za vráštenji” i “Tuke za žuvejti i za 
rábutiti ud siga natáta”. Nedelnija samolet ij bil kača idno 
izkázvanji na udsadvanjétu. Idno dite ud tugáz, Mánjov Vénci, 
pánti či ij dubávil idna dzárdzala ud idin po-milustiv “drugár”. 
Taze rabota, dnés, se vidi či-j idno presmevanji.

Biz da ji se ubádi či zako i biz da sa krivi, deportiranite sa 
razbráli ud “gulemite štábe ud Bukuréšt”, či sa udsadini, biz da 
se znáj za kolku vreme, “Za nasélvanjétu na Baragáne”. Ij blá 
idna laža, kujatu ne mogala više da prevári nikugu, a osobitu 
deportiranite. Zaštotu sa znájali či u tej sa ji vikali “hámešni 
ćabure” i “izustánati u izpláštvanjétu na dlažnustite kantu 
daržávata”, “niváljani špekulánte” i “reákcionárni elemente”, 
kujatu treba “da se izkurenat”, a ud druga starna sa videli u 
Feteşti afiše za propagánda s “kravnika Tito”, u rakata s 
karvavata brádva, prugonatite sa razbráli, či tejnotu deportirvanji 
ne se naprávilu za zaselvanjétu na Baragáne, negu ud političesći 
uzroci i mrázenji. Se razbire, novite selá za badat istensći lágere 
na nasilnata rabota, nužna za gulemite daržávni stopánstva – 
GAS – IAS  – ud blátutu na Borča i Blátutu na Brăila.

Pázinu ud sekuritátete, ud milicijata i ud uružin katanšág, 
novotu sélu, kujétu ij trebalu da se izgradi “ud fundaménta”, ij 
blo preličnu na idin utorin láger, i kača sate takvize selá, treba da 
badi zapisanu u romansćija gulág. U buletinete na izdignatite 
se-j turil osobit beleć za orgánete ud pázata, idin pičet sas 
sluváta D.O. (domiciliu obligatoriu – zadalžitelnu stanuvanji). U 
parvite nédeli, seku izdignat ij trebalu da se javi na milicijata za 
da se znáj či-j tám, pu kaćétu ij upisan u listáta. Toze “apel” na 
deportiranite ne se razlikuval máj nikak ud sekudenjšnotu 
prebrojvanji na zatornite u tamnicite.
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Véčar se-j čuvalu kaćé horata vikat idin na drugj: “Hájda na 
milicijata!”. Máj cela gudina sa-j bli zadaržáni buletinete. 
Stražuvanjétu i pázenjétu na deportiranite se-j kárelu čeć du 
sétnija denj. Katu ji se-j dálu právu da utidat na rabota, sa bli 
slédini, da ni utidat po-deléku ud 15 km. Patištata, štácijite i 
vlákvete sa bli pázini ud milicijáne i katáni, kujatu sa imáli 
zápuvest da legitimirat horata ud ukulinite na novite selá i na 
Kanále.

Narodnija Savet na okraga Jálomica ij prodil pismu na 
vremenitite obštini ud novite selá, či pu Ordena nr. 1584 ud 1 
oktober 1951 na Direkcijata na Milicijata, sektore za zapisvanji i 
izslédvanji na stanovnicite, horata ud teze selá némat právu da 
se mánvat ud tej. Tuje pismu taje ij ubáždelu: “…pu zápuvestite 
dádini ud Ministerstvutu na Vatrešnite Raboti, vu naznajevami, 
či némati právu da dávati dokumente na deportiranite i nitu da ji 
dupušteti da napusnat sélutu, udvan sám za na rabota, du idna 
dalečina ud 15-20 km”.

Da izbegniš ij blo máj nivazmožnu. Kujatu sa bli uluváni, sa 
bli pedépsani za primer, da naplášat drugjjete. Prez tuj se-j 
usigurilu pudpalnotu ugradevanji na seláta na deportiranite. Taj 
ij  izpátil Andrija Kálapiš – nemija (nr.  377), kojtu ij učal da 
puhodi bráta mu u Bukuréšt. Sa gu uluváli, sa gu sadili i sa gu 
udsadili na dve gudini tamnica “, či si-j napusnal mestutu, détu 
sedi”. Čeć i za da utidiš na rabota u ukulinata, sa bli nužni 
dokumente, pudpisani ud milicijata. Sled dve-tri gudini, katu 
se-j videlu, či horata sa naplášni, utornija láger ij bil pázin málku 
po-udpusnatu. No za da izragni, ne izragnal nikuj. Na kade da 
utidi? Zonata ij blá mlogu dubre pázina. Ij ustánalu zabelezanu, 
či u unuj vreme ij imálu 14 lágere na Kanále, 12 lágere u 
Baragáne i 18 tamnici u Bukuréšt i u ukulinite. Deportiranite, 
po-slobudni ud drugjjete, ne mogali da izbegnat ud toze pakalj 
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na Ministerstvutu na Vatrešnite Raboti, biz da badat uluváni. Za 
1 máj i 23 august – zákunnite práznici – zabranevanjétu da se 
izlezi ud sélutu ij blo još po-ostru, a pázata ij blá osobitu 
ujáknata – dvojna.

Sled katu sa dubávili udubrénjitu na mamáčete ud Bukuréšt, 
horata sa krénali na rabota, homa ud parvija pundelnić, u právu 
sled idna nedele ud strášnata nošt, katu sa bli izdignati. Stárite i 
dicáta sa ustánali da pázat kulibite i krávite. Drugjjete s kučiji, 
ali u peš sa se prebráli na brega na Borča, pukraj kompata. 
Bišnovsćite kune, kujatu ne minevali prez druga uda, udvan 
Rángata ud 10 rázkače, prez ćarmidenite mostve, mačnu sa si 
predeleli straja za da se vazkáčat na dasčenija most, détu gu-j 
taglilu idno lagjiče. Sas stráj sa se vazkáčili i banátčenete. 
Puléku, horata i kunete za se naučat, zaštotu za minevat seku 
denj za da rábutat u firmite i u gradinite na GAS ud Blátutu na 
Borča. Ni moži da se hurtuva još či se zaslužva, no sa dubáveli 
makár jádenji u kantinata i sa mogali da si zanesat “u tej” neštu 
zelenčuk. Tugáz sa videli za paruv pać gradini s bámi i nivi s 
amerikánsći lešnici. Napreć banátčenete sa se javevali ne sámu 
novi ukulini – Baragáne, Dunava, Borča, Blátutu – negu i 
nipuznáti rástbi i zemedelsći raboti.

Za deportiranite ij blo mlogu mačnu da se predadat i nitu ne 
mogali nikade da prejamat satu novotu. Sled katu sa ji zali 
kaštite i zemete, deportiranite sa si počnali žuvota u Baragáne 
sas saldzi.Čeć i márvite i gadinite, tažko ij, udstarnéni ud 
mestáta, détu sa žuveli napreć deportirvanjétu, sa se prebireli 
naoklu kučijata, idinstvenotu neštu, détu ne blo lucku za tej. 
Tažkotu duševnu stánji na deportiranite ij blo razvalnuvanu, 
častu pate ud dugadjáji, kujatu sa sabuždeli, nostálgični 
spomene. Za izprekáža dve takvize dugadjáji.  Katu po-više 
deportirani žini sa bli u parvija ij rabotin denj na idna daržávna 
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ferma, na pládne ij dušlá idna kučija s bidone s jádenji. Žinite, 
gládni, sa sadnali i sa čekali jádenjétu. Ama katu idna ni báš 
čista bukatárća ij počnala da deli, ud pulata, pu idno darábče 
čarin leb, kaćétu se dáva za pumána, nisréćnite žini sa se 
pugladeli idna-druga i sa počnali da revat. Nikuj ne se ni dupirel 
du jádenjétu. Falusijata na žinite ud Banáta ij blá po-silna ud 
glaćta i punizevanjétu. Mezin Marija, dáskalća s dve maneni 
dicá ij duznájala či se purdávat krumpele u Feteşti. Žinata ij 
stánala ránu sutirnata za da badi sigurna či za stigni na red i za 
dubávi krumpele. Sa se purdávali pu 5 kila. Tá ij iskala 10 kg., 
zaštotu se-j mislila na dicáta ud tej. “E, ti si ud novotu sélu; teze 
ni dubávet ništu!” – ji se-j sopnala purdaváčćata i májćata se-j 
varnala s prázna turba vaz gládnite ji dicá. Kátedenjšnata buna 
na deportiranite ij blá, kako da imat da turat na tarpézata za 
jádenji. U Baragáne, prez letnite mesece ij blo tolkus guraštu, či 
idna bába, Gánčov Tuša (nr. 1274), za prekázva, po-više pate, na 
tejnata unučka, kaćé ij pulivala razžárnija pépelj i ij legala s 
licitu kantu zemete, za da moži da si uddiše. Biz da ima nikakva 
senća, dicáta i stárite sa pudnáseli s maka letnija oganj na 
razsvedénija Baragán.

Kučitata sa upustuševali málkotu jádenji ud kulibite. Spasénji 
za horata sa bli gradinite, u kujatu sa rábutili i krávite za mleku, 
unezi kujatu sa gji imáli. Biz kráva u kaštata, mlogjje dicá ni bi 
izdaržáli tažkotu stánji na deportirvanjétu. No mlogjje ne imáli 
ni konj, ni kráva i sa bli stári i bulnávi. Vredni zemedelce, kujatu 
znájat či pluga i mutikata ránat sveta, banátsćite páure sa se 
uluváli homa da kusat žitutu za rana, ali sa počnali da rábutat pu 
árijite i na varšálćite. I taj, uščérešnite ćabure sa stánali ud idnaš 
nadničáre, slugji, kučiše i páznici. Naučéni da imat ud satu, sigá 
sa méli razsipanite zarná u kučijata, sa vejali mećeninata ud pud 
varšálćite, sa ubireli zarnáta umešeni sas zeme ud pu árijite. Taje 
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sa počnali da se preprávet za da izminat parvata zima. Ronkov 
Stépan, pontator na árijata, si spumenuva, či Mirčov Ján (nr. 
166) ij iskal seku denj dupušténji da si utidi na pládne s kučijata. 
Na skoru ij razbrál, či čeleka s tazi prelega si-j izsipval u tej 
žitutu nabránu u carulete. Trudoljubivus ali krážba? Sigurnu či 
zemedelcete, na kujatu daržávata ji-j zala satu, ni sa si tváreli 
takvize pitánčita. Po-glávnu ij blo za tej da imat ud kako da 
žuvejat. Sa si izgubili máj satu. Udvan tuj na 22 august 1951 ij 
imálu idna gulema hála i ćiša, kujatu ij udávila po-više burdije.

U teze tažćite deni, s nušti nasnuváni sas saldzi i s 
biznadežde, sa počnali da varvat sé po-častu na glavite na 
deportiranite različni “drugáre”, aktiviste i sekuriste ud rajone i 
ud okraga, ali ud “po-gore”, za da predorat horata da počnat da 
si gradat kaštite. No komunistćite mamáče sa se ćuskali s idna 
prutivnust na deportiranite, détu ne mogali da ja predelejat. 
Ćaburete ne se ustávili lésnu da badat zastávini i zaduméni 
“večitu” u Baragáne, pu olete na Dej i pu nauka na “tájka” 
Stalin. Častupate aktivistete sa bli pusrešteni s hurtite:” Kakva 
kašta, guspudár, ali drugár, nija se mánvami nájsenj!”. 
Nisréćnite deportirani, izkratini sas sila i grubjánstvu ud Banát, 
dabe stignati na krája na Baragáne, véć sa se mislili da se varnat 
u tej. Vráštenjétu ij blo tolkus žélinu ud sekugu, či  ji se-j videlu 
i vazmožnu. Ne mogali nikade da si izmislat, i nitu da sanuvat, 
či u kakva nisréća za stignat. Satu ji-j preličelu na idin san, détu 
sa gu žuveli uistena.

Za tuj, katu nemsćite familiji sa počnali, parvi, da právat 
srovi ćarmidi i da gji sušat na slancitu, ni se znáj koj ji-j 
sabotiral rabotata. Prez nušta ćarmidite sa bli iztapkani, kača 
idno znaménji za unezi, kujatu sa udpusnali srešte komunistćite 
vladánce. U idin informativin raport ud august 1951 na 
Vremenitija Savet se pudbelezeva, “či idin del ud malcinstváta, 
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kaćétu balgarete i sarbite, kujatu sa 80-100 familiji, se zadaržet 
da si gradat kašti.”

Náj-mlogjje sa dumali, či kátu sa udsadini da žuvejat ud sigá 
natáta u Baragáne, tugáz da badat premestini “dole”, pukraj 
stárite selá, po-ubránini ud vetrovete. No kakotu partijata ij 
udsadila, ne mogalu da se uminé. Novotu sélu ij trebalu da se 
izdigni na mestutu, kadetu nekuj ud Centrálnija Komitet ij turil 
prasta na hártata i kadetu “drugárete”, ud tozi Komitet, sa 
zapuvedali da badi udstarnén “dušmánina”.

Du nasétne, prebireni niprekasnatu ud tapanáre Lorentz – idin 
švába, sakat ud buja, ud novotu sélu-i predorini ud sekakvi 
gulemáče ud centrálnija aparát, kujatu sa ji hurtuvali “utornu” i 
sa  ji žélili “dubrotu”, deportiranite sa videli či némat kade i sa 
razbráli “udlačvanjétata na partijata”, t.j. na komunistkata 
diktatura. Sé pá u tejnite duši ij ustánala málku optimistična 
tvarduglávus: “Za naprávimi teze kašti, ama ništé sedimi tuke!” 
– sa dumali tija.

Presélinite – kaćétu sa dumali oficijálnu na deportiranite – sa 
srešteli sé po-častu listá zalepéni iz ulcite s udlačvanjétata na 
Vremenitija Komitet ud novotu sélu, détu ij mogalu da se četé: 
“Sate stanovnici sa dlažni da si izgradat kašta. Seku nužda, 
svazana s usigurevanjétu na hranitelnite produkte, s rabotata za 
izdarženji na familijata, za badi razpatina sám aku tija si izgradat 
kaštite”. Sled tuj, idnija za badat zatorini, spured či ne si 
izgradili kašta.

Právenjétu na srovite ćarmidi ne blo idna sassém nova rabota 
za deportiranite. U rodnotu ji sélu, ciganete sa právili tazi rabota. 
Sigá tuka ud nužda, ćaburete sa zali tejnotu mestu. Zemete, 
umešena  s uda i pleva, sa ja tváreli u tipáre, za pu idna ali pu 
dve ćarmidi, naprávini ud dasčeta, sa gji taglili s puhora, osobitu 
dicáta i sa gji izsipvali na idno rámnu mestu. U  istena ciganska 



65

rabota. Idnija, kujatu sa žuveli još s prázna nadežde, sa se 
presmevali na parvite, kujatu sa se uluváli da právat srovi 
ćarmidi: “Kako sti se uluváli da graditi teze kurnici? Vija ni ištiti 
da si utiditi u vás? Ni sti čuli či varvat amerikánete?”.

Ud ole, ud more, seku familja si-j izbrála idin ud dváta 
modela kašti. Tija sa bli tip A ali tip B (s dve ali s idna soba). 
Idin pu drugj, pukraj seku burdij ij počnalu právenjétu na srovite 
ćarmidi. No ij trebalu mlogu uda i ni sa imáli ni káci, ni zadosta 
kánti ali sadve. Nekuja ni sa imáli takvizi stvári, pa ij trebalu da 
se uzájamevat ud drugjjete, détu sa imáli. Idna familja (Mezin), 
s dváma vazrastni hora, ij naprávla 5.500 ćarmidi. Za 1.000 
ćarmidi sa dubávili uda ud idna čisterna, a za drugjjete 4500 sa 
kupili uda, zaštotu ni sa imáli kune i kučija. Spured či ne imálu 
uda, mlogjje sa udfáleli ud srovite ćarmidi i sa počnali da právat 
dzidvete ud zeme nabita s tutumáka. Taze metoda se-j 
uputrebuvala i u rodnotu mi sélu, za dzidvete megju gradinite na 
stopánete. Za nabitite dzidve ij trebalu po-málku uda. Zaštotu za 
izdiganjétu na idna kašta, kolku i da-j tá sirumáška, ij trebalu 
po-više rabotni race, pu dváma-trima kumšije sa se ujdinvali i, 
ud sutirna du véčar, za po-više nédeli, sa nabivali za seku familja 
pu idno sirumášku kaštiče. Naprávini na sila, náj-više ud kaštite 
sa bli ud “manenija“ tip s idna soba ud 16 mp, idin prust ud 6 
mp i idin gánk ud 2 mp – “Za kako mu-j po-više, katu i taj ništé 
ustánimi tuke” – kaštičeta u kujatu sled tuj sa žuveli u 
natiskanica, uidno i u mizerija, dedve, rodnici i dicá, tri 
pukulénjita natrupani, kača u vreme na boj. (Náj-mlogubrojnite 
familiji sa bli: Augustinov Pérku, Katarov Márku, Velčov Pérku, 
Petkov Márku). Imálu-j i takoz stánji, či dve takvize gulemi 
familiji sa žuveli u idna kašta s idna soba sám. Katu ij nabližla 
zimata, žitutu, détu se-j namervalu u još vlážnite dzidve, ij 
izkukalilu, taj či stenite sa počnali da izgladvat sasém čudnu i 
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žálnu. Mizerijata ij blá pudpalnata ud vlágata, stućta i ud 
plesenjta.

Ni treba da se čudimi, či teze prugonatite ud sadbata, 
izkurenéni prez izdiganjétu i zatorini prez zadlažénjétu da ni 
napusnat mestutu na lágera, sa bli sas sarcáta i učite izpalnati s 
maka i gurčivus. Hora jáći, hora ud pukraj pluga, tija ne se 
ustávili prekléknati ud tažkustite, negu sa se borili “paursći i 
krasijánsći” za da užuvejat. Ne bli naučéni, no sa imáli tejnata 
nárudna filosofija. Ništu nijé dovečnu – sa si dumali tija – i, biz 
zdrávi, néma ni bugátstvu, ni nadežde.

Sa iznéli hiljadi badane s uda ud Borča, za da mokrat zemete, 
za da moži da se nabiva s tutumáka. Pukraj seku kašta ij ustánala 
idna jáma, idna rána u zemete na Baragáne, kača beleć na 
makata za izdiganjétu na dzidvete. Za idnija makata ij blá još 
po-gurčiva: Kalapiš Tibi, zaštotu baštá mu ij bil zatorin, a brát 
mu ij bil katána, ij rábutil samičeć na kaštata. Péndžarite, 
vratáta, darvotu ji-j dála daržávata, kujatu ij imála interes i briga 
da izgradi lágere u Baragáne. Deportiranite zemedelce, za da 
mož da si svaršat  kaštite, sa bli naučili tugáz da badat zidáre i 
darvudelce. Puleni sas saldzi i s pot, kaštite sa se izdignali za 
idno dosta kasu vreme, za kulu tri meseca. Na primer familijite 
Stojanov Vénc (nr. 260a), Velčov Luku (nr. 169), Mirčov Ján 
(nr. 166) sa izgradili tri kašti ud 8 augusta du 14 oktobera 1951 
g. Izgradéni na barži, kaštite na novotu sélu sa bli zadosta slábi i 
niduvaršini. Pokriva se-j naprávil ud papur, dunésin s kučijite ud 
na10-15 km, ud blátutu na Borča (u Frumuşiţa kaštite sa bli 
pukriti s pleva). Dicáta sa bli začudini ud izgleda na sélutu, 
kujétu na barži se-j izdigalu, se-j gradilu. Inž. Mánjov Vénc si 
spuminuva i dnés za učudvanjétu mu, s kujétu ij gladel, kača 
dite, idno nekaku darvenu nabijálu, na idnata starna zarezanu na 
trepći, preličnu na idin grébenj ud pitél, kujétu se-j uputrebuvalu 
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za dumestvanjétu na papure na pokriva. Idin takaze dićis ij bil 
stánal udkole neštu uvetenu za páurete ud Banát, kujatu sa si 
právili pokrivete s crépve, duneséni ud Kikinda ali Džimbolj, 
kaćétu sa bli i kaštite ud Stár Bišnov.

U Baragáne, hubankotu ditinstvu ud napusnatite dumá ij 
počnalu da badi sám idin spomen. Po-gulemćite dicá sa se 
upregnali ud počnivanji u brigjite na tejnite ji. Makár či 
rodnicite sa gji gádili, sa gji zapireli, tija sa naučili “da nosat” u 
tej, primrakum, pu idna daska, izvádina na izkritu ud depozita, 
détu se-j namerval nasreć sélu i kujatu vazana s puhora, sa ja 
taglili iz redvete ud pamuk. Sirumašijata ij právila i gulemite i 
manenite da se zakáčat za seku daska. Idna nošt sám ne imálu 
više dasčenija nužnić ud pukraj burdijata na doftura Bojin Petru. 

Du nakráj jesenjta, stotni kašti sa zamestili burdijete. Sa bli 
smešni i slábi kašti, no sa bli po-sigurna zakrila za prez zimata.

Sa ustánali i nekolku familiji udsadini i da prezimuvat u 
burdije – familiji ud stári, uduvici ali nekuja ud redćite još 
prutivnici na izdiganjétu na novi kašti. Tija sa gladeli kaštite, 
taje slábi i Bož pazi kaćétu sa izgladvali, s nekakva nikadarnus i 
premirevanji. Da žuveš pud zemete ij blo još po-gulemu 
punizevanji za tej.

Sigurnu či u miseljtite i u sanvete na sate deportiranite-
stanovnici u burdije i u kulibi ud zeme – sa se javevali 
nostálgičnite izglede na rodnite kašti ud Banáta, kašti remnivi i 
témelni. Ne imálu denj da ni si dumat: “Sé pá za se varnimi nija 
u nášte kašti”. Kolku žélenji i maka izkázva tuje prepuznávanji : 
“Seku denj mi-j reválu sarcito za u dumá, kača na idin čeleć 
zatorin u tamnicata i kojtu znáj, či sé pá za se varni u tej.” 
(Mánjov Vénc – nr. 279).

Pukraj izgráždenjétu na sobstvenite kašti, deportiranite ij 
trebalu da zamat del na “dubruvolna rabota”, za da izdignat 



68

Plána na novotu sélu Valea Viilor - Feteşti, ud Baragán (753 familiji)
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oficijálnite kašti ud nasreć sélutu: Sélsćija Savet, škulata, 
milicijata, dispensáre, kooperátivata. “Ni práviš dubruvolna 
rabota, ništé ti dadémi leb!” – toz ij bil idin ud zákunete na 
komunistkata diktatura. Seku familja ij blá dlažna da dadé pu 
500 novi ćarmidi za izgráždenjétu na obćensćite kašti i da zami 
del u rabotata. Horata ni sa dubáveli leb i zelenčuci aku ne 
rábutili i za izgráždenjétu na tezi kašti. Katu se-j počnala škulata 
u septembera, dáskalete, izbráni ud megju deportiranite, ij 
trebalu da mobilizirat rodnicite na rabotite za gradenji, i da gji 
nagladvat. Administrátora Chitic, ud Feteşti, idin spekulánt 
pijánca (po-kasnu za badi udsadin) ij mámil rabotite. Toj ij imál 
idejata či sate dáskale da izlezat prez nušta u dvá saháte i da 
pázat patištata, détu izlezvat ud novotu sélu, za da zadaržat na 
dubrovolna rabota horata, kujatu sa  utvádeli ud tamni-zori na 
rabota. Misijata ne izhodila, zaštotu dáskalete i profesorete ne 
zastávili mlogu tima. Zaštotu sa bli i tija  izdignati pa sa se 
sdružili s mložstvutu. Kaćé bi mogalu da zaprat da ni utidat na 
rabota teze usirmašénite hora, kujatu sa imáli u tej dicá i ne 
imáli kako da-j dadat da jadat?

Zaneséni u Baragáne, deportiranite léku-puléku za počnat da 
se predávat na idin kaharin žuvot, mlogu različin ud žuvota u 
Banáta, no tuje predávanji sassém ne se izpalnalu nikade. 
Kaštite i bordijete sa ji usigurili mestu za sedenji, no sa ustánali 
mlogu drugjje buni i brigjj. Kujatu  sa mogali sa učli s kučijite 
ali s racite, da zaslužat kumáče leb. Idin rabotin denj ij bil platén 
s cenata na tri leba, ali po-málku. Na počnivanji kunete, krávite i 
gadinite, málku štutu sa bli, sa spáli pud golotu nebu, biz da imat 
nad tej nikakaj pokriv. Praščetu, kojtu ji-j imál, se-j utránvalu u  
jámata ud détu se-j zala zemete za kaštata. Parvite nédeli, 
jádenjétu se-j gotvilu kača “na kulibata”, tojest na utorin oganj. 
Po-kasnu sa se iznamerili i sobite izkupáni u zemete. U idna 
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jáma čtvartita, zadosta dalboka, sa se právili na idina kráj trepći 
za slezvanji, a na drugjja kráj, na danutu, kača idna dupka ud 
tunel, se-j namervala udalbána sobata. Za ogane se-j 
uputrebuvala plevata, izsanati klonjta, no i pručutite budli na 
Baragáne. Dicáta, kujatu sa pázili krávite na kraj sélu, sa se 
naddelevali da uluvat budlite kartaváleni ud vetara na Baragáne, 
sled tuj sa gji nanizvali na dalgji puhori ali drot i sa gji taglili u 
tej, kača idnija zamnji gulemi i luspevi. S oganj ud budli, u 
primitivnite sobi, izkupáni u zemete sa se pékali piti i točinu s 
marmaláda, pu novite recépte na sirumašijata. Mlogjje sa hodili 
u čarkvata ali u grobištata za da dubávat pumána. Náša 
kumšijin, dedu Luka Velčov(nr. 169), nekupaćšin bugát sélenin i 
pručut luvčijin na dropji ud naoklu saláša, se-j fálil s varénotu 
usladénu žitu, détu ji-j jál u Feteşti ali u Buliga.

Izkurenéni ud komunistete, stanovnicite ud zemevite kašti i 
ud burdijete ud Baragáne sa se kurážili i sa se pumágali idin 
drugj, uidinati u biznadežde i jád, u vera i izdarželivus. Nikade 
ne bli razbráni po-dubre, kača u unezi tažći deni, mudrite hurti 
na stárite, spured kujatu kumšijina ti-j paruv rod, kaćétu i či 
kojtu si namaleva nuždite, ondzi si uveličeva bugátstvutu. U 
istena, buja s nuždite ij bil kátadenjšin i taj ij izgladvalu či néma 
kráj. Zaštotu sa puznávali tažkotu stánji na deportiranite, osobitu 
nuždite za medecini i jádenji, rudbinite i kumšijete ud deléčnite 
ji dumá sa izhodili da prátat u Feteşti idin vagonj s brášnu, 
krumpele, ukadénu mesu, slanina, májs i drugjje neštá, no i 
medecini, spured brigata na dr. Bogdan ud Stár Bišnov. Za žálus 
vagone ij bil zadaržán ud vlasta u gárata Feteşti, satu ud vatre ij 
blo zadinu  i purdádinu u aprozáre, a delegáta Velčov Pálču – 
Mustikčva, zatorin. Zápuvestite sa bli diktatorijálni, taj či 
deportiranite ij trebalu da prežuvejat tažčinite sami, zaštotu seku 
svazka s tejnite ud rodnite mestá ij blá, osobitu na počnivanji, 
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sassém zaprena. Pu naredbata nr. 675 ud 24 september 1951 g. 
na Milicijata na trasporta pu železnija pać Bukuréš “se 
zapuvedva konfiskuvanjétu na sate kolete stignati za 
deportiranite ud ukulinite Ialomiţa i Galaţi, makár kakaj da-j 
koleta, biz nikako razjásnivanji, či bi blo ubleklo ali drugjje 
stvári”.

Deportiranite ne imáli právu nitu da dubávet pismá, ni da gji 
puhážde nekuj. U istena zápuvestite sa bli tolkus ostri, či sa 
zapireli čeć i náj-parvite rudbini. Ronkov Rášu (nr. 529) si 
spumineva, či katu ij bil na rabota u Dobrudža u 1951 g. kača 
mlád eskavatorist, ij dušal u Valea Viilor, da si vidi rodnicite, 
bráta mu i sistrite mu. Homa ij bil arestuvan i anketiran zarad 
tazi “krivica”, ij bil zadaržán idno vreme ud Sekuritáte-te i ij bil 
štrovan. Toj se-j bil utarvál ud deportirvanjétu, zaštotu ij bil 
usinuvén, ud idin néguv uču.

Makár či sa bli jáku prugonati ud totalitárnija sistem, 
deportiranite sa znájali da si upázat uvervanjétu i da prežuvejat u 
lágera utorin u Baragáne. N. Steinhardt piši u “Žurnále na 
blažénstvotu” za tri variánte na prežuvevanjétu na zatornicite. 
Izdignatite sa uputrebuvali sám idin ud tej. Tija ni sa 
uputrebuvali metodata na samuubivanjétu prez uništvanjétu na 
nadeždite i na spomenete, negu naprotiv, katu sa videli či nikuj 
ne gji ubil du tugáz, sa imáli satu právu da si spuminuvat i da se 
nadevat. Ne uputrebuvali ni fizičnotu izbegnivanji, tojest da 
žuvejat ud dnés za utre, da se ubličet u dripele i da jadat gá 
prelégni. Nadaréni s idna jáka duševna sila i s idin zdráv morálin 
duh, ud zemedelska i religiozna natura, deportiranite sa 
uputrebuvali, biz da znájat, upatvanjétu na Winston Churchil, 
spured kogutu: “gá se javi tiranijata, pudtisničestvutu, 
mizerijata, nisréćite, zlobnustite, izkušuvanjétata, opasnustite, ne 
sám či ni se ustáviš predelen, negu naprutiv izvádiš ud tej ludata 
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žélba da žuveš i da se boriš“. U istena, gurčivija žuvot u stánjitu 
na deportiranjétu gji-j naprávil ne sám da ni sa biznadeždni, 
negu i da se borat za prežuvevanji s još po-gulema izdarželivus. 
No na ultáre na taze prutivnus za ima i mlogu žertvi.

Katu sa videli či u kako stánji se daržat márvite, či néma 
štaloci i rana, jesenjta 1951 g., u novotu sélu ij dušlá idna 
komisija, kujatu ij naprávila idno interesnu predláganji:”Kojtu 
žéli, moži da si purdadé kunete i krávata na Daržávnotu 
Zemedelsku Stopánstvu. Mlogjje, zaštotu ne imáli ni štalog, nitu 
senu, ali makár  pleva, sa purdáli márvite na daržávna cena i sa 
ustánali još po-sirumáse. Drugjje sa se preprávili da izdaržat, pa 
sa si naprávili pu nekakaj štalog ulepén du kaštata, sa grápili 
pleva i sa prebireli tulij. Ud blátutu na Borča sa dunéli s kučijata 
darvá i klonjta ud tipoli za pokriv. Makár či parvata zima ij blá 
po-krotka, mlogjje márvi, osobitu kune, pá sa se izhárali – ud 
gláć. Horata ne svárili da se preprávat ud vreme za zimuvanji: 
“Némaš ti kaštata gutova, pa tugáz gá još da se buniš i za 
nužnotu za prez zimata na márvite?” Katu ij izminala zimata, 
kunete, détu sa udceleli sa bli tolkus slábi, či ne mogali ni da 
stánvat. Ij trebalu po-više mažije da gji izdigat i da gji pudpiret, 
a posle da gji važat usreć dve darvá s pu idin pukrovic pud 
kurémete za da možat da sedat na kráka. Iz ulcata se-j čuvalu 
častu pate  takoze vikanji: ”Hej, be, treba da izdignimi kone na e 
kogu!” Sled tri-čtir meseca, na 28 január 1952, ij dušlo 
uminevanjétu na noscete i noscete sa učli pu udata na Borča. Za 
tuj u 1952 g. ij bil još po-gulem sirmašlaga. Na istena se-j pátilu 
ud gláć. Unezi kujatu sa si izgubili kunete, krávata i noscete sa 
bli náj-nisréćnite. U fermite détu se-j rábutilu, ne se pláštelu tri-
čtir meseca. Nekuja détu sa imáli još márvi, ud nužda, sa si 
purdáli ždrébetu i krávata. Familjite ud Stár Bišnov sa bli gulemi 
familiji, ud pu dve-tri pukulénjita, s mlogu gládni garlá, a 
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hranitelnite proviziji sa se bli svaršili. Horata sa se pitali seku 
denj: “Ud di leb?”. S idna račna mašina, naprávina ud kuváč, 
se-j mélilu žitutu i kukuruza. Aku gji-j imálu. Unezi, kujatu u 
unuj vreme sa imáli málku ulij, marmaláda i neštu záhar ij 
mogalu da se računat sréćni. Puléku banátčenete za pusvetat 
mestutu i stánjitu za se umine na dubre, ama nikade ništé moži 
da se hurtuva za idin žuvot, taj kaćétu ij bil ud napreć u Banát.

Homa ud prolećta dubrite stopáne za počnat da si rábutat 
gradinata ud pukraj kaštata i da si utemelat idno manenu 
stopánstvu. Po-dubre sa se razpatvali unezi, kujatu sa imáli idna 
kráva. S vremeto, deportiranite sa počnali da si kupuvat maneni 
dobrudžánsći kune i krávi ud mestnite hora.

Rabutlivusta i razbirenjétu za počnat udnovu da nosat plod. 
Sé pá, jesenjta, ij imálu još zadosta sirumáse, uluváni častu pate 
ud páznici vasadnati na kune, tugáz gá sa karšili kučene ud 
nivite na fermata, détu ij blá udtáta guričitu. Páznicite sa 
puznávali tažkotu i nekupać biznadeždnotu stánji na 
deportiranite. Náj-više pate páznicite sa gji gonili sám za da gji 
naplášat. Taj či ij mogalu da se vidat gulemi kučiji ud Banáta da 
kásat slédini ud páznici na kune. “Kátu sa mu zali satu, nija ud 
kako da žuvejmi?” Etu idin argument, kojtu ij izgonval i straja i 
srama. U idno takoze stánji tájku ij mogal da se utarvé ud 
páznicite spured či ij imál po-hubavi kune. Áz sam bil na 
kučijata, uplášin, či kako bi se dugudilu, aku bijmi bli uluváni.

Dicáta ne razbireli pudpalnu dramátičnotu stánji, u kujétu sa 
se namervali tejnite rodnici i sa igráli dálja na žumutra megju 
burdijete. Sa skáčeli ud niduvaršinite dzidve na idnija kašti, 
kujatu ne bli svaršini nikade. U škulata, sa begali naoklu idna 
gulema i dalboka jáma, na kujatu sa dumali “jámata na 
smraćta”, ali sa právili darveni avione s vetárnici – zabodnati na 
idin prat – za da gji duj i da gji varti vetara. Dicáta sa hodili s 
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krávite da gji pasat, i gá se-j dugáždelu da flezat u zaprenata 
zona, tojest iz sedbite, páznicite sa gji gonili iz budlite. Sa ji 
zemeli márvite, sa gji zakárvali na obštinata i sa gji ukárvali u 
idna ugráda. Rodnicite ji trebalu da si gji izvádat ud tám, prelega 
s kujatu sa bli tatnati i glubéni.

Idna gulema rádus za dicáta ij blá da igrájat iz bližnite plevi 
na fermata. Gá sa gji luváli, páznicite sa ji zemeli gáštete. Ne 
fálili ni igrite na boj, s darveni sábji s “rolve” kača Stálin, Tito, 
Churchil, Trumann, Eisenhower. U igrata na boj kača Stalin i 
Hitler – náj-puparženite personi u unuj vreme – deportiranite 
dicá sa se uružvali s kako sa mogali. Idin spomen: kača 
razbojnić, sam bil umámin i áz u kancalárijata na škulata, 
zaštotu sam nosil, izkriti pud drejata dvá buzdugáne nabiti s 
gozdeje, po-više darveni nužove i pistole, idin cel arsenál “za da 
pubija Stalina”. Se vidi, či tažćite hurti  na po-gulemite sa 
ubarkvali  igrite na dicáta, kujatu sa imáli idno ditinstvu s kasu 
vreme za igra i biz žélnite igrulći, idno ditinstvu upleténu s 
brigjite na rodnicite ji .

Náj-manenite sa usešteli po-málku sirumašijata i 
punizevanjétu, tija sa ubličeli biz nikakva briga sirmášćite 
dreščita, a tenisete ji ubeleni s kréta sa se daržáli za nedelešna 
ubuština. Práznicite sa bli sirmášći i biz nikakva ćičnus. Idna 
kasa rádus za dicáta ij blo nadprevárvanjétu s kune na faršángji, 
sétnata nedele napreć gulemija post, no satu ij blo sám idna 
parodija.

Sigurnu, u Baragán, dicáta sa uzreli s mlogu po-barži, zaštotu 
tejnotu ditinstvu ij blo skasénu, u novotu sélu ne imálu zdrávu dite, 
kujétu ne blo turinu da rábuti kača vazrastnite hora, u gradinata, na 
uda, u fermata ali s kučijata, pukraj rodnicite ali rudbinite, neku 
pać i pu 14 saháte na denj, kaćétu se-j dugudilu s Mánjov Vénca, 
na kogutu baštá mu ij bil u Galaţi u špitále, bulnáv s druba.
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Sé pá, i u tuje tažkotu stánji na izsélvanjétu i nadálja sa se 
ráždeli dicá. Du parvata zima sa se rudili čitir (Ronkov Rácka, 
Karadžov Kogju, Čokánj Anka i Stojanov Mariška), a du 
vráštenjétu ud Baragán za se rudat sassém 23 dicá. Toze 
manenija broj na ráždenjétata ij uzrukuvan ud stánjitu na 
mizerija, sirumašija i stráj u kujétu ij žuvelu mložtvutu na 
izsélnite. Mládite familiji sa se plášili  da si zamat téraka na 
utránvanjétu  na idno dite. Nitu sanitárnotu stánji, ne blo kakotu 
treba – sa umreli dve dicá, idno monče ud 3 meseca i idno 
mumiče ud 4 gudini, a  idno drugu dite ud 6 meseca, Vasilčin 
Roku, za se razbuli ud meningita, bolest kujatu si ustávi náj-
tažćite sledi u žuvota mu, biz da moži da se izceri (umren u 
1975 g.).

Jesenjta gulemite dicá sa počnali škulata. Škulata ij blá 
izgradéna zadosta barži. Dzidvete sa bli ud srovi ćarmidi. Imálu 
ij idin dalak koridor, na détu u idnata starna sa bli naredéni 
klasvete, a na krája, u starnata ij blá kancalárijata.

Dáskalete sa uvarosali stenite i sa umuli pu dole s muturina, 
taj či na počnivanji na meseca november, škulárete sa flezali u 
klasa. Dicáta sa bli ud različni náciji, pu seláta ud détu sa bli 
deportirani: vlajsá, nemce, madžere, sarbi, balgare, sluváci, 
židuve. Se-j učilu na romansći jazić, na nemsći i na srabsći ud  
I-IV klás, a du VII klás sám na rumansći. Se razbire, či mlogjje 
ud tezi dicá ne znájali vlášći. Ij blo nužnu za idna pudgutvitelna 
gudina, katu po-više se-j učil vlášćija jazić, spured či náj- više 
dicá sa bli ud nacijonálni malcinstvá. Dáskalete sa bli ud megju 
deportiranite učitele. Spured bizplátnata pomuš, détu sa ja dáli 
na dicáta ud Valea Viilor i či  gulemudušnu sa se álduvali i sa 
služili na káuzata na presélinite, sa ji razsvetlivali dicáta, smi 
dlažni da ji spuminémi makár imetata: Dăescu Nicolae, direktor, 
Tiglea Ioan, profesor pu matemátika, Gârneţ Mihai (bivš oficir) 
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profesor pu istorija i geográfija, Raţiu Ioan, profesor pu himija, 
Chiriac Vasile i Ana Păunescu, profesore pu rumansći jazić i 
literatura, Mezin Maria, profesor pu rusći jazić; Jurca Eleonora, 
Ana Pircea i Chirac Veturin, dáskale.

Za mlogjje ud dicáta, škulata ud Valea Viilor ij blá, u idin 
náčin, idno novu počnivanji. Za da pudkripat slavjánsćija 
element, ubičen ud komunistete, u Stár Bišnov učenjitu na vlášći 
jazić ij blo zamestinu s učenji na balgarsći jazić, a siga, u 
Baragáne se-j minalu udidnaš na učenji na vlášći jazić. Sa imáli 
trudnusti i mlogjje drugjje dicá, zaštotu sate ud V klás nagore sa 
bli uidno: vlajsá, nemce, sarbi, madžere, balgare i drugjje 
nacionálnusti.

Tažćija žuvot ud Baragáne ij bil kača idno dubro 
pudtiknivanji za učenji, zaštotu mlogjje rodnici sa žélili da si 
utarvat dicáta ud tažćija žuvot prez učenjitu, a škulárete sa 
pukázvali po-više interes za škulata, spured častotu dekanji na 
dáskalete: “Vija ni viditi kako se dugážde? Sám kakotu imati u 
glavata ni mož da vu-j zami nikuj!”.

 Ama pá mlogu dicá sa moreli  da napusnat škulata, još ud 
V-ja ali ud VI-ja klás, za da rábutat s rodnicite ali da sedat da 
pázat kaštite i sirmáškotu imánji. Škulata ne blá i ne mogalu da 
badi zadalžitelna. Škulárete, kolkutu sa ustánali, jésenj i proleć, 
u ćišovnite deni, sa si vlekali  krakatá iz tažkata kál na izdanatite 
ulci ali na právu iz gradinite. Kámeni ali asfaltirani putéći i 
patišta ne imálu. Zime, za da utidat na škula, dicáta sa se borili 
sas Severnjáka i s bizkrájnite vejálći. Zastávinu ud more báš na 
krája na Baragáne, biz nikakaj naturálin dzid za ubránvanji, 
sélutu ij blo farlinu u pate na sate zlobnusti na naturata. Častu 
pate, u vremeto  na vežulijite, učenjitu ij prekasnivalu za 
nekolku deni, zaštotu ud zavejanite sas sneć kašti i burdije ne 
mogalu da se izlezi i utidi du škulata.
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Makár či u Valea Viilor stánjitu ij blo tažku, se-j učilu 
serioznu i dubre, kujétu se dukázva ne tolkus s mlogjjete 
izbukani, negu s náj-ambicioznite i náj-kadarnite škuláre, kujatu, 
sled svaršvanjétu na gimnázijata ud novotu sélu, sa slédili liceja 
i fakulteta (ing. Nákov Vénc, dr. ing. Mánjov Vénc, prof. 
Mirčov Rášu, pud-ing. Mirčov Jáni, ing. Mirčov Péri, 
Augustinov Katarinka – patikárća, ing. Ronkov Feri, Ronkov 
Rafael – absolvent na konservatora, Petkov Cona, Bobojčov 
Rášu, Ronkov Štefi, Mánjov Luči, prof. Ronkov Néda, Velčov 
Luku, Velčov Tuša, Augustinov Tuša, Bratan Péru, Mánjov 
Marija, dr. Mánjov Kaluša, Stojánov Vénc, Stojánov Pérku, 
Kalapiš Pérku, Katarov Tereska, prof. Boboičov Máću, Bártulov 
Nikola, Stojánov Péru i dr.). Mlogjje sa moreli da učat zadočnu, 
biz da hodat na škula.

Gulemite familiji, više pate sastávini ud čtir pukulénjita, sa 
žuveli u još po-tažku stánji. Familjata na Augustinov Pérka (nr. 
337) ij imála na počnivanji 9 duši: čuka-dedve, dedve, rodnici, 
dicá i unuci, ud kujatu náj-manenija sám idna gudina. Burdija ij 
bil  pre-manen i zadušliv za takvaze familja, za tuj sa se mislili 
da si naprávat dve kašti. Náj-stárite, za da ni badat idin térak, sa 
se sdružili s idna druga familja, (Katarov Márku). Katu kaštite 
sa bli gutovi, stárite sa ustánali pud nebeto, zaštotu tejnite 
sadružnici ne ji dáli kašta, spured či i tija sa bli mlogu. 
Borenjétu za udcelevanji ij uništilu razbirenjétu, taj či stárite 
Augustinov za žuvejat u satu vreme na deportirvanjétu na idno 
improviziranu mestu, pukraj kaštata na tejnite dicá, i tija véć 
stári, kujatu sa imáli i tija dicá i ununci. Tám, kača u idna 
kočina, za dremat pud dunjite, za se rasat ud stuć zime, ali za se 
dušat ud pépelj i guraština, lete. Drugjjete za pudnáset 
natiskanicata u idna kašta “tip”, détu stárite sa spáli u prusta, a 
rodnicite i dicáta, 5 duši, sate u idna soba. U 1952 i 1954 g. 
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familjata za se uzmloži s idno monče i idno mumiče. U tuje 
stánji, gulemotu mumiče, Katarinka, makár či ij imala sám 12 
gudini, ij stánvala prez nušta za da se uči mirnata. Sled gudini, 
ambicionirani ud sirumašijata i punizevanjétu, pete brájće 
Augustinov za si izpalnat predloganata sadba: náj-gulemata za 
stáni patikárća, srednotu mumiče, Tuška, gradinársći tehnik, 
mončitata, Pérku i Rášu, za stignat cenéni dofture, a tejnata náj-
manena sistra, Marija, za se naprávi puznáta kača medicinska 
asistenta. Ij idna čudésa, či ud idno taj tesnu, i ud severnjáka na 
deportirvanjétu purasvanu gnezdu sa izfraknali takvize ud nauka 
usvetléni sadbi.

Ud megju deportiranite u Valea Viilor sa se izdignali mlogjje 
intelektuálce, po-gore dádinite primere sa sám ud balgarete. 
Treba da spuminémi, či teze rezultáte sa se dustignali prutiv sate 
zapirenjéta. Taj, u parvite tri gudini, na deportiranite škuláre ne 
blo slobudnu da učat u liceja, a uzroka ij bil, či némat právu da 
si napusnat zadalžitelnite dumá. U dokumenta na Vremenitija 
komitet ud  oktober 1953 g. mož da se četé: ”Naznajeti učenicite 
ud srednite škuli ud váštu sélu, či ni se udubreva da se zapišat 
kača redovni škuláre, negu možat da dávat sám privátin 
examen”. Sám u sétnite dve gudini, idna nekakva tolerántnus ij 
dupusnala upisvanjétu na škulárete u licejete ud Černavoda i 
Fetesti. Sled vráštenjétu u tej, tija za si káret nadálja s gulemi 
tažkusti, liceja zadočnu (Nákov Vénc, Ronkov Feri i Rafi, 
Brátan Péru, Mirčov Rášu i dr.). Dokumentete, détu sa gji 
dubáveli ud Obštinata ud Stár Bišnov, za da ji služat u škulata, 
sa sadarželi seku pać “vleklo: bivši ćabur” (viš dokumenta 
dubávin ud Mirčov Ráša u 1960 g).

Sled katu u Banát sa izgubili satu, – kaštite i zemite sa ji bli 
zadini na sila ud komunistete – deportiranite u Baragáne sa 
ustánali sám s právutu za rabota, taj kaćétu ij razširvala 
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propagándata na partijata. Homa ud parvata nedele, deportiranite 
sa razbráli, či rabotata ij idinstvenija pać za prežuvevanji. U 
blizu pet-gudišnotu izsélvanji, za rábutat ne za da turat neštu 
nastarna – ugazdevanjétu, u tejnotu stánji, ij blo nivazmožnu – 
negu za kátadenjšnija leb, zaštotu sate – ud dite ud osem – déset 
gudini du izmurénite stári – sa bli idnija robve na rabotata.

Novotu sélu ij blo idin istensći láger na rabotata. Sate raboti 
sa bli mámini ud idin vremenit komitet, sastávin ud aktiviste na 
partijata, kujatu sa informirvali po-gore, na počnivanji seku 
denj, a posle ud tri na tri dene, za stánjitu na sélutu (kolku hora 
izlezvat na rabota, stánjitu na zdrávitu, materijálete za gradenji, 
bremennite žini, kolku dicá dubávet mleku i dr.). Sa se prášteli 
informativni statistični raporte za stánjitu  na rabotnite race,pu 
pura, seks, kadarin-nikadarin, profesiji i t.d., tabele i rabotni 
mestá. Daržávnite fermi ud naoklu novotu sélu sa trasili 
nadničáre za rabota u setbite s pamuk, uris ali u gradinárstvutu i 
t.d.

Rabotata na deportiranite ij blá mámina i kontrolirana. Horata 
sa se javevali u fermite s tabele i delegát, i na vráštenji u sélutu 
sa predávali tabela s horata, kujatu sa rábutili tozi denj. 
Hodenjétu na rabota ij blo u peš, pu nekolku kilumétera pać du 
tám i nazać.

Kaćétu sa hodili na rabota, deportiranite sa se zapuználi s 
mestá, za kujatu ni sa čuli nikade: Feteşti, Grădiştea, 
Cocargeana, Cegani-Dunăre, Dudeşti-Stolnica, Facultate-fermă, 
Buliga, Semeni, Bărbaţi, Poarta Albă-ecluza, Cernavodă, 
Medgidia, Hagieni-Vasile Roaită i t.d. Parvata gudina, za 
sigurnus, se-j rábutilu pu bližnite fermi. S vremeto rabotnite 
mestá sa se uzmložili, no unezi, kujatu sa hodili po-deléku na 
rabota, sa imáli nužda za delegácija i tabel, uniséni na posta na 
milicijata. Ud 1953 g, sled smraćta na Stalina, se-j rábutilu još 
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po-deléku, taj či se-j stigalu čeć du Medgidia. Presélvanjétu se-j 
dukázalu duhodinu, zaštotu ij dávalu mlogu hubava, no slábu 
platéna rabotna raka.

Patuvanjétu se-j právilu s vláka u gulema natiskanica i s 
gulemi opasnusti, zaštotu se-j hodilu po-više pate s personale, ali 
marfáre, pu saljbite, ali čeć i gore na vagonete. “Bože, tuke za 
pádnimi” – sa si dumali žinite – “no mu-j upázil Bog!” prekázva 
Liza Čokánj (nr. 221). Ni preminevanjétu na Borča i na Dunava, 
s kompata ali s lagjičita na lipovenete, ne blo po-sigurnu. 
Pretvárini, lagjičitata sa pluvali na dvá centa nad udata, a 
banátsćite nadničáre u tuj vreme, unemeni ud stráj, sa molili 
Boga. Mlogjje sa pubeleli ud stráj.

Deportiranite i dnés još pántat unaz žálnata i tažna pesenj, 
détu sa ja peli sate ujdno, osobitu tugáz gá sa bli sami na rabota 
iz Blátutu na Borča:

E džandárete varvat
I Banáta zagradat.
Ránu kat’ smi stánali
S pušći sa mu pázili.
Vatre kat’ sa flezali
Ákte sa mu iskali
Sa mu se nasopali:
Imat sám pu dvá saháte!
I na štácijata, se utváde!
Káret mu kača čipore,
Taje-j sám gá-j boj, o Bože!
U vagonete mu bakat,
A sarcáta mu se rasat.
Nosli sa mu prez seláta.
Sa mu-izvádli ud Banáta
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Hodli smi, zabidvali smi
U Baragáne stignali smi.
U puljé sa mu zastávli
Sas rabota sa-m’ natvárli,
Iz firmite, stári, mládi,
Či biz leb smi i smi gládni.

U Baragán, sekuj ij rábutil, koj di-j nameril, kakotu ij znájal 
da právi i du nasétne kakvotu ij uváril: u razsádnicata ud Fetešti, 
na sajvánete ali na kočinite, na železnija pać i na telefonete, na 
daržávnite fermi i na Kanále, na gradenjitu, vaz katánite, u 
stácijite za trakture i mašini i t.d.

U 1952 g, Petkov Ján, Petkov Máću, Nákov Nikola, Nákov 
Ján i drugjje, sa si uminali páursćija zanaját i sa naučili da 
rábutat kača darvudelce i zidáre u ekipata Saligny ud na kanále. 
Sled idno vreme, ne ji blo slobudnu da hodat tám na rabota, 
zaštotu ij blo po-deléku ud 15 km. Meserijata, détu sa ja naučili, 
za ja káret i sled vráštenjétu ud Baragáne. Na mlogjje fermi 
stánjitu ij blo improviziranu i mizerábilnu: se-j spálu u baráći, 
ali mlogjje pate pud golotu nebu. Nadničárete sa rabutili ud 
tamnu-du tamnu, sa bli zle platéni i mlogu naredku – pu tri čtir  
meseca ne dubáveli ništu – i , du nasétne, sa se udbráli s pu idin-
dvá leja na denj. Častu pate sa ustánvali i dlažni, ali spured či ne 
imáli na počnivanji buletin, drugjje sa pudpisvali i sa ji zemeli 
noscete. Idin spomen: na gradinata ud Cogani, sam rábtil uidno s 
drugjje dicá ud 12-13 gudini. Smi se mánvali ud sélu s rodnici 
ali s dedve. Ud gárata Feteşti smi se kačili na idin vlák-personál, 
u kojtu sekupać ij blo natiskanica, za da stignimi u Poarta Albă. 
Ud tám se-j utvádelu u peš čeć blizu du musta na Dunava, 
izgradén pud mámenjétu na indžilire Saligny, a sled tuj se-j 
slezvalu vaz Dunava. Sas stráj, smi gladeli kantu drugjja breć, 
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détu sa se bli krénali rabotite na kanále na smraćta: Dunav - 
Čarnu murjé. Sa se videli rubjášete kaćé rábutat s robi  i tárgji, 
pázini ud uružni katáni. Ij blo takoz, či gá-j vidiš da se purasiš. 
Mlogjje ud političnite udsadni, kujatu sa rábutili na kanále sa si 
izkupáli  tám i groba.

Dnés se znáj, či Romanija, sled buja ij počnala da se 
preubrášte na idna gulema tamnica. Makár či ij blo gulema 
tájnus, u geográfijata na zatornicite, náj-mlogu ud lágerete sa bli 
u Baragáne i na Kanále. Tažnite kárti, naprávini sled tuj, 
pukázvat či u unuj vreme, u toze pakalj, ij imálu čtirset tamnici i 
lágere za uništvanji.

Ud Cernavoda da utvádeš s lagjičitu pu Dunava, sám na 
nekolku kilométera, na levicata, u “blátutu”, kaćétu se-j dumalu, 
se namerva fermata Cegani-Dunăre. Ij blá idna ferma-gradina na 
brega na udata. Mestutu ij blo usamuténu, kača idin láger za 
rabota. Nadničárete, náj-više ud tej žini i dicá, sa spáli u baráći i 
sa jáli u kantinata. Na gradinata sa rábutili i idna-dve žini, ud 
dunavsćite selá. Teze žini sa peli  pu sata denj. Ud Cegani 
rabadžijete sa si hodili u tej na dve nédeli. Idin nedelin denj náj-
málku, nadničárete sa gu sedeli u fermata i za tej ne bil idin 
práznić, negu idin denj pust i žálin. Čokánj Liza (nr. 221) u unuj 
vreme mláda májća, ni mož da zabrávi, kaćé nedele, u fermata, 
ij mula glavite na mumičitata ji s uda ud Dunava. Marija tugáz ij 
imála 13 gudini, a Ágata 12 gudini. Na skoru, dvete mumičita za 
napusnat sassém škulata za da si pumognat rodnicite, taj kaćétu 
za naprávat i mlogjje drugjje dicá. Sedemte klása sa gji svaršili 
sled mlogu gudini, zadočnu, katu sa bli véć užénati i sa imáli 
tejni dicá véć na škula.

Na mončitata lete po ji-j blo da rábutat „na vlekanji”. U unuj 
vreme ne imálu kombájni. Žitutu se-j nosilu na idna árija, nakraj 
sélu. Gá se-j varšilu, na krája na varšálćata se-j prebirela na 
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gramáda plevata na naviljak. Toze naviljak ij trebalu da se digni 
gore na plevata s idin kábel taglin ud traktur K.D. na šinve. 
Kojtu ij bil na vlekanjétu, ij trebalu da darži naviljaka vazan s 
lánaca i s pumušta na idin kol. Se-j vazval kolkutu moži 
po-gulem naviljak i se-j vlekal gore na plevata. Gá stigni gore 
se-j iztaglival kola i naviljaka se-j udvazval. „Na vlekanji” sa 
rábutili po-više dicá. Naprimer: Lebánov Rašu ij zemel i négva 
brátovčed Čokánj Péri ud 7-8 gudini, sám za da moži i toj da 
dubávi jádenji. Pu nekupać, na káčenji, naviljaka se-j 
prevarteval ud na plevata, pa-j zarável ondzi, kojtu ij rábutil na 
vlekanjétu. Gá sa se dugáždeli takvize „nisréći”, dicáta mlogu sa 
se rádvali, zaštotu tezi nisréći nikade ne se svaršvali s ništu zlo. I 
áz sam bil zarovin pud naviljaka,taj či sled tuj sa me trasili s 
paza, za da ni me ubodnat s vilite.

U Baragáne deportiranite sa moreli da naučat da právat ud 
satu: sa si lepili sami kaštite, taj či mlogjje pate ji-j pádela kalta 
na glavata; sa iznamerili varosvanjétu s idna ruta natupéna u vár. 
Máma, Mirčov Mariška, ud zemedelća ij stánala šiváčća. Za da 
mož da si utráni dicáta, ij rábutila du kasnu prez nušta, na 
svetlinata na lampáša s petriola. Kumšijina, Stojánov Vénc (nr. 
260) ij razmeval u satu, čeć i ubuština ij právil. Po-lésnu ij blo 
za unezi, kujatu sa si dušli ud katánite, kadetu sa naučili 
zidarijata i darvudelstvutu. Mekánicite sa si namerili rabota u 
tejnata profesija, taj kaćétu ij bil Kalapiš Feri, kojtu ij stignal šéf 
na sektor u Stácijata za Mašini i Trakture (S.M.T.) Hagieni, ud 
sélutu Vasile-Roaita,  rajone Feteşti. Ronkov Stépan ud 
zemedelac-mekánik ij stignal kélner, a katu se-j varnal ij stánal 
“impegat” na pate železnija. Ne blo mačnu na Mezin Imre, kojtu 
ij bil sekretár na obštinata, da stáni ekonomist u Oraca-Feteşti 
Dr. Božin Petru i nadálja si-j kárel meserijata, sé s tuj 
usarcevanji, sé taj čelešći i s razbirenji, kaćétu i ud napreć, 
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makár či ne imál máj ništu ud nužnotu za négvata meserija. 
Mlogjje ud izdignatite na négu treba da zafálet či sa ustánali 
žuvi. No négvata kašta i négvotu imánji ud Stár Bišnov za ima 
novi guspudáre ud reda na grabežlivite komuniste.

Deportiranite ne náj dubáveli rabotni mestá za mamáče – 
negu sa bli zemeni kača nadničáre, zaštotu sa bli računati za 
vazmožni sabotore. Náj-mlogjje ud deportiranite sa stánvali taje 
idna ármija ud nadničáre. Mlogjje ni sa imáli više kune i kučiji. 
A kujatu sa gji imáli, sa se angažirvali u različni raboti, čeć i 
prez zimata. Etu nekolku spomene: u idna daržávna ferma, 
horata sa sekali, ud ole, sata nošt slanca májća, ud stráj, či da ni 
se razmisli já deréktura, i da gji ustávi i biz teze “darvá” nužni 
za sobata; u Grădiştea, parvata gudina, deportiranite sa rábutili 
biz pláća u žatva i u varšitba, a mamáčete sa gji dekali da si 
zemet pu málku ud ranata: “s turbata, ne s čuválata”; zime sa 
nosili darvu i vaglišta za katanšága. Idna zima sa bli vikani da 
rábutat na aeroporta tri kučiji – idnata ij blá na moja bašta – no 
palćenete, katu sa videli ud kako ij hurta, ni sa šteli da rábutat, 
zaštotu sa gji káreli da učistat mušturácite. Ama basarábčenete 
refužáte, katu sa razbráli kolku za zaslužát, sa izvaršili i tazi 
rabota.

Po-zaduolni sa rábutili izkurenénite balgare u letutu na 1953 
g., katu se-j dubávelu 25% ud rožbata za žatvata, varšenjétu i 
prenásenjétu na žitutu. Familjite, kujatu sa imáli kune i race za 
rabota – sa se računali i dicáta -sa dubáveli i du 3.000 kg žitu. 
Taze ničekanata i dubre platénata rabota ij dušla spured dekreta 
308. Pu toze dekret, mestnite kujatu sa se angažirali vaz 
daržávata za da dubávet kartéla – u unuj vreme  kartélata ij blá 
idno daržávnu i partijnu privilégji – sa bli dlažni da predadat na 
daržávata zemete gutova zasejana! Ud taze zeme se-j dálu posle 
u 1954 g., na izdignatite pu dvá hektáre za kukuruz. Idnija ni sa 
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šteli da zamat, ud stráj. Na zemedeleca Mirčov Ján, moja dedu, 
ne mu trebalu više zeme, sled katu ij bil bit i gázin “za zemete”, 
arestuvan i zatorin u Popa Şapcă “za kotite”. Kojtu se izpičé s 
čurbata, duj i u pifćata. Jesenjta, idnija sa sejali žitu u nivite 
dubávni “za putrebuvanji”, a prez letutu na 1956 g. sa se varnali 
za da-j pužanat (megju vreme sa si bli dušli u Bišnov, u zimata 
na 1956). Deportiranite ni sa bli izpireni za da moži da žuvejat, 
ama nitu ne se ubugatili. Sa žuveli ud dnés za utre, kača idnija 
zle platéni slugji na komunistkata daržáva i sa pudnáseli 
punizevanjéta, détu sám spured verata u Boga sa gji tarpeli. 

   U blizu pette gudini na deportirvanjétu, novotu sélu i 
bližnite selá sa se svazali, taj kaćétu ij dádinu i kaćétu ij dubre 
megju hora, biz konflikte. Straja ud na počnivanji na mestnite 
hora, uzrukuvan ud diversijata, lažata s “titoistete”, 
“koreencete”, “zlite ćabure” i “basarábčenete izdádnici” barži 
se-j udstarnil prez puznávanjétu na istenata. Tugáz plášenjétu i 
niuvervanjétu se-j zamestilu s užálvanji i s čelešku useštenji 
kantu deportiranite. Nekolku spomene:mestnite sélene sa prejali 
u gázda po-manenite dicá na banátčenete, sa gji daržáli u tejnite 
dumá, biz nikakva pláća. Dáskalćata Mezin Maria si 
spumenuva, sas zafálnus, za idna familja ud nakráj grada, kujatu 
ij prejala u tej, u parvite deni, tašta ij i ditetu ji. Zaštotu pismáta 
sa bli cenzurirani, mestnite hora sa bli saglásni da stigat pismáta 
na tejnotu ime. Prez taze rabota ne se “raznáseli” više taj mlogu 
pismá. Satu tuje dnés preliče na idna naivnus, gá puznávami 
kolku strášna ij blá “sekuritáte-te”, no to pukázva, či mestnite 
hora sa se vládali čelešći i s dubra ole, sa znájali da utagnat 
rakata za pomuš na unezi, kujatu idna nipravédna i bizbožna 
politika gji-j pedépsala. 

Teze vrazći sa bli usnuváni i na idno stánji ud začudvanji i 
ninadéznus. Novotu banátsku sélu i vétija grád ud regáta sa se 
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zapuznávali kača dvá različni sveta. Banátčenete sa ustánali 
začudni spured primitivnusta na mestnite. Tija sa se zaduolvali s 
izvanrednu málku:kunete maneni i kučijite maneni; kutletu i 
kučenčetu za nuštuvanji cela nedele u puljétu; kusenjitu na 
žitutu sas sarpa; mutikata udrezana na ćošak; kaštite nisći i 
maneni, pukriti s plij i biz zágrade; néma gradini i kutárći; 
manenotu prašče vazanu za kraka; častotutu uputrebuvanji na 
kačamága i na ribata, kaćétu i drugjje novi raboti na kujatu sám 
da se čudiš. Nijdi ne mogalu da se vidat páursćite aláte i 
nemsćite mašini, uputrebuvani u Banátskotu zemedelstvu. Ne 
imálu ni rašlamisani darvá i nitu rašlamisani lujzá. Ne mogalu 
da se vidat gulemite i bugátite stopánstva puznáti megju 
zemedelcete na Ardéle i ud Banáta.

A támkašnite hora sa se čudili, či lolku sa vredni i kolku 
mlogu puznávat banátčenete i za tuj ne vervali u lažite, s kujatu 
sa gji čarnali i sa gji ukrivevali vladáncete, a sa se pitali: “Bej, 
za kako li sa dunéli tuke teze hora ud Banáta?” Léku-puléku, 
mestnite hora sa krénali da se káčat u “Valea Viilor”(“Dulinata 
na Lujzáta”) za da vidat “sélutu ud gore”, osobitu gradinite i sa 
pitali kaćé se sejat morkulete i maka, kaćé se sejat krumpelete, 
kaćé se utránva rásada i mlogu drugjje raboti. Sám sa se čudili, 
zaštotu tija sa bli naučéni da kupuvat zelenčuci. Sa se čudili i na 
utásanite lebve i sa mislili či sa turini idin udgore na drugj. 
Banátskata civilizácija ij blá za mestnite idna istenska čudésa. 
Za mlogjje ud tej, banátčenete sa zlamenuvali idna prelega za da 
naučat mlogu neštu, naprimer da zamestat sarpa s kusata i da 
grápat. Pá banátčenete sa gji naučili da imat, pukraj kaštata idna 
gradina s “ud satu”, ama osobitu da preprávat prasetu “pu 
banátsći” ne da ji uputrebuvat za idin mesec, prez práznicite, 
kaćétu ji-j bil ubičája. Či le támkašnite, zime sa zakáčvali u 
pustrejata prasetu, razcepinu na dve i sa naváleli  da si režat ud 
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niji, da ni já da udpusni vremeto, da ni mrazni pa da se pukuvári. 
Gá sa bli pukánvani vaz drugáre u Feteşti, deportiranite sa 
predáli tájnustite na banátskata šunka i na kaštnija leb, pukraj 
mlogjje drugjje ubičáje preniséni ud vazdignatite banátsći selá. 
Stanovnicite ud tám mlogu sa se interesuvali za satu tuje i za tuj, 
sled svaršánjitu na deportirvanjétu, mlogjje sa puhodili 
banátsćite selá.

Horata sa se dubližili idin du drugj, no baragánskata ukulina 
ij ustánala lucka za banátčenete. Seláta sa bli naprávini náj-više 
u nisčinata, pukraj Borča. Gore ne mogalu da vidiš nijdi lujzá i 
oška, a nitu makár drugjje darvá. Satu kača gá ij blo pustu 
naoklu, du bizkrája, biz da se vidi nitu idin saláš. Strášnata širina 
na Baragáne ij zaduševala dušite na deportiranite i gji-j právila 
da se useštet sami i udstarnéni. I izgleda na Blátutu, s častotu 
preminevanji na Borča i na Dunava, gji-j plášil i raznimirval 
spured niprekasnatite opasnusti. Banátčenete sa gladeli začudni  
čardite ud bivule, détu sa preminevali prez Borča i prez Dunava 
i sa se mislili na plodnite puljéta ud Banáta, naredéni pu 
zemedelsćite škuli ud napridnata Europa.

Za da se ukurážvat i za da si smirevat dušite, deportiranite sa 
imáli ubičája da hurtuvat seku denj za vráštenjétu “u dumá”. 
Megju rudbinite i kumšijete ij blá puznáta gurčivata šalna na 
deda, Mirčov Ján: “Báš sigá se právat, u fabrikata, vagonete, za 
da mu zanesat u dumá!” – ij dumal toj gá-j čuval hurti, détu ne 
se izpalnivali. Makár či mlogjje sa mu dávali právu, pá 
tvarduglávu sa vervali či “utre” za krénat.

Du nasétne, práznite nadeždi za vráštenji sa se izgubili još 
po-više, katu na 26-27 máj 1952 g. spured krotkotu vládanji 
srešte “ćaburete”, sa bli udstarnéni ”izdádnicite” Ana Pauker, 
Vasile Luca i Theohari Georgescu. Idin spomen: prez nušta ud 
pu stenite na klasvete ud škulata, sa se izgubili idnija ud 
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sveticite na Političnotu Bjuro i sa se javili drugjje. Gheorghe 
Gheorghiu – Dej stáni i Predsedátel u Ministersćija Savet, 
Nicolski – šéva na sekuritátete i Drăghici – minister na 
vatrešnite raboti. Partijata se-j ujáknivala, a amerikánete sé ni sa 
varváli. Deportiranite sa pudnáseli pudpalnu kulta na Stalina – 
rusofizirvanjétu. Koj ti dáva ni te vára – duma idna palćenska 
stára reč. Ampa kojtu ti zeme? Tezi sa komunistete, kujatu sa 
zali satu na pušténite rabutlivi hora.

Deportiranite sa mogali da vidat seku denj kaćé minevat, pu 
pate železnija, vagone i vagone čisterni s petrijola, kantu 
Konstánca, za bojnija dalgj ud  300 miljone doláre kantu 
Sovjetete. U unezi tažćite gudini Kanále i Baragáne sa imáli náj-
mlogjjete lágere za unišvanji i deportirvanji, za tuj nadeždete za 
vráštenji sé po se-j uništvala.

Deportiranite ij trebalu da pudnáset novi zlobnusti i da gladet 
bizsilni čuduvitištata i vraždebnustite na prugonvanjétu. 
Nekolku čudni spomene: nad napastuvanotu sélu sa počnali da 
se javevat nipuznáti du tugáz grablivi gadini. Častu pate, 
banátčenete sa vidvali sikole (jástreba) da se varti visoku nad 
kaštite, burdijete i gradinite, a sled tuj da se spusni kača zarnu i 
da zami neku pile. Takoze neštu ne se vidvalu u Bišnov, ali u 
drugjje selá ud Banáta. Sled idno vreme horata sa počnali da 
puznávat dušmáne ud na nebeto, pa gá se-j javeval sikol 
(jástreb) sa vikali pu idin ud páznicite ud puljétu, kojtu ij imál 
puška. Dnés, sled tolkus mlogu gudini, Ţigănaş Ion si 
spumenuva za strášnite krilá na gadinata, détu ja-j grabnal u 
“ulcata na palćenete”.

Máj seku denj sa se varteli pu nebeto i reaktivni avione. Na 
blizu, na nekolku kilométera ij imálu idin savetsći katánsći 
aeroport. Ud tuke sa se izdigali mlogu aparáte (Mig-ve) za da si 
pukážat  silata i barzinata i da uglufevat horata. S vreme, na tuje 
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niprekasnatotu farkanji, denja i nušća, horata sa se predáli i to 
više  ne plášilu nikugu. U sétnite dve gudini ud deportirvanjétu 
ij mogalu da se sretat, nedele, muskálsći katáni megju 
izdignatite da purdávat jéftini saháte “Pobeda” i parfume 
“Lilega”. Ij neštu čudnu dnés, či muskálete sa bli pusnati 
slobudni da vidat mizerijata na novotu romansku sélu. Unuj, 
détu ne mogali da vidat u Siberija, teze katáni sa mogali da-j 
vidat u Romanija.

U istena, sélutu ne blo ud náj-hubanćite, s kašti izkrivéni, sas 
sirumášći bordéje, s ulici izdanati i palni s pépelj, s gradini biz 
darvá i dvorve biz zágrad. Taj či aku si pital “Di sediš?”, nekuja 
sa udguváreli s himbena falusija: “U mizerijata ud na nušta”, 
namestu u “guričitu ud na nušta”, kaćétu se-j zvála idna ud 
dalgjite ulci ud nakráj sélu, kadetu sa se namervali mlogjje 
palćensći kašti, megju kujatu i nášta kašta.

U šála, deportiranite sa mogali da ubádat, biz da mož da 
badat ukrivéni, unuj détu sa krili u miseljta. Idin primer: Mánjov 
Pálču, katu ij bil u Konstánca za da si kupi bicigli, ij bil zastávin 
ud idin miliciján. Katu mu-j iskal buletine, toj gu-j pital, či 
kako-j tuj pičeta “D.O.”(“zadalžitelnu stáništi”) ud na svetičitu 
na buletina. Čeleka ne se raznél i barži ij udguvoril “Drepturile 
Omului” (“Právutu na čeleka”) drugár miliciján!” Prikazka ali 
istena, dugadjájata se spuminuva.

Spured udvišna briga i spured nipuznáti uzroci na 
sekuritátete, na kasu vreme sled stiganjétu u Baragáne, sate 
bicigle i moturbicigle duneséni ud deportiranite sa bli ubráni, za 
da ni se izbegniva já s tej. Bicigla na moja baštá, kupin za skapi 
nosce ud Rágjne, ij stánal obćensku imánji, taj či gu-j 
uputrebuval Lorencz, páznika ud na Obštinta. Po-kasnu, katu 
nekuja ud deportiranite sa stignali da mož da si kupat novi 
bicigle, tija sa bli zapreni na različni náčine i sa bli štrovani 
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nipravédnu. Mánjov Vénci mladija si spuminuva či parvata féć 
sa mu bli zali bicigla, spured či sa bli dváma gore na négu, dve 
dicá u kasi pantalone(!), a drugata féć, spured či ij bil u Bukuréšt 
za idin dokument – pać zapren čeć i na idin škulár deportiran. 
Katu se-j varnal ij bil pedépsan s tuj, či sa mu zali bicigla, 
idinstvenotu neštu ud tej, détu ij blo po-cenuvitu. 

Izgleda na sélutu ij bil idnoubrázin, kaštite, kulibite i ulcite 
tolkus sa si preličeli megju tej, či stárite i dicáta, osobitu u parvite 
mesece, častu pate sa se raznáseli. Se prekázva za idno véć 
po-gulemku dite, kujétu, raznisénu i uplášinu, ij trebalu da-j 
zanisat u “centara”, “vaz kuperativata”, zaštotu sám ud tám ij 
znájalu kaćé da stigni u tej. I po-stárite sa se ubarkvali, mlogjje 
pate sa utváreli  lucći vratá s miseljta či sa stignali u tej, tolkus ij 
blo, izrámnalu deportirvanjétu i kolektivizma imánjitu na sekugu.

Na sreć-sélu, pukraj škulata, ij blá sirmáškata skromna kašta 
na Obštinata. Predsedátel ij bil idin sarbin, Milutin, dubar čeleć, a 
sekretárća idna Lesanu, žinata na idin sekurist ud Smikluš, kojtu 
samičeć si-j deportiral žinata, spured či gu-j blá javila za nekakvi 
čarni raboti sas zlátu. Taze léka žina ij blá istenska”daržálu ud 
nedžeć” i tá ij mámila Obštinata, zaštotu ij blá usukana s idin 
Chitic, predstávitel na vlasta ud Feteşti. Toj ij namorel horata da 
izgradat kašta i na négvata ljubovnica, no du nasétne niváljanija 
administrátor ij stignal u tamnicata. Teze morálnite muskurusti 
još po-više sa razžálvali dušite na deportiranite i na tej 
nipravédnustite sa ji izgladvali, či némat kráj.

Pá u centara ij bil i dispensáre, uredén na počnivanji u idna 
kuliba i idna kašta za ráždenji, studéna i slábu dotirana, aku 
računimi broja na novu-rudénite dicá, kujatu sa umreli u 
Baragán.

Se znáj, či zimite u Baragáne sa sas mlogu po-tažći ud kaćétu 
u Banáta. Parvata zima ij blá po-krotka i biz gulemi dugadjáji, 
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no drugjjete zimi sa bli sé po-ostri i sé po-tažku za prežuvevanji. 
I nakázete uzrukuvani ud mestotu sa počnali da varvat. Taj se-j 
dugudilu prez prulećta na 1953 g., katu se-j tupil snega. Tugáz, 
na nekolku kašti, osem na numer, kujatu sa se namervali na 
takviz mestá, détu ij sedela udata i spured či sa bli jáku šibani ud 
ćišite, ji-j uslabnal fundaménta i sa se sljuli kača idnija gabi.Teze 
nisréćnite sa si naprávili udnovu burdije, ne si gradili više kašti. 
Se-j srušil i idin del ud dzidvete na kaštata na familjata na 
Sofrán Jána (nr. 982). Takvize srušvanjéta ij imálu, spured či sa 
se nabivali kašti i na po-nisći mestá, zaštotu ij trebalu da se gradi 
pu plána na sélutu. Familjata Mezin si spuminuva, či pu plána ij 
trebalu da si izdigni kaštata na idno takoze nisku mestu, kača u 
danutu na idin tárelj. Sám sled katu mestutu se-j udávilu ud 
ćišata i kulibata se-j srušila, a udata ij naflezala iz dulápete i u 
drejte, indžilire s gradenjitu ij dupusnal da se uminé mestutu na 
kaštata. Za da ni se izmujat i da ni nagjiznat dzidvete ud kantu 
nušta, ud kadetu sa leteli gulemi ćiši i sa duli silni vetrove, 
takvizi či da biknat kaštata, deportiranite sa gji ubránvali prez 
prudalževanjétu na strejite pukriti s trast i pudpreni na idnija 
kuljove. Taj kaštite sa počnali da preličet na idnija sajváne, no sa 
izdaržáli du krája na deportirvanjétu. Ama du tugáz ij imálu da 
se dugudi još mlogu neštu.

U unaz ćišovnata proleć, na 5 márta 1953 g., Stalina gu-j 
smaknala kusata na smraćta. Diktatore ij umrel, no javevanjétu 
na izgubenjétu na “geniálnija” se-j čulu u rádio sám na utre u 
8.00 saháte sutirnata. Novusta ij purasila náruda – u paruv red 
zatornite i deportiranite – ne ud buleva, negu ud rádus. “Dubre 
či se-j svaršilu s négu” – sa si dumali tija. Rádio “Slobudna 
Europa” se-j pital: “Tirána ij pádnal. Za pádni li i tiranijata?” 
Se-j udredilu da se želej čtir dene, usreć 6 i 9 márta, no da sa 
rabotni deni. Naznajevanjétu na C.K. na R.R.P.(Centrálnija 
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Komitet na Romanskata Rabotničeska Partija) javeva:“Za nášta 
partija i za náša nárud smraćta na drugáre Stalin zlamenuva náj-
tažkotu izgubenji”. Na 8 márta, nuvinite sa predstáveli 
“geniálnija” i “pobedonosnija” Stalin na katafálka u ráklete. 
“Dubre či-j craknal” – sa dumali deportiranite. Na 9 márta 
horata sa bli zaniséni vaz ćipvete i portretete na Stalina. U 11 
saháte (12 pu saháta na Moskova), ij blo zapuvedanu 
zastánvanjétu na sate raboti za tri menute u várušete i u seláta. 
Idin spomen: Deportiranite škuláre sa bli naredéni u dalgjija 
koridor na škulata ud Valea Viilor (Dulinata na Lujzáta) i 
zadalžéni da slušet, malčeškom, sirenite. Partijata bi štela horata 
da revat s gurčivi saldzi, no nikuj ne revál. Dicáta sa znájali ud 
tejnite,či Stalin gj-j izsélil u Baragáne i diktatore ij bil spuredén 
s ničistija.

Sled smraćta na tiránina, sled katu sa bli zastávini rabotite na 
kanále, nadeždete za vráštenji na deportiranite se-j pusažuvila. 
Za žálus, za kasu vreme se-j videlu, či za tej ne se uminalu máj 
ništu. I dálja ij trebalu da pudnáset sé tuj izdirvanji i da se borat 
s novi i novi tažkusti. Na dzida na deportirvanjétu sa se 
nagradevali i prutivnustite na naturata ud Baragáne.

Idna dugadjája. Idnaš katu ij bil s kučijata za darvu u 
rázlivištutu na Borča, stárija Mánjov Paku (nr. 279), spured 
ćišite i dávenjétata, ij bil uluván ud idin taláz i ij ustánal izoliran 
tám samičeć cela nedele. Naučén s tažkustite i s ostrija žuvot ud 
na saláša, stárija ne se uplášil ud stánjitu, détu ij stignal – toj ij 
jál kosteni žábi pékani na ogane i taj ij prežuvel. Takvize 
punizevanjéta i prelični dugadjáji ij imálu po-više.

Právili sa se samuvolnusti. “Pu zákuna seku stanovnić na 
daržávata ij dlažin da naprávi 5 deni salahor u gudinata, a ćaburete 
du 20 dene”. Kugátu ne mogalu da se usiguri leba, ij blo mačnu da 
se naberat hora za rabota. Mlogjje ud tej ni sa mogali da zaslužat ni 
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kolkutu za da si kupat jádenji pa ni sa šteli da izlezat na bizplátna 
rabota, ama le pá sa moreli du nasétne. Etu idin primer: u 1953 g. 
po-više  žini, dicá i stári ud deportiranite sa bli namoreni da utidat 
u rázlivištutu na Borča da berat treva “hudilu ud kotka”(“laba 
pisicii”), nužna “za nášta socijalističeska industrija”. Sé u tazi 
gudina, na po-više familiji, ud izkráj sélu sa ji zali žitutu, kujétu sa  
ji kupili pušténu, ama sa bli bedéni či sa –j udkrádnali spured či 
homa prespate tej ij imálu niva sas žitu. U unuj stánji, 
tendencioznu sa se trasili, megju deportiranite, nipravédnu ukrivéni 
i krivi, zaštotu tija sa bli gladeni kača „dušmáne” i „sabotore” (viž 
rezolucijata za klasirvanji).

Ni dlažnustite na purcijite i na “kotite” ne zabidili 
deportiranite, taj či seku idna kašta ij trebalu da plati idna suma 
nosce i da predadé 5 kg. mesu za gradinata ud pukraj kaštata 
mu. Kujatu sa haznuvali i zeme udvan sélu sa plášteli još 15 kg. 
mesu za seku hektár.

U parvite dve gudini ni sa zemeli za katáni mládite deportirani, 
zaštotu se-j računalu, či ni sa predstáveli zadosta uvervanji. Sa bli 
katáni sám unezi, kujatu sa bli rukuvali napreć izdiganjétu. 
Naprimer Kalapiš Feri nr. 377 ij bil katána katu ij duznájal, či “ima 
usukála sas stanovnicite u Baragáne”. Homa ij utišal u triáža ud 
Bukuréš, za da razberé ud kako ij hurta, sled tuj ij iskal da gu 
pusnat i ij nadrandal u Feteşti za da si trasi familjata. Si spuminuva 
i dnés, sas saldzi u učite za strášnotu stánji, u détu ij videl 
deportiranite u “novotu sélu”: horata sa se bli pudbili pud dulápe, 
kučiji, pukrovce, klonjta, pamuk i pleva. Sled katu si-j udslužil, si-j 
utišal, za da proba da ustáni u Bišnov, no ij bil vikan u Timišvár, 
sled tuj u Bukuréš, ud kadetu zanisén s delegát du Feteşti i 
predádin s “D.O.” (“zadalžitelnu stáništu”) na familjata mu.

Čeć sled smraćta na Stalina, u 1953 g., sa zemeli za katáni i 
mládite izdignati. Tugáz sa narukuvali Nákov Nikola, Nákov Ján, 
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Nákov Péru, Petkov Ján, Stojánov Pálču, Drágomir Péru, 
Stojánov V. Gjura, Stojánov Gjura, Gánčov Ján i Vasilčin Roku. 
Kača katáni tija sa rábutili sám u paurijata, a idnija ud tej sa 
naučili posle i idna meserija – zidár, darvudelac, mekanizator i dr.

Na dve gudini sled izdiganjétu, na sreć sélutu, se-j dustignalu 
da se izgradi idna kulturna kašta. Sigá škulata ij mogala da 
predstáve prográme i praznikuvanjéta, oficijálnustite sa imáli di 
da daržat idna sloga, a osobitu mládite sa imáli di da právat 
bálve. Homa se-j usnuvala sélskata orkestra, na kujatu dušata ij 
bil talentiranija sarbin Dušán, idin mlogu dubar akordeonist ud 
Várjaš. U dalgjite zimsći véčare u kulturnata kašta sa se uriždeli 
taj zváni bálve, na kujatu sa se prebireli, pukraj mládite i dicá ud 
12-14 gudini i mlogjje rodnici, zaštotu teze sirmášćite veséljita, 
uredéni kaćé ij mogalu, sa bli idinstvenata prelega za horata da 
izbegnat ud tamnija kátadenjšin žuvot. U kulturnata kašta, 
kaćétu i na rabota, sa se srešteli sate nacionálnusti. U Valea 
Viilor (Dulina na Lujzáta), sélu s nekolku stotni kašti i mlogu 
burdije, sa žuveli u pudpalnu razbirenji sarbi ud Čanád, Sînpetru 
i Várjaš, s balgare ud Bišnov, madžere ud Keglevič i Béba, švábi 
ud Teremija, Nagjus i Biled, čihute, izdignati ud teze selá i 
basarábčene dabe zaduméni u Banáta, hora ud različni 
nacionálnusti, familiji uidinati prez sadbata na Baragáne i 
izpalnati sé s idna nadežde:vráštenjétu u tejnite si dumá. U 
novotu sélu, nacionálnite malcinstvá sa bli po-više ud 
rumancete, no nikade ne imálu nirazbirenji megju tej. Sate sa se 
usešteli ujdinati prez sadbata na grubjánskotu prugonvanji, za tuj 
sa se kurážili i sa se pumágali idin drugj.

Pu nekupać, lete véčar, pukraj kulturnata kašta ij dvádela 
“karavánata” – automobil s moziji “za kultivirvanji na 
mložtvutu”. Dicáta sa tičeli parvi za da vidat filma, détu ij bil 
sovjetsći i napreć négu ij trebalu da ima dvá “žurnále” 
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propagánda za “novija žuvot”, détu se-j gradil u Narodnata 
Republika. Aku operatore ij bil po-dubar, horata sa slušeli i 
málku muzika, náj-više pate pesmite: “Marinică, Marinică” i “E 
Lenuţa tractoristă”. Idin spomen: u škulata se-j predlogalu na 
dicáta da vidat “Hámlet”, a za tuj i trebalu da izpešuvat mlogu 
kilométere du štácijata Feteşti. Drugjje sa učli da se smejat 
zájdnu s Vasile Tomazin, čáku sa žuveli u tragedijata na 
deportirvanjétu. Zadušénata kultura ud véselite festivále i 
zlamenuvala epokata na proletkultizma. Udvan tuj, dicáta ud 
novotu sélu ij trebalu da slušet u škulata tekstve i pesmi, détu sa 
prusláveli mira i novija žuvot u idna daržáva, kujatu gji-j 
izkurenila ud tej.

Na krája na jesenjta na 1953 g. deportiranite sa se usešteli 
málku po-dubre preprávini za da minat i da preminat zimata u 
Baragáne. Severnjáka  ud nuvembera i vežulijite ud  decembera 
ni sa naznajevali ništu izvanrednu. Kulu srede na januára 1954 
g. idna nova jáka vežulija nekolku deni  ij izprela dicáta da 
hodat na škula, no tuj ne blo za paruv pać. Sassém ničekanu, 
prez neku denj, na 27 január ij počnala idna nova vežulija, 
izvanrednu jáka i s mlogu sneć, kača idna lavina. Sled idna 
nedele vežulija, burdijete i kaštite sa ustánali zarovini pud dalgji 
dunji ud sneć, taj či ne gji blo videć više. Spured prečulćite 
snega se-j nagradil na taláze. Sélutu ij preličelu na zamraznatu 
murjé sas strášni taláze ud sneć – neštu détu nitu mestnite hora 
ne videli du tugáz. Fotográfijite naprávini tugáz svedočat i dnés 
za unaz strášnata i nizabrávna zima – idna zima, kujatu ij 
naprávila mlogu žertvi čeć i u Bukuréš.

Katu vremeto se-j prekrutilu i horata sa utorili vratáta 
nanavatre, kaćétu sa prevideli proiektántete, sa ustánali učudini, 
či sa videli idin dzid bel ud sneć, jáku nabit. Darvenata lupáta i 
mitlata ne pumágali ništu. Ij trebalu tarnikope i železni lupáti za 
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da se izkupájat tunele i koridore za izlezvanji ud kašti i za da se 
stigni du štaloga ali du kumšijete. Taj jáku ij dula vežulijata 
snega, či ij mogalu da se reži na kocći, na détu ij mogal da stapi 
čeleć, biz da gji razvali. Sled vežulijata, parvite hora, kujatu sa 
izlezali ud kaštite, sa učli náj-parenj da razkupájat bordejete, na 
kujatu dabe sa se videli kušovete. Pu toz náčin sa bli spaséni ud 
smraćta stárite hora ud bordijete. Ne mogali da izlezat nitu 
unezi, kujatu sa imáli vratáta da se utvaret nanavan. Tija sa 
izlezali iz péndžarite ali sa bli pumognati ud kumšijete. Dicáta 
náj-mlogu sa se čudili na tuj, či snega ij bil tolkus  nabit ud 
vežulijata , či sa mogali da se káčat i da se spuštet pu gulemite 
beli gramádi, biz da putanat i máj biz da ustávet diri sled tej. 
Aku dicáta sa igráli iz izkupánite tunele ali sa se sánkali sas 
sanjičita, naprávini ud baštite ji, za horata bunite i brigjite sa se 
uzmložvali. Spured vežulijata, udata za pijenji za horata i za 
márvite ne mogalu nikaćé da se nosi više ud seláta “ud dole”. 
Spured či ne imáli kade, deportiranite sa kupáli s gulemata 
lužica snega, détu ij bil čist i sa napalnivali sadve détu sa gji 
tváreli na sobata. Uda ud sneć sa pili, s uda ud sneć sa se muli i 
práli. Prez unaz tažkata zima, katu ij bil zavejan sas sneć i 
Bukuréšta, deportiranite sa si izgureli i “plevata ud dušécite”, za 
da ni umrat ud stuć. Horata sa tupili sneć za uda čeć du pulvina 
márta. Se-j prekázvalu, či homa sled vežulijata, nasreć sélu sa 
videli 3-4 valce. Ud stráj, horata sa se izčekvali nakraj sélu, za 
da utvádet zájdnu pu tamnata putéka kantu Feteşti ali Buliga. Pu 
nekupać se-j tvárel lampáš ali finér, kača fár, za da se vidi 
sétnata kašta ud nakraj sélu. Zaštotu ne imáli dubra ubuština, 
dicáta sa se ubuváli s žalti butuši, s kujatu, u čitevotu vreme 
palćenćite sa hodili  nedele na misa. Stárite sé sa dumali, či 
po-zle žuvejat u Baragáne ud kaćétu slugjite nekupać u tej. Se-j 
znájalu, pu ubičája, či u Banát slugjite sa imáli seku sutirna 



97

staklenče s rićija na péndžarčetu na štaloga, sa jáli na idna 
tarpéza s gázdata, sa imáli leba i ubleklotu pugudéni za gudina, 
sa dubáveli pu dve prasčeta, rićija i vinu za práznicite i sa 
mogali da utránat cela soba dičeta, biz da sa dlažni ništu na 
daržávata.  Po-kasnu, sled nekolku gudini kulektiv, slugjite sa 
stignali da ji-j žálj za nekupaćšnite gázdi. Puléku-puléku, tagata 
za minatotu hubavu vreme sa počnali da ja useštet sate pušténi i 
vredni hora, deportirani i nideportirani.

Tažkata zima ud 1953 – 1954 g. ij blá još po-strášna za 
deportiranite u Frumuşiţa (tám ij imálu 8 familiji ud Stár 
Bišnov). Sélutu na deportiranite ij blo zarovinu ud navejanija 
sneć. Vlástite i deportiranite sa se plášili, či barzotu tupenji na 
snega za udávi novotu sélu i za udvarni ud zeme nabitite dzidve 
na kaštite. Za tuj, dustignatite u niole sa bli premestini na 
po-sigurni mestá - ij blo idno novu izdiganji ud tej – i sa bli 
predádini, za briguvanji, na mestnite stanovnici, kadetu sa sedeli 
idno vreme i sa bli prejati čelešći. Sréćata ij blá, či snega se-j 
tupil mlogu  puléku i slábite kašti ne pádnali, a deportiranite sa 
mogali da se varnat, još po-sirmáse, u tejnata sirumašija. U 1955 
g., Pruta ij razlel i ij udávil udnovu sélutu, a deportiranite sa bli 
presélini još idnaš. Taj se vidi, tuje mestu na deportirvanjétu ij 
blo prukletu. E kako duma idin svedok, kojtu sigá prekázva na 
unucite mu tažni spomene ud deportiranotu mu ditinstvu:

Vásilčin Roku si spuminuva, či-j imál 14 gudini, katu ij bil 
izdignat, zájdnu s rodnicite. Sa bli izdignati ud tej petima – 
rodnicite s dve mončita i idno mumiče (Roku – 14 gudini, Péru 
– 11 gudini i Katarinka – 16 gudini). Idna sistra, Ani, ud 19 
gudini, užénata u Dénta, se-j utarvála. Tridni sa stujáli u štácijata 
ud Bišnov, zaštotu u sétnija moment sa sneli ud parvite vagone 8 
palćensći familiji i sa gji zamestili s drugjje famili ud Keglevič. 
Taj se-j dugudilu či teze 8 familiji sa se uddelili ud drugjjete 
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izdignati bišnuvene (kujatu, se znáj, sa stignali u Feteşti) i sa gji 
zanéli u  “Lacul Brateş”, udtáta Galác. Blátutu ij blo izsušénu du 
pulvina prez nisigurin dig. Sa slezali u štácijata Frumuşiţa, a 
sled tuj sa gji zanéli 7 km navatre u nisčinata, na idno mestu s 4 
m pud kotata za dávenji i na 2 km ud diga na Pruta. Sigurnu či 
tuje opasnotu izbirenji ne blo naprávinu ud indžilirska pámeć. 
Na unuj mestu sa bli deportirani i familiji ud Béba, Keglevič, 
Kéča, Sakaláz, Karpiniš, Giulvaz i drugjje selá ud Banáta. 
Osemte palćensći familiji sa stignali sas sétnata dalgja garnitura, 
taglina ud tri lokomotivi. Katu sa gji zanéli u blátutu, horata 
začudni sa videli, či tám sa stignali po-napreć ud tej drugjje 
deportirani, kujatu sa si bli izgradili véć kulibi. Sa bli kulu 800 
familiji prebráni u nekolku stotni numere ud kašti, naredéni u 12 
ulci, kujatu sa presičeli drugjje dve. Sélutu ij blo na idno mestu 
strášnu za idin banátčenin: čeć i márvite ij trebalu da se zavivat, 
spured kumárete, na sate starni sa šašnali zamnji, a udata za 
pijenji ij blá matna i se-j nosila ud téčata Prut… Ni burdije ne 
mogalu da se naprávat, kača u drugjjete selá na deportiranite, 
zaštotu aku si kupál na idin méter u zemete ij počnala da natiče 
idna zelenikava uda i homa sa se javili žábite. Taj či u parvite 
mesece, horata izfarlini pud nebeto sa si naprávili kulibi ud trast 
ali ud klonjta. Po-kasnu sa se naprávili nabiti kašti i sa gji pukrili 
s papur, taj kaćétu nuždata gji-j naučila.

Náj-više ud horata sa učli homa da rábutat u G.A.C. (u 
firmata) “Prut” i “Orezarija”, kadetu sa plevili urisa, sa se 
angažirali u zootehnijata, u zemedelstvutu ali na gradinata, za da 
mož da uživet.

Rabotite sa bli tažći, osobitu plevenjitu na urisa, gá ij trebalu 
da sediš du pojas u udata. Mlogjje sa se razbuleli, a Galáca ij bil 
na 25 km i ne mogalu da stigniš tám, sám s izpráštenji za 
doftura. Horata sa žuveli u mizerija i ne imáli nosce nitu za 
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ubuština. Kača dite Vásilčin Roku si spuminuva, či bába mu 
mu-j šila nekakvi tikaci, ud plátnu ud pulite duneséni ud Banát. 
Novotu sélu náj-parenj se-j zválu “Frumuşiţa nouă” (Novata 
Hubavilća”), zaštotu ij blo na 7 km ud sélištetu Frumuşiţa. Posle 
sélutu, ud kujétu sigá ništu ne ustánalu, se-j zválu Brateš.

Horata, kujatu sa sedeli tám pet gudini, ni mož da zabrávat 
nikade tažćite gudini na deportirvanjétu, ama osobitu si 
spuminevat za strášnite zimi. Takvaze zima ij blá osobitu u 1953 
g., katu gji-j zavejal sassém snega, sélutu ij blo satu zarovinu u 
sneć, taj či ne se videl ni idin koš, nitu salp ud telegráf. Horata, 
nipredádini na takvize vežuliji, sassém mačnu sa prežuveli zimata.

Ud stráj, či tupenjitu na snega da ni udávi sélutu farlinu u 
dalboka nisčina, u prulećta na 1954 g. deportiranite sa moreli da 
si napusnat kaštite i da se premestat vaz stanovnicite ud 
Frumuşiţa, Jidireni, Siviţa i Tămăsani. Makár či sa bli prejati 
mlogu dubre, za sréća, prulećta ij blá po-krotka, snega se-j tupil 
puléku, zemevite kašti ne se srušili i horata sa se varnali u 
sirmášćite ij dumá.

U august 1955 g., sled idnija gulemi ćiši, Pruta ij udkasnal diga 
i ij udávil Blátutu. Ij blá idna strášna nošt. Milicijata ij 
zapuvedala, či sekuj da zami kako moj i da bega na brega. I 
katanšága ij dušal u pomuš. Du nautre sélutu ij blo zalenu ud 
udata. Pokrivite na kaštite sa stignali čeć du Galác, tám sa gji 
izvádili ud udata i sa gji zapálili. Deportiranite familiji sa pádnali 
u druga nisréća. Ij trebalu nanovu da se lutat i da trasat pá 
familijite, kujatu sa gji prejali u vremeto na gulemija sneć. Tugáz 
sa gji dupusnali da rábutat u Galác, no žuvota i nadálja ij bil tažak. 
Horata sa jáli udkolešin, puplesnevén leb, détu sa mu mánvali 
kurata i sa gu pékali udnovu. Po-više pate sa bli vakcinirvani 
spured insektite ud blátutu. Mlogjje sa si izgubili martavite ud 
udávnite grobišta. Prukletija Brateš ni mož da se zabrávi. Pá taj ni 
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mož da se zabrávat nitu denite na zimite ud deportirvanjétu, katu 
ij trebalu da hodat na rabota iz sneć i stuć, šibani ud ostrija 
Severnják i debnati ud gládnite valce. Sa se vrášteli ud rabota u 
konvoj, s vili i finére u racite. Strášni spomene.

Za žálus, “valcete” ne se udvadili sassém ni katu 
deportiranite sa se varnali u tej  i sa si iskali praváta i imánjitu.

Za da putvardimi tuje, détu ij prekázval Vásilčin Roku, 
dávami nadálja idin del ud knigata “Baragánskata golgota” 
(Golgota Bărăganului, 1996), kadetu na 63 starna, deportiranija 
Fránjo Mikšič ud Kéča si spumineva slédnotu: “U 1951 g. 
deportiranite familiji u Baragáne, u okraga Galác sa si naričeli 
sélutu Frumuşiţa Nouă – Bráteš. Zaštotu sélutu ij imálu nužda i 
za grobišta, sa udlačili idna parcéla pukraj idna niva sas slanca-
májća. Za tuj i grobištata sa dubávili imetu “Slanca-májća”.

Aku nekuj ud námu ij bil bulnáv, ali ne mogal više da se buta 
ud stárus, u šála sa mu dumali, či za utidi na pučivka u “slanca-
májćata”. No se-j dukázalu, či mestutu ne blo dubre izbránu, 
zaštotu ij blo mlogu blizu du Pruta. Taze rabota sa ja razbráli čeć 
na 26 augusta 1955 g., katu Pruta si-j razlel udite i tija  sa se 
spusnali zabarzéni kantu sélutu. Skoru udite sa se dignali na 
nivernata kota ud 4 m. Se razbire či grobištata sa stignali pud 
udata, kaćétu ij blo pud udata i puljétu sejanu s kukuruz i drugjje 
rástbi… Dušlo ij vremeto na skoru da napusnimi Baragáne i da se 
varnimi u nášte dumá, u Banáta. Ne mogalu da si zamimi 
“sbogum” ud nášte pukojni, kujatu sa bli pud zemete i pud udata.

Sate, kujatu sa prežuveli niolete na deportirvanjétu u 
Baragáne, nosat u dušata, kača idin beleć ud rána, drámi détu ij 
mogalu da ni badat, žálni dugadjáji, détu ni moži da gji zabrávat, 
nisréćnu stánji, na détu sa bli po-više ud idnija nikadarni 
svedoci. Celotu sélu ij blo neštu za užálvanji, a žuvota u toze 
utornija láger ij preličel na idna obšta tragedija. Báš za tuj 



101

prikazkata na žuvota na seku idin deportiran ij idna žálna 
prikazka. Unezi, kujatu sa prežuveli, pet gudini, gurčivata sadba 
na deportirvanjétu, ne mogalu više nikade da se utarvat ud 
groznite spomene. I sled dalgji gudini, nekupaćšnite deportirani 
niprekasnatu spuminevat za prežuvenite deni, za tej seku miselj 
mámi u Baragáne. Mlogjje ni razbiret, či deportirvanjétu ij 
ustávilu  idna rána u seku duša. Kojtu ij bil tám, ni mož da 
zabrávi durdi ij žuv.

Useštbata na sobstvenusta ne puvenala ni u vremeto na 
deportir-vanjétu. Horata sa se usešteli udstarnéni ud tejnite kašti i 
zemi, ama nikade ne udfáleli ud tej. Zemete ij tám, tá nijé ni 
po-mlogu ni po-málku, sa mu ja zali, no pá nášta ustánva, zaštotu 
nija smi ja naslidili ali smi ja izmačili, a tija sa mu ja udkrádnali.

Tuje uverénji ij blo i u dušata na Vánja Petkov – Bogdenova 
(nr.  536), kojtu niprekasnatu se-j mislil na négvite više ud 100 
lánca zeme, napusnati deléku. Véć ij imál više ud 70 gudini, no 
se-j useštel vazan s négvata zeme po-više ud makár gá. Négva 
zać, S.Ghiţa, kojtu sled tažkotu razbulevanji na deštere mu, 
Náca, makár či ja-j bil napusnal i ij žuvel s druga žina, se-j 
brigosval i za tejna žuvot. Spured tuj, kača pláća ij štel da mu se 
dadé, prez testamént, makár idin lánac zeme ud gulemotu 
imánji. Stárija deportiran zamožin zemedelac na barži si-j 
naprávil računete, taj kaćétu gji-j právil prez celija žuvot i gu-j 
pital: “Znáš ti kako zlamenuva idin lánac zeme?” – za négu toz 
lánac zeme ij zlamenuval karvav pot i tažka maka na négvite i 
na négu, détu ni mož taj lésnu da se plati. Se-j useštel još zdráv i 
ják, pa ne mogal da prejami predloganata pláća, za négvata 
skapucéna, izmačina, zaslužina s rabota i udkázvanjéta zeme, 
kujatu ja-j znájal sám négva ij iskal da mu ustáni sata.

Toze páur, idin ud náj-bugátite hora ud négvotu sélu, ij 
prežuvel deportirvanjétu. Makár véć stár, sélenete sa bli 
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iznenádani katu sa gu videli da se vrášte u tej, s kusa u rakata, 
dubre upázina i vazana, zaštotu toj náj-parenj ij štel da utidi 
právu na nivata, da si ja vidi.

Takvize sadbi pukázvat, či useštbata na sobstvenusta i 
useštbata na dlažnusta kantu taze sobstvenust, sa vazani témelnu 
u dušata, u žuvota na istensćite zemedelce.

Ni mož da izprekážimi, u taze kasata istorija, sate tragičnite 
dugadjáji na celotu sélu, negu za se zastávimi na nekolku miselji 
i tamni momente ud žuvota na više ud 80-te deportirani 
palćensći familiji. Parvata nisréća, détu ja-j usetila balgarskata 
obštnus ud Valea Viilor (Dulinata na Lujzáta), ij dušlá s parvija 
pukojin, idna stára žina, Kalapiš Pétra (nr. 170). Sélenete, 
ujdinati sigá i prez Božijata sadba, sa bli svedoci na parvija ukop 
biz misnić i sa se zapuználi, za parva féć, s pate kantu grobištata 
ud Buliga. Ne blo dupusnatu da dodat nitu náj-bližnite rudbini 
ud Bišnov. Za tuj ij  mogalu da se dugudi, či dešterete da ni mož 
da si vidi umrenata májća, ali idna májća da nijé dupusnata da 
dodi na ukopa na tejnotu dite. Taj či stánjitu ud tuke ij blo kača u 
láger, makár da-j toj  “utorin”, zaštotu ij bil taj dubre pázin i 
nagladvan, či ne mogalu ni da se flezi, ni da se izlezi ud négu.

Spured či kaštite sa se gradili na barži i taj kaćétu ij mogalu, 
sa se dugáždeli nisréći. Idin pomen. Mojta bába (Mirčov Ana nr. 
166) ij pádnala ud na dzida, katu se-j právla kaštata, dzid détu 
se-j nabival ud zeme s tutumáka. Katu ij pádnala, se-j udárla u 
idna daska i ji-j iztékala mlogu krav. Ud taze nisréćnata 
dugadjája, détu ni bi blá, aku ni bi blo deportirvanjétu, tá se-j 
razbulela i du nasétne ij umrela. Ij blá 50 gudini katu se-j 
naškodila i blizu 20 gudini ij taglila sé po-tažći bulevi u krasta, 
kujatu sa ji svaršili žuvota.

Častu pate, zaštotu ne puznávali mestáta, banátčenete sa 
stigali blizu du katastrofa. Moja baštá, Mirčov Ján, pánti či, na 
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počnivanji, deportiranite ne puznávali hamešnusta na udite, nitu 
na Borča, nitu na blatáta. Katu sa učli da dunesat uda s badane, 
sa flezali s kučijata u udata na Borča, taj kćétu sa videli či právat 
i támkašnite hora. Čeć katu sa napalnali badane sa sapćásali či 
kulelite na kučijata sa fleteli i sa zatinali. Tugáz sa se uplášili i 
ne znájali kako da právat. Du nasétne, sa gji videli  támkašnite 
hora i sa gji pumognali da izlezat, sled katu sa izpráznali badane. 
Sa naučili neštu. Flištenjétu na kučijata mož da ni se dugudi 
mlogu lésnu: kaćétu se naliva badane, kučijata treba da se  buta 
ud vreme na vreme. Drugjje pate, deportiranite sa ukárvali s 
kučijite u bárata ud vaz  Buliga i dvám sa mogali da si utarvat 
kunete, fleteni u kalta du kurém. S vreme, straja gji-j naprávil da 
pázat po-dubre, osobitu či prez zimata ij trebalu da minevat prez 
Borča s kučijite pu idin léd, détu ne náj bil sigurin.

Se pántat još i gulemi nisréći, détu sa purasili ne sámu 
palćenete, negu celotu sélu. Na 16 jula 1952 g. ij umrel Mirčov 
Máću (nr. 918) idin maž mlád i ják, kojtu spured idno banálnu 
ritanji ud konj se-j razbulel ud tetánus. Nitu nijé za čudu, či u 
unuj stánji, idno udrásnivanji ud pudkova ij mogalu da ima 
takvize trágični sledi. Horata sa gu zakupáli s gulema žálus, kača 
idin mlád álduv na deportirvanjétu. Sé taz familja skoru ij blá 
prežuvela dve drugjje tragediji: náj-parenj ji-j izgurela kulibata, a 
posle idno ud tejnite dicá, ud tri meseca, dvám utarvánu ud 
ogane, za umré za kasu vreme ud pneumonija i vájda ud stráj.

Ne fálili ni senzácionálnite nisréći. Naprimer, mládija 
Ronkov Ráfi (nr. 1113), dubar akordeonist, katu ij bil na scenata 
s orkestrata na kulturnata kašta ud Buliga, ij bil grabnat slučájnu 
u stumáka, ud idin “orgán” u “aktivnu” dupušténji i kojtu ji imál 
pistolj. Za sréća, sled idno dalgju cerenji u špitále, mládija ij bil 
spasén i po-kasnu ij stignal pručut muzikánt u Operata ud 
Timišvár.
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Nisréćite, détu sa dustignali neku familja, sa bli usešteni kača 
nipravédnusti na celata obštnus. Etu idin spomen, détu ud gudini 
ni mi dáva mira, kača idin subekt ud tragedija. U Valea Viilor 
(Dulinata na Lujzáta) sa bli duneséni i nekolku familiji na kujatu 
sinvete, u vremeto na tiranijata, “sa bli minali hámešnu 
gránicata”, kaćétu se-j dumalu i sa stignali u Jugoslávija na Tito. 
U takoze stánji partijata si-j udtušvala, tažko-j, na rodnicite. Idna 
takvaze familja ud Ardéle si-j izgubila idin sin, “izdádnić”, 
zaštotu toj, kača graničár ij izhodil da izbegni u “kapitalistćija 
láger”. Familjata na utarvánija ij blá deportirana. Tá ij imála još 
dve mončita škuláre, s kujatu sam bil koleg. Se-j dugudilu,  či 
idnotu ud tej se-j udávilu u Dunava. Koj ij kriv za taze tragedija, 
ud vremeto na deportirvanjétu? Sadbata? Izbegnatija brát, 
nisréćnite rodnici? Pu nekupać, merulćata na deportirvanjétu ij 
dustigala du trágični i nivazmožni gránici, či ćoravata istorija ij 
usakátvala nikrivi familiji i duši.

Nekuja dugadjáji dnés se vidat sassém maneni, no u stánjitu 
ud tugáz, tija sa bli mlogu glávni. Pánta kolku sam bil uplášin, 
katu sam nameril nášta kráva naduta, zaštotu se-j bla utarvála u 
datelinata na firmata ud Buliga. Sam znájal či, tažko-j s kráva, ij 
blá náštu gulemotu imánji. Krávata ij blá duneséna ud Banáta i 
mu-j ránila sincata, a u toze guraštija letin denj ij trebalu da 
pádni nikadarna na idna ud ulcite na novotu sélu. Kača dite, sam 
revál. Za da “se utarvé”, idin čeleć ij zakolil krávata. “Kako za 
právimi sigá? S kako za vu rána ud dnés natáta?” – ij pitala 
razrevána máma. Sa reváli i brájćete mi. Drugjje dugadjáji ud 
familjata, dnés mu se vidat trági-komični. Etu idna ud tej. Tátu, 
zemedelac, ij nameril rabota na telefonete. Kaćét ij bil s drotete 
ud telegráfa na musta “Ing.Saligny” ud Fetesti, se-j uplášil 
strášnu ud parvija vlák, détu, katu ij minal s gulema barzina, 
mu-j dufnal paralijata u udata na Borča. Sled toz slučáj si-j kupil 
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tátu parvata rabadžijska micla, ama sé páur si-j ustánal. “Ud 
idna šteta nide právi dve” – duma idna náša stára hurta.

Prez jáći emociji sa minevali i žinite. Mojta léle, Čokánj Liza 
si spuminuva, ugruzéna, kaćé ij pádnala u Dunava, s idna 
košinca patladžánji sas sé, spured či se-j lasnala ud na kompata. 
Dešterite ji sa gladeli  nikadarni i sa reváli saštisani, zaštotu 
májća ji ne znájala da pluva. Za sréća, du nasétne tá ji blá 
spaséna. Sam spuminal véć za idna kuliba, détu ij plánala i ij 
izgurela sassém. Horata sa ustánali biz ništu. Taj ij izgurela 
idnaš i kaštata na familjata Dragomir Pálču (nr. 150). U letnija 
péć ud Baragáne ne blo mačnu da pláni i da izguri mlogu barži 
idno kaštiče pukritu s trast i papur.

Nakáze ij imálu u sate kašti na deportiranite, ama osobitu tam 
sa bli gulemi, détu se-j javila i bulesta. Deportiranite pántat, či 
razbulevanjétu na nekugu, u unuj vreme, ij nosilu  takviz tažčini, 
détu sa bli máj nivazmožnu da se razpatat. Se-j dugudilu, či na 
idin maž u pudpalna putera, Mánjov Vénc (nr. 279) ud 33 
gudini, da mu plánat drubvete. Stánjitu ij blo mlogu tažku, aku 
spuminémi, či bulesta ij blá mlogu opasna i toj ij bil zanisén du 
nasétne u špitále ud Galác, a idna inžekcija ij kuštuvala 70 leja, 
katu se-j zaslužvalu 5-6 leja na denj. Za da gu utarvat, familjata i 
rudbinite sa naprávili gulemi álduve, sa si purdáli skapucéni 
spomene i čeć i dicáta sa prodili da rábutat.

Ama ne se svaršvalu sekupać i satu na dubre. Etu idin strášin 
spomen. Idno dite sám ud dévet meseca, na familjata Petkov 
Máću, u stánjitu na deportirvanjétu ij umrelu u vremeto na 
vežulijata ud  1954 g. Spured či u kaštata za ráždenji, ne se 
pálilu, ditetu ij pátilu homa ud parvite deni. Spured strášnotu 
vreme ud van, umrenotu dite sa-j daržáli čtir dene na  taváne, a 
ukopa pu krastjánsći náčin ij bil sassém sirumášći. Takvize 
tragediji ni mož da se zabrávat nikade.
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Smácana ud nipravédnusti i nakáze, seku familja si-j nosila 
pá s dustujánstvu križa. Silata za izdarženji srešte tažkustite ij 
izvirela, osobitu ud idna jáka religiozna useštba: “Bog dáva i 
Bog narižde satu”, “Bog ni bij s biče, negu s vremeto”, sa si 
dumali horata. Utránati u duha na verata, deportiranite sa bli 
preprávni  da pudnáset bizkrájni nipravédnusti, ama ni idin mig 
ne prekasnali da se nadevat i da se molat. U unezi tažćite gudini, 
Bog ij bil idinstvenata i gulemata tejna nadežde. U seku familja 
ij bil ubičája, napreć jádenji da molat sate na glás, kača gá bija 
želili da se čuj čeć du Guspudina Boga.

Homa u parvata nedele na deportirvanjétu se-j daržála idna 
improvizirana vičérna pud bog-darváta ud bližnotu guriče. Dubri 
krastjáne, deportiranite sa se predáli u racite na Guspudina 
Boga: “Teze hora – komunistete – ni znájat kako právat!” 
Vičérnata ne blá  sám idna mulitva, negu po-više, idin rév i idno 
litánji, kača idno uplákvanji. Puléku, horata sa si namerili 
duševnija mir i sa se ugrébali, s nadežde, u verata, u božijata 
pravédnus: “Aku Bog ij s námu, koj mož da badi pruti námu?” – 
sa si dumali tija. Parvite mesece, seku nedele posle-pládne sa se 
daržáli službi pud nebeto, a prebránite sa molili sadnič na 
zemete, kača u idno pustinjé. Katu sa bli svaršini kaštite, za 
čarkva ij blá izbrána kaštata na familjata Uzun, a namestu 
misnika ij služila idna stára pubožna žina, Karadjov Náca. Tá ij 
kraštela i novurudénite dicá. Po-kasnu,na gulemite práznici, ij 
dvádel u novotu sélu Guspudin Buding Zoltán, deportiran u 
Călăraşi. Sled izdiganjétu na ćaburete toze misnić ij bil mánat ud 
Bišnov, zaštotu ij bil računat “opasin element”. Se dupáde da 
prepuznájmi, či guspudin Buding ij bil idin dubar primer i si-j 
razkirval slobudnusta, prez tuj či si-j napuštel zadalžitelnotu mu 
stáništu ud Călăraşi, za da služi verata. Toj ij kraštel ali ij 
pukraštel udnovu manenite dicá, ij učil dicáta ud kátaćizmusa, ij 



107

izpuvedval i vinčeval, ij varšil pubožnusti u grobištata za 
pukojnite i ij služil  misa na latinsći jazić, gá-god ij mogalu da 
dodi. Gá ij dvádel, tolkus vernici sa se nabireli, či náj-više ud tej 
sa sedeli da slušet misata i predikata napreć utornite vratá i 
péndžari na kaštata, détu se-j služila misata. Predićite na 
guspudina Buding sa flezali u sarcáta na sate, či le i toj ij bil 
propnat pá na toz križ na deportirvanjétu. Treba da spuminémi či 
na mlogjje nedeli – nekupać i na práznici – deportiranite sa 
moreli da rábutat, spured či sa bli  vazani i razfarleni iz različni 
firmi. Religioznite trádiciji i gulemite práznici  sa bli po-više 
idnija hubanći spomene. Sveti Toma, Mikuláš, Koladata, 
Velikdene, Petrodene i dr., sa se praznikuvali sirumášći, spured 
nuždite i sate kahare ud parvija petgudišin plán. Pet gudini ij 
trájalu i deportirvanjétu, kujétu ij naprávilu, či práznicite da 
badat još po-sirmášći za udčuždénite.

U istena, izmačini ud nisréćata na deportirvanjétu, biz čarkva 
u novotu sélu, namoreni nekupać da rábutat i nedele, 
deportiranite sa žuveli s idna još po-jáka religijozna useštba i sa 
gladeli sé po-častu kantu nebeto i u tejnata duša, gá sa se molili.

Kaćétu ij bil ubičája tugáz, ni u nášta kašta ne počnival i ne 
se svaršval dene biz idna mulitva ud stárata Mulitvena Kniga. U 
po-gulemi tažkusti – opasni patišta ali hargjevu vreme – se-j 
molilu Boga sas sobstveni hurti, s hurti sekudenjšni, páursći, za 
da mu pázi ud satu zlo.

U dumá ni idno jádenji ne počnivalu biz ”Baštá náš“ izmolin 
zájdnu ud stári, rodnici i dicá. Seku udstarnevanji ud taze 
zápuvest se-j računalu kača gulem grej. Tuj sam ji razbrál još 
po-dubre s idna osobita prelega ud mojtu ditinstvu u Baragáne.

Na idin práznić, sata nášta familja ij blá prebrána naoklu 
tarpézata, za pladnina. Pu ubičája nikuj ne se mešel u jádenjétu i 
ij čekal da molimi. Máma ali bába ij počnala “Báštá náš“ i nija 
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sincata smi  molili na glás. Tugáz, ni znája kakaj ničist duh me-j 
naprávil da “izhalča” idna ud hurtite. U mestu :”…kátadenjšnija 
leb náš dáj mu nám dnés”, áz sam rékal razlečitu i natratnu: “…
dáj mu nám gnés”. Taze grešnata igra  sam ja právil i drugjpać, 
pa sam mislil či ni sigá ništé se useti nikuj. No sigá, ni sam ni 
svaršil dubre uminatata hurta i véć sam se sabudil motnat ud 
idna ničekana, zdráva baštinska plesnica, taj či sam se 
preubiknal sas stol sas sé.

– “Za gu nauča áz kaćé treba da se moli!” – ij rékal tátu.  
Pánta, či nikuj ne skoknal da me bráni. A áz sam se zasramil i 
sam useštel či pravédnu sam bil pedépsan. Verata ij blá sveta, a 
rodnicite ne dupušteli nikakva nivernus. Sinca smi vervali jáku u 
Boga, idinstvenija, kojtu ij mogal da mu pumogni da se varnimi 
u dumá.

U Baragáne, za deportiranite, čeć i náj-gulemite dugadjáji ud 
žuvota na čeleka ne bli pudpalnu praznikuvani. Za nekuja ud 
mládite, deportirvanjétu ij zlamenuvalu razválenjétu na izgodata, 
a za drugjje mládi idna proba na vernusta i na čekanjétu. 
Prukletotu stánji na deportirvanjétu ij naprávilu da ima málku 
svátbi i tija da sa sirumášći, kača idno vesélji megju kumšije i na 
tuj ne mogalu da dodat i rudbinite ud Banáta. Hubanćite svátbi 
ud nekupać, s naćični kučiji, palni s véseli i rádusni  gustene, 
kujatu sa se veselili tri deni nared, sa bli sigá idna žálna parodija, 
zaštotu satu se-j právilu sám ud nužda, u idna manena šátra, 
kadetu satu ij blo nidukulésanu. Zaštotu ne imálu paháre, sa se 
uputrebuvali “žábevi pupérći”, ud kujatu se-j pilu liker, rićija, 
“sekarika” i drugjje različni alkohole. Sas satu tuje žálnotu stánji 
na deportirvanjétu, sé pá sa se užénali šést pára mládi banátsći 
balgare-palćene: Nákov Nikola i Nákov Náca, Pejov Ján i 
Vasilčin Katarinka, Vasilčin Ján i Kalapiš Ánka, Velčov Péri i 
Viruzáb Tuša, Uzun Gjuka i Velčov Ráca. Sétnata svátba ud 
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novotu sélu, na Kalapiš Feri i Gánčov Katarinka, ij blá s málku 
napreć vráštenjétu, na 20 novembera 1955 g. Na taze svátba sa 
bli zváni i sa zali del i nekuja rudbini u Banát, kujatu sa dušli da 
vidat deléčnija Baragán. Mládite sa bli vinčeni ud katoličánsćija 
misnić ud Giurgeni. Dupušténjitu na vlasta za da dodat po-više 
gustene ud Banáta ij blo idin dubar beleć.

S počnivanji ud 1955 g. nadeždite na deportiranite, či za se 
varnat, sa počnali da rastat. Puháždenjétata “na izkritu” na 
rudbinite počnat da se uzmložvat, makár či mlogjje ud tej sa gji 
luváli još pu pać, u Ciulniţa ali u Feteşti. Milicijata ij blá 
zaduolna da gji ubeteži, da ji zami šunćite, kalbasite i bardácite. 
Sé pá se-j useštelu idno po-razbránu vládanji, spured idno 
političesku prekrutevanji, kujétu se-j počnalu u novata etápa na 
studénija boj. Deportiranite sa bli izlagani za tejnotu stánji i prez 
tuj,  či na izburete ud novembera 1952 g. i posle u 1954 g., i tija 
sa dubávili právu na vot. Se-j stignalu na komičnotu stánji – 
partijata ne zabidvala hámešnite prevárvanjéta – katu 
nekupaćšni ćabure kača Mánjov Vénc, Mirčov Mariška i drugjje 
sa bli izbráni kača “predsedátel” na neku sélska komisija ali 
“deputátća na malata”. Vlasta ij počnala “da právi satu” za da 
preliče žuvota ud Baragáne na idin normálin žuvot. 
Deportiranite sa usetili homa i sa se šálili s himbenite 
uminevanjéta, ne se ustávili prevárni ud tanćite hitrini na 
propagándata i sa vervali i dálja još po-silnu, či náj-normálnotu 
neštu ij blo da gji pusnat da si utidat u tej.

U istena, gá got sa sedeli na hurta, deportiranite sa trasili 
odguvor na náj-udkolešnotu i náj-častotu pitánče ud Baragáne: 
“gá za si utidimi u dumá?” Idin spomen. Ni znája kaće mu-j 
dušlá idejata da izragnimi za idno vreme ud Baragáne. Zájdnu s 
dváma drugáre – Nákov Vénci i Ronkov Rášu – smi predorili 
rodnicite mu da mu pusnat da si izpalnimi taze ditinska 
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aventura. Taj či prez letutu u 1955 g., nija trima dicá ud 13-15 
gudini, sas škulsći šápći na glavata i s čarvéni pionersći 
karpičeta na vrata, smi izhodili da se utarvémi ud učite na 
sekuritate-te iz patničesćite vlákve i sled idno dalgju patuvanji, i 
sled idna nošt izspána “pu dole” u gulemta stácija ud Timišvár, 
smi stignali u náštu rodnu sélu. U sat toze náša pać, ij blá s 
námu, izkrušnu, idna dubra palćenka, kujatu mu-j sledila homa 
ud Fetešti. Smi reváli katu smi stapili u sélutu, kadetu smi se 
rudili. Smi puhodili rudbinite, drugárete i puznátite. Redum sa 
mu prejali mlogu dubre i sa mu fálili, či smi mogali da 
preminémi prez dzida na grančárete. No, nášta rádus ij blá kasa. 
Sled po-málku ud dve nédeli, milicijata  mu-j izprátila nazać, s 
idna katána, kojtu báš u tuj vreme ij bil na urláp. Katu sa mu 
izgonili još po-tažnu smi reváli za nášte dumá, izrušini ud 
kolektivizirvanjétu. Náštu izbegnivanji ud dve nédeli ij blo idno 
prevestevanji na náštu vráštenji, kujétu ij blo na skoru da počni. 
Prez 1954-1955 g., du nejdi, deportirvanjétu si-j dustignalu céla, 
prez tuj či ij blo uništilu “ćaburete”. Imánjitu na ćaburete ij blo 
glatnatu ud kolektivizirvanjétu na zemedelstvutu. 

U meseca máj 1955 g. Hruščov ij puhodil Jugoslávija na Tito. 
Na tuje sreštenji, Marešála ij iskal uslubudevanjétu na 
deportiranite sarbi. Tugáz u novotu sélu sa se čuli sé po-više 
hurtite, palni s nadežde: “Za si utidimi!” I sigá ne bli više prázni 
hurti. Na 15 august 1955 g., pu udlačbata na Ministersćija Savet 
nr. 6100/27.06.1955, ij dušlá idna komisija na Ministerstvotu na 
Vatrešnite Raboti ud Bukuréšt, kujatu ij počnala da razpatva 
izpatuvanjétu ud Baragán na sarbite, na basarábčenete, na 
bukovinčenete, na makedoncete i na nekuja familiji sas 
“specijálnu stánji”. Komisijata ij iskala ud tej fotográfiji i ji-j 
naprávila dosáre za uslubudevanji. Uslubudénite familiji sa 
dubávili vremeniti dokumente za tri meseca, ama mlogjje ud tej 
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sa počnali homa da si utvádet u tej. “U dumá, u mojte dumá!” sa 
dumali tija zaduolni. Sarbite sa se mánvali du novembera, katu 
se-j mánala i komisijata. Megju parvite uslubudéni sa si učli u 
tej i parvite dve palćensći familiji: Káradžov Kogju(1217) i 
Petkov Vánju (nr. 536), kojtu ij imál 80 gudini. Makár či 
komisijata ij vikala sám nekuja familiji, celotu sélu ij žuvelu 
treskata na mánvanjétu. “Si utvádem u dumá!”. “Za me zaneséš 
li du štácijata?” – sa iskali pomuš unezi, kujatu sa dubávili 
dupušténji da napusnat lágera ud Baragáne. I taj, tezi kujatu sa 
ustánali još sa pumágali unezi, kujatu sa se utarváli ud pakale na 
deportirvanjétu. Na razdilenji, u štácijata, sréćnite, ud vagonete, 
sa ukurážvali ustánatite: “Ništé vu stigni ni vás tuke zimata. 
Treba da vu pusnat i vás!”.

Nadeždete ij blá po-žuva ud makár gá, no i iztarplénjitu ij 
počnalu da se svaršva. Sé još se-j tamnel i oblaka na 
biznadeždete: “Ud komunistete moj se čekaš na makár kako!”. Či 
uslubudevanjétu na sate ne blo još sigurnu se-j videlu i ud tuj, či 
slobudnite kašti sa bli usujéni homa ud unezi ustánatite, kujatu du 
tugáz sa žuveli u gulema natiskanica, natrupani pu dve-tri 
pukulénjéta na idno mestu, s mlogu dicá, sám u idna soba. Taj moj 
da se razberé, naprimer, zašto se-j premestila familjata Petkov 
Máću u septembera 1955 g. u idna “srabska kašta”, zaštotu nikuj 
ne znájal kolku za treba još da se sedi u “lágera”.

U Bišnov prustulnaga i nadálja ij bil agresivin i se-j 
prudalževalu utvárenjétu na pismáta na deportiranite. Se znájat 
pruručánstvata na idna službášća ud poštata: “Gá baj da stáni 
dzádnicata mi hajzlibánj tugáz za si dodat unezi ud Baragán!” 
Osobitu unezi, kujatu sa králi ud imánjitu na ćaburete, ne mogali 
da se pumirat s miseljta, či za se varnat nekupaćšnite gázdi i taj 
sa računali, či bi blo po-dubre da-j izglinejat kokalicite u 
Baragáne. 
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Spured či vráštenjétu ne blo sigurnu, deportiranite sa si taglili 
žuvota s bunata, či ni se znáj kako za dunesé zimata i utrešnija 
denj. Dicáta sa hodili na škula. Nekolku ud tej, sled katu sa 
izkáreli 7 klása sa se upisali u srednite škuli ud Černavoda i 
Fetešti, osobitu na véčarni kursve ali zadočnu. U slobudnutu 
vreme, dicáta sa čistili i sa udbireli krumpele u burdijete  - siloz 
ud Buliga. Sa se bli naučili “da nosat i za u tej”. Sa si 
napalnivali kráčecite na pantalonete i rakávete s krumpele 
(Ronkov R., Nákov V. i dr.). Rodnicite sa naučili i tija, homa ud 
stiganjétu u lágera ud Baragáne, “da zamat” pu neštu ud détu 
rábutat. “Nija ni kradémi, nija zémemi, či le satu-j náštu, ni li taj 
dumat komunistete?’. Sé pá takvize nivinni šalni ne mogali da 
gji utarvat ud debnenji, kontrol i anketi. Taj se-j dugudilu, či s 
málku vreme napreć vráštenjétu, idin véčar milicijata ij blá 
zadaržála nekolku deportirani, kujatu sa bli angažirani na 
fermata ud svinja, spured či sa si bli zali u turbite nekolku kila 
kukuruz. Dváma ud tej, Stojánov Pálču i moja baštá sa bli 
zabidili “filtera”, ama sled tuj pá sa gji iznamerili i tej. Sa se 
naprávili nakazátelni dosáre. Sled tuj ukrivénite sa se varnali u 
Banáta i taj ij izgladvalu, či satu se-j zabrávilu. Taj sa mislili tija. 
Čeć sled 20 gudini, katu ij iskal idin pašaport, tátu ij razbrál, či ij 
bil “udsadin i uprustén”. Ij imálu nužda za idin proces za 
reabilitirvanji, détu teze hora nikade ne gu naprávili, zaštotu sa 
dumali: “Komunistete sa mu zali satu, kakva právca ištiš još ud 
komunistete?”.  

Sled katu sa se mánali sarbite, u oktober – november1955 g., 
ustánatite sa žuveli s po-gulema nadežde u vráštenjétu. Sigá véć 
sate sa bli uveréni, či skoru za si utidat u tej. Sám martavite ništa 
možat više da se varnat. U pete gudini na deportirvanjétu sa 
umreli 38 duši ud Bišnov. U Baragáne, za deportiranite, seku 
smrać ij zlamenuvala idna bizkrájna žálus. Ukopete sa se daržáli   
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pu krástjánsćija red, no sa bli mlogu po- tažni, spured 
sirumašijata i némanjétu, uzrukuvani ud stánjitu na láger s 
deportirani. Sled gá sa izvádili martavija ud kulibata, ali ud 
kaštičetu, sa izmolvali neku mulitva i sa gu nosili u groba. Ne se 
bili dzonjtata, zaštotu novotu sélu ne imálu čarkva. Sám 
dzonjtata ud Bišnov sa javevali, po-kasnu, na sélenete, či ij 
umrel ”još idin” u Baragán i nikade ništé se vrášte više u tej. Pu 
pate kantu grobištata, se-j zastánvalu tuka-tám i sa se izmolvali 
nekolku mulitvi, biz misnić i biz kántur. Sé na nekolku meseca, 
gá ij dvádel katoličásćija misnić, ij udslužval idna misa za sate 
umrenite. Sa dvádeli tugáz i madžere i nemce, u grobištata ud 
Buliga, zaštotu novotu sélu ne imálu grobišta. Za žálus, sa 
umreli mlogjje. Umrenite sa bli po-više ud kolkutu 
novurudénite. Tuj ij blo uzrukuvanu ud ubarkanotu stánji ali ud 
stresa, kaćétu se duma dnés na taze bolest.

Idin ud náj-žálnite spomene. Sam si varvál véčar ud škulata 
ud Fetešti, katu sam sretil idin čeleć, kojtu mi-j rékal: ”Toja 
dedu ij umrel.” Ij blo 30 december 1955 g. Parvata miselj, 
kujatu me-j bljasnala, ij blá: ”Bože, dedu ništé mož više da se 
varni  u dumá, na zemete, kadetu tolkus ij rábutil”. Sam počnal 
da barzam, da se pretičnivam i sa mi minali prez pamećta 
spomene, videni ali prekázani, ud ostrija žuvot na trudoljubivija 
zemedelac, kojtu ij bil moja dedu. Ne znájal ni da piši, ni da 
četé, no ij razbirel u računete i ij izlezval s duhodak ud seku 
targuvija. Se-j mačil kača idin rob, za da kupi zeme i da naprávi 
još idna kašta na unucite, ij izgradil idin saláš, ij nabol stotni 
darvá slivi i rašlamisanu lojzi. Spured imánjitu mu sa mu 
skoknali na glavata komunistete sas zakánvanjéta, koti, 
rubulisvanji, arestirvanji, anketi, boj, inscenirani nizákunni 
sadenjéta i gurčivi deni u tamnicata ud Popa Şapcă ud Timišvár. 
Nipravédnustite sa bli zakupni s deportirvanjétu, za uveć, u 
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Baragán. Katu ij usetil či za mu stigni krája, se-j izpuvedal za 
Kolada. Ij pátil ud ástma, boles, kujatu ja-j dubávil ud 
pudrumete, kadetu sa gu farleli anketatorete i u zadušénata 
átmosfera na usmardenite ćilji ud tamnicata. Vlážnata klima na 
maglevite blatá gu-j dušila i u letnu vreme. Sigurnu či Baragáne 
gu-j sćérdal. Ukopa mu-j bil na 2 januára 1956 g. Na ráklata, mu 
ud niubroskani ufárbini dasći, áz sam napisal s kréta imetu mu i 
kolku gudini ij žuvel. Ij imál sám 54 gudini. Ij blo ćišovnu 
vreme i smi gu  zanéli s nášta kučija u grobištata ud Buliga. 
Žálusta ij blá s tolkus po-gulema, kolkutu toj ij bil sétnija umren 
ud megju deportiranite palćene. Aku bi žuvel još idin mesec, bi 
se varnal u négvite dumá, détu si-j imál sate žili, megju žuvite i 
megju martavite.

Na po-málku ud idna nedele sled taze tažna dugadjája, ij 
dušlo i naznajevanjétu na uslubudevajétu, tolkus čekanu ud 
Boga. Na 6 januára 1956 g ij dušlá udnovu  komisijata ud 
Bukuréšt i na usnovata na udlačbata nr. 6200/január 1956 g. ij 
počnala da právi dokumenete za uslubudevanji. Idna gulema 
rádus ij izpalnala satu sélu. Mlogjje sa se trudili da krénat štu 
po-barži i sa se natvárili za kasu vreme u vagonete, zaštotu gji-j 
blo stráj da ni se razmisli vlasta. Deportirvanjétu se-j blo 
naprávlu na trušaka na daržávata, no vráštenjétu ij trebalu da si-j 
plati sekuj, kojtu ij iskal da se máni ud tám. ”Ištiti da se mániti, 
tuj ij vášta rabota, nija ni moremi  nikugu” – sa dumali ironičnu 
členve na komisijata. Seku idna familja si-j komandirala i ij 
platila idin ali dvá vagone u gárata ud Feteşti. A mlogjje dicá i 
mládi sa se mánali s drugjje vlákve, napreć márvensćite vagone, 
zaštotu sa bli pužélni da si vidat štu po-barži rudbinite i rodnite 
mestá.

I nija, trimata brájće, smi patuvali  s máma uidno i du 
Bukuréšt smi zali “personále”. U stolicata, du katu smi čekali da 
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izpatuvami, smi bli da puhodimi “Paláta na pionerete”, za da 
vidimi “di-j sedel krále”. Se razbire, či smi se raznéli. A máma 
mu-j čekala, raznimirna, u Gulemata Štácija. Smi bli krénali ud 
Baragáne na  30 január 1956 g. i smi stignali u dumá na 2 
februára, báš na idin mesec ud ukopa na deda. Koče smi stignali 
u rodnotu sélu, žélbata na máma, kaćétu i na sate deportiranite, 
ij blá da utidimi u čarkvata, za da zafálemi na Guspudina Boga, 
či smi se varnali u dumá! Tátu i bába sa stignali s vagonete u 3 
február. Tija sa dunéli kaštnite stvári, no i málku žitu, kukuruz i 
dve prasčeta, – tuj ij blo satu imánji prebránu u petgudišnotu 
deportirvanji. Rudbinite i kumšijete sa dušli da mu pusretat. Smi 
si dubávili idnata ud dvete kašti, no tolkus ij blo pustu i studénu, 
či večera ij dušal idin ud nášte rudbini (Velčov Karol) da mu 
dunesé idna kučija tulji, za da upálimi sobata.

Nekuja ud familijite, makár či komisijata gji-j uslubudila, sa 
ustánali, ud nužda i nadálja u Baragáne du meseca márta, 
zaštotu sa znájali, či gá se varnat, kaštite ji ni sa slobudni i nitu 
ni bi imálu s kako da se grejat. Idin primer ud mlogjjte. U 
familjata na Čokánj Vénca (nr. 221), sámu Péri, kojtu ij imál 
déset gudini, ij bil izprátin da si dodi, za da se preprávi za 
parvotu prečisténji, a drugjjete sa ustánali da čekat da stigni 
prulećta. Ud različni političesći uzroci, ni drugata komisija ne 
uslubudila sate deportiranite. Mlogjje familiji sa bli računati još 
za “opasni” i za tuj ij trebalu da ustánat tám. Megju tezi sa bli i 
tri familiji ud Bišnov: Velčov Vénc (nr. 155), rudbina sas 
sobstvenika na mélnicata, Ronkov Jáku (nr. 277), zaštotu ij 
rábutil u arénda zemete na Mánjov Babi (više ud 100 hektáre) i 
Mánjov Marijka, spured či ij imála 105 lánca zeme. Sate teze ij 
trebalu da ustánat u Baragán još idna gudina. Drugjje, ud 
sobstveni interese, sa ustánali dubrovolnu, idno vreme u 
Baragán (familjata Mezin, Brátan Tošu).
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Komisijata ij spuminala na sate, na kujatu ij dupusnala da si 
utidat, či za si namerat kaštite zajati-rabota, détu sa ja znájali 
udkole – pa ne já da si gubat vremeto s tužbi, negu da imat 
iztarplénji i da sedat mirnata, du katu ni se razpatat rabotite. 
“Partijata i daržávata znáj satu, drugáre!”. I báš taj se-j dugudilu. 
Radusta na vráštenjétu ud deportirvanjétu ij blá zatamnena ud 
novite nipravédnusti i laži, détu sa čekali, homa ud parvija denj, 
stignatite u tejnite rodni selá.

U istena, sled vráštenjétu ud Baragán, máj sate familiji ij 
trebalu da si trasat kuvartélj vaz rudbinite ali vaz lucći hora, 
zaštotu u tejnite kašti ij imálu različni centare, daržávni fermi, 
brigádi na kulektiva, gradinći za dicá, kantini, stáciji za mašini i 
trakture, graničáre, internáte, bázi za ranata, različni magazine i 
drugjje “komunistći dustiganjéta”. Idin primer. Familjata Čokánj 
Vénc (nr. 221) ij trebalu da sedi čtir gudini u idna rudbina, sám u 
idna soba sate, rodnici i mumi za žénenji. U tezi gudini ne imáli 
nikak gradina, a zime sa se grejali s kunope. Taj sa bli náj-više 
ud familijite, kujatu sa hodili da se revat i da se tužat, ali sa 
právli, biz nadežde, molbi kantu prešedinte i derékture, kantu 
gulemi ud rajone ali ud “regiunete” za da ji dadat idno mestu, 
kolkutu i da-j manenu, u tejnite kašti usujéni nipravédnu. Gudini 
i gudini nikuj ne gji razbrál i mlogjje ud tej sa žuveli pu 
rudbinite ali vaz lucći hora. Makár i biz kašta, nekupaćšnite 
deportirani sa si raztušvali dušite s miseljta, či bárenj sa bli 
sréćni da se varnat. Čeć i márvite sa žuveli kača u nekako 
zaduolstvu. Si spumeneva Vénci Mánjov mládija – i prekázva, 
či idin ud tejnite kune, udarten u deportirvanjétu, ij zapántil pate 
kantu saláša i sled pet gudini prugonvanji, ij utvádel samičeć 
kantu nekupaćšnite nivi.

Du nasétne, molenjétata i saldzite, osobitu na žinite i na 
dicáta, kujatu sa se reváli napreć vratáta na gulemcite ud tugáz, 
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kaćétu i máj bizpámetnata kurážnust, uzrukuvana ud tažkotu 
stánji, u kujétu sa se  namervali mlogjje ud nekupaćšnite 
deportirani, puléku-puléku sa dukáreli rabotite u normálnust. Za 
da si dubávat kaštite, horata ij trebalu da se tužat i da se sadat 
(Mánjov Vénc nr. 278) s različni socialističesći i kooperativsći 
instituciji. Partijata ne zabrávila kuja sa bli deportiranite i gji-j 
naričela”nekupaćšni ćabure” i “izdignati”, kujétu ij zlamenuvalu 
či némat pudpalnu právu, spured političesći uzroci (da se vidat 
aneksiranite dokumente).

Horata biz kašti sa si izgubili bli sata nadežde i za tuj sa 
uputrebuvali različni metodi. Dvá primere. Petkov Ján (nr. 285) 
prez jesenjta 1956 g. ij uspel da ukáre u tejna štalog dvá kone i ij 
iskal da mu dadat “sám idno sobče”; Čokánj Liza (nr.  221) da 
be sled čtir gudini ij mogala da “predori” deréktura na Firmata 
(G.A.S.) da-j dupusni “idno sobče” u tejnata kašta, ud détu  sa 
gji bli izdignali. Istorijata na puvráštenjétu na nidvižimotu 
imánji bi mogalu da se prudalževa i s mlogjje drugjje primere.
Právutu na sobstvenusta se-j dubávilu mlogu mačnu. Ud  
manenotu sobče dubávinu na počnivanji, se-j stignalu, málku pu 
málku, za nekolku gudini, da se puvarni sata kašta. Drugotu 
imánji se-j izgubilu večitu u falimentárnotu gradenji na 
kolektivete. Mlogu mačnu, sled niprekasnati udfarlivanjéta, 
Firmata i Kolektiva sa udfáleli na zajatotu imánji. Sled 
dalgjugudišnotu uputrebuvanji, náj-više ud kaštite sa bli 
barbársći izrušini. Taj naprimer u kaštata na Mánjov Vénca (nr.  
279) štetite sa stignali du tám, či čéć i vratáta, péndžarite i 
pudisvanjétu sa bli izhárani ud kunete i ud kučitata na 
grančárete, na kujatu nekolku gudini tuka ji-j blá kazármata. 
Nitu nášta familja ne naslidla po-hubavu stánji. Ni smi si 
dubávli idnata ud kaštite ud na nr. 166, sám sled tri gudini ud 
vráštenjétu ud Baragáne. U tez osem gudini, kujatu sa bli minali 



118

ud izdiganjétu, kaštata ij blá naškodna, kača sled rasenji na 
zemete. Izčupnite puhorti i zabujnenotu gumnu ij dukázvalu, či 
“tuka ni sedi nikuj”. Spured či kaštata ij blá uputrebuvana kača 
magazin, ud téraka na ranata, détu se-j digala na taváne, salpvete 
sa fleteli i sa se puvili, dzidvete sa se napukali, vratáta i 
péndžarite sa se izkrivili, a táblite ud na péndžarite ne gji imálu 
više. Kasata pámeć na nekugu ij izmislila idna nova metoda za 
diganji i snevanji na ranata.Za da ni ja snevat pu saljbata, sa 
izdanali tavánete. Pá taj sa bli izčupni salpvete ud flezvanjétu ud 
napate, a puhortata ij blá mánata, za da moj da hodat po-dubre 
kučijte na kulektiva. “Dolnata” kašta, kadetu ij bil centara na 
idna kulektivska brigáda, ij blá još po-izrušna. Uništin ij bil 
štaloga i šopvete, kutárkata i kočinite, gumnutu i gradinata. Satu 
se-j gázilu biz mila, napreć učite na nikadarnata gázda. Dedu, za 
kogutu se prekázva, či ij skoknal ud brasniče  na birbére za da 
pugádi idna sluga, či ij naprávil diri iz kalta u gumnutu, dedu, 
kojtu ij puštel kunete homa vaz puhortite, za da ni razgázi 
nagjiznatotu ud ćišata gumnu, aku bi videl di ij stignalu négvotu 
imánji i négvotu stopánstvu, sigurnu či homa bi umrel udnovu 
ud nakáz. Štetata, kujatu se-j naprávla na imánjitu na 
deportiranite ij blá mlogu gulema i nikade ne se platila.

No zlobnustite ne se svaršili tuke. Makár či kaštite ne bli 
uputrebuvani ud deportiranite, tija katu sa se varnali sa moreli da 
platat purcijata i usigurevanjétu za sate minatite gudini. Pánta či 
Prešedinta na Obštinata ij prodil perčépturete, za da mu zamat 
udnovu, kača u vremeto na kotite, dunjite i pérnite i cimbulete. 
Na takvize ubirenjéta sa se rádvali sate unezi, kujatu sa 
predvidvali s dušmánstvu, či “tugáz za se varnat ćaburete, gá baj 
da se rudi slancitu na zaseždenji”. Ama etu, či ij dál Bog, da se 
zavarni kulelotu i da kréni udnovu žuvota na deportiranite, na 
sekugu u négvite si dumá.
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Nekupaćšnite izsélini ij trebalu gudini i gudini da puprávet 
gulemotu rušénji, détu se-j navaršilu sled deportirvanjétu, u 
imetu na socijalističeskotu uminevanji ud daržávata. Remnivite 
imánjita, plodnite nivi na deportiranite sa se izgubili za doveka. 
Máj ništu ne ustánalu ud unuj, détu sa-j imáli za da káret 
zemedelstvutu, taj kaćétu se-j iskalu u unuj vreme, u gudinite 
sled buja. Katu sa si dubávili kaštite – nekuja sled mlogu gudini 
– tija sa bli prázni, i horata ij trebalu da počnat satu ud krája. 
Zaštotu ni sa imáli ni márvite, ni utilážete ud nekpać, a nitu 
zeme, deportiranite sa moreli  da rábutat u daržávnite firmi, u 
kulektivete, kujatu sa se bli naprávli i ud tejnite sobstveni zemi. 
Taj či ud zemedelce tija sa stignali nikalificirani rabadžije, 
nadničáre, trakturiste, zidáre, sa grižili krávi ali svinja, za da si 
izdaržet familijite. Sa stignali slábu platéni slugji na tejnotu 
imánji, prezatu ud totalitárnata daržáva. I rodnicite mi, vredni i 
dubri zemedelce, sa moreli da se angažirat, nekolku gudini, na 
krávite ud idna daržávna firma, za da mož da mu izdaržet na 
škula. Za nekupaćšnite deportirani, nipravédnustite i 
punizevanjétata ne se svaršili ni du dnés.

Častu pate, unezi, kujatu ni sa puznávali Baragáne, negu sám 
sa čuli za négu, tužát nekupaćšnite deportirani, či si 
preuveličevat patméžete ud tugáz:”I nija smi pátili. Sa mu 
sćérdali kotite i sa mu smácali kulektivete. Tuke ij blo 
po-tažku.” Istena-j, miljone páure sa pátili spured 
kolektivizirvanjétu, no deportirvanjétu u Bargáne ij blo po-više 
ud idin takaze patméž. Straja ud uništvanjétu, détu sa gu 
prežuveli u parvite mesece, ni mož da se spuredi, sám sas straja 
ud smraćta puznát ud unezi, détu sa bli zaniséni u lagerete na 
smraćta. Udvan tuj, deportirvanjétu ij zlamenuvalu idno máj 
pudpalnu rubulisvanji, džundžurijite zadini u Baragáne ni 
zlamenuvat ništu pukraj imánjitu, napusnatu i izkrádinu ud 
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komunistete. Ama kujétu ni mož da se spuredi, ij osobitu 
morálnotu pátenji na deportiranite. Nipravédnustite i sate 
punizevanjéta, udčuždevanjétu i useštbata na nisigurnusta, 
pregráždenjétu u mestutu za da sedat na sila i useštbata na idin 
žuvot biz nikakaj cél u pustoža na Baragáne, sate teze divi 
šibanjéta na komunistkata putera sa usakátili dušite na 
deportiranite i sa ustávili sledi za celija žuvot. Strášnotu stánji 
ud deportirvanjétu ij žigosalu, s belega na srádvanjétu, seku 
duša, čeć i dušite na dicáta. Mož da se vidi – psiholozete znájat 
dubre tuj – či nekpaćšnite deportirani useštet nuždata da 
prekázvat sé “kaćé ij blo”, tej seku miselj gji mámi u Baragáne. 
Unezi, kujatu čujat dnés “Prikazći ud Baragán”, za novotu sélu i 
za bizkrájnite patišta iz blátutu, za nuštuvanji pud kučijata, kača 
nomádete i za razsipvanjétu na pet gudini ud žuvota na ultáre na 
deportirvanjétu, se čudat na ostrusta na komunistkata pultika i 
na zlobnustite na partijata ud 50-te gudini i se pitat: “Báš taje ij 
blo?” Još po-strášnu ij blo, či hurtite ni mož da izkážat pudpalnu 
taze žálna i ničeleška istorija, détu mačnu mož da ja prejamat 
čeć i unez, kujatu sa ja storili.

Na unez, kujatu dnés hurtuvat mlogu lésnu za Baragáne, biz 
da sa bli tám da žuvejat, deportiranite, kujatu puznávat i sa 
prežuveli satu, ji dumat, či aku štat néka sám da utidat u 
Baragáne. “Aku dumati, či ij blo taj dubre, zako ni utiditi i vija, 
či le Baragáne vu čeka?”ali makár da se zasélat na utáre du 
Keglevič, u puljétu, s dicáta i s kakotu mož da natvárat na idna 
kučija - dve , sám za da vidat, či kako zlamenuva da si izdignat 
ud vás i da more da sediš pud nebeto ali u burdij, posle da si 
napráviš kašta i satu drugotu, i sám sled tuj da hurtuvat za 
“spukojstvutu” na deportirvanjétu. “Vás sa vu izdignali, nija 
tuke smi pátli”. Uništvanjétu na ćaburete i ukárvanjétu ud more 
u kulektivete ne počnali i ne se svaršili s deportirvanjétu u 
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Baragáne, procesa na uništvanjétu na sobstvenite zemedelsći 
stopánstva ij bil s mlogu po-šarok i po-kompleksin. No 
deportirvanjétu na idno mložtvu hora ij blo idna kolektivna 
tragedija, kujatu treba da se ukluči u romansćija Gulág. Nikuj i 
nikade ni mož da plati pudnisénite patméže, nitu izgubénotu 
imánji. Nisréćnata dugadjája na deportirvanjétu si ima tejnite 
katastrofálni sobstvenusti, prez kujatu za ustáni u spomena na 
istorijata.

Prah i pépelj ij ustánalu ud seláta “nabiti” u Baragáne. U 1956 
g. tija sa bli parastisani masivnu. Idno vreme, u nekuja ud kaštite 
sa bli duneséni ćirijáše, kujatu sa bli namoreni tám da sedat, kača 
političesći zatornici. U napusnatite kašti sa se nasélili i cigane. 
Prez Dekreta nr.  409 ud 2 okt. 1958 kaštite ud novite selá sa 
ustánali daržávsći i sa se dávali biz pláća na idnija zemedelsći 
rabadžije. Na počnivanji na 60-te gudini krénat da se razválet i 
ćirijášete treba da gji napusnat. Aku nekuj dnés bi se pukáčil na 
brega ud Fetešti, za da trasi sélutu Dulinata na Lujzáta, máj či ni 
bi nameril nitu idna sleda. Néma nikakvi sledi nitu u grobištata 
ud Buliga. Ud denj za denj se namalevat i unezi, kujatu sa 
prežuveli nisréćata. Pu idna statistika na Asocijácijata na 
nekupaćšnite Deportirani u Baragáne, utemeléna u Timišvár u 
februára 1990, se vidi či ud više ud 45.000 deportirani u 
Baragán, u 1993 g. sa bli još žuvi kulu 10.000 duši.

Makár či deportiranite sa se nasélili udkole u tejnite kašti, 
vráštenjétu “sassém” ne mogalu da se dustigni. Dicáta sa si 
napusnali u “novotu sélu” ditinstvutu. Mládite sa si razsipali 
mladinata u niprekasnatotu borenji s različnite tažkusti na 
deportirvanjétu. “Ni sam imál mladina i žuvota mi-j bil tažak!” – 
dumat i dnés náj-više ud tej. Stárite izkurenéni sa se razbuleli, a 
náj-više ud tej sa umreli, zaštotu ne mogali da pudnisat 
eksperimenta na Baragáne. Idnija ud tej ne se varnali nikade. 
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Nekuja sa bli izvádni ud grobvete ud tejnite dicá ali rodnici i 
duneséni “u tej’, da si spat véčnija san u rodnite selá. Kokalicite 
na mlogje mačenici na deportirvanjétu sa se  umešeli s praha i 
pepele na Baragáne. Pánta či u 1976 g., na 20 gudini ud smraćta 
na deda, za bedevá sam trasil groba mu u grobištata ud Buliga. 
Križa ne gu imálu više i ne ustánala nikakva sleda. Dedu ij  
stánal, kača mlogjje drugjje, “idin deportiran s groba nipuznát”. 
Žertvite na deportirvanjétu, kaćétu i tragedijata na Baragáne, sa 
ustánali sám idin žálin spomen. I novotu sélu se-j raznélu, biz da 
ustáni sled niji dire. Strategjata na krivata putera ij trasila da 
iztrij sate sledi na deportirvanjétu u Baragáne.

Za tuj, unezi, kujatu sa prežuveli utornija láger, unezi, kujatu 
sa se varnali u tej, treba da prekázvat. Da ni se zabrávi, či reda i 
civilizácijata na sélutu sa bli iztapkani ud komunistete. Tija sa 
udubrevali satu i sa dumali, či za sélenete néma drugj pać, udvan 
smaknivanjétu na ćaburete i kooperativizirvanjétu. Istorijata ne 
ji dála právu, komunistkata utopija ne sám či ne mogalu da se 
izpalni, no ij uzrukuvala i gulemi socijálni nisréći.

Deportirvanjétu u Baragán ij blo idna merka, zadina protiv 
Tito, no tá se-j vazala mlogu dubre s politikata za socialističesku 
uminuvanji na zemedelstvutu. Istorijata ij dunéla taze hámešnata 
kljucka i sigá ji se znájat katastrofálnite sledi, détu sa srušili 
sélutu. Vájda nikade više sélutu, détu nija smi-j puznávali, ništé 
moži da si nameri ondzi mir i red ud napreć da dodat na putera 
komunistete, no imam makár právutu na idna istenska istorija na 
négvotu usakátvanji.

Deportirvanjétu, udčuždevanjétu na sila i razkacvanjétu na 
svetite vrazći sas zemete sa nipravédnusti i punizevanjéta, détu 
ni treba da se zabrávat nikade.

Teze nekolku beležći, ugraničéni na nekuja ud dugadjájite ud 
Stár Bišnov, sam žélil da badat idna punizna prelega za da se 
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spasat ud zabrávenjétu tamnite starni ud gulemata nipravédnus, 
détu ij blo deportirvanjétu u Baragáne, spuminevana dnés sám 
kača “političeska greška”. S drugjje hurti, deportirvanjétu ne 
služilu za ništu i taj ustánva či istorijata ij kriva za niji. Idno 
mlogu hámešnu preubráštenji, za da badat izkriti u tamninata na 
vremeto, unez kujatu sa naprávli tuj i tejnite naslidnici, kujatu sa 
zali duhodaka ud istorijata na komunizma.

Deportirvanjétu ij glatnalu imánji, détu ij flezalu na 
daržávata, ij sćérdalu izkurenéni žuvote i ij usakátilu duši, 
udstarnéni ud tejna izur. Nikuj ni jé kriv i nikuj ni treba da dáva 
račun za tuje rubulisvaji i za toze patméž? Vájda u gudinite détu 
varvat, za dodi idno po-pravédnu mislenji, détu da naprávi sada 
na komunizma – aku baj da badi, pa tugáz tažćite starni na 
ukrivevanjétu za sadaržet i tragedijata na deportirvanjétu, za 
udkrivanjétu na istenata za romansćija Gulág, sas sate négvite 
nipravédnusti. 
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Deportirvanjétu na idna izgoda

Deportirvanjétu ij zlamenuvalu i idno purasvanji u žuvota na 
useštbite. Mlogjje mládi sa se sabudili, sled nušta na izdiganjétu, 
s izgudenika ali s izgudenicata zaniséna deléku, u Baragán. 
Nasilnotu razdilenji ij blo kača idno izkušuvanji za tezi, détu sa 
ustánali, no i za unezi, kujatu sa se mánali.

Idna takvaze ljubovna prikazka, izprobana ud vremeto, sa 
prežuveli i mládite Mirčov Roku – Marčinkva i Tuturilov 
Petruška – Funderovata ud Stár Bišnov. U 1951 g. toj ij imál 18 
gudini, tá 17 i sa bli izgudéni ud dve gudini, taj kaćétu ij bil 
tugáz ubičája na bišnuvenete. Mládite sa se puznávali dubre i sa 
rábutili pukraj rodnicite. Škula sa naprávli sám 7 klása, zaštotu 
vremeto ij blo prutivnu na bugátite dicá, dicáta na “ćaburete”. Sa 
se slogali da právat svátba jesenjta i véć sa bli počnali da se 
preprávet.

Ničekanu, tejnite plánve sa bli preubiknáti na 18 juni 1951 g., 
katu ij počnalu deportirvanjétu u Baragán. “Tugáz nija sa ja 
izdignali, a méne ni sa.“ Unazi nošt mládija izgudenić ij useti,l 
či sa mu udkrádnali izgudenicata. “Dá, taj ij blo. Nija sa ja zali, 
a áz sam ustánal tuke. Sa mu razdelili i prez tuj sa mu deportirali 
i izgodata”.

Ij blo nedele, 17 juni 1951 g., katu si-j dušal ud vaz 
izgudenicata mu, kulu sreć nošt. Ne ni zaspál dubre, katu sa 
krénali da lopat i u tejnite puhorti, zaštotu sa bli usukali kaštata 
ji s kumšijskata kašta. Sutirnata, katu ij samnalu, ij mogal da 
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vidi ”santinelite” zastávini napreć udsadnite kašti. “Tugáz sam 
videl, či aku izleziš na ulcata, te vráštet nazać i vikat: ”Flezvaj 
vatre!”. Ud idnaš sa mu dušli u pámeć rudbinite i izgudenicata: 
”Ambaj já…” i taze miselj gu-j izplášila, zaštotu sate sa bli ud 
bugáti familiji. Homa se-j udsadil da kréni,da vidi. Iz ulcite ij 
zabidval, se-j kril i du nasétne ij stignal du kaštata na 
izgudenicata mu, či le tá ij blá négvata náj-parvata briga. 
Katánata ij bil razmenu monče, pa ij ustávil izgudénite da se 
vidat, no tija ni sa znájali kako da si hurtuvat. Po-više sa reváli. 
Rodnicite na mumata sa barzali da si uberat náj-nužnotu, sa bli 
uplášni i ubarkani. Nikuj ne znájal kako da právi náj-parenj, 
kako da ričé. Santinelata ij bil tám. Sled tuj, hirgjéne ij duznájal 
či máj sate rudbini sa mu bli izdignati: dve tétći, uču mu, sistra 
mu i izgudenicata mu. Izdignatite sa bli uplášni i saštisani. Da 
moreš, u nekolku saháte da napusniš máj satu i da ni znáš, di za 
te zanesat… “Kulu pládne, kučijite s izdignatite sa počnali da se 
prebiret ud sate ulci na Gulemata ulca. Familjata Tuturilov, na 
mojta izgudenica, ij blá parva, tuj ni moj zabráva…”

Konvoja ij bil dalag, kača idin purcicijon. Vladáncete ne mogali 
više da daržat “ idin pudpalin kontrol”, kogu sa izdignali i kogu ni, 
taj či rudbini i puznáti, sate kujatu sa iskali, sa krénali kantu 
štácijata. Tám ij imálu vagone, mlogu hora – ništu hubavu da vidiš 
– bulnávi, stári, maneni dicá i takvizi détu još sučat. Sistra mu ij blá 
u štácijata, za da ja deportirat s idno mumiče ud 6 nédeli, Kaluška. 
Sate sa reváli, sa bli ubarkani, usukani i uplášni. Nikuj ne znájal 
kako za baj s tej. Parvata garnitura ij krénala večera, a drugata 
sutirnata. Roku ij stujál du kasnu prez nušta, a sutirnata, katu se-j 
varnal da si vidi izgudenicata ne ja imálu više. Ud bišnuvenete sa 
bli tám sám još 8 familiji, kujatu da utvádet s drugjija konvoj. Ne 
mu blo právu, či ne sváril ni da-j ubádi, či za ja trasi. Sa se razbráli 
sám, da ni si izgubat nadeždete, du katu ni čujat idin za drugj.
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Kaštite na izdignatite sa ustánali pusti, s puhortite utorni. U 
kaštata na igudenicata ij ustánal idin mladok ud Moldova, kojtu 
ij dušal u vremeto na glaćta, kača sluga u tej. “Toj ij zal, mlogu 
neštu ij zal. Se-j užénal posle s idna palćenka, ima i dve 
mončita. Sigá ij martav”.

Sled 4-5 deni se-j duznájalu u sélu či deportiranite sa stignali 
u Fetešti. Na idna nedele Ana Marija  Trijanicata ij dubávila 
izkrušum idno pismu ud deportiranata ji deštere: “Mámo, da mi 
duneséš ditetu, kaćé znáš. Aku treba da umra, išta ditetu da badi 
pukraj méne”. Ditetu ji ij ustánalu u Bišnov, či ij blo prez letnata 
vakáncija vaz deda mu i bába mu. Tá ij blá užénata u Bréšća i ud 
tám ij blá izdignata biz dite.

Katu ij čul tuj 18 gudišnija hirgjén, se-j udlačil da utidi i toj s 
nija da si vidi izgudenicata i rudbinite. Tuj za mu badi parvotu 
puháždenji “vaz deportiranite” kulu na idin mesec sled katu sa 
moreli da se mánat ud sélutu. Sa patuvali du Fetešti biz nikavi 
problemi. Sveta ij bil mlogu i nikuj ne gji ulágal. Žinata ja-j čekal 
tejna zać ud Bréšća, taj či mládija izgudenić ij ustánal u  stácijata, 
da trasi neku puznát ud izdignatite. Du nasétne idin támkašin 
čeleć se-j zal da gu zanesé s kučijata, zaštotu ij dumal či toj znáj 
di sa deportiranite. Pu pać ij bil prekánat  s rićija ud Banáta, se-j 
upil i kulu srećnošt gu-j izfarlil nejdi iz puljétu: ”Tuke treba da 
badat, sa nejdi na blizu”. Idin páznić gu-j upatil na kade da 
utváde i toj ij nameril deportiranite. Zaštotu ij bil palin mesec, sa 
se videli kunete vazani u kučijite, dulápete, udrovete, kulibite, 
horata kujatu sa spáli pu van. I kučita ij imálu.

Idin sarbin gu-j zamámil vaz balgarete. Mlogu začudin ij 
ustánal, katu ij razbrál, či ij stignal u Borduşani – Lateşti, détu sa 
bli deportirani i balgare, ama ud Bréšća, ne ud Bišnov. 
Izgudenicata mu i rudbinite mu sa bli na drugu mestu na kulu 20 
km, u drugu sélu novu, détu za se zvé Valea Viilor (Dulinata na 
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Lujzáta). Sutirnata za se varni nazać pá pu toz pać i sled mlogjje 
usukála, za stigni da vidi izgleda na deportirvanjétu: kulibi, 
dulápe, pukrovce i pustilći uputrebuvani za senća, tuka-tám pu 
idna kráva i pépelj, mlogu pépelj...

U kulibata na izgudenicata ij bil sám tejna baštá, spured či ij 
bil bulnáv ud papka na stumáka. Izgudenicata sas sistra ji sa bli 
na rabota u idna ferma. Ij blo idno ničekanu puháždenji, a katu 
sa se sretili sa reváli i sa se rádvali i pá sa reváli. Ij ustánal vaz 
deportiranite sám 4-5 deni, makár či nikuj ne gu pital kako trasi 
tám. U parvija mesec ij blo po-lésnu da ustániš tám, zaštotu 
milicánete ne puznávali deportiranite, a tija ne imáli buletine, 
zaštotu sa ji gji bli zali za da gji ubeležat i da ji turat pičeta s 
D.O. (domiciliu obligatoriu – zadalžitelnu stáništi). Aku bija gu 
uluváli ij bil preprávin s odguvora: „Az némam buletin, zaštotu 
sam deportiran”.

Ij bil nakažisan, no se-j useštel zaduolin, či se-j sretil s 
izgudenicata mu i s rudbinite. Nekolku deni ij bil i toj 
„deportiran”, zaštotu ij spál van, pud nebeto, kača sate drugjjete. 
„U kulibite sa spáli sám dicáta i stárite”. Sistra mu, Petrunéda, ij 
blá prejata u kaštata na idnija támkašni dubri hora, zaštotu ij 
imála manenu dite. S taze familja taj dubri prijátele sa stánali, či 
sa se puhždeli i u Banáta. Jesenjta, katu tejnata májća si-j 
puhodila rudbinite, ij trebalu da se kriji i da miti. Za nekolku 
nédeli se-j uminalu stánjitu, kontrola ij  stánal s mlogu po-ostar i 
se-j stigalu du arestirvanji i tamnica.

Katu ij navaršil 20 gudini, Roka sa gu zali katána. „Sam 
rábutil u fabrikata na „diribau” (Generálnata direkcija za rabota), 
u fabrikata za crépta i ćarmidi ud Žimbolj, détu sam bil s drugjje 
sinve na ćabure. Sled 550 dene sam bil klasiran, zaštotu sam bil 
bulnáv ud papka na stumáka i sa me deklarirali „nikadarin za 
rabota”. Nijé ni za čudu, zaštotu mladoka ij rábutil na ćarmidite, 
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pa ij trebalu da premesti pu idin vagonj zeme  u saháta na racite, 
sé na kalape ud 20 kg idin. Seku denj prez racite mu sa minevali 
pu 8 vagone zeme.

I dnés ij falos, či sám tejnata izgoda ij izdaržála na 
deportirvanjétu. Imálu ij i drugjje izgudéni mládi, razdeléni 
spured deportirvanjétu, no ni idin pár ne izdaržál, sate sa 
razvalili za kasu vreme. „Aku izgudenicata mi ni bi se varnala, 
bij učal áz vaz néja u Baragán, za da se užéna s néja”.

Tejnite molbi za udubrevanji da se užénat, détu sa gji prátili 
du Ministerstvutu na Vatrešnite Raboti, sa ustánali biz odguvor, 
ali ni sa bli udubréni. Idinstvenata vazmožnust za da si vidi 
izgudenicata ij blo puháždenjétu ji u Bargán. Makár či pate ij bil 
mlogu skap, a puháždenjétu opasnu, toj ij hodil po-više pate. 
Idnaš sa gu uluváli. Ij bil uidno s tri žini ud Bišnov. Katu idnata 
ij hurtuvala palćensći, sa ja čuli i sa ji zali buletinete u Ciulniţa. 
No pá sa stignali du Feteşti i tám rudbinite sa gji predorili da se 
predadat. Sa sedeli dvádni u Ciulniţa, sa spáli u štácijata i sa 
čekali komandánta. Sled mlogjje usukála toj se-j utarvál i se-j 
varnal u Feteşti. Ij sedel tugáz u Valea Viilor (Dulinata na 
Lujzáta) više ud mesec. Ij hodil i na rabota u “blátutu”, uidno s 
izgudenicata mu. Sa gu upisvali na imetu na baštata na 
izgudenicata mu. „Da beréš pamuk u fermata ud Grădiştea, u 
nekakva prestilća s gulema turba – ij blo neštu sassém čudnu za 
banátčenete”. Izgudénite sa se rádvali či sa uidno, sa si právili 
plánve za napreć i sa se mislili, či ništu ni mož da gji zapré da se 
užénat. Toj si spuminuva: „Ni u dumá, u Bišnov, ne mu blo 
lésnu. Aku sa te usetili, či imaš neštu na taváne ali u magazina, 
homa na utre sa dušli 20 tima: mrázenji, protokole, sabotáž, koti, 
sadenjéta, boj, arestirvanjéta i čeć i sadenjéta u kulturnata kašta, 
napreć sate hora – sate metodi za pretiskanji i usirmaševanji. 
„Kolektorete” sa bli istensći plašila. Pérku Dáskalova, 
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telepčenina Rášu Fljokata, Gjura Bogicova, džéndera Šindrul, 
Foriš, kojtu posle ij bil zatorin, spured či ij rábutil sas zlátu na 
čarnu. Toj mu-j naprávil naprastenčetata.

U tuje tažkotu vreme, náj-hubanćija san za dváta mládi ij blá 
svátbata. Sa bli izgudéni ud nekolku gudini i sa se usešteli 
vazani za doveka. „Nekać za naprávimi, sled katanijata neštu za 
právimi, ali za utidimi nija, ali za dodat tija, koj znáj. Aku si 
dodat tija, dubre, aku ni, za utidimi nija. Taj mu-j blo 
razbirenjétu”.

Katu sa uslubudili sarbite, prez letutu u 1955 g., se-j sažuvila 
nadeždete, makár či puznátija, niváljan komunist ud Bišnov, 
Stuján Bocva, kojtu ij harésval da mači horata, mu-j dumal u 
bazikne: „Ti još vervaš či nekupać za se varnat?” Mladoka ne se 
ustável, zaštotu ij bil sigurin, či za udcelejat žuvi i idnaš sé pá za 
si dodat, taj kaćétu sa si dušli bojnite plennici, makár i sled 9-10 
gudini. „Za si dodat” – ij dumal toj. „Nikade, nikade ništé badi 
tuj, sám aku si vida tela” – mu se-j udguvárelu bizočlevu.

U istena, sled katu sa se mánali sarbite, ne minala ni pulvina 
gudina i sa pusnali i drugjjete deportirani. Tugáz, za Kolada, u 
1955 g. Roku ij učal „da vidi”. Ij minal i prez Ministerstvutu na 
Vatrešnite Raboti, détu mu se-j rékalu da si utidi mirnata, 
„deportranite za badat uslubudéni, komisijata ij véć tám”.

Uslubudevanjétu ij varválu pud sluvo. Se-j počnalu s 
familjata Augustinov, a izgudenicata mu se-j upisvala Tuturilov. 
Učal ij da hurtuva s komisijata, za da gji  pusnat po-barži. U 
dene katu da si krénat, sa razbráli či treba da patuvat na baška. 
Mumata i májća ji sa imáli cédula zájdnu i sa bli natvárini u idin 
márvensći vagonj, ujdno s idna druga familja. Mládite sa se 
sretili čeć u Perjámuš. Posle tejna vagonj ij bil zakáčin u 
„personále” za Smikluš i sa stignali u Bišnov idna sabuta večera. 
Sa gji čekali s kučiji izgudenika i kumšije. Sa bli ud parvite, 
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kujatu sa se varnali  ud dalgjotu deportirvanji. „Kaćé sti mogali 
da pudniséti?”- ij pitala sé májća mu na Roka, žina kujatu ij 
videla u zimnu vreme maglata i plesenjta ud pu zamraznatite 
dzidve na kaštičetata ud Valea Viilor (Dulinata na Lujzáta). 
„Kaćé sti mogali da pudniséti?” – sa pitali i sate puznátite.

   Katu sa stignali u tej, sled pet gudini, horata sa se čudili či 
kolku ij trebalu da iztarpat za da moj da prežuvejat. Istenskata 
mila i razbirenji sa bli izprobani mlogjje pate u tezi gudini. 
Familjata Tuturilov, na izgudenicata, ij ustávila u Baragáne trima 
martavi. Tá ij idinstvenata familja ud Bišnov, détu ij platila s 
tolkuse álduve. Bába Liza ij umrela u augusta 1951 g., dedu 
Roku u decembera sé u tazi gudina, báš napreć Kolada, a baštata 
Máću, sled dve gudini, u april 1953 g. za Gjergjodenj. 
Izgudenicata ij blá 17 gudini katu si-j izgubila deda i bába, a na 
19 gudini si-j zakupála i bašta ji. Žálni deni, zaštotu sa si 
zakupáli trima milni, kujatu za ustánat za doveka u Baragáne. 
Mumata za ustáni s bulnávata ji májća da žuvej pud senćata na 
smraćta. „Petruško, aku umra i áz, kako za práviš ti samá?”. 
Dvete žini za udcelejat deportirvanjétu, no bulnávata májća za 
umré sled čtir gudini, spured idna bolest na muzaka. Patméža na 
Baragáne si-j ubirel dalgja prez novi álduve.

   Sas sate teze nisréći, svátbata ij ustánala neštu udlačnu, 
détu ni moj se uminé. Na 21 január 1956 g. mládite sa se sretili, 
náj-sétne, udnovu u tej, sa se upisali u čarkvata, pu ubičája, a na 
13 február ij blá svátbata. Sled sédem gudini, deportirvanjétu na 
izgodata se-j svaršilu.

   Tugáz u februára meseca ij letelu mlogu sneć napreć s 
nekolku deni, taj či svátbata ij blá sas sanji – a sata svátba ij blá 
pu ubičája ud starnjé. Sled tolkus nakáze, zaća i mumata sa imáli 
prelegata da se rádvat na idna hubanka ukulina, kača u 
prikazćite. Idna dugadjája ij razveselila svatbárete: sanjata sas 
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stárite svatove, pukraj kujatu sa bli i svircite, se-j prevartela 
napreć čarkvata. Da li ij blo tuje idin tájin beleć?

   Spured vremetáta na sirumašijata i na prugonvanjétu na 
zamognatite familiji, svátbata ne trájala tridni, kaćétu  ij bil 
ubičája, negu ij imálu sám idno jádenji u zaća. Ama vinutu ij blo 
neštu izvanrednu. Ij blo ud hubav soj, ud rašlamisanu grozgji. 
Gázdata ji-j daržál izkritu  u idin badanj, zakupán nasreć 
gumnutu i zakrit s tulji, spured kolektorete. Zaštotu ij blá tažka 
zima, vinutu ij počnalu da zamrazniva, taj či sa-j vádili s 
pumpata, sled katu sa izčupili leda. „Ij blo kača nekakva 
esencija ud vinu, kača idna šampánija mlogu jáka. Sekuj kojtu ij 
pil ud nij ij trebalu da igráj na svátbata. Tolkus ij blo jáku 
vinutu!

Beležka: Teze dugadjáji sa bli prekázanin na ávtora ud dváta 
izgudéni, dnés véć po-prefarni i vredni stopáne ud Stár Bišnov, 
kujatu ni mož da zabrávat, či tejnata izgoda ij blá deportirana u 
Baragán.

 (máj 2001 g.)
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Deportirvanjétu ud Bréšća

Ud Bréšća sa bli izdignati 16 zamognati familiji. U nedele 
večera na 17 juni 1951 g., si spumineva Čokánj Katarinka, 
tejnata familja ij duznájala, ud idin  po-stár čeleć, či u štácijata 
ud Deta, ima mlogu vagone i či se prepráve deportirvanjétu na 
“ćaburete”.

Sa se mislili da se izkrijat, no ij blo véć prekasnu. Zato pá 
rodnicite ji ne légnali u kašti negu u kutárkata, a mumičitata – 
Katarinka – 15 g. i Docka – 9 gudini – sa gji zanéli večera u 10 
saháte u bábne –j, za da sa na sigurnu mestu.

Sled kasu vreme sa dušli kamionete  s katáni, sa se naprávili 
grupite, kujatu za izdigat. U tej sa flezali i “slepcite” na sélutu, 
kujatu sa stánali vredni aktiviste. Belezanite familiji sa bli 
izdignati ud tej. Bedevá se-j prutivila májćata, sutirnata katánite 
sa dunéli mumičitata, zaštotu sa bli upisani na listáta. Salzite ne 
mogali da utarvat nikugu ud konvoja na deportirvanjétu.

Mirčov Ján (tugáz na 22 gudini) ni mož da zabrávi, kaćé sa 
utvádeli u konvoj s kučijata ud Dénta i sa stignali kulu pládne u 
Deta, blizu du grobištata ud pukraj stácijta, kadetu sa čekali da 
se natvárat u márvensći vagone. Sa gji zanéli u Bordoşani, na 15 
km ud Feteşti. Tuke se-j naprávilu novotu sélu Bordošanii Noi, 
kujétu posle za se zvé Lateşti. Satu tuje, kaćétu i gudinite 
prežuveni u deportirvanji, za ji izprekáži Pejov Mariška u idnija 
spomene, napisani u proza s rima, kujatu u idna druga variánta 
za stáni idna istenska baláda na deportirvanjétu. U unuj vreme tá 
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ij blá mláda  bulka na 18 gudini, pa nedele ij pisala u burdija, sas 
saldzi u učite, u idin diktándur, détu gu pázi i dnés. Teze istensći 
dokumente, napisani na balgarsći palćensći jazić, sa idinstveni 
takvize svedučánstva za kujatu se znáj. Tija se publikuvat u taze 
kniga biz nikako uminuvanjé, sám s puprávenjétu na právopisa. 
Tezi spomene imat zaglávjetu:

Nakáza ud 1951 gudina
U 1951 g., na 18 juni, katu ij samnalu sutirnata u 5 saháte, 

sa dušli da mu redat, kučijata da si upregniti i na štácijata da 
utiditi. Vidimi či taj malčeškom, nikuj ni buta. Na idnaš čujmi 
neštu da dranči, kat’ to milicijata varvi. Kat’ vatre sa flezali, 
homa karnétete sa iskali.“Karnétete si izvadeti, či gulema ráza 
právimi. Katu karnétete smi si izvádili i tugázi sa mu ubádili: 
“Sigá ordina da vu prečetémi”: “Kunete da si izvádiš, kučijata 
da si upregniš, kako moj da si natváriš, ud vás da se mániš, za 
dvá saháte da si pákvan da parastisaš kaštata i sélutu”. Smi se 
uplášili pa sám revémi, a ništu ni pákvami. Katánata mu ubážde, 
sahátete za izlezat, kumisijata za dodi, i taj za  kréniti biz ništu. 
Détu smi mogali smi pákvali na kučijte smi natvárili i kumisijata 
ij dušlá, satu ij zaklučila tá, vádi nosce, te izplášte i ud vás te 
izkárva. Revémi, bácvami se, či nazać ništé se vráštemi. 
Izbogum zláti dumá, koj znáj gá za pipnimi teze vratá, sas žálnu 
sarci i s palni oči smi se uprustili i ud dumá smi se razdelili. 
Napate katu smi izlezali, učite mu čičurat, katáni ud sám- udtáta 
mu káret, kača rubijáše napreć da varvimi. Iz ulcite palni s hora 
sas sate se uprustimi, izbogum dedémi  i taj iz pate žálnu revémi. 
Milicijata mu káre po-barži da varvimi, katu na ćošaka smi 
stignali sate mi ubáždet, vášte sa učli, a bába ti sa ja napusnali. 
Bij učlá da se uprusta, ama Milicijata me mura po-barži da 
varva. Katu na izláza u Dénta stignali, tám sa mu zastávili. Sate 
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sa dušli da mu vidat još idnaš da mu izprodat. Večera katu ij 
mraknalu ud Dénta smi krénali i u Dédva smi prez nušta 
stignali, ud kučijte da se izfarlimi i na vagonete da se natvárimi. 
I taj žálnu sutirnata ud Dédva smi krénali s hájzlibáne  sas 70 
vagone. Revémi i uplákvami, ama kako možimi da právimi. Katu 
u Timišvár smi stignali najdnaš varvi moja báču da si vidi 
rodnici žálni i na vagonete natvárini. Ud Timišvár kat smi 
krénali na seku stácija s pitčeta i s čáj mu ránat i s uda studéna 
mu kánat, di got ima senu hajzlibáne zastáni i seku brát tiče za 
kunete da si naráni. Ud Banáta katu smi izlezali i u Ardéle smi 
flezali iz tunelete menevami i takvizi bregjišta visoći vidimi i taj 
ud Ardéle izlezvami i u Regáta flezvami. Bože da vidiš kakvi 
gládni selá. U Bukuréšt katu smi stignali ćišata ij zala da leti, a 
u vagonete udrji pa taj ruči, kunete se plášat, svinjate guvičat. 
Bože či smi nakažisani, kako da právimi, ij zalu da mrakniva, 
jáu či smi se uplášili. Katu smi videli kaćé horata sa izfarlini iz 
utáre, koj snop žitu si natvári da si málku zaveć naprávi, Bože 
sigá vidimi kako mu čeka. Kat u Feteşti smi stignali vidimi 
mlogjje hora izfarlini. Na utre na rampata sa mu zakáreli. Sigá 
mu ubáždet,sigá da se izfarliti. Durdi smi se izfarlili i satu dole 
naredili, to pá i zalu da mrakniva. Tija mu ubáždet kučijite da si 
natváriti u Bordoşani da vu zamámi, a tuj détu za ustáni utre za 
dojat moture da-j natvárat. Bože na utre moturete sa dušli i satu 
sa natvárili i taj kantu Bordoşanii smi krénali. Kat smi idin krák 
ud Dunava videli, Bože di smi stignali? Vetara duj, pepele se 
diga, néma di da zastániš na záveć, sám pud kučijata. Dnés ij 
menalu, utre ni právimi ništu, vetara sé mu duj i mu zasipva. 
Snopta žitu berémi, kulibi právimi, za da nazáveć zastánimi. 
Jáu, Bože, či-j pustu štut vidiš s učite, sámu pamuk i starništu. 
Menalu-j véć idin mesec i burdij smi si naprávili: idno sélu ud 
burdija, tezi smi razniséni nija. Tuj ij nakáza u mujata mládus, 
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gá me stigni nedele unazi žálus, sám knigčitu si utora i na deda 
Boga áz se mola jáku. Kat ij zalu na sutirnata da leti dvá saháte 
ij trájalu, a iz vratáta udata ij hurala, s kovite ja izlivami, ud 
burdija ja mánvami. Kat ij prestánalu čujmi vikat: iláti na 
pomuš. Kat’ smi po-nadole učli, ij stignala idna uda, pa da 
gladeš kaćé se dávi sveta, s kune i s kučiji vádat horata ud 
burdijte,či-j prelelu i burdijte, détu ij imálu neku plevče, udata ij 
nosi s pilčitata da gji upláčiš kaćé grešnite sé po-nagore se 
káčat da ni se udávat. More ćarmidi da právimi, kašti da si 
izgradimi. Tuj ij nášta pedépsa, s cédula za leb da hodiš, 
nekupać néma tri deni, jáu, Bože,  kaćé mu ránat, jáu, Bože,  či 
ij gláć tuka, nijé Banát. Kaćétu idnáš právimi ćarmidi sa dušli 
za námu  da si sédimi, kat smi si učli deda smi zavárli i prez 
málku moja brát stiga sam gu pregarnala i sam gu bácila, či 
mi-j dušlo žálnu, sa dušli da mu vidat kaćé sedim u burdij, i taj 
sa si učli. A nija pá u Bargáne smi ustánali, kašti smi si počnali, 
morem, néma kako. Dnés 8  septembera, takazi gulem práznić, 
kašti smi si  naprávili, vatre smi se nasélili. U 1952 g. na 24 
Nuvembera sutirnata takvaz ćiša ij letelu, či sa pádnali 10 kašti, 
horata ni znájat kako da právat. 

U 1951 g.
 
U žuvota na deportiranite palćene ud Bréšća sa se dugudili i 

drugjje raboti, kujatu treba da gji predstávimi. Pesmata napisana 
ud Pejov Marija mož da razvalnuva sekugu, no treba da se znáj, 
či tugáz katu ja-j pisala pa ij pitala deportiranite, kujatu sa 
rábutili u puljétu, aku ištat da ji pejé: ”Ištiti li da vu peja?” – 
horata dvám sa čekali. Tugáz tá ji-j pela, a tija sa reváli.

I Čokánj Katarinka si spumineva, či sled katu sa preminali 
Bukuréšta, taj ij preličelu či vagonete na deportiranite utvádet 
kantu murjétu. Tá nikade ne blá videla murjétu i se-j rasila ud 
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stráj, či vláka s hora i s márvi za flezi právu u murjétu, za da gji 
udávi.

U Baragáne brešćanete sa se srešteli častu pate s bišnuvenete, 
osobitu na fermite détu sa rábutili ali u katánite. Sa se rádvali či 
sa idna krav, no ne se rádvali či žuvejat gurčivi deni  u 
deportirvanjétu. Sa se čudili na nekuja ud rabotite, naprimer či ij 
trebalu da rábutat na kučiji s ulove, pa ne-j blo vernu, či kolku ij 
mogalu da natvárat i pá ni sa se hurvali.

Taj se vidi či familjata s náj-mlogu nakáze, makár i sám za 
idno vreme, ij blá familjata Slávin (nr. 98), zaštotu mažjéte ne 
bli izdignati ud počnivanji. Slávin Péru “dartija” ij bil zatorin u 
unuj vreme, a Slávin Ján ij bil katána, taj či sa bli izdignati sám 
dvete žini, Ánka i Petruška, kujatu ij imála i idno mumiče Ani, 
sám na 5 meseca. Ij blo mlogu mačnu du katu sa pusnali stárija 
ud tamnicata i du katu mládija si-j svaršil katanijata, pa i dváta 
sa stignali u Baragáne. Tugáz familjata málku se-j svarnala, no 
žinite, tažko-j, ne mogali više. Pejov Marija ij napisala idna 
pesma i za nisréćnija žuvot na teze nakažisani žini.

Familjata na Nákov Pérka (nr. 13) ij prežuvela idna gulema 
nisréća, zaštotu toj ij umrel u Medžidija, kadetu ij bil vremenitu 
da rábuti. Ničekana smrać. Toze čeleć ij bil zakupán na barži tám 
deléku, zaštotu familjata mu ne mogala da gu dunesé u grobištata 
na deportiranite ud Lăţeşti. Dnés ni teze grobišta gji néma više, 
zaštotu mestutu se vré, ij stánalu niva. Kakvi krastijáne sa unezi, 
kujatu sa mogali da dupusnat takvaze rabota?

Ji imálu i hora, kujatu sa bli zatorni, spured či ne mogali da si 
sváršat kaštite. Na 22 augusta 1951 g ij letela idna gulema ćiša, 
spured kujatu sa nagjiznali nabitite dzidve na kaštite, kujatu ni 
sa bli svaršini. Tugáz kaštite na Tuturilov Toma i na Mirčov 
Vánja sa pádnali. Zaštotu sa uputrebuvali darvotu za da naprávat 
burdije, a ne drugjje kašti, tija sa bli udsadini da gji zatorat. Sled  
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katu si-j dušal ud tamnicata Tuturilov Toma, si-j naprávil idno 
sobče, ulepénu u kaštata na Mirčov Jána (nr. 26). Tám ij žuvel 
du 1956 gudina.

Dicáta, kujatu sa šteli “da izragnat” ud lágera na Baragáne, 
sekupać sa bli izdádini, na barži uluváni i varnati nazać vaz 
tejnite deportirani rodnici. Vladáncete ne imáli mila za 
nisréćnotu i deportiranotu ditinstvu. Tuj se-j dugudilu s nekolku 
mumičita, megju kujatu i Čokánj Katarinka, kujatu na tri meseca 
ud deportirvanjétu, sa se varnali izkrušnu vaz deda-j i bába-j ud 
Bréšća, pumognati ud idna stára žina. Milicijata ij pitala: “S 
kogu si dušlá?” “S bába” sa udguváreli tija. Sate izbegnatite 
mumičita sa bli izprátini nazać u Baragán.

Pá taj ij izpátil i Pejov Vánju (nr. 5). Toj ij bil katána, pa u 
“permisijata” ne se varnal vaz deportiranite mu rodnici, negu ij 
utišal vaz rudbinite ud Bréšća. Katu sa gu iznamerili, šéva na 
posta ij dál ostar ordin: “Da badi zanisén u peš u Baragán!” Zato 
milicánina, kojtu ij trebalu da gu varni, gu-j dignal u vláka i gu-j 
zamámil du Feteşti.

Drugjje sa izpátili još po-zle. Velčov Toni ij imál 18 gudini i 
ij bil izgudén. Sarcito ne mu dávalu mira du katu ne se varnal u 
tej u Banát, za da si vidi izgudenicata. Na barži sa gu videli, sa 
gu uluváli i sa gu zatorili za idna gudina, spured či “si-j napusnal 
udredénite dumá’. Sled katu se-j utarvál, se-j varnal vaz 
deportiranite sas “zadalžitelni dumá“ i niprekasnatu ij bil slédin.

Mestutu na teze zadalžitelni dumá ij blo sám ud nekolku 
kilumétera. Sa bli pedépsani i unezi, kujatu sa se mánvali na 
rabota na po-deléčni mestá, détu se-j pláštelu po-dubre. Čokánj 
Katarinka prekázva, či idna grupa deportirani balgare sa utišli da 
rábutat na lujzáta ud Nazarcea. Nadničárete sa bli uluváni i 
zaneséni u aresta ud Poarta Albă, posle u Feteşti, a ud tám kača 
pedépsa, sa bli izprátini u peš du Bordoşani.
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I Kerčov Terezka ij blá pedépsana, spured krivcata, či-j štela 
da stigni u Banát. Sled katu sa ja uluváli i sa ja varnali nazać, sa 
ja mámili iz novotu sélu, da ja vidat sate deportiranite, a tá ij 
trebalu da vika, zájdnu s idna druga žina: ”Kojtu právi kača 
námu, za izpáti kača námu!” Idin milicánin ij mámil 
predstávenjétu, no ij morel da nosi bagážete na žinite, či tija 
falosi, ne šteli ni da gji butnat. Stánjitu ij blo i tragičnu i 
komičnu, no tugáz nikuj ne se smel, a sigá dugadjájata sabužde 
idin gurčiv smej, kača idno presmevanji.

Drugjje pate milicánete sa se vládali po-grubu. Pejov Vánju, 
kača katána u “permisija” u sélutu na deportiranite, ij vikan 
salahor. Spured či ij smejal da ništé da utidi, ij bil bit biz mila 
napreć sate  hora. Milicijánska demokrácija.  

Se-j dugáždelu, či nekuja ud izdignatite sa prejali da rábutat 
zájdnu s vladáncete i da právat tejnata igra. U Lateşti, sekretáre 
na obštinata ij bil idin deportiran, kogutu sa gu zváli Tumba. 
Spured  négvotu ničelešku vladánji, toj ij stánal plašilu za 
deportiranite, kujatu sa begali ud négu, zaštotu ji-j nosil nakáze. 
Dicáta, gá sa gu vidvali da varvi ud deléku, sa javevali na 
rodnicite i sa  vikali: “Varvi Tumba, krijiti se“. Dicáta sa vikali 
palćensći, toj ne razbirel, no si-j čul imetu i  tugáz ij trasil unezi, 
kujatu sa se krili. Kuče s čelešku ime, ali čeleć s kučešku ime!

Mirčov Ján (nr. 26) ni mož da zabrávi hargjevotu jádenji: 
marmaláda, čarin leb s glušenina, marševu prase, aku si-j imál. 
Ima idna prikazka za nirazbirenjétu i izustánatusta na támkašnite 
hora. U sélutu ij rábutila, ud mlogu gudini, idna nova mélnica, 
no mašináre ij mélil brášnotu uidno s tricete. Sat svet ij bil 
zaduolin, sám banátčenete ne bli zaduolni. Ij trebalu da dodi idin 
banátčenin ud deportiranite, kojtu razbire i znáj da naredi sitáta. 
Čudésa! Mélnicata ij počnala da právi hubavu brášnu, a tricete 
sa bli baška. Žinite sa počnali da právat leb i testá kača u Banáta. 
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Kuštuvali sa támkašnite hora, jáli sa i sám sa se čudili. Nekuja 
ud tej sa se namámili da dvádet seku nedele u novotu sélu da 
jadat beli i gurašti kuláci. “Báš či sa hubavi, ama kaćé gji 
práviti?”. Za da gji udučat ud toze naráv, horata sa gji čekali na 
pate, sa ji dávali porcijata i sa si gladeli rabotata. Taje sa naučili 
mestnite hora da si právat po-hubav leb “kača u Banáta”.

Katu sa se varnali u Bréšća, deportiranite sa si namerili 
kaštite “Bož pazi”, razrušni, niuvarosani, razvaléni. Na 
baragánčenete ali na nikugu ij blo sé tolkus. Idna kašta ij blá 
srušna sassém, zaštotu ij blá gulema pa ij imálu mlogu neštu da 
se kradé. Kaštata na Kalapiš Péra nr. 83 ij báš razvaléna, 
smaknata ćarmida pu ćarmida, darvu pu darvu i crép pu crép, taj 
či mestutu ij ustánalu práznu. “Nija smi ja naprávili, nija za ja 
izčupim!” – sa vikali pijáncite i marzelivite na sélutu, kujatu sa 
uluváli još po-više kurážija sled izdiganjétu na sobstvenicite.

Dnés na nr. 83 ima druga kašta, naprávina sé ud taz familja. 
Deportiranite, kujatu sa udceleli sa-j krénali ud počnivanji i dnés 
sa falosi, či sa si naprávili udnovu hubanći i bugáti stopánstva. 
Kaćétu duma máma: ”Nija sekupać smi imáli, imami i sigá!”
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SPOMENETE NA PÉRKA STOJOV
Deportiran ud Dénta u baragánskotu sélu Lateşti

Áz, Stojov Pérku, sam rudén u Dénta u 1939 g. i satu détu za 
ji izprekáža ij istena, zaštotu sam ji prežuvel. Sam počnal da  
uča u škulata ud Dénta i tuka sam izkárel čtir klása. Ud petija 
klás sam hodil na škula u Deta, u unuj vreme tám ij bil rajone – 
zaštotu u unuj vreme, komunistćite vladánce taj sa bli udsadili či 
Dénta, kujatu ij imála više ud 3.000 stanovnici, da néma škula, 
sám du IV klás. Taj či “brigata za dicáta” ij blá sámu idna 
“hubanka” lozinka.

Prez letutu u 1951 g., u dene báš katu ij trebalu da utidimi u 
Deta za praznikuvanjétu na svaršvánjétu na škulskata gudina, 
nášta familja, uidno s mlogjje drugjje familiji ud Deta ij blá 
izdignata i presélina u Baragán.

U 18 juni 1951g., u tri saháte sutirnata, sa mu sabudili sas 
strášnu lopanji u puhortite, nekolku katáni, kujatu sa mu 
zapuvedali da si preberémi kako možimi, da ji natvárimi u 
kučijata i da čekami novi zápuvesti. Máma ij počnala da revé i 
me-j nakárela da izragna prez gradinata pa da utida u Bréšća, 
vaz bába i da ubáda na nášte rudbini, či za mu izdignat i ni se 
znáj di za mu zanesat. Zaštotu ij blo lete, áz bos i sám u 
gáštičeta sam izragnal iz gradinata i sam stignal na izláza. Sam 
počnal da tičem, no ud idnaš me-j uluvál nekuj, kojtu ij bil izkrit 
u idnija tufi. Ij bil idna katána s puška, kojtu ij počnal da me 
puparže i da me rita, pa me-j varnal nazać u dumá. Sam se rasil i 
sam revál ud stráj, ne ud sardus.
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U 10 saháte napreć pládne, sled katu smi natvárili u dve 
kučiji kakotu smi svárili da si zamimi, pázini ud katáni, sa mu 
zanéli u izláza ud nakraj sélu, kadetu sa bli véć drugjje mlogjje 
familiji s tvárni kučiji. Sate sa čekali u gulemija letin péć i 
guraština, da se dugudi neštu. Nikuj ud unezi, kujatu sa mu 
pázili i sa varváli s námu, ne mu ubádil kako za badi s námu. 
Satu détu sám se-j čulu, ne mu smirevalu, negu mu-j plášilu i 
mu-j ubarkalu još po-više.

Čeć u 10 saháte večera se-j dála zápuvest da se upregnat 
kučijite i da krénimi kantu štácijata ud Deta, détu se-j namervala 
na 4 km ud tám. Tuka, pu idno listu, pázini s pušći, smi bli  
pudeléni da se natvárimi u márvensći vagone. Nášta familja, 
zájdnu s familjata Karadžov, ij dubávila idin vagonj. U tozi 
vagonj smi natvárili pukaština, dreji, 4 kune, 2 svinja, gadini, 
jádenji za námu i za márvite. Prez nušta smi krénali, biz da 
znájmi nakade utvádemi. U seku vagonj ij imálu pu dve katáni, 
kujatu ne mu pušteli da slezimi ud vagone, ni makár za čelešćite 
nuždi, gá ij zastánval vláka.

Tri dene i tri nošti smi utvádeli kantu nipuznátotu. Sled katu 
smi minali Bukuréšta, smi bli sigurni či mu nosat u Siberija. No 
ne blo taj da badi. Sled tuje dalgjotu patuvanji i u márvensći 
vagonj,sassém 9 personi (ud kujatu dve dicá) i márvi  u letnata 
guraština (sekuj moj da si izmisli kaćé ij blo), smi stignali s 
štácijata Fetešti. Tuke homa mu-j zabidil drugj katanšág.Se-j 
zapuvedvalu da se izfarlimi ud vagonete, da se natvárimi na 
kučijite i da krénimi. Zabidini ud páznici smi krénali nanovu 
kantu neštu nipuznátu. A razsvedénotu slanci, s kujétu nija 
banátčenete ni smi predádini, mu-j izgárelu strášnu. Sled idin 
pać ud 15 km, biz da minémi makár pukraj idna kašta ali neku 
gjeránj, sa mu zastávili nasreć idno starništu, palnu sas snopta 
žitu, skoru pužanatu, détu ne svárili bli još da ji uvaršat. 
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Izgladneni i osobitu žadni, smi  bli pudeléni u parcéli, 
zabelezani s kolčita i mu se-j rékalu, či ud sigá natáta tuj sa 
nášte dumá i ne mu slobudnu da se mánimi, za makár kakaj 
uzrok, ud unazi zona. Parvotu détu smi naprávili, za da se 
ubránimi ud strášnija péć, ij blo da izgradimi ud snopta kulibi, 
za da se pudbijmi pud tej, osobitu nija dicáta, a rodnicite sa 
najali, s kovite u racite, da trasat uda, détu se-j namervala na 3 
km ud mestutu détu smi bli izfarlini. Taze uda se-j namervala u 
idin klonj na Dunava, détu se zvé Borča i 10 km naoklu ne 
imálu druga uda. Ud tugáz i mlogu meseca sled tuj ud Borča se-j 
nosilu uda za pranjé, za jádenji i za márvite. Uda matna, 
muskura, gurašta. No taj ij dál Bog, či nikuj ud nášta familja ne 
se razbulel. Drugjje sa umreli.

Na kasu vreme, smi si izgradili burdije, pukriti s dasći, détu 
vlasta mu gji-j pudelila ud idin specijálin magazin, uredén sled 
náštu stiganji. Burdijete sa bli izkupáni u zemete na 1 méter 
dalbočina i sa bli gulemi 2x4 m. Na 29 august ij dušlá idna 
gulema ćiša, kujatu za nekolku menute ij blá pukrila s uda ud 
idin méter máj celotu sélu i ij udávila sate burdije. Horata sa se 
utarvali, koj kaćé ij mogal, a nija, dicáta smi sedeli na vara na 
burdijete. Gada i prascite, détu još ne bli izkolini za da se izedat, 
sa se izdávili. Pá taj i drejite i pukaštinata, détu banátčenete sa 
bli dunéli, sa se uništili spured gulemata uda.

I ud taze gulemata nisréća smi se utarváli žuvi. Puléku-léku 
žuvota na sélutu ij počnal da si flezva u reda. Mu se-j nosil čarin 
i niupékan leb ud Burduşeni, sélu détu se-j namervalu na 10 km 
na brega na Dunava. Nužnata uda se-j nosila s kučijata ud Borča 
u kánti, granci, kovi – sekuj kako ij imál. Mestnite hora sa 
počnali puléku, puléku da se dubližvat du deportiranite. Náj-
parenj se-j počnalu da se kupuva náj-nužnotu za žuvota, a posle 
horata sa krénali da sedat na hurta, i čeć i drugáre sa stánali.
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Banátčenete, puznáti kača vredni hora, u 1951 g. prez jesenjta 
sa počnali seku familja da si právi kašta, nabita ud zeme i 
pukrita s papur, dunésin ud blátutu na Dunava. Darvotu, détu ij 
blo nužnu sa ji dáli vlástite. Sa se gradili kašti “tip”, maneni i 
tesni.

Sé u tazi gudina, prez jesenjta, se-j izgradila i škulata za I-VII 
klás, a dáskale i profesore sa bli deportiranite (spuminuvam 
nekolku imeta na profesore: Buchler, Bret, Robescu, 
Praporgescu, Winkler, Stojánov). Se-j izgradil i dispensár, 
kadetu ij bil Dr. Weleth ud Deta. Sigá, kátu sélutu ij počnalu da 
preliče, mu se-j dálu i ime – Lateşti. Tuke sa se namervali 
deportiranite ud banátsćite mestá: Deta, Denta, Bréšća, Lovrin, 
Giera, Foeni, Biled, Keglevič, sassém 1.800 duši.

VI-ja i VII-ja klás sam gji naprávil u tuj sélu, s profesore 
izvanredni. Nastojni za učenji, zájdnu s po-više drugáre, smi se 
upisali u Liceja ud Feteşti, zadočnu, u 1954 g.

Za da mož da utidimi na ekzámene ij trebalu da učimi, a 
knigji ni smi imáli. Dáskalete ud náštu sélu, mlogu dubri, na 
počnivanji sa mu dávali saháte u škulata, biz nosce, ama katu 
komunistete sa razbráli tuj, sa izpreli sate kujatu sa svaršili 
VII-ja klás, da flezat u škulata. Ama nija, kátu smi šteli da  
učimi, izkrušnu smi hodili u profesorete u tej, a za tuj ij trebalu 
da pláštemi. Za nášte rodnici tuj ne blo lésna rabota. Mojte 
rodnici i na drugjjete kača méne, sa rábutili na kanále Dunava-
Čarnotu murjé, za da mu usigurat žuvota i pláštenjétu na 
privátnite saháte.

Sam svaršil zadočnu VIII-klás u Feteşti, a sled ekzámenete 
ud zimata 1954 g. sa mu zapreli da právimi zadočnu škula, taj či 
smi moreli da prekasnimi liceja. Sám sled katu smi se varnali ud 
Baragáne u dumá, sam se udlačil da uča dálja.

Materijálni možnusti ne náj imálu, a u licejete ud Timišvár ne 
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náj mogalu da flezat deportiranite ud Baragán. I pá ni sam se 
ustávil. S pumušta na idin moj uču, kojtu ij bil dáskal u 
Karášova, pukraj Rešica (Velčov Stépan), se upiša u 
profesionálnata škula ud Rešica, a naidnaš s tuj sam kárel, 
zadočnu i liceja ud Rešica, détu gu svarša u 1958 g. U tuj vreme 
sam se kalifikiral kača strungár i električán na mašini – unelti.

Sled katu sam svaršil liceja, sam bil na Elektrotehničnija 
fakultet ud Timišvár, a sled tuj se angažiram u Mekáničnite 
Uzini Timišvár, kača indžilir.

Ud 1970 g. du 1989 sam bil káčestven inspektor u IAEM 
Timišvár, a ud 1990 g. du pensionirvanjétu mi (2000 g.) sam bil 
direktor na Inspektoráta za Metrologija Timišvár. No nikade ni 
sam zabrávil, či sam bil deportiran. Toze ij moja raznimirin žuvot, 
détu sámu ondzi, kojtu gu-j žuvel, mož da gu razberé. 
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TABEL
s familijite deportirani u Baragán 1951 – 1956

1. Stár Bišnov

Br. Ime i prezime

U
m

re
l u

 
B

ar
ag

án

R
ud

én
 u

 
B

ar
ag

án

V
in

če
n 

u 
B

ar
ag

án

Ádresa Kaćé se 
prekárvat

0 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Augustinov Pétar
Pétra
Pérku
Katarina
Péru
Tuša
Katarinka
Tuška
Péri
Ráši
Marijka

1952
1954

Stár 
Bišnov, 

337
Kišráškvite

12
13
14
15
16
17

Augustinov

Uzun

Stuján
Ánja
Ánuška
Roska
Ána-Mariška
Nikola 1951

Stár 
Bišnov, 

925
Jonkulovite

18
19
20
21
22

Bobojčov Rášku
Ánka
Andrija
Máću
Marija 1953

Stár 
Bišnov, 

369
Bándičkovite

23
24
25
26

Bobojčov Andrija
Terezka
Mariška
Rášu

Stár 
Bišnov, 
369/B

Bándičkovite

27
28
29
30

Bobojčov Kogju
Náca
Péru
Ráca

Stár 
Bišnov, 

881

Šutulovite 
(Frumušica)

31
32
33
34

Bobojčov Ján
Marijka
Jáni
Čán 1952

Stár 
Bišnov, 

944
Matáčvite
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35
36

Božin Petru
Aranka

Stár 
Bišnov, 

126
Doftura

37
38
39
40

Brátan Tošu
Kaluša
Ján
Péru

195…
Stár 

Bišnov, 
593

Tošvite/
Cácvite

41
42
43
44
45

Kálčov Gjuka
Ilona
Péru
Tuša
Konstantin 1953

Stár 
Bišnov, 

626
Nežnite

46
47
48
49

Karadžov Minču
Guna
Jozu
Katarinka

Stár 
Bišnov, 

247
Minčvite

50
51

Karadžov Náca
Ráca

1952 Stár 
Bišnov, 

757
Hupvite

52
53
54
55
56
57

Karadžov Kogju
Náca
Kogju
Ána-Marijka
Stuján
Kogju

1952

1951

Stár 
Bišnov, 

1217
Gradinárvite

58
59
60
61
62

Čokánj Ánka
Gjura
Náca
Ánka
Roska

1

951
1954

Stár 
Bišnov, 

262
Trujkulovite

63 Čokánj Marija Stár 
Bišnov, 

221a
Gjoperovite

64
65
66
67
68

Čokánj Vénc
Liza
Marija
Ágata
Péru

Stár 
Bišnov, 

221
Gjoperovite

69
70
71
72
73
74

Kojov Vánju
Ivánka
Kogju
Tuša
Ján
Luku

Stár 
Bišnov, 

130
Šáptvite
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75
76
77
78
79
80
81
82
83

Dragomir Gargul
Guna
Pálču
Katarinka
Pálču
Roska
Marija
Guna
Roska 1952

Stár 
Bišnov, 

150
Dragumirsćite

84
85
86
87
88
89
90

Dragomir Rášu
Ána
Bonu
Cona
Péru
Ánuška
Suzi

1951
1954

1954

Stár 
Bišnov, 

448
Dragumirsćite

91
92
93
94
95
96

Dragomir

Skibulič

Péru
Náca
Péru
Katarinka
Péri
Mitu 
(Dumitru)

Stár 
Bišnov, 

1123
Bándvite

97
98
99
100
101
102
103
104

Gánčov Kogju
Katarina
Pétra
Ján
Lizunka
Kogju
Tuška
Ján 1955

Stár 
Bišnov, 

1274
Gánčvite

105
106

Kalapiš
Nákov

Máću
Ráca

1953 Stár 
Bišnov, 

152
Négjvite

107
108
109
110
111
112
113
114

Kalapiš Péru
Luca
Šándur
Pétra
Péru
Ráca
Ánka
Ján

1951

Stár 
Bišnov, 

170
Železvite
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115
116
117
118

Kalapiš Pérku
Ráca
Ánka
Péru

Stár 
Bišnov, 

272
Železvite

119
120
121
122

Kalapiš Andrija
Ghizela
Feri
Tibi

1955

Stár 
Bišnov, 

377
Nemite

123
124
125
126

Katarov Kogju
Terezka
Kogju
Terezka

Stár 
Bišnov, 

439
Katarsćite

127
128
129
130
131
132
133
134
135

Katarov Márku
Ána-Marija
Guna
Kogju
Tuša
Márku
Gjura
Ána-Marija
Katarinka

1951

Stár 
Bišnov, 

534
Katarsćite

136
137

Korek Petru
Margit

Stár 
Bišnov, 

1116
Korekovite

138
139
140
141

Lazarov Gjuka
Neduška
Máću
Terezka

Stár 
Bišnov, 

723

Stepenjárvite 
(Frumušica)

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Mánjov Paku
Luca
Vénc
Mariška
Vénc
Luči
Pálču
Néda
Mariška
Kaluša

Stár 
Bišnov, 

279
Pakvite

152
153
154

Mánjov Rášku
Mariška
Mariška

1952
1956

Stár 
Bišnov, 

234
Pakvite
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155
156
157
158
159
160

Mezin

Văcărescu

Eremie
Marija
Aurel
Ioan
Mircea
Ana

1952
1952

Stár 
Bišnov, 

526
Nutáruša

161
162
163
164
165
166
167

Mirčov Ján
Nuška
Ján
Marija
Rášu
Ján
Péri

1955

Stár 
Bišnov, 

166
Marčinkvite

168
169
170
171
172
173

Mirčov Máću
Katarinka
Máću
Marija
Jáni
Máći

1952

1951 1951

Stár 
Bišnov, 

918
Bokterovite

174
175
176
177

Mirčov Vánju
Tereza
Ánka
Nikola

Stár 
Bišnov, 

947
Pátkvite

178
179

Mirčov Pálču
Kaluša

Stár 
Bišnov, 

260
Verešovite

180
181

Mirkovič Gjuka
Terča

Stár 
Bišnov, 

138
Marjánvite

182 Moravčik Alvina Stár 
Bišnov, 

656
Kuršmitćata

183
184
185
186
187
188
189
190

Nákov Nikola
Katarinka
Nikola
Katarinka
Ján
Ána-Marija
Katarinka
Nikola

1955
1953

1953
1955

Stár 
Bišnov, 

125
Skrunčvite
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191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Nákov Péru
Náca
Kaluša
Stépan
Petruška
Péru
Marija
Tuša
Vénc
Ánka
Náca

1955
1953

1952

1955

1955

Stár 
Bišnov, 

175
Nakvite

202
203
204
205
206
207

Petkov Péru
Roska
Márku
Mariška
Rozi
Péru

1951

Stár 
Bišnov, 

243
Bogdenovite

208
209
210

Petkov Nikola
Cona
Cona

Stár 
Bišnov, 

244
Bogdenovite

211
212
213
214
215

Petkov Ton
Ána Marija
Ánuška
Toni
Tili 1955

Stár 
Bišnov, 

250
Nučnite

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Petkov Máću
Miša
Ján
Katarinka
Márku
Neduška
Máću
Neduša
Marijka
Tereska
Ján 1953

1955

1953

Stár 
Bišnov, 

285
Bogdenovite

227
228
229
230

Petkov

Sârbu

Vánju
Marija
Náca
Ghiţă

1954
1954

Stár 
Bišnov, 

536
Bogdenovite
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231
232
233
234

Peiov Kogju
Agata
Rášu
Ána Marija 1953

Stár 
Bišnov, 

385
Lebánvite

235
236
237
238
239

Peiov Vánju
Liza
Pérku
Ráca
Ján

Stár 
Bišnov, 

386
Lebánsćite

240
241

Pascu
Telbis

Pétra
Marija 1952

Stár 
Bišnov, 

619
Hársvite

242
243
244
245

Puiu

Kalapiš
Kalapiš

Aurel
Margit
Liza
Roku

Stár 
Bišnov, 

353
Pujvite

246
247
248
249

Ronkov

Nákov
Nákov

Gjuka
Luca
Marija
Luku

Stár 
Bišnov, 

93
Purkárvite

250
251
252

Ronkov
Šerbán
Šerbán

Lázar
Ráca
Rácka

Stár 
Bišnov, 

102
Ronkvite

253
254
255
256
257
258
259

Ronkov Minu
Jáku
Roska
Minu
Mariška
Jákči
Jákču

Stár 
Bišnov, 

277
Šomerovite

260
261
262
263
264
265

Ronkov Péru
Patuša
Gjuka
Kaluša
Tuša
Péru

1955

Stár 
Bišnov, 

186
Purkárvite

266
267
268

Ronkov Feri
Patuša
Stépan

Stár 
Bišnov, 

455
Čékvite
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269
270
271
272
273
274
275

Ronkov Gjuka
Ána
Stépan
Nuška
Feri
Áni
Fránku 1952

Stár 
Bišnov, 

754
Čékvite

276
277
278
279

Ronkov Roku
Fránc
Náca
Ján 1955

Stár 
Bišnov, 

966
Burvite

280
281
282
283
284
285
286

Ronkov Luku
Ráca
Gjuka
Ánka
Nédi
Rácka
Neduša

1951
1951

Stár 
Bišnov, 

1075
Lukvičnite

287
288
289
290
291
292

Ronkov Stépan
Tuša
Feri
Ráši
Stépan
Cona

Stár 
Bišnov, 

1113
Štefánsćite

293
294
295
296
297

Raneti Boris
Alexandra
Elena
Eugenia
Alexandru 1955

Stár 
Bišnov, 

122
Basarábčenina

298
299

Šerban Bonu
Roska

Stár 
Bišnov, 

246
Bágjvite

300
301
302

Sofrán Jánuš
Guna
Petruška

Stár 
Bišnov, 

982
Kunnite

303
304
305
306
307
308

Stojanov Kanču
Ráca
Gjura
Gizi
Péri
Eli 1955

Stár 
Bišnov, 

224
Dupnjivite
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309
310

Stojánov Gjuka
Mariška

Stár 
Bišnov, 

366
Dupnjivite

311
312
313
314
315
316
317
318
319

Stojanov Vénc
Patuša
Gjuka
Ánka
Vénci
Pálču
Marija
Mariška
Mariška

1951

Stár 
Bišnov, 

260
Dupnjivite

320
321
322
323
324
325
326
327
328

Topčov Stánču
Marija
Pérku
Petrunéda
Pérku
Ánka
Terezka
Tuša
Ána Marija

Stár 
Bišnov, 

796

Brasnjivite
(Frumušica)

329
330
331
332
333

Tuturilov Roku
Liza
Máću
Guna
Petruška

1951
1951
1953

Stár 
Bišnov, 

1053
Funderovite

334
335
336
337
338
339
340

Uzun Kogju
Ráca
Jánuš
Marija
Kogju
Marija
Ánuška

1951

Stár 
Bišnov, 

615
Džáfkvite

341
342
343
344

Uzun Kogju
Pétra
Gjuka
Ján

1952
1955

Stár 
Bišnov, 

975
Džáfkvite

345
346
347

Uzun Rašun
Terezka
Tuška

Stár 
Bišnov, 

722

Čékvite
(Frumušica)
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348
349
350
351
352

Uzun Jozu
Petrunéda
Gjura
Mariška
Rášu

Stár 
Bišnov, 

797

Čékvite
(Frumušica)

353
354

Vasilčin Vánju
Katarinka

Stár 
Bišnov, 

379
Patunnite

355
356
357
358
359
360

Vasilčin Kocu
Frána
Roku
Pétra
Nikola
Tuška

1951

1952 1952
1951

Stár 
Bišnov, 

245
Culvite

361
362
363
364
365
366
367

Vasilčin Nikola
Marija
Roku
Ána Marija
Nikola
Roku
Marija 1951

Stár 
Bišnov, 

249
Culvite

368
369
370
371
372
373

Vasilčin Rášku
Margarita
Roku
Kaluša
Péru
Marija

Stár 
Bišnov, 

259

Bláškvičnite
(Frumušica)

374
375
376
377

Vasilčin Rášku
Katarinka
Ján
Katarinka

1955
1955

Stár 
Bišnov, 

730
Mindvite

378
379
380
381

Velčov Vénc
Petruška
Cona
Gjuka

1955

Stár 
Bišnov, 

155
Prédvite

382
383
384
385
386
387

Velčov Luku
Pétra
Vénc
Náca
Tuša
Luku

Stár 
Bišnov, 

169
Bušvite
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388
389
390
391
392
393

Velčov Roku
Ána
Kárči
Katarinka
Ána
Vénc

Stár 
Bišnov, 

172
Bušvite

394
395
396
397
398
399

Velčov Roku
Pétra
Gjuka
Ánka
Tuša
Katarinka

Stár 
Bišnov, 

220
Prédvite

400
401
402
403
404
405
406

Velčov Roku
Ánka
Fera
Lizunka
Roku
Feri
Guna 1952

Stár 
Bišnov, 

354
Perculovite

407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

Velčov Péru
Pálču
Petrunéda
Péru
Mariška
Páli
Rácka
Nikola
Pálču
Tuša
Tuška
Rácka
Ivánka

1952

1955
1955

Stár 
Bišnov, 

459

Vingánvite

420 Dečov Patuša 1953 Stár 
Bišnov, 

623
Dečvata

421
422
423
424

Velčov Toma
Marija
Péru
Tuša

1955

Stár 
Bišnov, 

287
Mustikčvite

425
426
427

Viruzáb Stuján
Marija
Stuján

Stár 
Bišnov, 

886

Márgjinite
(Frumušica)
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428
429
430
431
432

Viruzáb Toma
Mariška
Petruška
Kogju
Mariška

1955
Stár 

Bišnov, 
887

Márgjinite

433
434
435
436
437
438

Viruzáb Toma
Stuján
Liza
Marijka
Kogju
Toma

Stár 
Bišnov, 

926
Márgjinite

439
440
441
442
443

Bártulov Nikola
Marija
Ján
Marijka
Nikola 1953

Stár 
Bišnov, 

346
Bártulčovite

444
445

Weiss
Grün

Aladár
Ilse

Stár 
Bišnov, 

660
Čuhutina

Izcelu sa bili izdignati ud Stár Bišnov 86 familiji ali 422 duši. U Baragán 
sa se rudili 23 dicá, sa se vinčeli 7 pára i sa umreli 38 duši. Sa se varnali ud 
Baragán, u Stár Bišnov, 407 duši.
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2. Bréšća

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mirčov

Peiov

Gjurka
Ánka
Stépan
Mariška
Rácka
Vánju
Štefi
Tereska
Ánka

1955
1952

1955

Bréšća, 5 Belicve

10
11
12
13
14

Mirčov Tereska
Luca
Vánju
Marijka
Vánju Nikola 1955

Bréšća, 26 Belicve

15
16
17
18
19

Velčov Péru
Pálču
Ánka
Ánka
Péru

1953

Bréšća, 30 Čipite

20
21
22
23
24
25
26
27

Kalapiš

Čokán

Toma
Ánka
Gjurka
Ánka
Katarinka
Docka
Gjuka
Vánju

1954

1956

Bréšća, 40 Kapačini

28
29
30
31
32
33
34

Kerčov
Mirčov

Tereza
Gjurka
Mandalinka
Péru
Patuška
Mariška
Péru

1954

1952

Bréšća, 48 Mandalinnite

35
36
37
38

Sálman Jozu
Katarinka
Joži
Áni

Bréšća, 50 Birtáše
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39
40

Čokán Péru
Mariška Bréšća, 65 Dučnite

41
42
43
44
45
46

Čokán

Brátan

Kogju
Tereza
Stuján
Mariška
Kogju
Čáni

Bréšća, 66 Dučnite

47
48
49
50
51
52

Slávin Péru
Ánka
Vánju
Petrunéda
Ánka
Péri 1955

Bréšća, 67 Gandákvite

53
54
55
56
57
58
59

Kalapiš Pérku
Pétra
Stanika
Tereska
Gjuka
Mariška
Tuša

Bréšća, 83 Bokterove

60
61
62
63
64
65
66
67

Velčov

Tuturilov

Kogju
Ráca
Ráca
Tonču
Toma
Tuša
Marijka
Toni

1953

1955

Bréšća, 123 Kičkul

68
69
70
71
72
73
74

Sofrán

Bobojčov

Pérku
Kina
Gjura
Tuša
Kina
Mariška
Pétra 1952

Bréšća, 120 Bonvite

75
76
77
78
79
80

Nákov Péru
Mariška
Čépu
Docka
Kina
Péru

1954

Bréšća, 123 Sinvite



159

81
82
83
84
85
86

Veruzap

Kalapiš

Péru
Ánka
Čán
Mariška
Ánka
Péru

Bréšća, 148 Mujnite

87
88
89
90
91
92
93
94

Kerčov Pacun
Tereska
Ánka
Gjuka
Tereska
Ánka
Gjuka
Pacun

1954

Bréšća, 165 Minćinite

95
96
97
98
99
100

Velčov

Mirčov

Pacunku
Marija
Gášpar
Ánka
Pacunku
Ánka

1953

Bréšća, 169 Gušvite

Ud Bréšća sa bili izdignati izcelu 16 familiji sas 94 duši. U Baragán sa  se 
rudili 6 dicá i sa umreli 10 duši. Sa se varnali u Bréšća 90 duši.
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3. Dénta

Ud Dénta sa bili izdignati 7 familiji ali 29 duši. Dváma sa umreli u 
Baragán i 27 duši sa se varnali u Dénta.

1
2
3
4

Stojov Péru
Tereska
Péru
Katarinka

Denta, 587 Bálacete

5
6
7
8
9

Karadžov Péru
Roska
Stujánku
Luca
Tereska

Denta, 634 Maričnite

10
11
12

Kalapiš Vánju
Marija
Tonču

Denta, 785 Bitkul

13
14

Kalapiš Andrija
Fidora Denta, 540 Dikva

15
16
17
18
19
20

Budur
Tifra

Nikola
Marija
Mariška
Joži
Katarinka
Nikoli

1955

1951

Denta, 588 Budurete

21
22
23
24
25
26

Čokán Gjuka
Ánka
Stujánku
Ána
Štefi
Vichentie

Denta, 701 Belicvi

27
28
29

Mirčov Vánju
Guna
Vánju

Denta, 626 Belicvi
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MISELJI NA IDNA NOVA KNIGA 
ZA BARAGÁNE*

U istorijata na mlogjjete političesći i socijálni nipravédnusti, 
kujatu sa se naprávili u nášta daržáva, u vremeto na 
komunistkata diktatura, se darži i deportirvanjétu u Baragáne.

Miseljta na Asocijácijata na Nekupaćšnite Deportirani u 
Baragáne za da predstávi imetata na sate deportiranite, upisani u 
idna monumentálna kniga, ni izvire sám ud právutu na 
spumenuvanji na idnija ud istorijata  usakátini sadbi, negu ij i 
idno izpalnivanji na dlažnusta na udcelenite naslidnici za tejnite 
familiji i rudbini, kujatu sastávet toze dalgjija red ud imeta, 
raznisén u murjétu na družtvenite patméže ud deportirvanjétu. 
Se misla sas sardus i razžálvanji, no i s gulema i trájna buleva, či 
seku idno ud teze hiljadi imeta ij blo nosinu ud vremeto, kača 
liska ud vetara, no nikade ne izbuhnala neku vežulija na 
udtušvanjétu. Seku deportiran ij bil zadin ud tej i nosin ud 
istorijata, no u tuj vreme i seku udsadin na deportirvanjétu nosi 
sas sébe si idna istorija. Prikazkata na seku deportiran žuvot nijé 
nikade vésela, nikade svetliva, negu zatamnena ud čarni 
dugadjáji i spomene, vazani s prugonvanjétu u Baragáne.

Za mojta familja i za mojte rudbini, kaćétu i za drugjjete hora 
izdignati ud mojtu rodnu sélu, náj-više balgare-palćene ud Stár 
Bišnov, sam napisal idna kniga (Listá ud lágera na Baragáne, 
Izd. Mirton, Timišvár, 1988.) No starnite na taze kniga ne 
mogali da ubhvánat mlogjjete nipravédnusti i nizákunnusti, a ni 
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sate ubetežvanjéta i punizevanjéta prežuveni u deportirvanjétu.
Za ondzi, kojtu glade ud van, za ondzi, kojtu ne puznál lágera 

na deportirvanjétu, redvete ud imetata na teze nipuznáti hora, ud 
kujatu sa del i imetata na mojta familja i na mojte rudbini, za idin 
takaze čatnić, ni ubáždet ništu ud pudnisénite patméže. Lucćija 
čatnić, sled 50 gudini ud dugadjájata na izdiganjétu i 
deportirvanjétu ud 1951-1956 g., za ričé začudin: “Sa bli mlogu”, 
no nikade ništé znáj kolku sa pátli i kolku sa izgubili deportiranite.

Mi-j blo dádinu da prežuveja tuje nivernotu neštu, napreć s 
nekolku gudini, katu sam si zanél žinata i dicáta “da vidat” 
Baragáne i mestáta na mojtu deportiranu ditinstvu. Plána mi ne 
izhodil i sam ustánal saštisan. Ij bil idin letin denj katu smi 
krénali s mašinata kantu Feteşti-Valea Viilor (novotu sélu na 
deportiranite, dnés više ji néma) i smi stignali  sám du grobištata 
ud Buliga, kadetu se namerva i groba – dnés nipuznát – na moja 
dedu. Aku za méne, sélsćija pać, barčalogevija breć na Borča, 
pepele ud idna peda, trevite i bujačta,puvalénite križve, sledite 
na grobvete, strášnata guraština na letutu, pustata ukulina, u 
kujatu ne se pukázvalu nitu idno darvu, satu tuje ij blo vazanu s 
idno još žuvu minatu, sám ud méne puznátu, ráni i beleci ud 
gudinite na deportirvanjétu, za mojte mládi dicá, no čeć i za 
mojta dubra drugárća, satu videnotu ij blo sám idin izgled na 
idna udkolešna prikazka, biz ništu izvanrednu. Kaćé da razberat 
tija, či áz ni sam trasil iz grobištata sám idno ime na darven križ 
– Mirčov Ján – tejna prededu, idin čeleć s kogutu smi vazani 
prez krav, negu áz sam trasil idin čeleć, deportiran ud istorijata, 
idin čeleć, na kogutu žuvota ij bil idna istorija? 

Za naslidnicite, prikazkata na žuvota na deportiranite ni 
zlamenuva više taj mlogu neštu. Tija ni se purasat, tija sám se 
čudat kaćé ij mogalu da baj tuj. Samotu ime ud taze kniga ni 
ubážde mlogu za žuvota na čeleka, kojtu ji-j nosil. Sámu unezi, 
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kujatu sa puznávali čeleka možat da mu usetat i dušata. Ij idno 
izkušuvanji i idno dekanji. Celata kniga ji idno gulemu 
ukrivevanji.

Dnés se mača da si predstáva miseljtite na deda, katu ij bil na 
smratnija odar, sám s dve nédeli napreć da dodi komisijata  u 
Valea Viilor, za da mu dadé dokumentete, za da se varnimi u 
dumá. Dedu ne dučekal – ne bil véć žuv, katu sa se dáli teze 
hartiji – no treba či strášnu se-j mislil na taze rabota.

Kača mlogjje “ćabure” ud Banáta, dedu se-j trudil, ud manen, 
za da si utemeli idno dubro zemedelsku stopántvu. Katu se-j 
pudelilu imánjitu megju brájćete i zemete se-j prepulvila, ij 
znájal da si pudpalni nivite, da izgradi idin saláš, da preberé 
zeme za bugát tál na dvete mu dešteri i  na idina mu sin, da kupi 
još idna kašta, zaštotu ij imál tri unuci, da si preprávi “nemsći” 
mašini za paurijata i da sanuva na idin traktur, zaštotu rabotata 
mu-j izpalnivala sanvete. Sled tuj satu se-j srušilu. Sa dušli 
hámešni vremetá, sas “Votirajti slancitu” i sas “sarpa i čuka”. 
Tugáz pate na négva žuvot se-j sretil s komunistćija teror. Se-j 
zapuznál s bujove, s koti, sas sadištá, s tamnicata “Popa Şapcă”, 
drugjje zakánvanjéta, rubulisvanjéta na kulektivizirvanjétu i 
sirumašijata, borbata za udcelevanji i, na nitu dve nédeli sled 
uslubudevanjétu mu ud tamnicata, deportirvanjétu i izgubenjétu 
na satu imánji. Rubijata gu-j udušila i gu-j razbulela ud ástma. 
Bulesta se-j uzlila u klimata na mokrija Baragán. Ij slédvalu 
pádenjétu u odara, u sétnata tažka zima, i izgubenjétu na 
nadeždete za vráštenji u dumá. Ne prežuvel. Ij pátil mlogu, se-j 
mislil na drugárćata mu, na dicáta mu, deportirani i tija, na 
mložtvutu unuci, zaniséni zájdnu s négu u deportirvanjétu, na 
kraj daržávata, deléku ud rodnotu sélu. Ne znájal mlogu kniga, 
no ij iskal unucite mu da učat u po-visoći škuli. Ij predvidel 
prežuvevanjétu prez témelni naslidnici. Dnés, taze idinstvenata 
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miselj na deda, bi stigala za da mu se prepuznáj négvata mudrus 
i useštbata  na dlažnusta. Sam sigurin, či na deda mu-j blo 
udkrádnatu imánjitu i radusta détu ja-j zaslužil. Mu-j bil 
udkrádnat i žuvota. Ij bil ubit ud bulesta na deportirvanjétu. Ij 
ustánalu idno ime u taze kniga, megju hiljadite, propnati ud 
istorijata. Kojtu četé taze kniga treba da znáj, či nazać seku ime 
se namerva idna sadba, usakátina ud prukletstvuvu na 
petgudišnotu deportirvanji (1951 – 1956).

Prekurete “nekupaćšin deportiran” i “nekupaćšin ćabur” za 
ustánat beleci ud dosár, za po-više pukulénjita. Báš za tuj i 
unucite, kujatu nosat imetu na deda, sa imáli ubarkan reda na 
žuvota ud udárvanjétu na deportirvanjétu i ud stánjitu na 
socijálnotu vleklo.

U taze kniga ima i imeta na dicá – makár či tá véć, po-više, ij 
idno spuminuvanji – no  i imetata na dicáta ud tugáz nosat idna 
usakátina sadba. Sledite na deportirvanjétu, kača idin političesći 
ákt za pretiskanji, sa se zapázili kača idin beleć u tejnite duši.

I áz, kača mlogjje deportirani dicá, sam slédil liceja zadočnu, 
zájdnu s aktiviste, sekuriste, milicijáne i različni “prešedinte” 
“niubrasnati”. Po-više: sa mi se iskali različni hámešni 
dokumente za “dosáre”, za da moža da si prudalža škulata sled 
vráštenjétu ud Baragáne. Pánta či sam zanél na sekretárćata ud 
škulata idin ákt sas socijálnotu vleklo. Katu gu-j videla, me-j 
užálila, zaštotu ij pisalu “socijálnu vleklo – nekupaćšin ćabur” 
(viž knigata “Starni ud lágera na Baragáne”, 162 st.), taj či me-j 
upatila da išta ud sélsćija savet idin drugj ákt sas “sigášnotu 
socijálnu stánji”. Áz taj sam naprávil, sám či katu sam učal da si 
zama hartijata, sam dubávil idna kopija pá s “nekupaćšin ćabur”.

Ni mož da zabráva kolku sam bil usardén i nakažisan. Makár či 
sam bil mlogu mlád, sam se navalil vaz prešedinta na sélsćija 
savet ud Bišnov, vaz kogutu ij bil deréktura na škulata i drugjje 
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guleméce mamáče, prebráni na sloga i sam ji viknal: “Sti ubili 
deda, táta i máma sti gji naprávli slugji vaz krávite (sa rábutili u 
istena na idna ferma ud krávi) i námu ni mu usáveti nitu na 
škula?” Sled tuj sam sadrál hartijata, sam ja farlil u ubraza-j i sam 
izlezal razluden. Sled mlogu gudini, idin kumšijin, kojtu ij bil 
svedok na taze dugadjája, si-j spuminuval za nija taje: “Ništa 
zabráva nikaćé, či kako si-j bil naprávil tugáz. Nikuj ni bi verval, 
či idno dite ima tolkus kurážija”. Sigá misla, či pukraj kurážijata 
na mladusta, ij imálu i mlogu mrázenji, i vájda i nisaznátelnus. Sa 
me ustávili u mir, no ni drugj dokument ni sam iskal više.

Sa tváreli prečulći i na moja brát Jáni. Toj, katu ij bil škulár ij 
bil idin izvanredin sportist: nacionálin šampion na slobudni 
borbi za mladéže. Ij bil falusija na timišvárskata sportska škula i 
na mlogjje rudbini i puznáti ud náštu sélu. Se-j rádval katu ij bil 
izbrán – pu právcata – u náj-dubrija lot na daržávata, za da utidi 
u Madžersku. No ne mogalu da utidi, zaštotu sé tezi glavi ud 
Sélsćija Savet ne imáli uvervanji u idno dite – sin na sélutu. Sé 
tuj “nizdrávotu vleklo” – “nekupaćšin ćabur” i “bivš deportiran 
u Bragáne” – mu-j presekalu sportskata kariera, kujétu moja brát 
ne mogal da ji zabrávi du smraćta mu.

I náj-manenija brát, Péri, ne se utarvál ud različnite brutálni 
prečulći, udredéni za da mu zaprat pate kantu učenjitu. Spured 
ćaburskotu vleklo i nekupaćšin baraganist sa se trasili uzroci za 
da se  uzákunat prugonvanjétata. Taj se-j dugudilu, či za 
puháždenjétu na čarkvata nedele (tugáz gá deréktura na škulata, 
Kastiov Máću! ij orgánizirval različni pionersći dejnusti) – 
učenika Péri Mirčov, parváč na škulsćite konkursve ud rajone, ij 
bil zapren ud deréktura na škulata, kojtu ne štel da mu dadé 
áktete za prejemenji u liceja. Taze rabota ne mu izhodila, a 
prugonatija škulár si spumenuva i dnés, sas zadosta mlogu 
ugurčevanji, za toze komunistćija deréktur na škulata.
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Iz obštu, deportirvanjétu u Baragáne ni jé puznátu, osobitu ud 
po-mládite. Mlogjje ne čuli ništu za taze komunistkata manevra, 
prezata ud sovjetete, a tugáz gá duznájat, se čudat i ni mož da 
vervat:” Báš taje da-j blo, hiljadi hora izkrádini, rubulisvani 
sassém i izfarlini, pud golotu nebu, mažje i žini, stári i dicá, 
novurudéni i bulnávi?”.

Za tuj, naslidnicite na deportiranite i sate, kujatu žuvejat u 
taze daržáva, treba da znájat štu po-više za lágera na 
deportirvanjétu. Sám puznávanjétu na istenata mož da badi izur 
ud morálnu zdrávi i ubránba pruti ostrustite na istorijata, kujatu 
mož da se repetirat. 

Knigjite, kujatu gji-j publikuvala Asocijácijata na bivšite 
deportirani u Baragáne, kaćétu i unezi, kujatu slédva da se 
napičetat, se-j dukázalu či sa potrebni. Mložtvutu dokumente, 
kujatu niprekasnatu se ubugatevat, no i novite svedočánstva na 
prugonatite, pukázvat, sé po-jásnu, či kako ij zlamenuvalu 
deportirvanjétu.

Taze kniga, izdádina na 50 gudini ud Praznika na Svetija Duh 
ud 1951 g., katu ij počnala tragedijata na deportirvanjétu, nijé 
sám idin monument izdignat na mačenicite ud Baragáne, no pá 
tolkus ij i groba i križa na deportiranite. U starnite na knigata se 
namervat imetata na umrenite, no i na unezi, kujatu još sa žuvi.

Taj, kaćétu na križvete ud na grobvete, na kujatu sa napisani 
imetata na pukojnite, no častu pate i imetata na kujatu za 
slédvat, starnite na taze kniga sadaržet u nija zájdnu žuvi hora i 
hora, kujatu više gji néma. Léku-puléku i žuvite za preminat u 
sveta na senćite i tugáz, taze kniga – hiljadite imeta – za stáni 
sám idin križ ud žálni starni na groba na deportiranite u 
Baragáne. Treba da se pufáli A.B.D.B. či se griži ud sigá za toze 
grob. Sám taj murjétu ud deportirani imeta za se purasi ud 
useštbata na istenata, kujatu vika kantu nebeto.
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PU DIRETE NA IZGUBÉNITE
DENI U DEPORTIRVANJÉTU   

Taj se vidi, či vremeto ni izcereva dalboćite ráni na dušata, 
osobitu aku tija sa bli prežuveni u ditinstvutu. Vájda za tuj u 
2001-ta gudina, sled pulvina vek ud deportirvanjétu u Bargáne, 
u mojta duša sa počnali da se zavráštet, niprekasnatu, mlogjiete 
spomene ud moja političnu prugonatija žuvot, preminat u Valea 
Viilor (Dulinata na Lujzáta). Makár či véć  ud tolkus gudini sam 
napusnal lágera na deportirvanjétu, sé pá ni sam mogal da se 
udkasna sassém ud tuje ostru i ubijnu minatu. Prežuvenite u 
deportirvanji gudini (1951-1956) sa ustánali za méne idin 
nisréćin spomen i pretažak, kača idno železnu ubleklo, kujétu 
smácva s téraka mu slábotu ditinsku telu i dušata, kujatu ij u 
vremeto na izrástvanjétu. Kaćétu idna žertva ni mož da si 
zabrávi mačitela,sam bil pruklet da nosa u méne zlobnusta na 
deportirvanjétu prez celija žuvot. Nitu sled tolkuse vreme ni sam 
zabrávil lágera na deportirvanjétu mi i mi-j blo da se sreta s 
mestutu na patméža, da vida još idnaš kulibite i kaštite, détu mi-j 
blo ugradénu i zakupánu ditinstvutu. Za méne, deportirvanjétu 
ne blo sám idno vremenitu presélvanji i nasilnu stanuvanji  na 
lucku mestu, negu idno nimilnu izkurenevanji ud rodnotu sélu, 
idna duševna bolest, kujatu néma cera, kača strášnite miselji na 
idin bizpámetin. Sam puznál nekpaćšni deportirani, kujatu ne 
iskali ni da hurtuvat za deportirvanji, nitu da vidat prukletite 
mestá, ”za da možat da zabrávat”.
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Méne pa sa me taglili mestáta na deportirvanjétu, taj kaćétu 
idin nipravédnu udsadin, gá se uslubudi, usešte idna jáka žélba 
da glade ud van dzidvete, détu sa gu ubikulevali. Vazmožnusta 
da gladem, pudpalnu slobudin, nekpaćšnija láger na 
deportirvanjétu ij blo za méne kača idno udtušvanji za minatotu 
palnu s patméže.

Etu za kako, na 50 gudini ud deportirvanjétu, u máj 2001 
gudina, s dušata natvárna sas spomene, zájdnu s moja brát Péri i 
s idin bratovčed, i toj nekupać deportiran, smi tragnali da vidimi 
udnovu udkolešnotu sélu na deportiranite u Fetešti – Dulinata na 
Lujzáta (Valea Viilor).

Katu smi stignali tám, sled blizu 50 gudini, sekuj si-j 
spuminal pu neštu, détu vremeto ne-j uminalu taj mlogu: 
gulemata štácija, stárija nádlez nad železnite linji, grobištata, 
pukraj kujatu ij minuval “pate na deportiranite”, kanále Borča, s 
musta na Saligny, blátutu sas zemedelsći fermi i guri ud varbi. 
Smi se začudili, či drugjje stvári ne bli više, sám u nášte 
spomene:novotu sélu na deportiranite ni se vidi više, sas kaštite i 
kulibite na sirumáštvutu, tija ne ustávili nikakva sleda. Čeć i 
kompata i lagjičitu – toze most, kojtu-j pluval na udite na Borča 
– sa bli uništini i purdádini, či ne nosili duhodak.

Sled tolkus gudini, ud mložtvutu pitani hora, sámu idin 
rabadžijin na pate železnija ud nekupać, si-j spuminuval neštu či 
“kulu 1953 g. sa bli tuke idnija deportirani ud Banát, kujatu sa 
igráli i fotbala i sa imáli idin gulem vratár, na ime Pain”. Dnés 
Fetešti gára ij grád, a u izgradénite blokve sedat novi generáciji. 
Za trj deportirvanjétu nitu ne-j imálu, zaštotu tija ništu ni sa čuli 
za tuj. Tezi hora, kujatu sa dušli ud drugjje krájišta na daržávata, 
nitu ni mož da mislat, či na teze mestá, šibani ud Severnjáka, sa 
sedeli hora ud more, či se-j reválu mlogu i sa se mačili celi selá 
ud deportirani, či tám sa se rudili dicá biz ditinstvu i sa umreli 
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biznadeždni hora, izgonini ud tejnite dumá. Ne minali sám 50 
gudini i etu, či ni se znáj više ništu.

Smi si káreli dálja pate prez stárija Fetešti, détu ij ustánal máj 
nikak uminat, kača zatinat u izustánatusta na zonata. Na krája na 
mestnusta smi uluváli na desnicata i smi se pukáčili tažku pu 
“pate na deportiranite”. Toze pać nija smi gu znájali mlogu 
dubre, zaštotu nekpać ij mámil  kantu Dulinata na Lujzáta. Tuje 
novotu sélu ij ustánalu jáku udaljbánu u spomenete na námu, 
bivši deportirani, ama u istena niji više ne ji imálu. Pate na 
deportiranite ud tugáz ij stánal pać na idnija zemedelsći fermi.

Smi se učudili, či ud sélutu ud napreć s 50 gudini ne ustánalu 
máj ništu. Kaštite “tip”, ud srovi ćarmidi ali ud nabita zeme, sa 
se urámnali sas zemete, kača gá ne ni bli nikade. I burdijite sa 
zarovini sassém ud imežete na trakturete, pud lujzá i livádi. 
Daržávnite fermi sa raztláli toze rabotnija cidilnić nad idno krivu 
minatu, kujétu ij trebalu da se izstrij ud hártata  na daržávata. U 
istena, pu mestáta, kujatu sa bli svedoci na tolkus drámi, dnés 
ima nivi, lujzá, livádi. Horata, kujatu dvádet na rabota, ni znájat 
či u vremeto na Stalina i na Deja, tám ij imálu selá ud 
deportirani. Idin ud páznicite mu-j prekázal, či négva šéf gu 
prášte, pu nekupać, za renj na idno mestu, “détu deportiranite sa 
imáli gradina”. Ud tám dunáse hubav renj. Drugu toj ni znáj. 
Tolkus ij ustánalu ud idno deportirvanji gulemu: idnija žili ud 
renj. Bárenj da bi uljutil učite na unezi, kujatu ništat da 
prepuznájat ni dnés strášnata tragedija ud lágera na 
deportirvanjétu u Baragáne.

Smi stepeli pu mestáta, kadetu sa bli nášte ud zeme nabiti 
kašti i sa mu purtékali saldzite: “Zašto ij blo da badi détu ij blo, 
a ne trebalu da badi?” Makár kako morálnu puprávenji stáni 
nikadarnu i ništu ni mož da varni raznisénite gudini, ništu ni 
mož da izplati pudnisénite nakáze. Kaćétu duma máma: “Ništu 
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ni mož da izmuj nagaltanija pépelj i žaćta, détu smi ja 
pudnáseli”.

Kača idinstven svedok, ud nekupaćšnotu sélu, ij ustánala 
sámu škulata, u kujatu sigá se namerva brigádata na luzárstvutu i 
tám spat i rabadžijete. Strukturata na kaštata si-j ustánala – idin 
primer za sirmašijata na institucijite za utránvanji, izgradéni u 
vremeto na parvija petgudišin plán. Idna tesna streja s darveni 
salpve, idin tesin i tamin koridor, prez kojtu se flezva u čtir 
klásve, s maneni péndžari i nisak tavánj, pudisani s dasći 
namuturinevéni, u ćošaka sas soba izkrivéna i napukana.

Sa se uminali dnés sám pokriva – créptata zamestvat trasta – i 
“dvora na škulata”, kadetu sa se improvizirali kurnici i kočini. 
Makár či ni smi namerili “jámata na smraćta” – mestutu ud kadetu 
se-j zala zemete za srovite ćarmidi za škulata – izgleda ij stramin. 
Se pitaš, kaćé ij mogalu u tuje groznotu stánji da učat serioznu 
tolkus izkurenéni dicá. Idnija ud tej, za stánat, sled gudini indžilire, 
profesore, aktore, ekonimiste, politici…Sigurnu či ni sám 
severnjáka i mizerijata gji-j ambicionirala. Nipravédnustite i 
unizevanjétata, détu sa gji pudnéli, kaćétu i izgubénite bugátstva na 
rodnicite i na stárite ij trebalu da se preubarnat u imánji na nauka. 
Tija ij trebalu da uspejat – i sa uspeli – za da si puvarnat na mestu 
stárite i sa prejgráli idno novu bugátstvu – bugátstvutu na nauka.

Aku idnija sa izhodili, pá taj ij istena, či za mlogjje 
deportirani dicá, Baragáne ij zlamenuval prekasnivanjétu na 
usnovnite škuli i tija sa stánali robve ud maneni na daržávnite 
fermi, sas sadba naškodina za celija žuvot.

S teze miselji – to jest, či za izdignatite u Baragáne ne imálu 
gulema prelega za dubra sadba – smi krénali kantu sélutu 
Buliga, ud pukraj Fetešti, kadetu se namervat grobištata na 
deportiranite. Tuke smi si putrasili umrenite, kujatu sa si ustávili 
kokalicite u Baragáne.
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S 50 gudini nazać, na deportiranite ud Dulinata na Lujzáta 
(Valea Viilor) se-j blo udlačilu idno mestu pukraj grobištata na 
mestnite, za da si zakupávat martavite. S gudini napreć, u 
grobištata na deportiranite ij imálu stotni grobve, naredéni 
“banátčensći”, u právi, prebrojani redve. Imálu-j cela gura ud 
križve, na kujatu ij pisalu na nemsći, balgarsći, srabsći, 
madžersći, rumansći – pu kaćétu sa bli i deportiranite stanovnici.

Sled katu sa si učli u tej, mlogjje familiji sa se varnali i za 
tejnite umreni, osobitu aku sa bli mládi ali dicá. Taj či križvete 
sa se punamalili. S vreme sa se izgubili i drugjje križve i drugjje 
grobve, prekriti ud vremeto i ud stánjitu, či grobištata sa stánali 
napusnati. Dnés sa ustánali još právi sám pet-šést križve ud 
kámak, na kujatu mož da se prečetat čuždi imeta i gudinite 1951, 
1952, 1953, 1954, 1955.

 Zemete se-j izrámnala nad deportiranite kokalici. Hargjevata 
treva i redćite tufi ud dražčeta rastat slobudni i prekrivat satu. 
Manenija broj na grobvete ni mož da predstávi stotnite ukuseni 
žuvota ud “bulesta na deportirvanjétu”, kujatu ij uzrukuvala 
smraćta na bulnávite, na dicá i na stári. Náj-više ud tej sa se 
raznéli biz sleda i sa stánali martavi s grobve biz imeta.

Ni groba na náša dedu, détu se-j namerval u šéstija red, 
kaćétu ubážde máma, ne mogalu više da se nameri. Sigurnu, či 
smi bli mlogu blizu du négu, nija, unucite, kujatu smi dušli da 
izmolimi idna mulitva za négvata duša ud mačenić. Mož já, biz 
da ištimi smi mu nastapili i kokalicite. Kolku čudna forma mož 
da ima nekupać idin beleć na zafálnusta i na puklunevanjétu…

Smi napusnali grobištata ud Buliga, i mestáta na 
deportirvanjétu sas zatamnéni duši i natvárni sas žálni spomene. 
Hámešnotu vreme na gulemotu deportirvanji ij blo glatnatu ud 
téčata na žuvota i prekritu ud zabrávenji. Minatotu ij stánalu 
“idno vreme”, kujétu, – dumat idnija – ni treba da se žarávi. Ud 
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redvete, sé po-redći, na deportiranite, sa se namerili vredni hora, 
kujatu sa turili tábli za spomen na mestáta na tejna deportiranija 
žuvot. Tuj ij idin dubar beleć, či useštbata na dlažnusta, na 
unezi, kujatu sa udceleli, ne umrela. Tuj ij i idno svedočánstvu 
za morálnu zdrávi. Iztarpénotu zlo ni treba da se zabrávi nikade. 
Ustánva istoricite da zabeležat deportirvanjétu u Baragáne taj 
kaćétu ij blo uistena.
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ÁZ SAM IDIN SVEDOK 

(Diálog pu Rádio Timišvár, na balgarsći-palćensć jazić s 
reporterćata Liska Čokánj, ud 17 juni 2001 g.)

Rep. – Utre se izpalnivat 50 gudini ud katu, na 18 juni 1951 
g. sa bli izdignati ud Stár Bišnov, Bréšća i Dénta više ud 100 
familiji u ramninata Baragán. Za da pudbeležimi sabitijetu, smi 
pukánali dnés napreć mikrofona profesora Rafael Mirčov, koj 
moži da pusvedoči tezi raboti. Ama náj-napreć za gu zamolimi 
da se predstávi.

R.M. – U počnivanji treba da vu ubáda, či áz sam idin 
svedok. Áz sam bil 10 gudini, katu sa mu izdignali s familjata, s 
dedve, s rodnicite, s rudbini, s mojte brájće, i tuj détu za ij 
hurtuvam dnés, tuj ij istenska istorija. Treba, zabeležimi i tuj, či 
nášta hurta ij s prelegata, či báš utre se navaršvat točnu 50 
gudini ud izdiganjétu.

Rep.– I áz za dudáma, či sti brát na deputáta Pérku Mirčov, 
izbrán u Rumansćija Párlament ud starnata na balgarete – 
palćene.

Zarad izdiganjétu u Bargáne na bišnuvenete vija sti napisali 
idna kniga u 1998 g. Misla či bi blo haznuvitu za horata, kujatu 
mu slušet da se zaprém málku i nad néja.

R.M. – U mojta kniga “Lágera na izdiganjétu. Starni ud 
lágera na Baragáne“ (Lagărul deportării. Pagini din lagărul 
Bărăganului), izdádina u 1998 g. u Editura Mirton, Timišvár, 
sam se trudil da ubáda, da napiša, kaćé ij blo izdiganjétu. Sigá 
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na kasu, za unezi kujatu ni puznávat, moj da ubáda či ij imálu 
idin dekret, 200 sa gu zváli, na PMR, Komunističeskata partija, i 
toz dekret u vremeto na Dej ij naprávil, či na 18 juni 1951 g., 
báš na Duhvete – kujétu ij blo sekretnu, nikuj ne ij znájal tugáz 
– sa izdignali 12.000 familiji sas 40.000 duši. Ud Stár Bišnov ij 
imálu 86 familiji sas više ud 400 duši, ud Bréšća 16 familiji sas 
94 duši i ud Denta 7 familiji sas 28 duši. Aku gji preberémi sate, 
tuj pukázva, či palćene ij imálu 109 familiji s više ud 500 duši 
izdignati. Kaćétu sam ubádil u počnivanji, báš sam svedok i u 
tazi kniga ima sámu istensći raboti. Áz sam stujál na hurta s 
rodnicite, s kumšije, s rudbini, s mojte brájće, sam nabrál mlogu 
dokumente, tuj ij ustna istorija, dokumente ud Ásocijácijata 
nášta, svetičita i taj ij naprávina knigata, kača idin film, moj da 
se vidat sate starni: ud nušta katu sa gji izdigali i durdi sa se 
varnali.

Rep. – Sigá da spumenémi kako se-j dugudilu s puluvina vek 
nazać u váštu sélu.

M.R.– Pa u selata tugáz, u tazi nošt, ud naoklu gránca, blizu 
du 25 km u Timiš, Káraš i u Mehedinc sa dušli katáni, aktiviste, 
sekuriste, studente i horata sa bli sabudéni prez nušta u 18 juni. 
U 19 juni 1951 g. sa lopali, sa prezkáčeli i puhortite. Horata sa 
izlezali uplášini i homa sa iskali da ij dadat dokumente, sa 
ubádili, či za kasu vreme, za neku sahát, za dvá saháte da se 
preprávet, či gji nosat, či gji izdigat, gji premestvat. Ij mogalu 
tugáz da si zamat neštu: nedgji sa gji ustávili s bagáže idna 
kučija, ali dve familiji idna kučija, a nedgji po-málku, i sled katu 
sa se natvárli, pázni ud katáni, ud milicija, sa gji káreli, kača na 
idin purcicijon, na štácijata i tám sa čekali. Tugáz sa gji natvárili 
u márvensći vagone, ne znájali di za gji nosat, sas taj zvánite 
ćabure basarábčene. Ud Bišnov sa gji bli zanéli u Feteşti. Sélutu 
se-j zválu Novotu sélu – Valea Viilor. Tám ij imálu 78 familiji 
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ud Bišnov i 8 familiji, détu ni sa mogali da idat s parvite vagone 
na parvija hajzlibánj, sa učli u Frumuşiţa. A ud Dénta i ud 
Bréšća sa gji zanéli u Lateşti, pá u Bargán, tám ij imálu 18 novi 
selá.

Rep. – Kaćé viditi vija materijálnata šteta ud izdéganjétu?
R.M. – Materijálna šteta, materijálnu izgubenji mlogu ij imálu. 

Teze zamožnite hora sa si izgubili satu, za nekolku menute, za 
nekolku saháte, satu détu sa imáli prebránu ij ustánalu, ij trebalu 
da ji napusnat. Misleti se i vija: kaštite, salášete, zemete, tija sa 
bli stotni, hiljadi hektáre, mož da ričémi, pukaštinite, rubata, 
kune, kučiji, mašini, nekuj ij imál i traktur, sa imáli i varšálća 
po-zamognatite. Ampa kako ne imálu u tej: svinja, krávi, 
kukošći… Báš katu sam pisal knigata sam nameril idin “proces-
verbal “, u kojtu sa zabelezali, či sa namerili matáčća s pileta, 
tolkus sa šteli da zémat satu, sa bli nizasiti. Tuj satu ij ustánalu na 
daržávata. Misleti se i vija, či tuj ij blo  cela krážba. Tolkus imánji 
i satu sa ij zali i ne se vráštelu nikade. Sigá, sled 1989 g. sa dáli 
zeme, ama ni tazi zeme ni sa ja dáli na sate. Nija smi imáli 27 
hektára pa smi dubávli sám 13, unuj détu ij ustánalu ni sa mu-j 
dáli, nitu Iliescu, nitu Constantinescu, nitu Lupu, to tám se zvé, 
sám na hartija, ama ne blo dádinu. Sas tuj sa uništili sám ud náštu 
sélu više ud 100 familiji taj nazvánite ćabure. Tezi ćabure ni sa 
báš taj kaćétu ubážde rečnika, tija sa bli náj-uredénite, náj-
rabutlivite, náj-zamognatite familiji ud tezi selá.

S tejnotu imánji sa turli fundaménta na kulektiva i na firmite. 
Tuj da riča, sé ji idna krážba, le drugu nijé. Seku familja si ij 
raznéla dubrojtu, izmačinu ud baštite i ud dedvete. Tažku ij blo, 
či sa si napusnali sélutu s čarkvata i škulata i grobištata. Ud 
tugáz, taj se vidi či seláta sa se razbuleli i sigá mož da vidimi još 
po-jásnu, či seláta upádet. Ima ulci bulnávi… Áz sam napisal 
idna poezija, sigá idno vreme: Bulnávi ulci, bulnávu sélu…
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Rep. – Aku moja da ubáda taj ,ima li i morálnu naslédstvu, 
naškodvanji sled izdiganjétu?

R.M. – Pa morálnotu, duševnotu izgubenji misla či ij još 
po-strášnu i po-žálnu. Pa se misleti, da ni si kriv, pa da te zamat 
ud vás, da ni si dlažin, pa da ti zamat satu; da mačiš, da rábutiš 
cel žuvot, da prebireš za naslidnicite, za dicáta i za unucite, pa 
satu da izgubiš, či treba da te uništat, či-s’ ćabur. Da te gonat ud 
vás s puška, pa da ni izbiret či ima stári, ali bulnávi, ali dicá, ali 
maneni, détu sučat, i takviz maneni… s odar. Bulnávite sa gji 
izdigali na vagonete. Sigá se hurtuva za stress, za uplášvanji. 
Koj moj da si izmisli kakvi menute, kakvi saháte, kakvi deni sa 
izmenali izdignatite. Gudini sa pátli. Kolku stráj, kolku 
lutanji?… Sa bli uplášni, sa reváli, sa se razbulevali…

Dnés se hurtuva za právcata na čeleka. Kakva právca ij blo da 
te izdignat ud vás, da te gonat, da te nosat i da ni znáš na kade? 
Tolkus sa bli uplášni, či se ij hurtuvalu za Siberija. Sa bli 
izdignati švábi napreć i sa gji nosli u Siberia, i siga kat’ sa se 
videli pá u tazi situácija i tija sa mislili, či takoz za badi i s tej. 
Ampa da si napusniš sélutu i čarkvata, sam dumal, grobištata, 
rudbinite… Satu ij blo sám stráj i bulevi, taj mi se vidi kača gá 
udkasniš cveć, kača gá iskratiš darvu. Mlogjje ud tej ni sa 
napušteli nikade Bišnova, ni sa puznávali drugjje mestá, ni sa 
hodili vájda sám u Smikluš u peš, i du tugáz sa bli utránni u tuje 
kupče, u tejnotu sélu, sa stignali u Baragáne, kojtu za tej ij bil 
kača na drugj svet. 

Nášte palćene mlogjje nitu ni sa znájali, jazika. Mojta bába 
ne hurtuvala vlášći, áz sam bil 10 gudini, pa nija dicáta ni smi 
znájali toz jazić, se-j hurtuvalu sám palćensći. Duševnu sate sa 
se razbuleli i ni sa imáli nikakva krivica, tuj ij blo náj-strášnotu. 
Čarkvata kaćétu duma za desete zápuvesti božji, sate sa bli 
prestapni, a biz da sa krivi… “Gá za mu pusnat?” – sé tuj se-j 
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hurtuvalu i tazi buleva ij ustánala du dnés. Gá se sretat dváma, 
détu sa bli tám, parvata hurta ij “Pántiš li kako ij blo?”.

Rep. – Za žuvota u Bragáne kako možiti da mu ubáditi? 
R.M. – Kaćé sa žuveli u Bragáne, pa tuj ij cela kniga. Áz sam 

se trudil da napiša…Le neštu čudésnu ij či unezi, kujatu sa pátli, 
na tej seku denj i bil máj idnákuv, kača idna  buleva, détu sé tá te 
buli. Pa mačnu sam prebrál tezi bulevi, sám takoz mož da ubáda, 
či ij blo kaharnu, gurčiv žuvot, gláć, sirumáštvu, ne  imálu 
uda… Taze uda, u sate knigji, détu sa se pisali, ij zabelezanu, ij 
blá idna problema za baragánčenete, či ij trebalu da se naučat da 
pijat uda ud Borča, ali ud Dunava, tá ij muskura uda, 
barčalogeva, s kune, détu se kapat tám, gjarán dalbok ud 100 
métera, ne mogalu da mu vidiš dantu. Udata se-j kupuvala… 
misleti se da rábutiš za da si kupuvaš uda kača u Dobrogea. 
Néma jádenji, tažka rabota, sa gji nosli u Báltata, u firmi deléčni 
pu idna nedele, dve, neku pać pu idin mesec, slába pláća, sa 
ustánvali dlažni. Pánta, či štut sa izeli ij kuštuvalu po-više ud 
štut sa ji dáli na pláćata. Ne imálu nedele, za po-više tima, ali 
práznić, néma gustene, néma véseli deni. Tuj blo da si zatorin, 
láger, pázni hora, uddeléni ud tejnotu i ud tej.

Ampa lete, lete ij blo strášnu guraštu tám. Duj ud na murijétu, 
pa taj guraštu ij  u Dobrogea i tám naoklu Dunava. Pépelj gulem 
i mlogu guraština. A jésenj i zime, vetrove, snegve, Krivac, kojtu 
duj tám niprekasnatu nekolkus meseca, snegovete tezi, tuj ni 
moj da ji verva nekuj, sa po-gulemi ud kaštite, sa nabiti, moj da 
práviš tunele, kača u 1953 gudina. Imálu ij mlogu kál, stuć, 
cigansći kašti, burdije… Imálu ij ud Bišnov báš, pánta, blizu du 
nášta kašta, stári hora, détu sa žuveli u burdiji. Da žuveš pud 
zemete pet gudini… Teze hora sa bli bugáti, sa imáli po-više 
hektáre zeme i kašti u Bišnov pa sa stignali da žuvejat pud 
zemete, kača divi hora, tolkus da užuveš kača robjak.
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Kahar ij blo i za bulnávite, za stárite, nakáze za gulemite 
familiji. Sigá pá se misla, bišnuvenete tija sa ubičeli da žuvejat: 
dedu, bába, rodnici, dicá. Imálu ij, vida na mojta starna rudbini 
pu 11 duši u familja, pu 14 duši, tám sa bli stári i mládi dicá u 
idna soba. Dicáta ni sa imáli ditinstvu, sa tarpeli gláć i stuć i 
sirumáštvu i ni sa imáli dreji i ubuština. Pánta či i sa se ránili 
idin drugji, sa se pumágali s idno kumáče, či za umrat ud gláć.

Na rabota smi hodili ud 8-10 gudini. Áz ud katu sam učal tám 
durdi sam si dušal, vakánca ne imálu na dicáta, smi hodli na 
rabota i nija manenite. Tuj ij blo udkrádnat denj, kaćé da riča, 
izdignatu ditinstvu.

Na upáška nija smi naučili ud Baragáne, smi čekali za čarin 
leb i za marmeláda, tuj u škulata smi čekali da mu dedat kumáče 
s maramaláda… Žálus ij blo i aku nekuj se ij razbuleval, ali se-j 
tréflu da umré, tuj blo još trošak, nakáze gulemi, ne imálu 
čarkva, ne imálu Guspudin. Nija tám u Feteşti, u Valea Viilor 
smi imáli málku sréća, či Buding, náša guspudin ud Bišnov, ij 
bil zatorin i toj u Călăraşi, pa ij dvádel na izkritu, na idin mesec 
ali idnaš - dváš u gudinata i tugáz ij molil Boga s palućenete ud 
tám. 

Sétnija umren u Baragáne, tuj išta da ubáda sigá, i bil báš 
moja dedu. Négvite kokalici, kača i na drugjje izdignati, činat 
razniséni u Baragáne. I vikat tezi kokalici, ud tám, da ni 
zabrávimi, či sa gu mačili du smrać. Toj napreć izdiganjétu ij bil 
zatorin u Popa Şapcă, či ne mogal da predadé prekumernite 
“koti”. Tamánj si ij dušal, i ud puškarijata – právu u Baragán. 
Kakva ij tazi právica?

Rep. – Sled pet gudini sti se zavarnali u vás. Kako sti namerli 
tám?

R.M. – Pa na krája na december 1955 g. i u január 1956 g. sa 
počnali da mu puštet. Napreć tuj sa pusnali sarbite, a sled tej sa 
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počnali da puštet i drugjjete izdignati. Pa tugáz sa se varnali u 
Bišnov i u drugjjete selá, po-málku ud kolku sa učli. Sámu ud 
Bišnov sa umreli 38, a sa se rudili sámu 23 u Baragán. Na 
mlogjje ni sa ji dáli kaštata katu sa se varnali, po-više ud tej ij 
trebalu da stujat pu rudbinite, na krasta na neku rod ali kumšijin. 
Kaštite sa bli usujati ud kulektiva, ud firmite, ud nekakvisi 
brigádi i satu ij blo izčupnu, to se-j blo izrušlu za pet gudini, ij 
blo razvalénu i udkrádnatu, taj moj da riča. Nija smi namerili u 
nášta kašta dupći, puhortite izčupni, gradinata izgázna, salpvete 
na kaštata puvaléni, táblite gji néma, dasćite izvádini. Tuj, kako 
da riča, kača sled boj. Još da si platimi i ADASA-a 
(usigurovkata) sa mu iskali za pete gudini i nitu ni smi si 
dubávili homa kaštata, negu prez neku gudini. Satu se ij 
izgubilu, pa da ji kréniš  ud novu. Sigá se vidi, či tezi izdignati 
imat pu neštu, ama to tuj ij právnu ud novu. Za tuj po-mládite, 
katu sa videli kako se ij tréflu s tuj, kujétu sa prebráli dedvete ji i 
rodnicite, sa se kača razmánali i sa krénali da žuvejat u várušete. 
S tuj, misla, či se ij počnalu málku upádenjétu na sélutu; sigá i 
drugjje pukulénjita napuštet sélutu.

Rep – Ampa u Baragáne sti napusnali neštu imánji, kujétu sti 
izmačili tám?

R.M. – Kako da ustáni? Moj da ričémi, či smi napusnali sám 
détu sa mu zali tija: ditinstvutu, pet gudini ud žuvota… Se-j 
tréflu, či sam hodil, báš sigá na skoru, s bráta mi i s drugjje 
rudbini da vidimi kako ij tám, pa takoz moj da ubáda, či ne 
ustánalu ništu. Taj sam razbrál, či ud 18 selá, détu gji-j imálu 
tám, sám u Rubla ima nekolku kašti, u Fundata i u Dâlga, či tezi 
sa po-blizu du Bukuréš, pa tám žuvejat, sa ustánali basarábčene. 
Ama drugjjete selá, néma ništu. U Feteşti, slučájnu ij ustánala 
sám škulata, či u nija sa naprávli idin magazin i dormitor na idna 
firma, pa taj ij ustánala. Smi hodli i u grobištata, sam hodil da 
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trasa i groba na deda… máj néma ništu, se vidat nekolkus 
grobve, taj kača zabi izvádini. Détu ij blo ji néma više, vremeto 
zaliva…

Rep. – Na svaršánji na tozi rázguvor, aku imati neku 
naračvanji kantu vášte bišnuvene…

R.M. – Pa tugáz išta da ubáda, či se nadevam knigata, kujatu 
se-j izdála – idinstvena kniga napisana ud nekugu, kojtu ij bil 
tám – ima i drugjje knigji u nášta Ásociácija, ama tija sa 
naprávni ud istorici ali ud takvizi, kujatu čujat ud drugj neguku. 
Nášta kniga, kujatu ij za Bišnova, tá ij napisana báš ud méne i áz 
sam bil tám i sam stujál na hurta s takvizi, kujatu sa ji prežuveli 
tuj. Za tuj se nadevam, či knigata za se izdadé i na palćensći 
jazić. Tá se prerábtva, se preubrášte ud prof. Gergulov Gjuka i 
se nadevam, či za nekolku meseca za baj gutova. Išta da ja ima i 
na náša jazić, za da se znáj, da se pánti, da ni se zabrávi, zašto 
nášte stárite, kaćétu sam ubáždel du sigá, sa bli bugáti hora, 
bugáti bišnuvene, ne sám nášta familja, negu i drugjjete familiji, 
i tezi tija sa bli bugáti u imánji, bugáti u vera, u vrednus, i nija 
smi dlažni da gji puštuvami, da izdignimi udnovu tejnotu 
bugátstvu i s tuj misla či za izdignimi i sélutu. 
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SPOMENE UD BARAGÁN*
Ud Balea Oktavián

Ud sélutu Nova Moldova (sigá grád), sa bli izdignati 16 
familiji (nemce, sarbi, romance), a ud Klisurata (Sokol, Zlática, 
Leskovica, Suska, Belobreška, Požežena, Radimna, Divič, 
Maceşti, Stára Moldova, Ljubkova, Eibental) više ud 150 
familiji, náj-više sarbi, računati “tito”-iste. Nija smi imáli 3,5 ha 
lojzi i 2 kašti i smi bli računati ćabure. Smi bli 3 brájće. 
Po-gulemija brát, kojtu ij bil student na veterinárska medicina, ij 
izragnal u 1948 u Francuzku. Tám ij stánal direktor na idin 
laborator za patikársći izslédvanjéta. Se-j zastávil u Paris, kadetu 
sedi i sigá, kača pensionár.

Još ud máj 1951 g. sa dušli oficire ud milicijata, kujatu, 
zájdnu s mamáčete na partijata i na obštinata, sa naprávili listáta 
za unezi, kujatu za badat izdignati. Zaštotu sam bil rekrutiran u 
komisijata ud sélutu, sam jál u popotata na milicijata i sam sedel 
na idna tarpéza s tej, a sled jádenji smi igráli šak. U pundelnić, u 
18 juni 1951 g., u 4 saháte sutirnata, smi se sabudili s tej u 
sobata kadétu smi spáli, sa mu sabudili s udrijenji s idna tujága u 
tarpézata. “Zapaleti lampáša!” Ij bil idin kapitánj ud sekuritátete, 

Publikuvami po-gore spomenete na gusp. Balea Oktavián, bivš učitel u 
škulata ud Dulinata na Lujzáta (Valea Viilor), kadetu ij učil i ávtora na taze 
kniga. Teze spumenuvanjéta izkzvat stánjitu na deportiranija žuvot, videnu prez 
druga intelektuálna duša i prez tuj pudpalnivat reda na dugadjájete zabelezani 
u sélutu na deportiranite i taj naspurevat autentičnustta na knigata.
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idin lokotonent ud milicijata, idin plutonier ud grančárete, kojtu 
ij ustánal u kašti du katu smi se mánali i dve katáni ud 
grančárete, kujatu sa sedeli s pušći u guvnutu. Sa mu rékali, či 
za 4 saháte da se upákvami, či za badimi presélini na drugu 
mestu. U 7 saháte ij dušal kamione; smi natvárili kako smi 
mogali u dulápete, preubarnati u ládi i smi učli na 4 km u idna 
gura ud čarnici, détu sa naleli benzin kamionete (sa bli više ud 
150) i smi sedeli tám du večera katu ij mraknalu. Ij trebalu da 
utvádemi na brega na Dunava 104 km du štácijata Oršova, da ni 
mu vidat sarbite. No, katu ij krénala kolonata i sarbitu katu sa 
videli tolkus mašini sa svetili s reflektorete, zaštotu ne znájali 
kako se dugážde. U Oršova smi stignali u tornić u 3 saháte 
sutirnata. Tám smi se natvárli u vagonete. Na rámpata sa flezali 
2 vagone i u 20 menute ij trebalu da se premesti pukaštinata ud 
kamione u vagone. Aku ni si ja natváril, pukaštinata ij ustánala 
na rámpata. U čtvartak večera smi stignali u Feteşti. Sám tugáz 
smi razbráli, či ništa mu zanesat u Siberija. No smi stignali u 
Romanskata Siberija – Baragáne. U petak sutirnata mu-j zal 
udnovu idin kamion i mu-j zanél ud štácijata Fetšti prez váruša, 
na 7 km nastarna, na mestutu détu se-j naprávlu novotu sélu, na 
idno po-visoku mestu, kujétu po-kasnu se-j zválu Valea Viilor 
(Dulinata na Lujzáta). Ij blo idin pépelj pu pate, či kamione ij 
flištel du ojstite. Novotu sélu ij blo zabelezanu s brezna ud 
traktur. Iz nivite ij imálu pamuk i žitu niukusénu. Tuka-tám, na 
krastu-pać, ij imálu badná s uda. Zaštotu sa bli utorni, udata ij 
blá palna s pépelj, no kátu ij blo mlogu gurašta, a nija tvarde 
žadni, smi butali nastarna pepele i smi pili udata s klor. 
Udredénija grund i mestutu za kaštata ij blo zabelezanu s 
kolčita. Nasreć sélutu ij imálu idin magazin s vratá, péndžari, 
gredi , roga i dasći za novite kašti, détu za gji izgradimi. Ne 
imálu ćarmidi, ni crépta. Du nasétne šéfa na šantiera, Bujor, 
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mu-j rékal: kaštite za se izgradat ud srovi ćarmidi i za se pukrijat 
s papur ud blátutu. Zaštotu ne imálu uda, sám na 2-3 km, u 
Borča, dve čisterni ne mogali da nanisat uda na tolkus familiji za 
srovi ćarmidi. Taj či horata sa mislili, kátu ni mož da se právat 
ćarmidi, za mu pusnat da si utidimi. No se-j dubližvala zimata, a 
nija sé u vremeniti burdéje ud pukaština – ládi i pukriti s pleva 
smi sedeli. Za 23 august 1951 g ij dál Bog idna ćiša, kujatu mu-j 
napalnala burdéjete s uda, taj či za 23 augusta satu sélu ud 
burdéje ij blo naćičinu s pustilći, pérni, pukrovce i dreji, 
nakáčini da se sušat. Ij dušal i drugáre H., idin bivš sekretár na 
partijata ud Arád, kojtu ij farkal s avione nad sélutu. Horata 
sarditi sa farleli s pérni kantu avione. Sled taze ćiša smi se 
uluváli sincata da právimi kašti nabiti ud zeme. Sa se turili dasći, 
uluváni ud mestu na mestu s lécve. Vlážnata zeme, umešena s 
pleva, se-j tvárela usreć dasćite i se-j nabivala s tutumáka. Smi 
se sdružili 5 familiji i za pu idna nedele smi nabivali dzidvete na 
idna kašta, a sled tuj sekuj samičeć si-j varšil dálja rabotite. Smi 
prebireli ud pu pate tor ud kunete i smi gu mešeli sas zeme i smi 
tváreli još uda, détu smi ja prebireli gá smi si muli racite i 
tárelete i smi lepili kaštata. Papure smi gu rezali ud Blátutu ud 
Borča, kulu 1.200 snopa, zaštotu 600 ij zemela Fermata ud 
Fetešti, napreć da miné kučijata nad Borča na kompata. Kaštite 
sa bli tip soba i prust. U prusta smi naprávili idna soba za 
gotvenji, táblata smi ja kupli ud Feteşti. Taze soba ij blá vazana 
sas sobata ud kašti. Taj či s idin oganj smi grejali  i na dvete 
mestá. Za koš smi dubávili 60 ćarmidi pékani, zaštotu ij blo 
opasnu da pláni kaštata, či ij blá pukrita s papur ali s trast.

Katu sa mu izdignali sam imál 22 gudini. U 1948 g. sam 
svaršil liceja. Sam dával ekzámen za u Fakultátete na Veterinárna 
Medicina ud Arád, no mi-j trebalu dokument za duhodaka i 
socijálnu stánji ud na obštinata i na méne ij pisalu “sin na ćabur”. 
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Sam minal na ekzámena biz mestu. Taze ij blá formulata u 
vremeto na komunistete. Zaštotu ij imálu idin procent zapázin ud 
mestáta za rabadžije, zemedelce, činovnici i dr. Taj či za ćaburete 
(s 3 ha lojzi) ne imálu više mestá. Zaštotu u Valea Viilor 
(Dulinata a Lujzáta) ij imálu nužda za dáskale, u škulskata 
gudina 1951-1952 sam predával “Estestvoznánie” u V-VII klásve 
i du 18 saháte, kolkutu ij blá normata za idna nedele, sam imál 
još gimnástika i sport, a u 1952-1953 škulska gudina sam učil 
Romansći jazić u VII-ja klás i gimnástika i sport u V-VII klásve. 
Kača profesor sam imál po-više zaduolstvu, no dáskalete ij 
trebalu da právat i mlogjje niblagudárni raboti: prebrojvanjéta, 
mobilizáciji za “samuolni raboti” na gradenjitu na institucijite, 
daržánji na reda u kooperácijata, gá se-j delil leba ali petriolata 
ali “drugjje dubrinjéta”, pu listáta s unezi, kujatu sa si izvaršili 
rabotata, drugjjete ne dubáveli i t.d. Na prebrojvanjétu ud novotu 
sélu Valea Viilor (Dulinata na Lujzáta) sa bli 753 familiji s 3.622 
duši presélini ud 33 selá ud Banát, romance, nemce, sarbi, 
balgare, madžere, čehve, čuhute. Idin tragičin spomen: na 
prebrojvanjétu na horata ud sata daržáva, détu se-j blo naprávilu 
u januára 1953 g., u 3 januára sa bli vikani sate dáskale ud rajone 
Ialomiţa u Feteşti za instruktáž, kojtu se-j daržál u sálata na 
mozijitu ud Fetešti i ij trájal du 4 saháte posle pládne. Katu smi 
izlezali ud sálata ij blo idna vežulija “kača u Baragáne”. Sam bil 
s drugárete mi  Gârnet i Chiriac. Tri saháte smi naprávli du 
Novotu Sélu. Smi právili pu 5 rázkače i smi se ubrášteli s krasta 
za da mož da si uddahnimi. Šést dáskale ud po-deléčnite selá sa 
bli nastanéni u sobata za gustene na partijata. Sa zapálili ogane s 
vaglišta i sa légnali. Sutirnata sa gji namerili sate 6 martavi, 
spured gáza ud vaglištata.

U idno s kaštite sa se gradili i instituciji: škulata, dispensáre, 
obštinata, milicijata, kooperácijata (ubuštárnica, sabovnica i 
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bakanija) i idna kulturna kašta, kadetu sa se právili bálve i 
drugjje manifestáciji. Ij svirila “pleh-musik” ud Váriáš, sas 
saksofonista Schawilli i akordeonista Dušán Belič, srabsćite 
tamburáše ud Klisurata s Edy Weinhopell. Sa peli i Fărămiţa 
Lambru i Marcel Budală.

Dáskalete ij trebalu da právat i ugramotevanjétu, t.j. da učat da 
pišat i četat, kujatu ne znájali. Ij imálu kulu 20 takvizi hora. Áz 
znája, či na méne sa mi dáli dve mumičita ud 20 i ud 22 gudini, 
dešteri na idin nisréćin čeleć ud pukraj Pitešti, kojtu ij imál 9 dicá, 
ud kujatu idin, détu ij služil katána vaz grančárete, ij izragnal u 
Jugoslávija. Toj sas žinata mu i drugjjete 8 dicá sa bli zaniséni u 
Baragán. 4 sa bli škuláre i sa dvádeli nekać redovnu na škula, gá 
ne vejal snega, 2 sa bli po-gulemći i sa rábutili u Fermata. Toj ij 
imál 2 končita, s kujatu ij hodil na rabota, no po-više ij hodil “da 
prebire”. Štutu sa sedeli u Baragáne nitu ne si naprávili kašta, sa 
stujáli u burdej. Gá sa me vidvali či varva, mumičitata sa begali i 
sa se krili u kukuruza. Lete smi právli lekcijite van na idna láda, 
zime mi-j blo strášnu da utida u burdija, či ij blá idna mirus, détu 
ni mož da se pudnisé, sa bli strášnu sirmáse.  

Komunistete sa prátili u Bargáne i partijáše, kujatu sa daržáli 
prebirenjéta. Ij bil birova Milutin, sekretárćata Lesánka, nekolku 
dáskale i nekolku sarbi, sassém 10-12. Sled katu ij blo gutovu 
sélutu, u 1952 g.ij dušal idin aktivist ud rajone, ji-j zafálel, ji-j 
zal karnétete i ij uništil organizácijata. Pá tugáz Gheorghiu – Dej 
ij izvádil ud produkcijata 15.000 komuniste rabadžije i gji-j 
prátil kača predsedátele na Narodnite Savete. U Valea Viilor 
(Dulinata na Lujzáta) ij dušal idin madžerin, Sarto, kojtu se-j 
mánal u 1954g. Partijata ud rajone ud Feteşti ij turla idin ciganin 
ud Feteşti, Nedelcu; sa bli još službáše Miatov, Diaconu, Fanika, 
veterinárin ij bil Marschang, a páznić ij bil Lorenz. Na milicijata 
ij bil šéf Dinica, čitev čeleć, ama ij imálu i idin milicján, Vasile, 
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kojtu ij bil málku po-čarin i mlogu hargjev čeleć. Pánta či ij bil 
uluvál Slávko Stojkovič, idin bugát čeleć ud Zlática, s idin 
kučenj kukuruz i gu-j mámil iz satu sélu s kučene vazan na vrata 
i niprekasnatu gu-j soval s bajonéta.

Na sreć sélu sa se izkupáli dvá gjaráne, dalboći ud kulu 80 m. 
Idin čeleć ud Fetešti, s idna lupáta “Linemann” i kupál. Négva 
sin ij vádil s idin konj, kovata sas zeme. Katu ij bil máj gutov s 
drugjija gjeránj, se-j udkáčil drepčenika na kone i kovata sas 
zemete ij pádnala na négu i gu-j ubila. Sled tuj se-j naprávil 
drugj sistem za vádenji na kovite s uda ud gjeráne. Na idin salp 
se-j turilu idno gulemu kulelo ud 4 m, na kujétu se-j navartval 
palmáre, kojtu ij mineval prez idin skripéc. 4 hora ij trebalu da 
vartat za da izvádat idna kova ud 30-40 l, naprávina ud darveni 
dagji. Po-kasnu, kulu 1954 g., se-j izkupál idin drugj gjeránj i 
se-j kupil idin električin generátor ud na Kanále, détu ne bil više 
uputrebuvan, zaštotu Gheorghiu Dej ij udkázal ud projekta, 
spured či ne imál dubri mašini, a sám s tárgata na rubjášete ne 
mogalu da se izgradi.

U sélu ij imálu hora ud sate zanajáte: zidáre, darvudelce, 
mekánici, dofture, avokáte, trakturiste, tišlere, birbére, kasápe, 
veterináre, učitele, profesore, kontábile, klonfere i dr. Smi imáli 
i idin birt u sélutu, se razbire na izkritu, kadetu se-j pilu rum, 
“secărică”, menta i bel monopol.

U márta 1953 g. sa me zali udnovu katána i sa me prátili u “2 
Máj”, pukraj Mangálija. Smi bli idin pluton ud 30 katáni sámu 
ud Valea Viilor (Dulinata na Lujzáta.). Smi rábutili u lojzutu, 
zaštotu “2 Máj” ij blo u zonata na gráncata s Balgárija i ne blo 
slobudnu da hodat tám civile.

U 1954 g. sam si udslužil. Moja post u škulata ij bil zajat i 
sam rábutil kača kontábil-šef u ORACA (Rajonálnata Služba za 
Kupuvanji i Kontráktirvanji na Márvi), kadetu sam rábutil uidno 
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s gusp. Mezin Eremia. Na 1 april 1955 g. sam se premestil, pá u 
tazi služba, u Timišvár.

U Baragáne smi dunéli i rádio. Smi slušeli “Slobudna 
Europa” uidno sas sate kumšije, no u 1954 g. na 11 juli ij dušal 
Vasile ud milicijata i mu gu-j zal. Ne mu dál nikakva hartija, 
nikakaj dokument, negu ij trebalu nija da dadémi deklarácija, či 
smi gu predáli.

U idin ud mojte dnevnici, kujatu sam gu daržál ud 18.
VI.1951 du 12.IX.1952 četa: „Sabuta, 21.VII.1951: Ni se dáva 
više leb, ni se dáva više marmaláda, ni se dávat više pismá, 
sámu na unezi, kujatu sa počnali da gradat kašti”. Ij počnalu 
nasilvanjétu”. „Sreda, 25.VII.1952: Sam izdignal 40 gulemi 
dasći, 20 maneni, 2 kg gozdeje, idin snop lécve, 4 železni skubi 
za vazvanji na kofrága i idno po-dubélu darvu, za da naprávimi 
tutumáci za nabivanji na zemete”. „Tornić, 21.VIII.1952: Nikuj 
ud Novotu sélu nijé slobudnu da flezi u grada Feteşti za praznika 
na 23 August”. Máj seku denj sam zabelezval: guraština, pépelj, 
vetar, néma uda, žać, mlogjje pate boj za idin čarin leb.
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Istorijata na izdiganjétu u poeziji
i u balgarsćija banátsći folklor

IZDIGNATI U BARAGÁNE
   

U Timišvár se-j izdignal idin Križ
– pomen u imetu na unezi
kujatu sa bli deportirani u Baragán

Pušténu-s’ naviždem glavata,
Učite-s’ useštem maglevi,
Kupája u méne hurtata,
Za vášte gulemi bulevi.

Izdignati-u strášnata nošt,
Gá hámešni senći varvat,
Strášnija stráj gu pántiti još-
Sas pušćite sám da garmat.

Zatorni u márven’ vagone –
Koj vu-j udsadil, nikuj ni znáj – 
Sas krávata i sas dváta kone
Sti vazani-u pate biz kráj.
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Izfarlini u Baragáne,
Reváli sti za vášte dumá,
Za čarkvata, za gjeráne
I kolku sti stánali sirmá.

Imánjitu, izmačnotu, satu
Ucvakali sa-j divi maćun’ –
I duševnotu vu ij blo zatu
Biz nikuj da dáva račun.

Obrač nipravédin vu-j stegal
Da baditi zatorni báš tám,
Makár či nikuj ne begal
Da máni ud négu toze hám.

Bizmilnu vetara šiba,
S budlite ostri vu bij,
Izprečili sti slába kuliba
Al’ pud zemete burdij.

Nipuznáti mestá, tija
Naviždeli sa váša krast,
Zatorni kača u rubija,
U kalta s papur i sas trast.

Ubitu ditinstvu, tám gore,
U pust Baragán, nipuznát,
Ud nuždi izmačnu, či more,
U tamin, nisréćin sahát.
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Razsipani gudini, udkrádnat’,
Kača satu váštu dubro,
Dádinu-j blo za da pádnit
Pud biče na náj-tažkotu zlo.

Bugáti sirumáse zatorni,
U láger dét’néma durot,
U vášte dumá sti bli plodni,
Zatorni sti svaršili žuvot.

Nipravédnusta saldzi vu hariž’
Da se moliti, krastijáne.
Pet gudini sti nosili toze križ - 
Izdignati u Baragáne.
   

Ráfael Mirčov 

GLASA NA DEPORTIRANITE 

Baragáne! Baragáne!
Zeme lucka, biz gjeráne
Sa mu-izfarlil ud dumá,
Za da stánimi sirmá.
More právimi burdij,
Či nikuj ni moj s-utij.
Sekuj dzidve da nabiva
I sas saldzi da-gj’puliva,
Smešna, kašta da izdzid’
Da revé gá ja zabid’.
Pokriv právim ud trastiga,
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Jádenjétu ni mu stiga.
Gá mu kánat sas “colivă”
Máj či prosim u Buliga.
Stár al mlád treba tarpi
Ud kat tuka smi dušli,
U Fetešti, u Baragáne,
Novu sélu biz gjaráne,
Sámu vetar i budli,
Dét’ sa-izdignat, gji buli.
Slancitu farle ostra strelća,
Néma darvu, néma senća.
Zime se tripéri-u kašti,
Či nimoj da ij gurašti.

Čekam seku denj pismá
Ud deličnite dumá.
Néma pismu, málk’ hurta,
Smi razsipan’ pu sveta.
Koj zaspeva al koj stáni,
Pázat gu tuka katáni.
Da ni moj deléku da stigni
Sám du štácijata Saligny.
Pa si duma:”Ni moj s’doda,
Tikam roba u-Černavoda.
Pepele ud Novotu Sélu
Sámu boles mu-j dunélu.
Némam čarkva, némam práznici,
Mu stražuvat sámu páznici.
Na rabota štém – ni štém,
Ak’ ni rábtim, za umrém.
Nám’ mu moret i pretvárat,
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Za da moj da mu prevárat,
Denj i nošt treba da služim 
Báš i ništ’ da ni zaslužim.
Nek pać sa mu mačli s’”kota”,
Dnés mu ištat i žuvota.
Stári šukat ud buleva,
Pepele gji uduševa;
Mládi venat, gladet pate,
”Némam sréća” dumat sate.
 Malčelivi sa dicáta,
Gládni - žadni sa-j ustáta
I sa mirni, néma sváda
Za kumáče s’marmaláda…
Seku májća al baštá
Nos’ na gládnite dicá,
Čarin leb sas mlogu trice…
Du nautre néma više.

Baragáne, Baragán,
Néma nikuj da mu brán’, 
Koj umré tuka ustán’,
U Buliga zakupán.

Tuje-j blo u Baragáne,
Zeme pusta, biz gjeráne… 
Détu-j blo ni moj se-uprávi.
No ni treba se zabrávi.

Ráfael Mirčov
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Glasa na izsélinite u Baragáne

Na náštu plodnu puljé zlatejat se žitáta,
A u dumá, čuš, nekuj či lopa na vratáta,
U tamnina se krijat i puška i mamáče,
I aku ni utoriš, katánata preskáče.

Grozgjitu u lujzáta to véć prebire sláč,
Izdignat smi u nuštta i dušata-m’se razpláč’;
Napuštem milni dumá, ustávem sat’ dubro,
Dnés ij sassém nimilnu sas námu vremeto.

Slivite se naviždet nataženi-ud bujin rod,
Zapren ij seku čeleć, koj šté da mu izprod’;
Pogleda mu se magleji ud tolkuz tažak stráj,
Kača gá smi udávni u-idno murjé ud žálj.

I tažnu, pu zurata, za námu biji dzone,
Na štácjata mu čekat prázni márvensć’ vagone;
Katánite izkárvat cel prucision kučiji,
A sarcito uplášinu u gradi silnu biji.

Smácan’, žadni i gládni, si stegami kuláne,
Izsélini na sila delék’, če-u Baragáne;
Lánaca na straja taj jáku nám’ mu stega,
A tija mu pázat ostru, za nikuj da ni bega.

Izsélini deléku u tez’ pusti mestá,
Stár’, rodnici uplášni sas maneni dicá;
Guraštinata páli suvi trevi budlivi,
A nija smi izhvarlin’ sami u lucći nivi.
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Zájacite se krijat u zelénija tuléj,
A nija, pud zemete, kupajmi si burdij’;
I jesenjta-j véć tuka, zimata mu nadniče,
Nija nabivam’ dzidve i právimi čarpiče.

Za pokriv, režim papur, prebiremi trastiga,
A ud Banáta, vaz nám’ nikuj-nikuj ni stiga;
U rázlivišta matni bujnu rasté varbata,
A námu mu zakriva i mu duši maglata.

Prez letut’, ud badnite, kupuvami uda,
A zime-u stuć biz záveć, zarovni u snega;
Vetrove dujat besni, rázkača mu se klát’,
I sek’ čeleć se pita: zašto treba da pát’?

Parvata vežulija, tá mu-j upláš‘la strášnu,
Némami drej’, nit’ darvu i némami nit’ brášnu;
Nasélni smi na sila u pusti „nov’ selá“,
Mladéž biz nikak mládust, biz ditinstvu dicá.

Žuvot tažak izsélin u pustotu puljé
Toz’ gurčiv kálež sekuj treba da gu-izpijé;
Gudinite razsipan’ i žuvota po-kas,
Ud nuždite razklátin, preličin s idin tras’.
------------------------------------------
Dnés tám  sám’válevéce se válet kulelo,
Nit’ sélutu ji néma, kača gá nit’ ne blo;
Vremeto lék’ se-iztáče i námu mu zaráve
I taj, léku-puléku, tuj satu se zabráve...

Sám’ kojt’ znáj istenata, sám’ toj ni ja ustáve.

Ráfael Mirčov
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RONDEL I

 Vetara vlečé budlite,
 Zaduha duši burdijte,
 Senća-j sámu pud kučijte,
 Pepele zaráve-učite.
  Slancitu suši saldzite
  Na izfarnite, dubrijte.
  Vetara vlečé budlite,
  Zaduha duši burdijte.
 Gládni sa izdignatite,
 Žadni dicáta, starijte
 Krijat se u burdijte,
 Uplášni’, izpadénite.
  Vetara vlečé budlite,
  Zaduha duši burdijte.

RONDEL II

 Izdiganjétu za ustán’,
 Makár kolk’ gudini da menat,
 Nakázete za se četat,
 Gá zlojtu ud zlo se utrán’.
  Spomena dicáta gji brán’,
  Pu právija pać da varvat.
  Izdiganjétu za ustán’,
  Makár kolk’ gudini da menat.
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 Sekuj u žuvota-j uluván
 U mrežite dét’ gu daržat
 I kača slámka gu vartat,
 Durdi sarcito mu zastán’.
  Izdiganjétu za ustán’,
  Makár kolk’ gudini da menat.

    Prof. Rafael MIRČOV

GULEMA ŽÁLUST

Baragánska ramnina, Bože, Bože,
Se-j naoblačilu prez nušta / mila Božja
Pusnala se-j jáka tamnina
Krénala-j  drébna ćiša / da mu mokri
Dufnal studén Krivaca
A náruda sám šukna /ij se pláši
Némam kašti, némam burdij
A niti záveć ud nija / di da se pudbija
Mložtvutu izpustánalu
Čučurat saldzi na náruda / iz tamnevite
Naj-nasétne izlezi meseca
I nad námu jáku ij svednal / mu-j zarádval
Da mož da vidimi petinte
Da-si naprávimi kulibte / za da flejmi
Da na záveć zastánimi
Da mož da si pučinimi / tazi nošt
Bože dáj mu léći san
Da mu mené tazi nošt po-barži / či mi-j tamnu
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Baragánska nošt ja sanuvam
Kača u dumá sam áz stignal / kát sám žéla
Iz blažéna rádus hoda
Iz muja milna kašta / kát ja žéla
Gladem áz iz dumá
Ništu néma u reda / kát’ me néma
mojta kašta upusténa 
I u Bargáne za menémi / u pustinjétu
Gá got áz se spumena
Nikade ništa zabráva / náštu sélu
Unuj mestu, unuj sélu
Ditu sam se áz rudila /áz ij žéla
Manenu sélu beli kašti
Sas visoka čarkva naćična / gá za-j vida
Bože mili zašto ij tuj 
Molimi ti se nazać varni mu / či ni smi krivi
Zornicata i svednala
Mojtu sarci ij stresnala / u moja san
Utorila sam si učite
Či pá sam iz kulibite / du gá, Bože, 
Čučurat mi saldzite
Namokrila sam si pérnite / ud žálusti
Na udrove pu starništu
E tuj pedépsa nášta / more tarpa.
       

Pejov Mariška, 1951
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U 1951 g.

Usemnájs juni hiljáda dévet stotni petset i parvata
Pudignala se-j u Banát gulema buna
U pundelnić sutirnata u dvá saháte 
Počnali sa u sélu da hodat s katánite.
Či za dvá saháte da se mánvat.
Tija zlátite tej da si napusnat
I kako možat sám da si zamat.

Nija na kučijte drejte si tvárimi
I dušécite ud perušinite si izpráznimi
Da si drejte nija vatre bakami
Da moži sas námu da si gji zémimi.

Nija sigá se tvárimi i jáku revémi,
Bože, sigá nakade za utijmi
Ud námu nikuj ništu ni znáj
Mlogu smi se uplášili i jáku mu-j stráj.

Kumšijete sam ud tej gladet
Pa se plášat u tej da ni flezat
Sat nárud se pláši i revé,
Či kako ima sigá da izmené.

I kumisijata katu ij dušlá
Kako-j ustánalu satu ij prezala tá
Vádat nosce i te pláštet
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I ud vás homa te izkárvat.
E sigá i náj-strášnu blo,
Či treba da si napusniš satu dubro
Sinca uplákvami, satu bácvami,
Či nazać ništé se vráštemi.

I na kučijte nija se káčimi
I ud nášte kašti se upráštemi
Sas rudbina i kumšije se pregráštemi
I na sate izbogum sigá dávami.

Revé stár, revé mlád,
Či treba da napusni zlátnija Banát.
Kučijite iz pate se nariždet
Katánite na štácijata mu zaviždet.

Prez nušta u hájzlibáne námu tvárat,
Meseca i zvezdite námu užálvat
U vagonete námu ukárvat
Sincata vatre mu zatváret.

Sutirnata ránu u šést saháte.
Sas sedemce vagone kréna hájzlibáne,
Taj puléku kréni toj sas námu,
Ud Banáta námu sinca mámi.

Utvádeli smi dvádni i dve nošti,
Pa tugázi smi stignali u Feteşti,
Pu pate briguvani hubeve smi bli 
Pu štácijite sas čáj i studéna uda kánini ali puštuvani.
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Na štácijata tám kamjone sa čekali,
U idina pustára sa mu premestili,
Sas žatvárći žitutu tám žanat
I kamionete tám námu izfarvat.

I taj se ulci nariždet
U napékanotu ostru starništu
Tuka snopta si prebirémi
Kulibi da si právimi
I slancitu taj jáku pičé
Sinca trasimi gjeránj s uda za pićé,
Namerili smi nija téčata Borča
Ud tám pijémi nija sinca.

Pijémi matna i gurašta uda,
Či nikuj ni mare više za žuvota
Hej, zeme pusta si ti Bragáne,
Taj si ti sirmá, némaš uda u gjeráne.

Rabota nija sigá si trasimi,
Seku denj na firmata hodimi,
Dubávili sa žinite u pamuka da kupájat,
Mažjete sas kunete žitutu da hozat.

Sutirnata ránu čáj dubávimi
No pládne kačamág sas bob zelén
I večera kačamága studénija
Čurba tikva sas borš ućiselina.

I véčar gá se nija izpreberémi
Sinca trasimi na novu da jadémi
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Či nija sas tuj ni smi naučéni
I taj či ud gláć sinca za izmrémi.

Na dvádset i čtir februára ij imálu pumarčánji.
       

Pejov Mariška

PESENJ UD BARAGÁNE

U hiljádadévetstotni
Petsetiparvata gudina
U pundelnéć sutirnata
Na usemnájs-tuga juni
Hodi iz sélu milicijata
Zapuvesta-taj strášna
Sate u sélu tá-j uplášila
Ne slobudnu niti ud vás
Nitu na pate da izleziš
Sekuj u tej more da sedi
I zápuvesta da prejami.

Milicijata katu i dušlá
Karnétete mu-j zala tá.
Katu karnétete mu-j zala 
I ordina mu-j prečala

Zápuvesta jáku-j strášna
Či ud vás da te mánva,
Za dvá saháte da se pákvaš
I ud vás da se mánvaš.
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Kako imaš da si zémiš,
Na kučijte da se tváriš
O, Bože, na kade sigá,
Kako da si az zéma
Kako imam satu vádim
I udrovete razválem

Kako vidim satu prebirem,
Pa ji na kučijte tvárim
Kučijte smi natvárili
Nija sinca taj smi žálni.
Maka žuva da si napušniš
Pa-i ud vás da se mániš.
Kumisijata katu ij dušlá
Kako-j ustánalu satu zeme tá
Vádi nosce i te izpláštva,
Ud vás homa te izkárva.

Sigá strášnu ij dušlo,
Da si napusniš satu dubro
Sinca uplákvam, satu bácvam,
Či nazać ništé se vráštem.
Na kučijte se káčimi,
Ud náštu satu se upráštemi
Na kumšije i rudbini
Izbogum sigá ji dávami.

Kučijte ud sélu izlezvat,
Pa u Dénta tija flezvat,
Udtáta sélu na izláza,



203

Sa bli i déntensćite brájća.
Kučijte iz pate se nariždet,
Katáni na štácijata námu zaviždet
Nija sigá sinca utváždemi,
Či nazać ništé se vráštemi.
Hajzlibáne léku krénva
Sas sedemce vagone ud Dédva.

  
1952

Sutirnata ránu stánvam
I na firmata utváždem!
   Tašak žuvot máli!

Sutirnata gá utvádem
Nija sinca se izvikvam
   Tašak žuvot máli! 
Da se nija izpreberémi
Na idno mestu da rábutim
   Tašak žuvot máli! 
Na idno mestu da rábutim
I u báltata da utidim’ 
   Tašak žuvot máli!
Pa izpate si hurtuvam
Bolja da se i preladimi
   Tašak žuvot máli!
Gá stignimi vaz udata
Pa mu-j stráj či ij dalboka.
   Bože či ij strášnu!
Bože, Borča ij dalboka
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Pa ij jáku šaroka!
   Bože či ij strášnu !
Lagjár stiga sas čamáka
Nija sinca se plášimi!
   Bože či ij strášnu! 
Nija sinca se plášimi 
I u čamáka pá flezvami.
   Bože či ij strášnu!  
I u čamáka gá flezvami
Náj-parenj se prekrastim
   Bože či ij strášnu!
Čamáka pu udata pluva
Náštu sarci jáku šuka.
   Bože či ij strášnu !
Bože drágji baštá mili
Na námu sigá ti se smili
   Bože či ij strášnu
Unazi starna gá stignimi
I ud čamáka izlezimi.
   Bože či ij strášnu!

I ud čamáka gá izlezimi
Na glás sinca nija vikami:
  Fála tébé Bože či smi izlezali.
   

Pejov Mariška
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BARAGÁNSĆI PATMÉŽ

1951 g. 18 juni

Nedele véčar mraknalu
Nášte žálni hurti hurtuvali, prekázvali
Káj či ud dumá za mu izpadat
I deléku ud náštu sélu zanesat.

Šesnájset kašti ud sélu,
Za námu mestu ne imálu.
I taj či nášte žálnu revat,
Či sigá katánte za pulopat
Sled sreć nošt u 3 saháte varvat,
I námu uplášni izdigat.
Tija námu ubáždet,
Kako mož sas vás si zimet,
Či deléku ud vás za izpatuvat
I nazać koj znáj šté li da se varnit.
Bože, nakade da utidim,
Majća Božija, kako mož da právim
Vájda tuj zaslužvam,
Či ud dumá náštu sélu more da se mánim.
Nášte kučiji kune upregnali
I kako mož na tej natvárili
I taj žálnu s rév ud  dumá smi se uddelili,
I na pać smi krénali.
Na štácijata u Dédva zamámli
I taj ud kučijte drej i dicá izfarlili,
Na vagone ud márva natvárili.
Kune i kráva sas námu smi zali,
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I satu vatre nabakali
Bože sas námu badi!
Májća Božja i sveti Jozu u nakáz mu pumugni!
I taj puléku sas námu hajzlibáne-j krénal 
Ud dumá, náštu sélu,čarkviče utdelil.
Tri dni i tri nošti smi patuvali,
Na seku štácija zastánvali.
Sistri u belu ubleklo ublekani
Kánti s čáj i leb s marmaláda námu kánili.
Na tréćija véčar, káj či tuka-j Feteşti, smi stignali,
I námu tuka ud vagone izfarlili
Dicá i stár u idna soba sa mu prejali,
I tazi nošt tuka smi prenuštuvali
Na utre natvárni kučiji nadálja smi krénali 
Máj na 20 km još smi patuvali
U sreć Borduşani i Facăieni du udata Borča zanéli
U idin utár sas petini ud žitu izfarlili.
Grábam snopta žitu, kulibi da si právimi,
Ud hargjévu vreme da se pudbijmi
I ud guraštinata da ni izgurimi.
Bože, kako za badi sas námu,
Isus, Marijo nidet’ mu ustáve.

Krénali sa komunistete da mu pélcvat,
Ud rév i nakáz da zabrávimi,
I taj ij blo sám smi spáli i ništu ni smi znájali.

Menalu-j neku denj ud nakáza.
Dušli sa da mu redat, dasći da si dunesémi,
I burdij u zemete da si izkupájmi
A sas dasćite burdija da si pukrijmi.
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Kašta za prez letutu da si naprávimi,
Či mož u nija i da prezimuvami.

Dubre ij blo da ričémi,
Kát’ ima di da se pudbijmi.
Máma i tájku ćarmidi posle sa právili,
Kašta da si izgradimi,
Za da ima di da zimuvami
U burdiji kat smi sedeli
Strášna ćiša i letelu.
Détu sa sedeli hora po u nisčina,
Burdijte palni sa-j bli s uda
Misleti se kakaj nakáz i rév ij blo 
Gá vidiš bárćite kaćé vádat horata ud strášnotu zlo.

Menal ij toz nakáz, kašti smi izgradili,
Idno sobče i prušče naprávli.
Naoklu posle smi spuštel nija šopčita
Za da imami di da si pudbijmi márvičeta.
Tájku i máma, dedu i bába i káka,
U firmata na rabota sa hodili.

Bože, ama ništu ne zaslužili,
Večera pu idin kalap kačamág, na námu sa nosili.
A za uda kako da vu ubáda, mlogu smi žaduvali.
Na 2 km, za pićé i za jádenji smi nosili,
A za márvata 4 kov za lej ud cisterna smi kupuvali.
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1952 g.

Nakáz ij blo, drágji muja, u seku kašta,
Usubitu u nášta familja.
Menalu-j idna gudina,
U čtvartija klás ij trebalu da fleza na škula.
Pánta máma me-j zala na Borča da perémi,
A nija dicáta da se kapimi.
Máma u barzinite sate drej mi-j uprála,
Či večera, suvi dreji da se ubleča ni sam imála
U dumá kat smi si učli večera,

Strášin oganj sam plánala.
Zapálvanij na druba sam dubávla
4 nédeli tašku i biz luft sam buleduvala
I etu sam imála denj i sam stánala.
Májća Božija zámanj sas méne ij blá,
U nakáza i u bulesta me-j pumágala.
Tuj blo u septembera.
A máma u Decembera tažku se-j razbulela i tá
Či za 2 nédeli i trebalu da mu napusni za doveka.

Sincata mu-j napusnala ud dumá,
U 8 decembera na prečistotu začéći na Blažéna DivicaMarija
Žálni sarcáta, u pustija Baragánj
Ud deléčni dumá, ud rudbini zabrávni,
A žuvota žálin i nakažisan ij bil
Či pá ij trebalu da žuvejmi i da rábutimi.
Ud škula gá sam si hodla,
Na pamuka da kupája, ali jésenji da bera sam rábutila.
Nedele gá ij dváždelu mulitvena kniga zéma,
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Se umuja i mola Boga.
Sled tuj sas bábne i káka jadémi
I na grobišta utidimi,
Vaz máma da se izrevémi,
Ud nakáza udléknimi.

1953 g.

Menuva vremeto puléku
Da se zabrávim nit’ hurta ud náštu sélu.
Sé u dumá se sanuvam,
Či na misa sas máma utváždem.
Dušlá-j idna strášna zima,
Či kaštite sas sneć gji-j zabidla
Planini ud sneć ij blo iz ulcata
Katu vremeto ij zastánalu
Dicáta sas sanjičta pu bregjištá ud sneć smi se spušteli.

Na mámnata gudina
Dušal ij zaća na káka.
U obštinata sa se vinčeli
I taj či dváta sa se užénali.
Idna pladnina nášte sa naprávli,
Za spomen či žuvota sas drugár si gu krénva.

1954 g
Mojta káka mlogu i tažku ij rábutila,
Kumáčitu leba da zaslužva.
Pustánata i smácana ud rabota gá si-j dváždela, 
Ne blo dosta negu i krumpele na krasta 25-30 kila ij nosila,
Za da ima da uživemi, nakáza da si gu nosimi.
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Ud istinvanji, tažka rabota, niváljana uda,
Či tažku se-j razbulela i tifus ij dubávla.
9 dene i 9 nošt ij baljvala,
Na sétne idna glisća ud 25 cm izfarla, 
I taj imála deni i se-j spasila,
Či puléku puléku ij uzdrávela.
Menuva vremeto, mákuču i po-léć žuvota,
Káka si-j kupla na 1 januára 1955 idno monče.
Mlogu rádusni smi bli u dumá katu smi čuli 
Či imami idno skapu ditenče,

I taj sa se smilili komunistete , sa dušli da mu redat
Či právu za dubávimi,
I ud Baragáne sassém za se mánimi
I u nášte dumá za utidimi,
A nášta májća u grobištata more ja napusnimi.

I taj ij blo, právu smi dubávili
I katu ij bil i Vánji 5 nédeli ud Baragáne za doveka smi se 

uddelili.
Tájku, dedu i bábne, još málku sa sedeli, 
Kulu prulećta u márta 1956 g. ud zemájsku dovečnu sa se 

uddelil.
Máma na 5 gudini smi ja dunéli,
Ukop smi naprávili,
U nášte grobišta zarovili.

Sálman Terezka



211

Kasa biográfija na avtora

Rafael Mirčov se-j rudil na 30 márt 
1941 g. u Stár Bišnov, balgarsku sélu 
ud okrag Timiš, u idna familja ud 
zamognati zemedelce. Sled  
izkárvanjétu na trite parvi klásve na 
osnovnata škula u rodnotu sélu, 
svaršva sédem klása u Valea Viilor 
(Dulinata na Lujzáta), Fetešti, kadetu 
ij bil deportiran zájdnu s rodnicite. 
Slédva náj-parenj srednata škula nr. 5 
ud Timišvár, a sled tuj Tehničeskata 
škula “Elektromotor” (1958-1960). Rábuti idna gudina u 
Kuklenija teátar ud Timišvár. Megju 1961-1966 uči u Bukuréšt 
na Fakulteta za rumansći jazić i literatura. Sled zavaršvanjétu ij 
bil profesor u Smikluš (1966-1971) i direktur na škulata ud 
Bánlok, okrag Timiš (1971-1975). U tuj vreme si pudpalni 
studijite i zavarši Fakulteta pu filozofija ud Bukuréšt (1968-
1973). Ud 1975 g., prez konkurs, dubávi post za profesor u 
Energetičnija Licej ud Timišvár, ud kadetu ij izlezal u pénzija. 
Sled revolucijata ud 1989 g. ij publikuval nekolku státiji i 
poeziji u nuvinata Náša Glás, organ na Balgarskotu Družstvu ud 
Banát – Rumanija.
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Bunicii autorului: Ana şi Ion Mirciov (mort în Bărăgan)
Bába i dedu na ávtora: Nuška i Ján Mirčov (umrel u Baragán)
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Familie de bulgari înstăriţi, 
cu câţiva ani înaintea 

deportării (Mirciov Ioan şi 
Maria cu primul lor copil, 

Rafael)
Familija ud zamognati 
palćene (Mariška i Ján 
Mirčov s tejnotu parvu 

monče, Rašu)

Maniov Petru - imagine a 
ţăranului gospodar din Banat 

- înainte de deportare
Paku Mániov - napreć 

izdiganjétu
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Imagine a copilăriei în deportare - Maniov Ecaterina
(azi medic stomatolog)

Ditinstvotu na Kaluška Mánjov u Baragán

În haine de duminicã la Valea 
Viilor (1951): Maniov Lucreţia, 

Maniov Petronela, Mirciov 
Petronela (rândul din spate), 
Maniov Ecaterina, Maria şi 

Vichentie
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De la colibã şi bordei la casa de chirpici, 1951
Ud burdija du kašta ud surovi ćarmidi, 1951
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Toţi aceşti copii din familiile Mirciov, Augustinov şi Ciocani 
vor fi deportaţi în Bărăgan (Dudeştii Vechi, 1949)

Familiile Vasilcin Rafael şi Calciov Gheorghe, Frumuşiţa, 1951
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Casa familiei 
Maniov - imagine 
tipică a „satului 

nou” din Bărăgan
Kaštata na Mánjov 

Vénc i Páli

Maniov Ecaterina (pe scaun) 
şi Maniov Lucreţia (1953) la 

Valea Viilor
Mánjov Kaluška (na stola) i 
Mánjov Luči u Valea Viilor, 

1953 g.

Tutorilov Petronela (17 ani), în faţa 
colibei din Valea Viilor (1951)

Petruška Tuturilov napreć kulibata 
1951 g.
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Mirciov Ioan - înainte şi după 
ieşirea din închisoare

Ján Mirčov - napreć i sled 
zatvárenjétu u Popa Şapcã

Bratan Petru, 
fost deportat, 
reîntors la 
crucea lui 
Mirciov Ioan 
din cimitirul 
Buliga (1958) 
- mormânt azi 
dispărut
Péru Bratán vaz 
križa na Jána 
Mirčov, Buliga 
1958 g. (groba 
gu néma više)

Fraţii Mirciov Petru, Rafael şi 
Ion, la marginea satului Valea 
Viilor, pe Liziera de Nord Vest. În 
spate se vede casa.
Brájćete Mirčov nakraj sélutu 
Valea Viilor, détu se vidi i tejnata 
kašta, 1954 g.
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În faţa casei din Frumuşiţa Nouă 1952, familia Vasilcin: Ecaterina (17 
ani), Rafael (45 ani), Petru (13 ani) Margareta (42 ani), Rocuş (15 ani)

Uzun Maria şi Uzun Ana în 
faţa casei, Valea Viilor, 1954

Familia Velciov Luca şi Petronela (pe 
scaune), Anastasia, Vichentie şi copiii 

Luca şi Petronela (12.07.1953)
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La muncă în Balta Borcei – ferma Grădiştea (1953)

Fraţii Mirciov Petru şi Rafael pe locul copilăriei deportate - Liziera 
Nord Vest (Feteşti, mai 2001)
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Vasilcin Petronela (44 ani) a murit de tifos exantematic la Valea 
Viilor, decembrie 1951

În spatele casei de pământ şi 
papură din Valea Viilor, 1951 
Anamaria, copilul Roki (în 

braţe), Nicolae şi Uzun Maria 

Uzun Gheorghe şi Uzun Maria 
în faţa zidului de pământ şi 
chirpici, Valea Viilor, 1951
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Tinere din Dudeştii Vechi, Beba Veche şi Checea la 
Frumuşiţa, 1953

Imaginea unei străzi din satul 
deportaţilor

Tineri din Dudeştii-Vechi la 
Valea Viilor, 1953 (cu 

acordeonul: Velciov Petru)
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Copilul Vasilcin Roki (4 ani) 
deportat la 3 luni şi 

îmbolnăvit incurabil în 
Bărăgan

Familia Profesorului Balea Tiberiu la Valea Viilor, 1955

Mătuşa şi nepoata în deportare 
la Valea Viilor, 1952 (Stoianov 

Maria şi fetiţa Maria)
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Grădiniţă la Valea Viilor, 1954

Familia Viruzab (Toma, Maria, 
Nicolae, Toma), Valea Viilor 

(1953)

La Valea Viilor, 1955, Peiov Ion 
(21 ani), Peiov Ecaterina (16 

ani), Kalapiş Petronela (15 ani), 
Kalapiş Tiberiu (23 ani)
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În faţa casei din Valea Viilor, 
1952, Kalapiş Tiberiu şi

Roncov Iacob

Personajele reale din povestea 
logodnei deportate - Tuturilov 
Petronela şi Mirciov Rocuş la 

Feteşti, 1953

Tineri bulgari la Valea Viilor, 
1953. Kalapiş Tiberiu şi Velciov 

Petru cu acordeonul 
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Mirciov Maria şi Vasilcin 
Anamaria (pe scaun) Bratan 
Petronela şi Anton (veniţi în 
vizită) şi copilul Mirciov Ion, la 
Feteşti Gară, 1955.

Mama Mirciov Maria cu copiii 
ei Petru, Rafael şi Ion, Feteşti, 

27 iulie 1955

Autorul la 14 ani, în faţa casei din 
Bărăgan, 1955
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Familiile Petcov Ioan şi Matei, Valea Viilor, 1954

Petcov Marcu, Valea Viilor, 
1953

Peiov Maria din Breştea cu fiul ei 
născut în Bărăgan (Lăteşti 1955)
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Nuntã în Bărăgan, 1955
Svábda u Baragán
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Nuntã în Bărăgan, 1955
Svábda u Baragán
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Echipă bulgaro-germană-maghiară la o grădină legumicolă din 
Bărăgan, 1954

Kalapiş Feri cu soţia 
Ecaterina, Valea Viilor, 1955

Uzun Nicolae cu soţia Maria, 
Valea Viilor, 1953
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Vecini şi neamuri în faţa 
casei, Valea Viilor 1955

În faţa casei din Lăteşti 
familia Stoiov Petru, 
Terezia, Petru, Ecaterina şi 
Petronela
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Bulgari din satul Breştea, deportaţi la Lăteşti, lucrând la o grădină 
din Medgidia

Stoianov Pavel şi Maria, cu fetiţa 
Maria, Valea Viilor, 1954

Mire şi mireasă în Bărăgan, 
Kalapiş Feri şi Kalapiş 

Ecaterina, Valea Viilor, 1955
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Fraţii Mirciov (de la stânga), 
Petru, Ion, Rafael, înaintea 
deportării (Dudeştii Vechi, 
1950)

La întoarcerea din Bărăgan: Ciocani 
Petru, Mirciov Ion, Mirciov Petru

După 
plecarea 
deportaţilor 
(1956)
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În coridorul 
şcolii din Valea 

Viilor. 
Deputatul ing. 
Mirciov Petru 

şi maistrul 
Ciocani Petru
Deputáta Péri 
Mirčov s Péri 
Čokanj, 2001 

g.

Vizitarea unei foste 
săli de clasă (Ciocani 

P., Mirciov R., 
Mirciov P., Feteşti, 

mai 2001)
U škulata ud 

nekupać

Şcoala din Valea Viilor 
devenită fermă (de la stânga la 

dreapta: autorul, paznicul, 
Ciocani Petru şi Mirciov 

Petru, mai 2001)
Napreć škulata kujatu ij 
stánala ferma (ávtora, 

páznika, Čokánj Péri, Mirčov 
Péri)
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Imaginea satului după plecarea deportaţilor (Valea Viilor, Liziera de 
nord-est, 18 august 1956)

Autorul la 25 de ani 
de la deportare

Mirciov Rafael în pridvorul şcolii de 
altădată, mai 2001

În căutarea 
mormântului 

bunicului - cimitirul 
din Buliga, mai 

2001
Katu smi trasli 
groba na deda
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Case ale 
deportaţilor  
îngropate de 

viscol 
(1953/1954)

În faţa casei din 
Bărăgan, Kalapiş Feri cu 

mama şi soţia (1955)

După inundaţia 
Prutului la 

Frumuşiţa în 26 
august 1955, 
din casele de 
pământ n-a 
rămas decât 
acoperişul
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Grup de foşti deportaţi bulgari în faţa monumentului A.F.D.B. la 50 
de ani de la deportare, Timişoara, 17 iunie, 2001

Trei generaţii: autorul (Mirciov Rafael) cu fiii săi (Rafael şi 
Antonius) şi nepotul Eduard, la casa deportării de la Muzeul Satului 

din Timişoara (17 iunie 2001)



LAGĂRUL DEPORTĂRII

PAGINI DIN LAGĂRUL
BĂRĂGANULUI
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PAGINI NOI DESPRE BĂRĂGAN

Salutăm cu bucurie ediţia a-II-a revăzută şi adăugită a 
cărţii LAGĂRUL DEPORTĂRII. PAGINI DIN LAGĂRUL 
BĂRĂGA NULUI – volum bilingv ce apare în limbile română 
şi bulgară cu sprijinul Consiliului pentru Minorităţi Naţionale 
din România. Prima ediţie s-a tipărit în anul 1998 prin efortul 
financiar al Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan. Cartea 
este un document uman înainte de toate. Realizat prin truda 
dezinteresată a profesorului Rafael Mirciov, cartea  de faţă se 
alătură unui şir de apariţii publicistice bine cunoscute de-acum 
nu numai mediilor de specialitate, ci şi publicului larg. Asociaţia 
Foştilor Deportaţi în Bărăgan îşi vede în acest fel concretizate unul 
din motivele fundamentale ale înfiinţării acesteia, redarea istoriei 
moderne a României, românilor. Aşa cum am mai spus deja cu 
diferite prilejuri, deportarea este un import pe sol autohton din 
lumea Rusiei sovietice cu temeiuri istorice în practici similare din 
vremea ţarilor. Aşa ceva nu a fost cu putinţă în mediu românesc 
şi datorită faptului că la noi pri goana politică nu a atins niciodată 
dimensiunile apocaliptice din ţara vecină. Democraţia instaurată 
în România sfârşitului de secol XIX, în vremea domniei lui Carol 
I şi ceea ce a urmat în pragul celui de al doilea război mondial 
nu a „fost compatibil” cu asemenea practici inumane, cu toate 
imperfecţiunile regimurilor democratice de la noi. Abia după 
ocuparea ţării de regimul sovietic a fost cu putinţă înfăptuirea, 
dacă se poate spune aşa, a acestor adevărate cataclisme ale 
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istoriei prin care au fost dezrădăcinaţi, prin deportare, în ţinuturi 
semisălbatice atâtea familii de ţărani, dar şi de intelectuali 
şi de meseriaşi. Meritul incontestabil al prezentei apariţii 
editoriale constă în abordarea diferită faţă de celelalte volume 
(Rusalii ’51. Fragmente din deportarea în Bărăgan de Viorel 
Marineasa şi Daniel Vighi (1994) şi Deportarea  în Bărăgan. 
Destine, documente, reportaje de Viorel Marineasa, Daniel 
Vighi şi Valentin Sămânţă (1996) la care se adaugă şi volumul 
Fotomemoria unei deportări, cuprinzând documente fotografice 
din deportare). Diferenţa de care aminteam mai sus este în acelaşi 
timp o fericită complementaritate întrucât demersul profesorului 
Mirciov se referă la destinul comunităţii bulgare. Prin această 
aparentă limitare investigaţia capătă specificitate şi rigoare a 
detaliilor, luminând în acelaşi timp spaţiul banatic în ceea ce are 
acesta specific şi anume multiculturalitatea sa. Iată că diversitatea 
sa atât de modernă şi în spiritul Europei viitorului s-a manifestat 
şi în momentele de martiriu ale acestui spaţiu al ţării a cărei istorie 
specifică este însă sumar cunoscută de majoritatea concetăţenilor 
noştri din celelalte provincii istorice româneşi. Catea de faţă vine 
în întâmpinarea acestei cerinţe şi se alătură eforturilor asociaţiei 
noastre în a realiza o comunicare, adesea deficitară şi incompletă, 
între istoria şi cultura Banatului şi restul ţării. Atâta timp cât, 
spre exemplu, istoria acestei părţi de ţară este asimilată Istoriei 
Transilvaniei, aşa cum procedează academicianul Ştefan Pascu, 
nu credem că este cu putinţă cunoaşterea diversităţii care ne 
asigură chipul specific în asamblul valorii naţionale. Iată că şi 
din acest motiv cartea de faţă este binevenită. Impulsul redactării 
ei este unul subiectiv, ataşamentul faţă de valorile unei lumi, 
aceea banatică, şi faţă de o comunitate: aceea a bulgarilor catolici 
bănăţeni. De altfel autorul cărţii se şi mărturiseşte în acest sens 
din chiar Prefaţa care îi motivează demersul: „Paginile din această 
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scurtă istorie” - ne asigură autorul - „îşi au izvorul în datoria 
morală pe care o am de a face cunoscute unele aspecte din tirania 
comunistă, cu referiri directe la deportarea în Bărăgan, între 
1951-1956. Adevărul l-am purtat în memorie aproape patruzeci 
de ani, ca o gândire arestată. Bunicii, părinţii, fraţii şi aproape 
toate rudele mele au îndurat deportarea. Când am fost ridicaţi de 
către «brigăzile de şoc», eu abia împlinisem zece ani, vârstă la 
care mi-am pierdut satul şi copilăria”.

Să adăugăm la aceste toate şi capacitatea autorului cărţii, 
distinsul profesor Rafael Mirciov, de a învia cu meşteşug literar 
gânduri şi scene de viaţă din vremea deportării care fac legătura 
cărţii nu numai instructivă, ci şi agreabilă. Un cuvânt merită şi 
efortul de investigaţie, reproducerea unor documente de arhivă 
şi a unor expresive documente fotografice. Toate acestea asigură 
prezentei apariţii editoriale substanţă şi ne îndreptăţesc să o 
întâmpinăm cu satisfacţia pe care ţi-o dă lucrul bine înfăptuit.

Tipărirea unei noi ediţii, revăzute şi adăugite, cât şi traducerea 
ei în limba bulgară, realizând practic o ediţie bilingvă, va 
completa cu siguranţă lucrările de contribuţii originale la istoria 
contemporană a minorităţii bulgare din Banat, integrată în marea 
istorie a ţării.

Silviu Sarafolean
Preşedinte AFDB
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ALOCUŢIUNE
rostită la 19 iunie 2001 în Plenul Camerei Deputaţilor, cu ocazia 

împlinirii a 50 de ani de la deportarea în Bărăgan, de către 
deputatul Mirciov Petru reprezentant al minorităţilor bulgare, 
ales pe listele UNIUNII BULGARE DIN BANAT – ROMÂNIA

Din activitatea parlamentară
Deputatul Mirciov Petru reprezentant al minorităţii bulgare, 

pe listele U.B.B.R., a rostit în 19 iunie 2001 în Plenul Camerei 
Deputaţilor, în cadrul regulamentului de program afectat pentru 
intervenţii ale deputaţilor cu ocazia împliniri a 50 de ani de la 
deportare în Bărăgan următoarea alocuţiune.

 Domnule Preşedinte,
 Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Aşa cum a fost deja evocat de domnul deputat Wittstock, 
doresc şi eu să fac referire la deportările din vara anului 1951.

Acum 50 de ani, în noaptea din 18-19 iunie 1951, a 2-a zi 
de Rusalii, a început unul dintre cele mai tragice evenimente 
din istoria postbelică a României – deportarea în Bărăgan a unei 
însemnate părţi a populaţiei din zona de vest a României, la 
graniţa cu Iugoslavia.

Încă de la ocuparea României de către sovietici, în scopul 
impunerii regimului comunist totalitar, a început un şir nesfârşit 
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de abuzuri, arestări, asasinate politice, deportări. În acest lung şir, 
deportările din iunie 1951 se detaşează atât prin amploarea lor cât 
şi a consecinţelor nefaste asupra satului românesc.

În acea noapte, cu sprijinul a peste 12.000 de militari, au fost 
ridicate 12.791 familii, formate din 40.320 persoane din 172 
comune (297 localităţi) din actualele judeţe Timiş, Caraş-Severin 
şi Mehedinţi.

Deportarea a cuprins o fâşie lată de 25 de km dealungul 
graniţei cu Iugoslavia. Români, germani, sârbi, bulgari, unguri, 
basarabeni, macedonieni şi bucovinieni, au fost îmbarcaţi în 
vagoane de marfă şi transportaţi în Bărăgan, unde au fost lăsaţi 
sub cerul liber. Au fost obligaţi să-şi construiască case din chirpici 
şi pământ bătut, constituind astfel 18 noi localităţi în Bărăgan.

În acţiunea de deportare care a avut loc conform HCM 
200/1950 – au fost cuprinşi printre alţii:

• 19034-chiaburi, fruntaşi ai satelor
• 8477-basarabeni
• 3577-macedonieni
• 2344-foşti colaboratori ai armatei germane
• 1330-cetăţeni străini (în fapt cetăţeni germani, refugiaţi 

din Iugoslavia în satele bănăţene), etc.
Deportarea  a luat sfârşit în anul 1956, în contextul destinderii 

urmate morţii lui Stalin şi a venirii lui Hrişciov la putere.
Deportarea  a fost un adevărat cutremur în satele bănăţene. În 

primul rând cei mai gospodari şi cei mai harnici dintre ei au fost 
smulşi de la casele lor. În al doilea rând, aceasta a fost o bună 
propagandă pentru comunişti, pentru că cei rămaşi acasă oricând 
puteau fi amenin ţaţi cu deportarea. Scopul era colectivizarea 
satelor. Pentru cei depor taţi tragedia era complectă. Sub cerul 
liber, legaţi de un ţăruş unde urma fiecare să-şi construiască o 
casă tip, li s-a impus domiciliul obli gatoriu, ei neavând voie 
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să se deplaseze mai mult de câţiva km în jurul localităţilor. 
Desigur, deportarea era greu de suportat de către ţărani-legaţi de 
pământurile lor şi pentru care satul era întregul univers, tot aşa 
cum pentru basarabeni, macedoneni şi bucovinieni, deportarea 
era doar o nouă etapă în drumul început în 1940.

De aceea, consider că este necesarar să nu uităm cele 
întâmplate. Timp de 40 de ani nu s-a spus nimic despre aceste 
deportări, s-a încercat chiar înlăturarea lor. Abia începând cu anul 
1990 s-a putut vorbi liber despre aceste tragice evenimente. Este 
de datoria noastră să acordăm dreptul la memorie acestor martiri 
anonimi, , să nu uităm cele întâmplate şi să facem ca astfel de 
întâmplări tragice să nu mai fie posibile niciodată.

Amintim că în acest scop, Asociaţia Foştilor Deportaţi în 
Bărăgan, constituită în 1990, a editat mai multe cărţi dedicate 
acestor evenimente.

În zilele de 16-17 iunie anul acesta (2001),  la Timişoara a 
fost comemorată împlinirea a 50 de ani de la debutul deportărilor. 
Cu acest prilej a fost editată cartea „Deportaţii în Bărăgan-1951”, 
care cuprinde numele tuturor deportaţilor în Bărăgan. Tot atunci a 
fost sfinţită şi o „Casă a neuitării” care este o reconstituire a unei 
case tipice a deportaţilor în Bărăgan, în incinta Muzeului satului 
din Timişoara.

19 iunie 2001      Mirciov Petru
   Bucureşti       deputat 
      Timiş

Nota autorului:
Deputatul Mirciov Petru a fost deportat împreună cu bunicii, 

părinţii şi fraţii săi la Feteşti – Valea Viilor unde au stat cinci ani 
(1951-1956)
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„AMINTIRILE” SĂ RĂMÂNĂ 
NUMAI AMINTIRI

Secolul al XX lea, abia trecut, a adus mari nenorociri pentru 
întreaga omenire, nenorociri care din nefericire, au cutremurat şi 
au îndoliat mulţi oameni cinstiţi şi nevinovaţi. Multe din rănile 
adânci pătimite în trecut nu s-au vindecat nici azi, ele încă mai 
chinuie nespus multe suflete şi inimi. Printre aceste rele sunt şi 
din acelea care au fost născocite  şi înfăptuite, nu numai  pentru a 
semăna otrava urii şi a neînţelegerii în lume, ci şi pentru ca natura 
lor satanică să rămână neîntreruptă, să omoare, să însângereze, să  
amărască şi să împroşte seminţele murdare a păcatullui lui Cain şi 
să sufoce cu mirosurile blestemate ale flăcărilor iadului.

Pentru bulgarii pavlicheni din Banat, mai ales pentru cei din 
Dudeştii Vechi, Breştea şi Denta, anul 1951 a adus un rău – 
deportarea – care nu se poate compara nici cu un cutremur sau 
cu o inundaţie, nici cu holera sau războiul, pentru că nu se poate 
compara cu nici un alt rău. Acest rău este unic printre patimile 
trăite de urmaşii neamului de bulgari risipiţi prin lume, mai ales  
prin aceea că a fost născocit de nişte capete rătăcite, ce n-au nimic 
sfânt, şi a fost înfăptuit de nişte fraţi ai lui Iuda, puşi să fie slugi ai 
diavolului împotriva oamenilor nevinovaţi şi cinstiţi. Aceste idei 
bolnave n-au scutit de necazuri şi chinuri aproape pe nimeni din 
cei care “n-au fost cu ei”. Deportarea din a doua zi a sărbătorilor 
Sfântului Duh (Rusaliile) din anul 1951 este ceva neobişnuit şi 
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unic. Înstrăinarea forţată de acasă a lovit în plin viaţa, unitatea 
şi solidaritatea comunităţii. Rana nu s-a vindecat încă şi cine ştie 
când va trece.

Când m-am apucat să traduc, în limba bulgară-pavlicheană, 
această carte cu mărturii şi amintiri, scrisă şi alcătuită de prietenul 
meu din copilărie Rafael Mirciov, n-am avut nici un fel de 
interese materiale, ci, în primul rând, un gând sfânt m-a îndemnat 
să lucrez: să fie aceasta, cartea, un medicament util pentru această 
rană, pe care poate vremea nu o va îndepărta niciodată cu totul. 
M-au îndemnat voinţa şi înţelepciunea trează a bulgarului din 
Banat, care face tot ce este posibil ca să nu sufere şi să nu se 
îmbolnăvească integritatea acestui neam, care numai prin unitate, 
înţelegere şi armonie a supravieţuit marilor furtuni ale vremii.

În al doilea rând, am dorit să fac posibil ca această carte să fie 
citită şi în limba maternă de către generaţiile mai vârstnice sau 
mai tinere şi să se cuibărească astfel în fiecare suflet bulgăresc 
din Banat credinţa că şi noi avem instrumentul nostru – bogata 
dulce limbă bulgară – pavlicheană prin care să ne mărturisim tot 
binele şi tot frumosul din noi, dar şi tot răul, necazurile şi durerile, 
care ne pândesc, ne înconjoară şi ne frământă. AMINTIRILE – 
MĂRTURIILE pornesc la drum. Să dea Dumnezeu să rămână 
numai amintiri şi niciodată să nu se mai repete. Fie ca timpurile 
ce vin să fie mai înseninate, mai paşnice, mai drepte şi, prin asta, 
să aducă frăţie, înţelegere şi armonie, mai ales în rândul tuturor 
bulgarilor pavlicheni din Banat, pentru că numai aceasta i-a păzit, 
i-a întărit şi i-a înălţat în timpurile care au trecut, numai aceasta le 
va fi pâine, leac şi forţă pentru a supravieţui încă mulţi ani.

15 ianuarie 2002  GHEORGHE GHERGULOV
    Dudeştii Vechi
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PREFAŢĂ

Paginile din această scurtă istorie îşi au izvorul în datoria 
morală pe care o am de a face cunoscute unele aspecte din tirania 
comunistă, cu referiri directe la deportarea în Bărăgan, între 
1951-1956. Adevărul l-am purtat în memorie aproape patruzeci 
de ani, ca o gândire arestată. Bunicii, părinţii, fraţii şi aproape 
toate rudele mele au îndurat deporta rea. Când am fost ridicaţi de 
către “brigăzile de şoc”, eu abia împlinisem zece ani, vârsta la 
care mi-am pierdut satul şi copilăria, ca mulţi alţii.

La începutul deceniului şase, România continuă a fi răstig-
nită de dictatura comunistă. Mii de oameni deportaţi au suferit, 
pe nedrept, în Bărăgan. Unii au murit în chinuri grele. Pentru toţi 
aceştia, noi, cei de azi, nu mai putem face nimic. “Un singur lucru 
doar: să le acordăm dreptul la memorie”. Puterea memoriei poate 
învia măcar o parte din ce a fost, ca o a doua existenţă, salvând 
trecutul de minciună şi uitare. “Fără memorie, existenţa ar fi 
aridă şi opacă, precum o celulă de închisoare în care nu ajunge 
lumina, ca un mormânt ce respinge viaţa” – scrie Elie Weisel, un 
supravieţuitor din lagărele morţii.

Într-un fel memoria este cea care a salvat deportaţii, ajutându-i 
să supravieţuiască. În Bărăgan, ei n-au uitat o clipă cine sunt şi 
nici de unde au fost smulşi cu forţa, purtându-şi, cu demnitate, 
cătuşele depor tării, după cum, întorşi acasă, n-au uitat anii grei 
ai domiciliului forţat. Fără puterea mistică a memoriei, nici eu  
n-aş fi ajuns să scriu istoria tristă a deportaţilor bulgari din Banat. 
Lucrarea de faţă s-a hrănit din multiple izvoare.
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De aceea, aduc cuvinte de mulţumire tuturor acelora – părinţi, 
prieteni, cunoscuţi – adesea pomeniţi în paginile lucrării – care 
mi-au împărtăşit gândurile şi întâmplările din tragedia deportării. 
Fără amin tirile lor, aceste pagini ar fi mai sărace şi mai voalate de 
aripa timpului.

Am stat de vorbă cu.: Ciocani Elisabeta şi Ciocani Petru, 
Kalapiş Feri, Maniov Vichentie şi Maniov Vichentie jr. , Mezin 
Eremie şi Mezin Maria, Mirciov Ioan, Mirciov Ioan jr. şi Mirciov 
Petru, Nacov Vichentie, Petcov Ioan, Roncov Ştefan, Stoianov 
Gh., Augustinov Petru, Peiov Maria, Ciocani Ecaterina, Boboiciov 
Rafael şi mulţi alţii.

Amintesc, cu deosebire, sprijinul moral al fostului meu coleg 
de clasă şi de Bărăgan, ing. Maniov Vichentie, fără de care această 
lucrare, în prima ei ediţie, ar fi apărut cu mai puţine documente 
şi, poate, cu mai multă întârziere. De asemenea, sunt recunoscător 
tuturor foştilor deporaţi din Dudeştii-Vechi, Breştea şi Denta care 
vor dovedi înţelegere şi gratitudine faţă de intenţiile şi posibilităţile 
mele privind această lucrare. Nu a fost cu putinţă să scriu despre 
toţi şi nici despre toate cele pătimite. Totuşi, nădăjduiesc că am 
reuşit să descriu măcar câteva imagini ale suferinţei trăite în 
Bărăgan, aşa cum s-a păstrat în memoria colectivă. Nădăjduiesc 
că fiecare fost deportat se va recunoaşte în paginile cărţii.

Epuizarea primei ediţii arată că fenomenul Bărăganului a 
rămas încă viu pentru memoria istoriei contemporane. Unii văd 
în deportare un experiment utopic şi gratuit, deşi a înghiţit averi 
şi mii de vieţi omeneşti, alţii dimpotrivă, consideră deportarea ca 
act politic dictatorial, menit a distruge satele tradiţionale. La o 
depărtare de jumătate de secol de la aplicarea acestui plan perfid, 
semnificaţiile sunt încă demne de a fi cercetate de către istorici. 
Apariţia acestei cărţi în ediţie bilingvă, română şi bulgară, oferă 
celor interesaţi o imagine generală a fenomenului deportării în 



251

Bărăgan, particularizată însă prin destine deportate din minoritatea 
bulgară din Banat şi prezentate, pentru prima oară, în limba lor 
maternă. Este şi meritul traducătorului, prof. Ghergulov Gh, 
căruia autorul îi este recunoscător pentru că a găsit echivalenţe 
lingvistice inspirate prin care să exprime  un singur adevăr – istoria 
reală a deportării în Bărăgan. Desigur, fiecare în parte din foştii 
deportaţi este posibil că îşi va prezenta mai viu filmul deportării. 
Cred însă că pe treptele suferinţei generale, fiecare mucenic al 
deportării îşi va recunoaşte măcar umbra. Urmaşii nu trebuie să 
caute numai numele foştilor deportaţi. Datoria urmaşilor este, mai 
ales, să nu uite ce au suferit sub comunişti, străbunii şi părinţii lor. 
Dreptul la memorie este dovada cea mai sigură a monumentului 
pe care îl merită.

                  Timişoara    Rafael Mirciov
decembrie 1991 – decembrie 2001
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SCURTĂ ISTORIE A DEPORTĂRILOR DIN 
DUDEŞTII VECHI

DEPORTAREA ÎN BĂRĂGAN (1951-1956)
 

Dacă nu vom prezenta acea mizerie în  adevăratele ei 
dimensiuni, lumea va crede că-i  minciună.

(Soljeniţîn-Arhipelagul Gulag)

În anul 1738, pe timpul guvernării Banatului de către Austria, 
prinde contur şi se întemeiază, în partea de est a imperiului, lângă 
Sânnicolaul Mare, satul de bulgari-pavlicheni, numit Beşenova 
Veche (azi Dudeştii-Vechi). Oamenii fiind harnici şi gospodari, 
satul a înflorit an de an, în centrul său ridicându-se o monumentală 
biserică, scut al credinţei şi al iubirii de oameni.

Peste această aşezare paşnică au trecut, în decursul anilor, 
cutremure, inundaţii, holera, cele două războaie mondiale şi multe 
alte rele, dar nimic nu a zguduit atât de cumplit satul şi oamenii, 
aşa cum a făcut-o ciuma roşie a comunismului.

Totul a început, ca şi în toată ţara, cu multe vorbe viclene şi 
multe minciuni. Într-adevăr, oamenii se află sub vremi, cum spune 
cronicarul. Tăvălugul istoriei se arăta, ameninţător, la orizont. 
Imediat după al doilea război mondial, laolaltă cu ţara, sătenii au 
fost constrânşi de istorie să privească neputincioşi la fărădelegile 
şi capcanele comunismului: guvernul Groza din 1945, plin de 
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comunişti; falsele alegeri din 1946; izgonirea regelui Mihai 
şi proclamarea R.P.R. la 30.XII.1947; naţionali zarea din 1948; 
primul plan anual şi începutul colectivizării, în martie 1949. Prin 
astfel de măsuri, au fost înlăturaţi marii proprietari şi conducătorii 
din trecut, iar clica de comunişti, în frunte cu Dej, s-a putut instala 
definitiv la putere. După modelul sovietic a fost creată securi tatea. 
Oamenii au început să trăiască într-o frică permanentă - frica de a 
fi” călcaţi” pentru cote, arestaţi şi bătuţi, închişi sau duşi cine ştie 
unde, cu domiciliul forţat. O astfel de viaţă, scrie Soljeniţîn, este 
“liberta tea cu botniţa şi cu sufletul în sârmă ghimpată”. În acei ani 
tulburi, unii săteni înstăriţi au fost sfătuiţi, în ascuns, de către un 
notar mai curajos, să-şi dea gospodăria în diviziune, s-o desfacă 
în două numere de casă – bătrânii şi tinerii separat  – să nu rămână 
pământul înscris la un loc, “pentru că vor veni în curând bătăi 
şi arestări”. După astfel de sfaturi primite, pe oameni îi apuca 
spaima şi începuseră să trăiască mai mult cu teama de a nu ajunge 
într-o zi în groapa comună a comunismului, despre care auzeau tot 
mai des. Spionarea şi demascarea chiaburilor devenise un obicei 
vizibil. Într-adevăr, câmpia avea ochi şi pădurea urechi. Tot mai 
mulţi dintre cei înstăriţi şi urmăriţi pentru cote peste putinţele lor 
(la 27 ha pământ se pretindeau, de pildă, 27 hectolitri lapte) erau 
nevoiţi, începând cu anii 1949 şi 1950, să treiere noaptea, călcând 
spicele cu caii, pentru ca astfel să-şi poată asigura pâinea cea 
de toate zilele. “Cine se ajută singur şi Dumnezeu îl ajută” – îşi 
spuneau ei - , dar existenţa satului, în tiparele ei vechi, devine tot 
mai ameninţată.

Soarta satelor din România a fost pecetluită la Plenara C.C. al 
P.R.M. din 3-5 martie 1949 prin Raportul pentru transformarea 
socialistă a agriculturii, prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
S-a stabilit politica agrară a P.M.R. din care cităm “Jecmănitorii 
satelor, chiaburii, vor să subjuge pe ţăranii săraci şi mijlocaşi, să le 
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acapareze pământul şi să întărească exploatarea capitalistă la ţară 
[…] Rezolvarea problemelor ţărăneşti este o sarcină a dictaturii 
proletariatului[…] politica noastră faţă de ţărănime trebuie deci 
să fie clară: Ne sprijinim pe ţărănimea săracă, strângem alianţa 
cu ţărănimea mijlocaşă şi ducem o luptă neîntreruptă împotriva 
chiaburimii”. A început atunci o politică de îngrădire a chiaburimii, 
de limitare a puteri sale economice, ca şi o politică fiscală de 
clasă care “să  apese pe chiabur”. În realitate, apăsarea comunistă 
se va extinde, încovoind spinarea milioanelor de ţărani, pentru 
exproprierea mascată a pământului.

Falsificarea grosolană a realităţii în documentele de partid s-a 
transferat până şi în următoarea definiţie partinică a cuvântului 
“chiabur”, aşa cum o aflăm în Dicţionarul explicativ al limbii 
române, editat de Academia R.S.R. în 1975: “Ţăran bogat 
aparţinând burgheziei  satelor, care îşi asigură câştigurile prin 
exploatarea muncii salariate, prin darea în arendă a pământului, 
prin camătă etc”.

În realitate, aşa numiţii chiaburi erau cei mai buni şi cei mai 
harnici gospodari ai satelor, nu arendaşi sau cămătari.

Comuniştii călcau toate legile în picioare, ca nişte barbari. 
Pentru a distruge ţărănimea şi a-i răpi pământul, agonisit cu trudă 
şi sudoare, moştenit de la moşi şi părinţi, comuniştii au bătut, 
au arestat şi au ucis, în lagăre şi închisori, mii de ţărani. Numai 
în 1950 au fost arestaţi 80.000 de ţărani din totalul de 280000, 
victime ale comunismului. Nici un memorial al durerii nu poate 
evoca amploarea acestei tragedii. Pentru a-i sili pe ţărani să se 
lase jefuiţi şi deposedaţi de pământul lor şi să se înscrie „lămuriţi” 
în colective, „comunişti i-au înfometat prin cote nimicitoare, i-au 
sufocat prin impozite înrobitoare, le-au izgonit copiii din şcoli, 
le-au luat mielul de Paşti, porcul de Crăciun, cloşca de pe ouă şi 
cenuşa din vatră”, după cum nota un ziar de după Revoluţie.
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Nici comuna Dudeştii Vechi nu a fost scutită de asemenea 
„fapte revoluţionare, de pietrificare a drumului” ce urma să ducă, 
chipurile, spre comunism. Se adevereau cuvintele unor săteni, 
care, soldaţi sau prizonieri fiind, au văzut în Rusia colhozurile. 
Au devenit proverbiale cuvintele unui ţăran, care prevesteau 
clar tirania şi sărăcia comunistă ce urma să vină: „Comunişti 
ai, nimica n-ai!” Perioada stalinistă a satului Dudeştii Vechi 
păstrează multe „înfăptuiri revoluţionare”, ce vor adeveri 
această sumbră prevestire. Sunt fapte comise pentru „îngrădirea 
şi lichidarea elementelor capitaliste din agricultură”. În fapt, se 
urmărea acapararea averilor şi a puterii la sate, pentru a întemeia 
păguboasele ferme de stat şi falimentarele gospodării agricole 
colective.

Întâi, satul a fost cutremurat în urma naţionalizării, când cei mai 
înstăriţi gospodari, dr. Velciov Vichentie, proprietarul morii şi dr. 
Maniov Vinţ („Ungur”), au fost luaţi cu duba neagră, confiscânu-
li-se întreaga avere (3 martie 1949). Pentru intimidare, au urmat şi 
alte ridicări de „chiaburi”. Doi tineri, fii de ţărani înstăriţi, Ganciov 
Nicolae şi Mirciov Ioan îşi amintesc că s-au dus în 1949, într-o 
seară, să asculte la uşa din dos a căminului cultural, ca să afle ce 
se mai spune la şedinţa de partid a comuniştilor. N-au uitat nici 
astăzi cuvintele primarului de atunci, Vasilcin Lazăr: „Tovarăşi, 
partidul nostru a învins. Am luat puterea. Ţineţi bine hăţurile în 
mână.!” În acest mod, tot mai provocator, organizaţia de bază a 
comunei se lăuda şi la Sfatul popular, în piaţă, sau la cârciumă că 
va instaura cooperativizarea şi întovărăşirile, lichidând în acelaşi 
timp explotarea şi duşmanul de clasă. Începe dictatura comunistă 
la ţara prin aşa-zisă „luptă împotriva burgheziei satelor”, cum 
erau numiţi chiaburii.

Azi, când faptele de atunci au devenit istorie, este limpede 
pentru oricine din sat că, la Dudeştii Vechi, ordinele dictaturii 
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comuniste au fost executate cu mai mult zel şi chiar fără nici o 
milă. Mai marii de atunci ai comunei ascultau orbeşte de şefii 
lor de la raion sau de la regiune, de teamă să nu fie socotiţi mai 
mult bulgari decât comunişti. De aceea, aceste „cadre” locale, de 
nădejde pentru partid, au renegat repede şi biserica şi pe Dumnezeu. 
Atunci, căliţi în „focul luptei”, au învăţat bulgarii să se lupte între 
ei. Acest lucru a fost posibil şi pentru că în fruntea satului au fost 
instalaţi câţiva semidocţi, indivizi cu puţine clase primare, dar 
pătrunşi de comunism până în măduva oaselor, ţărani leneşi şi răi, 
lipsiţi de omenie şi slugarnici, aleşi din cei mai orbiţi de „farul de 
la Moscova” (Sofran Stoian, Telbis Petru, Cuculan Petru, Uzun 
Petru ş.a.). Cel mai câinos şi fanatic a fost Budur Toma.

Ca pretutindeni, această bandă de cozi de topor şi activişti 
zeloşi s-a zbătut atât de mult cu deschiaburirea, numai pentru 
ca averea chiaburilor să rămână la comunişti. „Am găsit viţelul, 
o să găsim şi vaca” – era deviza unuia dintre ei (Uzun Petru), 
dezlănţuit mereu în a jefui gospodăriile înstărite. Satul trăia sub 
teroare şi înşelăciune. De minciunile comuniştilor erau pline 
podurile caselor şi cotărcile. Impactul oamenilor de bună credinţă 
cu dictatura comunistă a fost dur. Iată un exemplu ce poate fi 
generalizat: În martie 1949, ţăranul Maniov Vichentie (nr. 279) 
s-a trezit în curtea gospodăriei sale cu şapte  indivizi  înarmaţi cu 
bastoane. Aceştia au sărit gardul noaptea, ca nişte hoţi, intrând în 
curte şi în casă. Au luat mai multe dune şi perne „pentru S.M.T.” 
Când proprietarul a îndrăznit să ceară o explicaţie, a putut auzi 
o astfel de lămurire, scrâşnită ca o ameninţare: „Tu să taci! Va 
veni vremea să vă ridicăm, şi tu vei fi primul!” Au urmat şi alte 
hoţii „legitimate” de aceeaşi luptă de clasă. În august 1950, au pus 
sechestru pentru „neachitarea cotelor obligatorii” la cinci case şi 
gospodării  din comună: ing. Ciocani Nicolae, Dragomir Petru, 
Roncov Ştefan, Calciov Gheorghe şi Maniov Vichentie. Trei 
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dintre aceştia au fost arestaţi pentru proces, iar doi au reuşit să se 
ascundă. Procesul a fost o înscenare. Cei arestaţi au fost achitaţi 
după trei săptămâni, dovedindu-se că impozitele şi cotele au 
fost plătite înaintea arestării. Satul trebuia intimidat, iar oamenii  
trebuiau să ştie că porcul lacom răstoarnă şi vălăul gol. Fostele 
slugi leneşe şi viclene au devenit peste noapte duşmanii acelora, 
care le-au dat de lucru şi i-au ajutat. Uneori, s-a ajuns şi la situaţii 
mai grave, lupta de clasă fiind „ascuţită”, după tactica şi strategia 
partidului, în „acţiunea de curăţire a chiaburilor”, încleştările luând 
forma unor confruntări pe viaţă şi pe moarte. Aşa a fost cu ţăranul 
mijlocaş Tatov Gheorghe, care l-a bătut şi apoi l-a aruncat din pod 
pe politrucul colector Farca din Sânicolaul Mare, venit de la raion 
cu intenţia să ia totul „pentru cotele restante”, dar ignorând faptul 
că-l lăsa pe bietul om fără pâine. Cazul a stârnit vâlvă în sat şi 
s-au strâns ceva bani pentru proces, fapta fiind privită cu simpatie 
de câtre mulţi săteni. „Bine i-a făcut! Trebuia să-i frângă gâtul şi 
să-l înveţe minte pe acest diavol să mai scormonească podurile.” 
Nimeni însă n-a mai îndrăznit să înfrunte hoardele de jefuitori. 
Rar scăpa cineva de haită activistă, care umbla flămândă după 
cote şi impozite. Secretarul administrativ  al Sfatului Popular 
de atunci, mai târziu el însuşi deportat, îşi aminteşte despre o 
scenă cutremurătoare. În gospodăria ţăranului Katarov Marcu 
(nr. 534) colectorii ridicau porumbul pentru cote. Nemaiputând 
suporta invazia de jaf, familia ţăranului dispăruse, înspăimântată. 
Târziu, au fost descopereriţi într-o cameră – bunici, părinţi şi 
copii – îngenunghiaţi şi rugându-se cu lacrimi în faţa icoanelor. 
Impresionat, executorul a întrerupt jaful. Puţinul porumb rămas 
neridicat a fost privit de familia nepăstuită ca o mană cerească. 
Asemenea înduioşări au fost însă rare sau n-au mai fost. 

Se ştie că nici o rugăciune n-a putut opri abuzurile şi 
fărădelegile comuniste. Voi prezenta un alt caz, pentru care am 
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documente autentice şi de netăgăduit. Este o nedreptate, care ne-a 
cutremurat familia, o fărădelege, care ne-a clătinat gospodăria 
înaintea deportării.

În lădiţa unei mese ţărăneşti vechi (masă care a fost dusă şi în 
Bărăgan) am descoperit, păstrându-se întreg, un proces-verbal, pe 
care-l reproducem în întregime, fiind edificator pentru metodele 
de jaf, „cu acte în regulă”, folosite de comunişti în perioada de 
început a colectivizării.
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PROCES VERBAL

Astăzi anul una mie noua sute cinci zeci si unu luna Ianuarie 
ziua unsprezece, la Boşenova Veche.

Noi, serg. de Miliţie Olarul Ioan Şeful Postului de Miliţie 
Beşe nova Veche din Secţia Raionala de Miliţie Sânnicolaul Mare, 
Direc ţiunea Regiunei 20 de Miliţie Timişoara.

Având în vedere ordinul Nr. 14 al Parchetului Trib Timiş To-
rontal pentru aplicarea sechestrului provizoriu  penal cum si 
ordinul Nr. 102 al C.S.C. Timişoara cu care ne trimite dosarul 
cu acte dresate pentru nepredarea cotelor de cereale obligatorii 
câtre Stat,  contra chiaburului Mirciov Ioan din comuna Beşinova 
Veche Nr. 166.

Bazat pe cele de mai sus am luat contact cu Sf. Popular respectiv 
si însoţit fiind de câtre  Preşedintele Sf. Popular anume Şofran 
Sevastian si Uzum Petre secretarul organizaţiei de baza de partid,  
cu care deplasându-ne la locuinţa locuitorului, Mirciov Ioan, 
pentru a pune sechestru provizoriu penal asupra averii mobile, 
începând cu toate produsele agricole, care se va lua si se va preda 
bazei de recepţie, anexându-se adeverinţa de predare iar produsele 
consumabile se va preda in custodia comitetului provizoriu local, 
iar pentru animale se va cere aprobarea  raionului administrativ 
pentru a fi predate la îngrăşat ori la Sectorul de stat, procesul 
verbal predare in custodie se va anexa la dosar.

La locuinţa chiaburului Mirciov Ioan am constatat următoarele.
Podul casei era plin cu porumb ştiulet, grâu, ovăz, iar la 

controlul făcut de câtre noi am găsit ca chiaburul a ascuns in 2 
clăi de tulei circa 15 căruţe de porumb ştiulet.

Sa mai descoperit ca cheaburul a construit-o camera secreta 
un capăt al grajdului în care sa găsit ca avea porumb boabe circa 
13 saci care sa ridicat de noi.
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Tot acest cheabur sa găsit ca la un sălaş care la o depărtare 
de co muna circa 10 km, unde cheaburul a avut circa 5 căruţe 
de porumb pus in podul sălaşului unde erau acoperiţi cu coceni, 
care si aceştia au fost ridicaţi predaţi la baza de recepţie sub 
lucrare de adeverinţa.

Dintre lucrurile pe care s-a pus sechestru sunt următoarele.
• cârnaţi si cartaboş 19 kg. Untura de porc 117 cu butoi cu tot.
Slănina 77 kg, şaptezeci si şapte, Carne de porc şunca 72 kg 

şapte zeci si doua, sticle bulion de 1 kg fiecare 24 bucăţi. Săpun 
rufe un kg.

Toate alimentele de mai sus sa predat cu proces verbal, la Sf. 
Popular, conf. ordinului primit de la tov  Procuror Boier.

Sa mai ridicat si următoarele cereale care sa predat la baza 
de recepţie: - Orz cantitatea de 108 kg, cartofi 344 kg, porumb 
ştiuleţi ____ Dughie 102 kg, care sa predat la baza de recepţie 
conf adeverinţei  de predare.

Sa mai pus sechestru provizoriu pe următoarele obiecte:
• Şase bucăţi seste femeiasca, cinci  peşchire, trei perechi perdele, 

opt fete de perina, una basma de cap, cinci bucăti de cotrinţă, mici, 
patru cojoace de oaie,  patru aşternute, doua feţe de perina, doua feţe 
de masa plusate, Unsprăzece basmale de cap femeieşti, una căciulă 
de astrahan, Una pereche de mâneci, 16 motche de borangic, un 
ceas, doua perechi de mâneci, patru cotrinţe bătrâneşti, una basma 
de cap,  una pălărie, patru dosuri perina, patru cotrinţe roşii, 2 
ca de zefir, trei perechi de pantaloni, una bluza bărbătească, doua 
aşternuturi ponevi pentru pat, trei dune, trei perne, Una flanela, una 
pereche cizme, una pereche de ghete, doua paturi pentru pat, una 
faţă de perna, un mânerac de box, una prelata mare de cânepa, opt 
porci, 5 putini diferiţi, 9 saci de sămânţă de mălăiuş. Unsprăzece 
oi, una vaca, trei mânzi mici, doua dulapuri. Una toaleta, 2 mese, 2 
lămpi, un cărucior copii, un bufet de lemn moale.
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Şeful postului de Miliţie Beşenova Veche.
Cinci scaune rotunde, doua paturi, una masa bucătărie, doua 

dulap.
Una pompa pentru stropit via. Una troaca de spălat, cinci 

butoaie pentru vin. Una masa de sufragerie, doua paturi diferite, 
doua bănci lungi.

Sechestrul sa aplicat in prezenta Preşedintelui sf Popular 
anume Şofran Sevastian si Secretarul organizaţiei de baza 
anume Uzun Petru care sa dat in păstrare xxx sechestrului soţiei 
chiaburului Mirciov Ana.

Prezentul proces verbal sa dresat in doua exemplare dintre 
care unul sa dat chiaburului la custodia semnând de primire soţia 
acestuia anume Ana care a rămas acasă.

Şeful Postului de Miliţie Beşinova Veche
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După cum se vede, procesul-verbal se încheie cu ştampilele 
Şefului de post şi a Sfatului Popular al comunei Beşenova-Veche, 
urmând semnăturile martorilor mincinoşi (aceştia au închis ochii 
la cât s-a luat şi cât s-a înregistrat), Uzun Petru şi Sofran Stoian.

Din fericire, am putut sta de vorbă cu adevăratul martor, cu 
mama mea, Mirciov Maria, care a trăit evenimentele. Cu această 
mărturie vom putea face mai viu trecutul. Ea îşi aminteşte că 
nenorocirea a început cu două zile înainte, prin arestarea bătrânului 
Mirciov Ioan, a bunicului meu, capul familiei (acesta avea atunci 
50 de ani). A urmat arestarea lui Mirciov Ioan, tata, (30de ani) pe 
care l-au ridicat cu o seară înaintea descheaburirii. Cu acest prilej, 
preşedintele i-a spus râzând tinerei mame speriate: „Vom veni şi 
mâine, ca să vă luăm totul!”. Într-adevăr, a doua zi au năvălit în 
casa de la nr. 166, în care rămăseseră doar cele două femei şi trei 
copii mici, fraţii mei şi cu mine (10, 8 şi 5 ani). La scurt timp, 
în camera mare de la strada a răsunat o palmă miliţenească, iar 
mama s-a clătinat în lacrimi: „Unde sunt  paturile, mă?” – a urlat 
şeful de post, cel care a lovit-o. Acesta se prefăcea, desigur, că 
nu ştie de cele două paturi ce fuseseră luate, mai demult, pentru 
„camera oficială” de la Sfat. Au participat la această acţiune mai 
mulţi politruci, însoţiţi fiind de zeci de căruţe, mobilizate în acest 
scop. Banda de jefuitori s-a răspândit cu sălbăticie, asemenea 
animalelor de pradă. Se căuta pretutindeni: în toate camerele, în 
cele două poduri, în pivniţă, prin curte, în grajd, în cotarcă, în 
cocini, prin grădină. Tot ce se vedea era bun de pus în căruţe. 
Patruzeci de căruţe au fost mobilizate şi le-au încărcat pe toate prin 
această hoţie. Aceşti activişti barbari, instruiţi în „cursuri scurte” 
la şcolile de partid, loveau cu ciocanele, scormoneau cu furcile, 
dezgropau cu lopeţile, puneau oamenii să care în coşuri şi saci 
bunurile găsite. Unii dintre ei erau înarmaţi cu nişte fiare lungi de 
câţiva metri, bine ascuţite la un capăt, cu care străpungeau pătulele 
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de tulei sau şirele de paie, căutând cu turbare. Li se citea în ochii 
plăcerea de a scormoni şi de a fura. Au luat aproape totul. Au luat 
şi  căruciorul pentru copii şi pantofiorii, pe care-i  ascundeau la 
spate frăţiorii mei. Au luat şi pâinea din cuptor. Cum se vede în 
procesul verbal, au sechestrat până şi toaleta.

În cele din urmă echipa de activişti s-a pus pe chef , ca şi când 
ar fi câştigat o bătălie. Au mâncat cârnaţi până la râgâială slugile 
partidului. Apoi au coborât în pivniţă, lângă butoaiele de vin, ca 
să-şi potolească setea. „Ce-am mai adăpat-o!” – repeta satisfăcut 
preşedintele Sofran Stoian, bătându-se pe burtă, în timp ce urca 
treptele beciului, urmat de tovarăşii săi beţi, încântaţi de reuşita 
acţiunii. Se adevereau vorbele acelea ale bătrânilor, că păduchele 
după ce s-a săturat, s-a pus şi pe frunte. Pe stradă, când s-au oprit 
căruţele încărcate, acelaşi preşedinte comunist a înapoiat tinerei 
mame un cap de porc afumat: “Să  fie  pentru copii” (ne-au luat 
în schimb totul de la cei şase porci tăiaţi în anul acela). În aceeaşi 
zi, au fost “călcate” şi deschiaburite în acelaşi mod încă trei 
familii: Velciov Luca (nr. 169), Petcov Matei (nr.285), Ganciov 
Nicolae (nr. 1274). Cu siguranţă cu lucrurile s-au petrecut aidoma 
cazului descris. Procesul-verbal de la nr. 169 este încă o mărturie 
zguduitoare.

Sunt întâmplări adevărate, care se povestesc şi azi cu lacrimi. 
Istoria te face să plângi.

Ca o dovadă că jaful s-a făcut, cu aceeaşi barbarie, şi la 
celelalte familii deschiaburite, este destul să notăm că în familia 
lui Petcov Ion activiştii au avut bucuria să descopere până şi cei 
câţiva cârnaţi dosiţi în leagănul unui prunc de şase luni. Imaginaţia 
jecmănitorilor nu avea limite.

Această jefuire a gospodăriilor de vază a fost o nedreptate 
strigătoare la cer, dar nimeni nu s-a  opus. Aparatul securităţii 
speriase deja lumea. Totul se ordona “de sus”, urmărindu-se 
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jaful şi întronarea fricii, iar cei “de jos” făceau ca dracul să fie şi 
mai negru. Azi se ştie că asemenea acţiuni urmăreau intimidarea 
şi demonstraţia de forţă. În cazul prezentat, deşi toate cotele 
pentru 1950 erau achitate de Mirciov Ioan, totuşi acesta a fost  
deschiaburit. Unele produse  confiscate au fost vândute la 
Sânnicolaul Mare, iar banii au fost trecuţi în contul anului 1951, 
pentru “a spăla“ jaful.

Politica de îngrădire a chiaburilor făcea ca ţăranii să fie 
ridicaţi de acasă, de pe câmp sau de la sălaş, pentru ca apoi să 
fie amendaţi, bătuţi, judecaţi strâmb şi, adesea, închişi. Legaţi la 
ochi şi urcaţi în dubă, erau duşi la puşcăria din Popa Şapcă şi 
azvârliţi în celule. Anchetele se făceau noaptea, sub ameninţarea 
pistolului şi a bastonului de cauciuc . Îşi băteau joc de bieţii ţărani, 
anchetatorul folosea fişă dublă, una spuneau ei şi alta îi puneau 
să semneze. Bunicul meu, Mirciov Ioan, avea să povestească 
până la moarte despre toate acestea, amintind mereu cuvintele, 
care i-au otăvit viaţa:  “gardian”, “puşcărie”, “celulă”, “hârdău”, 
“terci”, “lichidez”, “bandit”, “duşman al poporului”, “speculant 
mârşav”, “sabotor”, “criminal” etc.  – cuvinte de coşmar, cu care 
erau biciuiţi şi batjocoriţi ţăranii înstăriţi, azvârliţi pe nedrept în 
închisori.

Înfricoşaţi de teroarea comunistă, ţăranii, mai ales cei înstăriţi, 
au început să se teamă de orice. Abia  început, valul primejdiilor 
nu trecuse încă. Partidul Comunist,  după campania de arestări, 
pregătea o nouă lovitură pentru a lichida, la sate, opoziţia împotriva 
comunismului. La 25 mai 1949 a început construirea canalului 
morţii, Dunăre – Marea Neagră, tragedie naţională despre care nu 
se va scrie niciodată îndeajuns.

“Stalin voia să ajungă astfel, pe Dunăre, direct la Belgrad, iar 
Dej putea să întemeieze o nouă închisoare a morţii” – apreciază 
politicienii (Ion Raţiu). Când conflictul cu Tito se va agrava, 
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Gheorghe Gheorghiu-Dej va scrie: “pe plan extern, Tito tratează 
cu imperialiştii anglo-americani, iar pe plan intern cu chiaburii, 
duşmani de moarte ai socialismului”. “Colectivul e pentru noi / 
Cu chiaburii la gunoi” – era una din lozincile de atunci.

Aceasta explică, în suficientă măsură, de ce Partidul a iniţiat şi 
a înfăptuit, în satele limitrofe graniţei cu Iugoslavia lui Tito, una 
din cele mai mari nenorociri, pe care le-a adus stalinismul din 
timpul lui Dej. În Dudeştii Vechi, ca şi în alte sute de sate, această 
nenorocire a fost deportarea în Bărăgan, făcută după modelul 
stalinist al deportărilor în Siberia (vezi adresa către comandantul 
trupelor de grăniceri).

Din dosarul pus la dispoziţia Procuraturii Municipiului 
Bucureşti de către S.R.I. în 1993, dosar privind ampla acţiune de 
deportare, rezultă că planul de acţiune a fost întocmit de securitate 
la 14 noiembrie 1950 (document publicat şi în “România liberă” 
din 19.05.1995, pag. 11). Durata întregii operaţiuni era prevăzută 
să nu depăşească trei luni. Astfel urmau a fi deportaţi, din zonele 
Sânnicolaul Mare, Timişoara, Oraviţa, Moldova Nouă, Reşiţa, 
Almaş, Turnu Severin, Baia de Aramă, Strehaia, Vânjul Mare, 
Pleniţa, 12.791 de familii, adică 40.320 persoane. Cei vizaţi 
erau: cetăţeni străini (659 familii, 1330 persoane), basarabeni 
(2998 familii, 8477 persoane), macedoneni (848 familii, 3557 
persoane), foşti colaboratori ai armatei germane (782 familii, 
2344 persoane), grupul etnic german (89 familii, 257 persoane), 
titoişti (304 familii, 1054 persoane), cei care aveau rude fugite 
în străinătate (413 familii, 1218 persoane), cei care au sprijinit 
luptătorii din rezistenţa anticomunistă (112 familii, 367 persoane), 
duşmani ai orânduirii socialiste (238 familii, 731 persoane), 
chiaburi şi cârciumari (5570 familii, 19034 persoane), foşti 
cameroiani (7 familii, 21 de persoane), foşti moşieri şi industriaşi 
(57 familii, 162 persoane), condamnaţi politic sau de drept comun 
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(179 familii, 341 persoane). Din afara zonelor menţionate urmau 
a fi deportate, de asemenea, 218 familii adică 590 de persoane. În 
total 12791 familii, 40230 persoane. Aceştia, conform planului, 
trebuiau evacuaţi în 8 regiuni ale ţării, mai precis în 25 de 
localităţi, printre care şi Căciulaţi. 

Deoarece aceste zone erau intens populate, s-a renunţat la 
cele 8 regiuni în favoarea regiunilor Ialomiţa şi Galaţi, la Dâlga, 
Ciulniţa, Călăraşi, Mărculeşti, Feteşti, Andreseşti, Perieţi, Bucu, 
Cioara, Lunca Dunări, Vădeni, Frumuşiţa, Dudeşti, Urleasca.

Deportarea în masă a fost un adevărat cutremur social, provocat 
de oameni împotriva oamenilor. Alături de Canalul morţi şi de 
închisorile comuniste de exterminare, deportarea în Bărăgan face 
parte din Gulagul românesc, fiind o deportare în masă, pentru a 
înlătura adversarii politici ai comunismului de la sate şi pentru a 
ridica “elementele suspecte din zona de frontieră cu Iugoslavia”.  

Din ordinul dictatorial al partidului roşu, prin H.C.M. 200 din 
1951, M.A.I. a dus la îndeplinire acţiunea prin care, într-o singură 
noapte, cea de 17 spre 18 iunie 1951, a doua zi de Rusalii, au fost 
ridicate de la casele lor mii de familii, pentru a fi duse cu forţa, 
la sute de km depărtare ca să formeze o colonie de “sate noi”, 
în Bărăgan. De pe o fâşie de 25 km., interior dealungul graniţei 
lui Tito, au fost ridicate peste 10000 de familii cuprinzând peste 
40000 de suflete deportate. Dintre acestea, 86 de familii au fost 
din Dudeştii Vechi, totalizând 422 de persoane. Amintirile lor sunt 
zguduitoare şi trebuie cunoscute. Această convingere am avut-o 
de la începutul şi până la sfârşitul lucrării. Nu putem uita nici cele 
16 familii de bulgari din Breştea nici cele 7 din Denta. Cu toţii au 
avut aceeaşi soartă.

Înfricoşate de arestări, sufocate de cote, îmbolnăvite de febra 
colhoznică a întovărăşirilor sau a colectivelor agricole (G.A.C.), 
tot mai dezorientate de ceaţa minciunilor comuniste, satele nu mai 
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puteau simţi clar noile primejdii, nu-şi puteau imagina ce alte rele 
ar putea să le îngreuneze oamenilor sapa şi să le otăvească viaţa. 
Câteva fapte ciudate au fost, dar oamenii nu le-au dat importanţă. 
Când semnele au fost înţelese, ca o primejdie, - cum şi erau – a 
fost prea târziu. Planul deportării îşi avea vicleniile sale.

Încă în primăvara anului 1951, doi miliţieni – securişti au umblat 
prin sat, la anumite case numai, pentru “controlul buletinelor”, 
ocazie cu care fotografiau din ochi casa şi familia omului, 
condamnat fără să ştie. Mezin Maria, învăţătoare basarabeancă, 
n-a uitat aceşti “musafiri”, care le-au luat datele din buletin, cu 
câteva luni înaintea deportării. Unul dintre ei, vâzându-i copilul 
mic, a întrebat-o: “Aveţi cine să vă crească copilul?”. Mai târziu 
va înţelege că cel ce a întrebat-o ştia mai mult.

Apoi, din 14-15 iunie 1951, au început să sosească vagoane 
de marfă în gară, dar oamenii credeau că sunt pentru animale. 
Sâmbătă, 16 iunie, sătenii îşi vedeau totuşi de treburi şi au ieşit în 
câmp, deşi aveau unele motive de bănuială şi nelinişte, pentru că 
vagoanele din gară s-au cam înmulţit. Maniov Vichente a văzut 
aceste vagoane, când se întorcea de la muncă voluntară, aducând 
fân cu căruţa pentru plutonul de cavalerie-grăniceri. Ronkov 
Ştefan lucra cu familia la vie, în apropie rea gării. Văzând zeci 
de vagoane, a intrat la bănuieli şi s-a răzgândit: “Azi, nu mai 
lucrăm!”. Mirciov Ion, abia s-a întors, la 14 iunie, de la Popa 
Şapcă, unde a fost închis 6 luni pentru “sabotaj”. Era la sălaş şi 
nu voia să se întoarcă în sat, parcă presimţind ceva. În sat, sosesc 
plutoane de soldaţi. Sâmbătă seara, trenul a întârziat în mod 
neobişnuit pentru că a aşteptat şapte vagoane cu miliţieni. Două 
din aceste vagoane ajung şi la Dudeştii Vechi. Imediat, miliţia îşi 
luase în primire “obiectivele”. Sfatul Popular, sediul colectivului, 
şcoala, poşta, gara, postul de miliţie, toate acestea fiind asigurate 
cu pază dublă de către miliţieni. Cei ce au văzut acele manevre 
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neobişnuite se aşteptau de acum la ridicări – doar din acestea au 
mai fost – însă se gândeau că vor fi ridicaţi numai capii de familie, 
aşa cum se întâmplase atunci când au fost duşi nemţii în Rusia. 
Totuşi, sâmbătă noaptea, autorităţile nu s-au atins ne nimeni.

Duminica, în faţa bisericii, toboşarul satului, Mirciov Ioan (Ian 
Patalaiva), a bătut toba cu următorul anunţ neobişnuit: “Se aduce 
la cunoştinţa tuturora că în următoarele cinci zile, nimeni nu are 
voie să iasă pe câmp, pentru că armata o să facă trageri”.

Vestea, cusută cu aţă albă, alarmează şi mai mult. Unii de la 
alţii, sătenii aud că “vor lua chiaburii”. Unor tineri înstăriţi, care 
se vor număra ulterior printre deportaţi, văzându-i mergând spre 
centrul satului, însuşi secretarul comunal al P.M.R. le-a spus: 
“Mai bine staţi acasă!”. Mezin Eremia, secretarul administrativ 
al Sfatului Popular, a fost în acea sâmbătă la raion, participând la 
o serbare, urmată de o masă tovărăşească. Acolo, din întâmplare, 
a spart o farfurie. “Cioburile aduc noroc!”, l-a încurajat cumva 
ironic, Moldovan, secretarul de partid raional. “Ba, poate aduc 
nenorocire!” a răspuns Mezin. Acest răspuns i-a făcut pe cei 
prezenţi să-l privească de parcă el ar fi ştiut ceva. Bietul om, nu 
ştia nimic, deşi se afla foarte aproape de vizuina lupilor, fiind 
tovarăş cu ştabii de la raion.

Secretul deportării a fost bine păstrat. O dovadă este chiar acest 
fapt că nici secretarul Sfatului Popular, acest Mezin Eremia, n-a 
putut afla din timp că soţia sa este înscrisă în tabelul deportaţilor. 
Abia duminica după-amiază, basarabeanca Ranetti Alexandra, 
care lucra şi ea la Sfatul Popular, află că “la noapte vor ridica 
chiaburii şi basarabenii”, anunţând şi familia Mezin. Vestea nu 
i-a speriat, ştiindu-se protejaţi de activiştii, cu care au participat 
la strângerea cotelor.

Nu mai era însă nimic de făcut. În acea după-amiază, mai 
marii Sfatului Popular şi ai organizaţiei de partid (Vasilcin Lazăr 
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– Mândvă, preşedintele; Veciov Ioan – Buşvă, secretarul o.b. 
P.M.R., Kalciov, Farca, de la raion ş.a.) au încheiat lista neagră 
cu viitoarele victime ale deportării. Pe tabel au fost trecuţi şi 
bătrâni neputincioşi şi femei singure, pentru că acest mini-
tribunal se credea Dumnezeu. De mult timp, puterea locală călca 
totul în picioare. Instruiţi şi îndemnaţi de la raion, străini de orice 
vinovăţie morală, comuniştii localnici se simţeau “cine sunt eu”, 
acţionând dictatorial şi urmărind să-şi dovedească puterea prin 
înfăptuirea cu zel a ordinelor partidului. Totuşi, groaznicul tabel 
a ocolit unele rude ale celor care l-au întocmit şi a protejat unele 
interese, sau a făcut loc unor răzbunări personale, pentru că exista 
deja o dictatură locală. Aşa se face că, alături de chiaburi, au 
fost ridicaţi şi câţiva ţărani mijlocaşi sau săraci. N-a scăpat însă 
nimeni din cei pe care această mafie comunistă îi ura şi dorea 
să-i distrugă. Unii au avut neşansa de a veni de la oraş acasă, 
nimerind în gura lupului, cum s-a întâmplat cu dr. Bojin Petru, 
care s-a întors în acea duminică. În schimb, alţii au reuşit, în mod 
misterios, să plece cu ultimul tren dinaintea blocadei (Babuşcov 
Pavel, Velciov Luca, Roncov Ştefan). Cel din urmă se va alătura 
deportaţilor, după ce i-a fost ridicată mama şi familia.

Dezbinat de lupta de clasă, neliniştit de semne ce nu prevesteau 
nimic bun, în noaptea deportării satul a dormit cu vise urâte, ca ale 
unui condamnat. Era o noapte caldă şi frumoasă de iunie. Fără să 
ştie, în acea noapte, Dudeştiul, ca şi alte sate de-a lungul graniţei, 
a dormit deasupra unui vulcan. Pentru mulţi aveau să fie ultimele 
ore trăite în casa natală deoarece, în acea noapte, li se va schimba 
în mod brutal soarta şi n-aveau să se mai întoarcă niciodată.

Acţiunea propriu-zisă de evacuare a fost demarată la 16 
iunie1951, mobilizându-se în acest scop 10.229 de oameni: 
activişti, securişti, miliţieni, ostaşi provenind de la Şcoala de 
Ofiţeri Grăniceri Oradea, instructori de la Şcoli Regimentare, 
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pompieri şi foşti grăniceri. Întreaga operaţiune s-a desfăşurat 
sub strictă supraveghere şi conducere a securităţii. Prin ordine cu 
menţiunea “Strict Secret”, gen. mr. Burcă Mihail şi comandantul 
trupelor de securitate, Popescu Eremia, comandau declanşarea 
acţiunii comandanţilor militari de raioane din zona de frontieră. 
Pentru transportul deportaţilor au fost folosite 2656 de vagoane 
de cale ferată şi 62111 camioane. Numărul acestora a scăzut între 
timp la 10288 de familii, adică 34.037 persoane.

După miezul nopţi de duminică, 17 iunie 1951, spre luni, 18 
iunie, mai mulţi activişti, securişti, miliţieni, soldaţi şi localnici 
cozi de topor, au împânzit străzile comunei Dudeştii Vechi 
– aşa cum s-a procedat peste tot – ca să prindă, ca într-o plasă 
criminală, cele 86 de familii condamnate la deportare, familii de 
aşa-zişi “chiaburi periculoşi” şi “basarabeni spioni” (basarabenii 
şi bucovenienii, refugiaţi în timpul războiului, vor fi deportaţi în 
totalitate).

În acea noapte de groază, la fiecare număr de casă înscris pe 
tabel, s-au deplasat “în misiune” aceste echipe ale deportării, un 
fel de comando, grupe formate la Sfatul popular unde au primit în 
sarcină câteva “case însemnate”. Călăuzite de localnici, echipele 
de şoc s-au deplasat în linişte “la obiective”, pentru îndeplinirea 
odioasei misiuni. Cu siguranţă că li s-a vorbit despre “datoria 
patriotică”, deşi misiunea era ruşinoasă, ca şi minciunile care o 
justificau. La scurt timp, s-au auzit bătăi puternice la porţi şi la 
ferestre, stârnind vecinii şi câinii. Au urmat ridicările. Scenariul 
era următorul: Când gazda ieşea speriată, avea în faţă un gradat 
cu pistol în mână, soldaţi înarmaţi, un civil şi un trădător-
călăuză care stătea deoparte. N-apuca să întrebe omul ceva, că 
era somat să aducă toate buletinele şi livretele. Năucit şi speriat, 
omul aducea actele. Atunci i se spunea milităreşte, că “în două 
ore să se împacheteze şi să fie la gară”. La auzul ordinului de 
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deportare, primul gând, prima întrebare a bieţilor părinţi era: “Şi 
copiii?” Îmi amintesc-copil de zece ani fiind-că, deşi nu ştiam 
nici un cuvânt româneşte, am memorat întrebarea mamei mele 
care plângea: “Musai şi copiii?” Ordinul era fără milă: “Toată 
lumea merge la gară!” Pentru părinţi, noaptea groazei pe care o 
trăiau avea asemănare cu noaptea biblică în care Irod a poruncit 
uciderea pruncilor.

Sunt mărturii că la trimiterea chiaburilor în Bărăgan au participat 
şi studenţi “de încredere”. Aceştia au fost adunaţi la Institutul 
de Medicină din Timişoara şi închişi într-un amfiteatru, unde s-a 
făcut de mai multe ori apelul. Se credea că este vorba despre o 
acţiune “utemistă”. Aproape de miezul nopţii li s-a ţinut un “discurs 
revoluţionar”: că Partidul cere… că tovarăşul Dej, că Ana Pauker au 
încredere… La urmă s-a făcut încă un apel şi au fost repartizaţi pe 
grupe şi pe camioane. Au plecat spre satele de graniţă. Satele erau 
ocupate şi împresurate în acelaşi timp: armată, miliţie, numeroşi 
orăşeni, multe camioane şi autobuze. S-au organizat “brigăzi 
complexe” cuprinzând 5-6 persoane: un activist, un delegat al 
Sfatului Popular, un muncitor, doi soldaţi din trupele de securitate” 
(din relatarea lui Laurean Stoica din Arad, azi pensionar).

O asemenea “brigadă complexă”, ajunsă la curtea lui Maniov 
Vichentie (nr. 279), i-a cerut să prezinte “buletinele, livretele şi 
contractele de casă”.

După ce a pus actele într-o geantă, şeful i-a spus soldatului: “Îi 
iei în primire!” Drept răspuns, soldatul şi-a armat arma: “Dacă 
încercaţi să fugiţi, vă împuşc!”

Asemenea ordine aspre şi seci s-au auzit în toate curţile 
ocupate de brigăzile complexe: “Să vă împachetaţi în două ore, 
că familia va fi evacuată”, “În două ore să fiţi la gară cu bagajele 
într-o căruţă!” Toţi martorii îşi amintesc de aceste “două ore”, care 
i-au zăpăcit mai mult decât ordinul însuşi. Vestea era cumplită şi 
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cădea pentru fiecare ca o bombă. Cei mai mulţi nu ştiau ce să 
facă. La nr. 166, Mirciov Petru,  copil de cinci ani, s-a trezit în 
patul gol, pe scândură, salteaua fiind pusă într-o căruţă, în timp ce 
soldatul păzea cu puşca şi îndemna cu nerăbdare: “Gata sunteţi? 
Mai repede!” La nr. 221, Ciocani Elisabeta şi-a trezit cei trei 
copilaşi (10, 9 şi 5 ani) şi le-a spus printre lacrimi: “Îmbrăcaţi-vă, 
copii, cu tot ce aveţi!” Azi, râde şi plânge , când îşi aminteşte că, 
deşi era vară, copiii fiind speriaţi şi neînţelegând ce se întâmplă, 
şi-au îmbrăcat cât mai multe haine, până şi paltonaşele. La nr. 
258, Petcov Ion a rămas ca paralizat, nu ştia de ce să se apuce. 
Gândul i-a fost mai întâi la cei doi copii mici, unul de 4 ani şi altul 
de 9 luni. Îşi aminteşte că a cerut voie să scoată din grădină cartofi 
pentru copii, dar miliţianul înarmat nu l-a lăsat. La nr. 175, Nacov 
Vichentie (12 ani) plângea cu căţelul în braţe, dorind ca şi acesta 
să fie luat “la gară”. De la bun început, pentru părinţii cu copii 
mici, deportarea a fost mai dureroasă. Se deporta copilăria însăşi. 

Un caz ieşit din comun a fost acela de la numărul de casă 102, 
unde Roncov Ana, femeie în jur de 70 de ani, aflându-se în pat 
paralizată a fost lăsată în părăsire. Au fost luaţi în Bărăgan fiul ei, 
Roncov Lazăr, fiica ei Şerban Rafaela (născută Roncov) şi copilul 
Şerban Rafaela. Bătrâna va trăi în nevoi, îngrijită de alte rude, şi 
va muri în 1953 de supărare.

Termenul de două ore n-a fost cu putinţă să fie respectat. 
Îngrămădirea în una sau două căruţe, fie ele şi bănăţeneşti, a 
obiectelor de primă trebuinţă dintr-o gospodărie ţărănească, era un 
spectacol jalnic şi anevoios, ce s-a prelungit mai multe ore – ore 
grele, ore speriate. Oamenii condamnaţi la deportare plângeau. În 
fiecare suflet călătoreau nori negri. Nimeni nu le-a spus nici de 
ce-i ridică, nici unde-i duce. Mulţi se gândeau la Siberia, aşa cum 
s-a întâmplat cu nemţii. Acest gând îi înfricoşa. Siberia era atunci 
numele morţii.
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Învăluiţi şi buimăciţi de aceste gânduri întunecate, cei somaţi 
ca în două ore să-şi împacheteze munca de o viaţă, nu ştiau de 
ce vor avea nevoie mai întâi. Desigur, dacă ar fi avut mintea mai 
limpede, s-ar fi gândit în primul rând la provizii, doar plecau la 
un drum mai lung. Speriaţi peste măsură, plângeau şi acţionau în 
derută, pentru că nu puteau înţelege ce se întâmplă sau, mai de 
grabă, de ce se întâmplă.

Mulţi însă nici n-aveau de unde lua hrana, fiindcă au fost recent 
deschiaburiţi şi sărăciţi de cotele drastice. Alţii aveau câte ceva, 
pentru zile negre – făină, şuncă, slănină şi untură – dar totul era 
ascuns la rude sau vecini de încredere, care nu erau “vizitaţi” de 
către colectori.

În spaimă şi plâns, fiecare familie a încărcat, în câteva ore, 
una sau două căruţe pentru drumul necunoscut. Înnebuniţi de 
nenorocirea care s-a abătut pe capul lor, au pus în căruţe şi ce le 
trebuia şi ce nu le trebuia – derutaţi de ordinul primit, mulţi au 
uitat să-şi ia până şi mâncarea – şi s-au pornit către ora zece din 
toate părţile satului, zeci de căruţe mergând spre gară, ca într-o 
bejanie. Soldaţi înarmaţi însoţeau cel mai trist convoi pe care l-a 
văzut vreodată satul. În căruţe se aflau vraişte dulapuri, pături, 
scânduri, mese, scaune, paturi, haine, oale, dune, perini, găleţi, 
coşuri, butoiaşe, postăvi, diferite unelte pentru grădinărit şi multe 
alte lucruri din casa şi curtea ţărănească. Nici când au venit din 
Bulgaria, de frica turcilor, cu peste două sute de ani în urmă, nu 
putea fi atâta plâns şi jale. Coviltirele de atunci purtau sărăcia, dar 
şi nădejdea întemeierii unui sat blagoslovit de Dumnezeu. Acum 
comuniştii îi alungau din acest sat, ducându-i cine ştie unde, sub 
ameninţarea armelor. Mulţi nu se vor mai întoarce niciodată. 
Fiecare suflet plângea, chinuit de întrebări fără răspuns: “Unde ne 
duc, Doamne, şi de ce?” “Cu ce am greşit?” “Ce rău am făcut?”

Drumul spre gară a fost trist, ca o înmormântare. Femeile şi 
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copiii urmau pe jos carele, plângând. Mulţi săteni au tras obloanele 
sau pândeau înfricoşaţi de după perdele, ca la o imagine jalnică de 
război civil cu victime nevinovate. În ziua aceea de 18 iunie 1951 
a fost o căldură neobişnuită, o zi caniculară de pomină. Sub cerul 
fierbinte, nu se simţea nici o adiere de vânt, ca să usuce lacrimile 
condamnaţilor la deportare. E drept, plângeau şi rudele şi vecinii. 
Numai activiştii priveau detaşat tragedia înstrăinării.

Greu se poate descrie învălmăşeala şi babilonia de la gară: 
vagoane, multe vagoane, cai, căruţe, vaci, lăzi cu purcei, lădiţe 
cu păsări, camioane, cărucioare pentru copii, şarete, biciclete, 
roabe cu saci de făină, geamantane de lemn sau de nuiele, oglinzi, 
icoane, ţechere din pănuşi, cănţi cu apă, păsări însetate legate de 
picioare, găleţi, damigene, câini, alte diferite bagaje descărcate şi 
mulţi, foarte mulţi oameni – un du-te-vino disperat şi zgomotos 
– care vorbeau în toate limbile vestului de ţară. Soseau şi căruţe 
cu bagaje din satele vecine care n-aveau drum de fier (Cheglevici, 
Cherestur, Beba Veche, Pordeanu).
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Autorităţile dirijau îmbarcarea . Câte una sau două familii erau 
„repartizate” într-un vagon de marfă. Caii şi vacile erau dirijate 
separat, spre alte vagoane, câte 8 cai într-un vagon. Soldaţi 
înarmaţi supravegheau îmbarcarea. Niciodată nu văzuseră atâta 
durere. 

Gara arăta ca în vreme de război. Panica era generală. În gară 
s-au ivit alte necazuri mărunte: păsările tăiate pentru drum s-au 
împuţit; porcii au murit de sete; purceii au evadat şi alergau sub 
căruţe...Întregul sat parcă îşi pierduse echilibrul în impactul cu 
ordinul catastrofal al deportării.

Cei care au venit la gară cu două căruţe au fost obligaţi să 
întoarcă una acasă, privind încă odată cu amărăciune averea lăsată 
statului şi partidului, pe degeaba. Cele mai bogate gospodării 
ţărăneşti din Banat, întemeiate prin moştenire de la strămoşi şi 
prin muncă cinstită, rămâneau cu porţile deschise pentru jaf. 
Ceeace s-a şi întâmplat. Din fiecare familie ridicată a rămas o 
persoană la Sfatul Popular ca să semneze hârtiile acestei hoţii, 
pentru că tot ceeace a rămas – şi mult a rămas – a fost luat de stat 
cu o despăgubire simbolică. Apoi nu s-au plătit nici până astăzi 
holdele de grâu gata de secerat şi nici valorosul inventar al celor 
mai bogate gospodării ţărăneşti. Bunurile din aceste puternice şi 
bogate gospodării ţărăneşti au fost înregistrate în procese-verbale, 
întocmite în 18, 19 şi 20 iunie 1951, zile în care multe bunuri 
au fost repede înstrăinate, aşa cum se întâmplă cu o gospodărie 
părăsită. (vezi procesele-verbale anexate).

Cele mai multe inventare au fost făcute de militari şi miliţieni 
fără grad. Aceştia au predat bunurile inventariate unor delegaţi de 
la Sfatul popular sau unor agenţi agricoli din Dudeştii Vechi. Iată 
numele lor: Mirciov Toma, Ghergulov Anton, Babuşcov Amon, 
Tranculov Mihai, Budur Rafael, Budur Luca, Deciov Matei, 
Jigalov Carol, Caragiov Gheorghe, Ivanciov Rocuş, Babuşcov 
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Alfred, Guran Ştefan. Se vede de la o poştă hoţia, în aceste 
documente lipsind tocmai proprietarul. Nu este de mirare, în acest 
caz, că procesele verbale au fost întocmite superficial, atât ca să 
acopere cât de cât jaful. Abuzul era strigător la cer, dar partidul 
n-avea de dat socoteală nimănui. Vom da un exemplu: Numai în 
gospodăria lui Mirciov Ion de la nr. 166 au rămas 4 cai şi 2 mânji, 
3 vaci şi 6 viţei, 6 porci, 3 scroafe şi 26 de purcei, zeci de păsări, 
3 căruţe, pluguri, semănătoare, secerătoare, greblă mecanică, 
prăşitoare, maşină de tăiat iarba. Toate acestea, cum se poate 
vedea, n-au fost trecute în procesul-verbal. În aceste procese-
verbale sunt înregistrate însă lucruri fără valoare ca, de pildă, 
„pături bătrâne”, „un cuptor de plită pentru gătit mâncare bună”, 
„troaca de tablă pentru baie”, „o cârpă mică”, „patru păhăruţe 
mici”, „12 borcane mărar”, „5 vedre vechi”, „5 fotografii”, „9 
purcei” şi „7 cloţe pe ouă” etc. Alteori, se consemnează „un 
şopron mare pentru unelte agricole” dar uneltele şi maşinile sunt 
omise. Procesele-verbale de 5-20 de rânduri n-au cuprins nici pe 
departe bogăţia din gospodăriile ţăranilor deportaţi. Cea mai mare 
parte a acestei averi ţărăneşti a intrat în proprietatea colectivului 
abia înfiinţat, acesta beneficiind, pentru început, de o transfuzie 
de bunuri, nedreaptă şi nemeritată. În practica comunistă, acest 
principiu va deveni celebru prin a lua de la unii – de la cei ce 
trudesc şi au – şi a da la alţii, care n-au şi nici nu prea merită. Fără 
nici un temei legal, mii de oameni au fost deposedaţi de bunurile 
lor, ca să fie întemeiate colective agricole, falimentare încă de la 
naşterea lor.

Apoi, la 21-22 iunie 1951, pentru a da un aspect cât mai legal 
jafului, s-au întocmit procese-verbale de custodie, semnate de 
câte un vecin, care lua astfel în primire casa şi ce a mai rămas. 
De pildă, pentru nr. 166 a semnat Nacov Neduşa de la nr. 165. 
Era o simplă „acoperire”, despre care azi femeia nu-şi mai aduce 
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aminte. Casele părăsite au fost prădate. Toate procesele-verbale 
vor rămâne nişte simple hârtii scrise pe durerea ţăranilor deportaţi, 
fără a fi tulburat vreodată conştiinţa jefuitorilor. Mulţi păstrează şi 
azi obiectele furate fără ruşine de la vecinii şi consătenii deportaţi.

Comisile speciale înfiinţate au achiziţionat bunurile rămase, 
dar o parte din ele au fost furate, iar pentru cele care s-a făcut 
inventarierea, s-a înmânat deportaţilor doar jumătate din 
contravaloarea bunurilor „vândute”. Sumele erau derizorii (vezi 
procesele-verbale de custodie).

La scurt timp, în casele arătoase ale înstrăinaţilor se vor 
instala, ca la ei acasă, armata, brigăzile colectivului, S.M.T.-ul, 
baza de recepţie, cooperativa, aprolacta, dispensarul uman şi cel 
veterinar, fermele de stat, cantinele, diferiţi militari şi miliţieni cu 
familiile lor, activiştii şi funcţionarii partidului etc. Noua putere 
avea nevoie cam de mult spaţiu vital pe proprietăţile altora.

La Dudeştii Vechi, aproape o stradă întreagă a fost eliberată, 
de la nr. 220 la nr. 288, toate casele intrând în folosinţa noii 
puteri, mai ales pentru Gospodăria Agricolă Colectivă, botezată 
cu numele comu nistului bulgar „Gh. Dimitrov”, ca să legitimeze 
internaţional abuzurile dictaturii.

Pentru călătoria celor deportaţi, miliţia raionului Sânnicolaul 
Mare s-a îngrijit şi de acte de identitate, eliberând la 18 iunie 1951 
adeverinţe provizorii „cetăţenilor” cărora le-au fost luate buletinele 
(vezi adeverinţa provizorie eliberată „cetăţeanului”Maniov 
Vichentie).

Îmbarcarea în vagoane a fost încheiată după-amiaza către ora 
16,00. Mulţi s-au îmbolnăvit, neputând suporta ridicarea de acasă, 
nici căldura neobişnuită din ziua aceea şi,  mai ales, despărţirea de 
rude – părinţi, fraţi, surori – venite în număr mare la gară, pentru 
această despărţire tristă, sub ameninţarea armelor. Victimele şi 
martorii asistau neputincioşi la alcătuirea convoaielor deportării.
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Pe rând, trenurile vor porni spre necunoscut, primele două 
ducând 78 de familii din Dudeştii Vechi, iar următorul încă 8 
familii, alăturate celor din alte sate, care vor fi duse într-o altă 
direcţie. Aceasta se va afla mai târziu.

Între 18 şi 20 iunie 1951 primele zeci de trenuri cu deportaţi 
s-au pus în mişcare. Despre modul în care a fost efectuat 
transportul sunt edificatoare câteva fragmente extrase din zecile 
de ordine interne ale securităţii, privind această operaţiune: 
„O mare deficienţă a fost lipsa de vagoane necesare şi lipsa de 
organizare temeinică a transporturilor, din care cauză garnituri 
întregi au staţionat în gări câte 12-13 ore iar pe de altă parte, sute 
de familii evacuate din casele lor au stat câte două-trei zile în 
arşiţă, pe câmp liber, ceea ce a produs nemulţumiri (în rândurile 
deportaţilor – n.a.)”Aşa s-a întâmplat şi cu cele 8 familii din 
Dudeştii Vechi, care au fost coborâte din vagoane pentru a face 
loc soldaţilor, care însoţeau convoiul. După mai bine de două zile 
de aşteptare în gară – zile de arşiţă cumplită – au fost integraţi în 
convoiul ce trasporta familiile deportate din satele vecine. Acest 
tren îi va duce în regiunea Galaţi, la Frumuşiţa.

Când garniturile s-au pus în mişcare, în fiecare suflet deportat 
s-a rupt şi s-a surpat ceva. Ochii plânşi s-au înecat din nou în 
lacrimi. Tur nul bisericii din sat, de care unii se despărţeau pentru 
prima oară în viaţa lor, se vedea prin ceaţa lacrimilor. Ceaţă era şi 
în sufletele condam naţilor la deportare. Mulţi se rugau. Simţeau 
că numai credinţa în Dum nezeu îi face puternici. Teama de 
necunoscut îi făcea şi mai evlavioşi: „Numai Dumnezeu ştie ce 
va fi cu noi” îşi ziceau înspăimântaţi.

Dacă în primele ore ale acestui cutremur social s-a auzit că 
vor fi duşi în Siberia, mai târziu, prin complicitatea unui şef de 
gară, s-a aflat că trenurile merg în Bărăgan. Oamenii tot nu s-au 
liniştit. Bărăganul le era necunoscut şi, oricum, din câte au aflat, 
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era la capătul pământului. Apoi, de la şeful altei gări, s-a aflat 
că „garnitura” merge la Feteşti. Nimeni din cei aflaţi în tren nu 
auzise însă până atunci despre această localitate îndepărtată. 
Oamenii s-au mai liniştit – pierise coşmarul Siberiei – deşi nici o 
informaţie nu părea demnă de o încredere absolută.

În prima noapte, deportaţii au ajuns până în Periam. Trenurile 
deportării – imagini de prizonieri sau deţinuţi – stârneau şi 
compasiune şi curiozitate. „Unde vă duce?”, „De ce plecaţi?”, 
„Vă e foame?”. Nedezmeticiţi încă de lovitura primită, în acea 
noapte deportaţilor nu le-a fost foame. „Când îţi ia tot, când te 
izgoneşte de acasă şi nu ştii unde o să te ducă, atunci ţi-e frică şi 
nu ţi-e foame” – îşi aminteşte mama, Mirciov Maria.

Rapoartele securităţii notau: „Cu ocazia trecerii trenurilor, 
în rândurile populaţiei s-a creat o psihoză de război”. „S-au luat 
măsuri pentru a se împiedica orice comunicare cu populaţia, 
urmând ca trenurile să staţioneze în afara gărilor principale”. 
Totuşi „foarte mulţi cetăţeni din localităţi mergeau în gări să vadă 
dislocaţii”.

Drumul a fost un infern. Copiii dormeau pe jos în vagoanele 
de marfă, ca în vreme de război. Câte un bărbat sau o femeie avea 
grija cailor sau a vacilor, aflate în alte vagoane. Animalele trebuiau 
hrănite şi adăpate. Când trenul se oprea, lumea năvălea cu găleţile 
la fântână. Ciocani Elisabeta povesteşte că, fiind femeie singură 
(bărbatul ei a ră mas acasă pentru semnarea procesului-verbal) n-a 
putut nicio dată să ia apă, bărbaţii reuşind să se descurce mai bine.  
De aceea, caii ei n-au băut apă. De sete, unul din cai a muşcat-o de 
mână. Femeile se duceau să mulgă vacile aflate în alte vagoane. 
La întoarcere, dădeau lapte mamelor cu copii mici. „Nu-mi pot 
plăti nici lacrimile” spune mama, gân dindu-se la suferinţele 
deportării. Pe drum, un tânăr, Velciov Petru – Vinganina, ameţit 
de evenimente, a căzut din tren, din fericire, fără ur mări grave. Va 
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ajunge în Bărăgan, în urma celorlalţi cu două zile, ca să iasă bine 
numărătoarea în familia numeroasă, din care făcea parte tânărul.

Din motive de propagandă, comuniştii au asigurat un fel de 
protecţie a convoiului şi de către „Crucea Roşie” din R.P.R. 
Încă de la Arad – apoi Deva, Simeria, Braşov, Ploieşti, Buzău, 
Ţăndărei şi Feteşti – trenul a fost aşteptat de surori medicale, 
care ofereau nefericiţilor, mai ales copiilor şi gravidelor, ceai şi 
biscuiţi. Aceste atenţii umanitare, de circumstanţă, n-au putut 
îndulci amarul drumului, ce părea fără de sfârşit.

După trei zile, joi dimineaţa, în 21 iunie 1951, s-a ajuns al 
Feteşti Gară. Pe peronul gării erau caricaturi cu „călăul Tito” 
înfăţişat cu o bardă uriaşă, din care picura sânge. „Măcelarul de 
la Belgrad” şi „Tito, câinele de pază al imperialismului” erau cele 
mai cunoscute caricaturi din raioanele Feteşti, Călăraşi, Slobozia 
etc., afişate ostentativ în staţiile C.F.R., unde au fost debarcaţi 
dislocaţii din Banat şi Oltenia (Dâlga, Ciulniţa, Călăraşi, Feteşti, 
Slobozia etc.).

Din nou, activiştii, securitatea, miliţia şi armata asigurau 
debarcarea. Au fost aduse şi câteva camioane din Bucureşti. În 
gară, dr. Bojin Petru „a ales” pentru familiile din Dudeştii Vechi 
cel mai apropiat loc posibil, pentru satul nou ce se va întemeia 
lângă Feteşti. Alte sute de familii vor fi duse mult mai departe, 
spre Călăraşi, iar 8 familii din Dudeştii Vechi vor ajunge la 
Frumuşiţa, fiind în alt tren, aşa cum am mai precizat (vezi harta 
cu traseul parcurs de deportaţi).

La început, deportaţii se aflau sub o straşnică pază militară, 
deşi aceşti nefericiţi nu se gândeau să fugă. Speriaţi şi vlăguiţi de 
nopţile nedormite pe drum, se supuneau cu resemnare ordinelor, 
zicându-şi creştineşte„Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac”. Erau 
neputincioşi în faţa suferinţelor îndurate şi a nedreptăţilor. S-au 
cutremurat înţelegând că din gospodari liberi, cu mândre case şi 
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gospodării bogate în Banat, au ajuns, peste noapte, nişte „chiaburi 
dislocaţi”, păziţi ca puşcăriaşii. Se vedeau umiliţi şi săraciţi: toată 
averea lor încăpea într-un car sau două.  Debarcarea din vagoane, 
montarea căruţelor şi încărcarea bagajelor a durat câteva ore. În 
cele din urmă, dirijate de „agenţi de ordine” căruţele au format 
un convoi trist, ce s-a întins pe mai mulţi kilometri. De la locul 
debarcării, Feteşti Gară, drumul cobora în Feteşti, reşedinţă 
de raion, pe malul Borcei. Căruţele încărcate cu mobilier erau 
însoţite de mulţimea deportaţilor mergând pe jos, ca într-un exod 
al durerii. Localnicii îi priveau cu suspiciune. Voci neidentificate 
îi intoxicau cu informaţii diversioniste, după care cei ridicaţi 
din Banat ar fi „oameni răi şi periculoşi: “coreeni,”  “titoişti”, 
“trădători”,”spioni ai lui Tito”, chiaburi ce n-au plătit oamenii 
ce le-au lucrat pământul, “elemente reacţionare” etc. La început, 
localnicii au dat crezare acestei propagande mincinoase şi s-au 
ferit din calea „duşmanilor.” Masa deportaţilor, cărându-şi 
calabalâcul, era pentru ei o imagine înfricoşătoare.

După ce convoiul de căruţe a străbătut oraşul Feteşti, asemenea 
unei tragedii ambulante, ce amuţea privitorii, cei aflaţi în faţă au 
luat-o la dreapta, urcând anevoios spre deal, conduşi spre locul 
stabilit de „ingineri”, depărtându-se tot mai mult de apa Borcei. 
Localnicii au început să-i avertizeze, compătimitor:”Unde 
mergeţi?”, „Acolo sus nu sunt case, nu-i nimeni!”, „Dacă-i 
viscol, acolo sus nu poate sta nimeni. Vă omoară crivăţul!” Vocile 
localnicilor răsunau însă în deşert: locul noului sat fusese dinainte 
stabilit şi, poate, dinadins ales acolo sus, în arşiţa Bărăganului şi 
în bătaia crivăţului.

Urcuşul a fost un adevărat calvar. Cele câteva familii, care 
au urcat cu camioanele au putut vedea oameni care împingeau, 
plângând, căruţele. Cei cu copii mici împingeau şi cărucioarele. 
Unii bătrâni au rămas cu vacile la gară, urmând să vină a doua zi. 
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Convoiul deportaţilor a fost condus pe malul înalt al Borcei, în plin 
Bărăgan, deasupra satelor Feteşti şi Buliga. Într-adevăr, în plin 
câmp, nu se vedeau nici un fel de case, pentru că acolo niciodată 
n-au locuit oameni. Cât se vedea cu ochii era o nesfârşită câmpie, 
cunoscuta împărăţie a întinsului Bărăgan şi a vânturile puternice 
şi fără oprelişte. În vara aceea, pământul, pe care-l călcau noii 
veniţi fusese cultivat cu grâu şi cu bumbac.

Suprafaţa satului nou fusese deja împărţit în străzi, iar terenul 
pentru fiecare familie era delimitat cu ţăruşi. Locurile s-au ocupat 
în ordinea sosirii. Astfel, primii veniţi au ajuns mai la margine, pe 
Liziera Nord-Vest, unde s-au aşezat şi primele familii din Dudeştii 
Vechi. Treptat, străzile s-au ocupat cu căruţe şi cu oameni azvârliţi 
în drum, sub cerul liber. Ochii se împăienjeneau de lacrimi la 
vederea acestui dezolant peisaj populat de nomazi fără voie.

Paradoxal, satul şi străzile existau înainte de a fi construite 
casele. Pe „Strada 1”, „Strada 2”, „Strada Buliga” şi pe alte străzi, 
aşa cum arătau tăbliţele indicatoare, erau dispuse din loc în loc, 
butoaie cu apă gălbuie şi clocită. Prezenţa lor a dezvăluit de la 
început marea problemă a locului: lipsa totală a apei. Situaţia 
era mai dramatică decât a unor sinis traţi. Deportaţii vor trebui să 
găsească mijloace de supravieţuire pe termen lung.

Despre condiiţile, în care mii de sinistraţi erau nevoiţi să 
trăiască, iată ce spun notele informative ale securităţii: „În 
problema apei de băut se resimte lipsa de apă şi nu s-au amenajat 
butoaie cu capace şi canea pentru a se evita infectarea apei. S-au 
găsit viermi în apa din butoaie.” „Astăzi s-a primit mazăre stricată, 
iar pâinea soseşte cu întâr ziere. Dislocaţii afirmă că mai bine îşi 
omorau copiii decât să-i vadă în starea asta”. Fiecare familie a 
primit cca 250 mp pentru grădini şi casă.

Lupta pentru supravieţuire avea să înceapă din prima zi de Bără-
gan. Fără a avea cât de cât un acoperiş, deportaţii au fost surprinşi 
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după-amiaza de o puternică furtună. Vântul şi ploaia le-au risipit 
şi mai mult sărăcia, dar ei nu s-au lăsat pradă deznădejdii. Şi-au 
găsit primul adăpost între dulapuri acoperite cu o pătură sau pur 
şi simplu sub căruţe. Consăteni loviţi de aceeaşi soartă, oamenii 
se ajutau între ei. Spiritul de solidaritate creştea proporţional cu 
starea de frică şi de su părare. Un exemplu: Ciocani Elisabeta, 
mama a trei copii mici, rămâne pe drum pentru că i se rupe căruţa. 
Stă în drum şi plânge, mai mult de grija copiilor. O ajută o altă 
mamă, Augustinov Ana. Femeia aceasta îi va lua copiii, pentru a-i 
feri de vijelie. După o noapte de frică, nesomn şi rugăciuni, mama 
disperată îşi va găsi abia a doua zi copiii sănătoşi, dormind într-o 
colibă improvizată. Buni creştini, deportaţii ştiau că cine-şi pune 
credinţa în Dumnezeu, acela este ajutat să învingă.

Încă din primele zile, bănăţenii au fost nevoiţi să se obişnuiască 
cu multe neajunsuri. Apa adusă din sat era atât de rea , încât, la 
început, nici caii n-au vrut s-o bea. Până la urmă, oamenii şi caii 
n-au avut încotro şi s-au învăţat să bea o apă tulbure şi gălbuie, 
cum era apa Borcei, în care se scăldau animalele. Bănăţenii se 
adaptau condiţiilor de baltă.

Nevoile te învaţă. Ca să aibă un acoperiş, deportaţii au cosit 
grâul în care se aflau debarcaţi, asemenea unor sinistraţi, şi au 
făcut adăposturi improvizate. Primele colibe au fost din snopi. 
După două-trei zile, au ajuns în Bărăgan şi cei rămaşi acasă pentru 
semnarea pro ceselor-verbale. Au venit şi cei a căror familie fusese 
ridicată: Maniov Petru, care s-a aflat în momentul deportării la 
sălaş, ca şi Rancov Ştefan, cu fiiul său Feri, neridicaţi pentră că 
s-au aflat la Timişoara. N-a scăpat decât o nevastă a cărei soţ era 
în armată (din familia Bartulov).

La început, pentru unii ţărani bătuţi prin beciurile închisorilor 
Bărăganul a fost un fel de alinare. Bunicul meu, Mirciov Ioan, 
care făcuse 6 luni de puşcărie pentru „sabotaj” (nepredarea 
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cotelor sufocante) şi fusese eliberat doar cu o săptămână în urmă 
(14 iunie 1951) părea oarecum mulţumit – deşi i de luase totul 
– şi mărturisea copiilor că se simte mai puţin chinuit în Bărăgan 
decât la puşcăria  din Popa Şapcă, pentru că în deportare se afla 
cu familia şi aproape cu toate rudele şi scăpase de bătăi şi de 
ameninţări. O anume uşurare trăiau toţi. „Putea fi şi mai rău” îşi 
ziceau, cu gândul la Siberia. Spaima a trecut, dar au rămas sărăcia, 
mizeria şi durerea. Viaţa, în condiiţile aspre ale deportării, abia 
începuse. Deportaţii trebuiau să înveţe cum să supravieţuiască în 
condiţiile de climă vitrege şi în sărăcie extremă.

Deşi în majoritate erau ţărani, au înţeles destul de repede că 
sunt victime ale politicii comuniste. Când au văzut caricaturile 
lui Tito purtând o bardă însângerată, au înţeles că de frica acestui 
„trădător” şi „călău” au fost îndepărtaţi de la graniţă. Buncărele 
care s-au construit în acel timp de-a lungul graniţei cu Iugoslavia – 
şi care se văd şi azi – sunt o mărturie că Tito şi americanii speriau 
într-adevăr blocul sovietic. Începuse perioada „războiului rece” 
între cele două „lagăre”. De aceea, chiaburii şi basarabenii trebuiau 
îndepărtaţi, ca să nu fraternizeze cu „duşmanul”. Deportarea în 
Bărăgan va rezolva şi alte probleme ale P.M.R., două fiind mai 
evidente. Pe de o parte a prilejuit confiscarea averilor celor mai 
bogaţi ţărani din Banat, punând bazele colectivizării (G.A.C.), 
iar pe de altă parte, au fost intimidaţi zeci de mii de ţărani  care 
„nu făceau totul” pentru a-şi achita cotele grele. Însuşi momentul 
deportării a fost bine ales. În iunie, cei ridicaţi au lăsat ogoarele 
lucrate. Grâul era bun de secerat, porumbul prăşit şi viile săpate. 
În istorie, deportarea avea să fie considerată, mai târziu, ca o mare 
greşeală politică, dar, până la recunoaşterea erorii, cei înstrăinaţi 
cu forţa de la casele şi pământurile lor aveau încă mult de îndurat.

Mai întâi, au fost nevoiţi să întemeieze un sat nou, care, încă 
înainte de a exista, a primit numele de Valea Viilor. Nume prea 
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frumos pentru un sat al umilinţelor zilnice şi loc vitreg unde n-a 
existat niciodată un butuc de viţă de vie. În casa noastră s-a păstrat 
mult timp, pe fundul unui scaun ce a fost în Bărăgan, această 
însemnare cu creta, făcută de autorităţi chiar în ziua sosirii: „Valea 
Viilor, str. Liziera de Nord-Vest, nr. 20/22. VI. 1951”.

Azvârliţi în câmp, prima grijă a deportaţilor a fost să-şi 
construiască un acoperiş mai sigur. Unii au imaginat nişte 
adăposturi precare – un fel de colibe înjghebate din te miri ce – 
dar aceste improvizaţii au stârnit indignare: „Să facem colibe? 
De ce nu-şi fac ei? Nu facem nimic. Ne vor săpa ei, singuri, 
mormintele.”

Deportaţii cedau cu greu acestui început dramatic. În cele din 
urmă, lacrimile şi descumpănirea au fost înfrânte de o îndârjită 
luptă pentru a trăi şi a rezista, chiar şi în Bărăgan. Prima etapă 
de adaptare a deportaţilor, la noile condiţii de viaţă, a început 
prin construirea bordeielor, locuinţe ale sărăciei şi nesiguranţei 
primitive. Bordeiele au învăţat să şi le construiască singuri.

Construcţia era simplă. Se săpă mai întâi o groapă de până la 
un metru adâncime, având dimensiunile unei camere mici. Apoi 
se aşezau deasupra lemne şi crengi, dând forma acoperişului 
colibei. Totul se acoperea cu paie sau bumbac, iar împrejur se 
proteja cu pământ. În loc de uşă, spânzura la intrare o pătură. 
Geamuri nu existau. Azvârliţi în câmp şi împinşi de disperare, 
oamenii s-au descurcat cum au putut, tăind în două zile cele 12 
rânduri de salcâmi din liziera de protecţie, fără a ţine seama de 
dispoziţiile autorităţilor. Pentru a-şi hrăni animalele, au cosit 
grâul din apropiere. Ca să-şi acopere bordeiele, au legat snopi şi 
au smuls bumbac. ”Puteţi să ne împuşcaţi!” era argumentul care 
dezarma orice autoritate. 

În cartea Golgota Bărăganului (1996, la pag. 34), fosta deportată 
Jivca Georgevici din Moldova Veche povesteşte următoarele: “E, 
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veniră apoi să ne forţeze să ne facem bordeie. No, făcurăm şi 
bordeie îi spun eu fratelui meu ca asta a fost moşia reginei-mame, 
aici la Feteşti – Valea Viilor. Era acolo şi o pădure de salcâmi. Îi 
spun eu fratelui: ”Haide, frate, să mergem, uite ce fac bulgarii, taie 
lemne, haidem şi noi, pentru la iarnă, ce ne-om face cu doi copii”.

Azi se ştie că P.M.R. nu era străin de acţiunea deportării. Există 
o notă informativă  cu antetul Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc din România din data de 26 iunie 1951 cu menţiunea: 
“Strict Secret. După documentare mapa se distruge”. Iată încă o 
dovadă clară că Partidul Comunist ştia tot despre dezastrul pe 
care îl guverna, alcătuind mape cu indicaţii precise privind actul 
deportării.

În trei zile “noul sat” a devenit un sat de bordeie, cu sute de 
adăposturi subpământene, ca pentru cârtiţe. O, Doamne, câtă 
umilinţă trebuiau să îndure deportaţii, că le dădeau lacrimile. 
Izgoniţi din casele lor mari de cărămidă, construite în stil austriac – 
bănăţean, deportaţii se vedeau acum trăind sub pământ, într-un fel 
de gaură mai mică decât pivniţa de acasă.  Şi asta nu era totul. Apa 
de ploaie reuşea să le inunde bordeiele iar din acoperişul de paie 
şi frunze, noaptea, cădeau şoareci peste copiii adormiţi. Bogăţia 
gospodăriilor ţărăneşti, ordinea şi civilizaţia bănăţeană au rămas 
departe, în Banat. În satul de colibe domneau sărăcia şi mizeria, 
totalitarismul şi minciuna – blazoane cunoscute ale dictaturii. 
Mulţi vor fi nevoiţi să-şi aştepte moartea în aceste bordeie de 
Ev mediu. Aşa s-a întâmplat cu Maniov Rafael şi Marişca (de la 
nr. 234), Stoianov Gheorghe (de la nr. 224), oameni în vârstă şi 
bolnavi care şi-au dus bătrâneţile în bordei, fiind conştienţi că vor 
muri în Bărăgan, cum s-a şi întâmplat cu unii dintre ei. Şi alţii 
vor trăi cei cinci ani în bordei, sub pământ, nefiind în stare să-şi 
facă o casă, cum a fost cazul văduvei Mirciov Cristina (Căluşa 
Vereşovata), femeie singură şi bolnavă (operată la Galaţi). 
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Dacă bordeiele au oferit, totuşi, nişte adăposturi, aşa modeste şi 
improvizate, în schimb, deportaţii aveau să se confrunte cu multe 
alte greutăţi, cum erau aprovizionarea cu apă şi cu alimente. De la 
început, amplasarea noului sat a fost greşită. Se ştie că o localitate 
fără apă este condamnată la pieire. După un plan mai vechi, multe 
din satele noi ale deportaţilor trebuiau să populeze Bălţile Brăilei, 
dar s-a renunţat la proiectul iniţial, terenul fiind inundabil. Aşa 
s-a ajuns ca satul Valea Viilor să fie amplasat la marginea de 
sud a Bărăganului, pe malul înalt al Borcei. Fiind sus, în bătaia 
vânturilor, departe de Borcea, noul sat nu avea  apă. Cei azvârliţi 
în câmp au înţeles încă din primele ore că locul era vitreg. Puţuri 
nu puteau fi săpate cu uşurinţă. Cele câteva butoaie aduse de 
autorităţi erau insuficiente, iar fântânile din Feteşti departe, la 
mulţi kilometri, ca şi apa Borcei.  Cu greu, oamenii s-au adaptat 
situaţiei. Totuşi, mai bine într-o colibă unde se râde decât într-un 
palat unde se plânge – îşi ziceau ei. Cu căruţele sau pe jos, făceau 
cale lungă pentru a-şi umple cănţile şi butoaiele. 

La început, localnicii n-au fost prea ospitalieri cu deportaţii, 
fiindu-le frică să nu le otrăvească apa “titoiştii” şi “chiaburii”. 
În scurt timp, s-au lămurit singuri ce oameni sunt bănăţenii şi 
basarabenii, după ce au aflat cum au fost aduşi şi de ce. Atunci 
localnicii au trecut de partea acestor necăjiţi şi au început să-i 
ajute. Apa din fântâni nu costă bani. Mulţi însă nu aveau răbdare 
să umple butoaiele de la fântânile de jos. Ca să scoţi două trei 
sute de găleţi cu apă trebuia să învârţi multe ore roata. Secau şi 
fântânile. Oameni au preferat atunci să-şi umple butoaiele cu 
apă din Borcea. Cu încetul, oamenii şi animalele s-au deprins cu 
această apă murdară şi sălcie. Zilnic, puteau fi văzute căruţele 
urcând greu malul destul de abrupt spre Valea Viilor. Din loc în 
loc, căruţele se opreau şi li se asigurau roţile, pentru odihna cailor. 
Tot mai multe căruţe aveau înhămate un singur cal sau un măgar.
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În cei cinci ani de deportare, în satul Valea Viilor n-a putut fi 
rezolvata problema apei. După un timp, în mijlocul satului a fost 
săpat un puţ foarte adânc, de 64 de metri încât ochiul apei nu putea 
fi văzut decât cu oglinda. Apa se scotea cu o roată orizontală, ca 
la vechile puţuri de mină, şi era nevoie de multă forţă şi timp. 
Oameni scoteau apă şi noaptea. A ajuns proverbială remarca lui 
Stoianov Gheorghe cel care observase, cu umor, că până scoteai 
o găleată de apă, trebuia să bei două. De aceia, adusul apei 
“de jos”, de la fântânile localnicilor sau din Borcea, a rămas o 
practică permanentă, un calvar până în ultima zi. Economisirea 
apei devenise o cerinţă impusă de vitregia locului. De asemenea, 
toată lumea aduna apă de ploaie. Mai ales primăvară se adunau 
lacrimile streşinilor atunci când se topea zăpada. Spălatul si 
îmbăiatul se făceau cu chibzuinţă şi economie. Orice risipă de apă 
însemna noi drumuri grele cu butoiul. Cine n-avea cal şi căruţă 
căra apa cu mâinile, de la peste cinci kilometri.

Răsfăţaţi de acasă cu fântânile arteziene şi cu apa din belşug de 
la fântâna din curtea fiecăruia, bănăţenii trebuiau acum să înveţe 
refolosirea apei. Astfel, ca să dăm un exemplu, apa în care se 
spălau cartofii şi zarzavatul se folosea şi la spălatul mâinilor sau al 
rufelor. Seara, când se întorceau de la lucru, oamenii îşi umpleau 
sticlele cu apa cea de toate zilele. Până au învăţat deportaţii să 
se descurce, s-au luat măsuri ca pe “străzile satului”, în primele 
săptămâni, să fie adusă apa cu cisterna. La vederea rezervorului 
pe roţi, oamenii se alertau unii pe alţii: “Apa! Apa!” şi se aşezau 
la rând, ca nişte sinistraţi.  

Pare de necrezut, dar apa s-a vândut în toţi cei cinci ani ai 
deportării, de parcă satul s-ar fi aflat într-o geografie a deşerturilor. 
Zilnic, putea fi văzut pe străzi un om cu măgarul sau trăgând un 
butoi pe roţi. Se numea Remel Walter. 

La şcoală, într-o magazie, copiilor li se distribuia apa cu 
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o ceşcuţă. Pentru adăpat, de multe ori vitele erau duse în satul 
Buliga, la câţiva kilometri depărtare. De nevoie, oamenii satului 
nou începuseră să capete deprinderi de nomazi.

Dar n-a lipsit numai apa. În primele luni a lipsit mai ales 
mâncarea, populaţia deportată fiind supusă unui regim de 
înfometare. Ridicaţi de acasă noaptea, prin surprindere, buimăciţi 
de această acţiune securistă, ameninţaţi de ordine severe şi 
înfricoşaţi de paza şi escorta militară, victimele deportării n-au 
apucat să ia suficiente provizii. Dezmeticiţi, şi-au dat seama că 
au ajuns repede la fundul sacului. Azvârliţi cu căruţa în câmp, 
lângă bordeiul vrednic de plâns, multe familii nu aveau ce mânca. 
Autorităţile au prevăzut această tragedie colectivă şi au venit 
cu ceva ajutoare umanitare de sărăcie, mai ales pentru bătrânii 
disperaţi sau pentru mamele cu copii mici.

Încă din primele zile, copiii mai măricei au învăţat să stea la 
rând – “la coadă” cum se spunea în anii dictaturii – ca să capete 
o bucată de pâine neagră cu marmeladă. Un timp, s-a primit 
această “porţie” şi la şcoală, într-o pauză. Copiii până la trei ani, 
cât şi gravidele primeau “porţii” de lapte, ar copiii de peste trei 
ani  “porţii” de marmeladă. Până la 5 iulie s-a dat o pâine celor 
neputincioşi. Ca să nu moară de foame. Deportaţii aveau dreptul 
la o jumătate de pâine neagră ce se putea cumpăra de la Feteşti 
Gară. Bătrânii şi copiii au bătut repede o potecă de câţiva kilometri 
prin culturile de câmp ca să ajungă la această “porţie” . Pâinea nu 
ajungea niciodată pentru toţi. Statul la coadă echivala cu o luptă 
aproape animalică, de vreme ce un om bătrân, din Biled, a fost 
călcat în picioare. Mulţi reveneau în sat cu tolba goală. Numai 
cei mai puternici sau copiii colţoşi reuşeau să ajungă până în faţă 
şi “să apuce” pâine, strigând apoi victorioşi celor ce aşteptau 
flămânzi în faţa bordeielor: “Am cumpărat pâine! Şi eu am apucat 
pâine!”.
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În amintirea unei rude de ale mele, Maria,  stăruie şi azi imaginea 
unei copilării triste, ameninţată de spectrul foametei. Iată ce îşi 
aminteşte ea despre primele luni petrecute în Bărăgan: “Cred că 
eram cei mai săraci, n-aveam nici ce mânca şi nu mergeam nici la 
şcoală pentru că nu aveam cu ce ne încălţa, iar viscolul nu se mai 
termina, stăteam şi ziua sub dună, ca să nu îngheţăm…Atunci s-a 
întâmplat să vină la noi o mătuşă ca să ne vadă, pentru că eram 
neajutoraţi, rămaşi acasă trei copii şi o bunică. Nu pot uita că 
mătuşa aceea a noastră, când a venit avea în mână o pâine neagră, 
pentru că o aştepta acasă o familie numeroasă şi când ne-a văzut 
cum ne uităm leşinaţi de foame la pâinea aceea neagră, fără să 
cerem, biata femeie a rupt pentru fiecare dintre noi, o bucăţică…
Atunci i-am spus eu surorii mele mai mici, pe şoptite, că eu 
singură aş putea mânca toată pâinea, iar sora mea m-a aprobat 
flămândă, mărturisind că şi ea ar putea să o mănânce.”

Uniţi în durere, oameni se ajutau între ei, fiind rude sau vecini. 
Unii, luminaţi poate de Dumnezeu în ziua în care au fost ridicaţi, 
au pus mai multe provizii în cocie, alţi au plecat până la gară 
chiar cu două căruţe. Aşa s-a întâmplat cu bunicul meu, Mirciov 
Ioan. Acesta abia venise de la  puşcărie şi poate de aceea era mai 
îndârjit în a rezista comuniştilor. Călit de chinurile îndurate, nu 
s-a pierdut cu firea în acele ore tulburi ale ridicării, ci a pregătit 
două căruţe pe care le-a şi lărgit, ca pentru a căra snopi. Pe lângă 
mobilierul de primă trebuinţă şi multe unelte, a luat şi maşina 
de cusut şi un butoiaş cu ţuică şi suficiente provizii. În schimb,  
mama s-a pierdut cu firea, aruncând oalele din căruţă şi plângând 
disperată: “Mi-au luat copiii, nu-mi mai trebuie  nimic!” Se 
vede că în ceasul greu al deportării, judecata nepăstuiţilor a fost 
diferită. Deşi aveau “drepturi egale”, unii au luat de acasă mai 
mult, alţii aproape nimic. Ajunşi în Bărăgan, încă din primele ore 
trăite în pribegie, şi au dat seama cât de multe le trebuiau – cam 
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de toate – şi cât de puţine luaseră. Şi aşa, unele obiecte au ajuns 
în bagajele exilului din întâmplare. Astfel, la nr. 166 soldatul a 
fost acela care a desprins din perete pendula şi lampa, întrebând: 
“Ceasul şi lampa nu vă trebuie?” Mai norocoşi au fost aceia care 
au plecat de acasă “bănăţeneşte”, cu şunci, slănină, untură şi făină. 
Aceştia n-au simţit spectrul foamei şi, în primele săptămâni, au 
putut să-şi ajute rudele. În scurt timp, fermele de stat s-au umplut 
de “zilieri”. În sat rămăseseră bătrânii şi copiii mici.

După trei zile trăite sub cerul liber, în prima duminică de la 
deportare, a venit un avion utilitar cu ştabi de la Bucureşti. Deşi 
pare puţin probabil, unii cred şi azi că printre ei s-ar fi aflat şi 
Ana Pauker. Se zice că ideea deportării i-ar aparţine şi că i-ar fi 
spus lui Dej: “Basarabenii au fost duşi în Siberia, dar pe aceştia 
unde-i ducem?” Când deportaţii s-au adunat ca să asculte veştile, 
“tovarăşii” de la Bucureşti le-au spus “cetăţenilor” să fie liniştiţi, 
să nu se teamă, că vor avea voie să meargă la lucru şi că vor fi 
ajutaţi să-şi ridice case în satul nou. Cuvântarea propagandistică 
s-a încheiat cu subînţelese ameninţări rezultând din precizarea, 
subliniată de mai multe ori, că în cazul în care nu se vor face 
casele, statul şi partidul vor lua măsuri disciplinare. “Dacă nu 
vreţi, vă obligăm. Avem noi mijloace pentru asta!” Când oameni 
au plecat spre căruţele şi colibele lor improvizate, le mai sunau 
în urechi, vorbe ca: “grija partidului şi statului”, “Republica 
Populară”, “drumul socialismului şi comunismului”, “tovarăşul 
Stalin”, “călăul Tito şi americanii”, dar, mai ales ţineau minte 
ceea ce s-a repetat de mai multe ori, anume că “nu există cale 
de întoarcere” şi “aici veţi trăi şi veţi munci de acum încolo”. 
Avionul de duminică a fost ca o pronunţare a sentinţei. Un copil 
de atunci, Maniov Vichentie, îşi aduce aminte că a primit o caisă 
de la un “tovarăş” mai milos. Gestul pare, astăzi, cinic.

Fără nici o explicaţie şi fără să aibă vreo vină, dislocaţii au aflat 
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de la “şefi cei mari din Bucureşti” că sunt condamnaţi la deportare pe 
termen nelimitat “pentru popularea Bărăganului”. Era o minciună 
care nu mai putea înşela pe nimeni, cu atât mai mult pe deportaţi. 
Ştiind, pe de o parte, că acasă au fost etichetaţi “chiaburi vicleni” 
şi “elemente codaşe în achitarea obligaţiilor de stat”, “speculanţi 
mârşavi” şi “elemente reacţionare” ce trebuiesc “curăţate”, iar pe 
de altă parte, văzând la Feteşti afişe de propagandă cu imaginea 
“călăului Tito” purtând o bardă însângerată, bănăţenii înstrăinaţi au 
înţeles că deportarea lor nu s-a făcut pentru colonizarea Barăganului, 
ci din motive politice şi din ură de clasă. De asemenea, satele noi 
vor deveni adevărate colonii de muncă forţată, fiind necesare pentru 
întinsele GAS (IAS-uri) din Balta Borcei şi Balta Brăilei. 

Supravegheat de securitate, miliţie şi de forţe militare înarmate, 
satul nou, care trebuia “clădit din temelii”, avea regim de lagăr 
deschis şi, ca toate satele de acest fel, trebuie inclus în gulagul 
românesc. Pe buletinele deportaţilor s-a aplicat ca semn distinctiv 
pentru organele de pază o ştampilă cu înscrisul D.O. (domiciliul 
obligatoriu). În primele săptămâni, fiecare deportat trebuia să se 
prezinte la miliţie pentru a face act de prezenţă, conform tabelelor 
de evidenţă. Verificarea inventarului uman dislocat nu era departe 
de apelul zilnic practicat în penitenciare. 

Seara, se auzeau oamenii strigându-se unii pe alţii: “Hai 
la miliţie!” Aproape un an le-au fost reţinute buletinele. 
Supravegherea şi evidenţa populaţiei dislocate n-au încetat până 
în ultima zi. Când li s-a dat voie să meargă la lucru, au fost urmăriţi 
să nu se îndepărteze mai mult de 15 kilometri. Drumurile, gările 
şi trenurile erau patrulate de miliţie şi armată, care aveau ordinul 
de a legitima populaţia din zona satelor noi şi a Canalului. 

Sfatul Popular al regiunii Ialomiţa a trimis o circulară la 
comitetele provizorii din satele noi, privind interdicţiile de 
a părăsi localităţile în conformitate cu adresa nr. 1584 din 1 
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octombrie 1951 a Direcţiei Miliţiei, Sector Înscrierea şi Evidenţa 
populaţiei. Această circulară preciza:”…în urma dispoziţiilor date 
de Ministerul Afacerilor  Interne vă facem cunoscut că nu aveţi 
dreptul de a da nici o adeverinţă dislocaţilor şi nici de a da voie 
de a părăsi comuna în afară, decât pentru muncă, până la distanţă 
de 15-20 kilometri”.

Evadarea era aproape imposibilă, iar cei prinşi erau pedepsiţi 
exemplar, pentru a-i înfricoşa pe ceilalţi, urmărindu-se astfel 
deplina izolare a satelor de deportaţi. Aşa s-a întâmplat cu Kalapiş 
Andrei (nr. 377) care a plecat să şi viziteze fratele din Bucureşti. 
Fiind prins, a fost judecat şi condamnat la doi ani închisoare 
“pentru părăsire de domiciliu”. Chiar şi pentru a merge la lucru 
în apropiere, erau necesare tabele, vizate de miliţie. După doi-
trei ani, când s-a văzut că oameni sunt stăpâniţi de frica, lagărul 
deschis a fost supravegheat cu mai multă toleranţă. De evadat însă, 
n-a evadat nimeni. Încotro ar fi mers ?. Zona era supravegheată cu 
stricteţe. Geografia detenţiei arată că în acea perioadă se aflau 14 
lagăre la Canal, 12 lagăre în Bărăgan şi 18 închisori la Bucureşti 
şi împrejurimi. Deportaţii, evident “mai liberi”, nu se puteau 
aventura în acest iad al Ministerului de Interne, fără a fi prinşi. De 
1 Mai şi 23 August – sărbători comuniste – interdicţia de părăsire 
a satului era categorică, paza fiind întărită în mod special. 

Primind aprobarea ştabilor de la Bucureşti, oamenii au plecat 
la lucru, încă din prima zi de luni, la exact o săptămână de la 
noaptea de coşmar, când au fost ridicaţi. Bătrânii şi copii au rămas 
să păzească bor deiele şi vacile. Ceilalţi, cu căruţele sau pe jos, 
s-au adunat pe malul Borcei, lângă compă. Caii din Dudeştii 
Vechi, care n-au trecut altă apă decât podul de cărămidă peste 
Aranca lată de zece paşi, cu greu şi-au învins teama şi-au urcat 
pe platforma plutitoare, trasă de un vaporaş. Cu teamă, au urcat 
şi bănăţenii. Curând, oamenii şi caii se vor obişnui, pentru că vor 
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trece zilnic, ca să lucreze la fermele şi grădinile G.A.S. din Balta 
Bolcei. Nu se putea vorbi, deocamdată, de câştig, dar primeau cel 
puţin de mâncare la cantină şi puteau duce la bordei ceva legume 
şi zarzavaturi. Atunci văzuseră, pentru prima dată, grădini cu 
bame şi lanuri cu arahide. Bănăţenilor li se dezvăluiau nu numai 
peisaje noi – Bărăganul, Dunărea, Borcea şi Balta – ci şi alte 
culturi şi practici agricole.

Adaptarea a fost dureroasă şi nu s-a încheiat niciodată. 
Pentru cei deposedaţi de casele şi de pământurile lor, viaţa din 
Bărăgan a început cu lacrimi. Până şi bietele animale şi păsări, 
lipsite de universul ogrăzii şi de gardul de acasă, se adunau în 
jurul căruţei, singurul obiect ce nu le era străin. Starea de suflet 
grea a dezrădăcinaţilor era răscolită mereu de întâmplări triste, 
cu rezonanţe nostalgice. Voi povesti o asemenea întâmplare. Mai 
multe femei deportate se aflau, în prima lor zi de lucru, la o fermă 
de stat. La amiază a venit o căruţă aducând bidoanele cu mâncare. 
Femeile flămânde s-au aşezat, aşteptând mâncarea, dar atunci 
când un fel de bucătăreasă cam nespălată a început să le împartă 
câte o bucată de pâine neagră, luată din poală, aşa cum se dă de 
pomană, nefericitele femei s-au privit una pe alta şi au început 
să plângă. Mâncarea a rămas neatinsă. Mândria bănăţencelor era 
mai presus de foame şi umilinţă. O întâmplare a umilinţei a trăit 
şi Mezin Maria. Învăţătoare cu doi copii mici, ea aflase că “se dau 
cartofi” la Feteşti. Femeia s-a sculat cu noaptea în cap pentru a fi 
sigură ca ajunge la rând. Se “dădeau” 5 kilograme. Ea a cerut 10 
kilograme, gândindu-se  la copiii de acasă. “Ei, tu eşti de la satul 
nou; ăştia nu primesc nimic!” – a repezit-o vânzătoarea, şi femeia 
s-a întors cu sacoşa goală la copiii ei flămânzi.

Să ai ce pune pe masă în Bărăgan, a rămas o grijă zilnică a 
deportaţilor. Şuncile - cei care le-au avut – s-au stricat din cauza 
căldurii. Aerul Bărăganului în lunile de vară era atât de cald, încât 
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o bunică, Ganciov Petronela  (nr. 1274), va povesti de mai multe 
ori nepoatei sale cum uda praful încins şi se culca apoi cu faţa 
la pământ ca să poată respira. Lipsiţi de orice umbră, copiii şi 
bătrânii suportau cu greu cuptorul verii în Bărăganul încins.

Câinii devastau micile provizii din bordeie. Oamenii îşi găseau 
salvarea în grădinile unde lucrau şi în vacile cu lapte, cei care le 
aveau. Fără vaca de acasă, mulţi copii n-ar fi rezistat condiţiilor 
vitrege ale deportării. Mulţi însă nu aveau nici cal nici vacă, şi 
erau bătrâni şi bolnavi. Ţărani vrednici, ştiind că plugul şi sapa 
hrănesc lumea, plugarii bănăţeni s-au angajat imediat la cositul 
grâului în parte, sau la muncile din arii, la batoze. Astfel, chiaburii 
de ieri, au devenit peste noapte zilieri, îngrijitori, căruţaşi şi 
paznici. Strângători, măturau boabele risipite în căruţe, vânturau 
pleava de la fundul batozelor, adunau grâul amestecat cu pământ, 
în arii. Aşa au început să se pregătească pentru a trece prima iarnă. 
Cosiseră şi lanurile de grâu în care îşi aveau bordeiele . Roncov 
Ştefan, pontator la arie, îşi aminteşte că Mirciov Ioan (nr. 166) 
îi cerea voie zilnic, să meargă acasă la prânz cu căruţa goală. A 
înţeles curând că ţăranul,  cu acest prilej, îşi golea acasă puţinele 
boabe adunate în opinci. Hărnicie sau hoţie? cu siguranţă că ţăranii 
cărora statul le-a luat totul, nu-şi mai puneau asemenea probleme. 
Mai important era pentru ei să aibă cu ce să trăiască. Pirduseră 
aproape totul. În plus, la 22 august 1951 a fost o mare furtună 
urmată de ploaie torenţială, care a inundat mai multe bordeie, ca 
să se adeverească zicala că un rău nu vine niciodată singur.

În acele zile grele, cu nopţi urzite din lacrimi şi disperare, 
au început să vină tot mai des pe capul dislocaţilor diferiţi 
“tov. activişti şi securişti de la raion şi de la regiune, sau de 
mai “sus”, ca să lămurească oamenii să se apuce de construirea 
caselor. Autorităţile comuniste se izbeau însă de o indiferenţă şi 
o pasivitate dezarmante. Chiaburii nu se lăsau cu uşurinţă fixaţi 
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“pentru totdeauna” în Bărăgan, după voinţa lui Dej şi învăţătura 
tătucului Stalin. Activiştii erau întâmpinaţi adesea cu laitmotivul: 
“Ce casă, domnule sau tovarăşule, noi plecăm la toamnă!” 
Nefericiţii dezrădăcinaţi, smulşi cu forţă şi brutalitate din Banat, 
nici n-au ajuns bine la marginea Bărăganului, că se şi gândeau să 
se întoarcă acasă. Întoarcerea era atât de dorită de fiecare, încât 
nu li se părea imposibilă. Niciodată nu şi-au putut închipui, nici 
măcar în vis, ce nenorocire avea să-i ajungă. Totul li se părea un 
vis urât pe care îl trăiau în realitate.

De aceea, când familiile de germani au început, primele, să 
facă chirpici şi să-i usuce la soare, nu se ştie  cine le-a “sabotat” 
munca. Noaptea, chirpicii au fost călcaţi în picioare, ca un 
avertisment dat celor ce au cedat autorităţilor comuniste. Într-
un raport informativ din august 1951 al Consiliului Provizoriu 
se sublinia că “o parte din naţionalităţi, ca bulgarii şi sârbii, care 
numără 80-100 familii, se abţin de a construi case.”

Cei mai mulţi erau de părere că, dacă tot erau condamnaţi să-şi 
ducă zilele de acuma încolo în Bărăgan, atunci să fie mutaţi “jos”, 
lângă satele vechi, mai ferite de crivăţ. Hotărârea partidului a 
rămas însă de neclintit. Satul nou trebuia ridicat acolo unde cineva 
din Comitetul Central a pus degetul pe hartă şi unde “tovarăşii” 
veniţi cu avionul au dat ordine de marginalizare a “duşmanului 
de clasă”.

În cele din urmă, adunaţi mereu de toboşarul Lorentz – un 
german, invalid de război, ajuns deportat – şi lămuriţi de tot felul 
de “cadre” din aparatul central, care le vorbeau “sincer” şi le 
doreau “binele”, dislocaţii au înţeles că n-au încotro şi au cedat 
“hotărârilor de partid”, de fapt dictaturii comuniste. Totuşi, o 
anume încăpăţânare optimistă mai sălăşuia în sufletele lor: “Vom 
face aceste case, dar noi nu stăm aici!” – ziceau ei.

Dislocaţii – cum erau numiţi oficial deportaţii – puteau întâlni 
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tot mai des deciziile afişate ale comitetului provizoriu din satul 
nou în care se putea citi: “Toţi locuitorii sunt obligaţi să-şi 
construiască o casă…Orice problemă legată de aprovizionare, loc 
de muncă pentru întreţinerea familiei, vor fi rezolvate în măsura 
în care aceştia îşi construiesc casele”. Ulteriar, unii vor fi închişi 
pentru că n-au construit casa cuprinsă în planul autorităţilor.

Făcutul chirpicilor nu era o îndeletnicire străină cu totul. 
În satul natal, ţiganii de la marginea satului practicau această 
meserie. Acum, de nevoie, le-au luat locul. Lutul frământat cu 
apă şi paie era turnat în forme simple sau gemene, din scândură, 
pe care le trăgeau cu o sfoară, mai ales copiii, răsturnându-le pe 
un strat de paie. Într-adevăr, muncă de ţigani. Cei ce s-au apucat 
primii să facă chirpici ajunseră batjocora celorlalţi, a optimiştilor 
naivi: “Ce v-aţi apucat să construiţi coteţele astea? Voi nu vreţi să 
plecaţi acasă? N-aţi auzit că vin americanii?”

De voie, de nevoie, fiecare familie şi-a ales o variantă de casă. 
Acestea erau tip A sau tip B (cu două sau o cameră). Învăţând 
unii de la alţii, pe lângă fiecare bordei a început “fabricarea” 
chirpicilor. Era nevoie însă de multă apă şi n-aveau nici butoaie, 
nici cănţi sau găleţi suficiente. Unii nu le aveau de loc, trebuind să 
le închirieze. O familie, (Mezin) cu două persoane adulte, a făcut 
5500 de bucăţi de chirpici. Pentru 1000 de bucăţi au primit apă 
de la o cisternă, iar restul de 4500 de bucăţi, le-au făcut cu apă 
cumpărată, neavând cai şi căruţă. Din cauza lipsei de apă, mulţi au 
renunţat la chirpici, optând pentru ridicarea zidurilor din pământ 
bătut cu maiul. Metoda era practicată şi în satul de baştină, mai 
ales pentru ridicarea zidurilor între grădini. Zidurile din pământ 
bătut înghiţeau mai puţină apă. Deoarece ridicarea unei case, 
oricât de modeste, necesită forţe sporite, câte doi-trei vecini s-au 
unit între ei  şi, de dimineaţa până seara, mai multe săptămâni, 
au “bătut” pentru fiecare familie câte o casă a săracului , cam 
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strâmbă şi cam ţigănească. Făcute în silă, cele mai multe case au 
fost de tipul “mic” cu o singură cameră şi o sală de 6 m2 – “la ce 
ne trebuia mai mult dacă tot nu rămânem aici” – case strâmtorate 
în care pe urmă au trăit înghesuiţi, laolaltă şi în mizerie, bunici, 
părinţi şi copii, trei generaţii de-a valma, ca în vremuri de război. 
Familiile cele mai numeroase au fost: Augustinov Petru, Karatov 
Marcu, Velciov Petru, Petcov Marcu. Au fost şi cazuri când două 
asemenea familii numeroase au trăit într-o casă cu o singură 
cameră. Până în iarnă, grâul încorporat în zidurile încă umede 
avea să încolţească, dând pereţilor un aspect straniu şi dezolant. 
Umezeala, frigul şi mucegaiul completau mizeria cea de toate 
zilele.

Nu-i de mirare că aceşti năpăstuiţi ai soartei, dezrădăcinaţi 
prin deportare şi închişi în perimetrul domiciliului obligatoriu, 
aveau inimile şi ochii înecaţi în jale şi amărăciune. Oameni tari, 
oameni ai plugului, nu s-au lăsat însă îngenunchiaţi de greutăţi, 
ci au luptat “ţărăneşte şi creştineşte”, pentru a supravieţui. Nu 
erau filozofi, dar îşi aveau filozofia lor. Nimic nu este veşnic – îşi 
spuneau ei – şi, fără sănătate, nu este bogăţie, nici speranţă.

Au cărat mii de butoaie cu apă din Borcea ca să ude pământul 
dintre cofraje. Lângă fiacare casă ridicată a rămas o groapă, o rană 
în pământul Bărăganului, ca un semn al trudei pentru înălţarea 
zidurilor. Pentru unii truda a fost şi mai amară: Kalapiş Tibi, având 
tatăl închis şi fratele în armată, a trudit singur la ridicarea casei. 
Ferestrele, uşile şi materialul lemnos le-a dat statul, interesat şi 
grijuliu să construiască lagăre în Bărăgan. Ţăranii deportaţi au 
învăţat atunci, ca să-şi poată termina casele, să fie zidari, dulgheri 
şi zugravi. Udate cu lacrimi şi sudoare, casele s-au ridicat într-
un timp relativ scurt, aproximativ în trei luni. Un exemplu: 
familiile Stoianov Vichentie (nr. 260/a), Velciov Luca (nr. 169) 
şi Mirciov Ioan (nr. 166) au ridicat trei case între 8 august şi 14 
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octombrie 1951. Construite pripit, casele satului nou vor avea o 
rezistenţă şubredă şi o finisare pe măsură. Acoperişul s-a făcut din 
papură adusă cu căruţele de la 10-15 kilometri, din Balta Borcei 
(la Frumuşiţa casele au fost acoperite cu paie). Copiii au fost 
impresionaţi de aspectul de şantier al satului care se ridica. Ing. 
Maniov Vichentie îşi aminteşte astăzi de uimirea cu care, copil 
fiind, privea la un fel de bătător de lemn, pe o parte cu tăieturi 
în trepte, asemenea unei creste de cocoş, folosit la aşezarea 
denivelată a papurei pe acoperiş. O astfel de sculă devenise de 
mult arhaică în gospodăriile ţărăneşti din Banat care aveau casele 
acoperite cu ţiglă adusă de la Kikinda, cum erau cele din Dudeştiii 
Vechi.

În Bărăgan, copilăria fericită de acasă începuse să fie o 
amintire. Copiii mai mărişori s-au alăturat de la început grijilor 
celor mari. Cu toată dojana părinţilor, unii copii au învăţat “să 
aducă” acasă, pe înserat, câte o scândură, pe care o scoteau pe furiş 
din depozitul aflat în centru satului şi, legată cu o sfoară, o trăgeau 
printre rândurile de bumbac.  Disperarea îi făcea pe cei mari şi 
pe cei mici să se agaţe de orice scândură. Într-o noapte dispăruse 
până şi closetul din scânduri de lângă bordeiul doctorului Bojin 
Petru.

Până la sfârşitul toamnei, sute de case luaseră locul bordeielor. 
Erau case urâte şi lipsite de temeinicie ,dar se arătau a fi adăposturi 
mai sigure pentru iarnă.

Au rămas şi câteva familii condamnate să locuiască şi iarna 
în bordeie – familii de bătrâni, văduve sau rari opozanţi. Aceştia 
priveau  casele, aşa slabe şi vai de ele cum arătau, cu oarecare 
neputinţă şi resemnare. A locui sub pământ era şi mai umilitor 
pentru ei, dar ajutor nu venea de nicăieri.

Fără îndoială că în gândurile şi în visele tuturor deportaţilor 
– locuitori ai bordeielor sau a cocioabelor de pământ – apăreau 
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imaginile nostalgice ale caselor părinteşti din Banat, case mândre 
şi bogate. Nu era zi de la Dumnezeu să nu-şi spună: “Tot ne 
întoarcem noi la casele noastre!” Cât dor şi suferinţă exprimă 
această mărturisire: “În fiecare zi mi-a plâns inima pentru acasă, 
ca unui om aflat la închisoare şi care ştie, totuşi, că se va întoarce 
acasă” (Maniov Vichentie – nr. 279).

Pe lângă construirea caselor proprii, dislocaţii au fost mobilizaţi 
şi la “muncă voluntară”, să ridice şi clădirile “oficiale” din 
mijlocul satului nou: Sfatul popular, şcoala, miliţia, dispensarul, 
cooperativa. “Nu faci muncă voluntară, nu-ţi dăm pâine!” – acesta 
era unul din argumentele dictaturii comuniste. Fiecare familie a 
fost obligată să dea câte 500 de chirpici pentru construirea acestor 
clădiri publice şi să participe la lucrări. Oamenii nu primeau 
pâine şi zarzavaturi dacă nu lucrau pe şantier şi pentru construcţia 
caselor. Când s-a început şcoala, în septembrie, cadrele didactice, 
recrutate din populaţia deportată, au fost chemate să mobilizeze 
părinţii la lucrările de şantier şi să supravegheze. Administratorul 
Chitic din Feteşti, un beţiv afacerist (mai târziu va fi condamnat), 
conducea lucrările. Acesta a avut ideea că toate cadrele didactice 
să iasă noaptea la ora două şi să păzească drumul de ieşire din 
satul de bordeie, pentru a reţine la muncă voluntară oamenii care 
plecau cu noaptea în cap, la lucru. Misiunea a eşuat, pentru că 
învăţătorii şi profesorii n-au oprit pe nimeni. Cum i-ar fi putu opri 
să meargă la lucru pe aceşti nevoiaşi care aveau acasă copii şi 
n-aveau ce să le dea să mănânce?

Odată debarcaţi în Bărăgan, dislocaţii vor începe un lung proces 
de adaptare la o existenţă vitregă, mult diferită de condiţiile avute 
în Banat, adaptare care practic nu se va încheia niciodată. Casele 
şi bordeiele le-au asigurat un adăpost, dar au rămas multe alte 
griji. Cei în putere de lucru au plecat cu căruţele sau cu braţele, să 
câştige o pâine. O zi de lucru era plătită cu preţul a trei pâini, chiar 
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şi mai puţin. La în ceput, caii, vitele şi cele câteva păsări au dormit 
sub cerul liber, neavând nici un fel de adăpost. Purcelul, cine-l 
avea, era crescut în groapa de unde s-a luat pământul pentru casă. 
În primele săptămâni, mâncarea s-a pregătit “ca la colibă”, adică la 
focuri deschise. Mai târziu, au fost inventate şi cuptoarele săpate 
în pământ. Într-o groapă dreptunghiulară, suficient de adâncă, 
se făceau la un capăt trepte de coborâre, iar la celălalt capăt, în 
fund, ca o gaură de tunel, se afla scobit cuptorul. Pentru foc, se 
foloseau paie, crengi uscate, dar şi vestiţii ciulini ai Bărăganului. 
Copiii, aflaţi cu vacile la marginea satului, se întreceau în a vâna 
ciulinii rostogoliţi de vânturile Bărăganului, pe care îi înşirau 
pe sfori lungi sau pe o sârmă şi îi târau acasă, ca pe nişte şerpi 
uriaşi şi solzoşi. Cu foc de ciulini, în cuptoare primitive,  săpate 
în pământ, se coceau lipii şi prăjituri simple cu marmeladă, după 
noile reţete ale sărăciei. Mulţi se duceau la biserică sau la cimitir 
pentru a căpăta colivă de la băştinaşi.  Vecinul nostru, moş Luca 
Velciov (nr. 169),  fost ţăran înstărit şi vestit vânător de dropii din 
preajma sălaşului sau de acasă, se lăuda cu fiertura de grâu pe care 
o mâncase la Feteşti sau la Buliga.

Dezrădăcinaţi de comunişti, locuitorii caselor de lut şi a 
bordeielor din Bărăgan se îmbărbătau şi se ajutau unii pe alţii, 
uniţi în disperare şi mânie, în speranţă şi îndârjire. Niciodată 
n-au înţeles mai bine, ca în acele zile grele, vorbele înţelepte ale 
bătrânilor, după care vecinul ţi-e primul sau cine îşi micşorează 
nevoile acela îşi măreşte averea. Cunoscând situaţia grea a 
deportaţilor, mai ales lipsa medicamentelor şi alimentelor, rudele 
şi vecinii de acasă au reuşit să trimită la Feteşti un vagon cu făină, 
cartofi, carne afumată, slănină, untură şi alte ajutoare alimentare, 
ca şi ceva medicamente, prin grija dr. Bogdan, din Dudeştii Vechi. 
Din nefericire, vagonul a fost interceptat de autorităţi la sosire, 
bunurile confiscate şi vândute la aprozar, iar delegatul, Velciov 
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Pavel – Mustikciva, fiind închis. Ordinele erau dictatoriale, 
deportaţii trebuiau să supravieţuiască singuri, orice legături cu 
cei de acasă fiindu-le, la început, interzise. În conformitate cu 
dispoziţia 6751 din 24 septembrie 1951 a Serviciului Regional 
de Miliţie Transport Feroviar Bucureşti „se ordonă confiscarea 
tuturor coletelor sosite, pentru evacuaţii din regiunile Ialomiţa 
şi Galaţi, indiferent de colet, fără nici o explicaţie că ar fi 
îmbrăcăminte sau alte transporturi”.

Deportaţii nu aveau voie să primească nici scrisori, nici vizite. 
Într-adevăr, ordinele erau atât de severe, încât interdicţiile vizau 
până şi rudele de gradul întâi. Rancov Rafael (nr. 529) îşi aduce 
aminte că, fiind la lucru în Dobrogea, ca tânăr excavatorist în 
1952, a venit în Valea Viilor, să-şi vadă părinţii şi surorile. A fost 
imediat arestat şi anchetat pentru această „vină”, fiind reţinut, 
un timp, de către Securitate şi amendat penal. Tânărul scăpase 
de deportare fiind înfiat de către un unchi, prilej cu care i se 
schimbase identitatea încă din copilărie. Descoperit ca intrus, 
printre deportaţi, a fost închis într-o împrejmuire din plasă  de 
sârmă, de se uitau nepoţii la el ca la un hoţ.

În ciuda tuturor presiunilor sistemului totalitar, deportaţii au 
ştiut să-şi menţină moralul şi să supravieţuiască în lagărul deschis 
din Bărăgan. N. Steinhardt scrie în „Jurnalul fericirii” despre trei 
variante de supravieţuire ale deţinuţilor. Deportaţi n-au recurs decât 
la una din ele. Ei n-au folosit metoda autodistrugerii prin anularea 
speranţelor şi amintirilor, ci văzând că nimic nu i-a omorât până 
atunci, aveau toată îndreptăţirea să-şi amintească şi să spere. N-au 
recurs nici la evadarea fizică, adică să trăiască de azi pe mâine, 
să se îmbrace în zdrenţe şi să mănânca pe apucate. Înzestraţi cu o 
puternică structură sufletească şi cu o morală sănătoasă, de natură 
ţărănească şi religioasă, deportaţii au adoptat, fără să ştie, soluţia 
lui Winston Churchill, după care: „În pre zenţa tiraniei, asupririi, 
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mizeriei, nenorocirilor, urgiilor, năpastelor, primejdiilor nu numai 
că nu te dai bătut, ci, dimpotrivă scoţi din ele pofta nebună de a 
trăi şi de a lupta”. Într-adevăr, viaţa amară în condiţiile de portării 
i-a făcut nu numai să nu deznădăjduiască,  dar şi să lupte pentru a  
supravieţui, cu mai multă rezistenţă. Pe altarul acestei împotriviri 
vor fi însă şi multe victime în cei cinci ani de viaţă deportată.

Văzând condiţiile precare în care erau ţinute animalele, lipsa 
grajdurilor şi a furajelor, în toamna anului 1951, în satul nou a 
venit o comisie cu o propunere interesantă: „Cine doreşte poate 
să-şi vândă caii şi vaca, la G.A.S.”Mulţi, neavând nici grajd nici 
fân sau măcar paie, au dat animalele la preţ de stat şi au rămas cu 
sărăcia. La trei-patru luni, în 28 ianuarie 1952, a venit stabilizarea 
monetară şi banii s-au dus pe apa Borcei. Alţii s-au pregătit să 
reziste, improvizând un fel de grajd lipit de casă, greblând paie 
şi adunând tulei. Din Baltă, au adus cu căruţa lemne putrede şi 
crengi de sălcii uscate. Deşi prima iarnă a fost mai blăndă, multe 
animale, mai ales cai, au murit pur şi simplu de foame. Oamenii 
n-au apucat să se pregătească din timp: „N-ai tu casa gata, şi 
atunci când să mai aduni ce trebuie pentru  o iarnă, la animale?”. 
La ieşirea din iarnă, caii care au supravieţuit erau atât de slabi, 
încât nu se puteau ridica. Era nevoie de mai mulţi bărbaţi pentru 
a-i pune pe picioare şi a-i sprijini, legându-i între doi copaci după 
ce le treceau pe sub burtă o pătură de susţinere. Pe uliţă se auzeau 
adesea chemări: „Hai, mă, trebe să ridicăm calul !” De aceea, 
în 1952 a fost o şi mai mare sărăcie. S-a suferit realmente de 
foame. Cei care şi-au pierdut caii, vaca şi banii au fost primii 
năpăstuiţi. La fermele unde se lucra, nu s-a plătit trei-patru 
luni. Unii şi-au vândut, de nevoie, mânzul şi vaca. Familiile din 
Dudeştii Vechi erau familii mari, din două-trei generaţii, cu multe 
guri flămânde, spre deosebire de cele germane, în care tinerii 
fiind pe poziţii agricole diferite, n-au fost ridicaţi şi trimiteau în 
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ascuns pachete părinţilor. Oamenii se întrebau zilnic: „De unde 
pită?” Cu o “maşină” manuală, făcută de fierar, se măcinau grâul 
şi porumbul, dacă erau. Cei care pe vremea aceea aveau puţin 
ulei, marmeladă şi ceva zahăr se puteau socoti norocoşi. Treptat, 
bănăţenii vor sfinţi locul şi situaţia se va ameliora, dar niciodată 
nu se va putea vorbi de o existenţă normală, aşa cum fusese, pe 
vremuri, în Banat.

Încă din primăvară, oamenii gospodarii îşi vor lucra grădina 
de lângă casă şi vor întemeia o mică gospodărie. Mai bine, se 
descurcau cei care aveau o vacă. Cu timpul, dislocaţii vor cumpăra 
cai mici, dobrogeni, şi vaci de la localnici. Hărnicia şi priceperea 
vor începe din nou să dea roade. Totuşi, toamna, mai erau destui 
nevoiaşi, adesea prinşi de paznici călare, atunci când rupeau 
ştiuleţi de porumb din tarlalele G.A.S. de dincolo de lizieră. 
Paznicii cunoşteau situaţia grea, uneori disperată a deportaţilor 
şi îi iertau. De cele mai multe ori paznicii fugăreau deportaţii, 
mai mult pentru a-i înfricoşa. Astfel, puteau fi văzute căruţe mari 
din Banat, urmărite în galop de paznici călare. „Dacă ne-au luat 
totul, noi din ce să trăim?” – iată un argument care alunga şi frica 
şi ruşinea. Într-o asemenea împrejurare, tata a reuşit să scape de 
urmăritori pentru că avea cai mai buni. Eu mă aflam în căruţă, 
înspăimântat de ce se putea întâmpla, dacă am fi fost prinşi.

Copiii nu realizau întru-totul situaţia dramatică în care se aflau 
părinţii şi continuau să se joace de-a v-aţi ascunselea printre 
bordeie. Săreau de pe zidurile neisprăvite ale unor case care nu 
s-au terminat niciodată. La şcoală, fugeau în jurul unei gropi 
mari şi adânci pe care au numit-o „groapa morţii” sau făceau 
avioane din lemn, cu elice, pe care le cocoţau într-un par, să le 
bată crivăţul, învârtindu-le. Zilnic, copiii se duceau cu vitele şi, 
când se întâmpla de intrau în zona interzisă a culturilor, paznicii îi 
fugăreau prin colţii babei, printre spini. Atunci le luau animalele 
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şi le duceau la Sfatul Popular, într-un fel de ţarc. Părinţii trebuiau 
să le răscumpere, suportând avertismentele şi amenzile.

O mare plăcere pentru copii era joaca pe şirele de paie ale 
fermei din apropiere. Prinşi asupra faptului, paznici îi lăsau 
adesea fără chiloţi. N-au lipsit nici jocurile de-a războiul, cu 
săbii de lemn şi cu „roluri” ca Stalin, Tito, Churcil, Roosewelt, 
Truman, Eisenhower. Luptându-se în joacă de-a Stalin şi Hitler – 
personajele cele mai înjurate în timpul acela – copii deportaţilor 
se înarmau cu ce puteau. O amintire: În postură de războinic, am 
fost dus şi eu în cancelaria şcolii pentru că  purtam, ascunse sub 
haine, două buzdugane cu ţinte făcute din cuie, mai multe cuţite şi 
pistoale de lemn, un întreg arsenal „pentru a-l bate pe Stalin”. Se 
vede că vorbele grave ale celor mari tulburau basmele copilăriei 
exilate, o copilărie împletită cu grijile părinţiilor şi ale bunicilor.

Cei mici simţeau mai puţin sărăcia şi umilinţa, ei purtau cu 
aerul cel mai firesc o îmbrăcăminte modestă, tenişii daţi cu cretă 
albă erau încălţări de duminică. Toate sărbătorile erau sărace şi 
lipsite de fast. O scurtă bucurie pentru copii era concursul de cai 
din ultima duminică înaintea postului cel mare (Farşang), dar totul 
era, în realitate, o jalnică parodie, faţă de obiceiurile şi tradiţiile 
de acasă. Oamenilor nu le ardea de petreceri când şi-au pierdut 
pământurile, averile şi casele.

Cu siguranţă că, în Bărăgan, copiii s-au maturizat mult mai 
repede, fiindu-le ucisă copilăria .În satul nou n-a existat copil 
sănătos care să nu fie pus la lucru: cu vitele, în grădină, după 
apă, la fermă, „băiat la târâş” sau pe post de „om mare” lucrând 
cu căruţa, alături de părinţi sau de unchi, 14 ore pe zi, cum s-a 
întâmplat cu Maniov Vichente al cărui tată era internat la Galaţi, 
grav bolnav de pneumonie.

Şi totuşi, în condiţiile precare ale deportării, au continuat să se 
nască copii. Până în prima iarnă s-au născut patru (Roncov Rafaela, 
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Caragiov Nicolae, Ciocani Ana şi Stoianov Mariuşka) iar până la 
plecarea din Bărăgan se vor naşte numai 22 copii. Natalitatea atât 
de scăzută trebuie explicată prin condiţiile de mizerie, sărăcie şi 
spaimă în care trăia populaţia deportată. Familiile tinere aproape 
că nu aveau dreptul să se împovăreze cu un copil, iar, pe de altă 
parte, riscurile erau dintre cele mai mari. Încă din primele luni, 
în condiţiile sanitare ale deportării, au murit doi copii, un băieţel 
de trei luni şi o fetiţă de 4 ani, iar un alt copil de 6 luni, Vasilcin 
Rocuş, se va îmbolnăvi de meningită, urmările fiind dintre cele 
mai grave (irecuperabil, m. 1975).

Toamna,  copiii mari au început şcoala. Clădirea şcoli a fost 
ridicată relativ repede. Zidurile din chirpici delimitau un coridor 
lung, cu un şir de clase dispuse pe o parte, la un capăt, lateral, 
fiind cancelaria. 

Cadrele didactice au văruit  pereţii şi au spălat podelele cu 
motorină, astfel ca la începutul lunii noiembrie, elevii au intrat 
în clase. Şcolarii erau de diferite naţionalităţi, potrivit satelor din 
care proveneau: români, germani, maghiari, sârbi, bulgari, slovaci, 
evrei, dar s-a învăţat în limba română, germană şi sârbă ((cl. I-IV). 
Se înţelege că mulţi din aceşti copii nu ştiau româneşte şi a fost 
nevoie de un fel de an pregătitor în care mai mult s-a învăţat limba 
română, existând o preponderenţă a naţionalităţilor conlocuitoare. 
Cadrele didactice proveneau din rândul intelectualilor deportaţi, 
mulţi fiind învăţători. Pentru ajutorul dezinteresat pe care l-au dat 
copiilor din Valea Viilor, dăruindu-se cu generozitate şi solidaritate 
cauzei deportaţilor, luminându-le copiii, este de datoria noastră 
să le pomenim măcar numele: Dăescu Nicolae, director; Ţiglea 
Ioan, profesor de mate matică; Gârneţ Vasile (fost ofiţer), profesor 
de istorie şi geografie; Raţiu Ioan, profesor de chimie; Chiriac 
Vasile, profesor de limba şi literatura română; Mezin Maria, 
profesoară de limba rusă; Jurca Eleonora, învăţătoare şi Chiriac 
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Planul şcolii din Valea Viilor întocmit de Prof. Balea Tiberiu,
în timpul deportării

Cadrele didactice de la şcoala Feteştii Noi (1952-1953)



309

Veturia, învăţătoare, Balea Tiberiu, profesor de limba română 
şi sport; Zeller Armin, învăţător; Raichici Radenco, învăţător; 
Pircea Ana, învăţătoare, Gârneţ Sofia, învăţătoare.

Pentru mulţi dintre copii, şcoala din Valea Viilor a fost, într-un 
fel, o nouă alfabetizare. Pentru a favoriza elementul slav, agreat 
de comunişti, la Dudeştii Vechi (Beşenova Veche) învăţământul 
în limba română fusese înlocuit cu învăţământul în limba bulgară. 
În Bărăgan, copiii bulgari trecuseră brusc la învăţământul în limba 
română. Aveau dificultăţi serioase pe care le resimţeau şi mulţi 
dintre colegii de clasă, pentru că erau laolaltă români, germani, 
sârbi, unguri, bulgari şi, poate, alte naţionalităţi.

Cred că o întâmplare din primul an de şcoală în Bărăgan, 
atunci când eram în clasa  a IV-a, va ilustra mai bine situaţia. La 
început, ca să ne cunoaştem mai bine colegii, doamna învăţătoare 
ne învăţase un joc: unul dintre elevi se posta în spatele tablei, iar 
altul din clasă îl striga pe nume. Cel ascuns după tablă se putea 
„elibera” numai după ce recunoştea vocea aceluia care l-a strigat. 
Atunci ne schimbam rolurile. Într-o oră de joc, fiecare ajungea în 
spatele tablei. Astfel, se striga: Ţigănuşule (Ţigănaş era numele 
unui coleg), Maniovule, Marschangule, Mirciovule, Ogodescule 
şi alte nume ale celor ajunşi la „colţ”. Când s-a întâmplat că în 
spatele tablei să fie colegul nostru Coiov Ioan, numai că auzim pe 
şefa clasei strigându-l cu vocea ei de şcolăriţă silitoare: „Coiule!” 
Atunci, ca şi când s-ar fi petrecut o poznă nemaiauzită, o parte 
din băieţi au izbucnit în râs, iar unele fete s-au înroşit cu smerenie 
până în vârful urechilor. Câţiva dintre noi ne-am uitat unii la alţii 
nedumeriţi, cerând parcă o explicaţie de la învăţătoarea noastră, 
fiindcă n-am putut pricepe ce s-a întâmplat, de râdeau unii cu atâta 
poftă. Numai că, doamna învăţătoare n-a găsit de cuviinţă să ne 
explice de ce se împotmolise jocul nostru cel nevinovat. Abia în 
pauză, băieţii români ne-au luminat şi pe noi. Aşa am început să 
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învăţăm şi mai bine româneşte, de învăţau apoi şi fetele de la noi.
Pentru a respecta adevărul care ne-a călăuzit în această carte, 

trebuie să recunoaştem că viaţa grea din Bărăgan a fost un impuls 
benefic pentru studiu, mulţi părinţi fiind dornici să-şi salveze prin 
carte copiii. Şcolarii înşişi au dovedit un interes sporit pentru 
învăţătură, la îndemnul repetat al profesorilor: „Voi nu vedeţi ce 
se întâmplă? Numai ce aveţi în cap nu vă poate lua nimeni!”.

Familiile numeroase, adesea alcătuite din patru generaţii, 
trăiau în condiţii şi mai grele. Familia Augustinov Petru (nr. 337) 
număra la început nouă suflete; străbunici, bunici, copii şi trei 
nepoţi, din care cel mic abia de un an. Bordeiul era neîncăpător 
şi sufocant pentru o astfel de familie, de aceea s-au gândit să-şi 
facă două case. Cei mai bătrâni, ca să nu fie o povară, s-au asociat 
cu o altă familie, (Catarov Marcu). Atunci când casele au fost 
gata, bătrânii au rămas totuşi pe drumuri pentru că asociaţii  lor 
nu le-au mai dat casa, pe motiv că şi ei sunt mulţi. Lupta pentru 
supravieţuire a stricat înţelegerea, aşa că bătrâni Augustinov 
vor trăi toţii anii deportării într-un spaţiu improvizat lângă casa 
copiilor lor, bătrâni şi ei, care aveau la rândul lor copii şi nepoţi. 
Acolo, ca într-un coteţ, vor dormita între dune, tremurând de 
frig, iarna, sau suferind praful şi căldura, vara. Restul familiei 
va suporta înghesuiala într-o casă „tip” unde bunicii dormeau în 
bucătărie, iar părinţii şi copiii, 7 suflete, într-o singură cameră. 
În 1952 şi 1954 familia se va mări cu un băiat şi o fată. În aceste 
condiţii, fata cea mare, Ecaterina, deşi avea numai 12 ani, se scula 
noaptea ca să înveţe în linişte. Peste ani, ambiţionaţi de sărăcie 
şi umilinţă, cei cinci fraţi Augustinov îşi vor realiza oferta de 
destin: cea mare Ecaterina va deveni farmacistă, fata mijlocie, 
Petronela, tehnician horticol, băieţii, Petru şi Rafael, vor ajunge 
medici apreciaţi, iar sora lor cea mică, Maria, se va afirma ca 
asistentă medicală. E de mirare că dintr-un cuib strâmtorat, bătut 
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de crivăţul deportării, au putut zbura asemenea vieţi luminate de 
învăţătură.

Totuşi, foarte mulţi copii au fost nevoiţi să abandoneze şcoala 
încă din clasele a V-a sau a VI-a, ca să lucreze cu părinţii sau 
să stea să vegheze casa şi bruma de gospodărie. Şcolarii, câţi 
au rămas, toamna şi primăvara, în zilele ploioase, îşi târau 
picioarele prin noroaiele grele ale străzilor desfundate sau de-a 
dreptul printre grădini. Drumuri şi poteci pietruite sau asfaltate nu 
existau. Iarna, pentru a merge la şcoală, copiii înfruntau crivăţul şi 
zăpada viscolită. Prin aşezarea sa forţată, la margine de Bărăgan, 
lipsit fiind de orice zid natural de apărare, satul era expus în calea 
tuturor vitregiilor naturii. Adesea, în timpul viscolelor, cursurile 
erau întrerupte câteva zile, pentru că de la casele şi bordeiele 
înzăpezite nu se putea ajunge la şcoală. Mulţi nu aveau nici ce 
îmbrăca, nici cu ce se încălţa.

În ciuda condiţiilor neprielnice din Valea Viilor, la şcoală 
s-a făcut totuşi carte în mod serios şi temeinic, dovadă fiind nu 
atât numeroşii repetenţi, cât elevii – cei mai ambiţioşi şi cei cu 
posibilităţii – care, după terminarea gimnaziului din satul nou, 
au urmat apoi liceul sau facultatea (Exemplele sunt numai din 
minoritatea bulgară: ing. Nacov Vichentie, dr. ing. Maniov 
Vichentie, prof. Mirciov Rafael, sing. Mirciov Ioan, ing. Mirciov 
Petru, Augustinov Ecaterina – farmacistă, ing. Roncov Feri, 
Roncov Rafael – absolvent al Conservatorului, Petcov Suzana, 
Boboiciov Rafael, Roncov Ştefi, Maniov Luci, prof. Roncov 
Petronela – tehnician Bratan Petru, Kalapiş Petru, maistru, 
Katarov Terezia – economistă, prof. Boboiciov Matei, Burtulov 
Nicolae – inginer, Stoianov Petru inginer ş.a.) Mulţi au fost nevoiţi 
să studieze, la fără frecvenţă, pentru a ocoli unele interdicţii sau 
pentru că n-aveau alte mijloace materiale.

Din rândul populaţiei dislocate în Valea Viilor s-au ridicat 
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zeci de intelectuali, exemplele date referindu-se numai la bulgari. 
Trebuie să precizăm că aceste rezultate s-au obţinut în ciuda 
unor interdicţii. Astfel, în primi trei ani, elevilor dislocaţi le-a 
fost interzis liceul, pe motiv că n-aveau voie să se îndepărteze 
de domiciliul obligatoriu. În adresa Comitetului Provizoriu din 
octombrie 1953 se poate citi: „Comunicaţi elevilor şcolilor medii 
din comuna dumneavoastră că nu li se aprobă înscrierea ca elevi 
la curs, ci pot da numai examen particular”. Numai în ultimii 
doi ani, o anume toleranţă a permis înscrierea elevilor la liceele 
din Cernavodă sau Feteşti. Aceştia îşi vor continua studiile, la 
întoarcere, în condiţiile vitrege, urmând liceul la fără fregvenţă 
(Nacov Vichentie, Rancov Feri,Roncov Rafi, Batran Petru, 
Mirciov Rafael ş.a.). Adeverinţele pe care le primeau de la Sfatul 
Popular din Dudeştii Vechi pentru a le servi la şcoală cuprindeau 
un inevitabil „originea socială:  fost chiabur” (vezi adeverinţa 
primită de Mirciov Rafael şi Mirciov Petru în 1960).

După ce, în Banat, au pierdut totul, - casele şi pământurile, luate 
cu forţa de puterea comunistă – deportaţiilor le-a rămas numai 
dreptul la muncă, aşa cum trâmbiţa propaganda de partid. Încă 
din prima săp tămână, deportaţii au înţeles că munca era singura 
cale de supravieţuire. În cei aproape cinci ani de deportare, vor 
munci nu pentru a pune ceva deoparte – agoniseala, în deportare, 
era imposibilă – ci pentru pâinea cea de toate zilele, fiind cu toţii 
– de la copiii de opt-zece până la bătrânii storşi de vlagă – nişte 
robi ai muncii deportate.

Satul era un adevărat lagăr de muncă. Activitatea lui era 
condusă de un comitet provizoriu alcătuit din activişti de partid 
care informau zilnic la început, apoi din trei în trei zile, despre 
situaţia comunei (câţi oameni ies la muncă, situaţia sanitară, 
materialele de construcţii, numărul de femei gravide, câţi copii 
primesc lapte etc. ). Se trimiteau rapoarte statistice informative 
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privind potenţialul forţei de muncă, pe vârste, sex, apt-inapt, 
profesii etc., tabele şi locuri de muncă. Fermele de stat (GAS-
urile) din apropiere solicitau zilieri pentru culturile de bumbac, 
orez, grădinărit etc.

Munca deportaţilor era dirijată şi controlată. Oamenii se 
prezentau la GAS-uri cu tabele şi delegat, iar la înapoierea în sat 
prezentau tabelul cu oamenii care au muncit în ziua respectivă. 
Deplasarea la locul de muncă se făcea pe jos, cale de mulţi 
kilometri.

Mergând la lucru, deportaţii se vor familariza cu locurile 
despre care n-au auzit niciodată: Feteşti, Grădiştea, Cocargeaua, 
Cegani-Dunăre, Dudeşti-Stolnica, Facultate-fermă, Buliga, 
Semeni, Bărbaţi, Poarta Albă-ecluză, Cernavodă, Medgidia, 
Hagieni-Vasile Roaită etc. În primul an, din motive de securitate, 
s-a lucrat la fermele mai apropiate. Cu timpul, aria s-a lărgit dar 
cei care plecau la lucru mai departe aveau nevoie, cum s-a văzut, 
de o delegaţie şi un tabel, predate la postul de miliţie. Din 1953, 
după moartea lui Stalin, s-a lucrat şi mai departe, ajungându-se 
până la Medgidia. Deportarea s-a dovedit profitabilă şi pentru că 
furniza forţă de muncă de cea mai bună calitate şi foarte prost 
plătită.

Deplasarea cu trenul se făcea în condiţii de mare înghesuială şi 
de mare pericol, călătorindu-se cu trenuri personale sau marfare, 
pe scări şi chiar pe vagoane. „Doamne, aici vom cădea” – îşi 
spuneau femeile – „dar ne-a ferit Dumnezeu!” povesteşte Ciocani 
Elisabeta (nr. 221). Nici trecerea Borcei şi a Dunării, cu compa sau 
cu barca lipovenilor, nu era lipsită de primejdii. Supraîncărcate, 
bărcile pluteau la doi centimetri deasupra limitei de scufundare, 
în timp ce zilierii bănăţeni tăceau încremeniţi de frică şi se rugau 
în gând. Mulţi au albit de spaimă.

A rămas până astăzi în memoria deportaţilor acest cântec de 
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jale şi de înstrăinare pe care-l cântau în cor, mai ales atunci când 
se aflau izolaţi la muncile agricole din Balta Borcei:

„Vin jandarmii de la gară
Şi Banatu-l înconjoară.
Dimineaţa ne-am trezit
C-un soldat ne-am pomenit.
În casă când a intrat
De acte ne-a întrebat
Două ceasuri echiparea!
Şi la gară-fiţi, plecarea!
Oameni, ca turme de oi
Parc-ar fi timp de război.
În vagoane ne-au băgat
Inima ne-a tremurat
Şi ne-au dus din gară-n gară
Din Banat ne-au scos afară
Şi ne-am dus şi-am ocolit.
În Bărăgan ne-am oprit.
Pe câmp ne-au instalat,
La lucru ne-au îmbarcat,
Spre ferme, cu mic cu mare
Căci n-avem de mâncare.”

În Bărăgan fiecare a lucrat unde a găsit, ce ştia, ce se căuta şi, 
în definitiv, ce apuca: la pepiniera din Feteşti, al saivanele sau 
crescătoriile de porci, la C.F.R. şi la telefoane, la fermele de stat 
şi la Canal, în construcţii, în armată, la S.M.T. etc.

În 1952, Petcov Ioan, Petcov Matei, Nacov Nicolae, Nacov 
Ion ş.a. şi-au schimbat condiţia de ţărani, învăţând să lucreze ca 
dulgheri şi zidari la echipa Saligni de la canal. După un timp, 
deplasarea la locul de muncă le-a fost interzisă pe motiv că 
depăşea 15 kilometri. Meseria învăţată o vor practica şi după 
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întoarcerea din Bărăgan. Multe ferme aveau condiţii improvizate 
şi mizerabile: se dormea în barăci sau, de multe ori, sub cerul 
liber. Zilierii lucrau zi lumină, erau plătiti foarte prost şi rar – câte 
trei-patru luni nu primeau nimic – şi, în final, se alegeau cu unu-
doi lei pe ziua lucrată. Adesea, rămâneau datori sau, neavând la 
început buletin, alţii le luau banii de pe statul de plată. O amintire: 
la grădina de la Cogani, am lucrat alături de alţi copii de 12-13 
ani. Plecam din sat însoţiţi de părinţi sau bunici. De la Feteşti-
Gară ne urcam într-un tren personal, întotdeauna foarte aglomerat, 
pentru ca să ajungem la Poarta Albă. De acolo, până la apropierea 
podului de peste Dunăre al inginerului Saligny se mergea pe jos, 
coborându-se apoi la Dunăre. Cu frică, priveam spre malul opus, 
spre Cernavodă, unde începuseră lucrările de la canalul morţii. 
Se vedeau deţinuţi lucrând cu roaba şi cu  targa, păziţi de soldaţi 
înarmaţi. “Iată, oameni mai chinuiţi decât noi” îmi şoptea bunica. 
Imaginea era într-adevăr cutremurătoare. Mulţi dintre deţinuţii 
politici care lucrau la canal îşi săpau acolo şi mormântul, aşa cum 
aveam să aflu mult mai târziu.

Se ştie azi că România a început după război să fie transformată 
într-o imensă puşcărie. Deşi era un mare secret, totuşi s-a aflat că, 
în geografia detenţiei, lagărele de la canal şi de la Bărăgan erau 
cele mai numeroase. Hărţile îndoliate, întocmite ulterior, arată că 
existau în acea perioadă, în acest iad, patruzeci de închisori şi de 
lagăre de exterminare. Eu văzusem doar unul.

De la Cernavodă, mergând cu vaporaşul în cursul Dunării, la 
numai câţiva kilometri, pe stânga, în “Baltă”, cum se spunea, se 
afla ferma Cegani-Dunăre. Era o fermă-grădină aşezată pe malul 
apei. Locul era izolat, ca la un lagăr de muncă. Zilierii, majoritatea 
femei şi copii, dormeau în barăci şi mâncau la cantină. La grădină 
lucrau şi una-două echipe de femei, din satele dunărene. Aceste 
femei cântau toată ziua. Dislocaţii nu cântau niciodată. De la 
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Cegani, se venea acasă odată la două săptămâni. O duminică cel 
puţin, zilierii şi-o petreceau la fermă şi pentru ei nu era sărbătoare, 
ci o zi pustie şi urâtă. Ciocani Elisabeta (nr. 211), mamă tânără pe 
atunci, nu poate uita cum duminica, la fermă, spăla fetele pe cap, 
cu apă din Dunăre. Maria avea atunci 13 ani, iar Agata 12 ani. În 
curând, cele două fete vor abandona cu totul şcoala pentru a-şi 
ajuta părinţii, aşa cum o vor face şi mulţi alţi copii. Cele şapte 
clase aveau să le termine după mulţi ani, la fără frecvenţă, când 
erau deja femei măritate, având ele însele copii la şcoală.

Băieţii preferau să lucreze în timpul campaniei agricole de vară 
“la târâş”. Pe atunci nu existau combine. Snopii de grâu se duceau 
într-o arie, la marginea satului. În timpul treieratului, în spatele 
batozei se adunau paiele grămadă. Această claie trebuia urcată 
pe şira de paie cu un cablu tras de un tractor (K.D. pe şinile), din 
partea opusă. 

Cel de la târâş avea sarcina de a ţine cu un băţ legătura dintre 
verigile lanţurilor ce cuprindea o claie cât mai mare şi se târa 
odată cu paiele. Ajuns sus, scotea băţul şi grămada se elibera. 
Cu timpul, şira de paie lua proporţii, cablul trecând mereu pe 
deasupra. „La târâş” lucrau mai ales copii. Un exemplu: Lebanov 
Rafael îşi lua şi verişorul Ciocani Petru, de 7-8 ani, numai ca 
să poată primi şi acesta de mâncare. Uneori, în urcuş, târâşul 
aluneca de pe şiră îngropând însoţitorul sub o avalanşă de paie. 
Asemenea „accidente” erau gustate de copii pentru că nu s-au 
soldat niciodată cu urmări grave. Eu însumi am fost „îngropat” 
sub târâş şi căutat apoi cu grijă pentru a nu fi împuns cu furcile.

În Bărăgan, dislocaţii au avut obligaţia să înveţe să facă de 
toate: şi-au măltărit singuri casele, căzându-le tencuiala în cap; au 
inventat văruitul cu o cârpă muiată în var. Mama, Mirciov Maria, 
din ţărancă a devenit croitoreasă. Pentru a putea să-şi crească 
copiii, a lucrat până noaptea târziu la lumina lămpii cu petrol. 
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Vecinul, Stoianov Vichentie (nr. 260/a) s-a dovedit priceput la 
toate, până la a fi pantofar. Mai uşor a fost pentru cei veniţi din 
armată, unde au învăţat zidăria şi dulgheria. Mecanicii şi-au găsit 
de lucru în profesie, aşa cum s-a întâmplat cu Kalapiş Feri, ajuns 
şef de sector la S.M.T. Hagieni din comuna Vasile-Roaită, raionul 
Feteşti. Roncov Ştefan şi-a schimbat condiţia de ţăran mecanic 
în ospătar, ajungând la întoarcere impegat la C.F.R. N-a fost 
greu pentru Mezin Emeric, ca fost secretar de Sfat popular, să 
ajungă economist la Oraca-Feteşti. Dr. Bojin Petru a continuat 
să-şi practice meseria cu generozitatea, omenia şi priceperea de 
acasă, deşi lucra în condiţii mai mult decât precare. Mulţi dintre 
dislocaţi îi datorează viaţa. Casa şi averea sa din Dudeştii Vechi 
vor căpăta însă noi stăpâni, din rândul comuniştilor hrăpăreţi.

De regulă, deportaţii nu primeau posturi de comandă – nu 
puteau fi nici pontatori, nici şefi de echipă, ci numai zilieri – fiind 
suspectaţi că ar fi sabotori. Majoritatea dislocaţilor formau o 
astfel de armată de zilieri, neavând cai şi căruţe. Cei care le aveau 
se angajau la diferite munci, până şi iarna. Iată câteva amintiri:la 
o fermă de stat din Feteşti, s-alucrta de bună voie toată noaptea, la 
tăierea tulpinilor de floarea-soarelui, de teama ca directorul să nu 
se răzgândească, lăsând oamenii fără aceste „lemne” pentru sobă; 
la Grădiştea, în primul an, deportaţii au lucrat la cosit şi la treierat 
fără plată, cei din conducere îndemnându-i să-şi ea câte puţin din 
recoltă: „cu traista, nu cu sacul”; iarna au lucrat pentru armată 
transortând lemne şi cărbune. Într-o iarnă au fost chemate la 
aeroport, pentru „un transport” trei căruţe – una era a tatălui meu 
– dar bulgarii, ajuşi la faţa locului, au refuzat lucrarea umilitoare, 
când au înţeles că trebuiau să cureţe WC-urile. Refugiaţii, în 
schimb, cântărind câştigul, au acceptat „transportul special”.

Mai cu râvnă au lucrat ţăranii desrădăcinaţi în vara anului 
1953 atunci când s-a primit 25% din recolta pentru cositul, 
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treieratul şi transportul grâului. Familiile care au avut cai şi braţe 
de muncă  – n-au fost scutiţi nici copiii – au primit până la 3000 
kilograme de grâu. Lu crarea aceasta neaşteptată şi bine plătită 
a venit în urma decretului 308. Potrivit decretului, localnici 
care s-au angajat la stat, ca să capete cartelă – pe vremea aceea 
cartelele erau un privilegiu de stat şi de partid – au fost obligaţi 
să predea statului pământul gata însămânţat! Din acest pământ 
s-au dat apoi deportaţilor, în 1954 câte două hectare pentru po-
rumb. Unii au refuzat, de frică. Ţăranului Mirciov Ioan, bunicul 
meu, nu-i mai trebuia pământ, după ce fuse bătut şi călcat „pentru 
pământ”, arestat şi închis la Popa Şapcă, „pentru cote”. Cine s-a 
fript cu ciorba suflă şi în iaurt. Toamna, unii au semănat grâu pe 
suprafeţele primite „în folosinţă”, iar în vara lui 1956 s-au întors 
să-l recolteze. Deportaţii n-au fost împiedicaţi să supravieţuiască, 
dar nici nu s-au îmbogăţit. Au trăit de azi pe mâine, ca nişte slugi 
prost plătite ale statului comunist su portând umilinţele pe care 
numai credinţa în Dumnezeu le poate tolera. 

În cei aproape cinci ani de deporatare, între satul nou şi 
satele răgăţene apropiate se vor stabili legături umane fireşti 
şi generoase, fără conflicte. Teama de la început a locatarilor, 
stârnită de diversiunea cu „titoiştii”, „coreienii”, „chiaburii răi” 
şi „basarabenii trădători”a fost repede risipită de cunoaşterea 
adevărului. Atunci compasiunea şi semnele de omenie au luat 
locul suspiciunii şi neîncrederii. Câteve amin tiri: sătenii băştinaşi 
au acceptat să găzduiască copiii mai mici ai bănăţenilor, luându-i 
acasă fără nici o plată. Doamna învăţătoare Mezin Maria îşi 
aminteşte, cu recunoştinţă, despre o familie de la marginea satului 
care i-a găzduit în primele zile soacra şi copilul. Corespondenţa 
fiind cenzurată, localnicii acceptaseră să fie destinatari conspirativi. 
În felul acesta, nu se mai „pierdeau” atât de multe scrisori. Totul 
pare azi o naivitate, cunoscându-se abilitatea Securităţii, dar 
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faptele relevă ome nia şi compasiunea localnicilor, care au înţeles 
să întindă o mână de ajutor celor pedepsiţi de o politică abuzivă 
şi inumană. 

Aceste legături se întemeiau şi pe o evidentă stare de uimire şi 
surpriză. Satul nou bănăţean şi satul vechi regăţean se descopereau 
unul pe celălalt, ca două lumi diferite, bănăţenii au rămas uimiţi 
de un anume primitivism al localnicilor. Aceştia se mulţumeau cu 
atât de puţin : caii mici şi carele mici; ceaunul şi căţelul pentru 
dormitul în câmp o săptămână; tăiatul grâului cu secera; forma 
în colţ a sapelor; casele joase şi mici, acoperite cu tablă, şi fără 
gard; lipsa grădinilor şi a cotărcilor; imaginea neîndestulătoare 
a purcelului legat de picior; apetitul pentru mămăligă şi peşte, 
ca şi multe alte „ciudăţenii” vrednice de mirare. Niciunde nu se 
puteau vedea utilajele şi maşinile „nemţeşti” care se foloseau 
în agricultura bănăţeană. Lipseau şi fructele din pomi altoiţi; 
lipsea şi viţa de vie nobilă. Nu existau acele gospodăriii ţărăneşti 
individuale, puternice şi bogate, specifice Ardealului şi Banatului.

Localnici au fost uimiţi, la rândul lor, de hărnicia şi priceperea 
bănăţenilor şi n-au mai dat crezare zvonurilor subversive, nici 
defăimărilor şi învinuirilor, întrebându-se: „Măi, oare de ce i-o fi 
adus pe oamenii ăştia din Banat?! ”Treptat, localnicii au urcat la 
Valea Viilor ca să vadă „satul de sus”, mai ales grădinile, întrebând 
cum se seamănă morcovii şi macul, cum se pun cartofii, în ce 
mod se cultivă răsadurile şi multe altele. Se mirau şi de pâinile 
dospite, crezând că sunt puse una peste alta. Civilizaţia bănăţeană 
(apuseană) era pentru localnici un adevărat miracol.

Bănăţenii au fost, pentru mulţi dintre ei, factor de civilizaţie, 
învăţându-i, de pildă, să abandoneze secera pentru coasă şi să 
grebleze. Tot bănăţenii i-au învăţat să aibă, pe lângă casă, o grădină 
cu „de toate”, dar mai ales să prepare porcul „bănăţeneşte”, nu să-l 
mănânce într-o lună, de sărbători, cum era obiceiul. Într-adevăr, 
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iarna, răgăţenii atârnau de streaşină porcul despicat şi tăiau din 
el în grabă, de teama dezgheţului. Invitaţi la Feteşti, în vizite de 
prietenie, dislocaţii au adus cu ei secretul şuncilor din Banat şi a 
pâini de casă, pe lângă multe alte deprinderi specifice civilizaţiei 
satelor bănăţene. Localnicii se vor dovedi interesaţi de toate 
acestea, mulţi vizitând satele bănăţene după sfârşitul deportării.

Oamenii s-au apropiat între ei, dar peisajul Bărăganului va 
rămâne străin bănăţenilor. Satele erau aşezate mai mult jos, de-a 
lungul Borcei. Sus, nu se vedeau nicăieri vii şi pomi fructiferi, 
nici măcar co paci. Privirea se întindea în zare, la nesfârşit, fără 
a întâlni vreun sălaş. Imensitatea Bărăganului copleşea sufletele 
deportaţilor, stârnindu-le sentimente de izolare şi singurătate. Şi 
peisajul din Baltă, cu trecerea repetată a Borcei şi a Dunării, îi 
neliniştea şi îi speria, prin prezenţa necontenită a primejdiilor. 
Bănăţenii priveau cu mirare la turmele de bivoliţe care treceau 
peste Borcea şi peste Dunăre, şi se gândeau la mănoasele câmpii 
din Banat, orânduite după şcolile agricole din Apus.

Pentru a se îmbărbăta şi pentru a-şi linişti sufletul, deportaţii 
îşi făcuseră obiceiul de a vorbi zilnic despre întoarcerea acasă. 
Printre rude şi vecini, era cunoscută ironia amară a bunicului meu, 
Mirciov Ioan: „Chiar acum se fabrică vagoanele pentru noi, ca să 
ne ducă acasă!” – răspundea el zvonurilor care nu se adevereau. 
Deşi mulţi îi dădeau dreptate, totuşi să încăpăţânau să creadă că 
vor pleca „mâine”.

În cele din urmă, iluziile de întoarcere s-au pierdut şi mai 
mult, odată cu înlăturarea la 26-27 mai 1952, pentru atitudinea 
împăciuitoare faţă de chiaburi, a „grupului de trădători” Ana 
Pauker, Vasile Luca, Theohari Geogescu. O amintire: în fiecare 
sală de clasă, peste noapte, dispăruseră o parte din figurile Birolui 
politic şi apăruseră feţe noi: Gheorghe Gheorghiu-Dej care 
devine şi Preşedinte al Consiliului de Miniştri, Nicolski – şeful 
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securităţii iar Drăghici – ministru de interne. Partidul se întărea, 
iar americanii nu mai veneau. Deportaţii suportau din plin cultul 
lui Stalin şi rusoficarea. Cine îţi dă nu te înşeală – spune un 
proverb bulgăresc. Dar cine îţi ia? Comuniştii le-au luat totul şi 
nu conteneau de a le mai cere.

Zilnic, deportaţii puteau vedea cum treceau zeci de garnituri 
de tren cu cisterne petroliere, mergând spre Constanţa, în contul 
celor 300 de milioane de dolari, datorii de război pentru URSS. 
În anii aceia grei, Canalul şi Bărăganul concentraseră cele nai 
multe lagăre de exterminare şi de deportare; de aceea, speranţele 
de întoarcere păliseră tot mai mult.

Deportaţii trebuiau să îndure noi abuzuri şi să priveacă 
neputincioşi la ciudăţeniile şi vitregiile exilului. Câteva amintiri 
ciudate: deasupra satului năpăstuit, apăruseră nemaivăzute păsări 
de pradă. Adesea, bănăţenii vedeau uliul care se rotea la mare 
înălţime deasupra caselor, bordeielor, şi grădinilor, apoi cobora 
glonţ şi fura un pui. Aşa ceva nu s-a mai văzut în Dudeştii Vechi 
sau în alte sate bănăţene.Curând, oamenii vor învăţa să recunoască 
duşmanul din cer şi, atunci când apărea uliul, strigau pe unul 
din paznicii de câmp, care avea puşcă. Azi, după multe decenii, 
Ţigănaş Ion îşi aminteşte de aripile uriaşe ale păsărilor ucise pe 
„strada bulgarilor”.

Pe cer, se roteau zilnic şi avioanele cu reacţie. În apropiere, la 
câţiva kilometri, se afla un aeroport militar sovietic, de pe care 
se ridicau zeci de aparate (Mig-uri) în demonstraţie de forţă şi 
măiestrie de zbor, asurzind lumea terestră. Cu timpul, activitatea 
de zi şi de noapte a aeroportului s-a integrat peisajului şi nu 
mai speria pe nimeni. În ultimii doi ani ai deportării, se puteau 
întâlni, duminica, militari ruşi veniţi printre deportaţi, ca să 
vândă ieftin ceasuri „Pobeda” şi colonie „Liliac”. Este de mirare 
azi că sovieticii au fost lăsaţi în voie să vadă mizeria satului nou 
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românesc. Ceea ce nu puteau vedea în Siberia, aceşti militari 
străini puteau observa în România.

Într-adevăr, satul nu prea era arătos, avănd case strâmbe şi 
bordeie primitive, uliţe prăfuite sau desfundate, grădini fără 
pomi şi curţi fără gard. Astfel, la întrebarea „Unde stai?” unii 
răspundeau cu seninătate disimulată: „Pe mizeria Nord-Vest”, în 
loc de Liziera Nord-Vest, cum se numea una din străzile lungi şi 
de margine pe care se aflau multe case de bulgari, printre care şi 
casa noastră.

Glumind, deportaţii puteau spune într-un mod nu tocmai 
nevinovat ceea ce ascundeau în gând. Un exemplu: la Constanţa. 
Maniov Pavel, fiind plecat să-şi cumpere o bicicletă, a fost oprit 
de un miliţean. Acesta cerându-i buletinul, l-a întrebat ce-i cu 
ştampila D.O. de pe poza buletinului. Răspunsul ţăranului a 
fost inspirat şi salvator: „Drepturile Omului, tovarăşe miliţian!” 
Legendă sau adevăr, întâmplarea a rămas memorabilă.

Din exces de vigilenţă şi din motive de securitate, la scurt 
timp de la sosirea în Bărăgan, toate bicicletele şi motocicletele 
aduse de deportaţi au fost confiscate, ca nu cumva aceştia să 
evadeze. Bicicleta tatălui meu, cumpărată cu bani mulţi de la 
Radna, a devenit astfel bun public, fiind folosită de Lorentz, 
omul de serviciu de la Sfatul Popular. Ulterior, când puţini din 
cei deportaţi au putut să-şi cumpere biciclete noi, acestea au fost 
aproape interzise, prin diverse şicane şi amenzi abuzive. Maniov 
Vichentie jr. îşi aminteşte că prima oară i-a fost capturată bicicleta 
pentru că circulau pe ea doi copii şi aveau pantaloni scurţi (!), 
iar a doua oară, pentru că a fost la Bucureşti după o adeverinţă 
– drum interzis până şi unui şcolar deportat. La întoarcere, a fost 
pedepsit prin luarea bicicletei, singurul obiect de valoare din casă.

Satul nou avea o geografie monotonă, casele, colibele şi 
străzile semănau atât de mult între ele încât bătrânii şi copiii, 
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mai ales în lunile de început, se rătăceau adesea. Se povesteşte 
întâmplarea cu un copil mărişor care, rătăcit şi speriat, a trebuit 
să fie dus în centru, „la cooperativă”, fiindcă numai de acolo ştia 
cum să meargă acasă. Şi bătrânii erau dezorientaţi, de multe ori 
deschideau uşi străine crezând că au ajuns la casa lor, atât de mult 
nivelaseră deportarea şi colectivismul ograda fiecăruia.

În centrul satului, lângă şcoală, se afla clădirea modestă a 
Sfatului Popular. Primar a fost un sârb. Milutin, om de treabă, iar 
secretară, una Leşanu, soţia unui securist din Sânnicolaul Mare, 
care-şi deportase singur nevasta, pentru că-l denunţase în legătură 
cu nişte afaceri cu aur. Această aventurieră era o adevărată coadă 
de topor şi ea conducea de fapt Sfatul Popular, fiind încurcată cu 
unul Chitic, reprezentantul autorităţilor din Feteşti. Oamenii au 
fost obligaţi de acest individ să construiască o casă şi amantei sale, 
dar până la urmă administratorul corupt va ajunge la închisoare. 
Aceste mizerii morale mâhneau şi mai mult sufletele deportaţilor, 
pentru care nedreptăţile păreau fără de sfârşit.

Tot în centru, se găsea dispensarul, care la început a funcţionat 
într-o colibă, şi o casă de naştere, cam rece şi slab dotată, dacă 
socotim numărul de copii noi-născuţi care au murit în Bărăgan.

Se ştie că iernile în Bărăgan sunt mult mai grele decât în Banat. 
Dacă prima iarnă a fost mai blândă şi fără evenimente mari, în 
schimb, iernile care au urmat s-au dovedit tot mai aspre şi mai greu 
de trecut. Necazurile datorate locurilor n-au întârziat să vină. Aşa 
s-a întâmplat în primăvara anului 1953 când s-au topit zăpezile. 
Atunci, câtorva case, vreo opt la număr, aflate în locuri în care 
băltea apa, fiind bătute puternic de ploi, li s-a înmuiat temelia şi 
s-au lăsat ca nişte ciuperci. Aceşti sinistraţi şi-au făcut din nou 
bordeie, nu şi-au mai ridicat case. Surparea parţială a zidurilor 
casei a trăit-o şi familia Sofran Ioan (nr. 982). Asemenea prăbuşiri 
au avut loc pentru că s-au bătut case şi în locuri joase, urmărindu-
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se respectarea aliniamentului. Dacă porumbul se semăna atunci în 
pătrat, de ce să nu fie astfel şi casele? Familia Mezin îşi aminteşte 
că trebuia, conform planului, să-şi ridice casă într-un asemenea 
loc adâncit, ca un fund de farfurie. Numai după ce locul a fost 
inundat de poaie şi s-a înecat coliba, apa intrând peste dulapuri şi 
haine, inginerul constructor a aprobat să fie mutat locul casei. Ca 
să nu fie spălate şi înmuiate zidurile dinspre nord, de unde băteau 
ploi şi vânturi puternice, în stare să le dărâme casa, deportaţii le-
au protejat prelungind streşinile cu papură, sprijinită de un gard 
protector. Casele au căpătat aspectul unor saivane, dar au rezistat 
până la sfârşitul deportării. Până atunci însă, aveau să se petreacă 
încă multe.

În aceea primăvară ploioasă, la 4 martie 1953. Stalin a fost lovit 
de aripa morţii. Dictatorul va muri la 5 martie seara, dar vestea 
despre dispariţia „genialului” avea să fie anunţată la radio abia a 
doua zi, la ora 8,00 dimineaţa.  Ştirea a zguduit poporul – deţinuţii 
şi deportaţii în primul rând – nu de durere, ci de bucurie”. Bine că 
s-a terminat cu el!” – îşi ziceau. Radio „Europa liberă” se întreba: 
„Tiranul a căzut. Va cădea şi tirania?” Au fost declarate patru 
zile de doliu, între 6 şi 9 martie, dar zile lucrătoare. Comunicatul 
C.C. al P.M.R. anunţa: „Pentru partidul şi poporul nostru moartea 
tovarăşului Stalin constituie cea mai grea pierdere”. La 8 martie, 
ziarele îl prezentau pe „genialul” şi „victoriosul Stalin pe catafalc”. 
„Bine că a crăpat”- ziceau deportaţii. La 9 martie, oamenii au fost 
duşi la statuile şi portretele lui Stalin. La ora 11 (ora 12,00, ora 
Moscovei), timp de trei minute a fost ordonată încetarea oricărei 
activităţi la oraşe şi sate. O amintire: Elevii deportaţi au fost 
încolonaţi în coridorul lung al şcolii din Valea Viilor şi obligaţii să 
asculte, în tăcere, sirenele. Partidul ar fi vrut ca oamenii să plângă cu 
lacrimi de crocodil, dar nu plângea nimeni. Copiii ştiau de acasă, că 
Stalin i-a deportat în Bărăgan, dictatorul fiind comparat cu dracul. 
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În urma morţii tiranului, după ce lucrările de la Canal au fost 
oprite, speranţele de întoarcere ale dislocaţilor s-au mai aprins. 
Din nefericire, în scurt timp, aveau să constate că pentru ei nu s-a 
schimbat, decamdată, aproape nimic. În continuare, trebuiau să 
suporte aceeaşi izolare şi să lupte cu noi şi noi greutăţi. La zidul 
deportării se adăugau şi vitregiile naturii din Bărăgan.

O întâmplare. Fiind cu căruţa după lemne în Balta Borcei, 
bătrânul Maniov Petru (nr. 279), în urma ploilor şi a inundaţiilor, 
a fost surprins de o viitură de apă şi a rămas izolat şi singur în 
baltă, timp de o săptămână. Fiind un caracter puternic, obişnuit 
cu viaţa aspră de la sălaşul de acasă, bătrănul nu s-a speriat de 
situaţie, ci a supravieţuit mâncând broaşte ţestoase puse pe foc, 
cu carapace cu tot. Asemenea umilinţe şi situaţii-limită n-au fost 
singulare.

N-au lipsit nici samavolniciile. „Conform legii prestaţiei, 
ficare cetăţean este obligat a presta 5 zile pe an, iar chiaburii până 
la 20 de zile”. Când nu se putea asigura pâinea, apăreau greutăţi 
în mobilizarea forţei de muncă. Oamenii refuzau să iasă la lucru, 
dacă mulţi dintre ei nu câştigau nici preţul mâncării. Iată câteva 
exemple: În 1953, mai multe zeci de femei, copii şi bătrâni din 
rândul deportaţilor au fost duşi cu forţa în baltă să adune „laba 
pisicii”, plantă cerută de „de industria noastră socialistă”. În 
acelaşi an, mai multor familii din zona marginală a satului le-a 
fost confiscat grâul cumpărat în mod cinstit, pe motiv că l-ar fi 
putut fura, peste drum aflându-se această cultură. În împrejurările 
de atunci, suspecţii şi vinovaţii, în mod tendenţios, erau căutaţi 
printre deportaţi, văzuţi, mai întotdeauna, ca „duşmani” şi 
„sabotori prezumtivi”.

Nici obligaţiile de impozit şi de colectare a produselor agricole 
nu i-au ocolit pe dislocaţi, fiecare casă trebuind să achite o sumă 
în lei şi 5 kilograme de carne, pentru grădină. Cei care luaseră în 
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folosinţă pământul dădeau şi 15 kilograme de carne pentru fiecare 
hectar sau vită mare.

Considerându-se că nu prezentau suficientă încredere, în 
primii doi ani, tinerii deportaţi n-au fost luaţi în armată. Se aflau în 
armată doar cei recrutaţi înaintea deportării. Un caz: Kalapaş Feri 
(nr. 377) era în armată când află că „sunt dereglări cu populaţia 
din Bărăgan”.

Imediat merge la triajul din Bucureşti ca să culeagă informaţii, 
după care îşi procură un ordin de serviciu şi se duce la Feteşti, 
să-şi caute familia. Îşi aminteşte azi, cu lacrimi în ochi, de 
imaginea incredibilă de sinistraţi pe care a văzut-o în „satul nou”: 
adăposturi din dulapuri, căruţe, pături, crengi, bumbac şi paie. 
După ce a fost lăsat la vatră, s-a dus acasă, încercând să rămână 
la Dudeştii Vechi, dar a fost chemat cu ordin la Timişoara, apoi la 
Bucureşti, de unde este dus cu delegat până la Feteşti şi redat cu 
„D.O” familiei deportate.

Abia după moartea lui Stalin, în 1953, au fost luaţi în armată 
şi tineri din rândul deportaţilor, mobilizaţi fiind Nacov Nicolae, 
Nacov Ion, Nacov Petru, Petcov Ioan, Stoianov Pavel, Dragomir 
Petru, Stoianov V. Gh., Stoianov C. Gh., Ganciov Ioan şi Vasilcin 
Rocuş. În armată, ei vor fi puşi numai la muncă în agricultură, 
iar unii vor învăţa mai târziu o meserie (zidar, dulgher, tâmplar, 
mecanizator etc.).

La doi ani de la deportare, s-a reuşit ridicarea unui cămin 
cultural în centrul satului. Şcoala putea acum să-şi prezinte 
serbările şi programele, oficialităţile aveau unde să convoace o 
şedinţă, dar mai ales tinerii vor putea organiza “baluri”. Imediat 
a luat fiinţă orchestra satului, a cărei suflet a fost talentatul sârb 
Duşan , un acordeonist virtuos din Variaş. În serile lungi de iarnă, 
la căminul cultural s-au ţinut multe aşa-zise baluri la care luau 
parte, alături de tineri, şi copii de 12-14 ani şi mulţi părinţi, aceste 
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modeste distracţii improvizate în sărăcie fiind singurul mod de 
evadare din cenuşiul existenţei. La cămin, ca şi la muncă, se 
întâlneau toate naţionalităţile. În Valea Viilor, sat cu câteva sute 
de case şi zeci de bordeie, au trăit în deplină înţelegere sârbi 
din Cenad, Sânpetru şi Variaşi, cu bulgari din Dudeştii Vechi, 
maghiari din Chegleviciu şi Beba Veche, germani din Teremia, 
Tomnatic şi Biled, evrei ridicaţi din aceste sate ca şi basarabeni 
refugiaţi, oameni de diferite naţionalităţi, familii unite prin destinul 
Bărăganului şi având aceeaşi speranţă: întoarcerea acasă. În satul 
nou, exista o preponderenţă a naţionalităţilor conlocuitoare faţă 
de naţionalitatea română, dar niciodată n-au existat neînţelegeri 
între acestea. Se simţeau uniţi prin destinul pribegiei forţate şi de 
aceea se încurajau şi se ajutau unii pe alţi,ca buni fraţi de suferinţă.

Uneori, în serile de vară, lângă căminul cultural venea 
“caravana” – un cinematograf mobil “pentru culturalizarea 
maselor”. Copiii alergau primii să vadă filmul care era inevitabil 
sovietic, obligatoriu precedat de două jurnale propagandistice 
despre “viaţa nouă” ce se construia în Republica Populară. 
Dacă operatorul era mai generos, spectatorii ascultau şi puţină 
muzică, melodiile oferite fiind “Marinică, Marinică” şi “E Lenuţa 
tractoristă”. O amintire: la şcoală, copiii au fost povăţuiţi să vadă 
filmul “Hamlet”, chiar dacă pentru aceasta trebuiau să meargă pe 
jos mulţi kilometri până la Feteşti-Gară. Alţii s-au dus în schimb 
să râdă cu Vasile Tomazian, trăind destulă tragedie în deportarea 
însăşi. Cultura sufocată de festivismul vesel marca epoca 
proletcultismului. Ba mai mult, copiii din satul nou trebuiau să 
asculte la şcoală texte şi cântece care proslăveau pacea şi viaţa 
nouă într-o ţară care i-a dezrădăcinat şi care le-a deportat copilăria.

La sfârşitul toamnei anului 1953, deportaţii se simţeau ceva 
mai pregătiţi pentru a trece iarna în Bărăgan. Din nefericire, cu 
toate precauţiile, pentru ei avea să fie cea mai grea iarnă trăită în 
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Bărăgan. Crivăţul din noiembrie şi viscolele din decembrie nu 
provesteau nimic neobişnuit. Pe la mijlocul lui ianuarie 1954, un 
nou viscol puternic, de câteva zile, a oprit copiii să meargă la 
şcoală, ceea ce nu era pentru prima oară. Cu totul surprinzător, 
la scurt timp, în 27 ianuarie a început un nou viscol, neobişnuit 
de puternic şi cu multă zăpadă, ca o avalanşă. După o săptămână 
de viscol, bordeiele şi casele au rămas îngropate în lungi dune de 
zăpadă, înalte cât casa. Din cauza obstacolelor, zăpada s-a clădit 
în valuri. Satul întreg părea ca o mare glaciară cu valuri uriaşe de 
zăpadă – nemaivăzută imagine nici pentru localnici. Fotografiile 
care s-au făcut atunci sunt imagini de netăgăduit pentru acea iarnă 
cumplită şi de neuitat – o iarnă care a făcut multe victime până la 
Bucureşti.

Când vremea s-a mai potolit şi oamenii au deschis uşa spre 
interior, cum prevăzuseră proiectanţii, au avut surpriza de a vedea 
în faţă un zid alb de zăpadă, puternic bătătorită. Lopata de lemn 

Imaginea unei case tip în care au locuit deportaţii
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şi mătura nu foloseau la nimic. Era nevoie de cazmale şi lopeţi 
metalice pentru a săpa tunele şi coridoare de ieşire din casă şi de 
acces spre grajd sau spre vecini. Zăpada era vâscolită atât de tare, 
încât se tăia în cuburi pe care putea sta un om fără a le sfărâma. 
După viscol, primii oameni ieşiţi din casă s-au dus mai întâi să 
dezgroape bordeiele din care se vedeau doar coşurile. Astfel, 
bătrânii din bordeie au fost salvaţi de la moarte. N-au putut ieşi din 
casă nici cei a căror uşă se deschidea, din greşeală, spre exterior. 
Aceştia au folosit ieşirea prin fereastră sau au fost dezgropaţi de 
vecini. Uimirea cea mare a copiilor a fost că zăpada a fost  atât 
de tare bătătorită de viscol, încât puteau urca şi coborî dealurile 
albe de nea fără a se scufunda în nămeţi, aproape fără a lăsa urme. 
Dacă copii se jucau prin tunele cu o singură sanie adusă de un tată 
mecanic la S.M.T. (Roncov Mihai), în schimb, grijile reveneau 
celor mari. Din cauza viscolului, apa de băut pentru animale şi 
oameni era imposibil  să mai fie adusă din satele de “jos”. Izolaţi 
de alte surse, copiii scobeau cu polonicul în cele mai curate straturi 
de zăpadă, până umpleau un vas ce era pus pe sobă. În acea iarnă 
grea, în care a fost înzăpezit şi Bucureştiul, deportaţii şi-au ars 
până şi paiele din saltele, ca să nu moară de frig. Oamenii au 
topit zăpadă pentru apă până la mijlocul lui martie. Se povestea 
că imediat după viscol, în centrul satului, au fost văzuţi trei-
patru lupi. De frică, oamenii se aşteptau unii pe alţii la marginea 
satului, ca să meargă mai mulţi pe poteca întunecată ce ducea 
spre Feteşti sau Buliga. Uneori, se punea o lampă sau un felinar, 
asemenea unui far, ce semnaliza ultima casă de la marginea 
satului. Neavând încălţări potrivite, copiii purtau cizme înalte din 
piele galbenă, cu care, în vremuri bune, femeile bulgăroaice se 
ducea duminica la biserică. Bătrânii îşi ziceau mereu că o duc 
mult mai greu în Bărăgan decât sluga avută acasă. Era ştiut, prin 
tradiţie, că în Banat slugile găseau în fiecare dimineaţă o sticluţă 
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de rachiu pe ferestruica grajdului, mâncau la masă cu stăpânul, 
aveau pâinea şi îmbrăcămintea tocmite pe un an, primeau doi 
purcei, ţuica şi vinul de sărbători şi puteau creşte liniştiţi o casă cu 
copii, fără a fi datori cu nimic statului. Mai târziu, după câţiva ani 
de colectivizare forţată, şi slugile vor ajunge să regrete stăpânii 
de altădată. Treptat, nostalgia vremurilor bune de odinioară o 
trăiau toţi oamenii cinstiţi şi harnici, deportaţi şi nedeportaţi, fiind 
deopotrivă victime ale transformărilor socialiste.

Iarna grea din 1953/1954 a fost şi mai cumplită pentru deportaţii 
de la Frumuşiţa (se aflau acolo şi opt familii din Dudeştii Vechi). 
Satul strămutaţilor a fost îngropat sub nămeţi. Autorităţile şi 
deportaţii se temeau că topirea bruscă a zăpezii va inunda noua 
aşezare şi va înmuia zidurile de chirpici ale caselor. De aceea, 
sinistraţii au fost mutaţi în locuri mai sigure – a fost o a doua 
ridicare de acasă – fiind repartizaţi în casele localnicilor, unde 
au stat un timp, fiind acceptaţi cu omenie. Din fericire, zăpada 
s-a topit foarte încet, casele şubrede rămânând în picioare şi 
dislocaţii au putut să se întoarcă, mai săraci la sărăcia lor. În 1955, 
revărsarea Prutului va îneca satul nou, deportaţii fiind strămutaţi 
încă o dată. Locul deportări părea blestemat. Iată ce povesteşte un 
martor, care narează azi nepoţilor multe asemenea triste amintiri 
din copilăria sa deportată.

Vasilcin Rocuş îşi aminteşte că avea 14 ani, când a fost deportat 
împreună cu părinţii. Au fost ridicate din casa lor cinci persoane, 
adică părinţii cu doi băieţi şi o fată (Rocuş de 14 ani, Petru de 11 
ani şi Ecaterina de 16 ani). O soră, Ani, de 19 ani, fiind măritată la 
Denta, a scăpat. Trei zile au stat în gară la Dudeştii Vechi pentru că 
în ultima clipă au fost date jos din primul tren 8 familii de bulgari, 
fiind înlocuite cu alte familii din Chegleviciu. Aşa se face că cele 
8 familii de bulgari s-au rupt de consătenii lor (care vor ajunge, 
cum sa ştie, la Feteşti)  şi vor fi duse pe Lacul  Brateş, dincolo 
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de Galaţi. Lacul a fost desecat pe jumătate printr-o îndiguire 
nesigură. Debarcarea s-a făcut la gara din comuna Frumuşiţa, 
apoi dislocaţii au fost duşi la 7 km înăuntrul lacului, într-un loc 
aflat la 4 m sub cota de inundaţie şi la 2 km de digul Prutului. 
Cu siguranţă că nu o minte inginerească a făcut această alegere 
periculoasă.

În acel loc au fost deportate şi familiile din Beba Veche, 
Chegleviciu, Checea, Săcălaz, Cărpiniş, Giulvăz şi alte localităţi 
bănăţene. 

Cele 8 familii de bulgari au ajuns cu ultima garnitură uriaşă, 
trasă de trei locomotive. Când au fost duşi în Baltă, oamenii au 
văzut cu mirare că acolo se aflau de trei zile alţi deportaţi care îşi 
construiau deja colibe. Erau aproximativ 800 de familii cuprinse 
în câteva sute de numere de casă, aranjate pe 12 străzi care 
întretăiau alte două. Aşezarea se afla într-un loc înspăimântător 
pentru un bănăţean; până şi animalele trebuiau învelite cu pături 
din cauza ţânţarilor, peste tot mişinau şerpi de casă, iar apa de băut 
era  tulbure, fiind adusă din Prut…Nici bordeie nu s-au putut face, 
ca în alte sate ale deportaţilor, pentru că dacă săpai o jumătate 
de metru sub pământ, mustea o apă verzuie şi apăreau imediat 
broaşte. Aşa că în primele luni, oamenii aruncaţi sub cerul liber 
şi-au făcut colibe din trestie, din iarbă sau din crengi. Mai târziu 
s-au făcut casele din chirpici şi s-au acoperit cu stuf sau paie, aşa 
cum i-au învăţat nevoile.

Cei mai mulţi s-au dus imediat la lucru la G.A.S. Prut şi 
G.A.S. Orezărie, unde au plivit orez, s-au angajat în zootehnie, în 
agricultură sau la grădină, ca să poată supravieţui.

Erau munci grele, mai ales plivitul orezului, când trebuia să 
stai până la brâu în apă. Mulţi s-au îmbolnăvit, iar Galaţiul se 
afla la 25 de km şi nu se putea ajunge acolo decât cu trimitere 
pentru doctor. Oamenii trăiau în mizerie, neavând bani nici pentru 
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încălţări. Copil fiind, Vasilcin Rocuş îşi aminteşte că bunica sa îi 
cosea cu mâna un fel de cipici, folosind pânza pe care o tăia din 
poalele aduse din Banat. Satul nou s-a numit iniţial Frumuşiţa-
Nouă pentru că era aşezat la 7 km de comuna Frumuşiţa. Ulterior, 
satul nou s-a numit Brateş, iar azi este dispărut, fără nici o urmă.

Cei care au stat cinci ani, acolo nu pot uita niciodată anii grei 
ai deportării, dar mai ales îşi reamintesc de iernile cumplite. 
Astfel, în iarna anului 1953 a fost o înzăpezire totală, satul a fost 
îngropat sub nămeţi, de nu s-a mai văzut nici un coş, nici un stâlp 
de telegraf. Oamenii au supravieţuit cu greu, nefiind obişnuiţi cu 
viscolele.

De teamă că topirea zăpezii să nu înece aşezarea atât de şubredă 
a satului nou, în primăvara anului 1954 deportaţii au fost obligaţi 
să-şi părăsească locuinţele înzăpezite şi să se mute pe la casele 
localnicilor din Frumuşiţa, Ijdireni, Silviţa şi Tămăoani. Deşi au 
fost acceptaţi cu omenie de câtre localnici, din fericire, primăvara  
a fost mai blândă, zăpezile s-au topit lent, casele de chirpici au 
rămas în picioare şi oamenii s-au întors la vetrele lor sărace.

În schimb, în august 1955, în urma unor ploi torenţiale, Prutul  
a rupt digul şi a inundat Balta. A fost o noapte de coşmar. Miliţia 
a dat ordin ca fiecare să ia  ce poate  şi „să fugă la deal”. A venit 
şi armata în ajutor. Până a doua zi, satul a fost acoperit complet de 
ape. Şarpantele de pe acoperişul caselor au ajuns până la Galaţi, 
de le-au scos acolo şi le-au dat foc. Familiile deportate au devenit 
şi familii sinistrate, pribegind din nou la casele unde au fost 
găzduite în timpul cumplitei înzăpeziri. Atunci au primit dreptul 
de a lucra la Galaţi, dar viaţa a fost în continuare grea. Oamenii 
mâncau pâine veche, mucegăită, pe care o curăţau şi o mâncau din 
nou. Erau vaccinaţi des din cauza insectelor de baltă. Mulţi şi-au 
pierdut şi morţii din cimitirul înecat. Brateşul blestemat nu poate 
fi uitat. Cum nu pot fi uitate nici zilele din iernile deportării când 
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trebuiau să meargă la lucru prin zăpadă şi frig, biciuiţi de crivăţ 
şi pândiţi de lupi flămânzi. Se întorceau de la lucru, mergând în 
convoi, cu furci şi felinare în mâini. Amintiri de coşmar, care 
sperie şi azi.

Din nefericire, lupii n-au dispărut cu totul nici când deportaţii  
s-au întors acasă, cerându-şi drepturile şi averile. Într-adevăr, unii 
consăteni erau mai colţoşi decât lupii.

Ca o confirmare a celor povestite de Vasilcin Rocuş, 
prezentăm un fragment din cartea Golgota Bărăganului (1996) 
unde, la pagina 63, fostul deportat Franio Mixici din Checea îşi 
aminteşte următoarele: „Familiile deportate în Bărăgan în anul 
1951 în judeţul Galaţi şi-au denumit noua localitate Frumuşiţa 
Nouă – Brateş. Cum satul avea nevoie şi de un cimitir, au desenat 
o parcelă lângă un lan cu floarea soarelui. Aşa a primit cimitirul 
numele de Floarea - Soarelui.

Dacă cineva dintre noi era bolnav, ori devenea imobil din cauza 
bătrâneţii îi ziceau, glumind, că va merge la odihnă la Floarea 
Soarelui. Dar parcela pentru cimitir s-a dovedit a fi nefericit 
aleasă pentru că se afla aproape de Prut. De acest lucru au devenit 
conştienţi abia la 26 august 1955, când Prutul şi-a revărsat apele şi 
acestea au pornit-o val - vârtej câtre sat. Curând apele din hotarul 
nostru au atins cota incredibilă de 4 metri. Bine înţeles că sub 
apa se afla şi cimitirul, aşa cum era sub apă şi câmpul cultivat cu 
porumb şi alte cereale... A venit foarte curând şi timpul să părăsim 
Bărăganul şi să ne întoarcem la casele noastre, în Banat. Nu ne 
puteam lua rămas bun de la morţii noştri care erau sub pământ şi 
sub apă”.

Toţi cei care au trăit experieţa deportării în Bărăgan poartă în 
suflet, ca o cicatrice, drame care ar fi putut să nu fie, întâmplări 
triste pe care nu le pot uita, evenimente nefericite la care au fost 
martori neputincioşi. Satul întreg, în multe privinţe, era vrednic 
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de milă, existenţa însăşi în acest lagăr “deschis” fiind aproape o 
tragedie colectivă. De aceea, povestea vieţii oricărui fost deportat 
este o poveste tristă. Cei care au trăit un cincinal experienţa amară 
a deportării nu s-au mai putut elibera niciodată de acest coşmar. 
Şi după decenii, foştii deportaţi evocă obsesiv zilele petrecute în 
lagărul D.O. al domiciliului obligatoriu, pentru ei toate gândurile 
duc la Bărăgan. Mulţi nu înţeleg că deportarea a lăsat o rană în 
fiecare suflet. Cine a fost acolo, nu putea uita aceasta până la 
moarte.

Era de înţeles că nu puteam cuprinde în această scurtă istorie 
întâmplările tragice ale întregului sat, ci ne vom opri doar la câteva 
gănduri şi imagini întunecate din viaţa celor peste optzeci de 
familii de bulgari deportaţi. Primul eveniment nefericit, resimţit 
de comunitatea bulgară din Valea Viilor, a fost primul mort, o 
femeie în vârstă, Kalapiş Petra (nr. 170). Consătenii, uniţi acum  
prin destinul exilului, au fost martorii primei înmormântări fără 
preot şi au cunoscut întâia oară drumul spre cimitirul din Buliga. 
Prezenţa rudelor din Dudeştii Vechi – chiar a rudelor de gra dul 
întâi – a fost interzisă. Astfel, s-a putut întâmpla în Bărăgan, ca o 
fiică să nu-şi poată vedea mama care a murit sau o mamă să  nu fie 
lă sată să vină la înmormântarea copilului ei. Şi în această privinţă, 
condii ţile erau ale unui lagăr, fie el şi „deschis”, de vreme ce era 
atât de bine păzit şi supravegheat, încât ne se putea nici pătrunde, 
nici ieşi din el, fără să dai de securitate, miliţie sau armată.

Construirea caselor în grabă şi în circumstanţe de improvizaţie, 
a generat accidente. Bunica mea (Mirciov Ana, nr. 166) a căzut 
de pe unul din zidurile casei ce se construia, ziduri care se ridicau 
din pământ bătut cu maiul. În urma căzăturii, s-a lovit grav de o 
scândură, pierzând mult sânge. Din această nefericită întâmplare, 
care n-ar fi fost dacă nu era deportarea, i s-au tras apoi şi boala şi 
moartea. Avea cinzeci de ani când s-a accidentat şi va purta două 
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decenii povara unei progresive dureri de coloană, care i-a grăbit 
sfârşitul.

Adesea, necunoscând locurile, bănăţenii s-au aflat în pragul 
catastrofei. Tatăl meu, Mirciov Ioan, îşi aminteşte că, la început, 
deportaţii nu cunoşteau viclenia apelor, nici ale Borcei, nici a 
bălţilor. Când s-au dus să aducă apă cu butoiul, au intrat cu căruţa 
în apa Borcei, aşa cum văzuseră că făceau şi localnicii. Abia când 
au umplut butoiul, turnând în pâlnie zeci de găleţi, au observat 
că roţile carului s-au împotmolit. Atunci i-a cuprins teama şi 
disperarea. În cele din urmă, observaţi de băştinaşi, au fost ajutaţi 
să iasă la mal, după ce au golit butoiul. Aflaseră şi secretul. 
Împotmolirea era evitată de cunoscători într-un mod foarte 
simplu: în timp de se umplea butoiul cu apă, căruţa trebuia mutată 
din loc în loc. Altădată, noii veniţi s-au aventurat cu căruţele în 
mlaştina de la Buliga şi abia şi-au putut salva caii, afundaţi până 
la burtă. Cu timpul, frica îi va face să fie mai prudenţi, mai ales că 
iarna trebuiau să treacă uneori peste Borcea, mergând cu căruţele 
pe o gheaţă cam nesigură.

Memoria păstrează şi accidentele grave care au zguduit nu 
numai bulgarii, ci satul întreg. La 16 iulie 1952 a murit Mirciov 
Matei (nr. 918), un bărbat tânăr şi viguros, care în urma unei 
lovituri banale de cal s-a îmbolnăvit de tetanos. În condiţiile de 
atunci, nu e de mirare că o zgârietură de potcoavă putea avea 
astfel de urmări tragice. Sătenii l-au îngropat cu mare jale, ca pe 
o victimă tânără a deportării. Aceeaşi familie, nu demult, suferise 
alte două tragedii: mai întâi le-a ars coliba, iar apoi un copil de al 
lor de trei luni, abia salvat, va muri la scurt timp de pneumonie şi, 
poate , de spaimă.

N-au lipsit nici accidentele senzaţionale. Astfel, adolescentul 
Roncov Rafi (nr. 1113), acordeonist talentat, aflându-se pe 
scenă în orchestra căminului cultural din Buliga a fost împuşcat 
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accidental în abdomen, de un „organ” aflat în permisie „activă”, 
şi care purta pistol. Din fericire, după o spitalizare îndelungată, 
tânărul a fost salvat, ajungând mai târziu un cunoscut muzician la 
Opera din Timişoara.

Nenorocirile care se abăteau asupra unei familii se resimţeau 
asemenea unei nedreptăţi colective. Iată o amintire care mă 
urmăreşte de multe decenii, ca un subiect de tragedie. La Valea 
Viilor, au fost aduse şi câteva familii ale căror feciori, aflaţi în 
armată, „au trecut fraudulos graniţa” cum li s-a spus, ajungând 
în Iugosalvia lui Tito. În asemenea cazuri, partidul se răzbuna 
pe bieţii părinţi. O astfel de familie din Ardeal pierduse  un fiu 
„trădător”, deoarece acesta, grănicer fiind, reuşise să fugă în 
„lagărul capitalist”. Familia celui scăpat fusese deportată, ea 
având şi doi băieţi de vârstă şcolară, cu care am fost coleg. S-a 
întâmplat că unul dintre ei să se înece în Dunăre. Cine poartă 
vina acestei tragedii petrecute în deportare? Destinul? Fratele cel 
plecat? Bieţii părinţii? Uneori, măsura deportării atingea astfel 
de limite tragice şi absurde, când istoria oarbă mutila familii şi 
suflete nevinovate.

Unele evenimente apar azi ca minore, dar, în condiţiile de 
atunci, ele aveau o altă însemnătate. Îmi amintesc de situaţia 
disperată în care mă aflam, când am găsit vaca noastră umflată, 
după ce scăpase prin lucerna fermei din Buliga. Ştiam că bietul 
animal era marea noastre avere. Vaca a fost adusă din Banat şi ne 
hrănea pe toţi, iar în acea zi de vară avea să cadă neputincioasă 
pe una din uliţele satului nou. Copil fiind, plângeam. Se adunase 
lume şi, în curând, avea să vină şi mama Plângea şi ea. Ca să fie 
„salvată”, vaca a fost tăiată de un om. „Ce ne vom face acum?” 
Cu ce am să vă hrănesc de acum?” – repeta mama plângând. 
Plângeau şi fraţii mei. Alte întâmplări din familie, privite  cu 
ochiul de azi, au un caracter tragi-comic. Iată una dintre ele. Tata, 
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ţăran, găsise de lucru la telefoane. Aflându-se cu firele de telegraf 
pe podul ing. Saligny de la Feteşti, a fost surprins de primul tren 
accelerat, care trecând cu viteză, a făcut să-i zboare pălăria în apa 
Borcei. Atunci şi-a cumpărat tata prima şapcă muncitorească, dar 
tot ţăran a rămas. „Nu fă dintr-o pagubă două”, spune un proverb 
de la noi.

Emoţii tari au trăit şi femeile. Mătuşa, Ciocani Elisabeta, îşi 
aminteşte cu spaimă cum a căzut în Dunăre, cu un coş de roşii, 
alunecând de pe un ponton mişcător. Fetele ei priveau cu disperare 
şi plângeau înspăimântate, cunoscând că mama lor nu ştia să 
înoate. Din fericire, femeia a fost salvată. Am amintit deja despre 
o colibă care a luat foc şi a ars în întregime. Oamenii au rămas 
fără nimic. Aşa a ars într-un an şi casa familiei lui Dragomir Pavel 
(nr. 150). În arşiţa Bărăganului nu a fost greu să se aprindă şi să 
ardă foarte repede o casă micuţă, cu acoperiş de trestie şi papură.

Necazuri au fost în toate casele deportaţilor, dar mai ales acolo 
erau mai mari, unde apărea şi boala. Dislocaţii îşi amintesc că 
îmbolnăvirea cuiva, în vremea de atunci, ridica cele mai grele 
probleme, aproape imposibil de rezolvat în condiţiile deportării. 
S-a întâmplat că un bărbat în plină putere, Maniov Vichentie (nr. 
279), de 33 de ani, să se îmbolnăvească de pneumonie. Situaţia a 
fost disperată, dacă amintim că bolnavul va ajunge în stare gravă, 
fiind internat în cele din urmă la Galaţi, iar o injecţie cu penicilină 
costa 70 de lei, într-o vreme când se câştigau 6-7 lei pe zi. Pentru 
a fi salvat, familia şi rudele au făcut sacrificii deosebite, de la 
vânzarea unor bunuri de zestre şi până la trimiterea la lucru a 
copiilor minori.

Nu întotdeauna însă deznodământul a fost fericit. Un copil de 
numai două luni al familiei Petcov Matei, în condiţiile precare ale 
deportării, a murit în timpul viscolului din 1954. Casa de naşteri 
fiind neîncălzită, copilul suferise încă din primele zile. Din cauza 
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urgiei de afară, copilul mort a fost ţinut patru zile în podul casei, 
înmormântarea creştinească fiind din cele mai modeste. Asemenea 
tragedii nu se pot uita niciodată, cu atât mai mult cu cât cazul nu 
este singular.

Sufocată de nedreptăţi şi necazuri, fiecare familie şi-a purtat 
totuşi crucea cu demnitate. Puterea de rezistenţă în faţa încercărilor 
grele izvora, mai ales, dintr-un puternic sentiment religios: 
„Dumnezeu dă şi Dumnezeu le rânduie pe toate”. „Dumnezeu 
nu bate cu bâta, ci cu vremea” îşi spuneau oamenii. Educaţi în 
spiritul credinţei, deportaţii erau pregătiţi să îndure nesfârşitele 
nelegiuiri, dar n-au încetat o clipă să nădăjduiască şi să se roage. 
În acei ani grei, Dumnezeu era singura şi marea lor speranţă. În 
fiecare familie era statornicit obiceiul ca, înaintea meselor, să se 
rostească cu glas tare rugăciuni, dorind parcă să se audă până la 
Dumnezeu.

Aşa se face că încă din prima duminică a deportării s-a 
improvizat o vecernie sub salcâmii lizierei de protecţie. Buni 
creştini, deportaţii s-au abandonat în mâinile lui Dumnezeu. 
„Aceşti oameni – comuniştii – nu ştiu ce fac!” Vecernia nu a fost 
numai o rugăciune, ci mai mult plânset şi o litanie, ca un bocet. 
Treptat, oamenii şi-au găsit echilibrul sufletesc, agăţându-se cu 
disperare de credinţă într-o justiţie absolută: „Dacă Dumnezeu 
este cu noi, cine poate fi împotriva noastră?” – îşi ziceau ei. În 
primele săptămâni, în fiecare duminică după amiaza s-au făcut 
slujbe religioase în aer liber, cei ce se rugau aşezându-se jos, 
ca într-o pustietate. Atunci când casele au fost terminate, loc de 
biserică a devenit una din casele familiei Uzun, iar rolul preotului 
l-a avut o bunică evlavioasă, Caragiov Anastasia. Aceasta a botezat 
şi noii-născuţi. Mai târziu, la marile sărbători, venea în satul nou 
preotul Buding Zoltan, deportat la Călăraşi. După deportarea 
chiaburilor , acest preot a fost deportat şi el din Dudeştii Vechi, 
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fiind socotit „element periculos”. Se cuvine să recunoaştem că 
părintele Biding s-a purtat exemplar, riscându-şi libertatea prin 
părăsirea domiciliului obligatoriu de la Călăraşi, pentru a servi 
credinţa. El a botezat, sau  rebotezat noii-născuţi şi a învăţat pe 
copii Catehismul, a spovedit şi a legat cununii, a făcut în cimitir 
slujbe pentru cei morţi şi a oficiat „missa” în limba latină, ori de 
câte ori a fost posibil să vină la Valea Viilor. La venirea sa, se 
adunau atâţia credincioşi, încât majoritatea rămâneau să asculte 
slujba şi predica prin ferestrele şi uşile deschise ale casei în care 
se oficia. Predicile părintelui Buding mergeau la inima fiecăruia, 
el însuşi fiind răstignit pe crucea deportării. Trebuie spus că în 
multe duminici – uneori chiar la sărbători – deportaţii au fost 
siliţi să lucreze, înstrăinaţi şi risipiţi fiind pe la diferite ferme. 
Tradiţiile religioase şi marile sărbători erau mai mult nişte amintiri 
frumoase. Sfântul Toma, Moş Nicolae, Crăciunul, Paştele, sfântul 
Petru şi Pavel, Rusaliile etc. se sărbătoreau modest, în limitele 
sărăciei şi a tuturor lipsurilor din primul cincinal. Un cincinal a 
durat şi deportarea, care făcuse ca toate sărbătorile să fie şi mai 
sărace pentru cei deportaţi.

Într-adevăr, loviţi de nenorocirea deportării, neavând nici 
o biserică în satul nou, obligaţi uneori să lucreze şi duminica, 
deportaţii trăiau cu un puternic sentiment religios, privind tot mai 
des spre cer şi în sufletul lor, rugându-se.

Cum se obişnuia pe atunci, nici în casa noastră nu încăpea şi 
nu se sfârşea o zi fără o rugăciune din Cartea veche bisericească. 
În împrejurări mai vitrege – drumuri periculoase sau vitregii 
ale naturii – Dumnezeu era implorat prin rugăciuni sfinte sau 
improvizate, cu vorbe simple sau ţărăneşti, pentru a ne ocroti de 
cele rele. 

Astfel, la noi, nici o masă nu începea fără un „Tatăl Nostru” 
rostit în cor de bunici, părinţi şi copii. Orice abatere de la această 
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poruncă era socotită un mare păcat. Asta am înţeles-o şi mai bine 
într-o anume împrejurare din copilăria mea, în Bărăgan.

Într-o zi de sărbătoare, întreaga noastră familie se afla adunată 
în jurul mesei pentru prânz. Cum era tradiţia, nimeni nu s-a atins 
de mâncare, aşteptând rugăciunea cea de toate zilele. Mama sau 
bunica  a început „Tatăl Nostru”, iar noi, rosteam rugăciunea cu 
voce tare. Atunci, nu ştiu ce duh necurat mă făcuse să stâlcesc 
unul din cuvinte. În loc de :”... pâinea noastră cea de toate zilele 
dă-ne-o nouă astăzi...” eu spusem destul de clar şi de apăsat: „..dă-
ne-o nouă groastăzi”. Cum jocul acesta păcătos îl mai făcusem şi 
altă dată, credeam că trecuse şi acuma neobservat. De data aceasta 
însă, nici nu-mi ieşise bine stâlcitura din gură că m-am pomenit 
fulgerat cu o dreaptă palmă părintească, atât de neaşteptată şi de 
zdravănă, încât m-am dat peste cap cu scaun cu tot.

„— O să-l învăţ eu minte cum trebuie să se roage!” atât a spus 
tata.

Ţin minte că nimeni nu mi-a luat apărarea. Eu însumi mă 
simţeam ruşinat şi pedepsit de drept. Credinţa era sfântă, iar părinţi 
nu tolerau nici o erezie. Noi toţi credeam cu tărie în Dumnezeu, 
singurul care putea să ne ajute ca să ne întoarcem acasă.

În Bărăgan, pentru deportaţi, până şi marile evenimente din 
viaţa omului erau lipsite de ceremonie. Pentru unii tineri, aflaţi în 
pragul căsătoriei, deportarea a dus la ruperea logodnei, aşa cum 
pentru alţii, dimpotrivă, a însemnat o probă de fidelitate şi de 
aşteptare. Condiţiile mizere ale deportări au făcut ca nunţile să fie 
puţine şi modeste, ca o petrecere între vecini, ceremonialul fiind 
inaccesibil rudelor din Banat. Frumosele nunţi de odinioară, cu 
trăsuri bogate, pline cu oaspeţi veseli şi generoşi, care petreceau 
trei zile, erau acum o jalnică parodie care se consuma, de nevoie, 
sub o şatră mică în care domnea improvizaţia. În lipsa paharelor, 
se foloseau ardei graşi, din care s-a băut izmă, rachiu, secărică 
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şi alte monopoluri colorate. Totuşi în acea atmosferă dezolantă 
a înstrăinării, s-au căsătorit opt perechi de tineri bulgari: Nacov 
Nicolae şi Nacov Anastasia, Peiov Ioan şi Vasilcin Ecaterina, 
Vasilcin Iani şi Kalapiş Ana, Velciov Piri şi Virzuab Petronela, 
Uzun Gheorghe şi Velciov Rafaela, Vasilcin Nicolae şi Roncov 
Neduşka, Bratan Ion şi Velciov Suzana. Ultima nuntă din satul 
nou, cea a tinerilor Kalapiş Feri şi Ganciov Ecaterina a avut loc 
în pragul întoarcerii, la 20 noiembrie 1955, şi au putut răspunde 
invitaţiei şi unele rude, venite să vadă îndepărtatul Bărăgan. 
Tinerii au fost cununaţi de preotul catolic din Giurgeni. Prezenţa 
mai multor nuntaşi din Banat, toleraţi de autorităţi, era un semn 
bun că se apropia întoarcerea acasă.

Începând cu anul 1955, speranţele de întoarcere ale deportaţilor 
cresc. Vizitele  „în secret” ale rudelor încep să se înmulţească, deşi 
mulţi sunt prinşi încă din tren, la Ciulniţa sau la Feteşti. Miliţia 
se mulţumea cu prada, confiscând şuncile, cârnaţii şi damigenele. 
Totuşi, se simţea o anumită îngăduinţă, ca urmare a dezgheţului 
politic care anunţa altă  etapă a războiului rece. Deportaţii înşişi au 
fost amăgiţi prin acordarea pentru ei a dreptului la vot în noiembrie 
1952 şi apoi în 1954. încât s-a ajuns la o situaţie comică – partidul 
n-a ocolit compromisurile viclene când foşti chiaburi, ca Maniov 
Vichentie, Mirciov Maria şi alţi au fost aleşi „preşedinte” la vreo 
comisie sătească sau „deputati de stradă”. Autorităţile încep „să 
facă totul” ca viaţa în Bărăgan să pară normală. Deportaţii observă, 
cu luciditate şi ironie, schimbările de suprafaţă, nu se lasă amăgiţi 
de aceste subtilităţi de propagandă şi continuă să creadă, cu şi mai 
multă tărie, că lucru cel mai normal era să le dea drumul acasă.

Într-adevăr, în discuţiile zilnice, deportaţii căutau răspuns la cea 
mai veche şi mai repetată întrebare din Bărăgan: „Când plecăm 
acasă?” O amintire. Nu ştiu cum s-a născut ideea de a evada 
pentru un timp din Bărăgan, cert este că, împreună cu doi prieteni 
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copii de şcoală – Nacov Vichentie şi Rancov Rafael – am reuşit 
să convigem părinţii să ne lase în această aventură copilărească. 
Dacă părinţii nu puteau părăsi domiciliul obligatoriu, să încercăm 
noi, copiii.

Astfel, în vara anului 1955, toţi cei trei copii de 13-15 ani, 
purtând şepci de şcolar şi cravate roşii de pionier, am scăpat 
vigilenţei securităţii din trenurile personale şi, după lungi ore 
de călătorie şi o noapte dormită „pe jos” în sala de aşteptare 
a Gării de Nord din Timişoara, am izbutit să ajungem în satul 
natal la Dudeştii – Vechi.Ne-a  însoţit „din umbră” o consăteană 
descurcăreaţă, care ne-a luat în primire, încă de la Feteşti. Am 
plâns de bucurie când am pus piciorul în satul în care ne-am 
născut. Ne-am revăzut rudele, prietenii şi colegii. Pretutindeni am 
fost bine primiţi şi răsfăţaţi pentru isprava de a fi trecut cordonul 
grăniceresc. Bucuria noastră a fost încă scurtă. După nici două 
săptămâni de şedere, miliţia ne-a expediat înapoi, cu un militar, 
aflat ocazional în permisie. Expulzaţi, am plâns şi mai mult la 
despărţire, purtând în suflet imaginea caselor şi a gospodăriilor 
noastre distruse de colectivizare. Evadarea de două săptămâni a 
fost un preludiu la marea întoarcere, care va începe în curând. 
Prin 1954/1955, în parte, sub aspectul deschiaburirii, deportarea 
şi-a atins scopul. Averile chiaburilor deportaţi au fost înghiţite de 
colectivizarea agriculturii, aşa că oamenii se puteau întoarce.

În mai 1955, Hrusciov a vizitat Iugoslavia lui Tito. În urma 
acestei vizite, mareşalul a cerut eliberarea sârbilor deportaţi. 
Atunci, în satul nou, s-au înmulţit zvonurile optimiste: „Plecăm! 
Plecăm” De data aceasta n-au fost simple zvonuri. La 15 august 
1955, în urma H.C.M. 6100/27.06.1955, a venit o comisie a 
M.A.I. la Bucureşti, care s-a ocupat de plecarea din Bărăgan a 
sârbilor, basarabenilor, bucovinienilor, macedonienilor şi a unor 
familii cu „situaţii speciale”. Comisia le-a cerut acestora fotografii 
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şi le-a întocmit dosare de eliberare. Familiile eliberate au primit 
adeverinţe pe trei luni, dar mulţi au început imediat să plece acasă. 
„Acasă, la mine!”, cum ţineau fericiţii să sublinieze. Sârbi au tot 
plecat până în noiembrie, când s-a retras şi comisia. Cu primul val 
de eliberare, s-au întors acasă şi primele două familii de bulgari: 
Caragiov N. (nr. 1217) şi Petcov Ioan,care avea 80 de ani. Deşi 
comisia s-a ocupat numai de anumite familii, întregul sat trăia 
valul plecării. „Merg acasă!” „Mă duci la gară?”, cereau ajutor 
cei care primiseră aprobarea de a părăsi domiciliul obligatoriu 
din Bărăgan. Astfel, cei ce rămâneau îi ajutau pe cei ce scăpaseră 
de iadul deportării, În gară, la despărţire, fericiţii din vagoane 
spuneau vorbe de încurajare: „Nu vă prinde iarna aici nici pe voi. 
Trebuie să vă dea drumul şi vouă!”

Simţul proprietăţii nu s-a atrofiat nici în circumstanţele 
deportării. Oamenii se simţeau depărtaţi de casele şi pământurile 
lor, dar n-au renunţat niciodată la ele. „Pământul e acolo, el 
nu-i nici mai mult nici mai puţin, statul l-a luat, dar tot al nostru 
rămâne, pentru că noi l-am moştenit sau l-am cumpărat, iar ei ni 
l-au furat”

O asemenea convingere avea şi Petcov Ioan (nr. 536) care se 
gândea neîncetat la cele aproape 100 hectare de pământ lăsate 
acasă. Era trecut de 80 de ani, dar se simţea legat de pământul său 
mai mult ca oricând. În Bărăgan fiind, un consătean, Ghiţă, neam 
cu el, îl implora să-i dea şi lui, prin înţelegere testamentară, numai 
un hectar din marea avere, în schimbul ajutorului pe care îl va primi 
pentru  a face faţă greutăţilor şi neajunsurilor bătrâneţii. Bătrânul 
gospodar deportat şi-a făcut repede socotelile, aşa cum făcea de o 
viaţă, şi a refuzat cu demnitate propunerea, considerându-se încă 
în putere. Nu putea da nici o bucăţică din pământul său, pe care îl 
ştia numai a lui, şi îl dorea întreg. Bătrânul visa să se întoarcă şi 
să muncească.
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Acest ţăran, unul din cei mai bogaţi oamenii din Dudeştii Vechi, 
a supravieţuit deportării. Deşi foarte bătrân, consătenii au avut 
surpriza să-l vadă la întoarcerea în sat, cu o coasă în braţe, bine 
păzită şi legată, hotărât să meargă numaidecât la câmp. Bătrânul 
avea nevoie de baston şi el ţinea în mână o coasă.

Asemenea destine arată că simţul datoriei şi simţul proprietăţii 
fac o casă bună în mintea ţăranilor adevăraţi care ştiu că pământul 
nu trebuie înstrâinat, ci sfinţit prin muncă, cu sapa şi coasa.

Speranţele de întoarcere erau mai vii ca oricând, dar şi 
răbdarea ajunsese la limită. Umbra neîncrederii exista încă: „De 
la comunişti poţi să te aştepţi la orice!” O dovadă că eliberarea 
tuturora  era încă nesidură este  faptul că  multe din casele rămase 
libere au fost imediat ocupate de cei care trăiseră până atunci în 
mare înghesuială, îngrămădiţi câte două-trei generaţi la un loc, 
cu mulţi copii, într-o singură casă, într-o singură cameră. Aşa 
se explică, de pildă, de ce familia Petcov Matei se va muta în 
septembrie 1955 într-o „casă sârbească”, neştiind nimeni cât avea 
să mai dureze domiciliul obligatoriu. „Dar dacă n-o să ne dea 
drumul ?” Şarpele îndoielii nu era încă mort.

La Dudeştii Vechi, prostia unora continua să rămână agresivă, 
prin violarea corespondenţei deportaţilor. Se cunosc „profeţiile” 
unei lucrătoare de la poştă: „Când fundul meu va deveni tren, 
atunci o să vină cei din Bărăgan!” Mai ales cei care furaseră din 
averea chiaburilor deportaţi nu se puteau împăca cu întoarcerea 
foştilor stăpâni, considerând că era mai bine să le fi putrezit oasele 
în Bărăgan. Dreptul la proprietate le era străin pentru că ei n-au 
avut niciodată nimic altceva decât  bunuri furate.

Întoarcerea nefiind sigură, deportaţii îşi duceau existenţa cu 
gândul că nu se ştie ce vor aduce iarna şi viitorul. Copiii mergeau 
la şcoală. Câţiva absolvenţi de gimnaziu s-au înscris la liceele 
din Cernavodă şi Feteşti, mai ales la seral sau fără frecvenţă. În 
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timpul liber copiii lucrau la curăţirea şi sortarea cartofilor de la 
bordeele - siloz din Buliga. Învăţaseră „să aducă şi pentru acasă”, 
umplându-şi pantalonii bufanţi şi mânecile cu cartofi (Roncov R. 
, Nacov V. ş.a.). Părinţii învăţaseră şi ei, încă de la exilarea în 
Bărăgan, „să ia” ceva de la locul de muncă. „Noi nu furăm, noi 
luăm, că doar totu-i al nostru, nu spun aşa comunişti!” Totuşi, 
asemenea glume nevinovate nu-i puteau feri de pânde, controale 
şi anchete. Astfel, cu puţin timp înainte de plecarea definitivă, 
miliţia a reţinut într-o seară câţiva deportaţi angajaţi la trustul de 
porci pentru că luaseră câteva kilograme de porumb în straiţele în 
care-şi duceau mâncare. Doi dintre ei, Stoianov Pavel şi tatăl meu, 
Mirciov Ion, au ocolit „filtrul”, dar n-au scăpat de identificarea 
ulterioară. S-au întocmit dosare penale, apoi acuzaţii s-au întors 
în Banat şi totul părea că a fost dat uitării. Aşa credeau ei. Tata 
avea să descopere, după douăzeci de ani, când a cerut un paşaport, 
că fusese „condamnat şi  graţiat”. Era nevoie de un proces de 
reabilitare pe care aceşti oamenii nu l-au mai făcut niciodată, de 
lehamite.: “Comuniştii ne-au luat totul, ce dreptate mai vreţi de 
la comunişti?”

După plecarea sârbilor în octombrie-noiembrie 1955, cei 
rămaşi visau cu mai multă speranţă la zilele de întoarcere. Toţi 
erau de acum convinşi că în curând se vor întoarce acasă. Din 
păcate, nu se vor mai putea întoarce cei morţi. În cinci ani de 
deportare, au murit 36 de persoane din Dudeştii Vechi. În Bărăgan, 
fiecare moarte însemna pentru grupul exilat o nesfârşită tristeţe. 
Înmormântările erau creştineşti, dar mult mai triste din cauza 
simplităţii şi a sărăciei, impuse de condiţiile de lagăr  deportat. 
Mortul era scos din casă afară, în faţa colibei sau a cocioabei, 
se spuneau câteva rugăciuni şi era dus apoi la groapă. Nu băteau 
clopotele, pentru că satul nu avea biserică. Numai clopotele de 
acasă, din satul natal, vesteau cu întârziere consătenii că a mai 
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murit “încă unul” în Bărăgan şi n-avea să se mai întoarcă niciodată. 
Pe drumul spre cimitir, mulţimea îndoliată se oprea din loc în loc 
şi se spuneau atunci câteva rugăciuni, fără preot şi fără cantor. 
La câteva luni, când se întâmpla de venea preotul catolic, acesta 
făcea o slujbă pentru toţi morţii. Veneau atunci şi unguri şi nemţi 
în cimitirul din Buliga, pentru că satul nou nu avea cimitir. Din 
păcate, mureau mulţi, mai ales copii şi bătrâni. Decesele depăşeau 
cu mult naşterile. Cauza principală era neadaptarea sau stressul, 
cum i se spune azi acestei boli. Fără să greşim, am putea spune că 
„se murea cu zile”. Condiţiile inumane stingeau vieţi, aşa cum se 
sting lumânările la bătaia vântului.

O amintire din cele mai triste. Veneam acasă de la liceul 
seral din Feteşti când un om întâlnit pe  drum mi-a spus simplu: 
“Bunicul tău a murit!”. Era 30 decembrie 1955. Primul gând care 
m-a fulgerat a fost: “Doamne, bunicul nu se va mai putea întoarce 
acasă, la pământurile pe care a trudit.” Am grăbit pasul, aproape 
alergam, trecându-mi prin minte imagini văzute sau povestite din 
viaţa aspră a ţăranului exemplar care a fost bunicul meu. Nu ştia 
să scrie şi nici să citească, dar era priceput la socoţi şi ieşea cu 
câştig din toate negustoriile. A trudit ca un rob cumpărând pământ 
şi încă o casă pentru nepoţi, construind un sălaş, plantând sute de 
pomi şi vie nobilă. Averea avea să-i aducă pe cap comuniştii cu 
ameninţări, cote, jaf, arestări, anchete, bătăi, procese înscenate şi 
zile amare de puşcărie la Popa Şapcă. Nedreptăţile au culminat 
cu deportarea pe veci în Bărăgan. Presimţindu-şi sfârşitul, 
s-a spovedit de Crăciun. Suferea de astm, boala contractată 
în beciurile securităţii, la anchetă, şi în atmosfera sufocantă a 
hârdaielor puturoase din penitenciar. Clima umedă a bălţilor 
cu ceaţă îl sufoca, până şi vara. Cu siguranţă că Bărăganul l-a 
ucis. Înmormântarea s-a făcut la 2 ianuarie 1956. Pe un sicriu de 
scândură abia lucrată şi băiţuită, eu i-am scris cu cretă numele şi 
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vârsta. Avea numai 54 de ani. Era o vreme ploioasă şi a fost dus 
cu căruţa noastră la cimitirul din Buliga. Jalea era cu atât mai 
mare, cu cât era ultimul mort din rândul bulgarilor deportaţi. Dacă 
mai trăia o lună, s-ar fi întors acasă, unde-şi avea toate rădăcinile, 
printre cei vii şi cei morţi. Nu s-a mai întors niciodată, iar azi nu-i 
mai ştim nici mormântul.

La nici o săptămână de la acest eveniment trist, venise şi vestea 
eliberării, atât de aşteptată de la Dumnezeu. La 6 ianuarie 1956 
a venit din nou comisia de la Bucureşti, în urma H.C.M. 6200/
ian. 1956, începând să întocmească formalităţile de eliberare. O 
bucurie explozivă a cuprins tot satul. Mulţi s-au zbătut să plece 
cât mai repede şi s-au îmbarcat în cel mai scurt timp în vagoane, 
fiindu-le frică să nu se răzgândească guvernul. Dacă deportarea 
s-a făcut pe cheltuiala statului, costul întoarcerii era în contul 
celor ce doreau să plece. “Vreţi să plecaţi, atunci vă priveşte, noi 
nu obligăm pe nimeni” – preciza ironic comisia. Fiecare familie 
şi-a comandat şi a plătit unul sau două vagoane, la gara din 
Feteşti. Mulţi copii şi tineri au plecat însă cu alte trenuri, înaintea 
vagoanelor de marfă, dornici să-şi revadă neamurile şi satul natal, 
cât mai repede.

Aşa se face că şi noi, cei trei fraţi, am călătorit cu mama, 
luând personalul spre Bucureşti. În capitală, aşteptând legătura, 
am plecat să căutăm Palatul Pionierilor, ca să vedem “unde a stat 
regele”. Fereşte, că ne-am rătăcit. Mama ne-a aşteptat, îngrijorată, 
la Gara de Nord. Plecaţi la 30 ianuarie 1956 din Bărăgan, am 
ajuns acasă în 2 februarie, exacte la o lună de la înmormântarea 
bunicului. Odată sosiţi în satul natal, primul gând al mamei, ca 
şi al tuturor foştilor deportaţi, a fost să mergem la biserică, să 
mulţumim lui Dumnezeu, că ne-a întors acasă. Tata şi bunica au 
ajuns cu vagoanele în 3 februarie, readucând bunurile mobile, 
dar şi ceva grâu, porumb şi doi porci, aceasta fiind toată averea 
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agonisită într-un cincinal de deportare. Rudele şi vecinii au venit 
să ne întâmpine. Am primit una din cele două case, dar a fost 
atâta pustiu şi frig, încât seara a venit o rudă (Velciov Carol) să ne 
aducă un căruţ cu tulei pentru sobă.

Unele familii, deşi eliberate de comisie, au mai rămas, de 
nevoie, în Bărăgan până în luna martie, ştiind că la întoarcere nu 
vor găsi casa liberă şi nici n-ar fi avut cu ce  s-o încălzească. Din 
familia Ciocani Vichentie (nr. 221) numai Piri, copil de 10 ani, 
a fost trimis acasă mai devreme, ca să se pregătească de prima 
împărtăşanie, restul familiei aşteptând venirea primăverii. Nici a 
doua comisie nu i-a eliberat pe toţi deportaţii, motivele fiind de 
ordin politic. Mai multe familii au fost socotite încă „periculoase” 
şi au rămas cu domiciliul forţat. Este şi cazul celor trei familii din 
Dudeştii Vechi: Velciov Vichentie (nr. 155), rudă cu proprietarul 
morii, Roncov Iacob (nr. 277) pentru că a lucrat în arendă 
pământul lui Maniov Bebi (peste 100 de ha) şi Maniov Maria 
pentru că avusese mult  pământ. Toţi aceştia aveau să mai stea în 
deportare încă un an. Alţii, având anumite interese, au mai rămas 
de bună voie un timp în Bărăgan (familia Mezin, Bratan Petru).

Cei care au primit dreptul de a se întoarce fuseseră avertizaţi 
de câtre comisie că îşi vor găsi casele ocupate – ceea ce ştiau 
de mult – şi nu care-cumva să şi piardă vremea cu plângerile, 
ci să aibă răbdare şi să stea cuminţi până la rezolvarea tuturor 
cazurilor: “Partidul şi Statul le cunoaşte, tovarăşi” Aşa s-a şi 
întâmplat. Bucuria celor întorşi acasă din deportare a fost umbrită 
de noile strâmbătăţi şi minciuni care îi aşteptau încă din prima zi.

Într-adevăr, după întoarcerea din Bărăgan, aproape toate 
familiile au fost nevoite să-şi caute găzduire la diferite rude sau 
chiar printre străini, în casele lor fiind instalate diferite sedii, ferme 
de stat, brigăzi colective, grădiniţe, cantine, staţiuni de maşini şi 
tractoare, armata de grăniceri, internate şcolare, baze de recepţie, 
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diverse magazii şi alte “realizări socialiste”. Un exemplu. Familia 
Ciocani Vichentie (nr. 221) a fost nevoită să stea patru ani la o 
mătuşă, locuind într-o singură cameră, părinţi şi fete de măritat. 
În aceşti ani,  n-au avut un metru pătrat de grădină, iar iarna 
făceau focul cu cânepă. Asemenea lor, a fost majoritatea familiilor 
care se duceau plângând în audienţă sau făceau cereri desperate 
preşedinţilor şi  directorilor, şefilor de la raion sau de la regiune, 
ca să le cedeze un spaţiu, cât de mic, în casele ocupate abuziv. 
N-au găsit înţelegere ani de-a rândul şi mulţi au trăit pe la rude 
sau străini. Deşi fără casă, foştii deportaţi îşi alinau sufletul la 
gândul că măcar au avut fericirea să se întoarcă. Până şi animalele 
trăiau o astfel de mulţumire – îşi aminteşte Maniov Vichentie  jr. 
– povestind că un cal de al lor, îmbătrânit în deportare, a cunoscut 
drumul spre sălaş chiar şi după cei cinci ani de înstrăinare, 
mergând singur spre pământurile de altădată.

În cele din urmă, insistenţele disperate şi lacrimile, mai ales ale 
femeilor şi copiilor, care au plâns la uşile mai marilor zilei, că şi o 
anumită îndrăzneală aproape nebunească, determinată de situaţiile 
limită în care se aflau mulţi dintre foşti deportaţii, aveau să aşeze, 
încetul cu încetul, lucrurile în firescul lor. Ca să-şi recapete casele, 
foştii proprietari au fost antrenaţi în conflicte sau chiar procese 
(Maniov Vichentie – nr. 279), cu tot felul de instituţii socialiste 
sau cooperatiste. Partidul nu a uitat cine au fost, numindu-i “foşti 
chiaburi”  şi “foşti dislocaţi” ceea ce echivala cu limitarea unor 
drepturi, din motive politice  (vezi adresele anexate).

În disperare, oamenii fără casă au recurs la tot felul de 
stratageme. Petcov Ioan (nr. 285), în toamna anului 1956, a reuşit 
să pună doi cai în grajdul de acasă şi a cerut să i se dea “numai o 
căruţă”; Ciocani Elisabeta (nr. 221) abia după patru ani a reuşit să 
înduplece pe directorul fermei de stat să-i cedeze: “o cămăruţă” 
în casa de unde i-au deportat. Istoria recuperării proprietăţilor 
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imobiliare ar putea continua şi cu alte zeci de exemple. Drepturile 
de proprietate s-au cucerit cu greu. De pe poziţia cămăruţei 
dobândite s-a ajuns treptat, uneori în câţiva ani, la recuperarea în 
întregime a caselor. Restul averilor s-a risipit pentru totdeauna în 
existenţa păguboasă a colectivizării. Cu greu, după îndelungate 
tergiversări, fermele şi coopera tivele agricole au renunţat la 
spaţiile ocupate. După ani de folosinţă abuzivă, cele mai multe 
imobile au fost distruse în mod barbar. Astfel, în casa lui Maniov 
Vichentie (nr. 279) stricăciunile au mers până acolo încât tâmplăria 
şi duşumelele au fost roase de caii şi câinii grănicerilor care au 
ocupat câţiva ani casa. Nici familia noastră n-a moştenit o situaţie 
mai bună. Noi am primit una din casele de la nr. 166 abia după 
trei ani de la întoarcerea din Bărăgan. În cei opt ani care au trecut 
de la deportare, casa a fost grav avariată, ca după cutremur. Poarta 
vraişte şi bălăriile din curte erau un semn că “aici nu stă nimeni”. 
Casa fiind folosită atâţia ani ca magazie, sub povara exagerată a 
cerealelor depozitate în pod, stâlpii de susţinere s-au afundat şi 
povârnit, zidurile s-au crăpat, uşile şi ferestrele s-au strâmbat, iar 
obloanele au dispărut. Mintea leneşă a cuiva a imaginat o metodă 
originală de manevrare a cerealelor. Ca să nu coboare grăunţele 
din pod folosind scara, au fost găurite plafoanele. De asemenea, au 
fost dărâmaţi stâlpii de la intrarea în curte şi poarta a fost distrusă 
complet pentru o “mai bună” circulaţie a căruţelor colectivei. 
Casa „de jos”, în care îşi avea sediul o brigadă a G.A.C., a fost 
şi mai distrusă. Distruse au fost grajdul şi şoproanele, cotarca şi 
cocinile, curtea şi grădina. Totul era călcat în picioare sub ochiul 
stăpânului neputincios. Bunicul, despre care se povesteşte că a 
sărit de sub briciul bărbierului pentru a certa o slugă ce lăsase 
urme de noroi în curte, bunicul care deshăma cai încă de la poartă, 
ca să nu desfunde curtea muiată de ploaie, cu siguranţă că dacă ar 
fi văzut ce s-a ales din curtea şi ograda lui,  ar fi murit şi a doua 
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oară, de inimă rea. Stricăciunile aduse gospodăriilor deportaţilor 
au fost imense şi nu s-au  plătit niciodată. Nu mai amintim aici de 
bogatul inventar niciodată plătit.

Dar abuzurile nu s-au oprit aici. Deşi casele n-au fost folosite de 
către proprietari, aceştia aflându-se în deportare, la întoarcere au 
fost totuşi obligaţi să plătească impozitul şi adasul cu ani în urmă. 
Îmi amintesc că preşedintele sfatului popular a trimis perceptorii 
care ne-au luat, din nou,  dunele şi perinile, până şi acordeonul. 
S-au bucurat, vâzând asemenea isprăvi de executare silită cei care 
“prevăzuseră” cu duşmănie că “atunci se vor întoarce chiaburii 
când soarele va răsări la apus”. Iată că Dumnezeu a dat să se 
întoarcă cei vrednici şi să ia viaţa de la început, aşteptând şi azi o 
dreaptă despăgubire pentru jaful comis la 18 iunie 1951.

Ani de zile le-au trebuit foştilor deportaţi să repare stricăciunile 
devastărilor barbare în urma deportării şi aşa-zisei transformări 
socialiste a satului. Averile gospodăriilor îmbelşugate ale foştilor 
deportaţii s-au pierdut pentru totdeauna, fără nici o despăgubire 
reală. Aproape nimic n-a mai rămas din ceea ce a fost odinioară o 
puternică gospodărie ţărănească, dotată la nivelul anilor de după 
război. Când şi-au primit casele – unii după mulţi ani – acestea 
au fost goale, gospodarii trebuind s-o ia de la capăt. Nemaiavând 
animalele şi utilajele de altădată, nici pământ, foştii deportaţi au 
fost obligaţi să lucreze la fermele de stat, la cooperativele agricole 
care s-au constituit şi din propriile lor pământuri. Astfel, foştii 
proprietari au ajuns muncitori necalificaţi, zilieri, mecanizatori, 
zidari, îngrijitori de vaci sau de porci, ca să-şi ţină copiii la şcoli, 
devenind slugi prost plătite pe propria lor avere, trecută la statul 
totalitar. Şi părinţii mei, ţărani harnici şi pricepuţi, au fost nevoiţi 
să se angajeze câţiva ani la grajdurile de vaci ale unei ferme de 
stat din comună, ca să ne poată întreţine la şcoală. Pentru foştii 
deportaţi, umilinţele şi nedreptăţile nu s-au sfârşit nici azi. Mulţi 
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nu şi-au primit încă pământurile, pentru că legile ori nu sunt, ori 
nu se aplică. Părinţii mei au avut măcar mulţumirea să-şi vadă cei 
trei fii răzbind la lumină, prin învăţătură.

Adesea, cei care n-au cunoscut Bărăganul decât din auzite 
reproşează celor care au fost dislocaţi că exagerează supliciul 
deportării: “Şi noi am suferit. Ne-au stors cotele şi ne-a chinuit 
colectivizarea. Aici a fost mai greu”. E adevărat, milioane de ţărani 
au suferit în urma colectivizării, dar deportarea în Bărăgan a fost 
mult mai mult decât o astfel de suferinţă. Frica de exterminare, 
pe care au trăit-o în primele luni nu are echivalentul decât în 
spaima de moarte cunoscută de cei duşi în lagărele morţii. Apoi, 
deportarea  a însemnat un jaf aproape complet, calabalâcul dus în 
exil fiind fără însemnătate faţă de averea lăsată pradă comuniştilor. 
Dar, ceea ce nu suportă comparaţie este mai ales suferinţa  morală 
a deportaţilor.  Nedreptăţile şi umilinţele de tot felul, înstrăinarea 
şi sentimentul nesiguranţei, claustrarea în spaţiul domiciliului 
obligatoriu şi sentimentul unei vieţi deşarte în pustiul Bărăganului, 
toate aceste cercuri agresive ale puterii comuniste au mutilat 
sufletele deportaţilor, lăsând urme pentru toată viaţa. Existenţa 
dramatică în condiţiile deportării a însemnat cu pecetea suferinţei 
fiecare suflet, chiar şi cel al copiilor. Se poate vedea – psihologii 
ştiu bine de ce aceasta – că foştii deportaţi simt mereu nevoia de a 
povesti “cum a fost”, pentru ei toate gândurile ducând la Bărăgan. 
Cei ce ascultă azi “povestiri din Bărăgan”, despre satul nou şi 
despre nesfârşitele drumuri în baltă, cu dormitul sub căruţe, ca 
nomazii şi irosirea a cinci ani din viaţă pe altarul deportării, se 
miră de duritatea politicii comuniste şi de abuzurile partidului din 
deceniul şase, întrebând: “Chiar aşa a fost?” În realitate, a fost 
mai cumplit, cuvintele neputând cuprinde în întregime această 
istorie tristă şi antiumană, greu de acceptat până şi de cei care 
au înfăptuit-o. Democraţia lumii civilizate proiectează asemenea 
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fapte barbare într-un spaţiu al gulagului românesc, comparabil cu 
deportările staliniste.

Cei ce comentează azi cu destulă uşurinţă deportarea în 
Bărăgan, fără a fi trăit-o, sunt sfătuiţi adesea de câtre deportaţi, 
care se bizuie pe legitimă cunoaştere a faptelor, că n-au decât să 
meargă şi ei în Bărăgan – “Dacă a fost aşa de bine, de ce nu 
vă duceţi şi voi, doar Bărăganul vă aşteaptă?” – sau măcar să se 
instaleze, pentru un timp, la hotarul Chegleviciului, pe câmp, cu 
copiii şi cu ce  pot duce într-o căruţă-două, numai ca să vadă ce 
înseamnă să fii ridicat de acasă şi să fii obligat să trăieşti sub cerul 
liber sau într-un bordei, mai apoi să-ţi faci o casă şi celelalte, şi 
numai după acea să mai vorbească despre “liniştea” deportării. 
“Pe voi v-a ridicat, noi am suferit”. Nimeni nu e în măsură a 
judeca decât D-zeu. Deschiaburirea şi colectivizarea n-au început 
şi nu s-au încheiat cu deportarea în Bărăgan, procesul distrugerii 
gospodăriilor individuale ţărăneşti a fost mult mai amplu şi mult 
mai complex. Deportarea în masă a fost o tragedie colectivă ce 
trebuie integrată în gulagul românesc. Nimeni şi nimic nu poate 
plăti suferinţele îndurate, nici averile pierdute. Evenimentul 
nefast al deportării îşi are particularităţile lui dezastruoase prin 
care va rămâne în memoria istoriei.

Din satele “bătute” în Bărăgan s-a ales praful şi pulberea. În 
1956 ele au fost părăsite masiv. Un timp, în unele case, au fost aduşi 
chiriaşi cu domiciliul obligatoriu, din rândul deţinuţilor politici. În 
casele părăsite s-au instalat până şi ţiganii. Prin decretul 409 din 2 
octombrie 1958 locuinţele din satele noi au trecut în proprietatea 
statului şi s-au atribuit gratuit unor lucrători agricoli. La începutul 
anilor ˘60 încep să fie demolate, iar locuitorii sunt obligaţi să le 
părăsească. Cine ar urca astăzi malul de la Feteşti, căutând satul 
Valea Viilor, aproape că n-ar mai găsi nici o urmă. Urme nu prea 
mai sunt nici în cimitirul de la Buliga. S-au împuţinat pe zi ce 
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trece şi supravieţuitorii. Dintr-o statistică făcută de Asociaţia 
Foştilor Deportaţi în Bărăgan, înfiinţată la Timişoara în februarie 
1990, rezultă că din cei peste 40.000 de deportaţi în Bărăgan, se 
mai aflău în viaţă, în anul 1993, aproximativ 10.000. În fiecare an 
numărul lor scade cu aproximativ 300.

Deşi deportaţii care s-au întors s-au aşezat de mult la casele 
lor, întoarcerea “de tot” nu a mai fost posibilă. Copiii şi-au lăsat 
în “satul nou” copilăria. Tinerii duşi în Bărăgan şi-au irosit 
tinereţea luptând cu vitregiile de tot felul ale deportării. “N-am 
avut tinereţe şi viaţa mi-a fost grea” spun azi cei mulţi dintre ei. 
Bătrânii dezrădăcinaţi s-au vlăguit şi mai mult, cei mai mulţi 
au murit, neputând suporta evenimentul Bărăganului. Unii nu 
s-au mai întors niciodată. Alţii au fost scoşi din morminte de 
către copii sau părinţi şi aduşi “acasă”, să-şi doarmă somnul cel 
de veci în satele de obârşie. Oasele multor martiri ai deportării 
s-au amestecat cu praful şi pulberea Bărăganului. Îmi amintesc 
că în anul 1976, la douăzeci de ani de la moartea bunicului, în 
zadar i-am căutat mormântul în cimitirul din Buliga. Crucea 
dispăruse şi nu mai rămăsese nici o urmă a mormântului. Bunicul 
devenise, ca mulţi alţii, “un deportat cu mormântul necunoscut”. 
Victimele deportării, ca şi tragedia Bărăganului, au rămas doar 
o amintire tristă. Satul nou însuşi dispăruse fără urmă. Strategia 
puterii vinovate urmărea ştergerea urmelor deportării în Bărăgan. 
În locul satului nou Valea Viilor apăruseră vii şi livezile, ca să 
acopere un trecut plin de jale.

De aceea, supravieţuitori lagărului deschis, cei care s-au întors 
acasă, trebuie să povestească. Să nu uite că ordinea şi civilizaţia 
satului au fost călcate în picioare de câtre comunişti. Aceştia se 
împăcau cu toate uzurpările, spunând că nu există alt drum pentru 
ţărani, decât cel al deschiaburirii şi al cooperativizării. Istoria nu 
le-a dat dreptate, utopia comunistă nefiind numai nerealizabilă, ci 
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şi generatoare de mari calamităţi sociale.
Deportarea în Bărăgan a fost o măsură antititoistă, dar 

s-a armonizat perfect cu politica de transformare socialistă a 
agriculturii. Istoria  a impus această cursă vicleană şi azi se cunosc 
consecinţele catastrofale care au distrus satul. Niciodată satul, cel 
cunoscut nouă cândva, nu va putea învia, dar avem măcar dreptul 
la o istorie adevărată a distrugerii sale. Întoarcerea este imposibilă 
dar niciodată nu trebuie să renunţăm la codul moral care a domnit 
în lumea satelor şi în sufletele ţăranilor adevăraţi.

Deportarea, înstrăinarea forţată şi ruperea legăturii sfinte 
cu pământul sunt nedreptăţi şi umilinţe care nu trebuie uitate 
niciodată.

Aceste pagini de însemnări, limitate la unele cazuri din 
Dudeştii Vechi, am dorit să fie o modestă încercare de a salva de 
uitare câteva pagini întunecate din marea nedreptate care a fost 
deportarea în Bărăgan, etichetată azi ca o simplă “eroare politică”. 
Cu alte cuvinte, deportarea n-a servit la nimic şi vinovată rămâne 
istoria. Abilă mutare de accent pentru învăluirea în negura 
timpului a făptuitorilor şi a profitorilor de istorie comunistă.

Deportarea a înghiţit averi ce au intrat la stat, a irosit ani de 
vieţi dezrădăcinate şi a mutilat suflete înstrăinate de matca lor. 
Nu-i nimeni vinovat şi nimeni nu trebuie să dea seama de acest jaf 
şi de această suferinţă? Poate că în anii ce vor urma, când o mai 
dreaptă judecată va face procesul comunismului – dacă va fi să fie 
– paginile grave ale acuzării vor cuprinde şi tragedia deportării, 
pentru dezvăluirea adevărului privind gulagul românesc în 
totalitatea fărădelegilor sale.
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ABREVIERI:

D.G.M. – Direcţia Generală a Miliţiei
G.A.C. – Gospodărie Agricolă Colectivă
G.A.S. – Gospodărie Agricolă de Stat
H.C.M. – Hotărârea Consiliului de Miniştri
M.A.I. – Ministerul Afacerilor Interne
P.M.R. – Partidul Muncitoresc Român
R.P.R. – Republica Populară Română
S.M.T. – Staţiunea de Maşini şi Tractoare
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DEPORTAREA UNEI LOGODNE

Deportarea a fost şi un cutremur sentimental. Mulţi tineri s-au 
trezit după noaptea deportării cu logodnica sau logodnicul duşi 
departe, în Bărăgan. Despărţirea forţată a fost o provocare pentru 
cei rămaşi, dar şi pentru cei plecaţi. 

O asemenea poveste de iubire, încercată de vremi, au trăit tinerii 
Mirciov Rocuş (Marcinkva) şi Tuturilov Petronela (Funderovata) 
din Dudeştii Vechi, judeţul Timiş. În anul 1951, el avea 18 ani, 
ea 17, şi erau logodiţi de doi ani, cum era obiceiul la bulgarii 
din Banat. Tinerii se cunoşteau bine şi lucrau alături de părinţi. 
Absolviseră doar şcoala generală, vremurile fiind potrivnice 
copiilor de chiaburi. Hotărâseră să facă nunta în toamnă şi 
începuseră deja pregătirile.

Planurile le-au fost răsturnate pe neaşteptate, la 18 iunie 1951, 
când a început deportarea în Bărăgan. „Atunci, pe ea au ridicat-o, 
iar pe mine nu”.

În acea noapte, tânărul logodnic a simţit că i s-a furat mireasa 
„Da, aşa a fost. Au luat-o pe ea şi eu am rămas aici. Ne-am 
despărţit şi prin aceasta ne-au deportat şi logodna.”

Era duminica Rusaliilor când s-a întors de la logodnica sa către 
miezul nopţii. Nici nu adormise bine, când au bătut şi la poarta 
lor, pentru că încurcaseră adresele unor vecini cu aceliaşi nume. 
Dimineaţa, când s-a mai luminat, a putut vedea santinelele postate 
la casele condamnate „Atunci am văzut că, dacă ieşi în stradă, te 
întorc înapoi strigând: „Intră în curte!” S-a pomenit gândindu-se 
la neamuri şi la logodnică: „Nu cumva...” şi acest gând îl speriase, 
pentru că toţi erau din familii bogate. Pe loc, s-a hotărât să plece, 
să vadă. Ajuns în stradă, a ocolit, s-a ascuns şi a reuşit în cele din 
urmă să ajungă la casa logodnicei pentru că ea era prima lui grijă. 
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Soldatul a fost înţelegător şi i-a lăsat pe cei doi logodnici împreună, 
dar ei nu ştiau ce să-şi spună. Mai mult plângeau. Părinţii fetei 
împachetau în grabă, erau speriaţi şi derutaţi. Nimeni nu ştia ce 
să facă mai întâi, ce să spună. Santinela era de faţă. Apoi, tânărul 
va afla că i-au fost ridicate aproape toate neamurile: două mătuşi, 
unchiul, sora şi logodnica. Cei ridicaţi erau îngroziţi şi derutaţi. 
Să fii obligat, în câteva, ore să laşi aproape totul şi să nu şti unde 
vei fi dus... „Câtre prânz, căruţele cu deportaţi au început să se 
adune din toate străzile în Strada Mare. Veneau începând cu cei de 
la marginea satului. Familia Tuturilor, a logodnicei, a fost prima, 
asta nu pot uita...”

Convoiul era lung, ca o procesiune. Autorităţile nu mai puteau 
ţine „un control”, pe cine au ridicat şi pe cine nu, aşa că rudele 
şi cunoscuţii, toţi care doreau, s-au îndreptat spre gară. Acolo 
erau vagoane, oameni mulţi – nimic bun de văzut – bolnavi, 
bătrâni, copii mici, chiar sugari. Sora sa era în gară, luată pentru 
deportare cu o fetiţă de şase  săptămâni, Kaluşka . Toţi plângeau, 
erau derutaţi, înebuniţi şi speriaţi. Nimeni nu ştia ce va fi cu ei. 
Prima garnitură a plecat seara, iar a doua în zori. Rokuş a stat 
până noaptea târziu, iar dimineaţa, când s-a întors să-şi vadă 
logodnica, ea nu mai era. Dintre bulgari, mai erau doar opt familii 
pentru convoiul următor. Îi părea atât de rău, pentru că nici n-a 
apucat să-i spună că o va căuta. S-au înţeles doar să nu-şi piardă 
speranţa, până nu vor şti unul de altul.

Casele celor plecaţi au rămas părăsite, cu porţile deschise. 
În casa logodnicei a rămas un tânăr moldovean, venit în sat în 
vremea foametei, ca slugă. „El a luat, mult a luat!. S-a căsătorit 
apoi cu o bulgăroaică, are şi doi băieţi. El e mort acum” 

După 4-5 zile s-a aflat în sat că deportaţi au ajuns la Feteşti. La 
o săptămână, o femeie, Anamaria Triăniţătă, a primit pe ascuns 
o scrisoare de la fiica sa deportată: „Mamă, să-mi aduci copilul, 
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cum ştii. Dacă trebuie să mor, vreau să fie copilul lângă mine”. 
Copilul ei rămăsese la Dudeşti, fiind în vacanţă la bunici. Ea era 
măritată la Breştea şi de acolo a fost ridicată fără copil.

Auzind acestea, tânărul de 18 ani s-a hotărât să meargă, şi 
el ca să-şi vadă logodnica şi neamurile. Aceasta va fi prima sa 
vizită „la deportaţi”, cam la o lună de la plecarea forţată din sat. 
“Am călătorit până la Feteşti fără probleme”. Era multă lume şi 
au trecut neobservaţi. Femeia a fost aşteptată de ginerele ei din 
Breştea, care a venit cu căruţa la gara din Feteşti.

Acesta nu ştia unde sunt deportaţii din Dudeştii Vechi, aşa că 
tânărul logodnic a rămas în gară, să caute vreun consătean deportat. 
Până la urmă, un localnic s-a oferit să-l ducă cu căruţa, afirmând că 
ştie unde sunt deportaţii. Pe drum, fiind cinstit cu ţuică de Banat, 
acesta s-a îmbătat şi pe la miezul nopţii l-a părăsit în câmp: „Aici 
trebuie să fie, sunt undeva pe aproape” De la un paznic de arie 
va afla încotro să meargă şi astfel va descoperi tabăra deportaţilor. 
Fiind o noapte luminoasă, se vedeau caii legaţi de căruţe, dulapurile, 
paturile, colibele, oamenii care dormeau afară. Erau şi câini. 

Un sârb îl va duce „la bulgari” . Nu mică i-a mirarea când 
va afla că ajunsese la Bordoşani-Lăteşti unde erau deportaţi şi 
bulgari, dar din Breştea, nu din Dudeştii Vechi. Logodnica şi 
neamurile sale erau în altă parte, la vreo 20 de km, în alt sat nou 
ce se va numi Valea Viilor. Dimineaţa, va face cale întoarsă şi, 
după mai multe peripeţii, va ajunge să vadă „imaginea deportării: 
colibe, dulapuri, pături şi cearceafuri folosite ca umbrare, ici-colo 
câte o vacă şi praf, mult praf...”

În coliba logodnicei era numai tatăl acesteia, omul fiind bolnav 
de ulcer. Sora şi logodnica erau deja la lucru, la o fermă. A fost o 
vizită neaşteptată, iar când s-au întâlnit, au plâns şi s-au bucurat 
şi iar au plâns. El a rămas printre deportaţi doar 4-5 zile, deşi 
nimeni nu l-a socotit ca intrus. „În prima lună a fost mai uşor 
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să rămâi acolo pentru că miliţienii nu-i cunoşteau pe deportaţi, 
aceştia nu aveau buletine, actele fiindu-le luate pentru evidenţă şi 
pentru aplicarea ştampilei D.O. (domiciliul obligatoriu)”. În cazul 
în care ar fi fost prins, îşi pregătise un răspuns: „Eu n-am buletin 
pentru că am fost deportat”.

Era amărât, dar se simţea mulţumit că s-a întâlnit cu logodnica 
şi cu neamurile. Câteva zile a fost şi el „deportat” pentru că a 
dormit afară, sub cerul liber, ca toată lumea...” În colibe dormeau 
doar copiii sau bătrânii”. Sora sa, Petronela, a fost găzduită într-o 
familie de localnici ospitalieri, pentru că avea copil de ţâţă. Ulterior, 
familiile s-au împrietenit de s-au vizitat şi în Banat. Toamna, când 
mama sa şi-a vizitat şi ea neamurile, deja a trebuit să se ascundă 
şi să mituiască. În câteva săptămâni se schimbaseră vremurile, 
controlul fiind şi mai sever, urmat de arest şi de închisoare.

Când a împlinit 20 de ani, Rocuş a fost luat în armată „Lucram 
la fabrică, la Diribau (Direcţia Generală a Serviciului Muncii), la 
Fabrica de ţiglă şi cărămizi din Jimbolia, unde eram cu alţi fii de 
chiaburi. După 550 de zile am fost clasat ca fiind bolnav de ulcer 
duodenal şi declarat „inapt serviciului muncii” Nici nu-i de mirare, 
pentru că  tânărul lucra la o bandă unde trebuia să mute efectiv un 
vagon de pământ pe oră, luând în braţe cuburi de 20 kg de „pastă”, 
unul după altul. Pe zi „muta” opt vagoane de pământ. Şi azi este 
mândru că numai logodna lor a rezistat deportării. Au fost şi alţi tineri 
logodnici deportaţi, dar nici o pereche nu a rezistat deportării, toate 
logodnele fiind desfăcute în scurt timp. „Dacă logodnica mea nu s-ar 
fi întors acasă, m-aş fi dus eu la ea în Bărăgan, ca s-o iau de soţie”.

Cererile lor de unificare prin căsătorie, adresată Ministerului 
de Interne, au rămas fără răspuns sau au fost respinse. Singurul 
mod de a-şi vedea logodnica era vizitarea ei în Bărăgan. Deşi 
costa mult şi era periculos, n-a ezitat să facă mai multe vizite: O 
dată a fost prins. Era împreună cu trei femei din sat şi atunci, când 
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una a vorbit bulgăreşte, li s-au luat buletinele la Ciulniţa. Au ajuns 
totuşi la Feteşti, dar neamurile i-au sfătuit să se predea. Au stat 
două zile la Ciulniţa şi au dormit în gară, aşteptând comandantul. 
După mai multe peripeţii, el a reuşit să scape şi s-a întors la 
aleasă inimii. A stat atunci la Valea Viilor mai bine de o lună. 
Mergea chiar în „baltă”, la lucru, împreună cu logodnica, fiind 
pontat pe numele viitorului său socru „Să culegi bumbac la ferma 
Grădiştea, într-un fel de sort cu traistă, era un lucru neobişnuit 
pentru bănăţeni” Cei doi se bucurau că sunt împreună, îşi făceau 
planuri de viitor şi se gândeau că nimic nu-i poate împiedica de 
la căsătorie. El îşi aminteşte: „Nici acasă, la Dudeştii Vechi nu-
mi era uşor. Dacă te-au simţit că ai ceva în pod sau în magazie, 
a doua zi veneau douăzeci odată: ură, procese-verbale, sabotaj, 
cote, procese, bătăi, arestări, chiar procese publice la cămin – 
toate metodele de opresiune şi de deschiaburire. Colectorii erau 
o adevărată spaimă. Petru Dascălova, Telepcenina Ştiokata Raşu, 
Gjura Boghiţova, bunicul Şindru, Foriş cel care mai apoi a fost 
închis pentru că lucra cu aur la negru „El ne-a făcut verighetele”.

În acele vremuri grele, pentru cei doi tineri visul cel mai frumos 
era nunta. Erau logodiţi de câţiva ani şi se simţeau legaţi pe vecie 
„Cumva vom face, după armată ceva vom face, ori mergem noi, 
ori vin ei, cine ştie. Dacă vin ei, bine, dacă nu, mergem noi. Aşa 
a fost înţelegerea”.

Când i-au eliberat pe sârbi, în vara anului 1955 a reînviat 
speranţa, deşi un cunoscut comunist local (Sofran Stoian) îi 
spunea descurajator, plăcându-i provocarea: „Tu mai crezi că se 
vor întoarce?” Aşa cum s-au întors prizonierii, chiar după nouă-
zece ani, „vor veni” – zicea tânărul. „Niciodată, niciodată nu va 
fi asta, numai dacă îmi văd eu ceafa” – i se răspundea arogant de 
către politruc.

Într-adevăr, după plecarea sârbilor, n-a trecut nici jumătate de 
an şi s-a dat drumul şi celorlalţi deportaţi. Atunci, de Crăciun, 
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în 1955, Rocuş s-a dus “să vadă” S-a oprit şi la Ministerul 
de Interne, unde i s-a spus să meargă liniştit „Deportaţi vor fi 
eliberaţi, comisia este deja acolo”

Eliberarea se făcea în ordine alfabetică, începând cu familia 
Augustinov, iar pe logodnica sa o chema Tuturilov. S-a dus în 
audienţă la comisie, pentru a le grăbi eliberarea. În ziua plecării 
au constatat însă că trebuie să călătorească separat. Fata şi mama 
ei aveau un bilet colectiv, fiind îmbarcate într-un vagon de marfă, 
împreună cu o altă familie. Tinerii s-au reîntâlnit abia la Periam. 
Apoi vagonul le-a fost legat de personalul de Sânnicolaul Mare şi 
au ajuns la Dudeştii Vechi într-o sâmbătă seara, fiind aşteptaţi cu 
căruţele de către logodnic şi vecini.

Erau primii sosiţi din îndelungata deportare. „Cum aţi putut 
suporta? – repeta mama lui Rocuş, femeia care a văzut în vreme 
de iarnă bruma şi mucegaiul de pe pereţii îngheţaţi ai coşmeliilor 
din Valea Viilor. „Cum aţi putut suporta?” întrebau şi cunoscuţii.

Ajunşi acasă, după cinci ani, oamenii se mirau de cât au putut 
să îndure pentru a supravieţui. Adevărata dragoste şi compasiune 
au fost încercate de nenumărate ori în aceşti ani. Familia Tuturilor, 
a logodnicei, a lăsat în Bărăgan trei morţi, fiind singura familie 
din sat care a plătit cu atâtea jertfe. Bunica, Elisabeta, a murit în 
august 1951, bunicul, Rocuş, în decembrie acelaşi an, în preajma 
Crăciunului, iar tatăl, Matei, după doi ani, în aprilie 1953, de 
Sfântul Gheorghe, “Logodnica mea avea 17 ani când şi-a pierdut 
bunicii, iar la 19 ani şi-a îngropat tatăl”. Zile îndoliate pentru că 
îngropase trei fiinţe dragi, care vor rămâne pentru vecie în Bărăgan. 
Fata va rămâne cu mama sa bolnavă, trăind cu obsesia morţii 
„Petruşca, dacă mor şi eu, ce vei face tu singură ?”. Femeile vor 
supravieţui deportării, dar mama bolnavă se va stinge după patru 
ani, din cauza unei tumori cerebrale. Experimentul Bărăganului 
îşi cerea tributul de noi victime.
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Cu toate aceste nenorociri, nunta a rămas ceva hotărât şi de 
neclintit. La 21 ianuarie 1956 tinerii s-au reîntâlnit, în sfârşit, din nou 
acasă, s-au înscris la biserică, aşa cum cerea tradiţia, iar la 13 februarie 
a fost nunta. După şapte ani, deportarea logodnei luase sfârşit.

În acel februarie a nins din abundentă cu câteva zile înainte, 
aşa că nunta a fost cu sănii – puţine e drept, pentru că le luase 
colectivul – dar ceremonialul se asemăna cu nunţile de demult. 
După atâtea necazuri, mirele şi mireasa au avut parte de un decor 
ca în basme. Un incident a înveselit nuntaşii: sania cu naşii, alături 
de care se aflau şi muzicanţii, s-a răsturnat în faţa bisericii. Să fi 
fost acesta  un semn tainic?

Din cauza vremurilor de sărăcie şi de prigoană a familiilor 
înstărite, nunta n-a ţinut trei zile, cum era obiceiul, ci s-a limitat 
la o masă în casa mirelui. În schimb, vinul a fost nemaipomenit. 
Era soi bun, producţie proprie din viţă nobilă. Gazda l-a ţinut 
ascuns într-un butoi îngropat în curte şi acoperit cu tulei, din 
cauza colectorilor. Fiind iarnă grea, vinul a început să încheţe şi 
a fost nevoie de o pompă după ce s-a spart gheaţa. „Era un fel de 
esenţă de vin, ca o şampanie foarte tare. Cine a băut din el, trebuia 
să joace la nuntă. Atât era de tare vinul.”

NOTĂ:
Întâmplările au fost povestite autorului de câtre cei doi 

logodnici, azi oameni în vârstă şi vrednici gospodari din Dudeştii 
Vechi, care nu pot uita logodna lor deportată în Bărăgan.

(mai 2001)
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DEPORTAREA DIN BREŞTEA

Din Breştea au fost ridicate 16 familii înstărite. Duminică seara, 
îşi aminteşte Ciocani Ecaterina, familia ei află de la un bătrân 
că sunt garnituri de trenuri la gara din Deta şi că se pregăteşte 
deportarea chiaburilor.

Imediat au fost făcute planuri pentru a se ascunde, dar era prea 
târziu. Totuşi, părinţi ei au renunţat la dormitor şi s-au culcat în 
cotarca din curte, iar fetele – Ecaterina, de 15 ani şi Doţca de 9 
ani – au fost duse la 10 noaptea la bunici, pentru a fi în siguranţă. 

Nu peste mult timp au venit camioanele cu militari, s-au format 
grupe de acţiune mixte din care făceau parte şi sărăntocii satului, 
deveniţi activişti zeloşi. Familiile vizate au fost ridicate de acasă. 
Degeaba s-a opus mama fetelor, ele au fost aduse dimineaţa sub 
escortă militară, pentru că erau pe tabel. Lacrimile n-au scutit pe 
nimeni de convoiul  deportării.

Mirciov Ioan (tânăr de 20 de ani pe atunci) nu uită cum au 
mers cu căruţa în convoi până la Denta şi au ajuns abia spre prânz 
la Deta, nu departe de cimitirul de lângă gară, aşteptând acolo 
îmbarcarea în vagoane de marfă. Au fost duşi la Bordoşani, 15 
km de Feteşti – unde s-a format satul nou numit Bordoşanii Noi, 
care va deveni ulterior Lăteşti. Toate acestea, ca şi anii trăiţi în 
deportare, vor fi povestite de câtre Peiov Maria (Marişka) într-un 
fel de roman scris în proză ritmată / rimată care va deveni apoi, 
într-o altă variantă o baladă a deportării. Ea era atunci o femeie 
tânără (18 ani), proaspăt măritată şi duminica scria în bordei, 
printre lacrimi, într-un caiet păstrat şi astăzi. Aceste documente 
autentice, scrise în limba bulgară – pavlicheană sunt singurele 
mărturii de acest fel de care are cunoştinţă autorul. Ele sunt 
cuprinse în această carte fără alte modificări decât actualizarea 
ortografiei.
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Prezentăm un fragment din însemnările Mariei Peiov: “Aveam 
18 ani şi le-a scris duminica în bordei”:

“Anul 1951. La 18 iulie, când a început să se lumineze de 
ziuă, dimineaţa la ora cinci, au venit să ne anunţe. Vedem, aşa pe 
tăcute, că în sat nimeni nu mişcă. Deodată auzim ceva gălăgie, era 
miliţia. Când au intrat, imediat au cerut documentele. Carnetele 
să le scoateţi pentru că facem o razie mare. Când documentele le-
am scos, atunci ordinul o să vi-l citim. Scoateţi caii şi-i înhămaţi 
la căruţă şi ce puteţi încărca pentru că de acasă veţi pleca în două 
ore să vă pregătiţi să părăsiţi casa şi satul. Ne-am speriat şi numai 
plângeam, nu împachetam  nimic. Soldatul ne spune că cele 
două ceasuri vor trece, comisia va veni şi veţi porni fără nimic. 
Ce am putut am luat, am încărcat căruţele, comisia a venit şi a 
încuiat totul, a scos bani ca să plătească şi din casă ne-a izgonit. 
Plângeam, sărutam totul, că înapoi nu ne vom întoarce. Rămas 
bun dulce casă şi gospodărie, cine ştie când vom mai atinge aceste 
părţi. Cu inima plină de jale şi cu ochii plini de lacrimi ne-am luat 
rămas bun şi de toate ne-am despărţit. Pe uliţă când am ieşit, ochii 
ne lăcrimau, soldaţi de o parte şi de alta ne mânau, să mergem 
înainte ca nişte robi. Pe uliţele pline cu oameni ne luam rămas 
bun şi adio de la toţi şi aşa pe drum plângeam cu jale. Miliţia 
ne mâna să mergem mai repede. Când am ajuns la colţ toţi mi-
au spus că şi părinţii tăi au plecat, iar pe bunica ta au lăsat-o. 
Aş merge să-mi iau rămas bun, dar miliţia mă împinge să zoresc 
înainte. Când am ajuns pe izlazul de la Denta, acolo ne-am oprit, 
toţi au venit să ne vadă, încă o dată să ne petreacă. Seara, când s-a 
întunecat, am pornit şi peste noapte am ajuns la Deta, din căruţe 
să descărcăm şi în vagoane să încărcăm . Şi aşa, cu jale, dimineaţa 
de la Deta am plecat 70 de vagoane. Plângem şi bocim, dar ce 
putem face. Când am ajuns la Timişoara, deodată îl văd pe fratele 
meu venit să-şi vadă părinţii îndureraţi, încărcaţi în vagoane. 
Când am pornit din Timişoara, în alte gări, cu pâine şi ceai şi 
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apă rece ne aşteptau, iar unde era fân trenul oprea şi fiecare frate 
fugea să-şi aducă hrană pentru cai. Când am ieşit din Banat şi am 
intrat în Ardeal, Doamne, prin câte tunele am trecut şi ce munţi 
înalţi am văzut, apoi am ieşit din Ardeal şi am intrat în Regat. Şi 
să vezi, Doamne, ce sate flămânde ni s-au arătat. La Bucureşti a 
plouat tare iar grindina bătea în tabla vagoanelor de s-au speriat 
şi caii. Tare ne-am necăjit, Doamne, dar ce puteam face. Când 
s-a întunecat, ne-am speriat şi mai tare. Când am văzut oamenii 
aruncaţi în câmp căutând câte un snop de grâu să-şi facă puţină 
umbră, Dumnezeule drept, atunci ne-am dat seama ce ne aşteaptă. 

De la Feteşti am pornit spre Bordoşani. Când am văzut un braţ 
al Dunării, Doamne unde am ajuns, vântul bate, praful se ridică, 
nu ai unde a te opri pentru fereală numai sub căruţă, azi a trecut, 
mâine nu facem nimic, vântul ne tot bate şi ne prăfuieşte, am 
adunat snopi de grâu şi ne-am făcut colibe ca să avem unde ne 
adăposti. Doamne, cât pustiu, atât cât vezi cu ochii numai bumbac 
şi mirişte. 

A trecut deja o lună şi ne-am făcut bordei, un sat de bordeie, 
aşa suntem noi nişte pierduţi. Acesta e necazul tinereţei mele, să 
mă găsească fiecare duminică în cea mai mare jale, atunci îmi 
deschid cărticica şi mă rog lui Dumnezeu. Iară dimineaţa când s-a 
pus o ploaie, două ore a ploat, apa a inundat bordeiul şi-am scos-o 
cu găleţile. Alţii strigau după ajutor pentru că erau într-o vale, să 
vezi cum se îneacă lumea, cu cai şi căruţe au scos oamenii din 
bordeie, pentru că i-a inundat cu totul, unde era o grămăjoară de 
paie apa o ducea cu pui cu tot, să le plângi de milă cum păcătoşii 
se căţărau tot mai sus, ca să nu se înece.

Am fost obligaţi  să facem cărămizi ca să ne construim case, 
aceasta e osânda noastră, să umblăm după pâine cu cartela şi 
uneori nu este, trei zile nu aduc. Ia uite, Doamne, cum ne hrănesc, 
ia uite, Doamne, ce foamete! Aici nu e Banat.

Făceam cărămizi şi atunci au venit după mine pentru că sosise 
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fratele meu. L-am îmbăţişat şi l-am sărutat că mi-a venit să plâng 
de jale că a venit să vadă cum stăm în bordeie. El a plecat şi noi 
am rămas în Bărăgan, nu avem ce face, am început casa azi 8 
decembrie 1951, zi de mare sărbătoare”. 

Într-o notă scrisă ulterior se menţionează: “În anul 1952, la 23 
noiembrie dimineaţa, a fost o ploaie atât de mare încât 10 case au 
căzut. Oamenii nu ştiu ce să facă.”

În viaţa bulgarilor deportaţi din Breştea s-au petrecut şi alte 
fapte pe care merită să le prezentăm. Cântecul compus de Peiov 
Maria este răscolitor, dar este bine de ştiut faptul că, atunci când 
l-a compus, ea întreba consătenii, aflaţi pe câmp, la lucru, dacă 
vor să  le cânte: “Vreţi să vă cânt?” – oamenii de abia aşteptau, şi 
atunci ea le cânta, iar ei plângeau.

Ciocani Catarina îşi aduce aminte că, după ce au trecut de 
Bucureşti, vagoanele deportaţilor păreau că se îndreaptă spre 
mare. Ea nu văzuse niciodată marea şi tremura de frică la gândul 
că trenul cu oameni şi vite va intra direct în mare, că să-i înece.

În Bărăgan,  cei din Breştea se întâlneau adesea cu bulgarii din 
Dudeştii Vechi, mai ales la fermele unde lucrau sau în armată. Se 
bucurau că sunt de acelaşi sânge, dar nu se bucurau că trăiau zile 
amare în deportare. Se mirau de anumite munci, cum a fost aceea 
că trebuiau să lucreze pe care cu boi, minunându-se de cât puteau 
încărca fără a se răsturna (“ni sa se hurvali”).

Familia cu  cele mai mari necazuri, măcar pentru o vreme, 
trebuie să fi fost familia Slavin (nr. 98) pentru că bărbaţii n-au 
fost ridicaţi de la început, Slavin Petru “bătrânul” se afla închis în 
aceea vreme, iar Slavin Ion era în armată, aşa că au fost deportate 
numai cele două femei, Ana şi Petronela, care avea şi o fetiţă, Ani, 
de numai 5 luni. Foarte greu a fost până l-au eliberat pe bătrân 
din închisoare şi până cel tânăr şi-a terminat armata, ajungând 
amândoi în Bărăgan. Atunci familia şi-a mai revenit, dar bietele 
femei ajunseseră la capătul puterilor. Peiov Maria a compus un 
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cântec şi despre aceste vieţi aproape distruse.
O nenorocire a trăit familia Nacov Petru (nr. 13) pentru că 

acesta a decedat la Medgidia unde se afla temporar la lucru. 
Moarte subită. 

Acest om a fost înmormântat în grabă acolo departe, pentru că 
familia nu a avut posibilităţi să-l aducă la cimitirul deportaţilor 
din Lăteşti. Nici acest cimitir azi numai există, pentru că locul se 
ară, a devenit câmp. Ce fel de creştini sunt aceiea care au putut 
îngădui acest lucru?

Au fost şi oameni închişi pentru că n-au reuşit să-şi termine 
casele. La 22 august 1951 a fost o ploaie torenţială care a înmuiat 
zidurile din pământul bătut ale caselor neterminate. Atunci 
casele lui Tuturilov Toma şi Mirciov Vanju au căzut. Pentru că 
au folosit lemnul caselor făcând bordeie şi nu alte case, aceştia 
au fost condamnaţi la închisoare. După întoarcerea din puşcărie, 
Tuturilov Toma şi-a înjghebat o cămăruţă lipită de casa lui Mirciov 
Ion (nr. 26). Acolo a trăit până în 1956 Copiii care au încercat 
“să evadeze” din lagărul Bărăganului au fost întotdeauna trădaţi, 
prinşi la scurt timp şi duşi înapoi părinţilor deportaţi. Copilăria 
nefericită şi deportată nu impresiona autorităţile. Aşa s-a întâmplat 
cu câteva fete, printre care şi Ciocani Catarina, care la trei luni 
de la deportare s-au întors incognito la bunicii din Breştea, aduşi 
de o bătrână. Miliţia a întrebat: “Cu cine ai venit?” “Cu baba”, 
răspundeau ele. Toate fetele fugare au fost redeportate.

Aceeaşi soartă a avut-o şi Peiov Vanju (nr. 5) care, soldat 
deportat fiind şi aflat în permisie, nu s-a întors la părinţii deportaţi, 
ci s-a dus la neamurile din Breştea. Când a fost descoperit, şeful 
de post a dat ordin aspru “Să fie dus pe jos în Bărăgan”. Totuşi, 
însoţitorul l-a urcat în tren şi a fost escortat până la Feteşti.

Alţi au păţit-o şi mai rău. Velciov Toni avea 18 ani şi era 
logodit. Glasul inimii l-a făcut să se ducă acasă, în Banat, ca să-şi 
vadă logodnica. A fost repede descoperit, prins şi închis un an, 
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pentru “părăsirea domiciliului fixat”. După ce a scăpat, a revenit 
printre deportaţii cu D.O. fiind supravegheat.

Spaţiul domiciliului obligatoriu era de numai  câţiva kilometri, 
de aceea pedepsiţi erau şi cei care plecau la lucru în zone mai 
îndepărtate, unde se plătea mai bine. Ciocani Caterina povesteşte 
că un grup de bulgari deportaţi s-au dus să lucreze la viile de la 
Nazarcea. Zilierii au fost descoperiţi şi duşi sub arest, la Poarta 
Albă, apoi la Feteşti, iar de acolo, ca o pedeapsă, “trimişi pe jos” 
până la Bordoşani.

Pedepsită a fost şi Cherciov Terezia pentru vina de a fi încercat 
să ajungă în Banat. După  ce a fost prinsă şi adusă înapoi, ea a 
fost plimbată prin satul nou, în văzul lumii deportate, şi obligată  
să strige alături de o altă femeie: “Cine face ca noi, păţeşte ca 
noi”! Un miliţean orchestra scena şi le ducea bagajele pentru că 
femeile, mândre, nu vroiau să le mişte. Scena era tragi-comică, 
dar atunci n-a râs nimeni, iar acum fapta stârneşte un râs amar, 
ca o ironie. 

Alte ori, atitudinea miliţienilor a fost mai brutală. Peiov Vanju, 
soldat (deportat) aflat în permisie în satul deportaţilor, este chemat 
la muncă voluntară. Pentru că a îndrăznit să refuze, a fost bătut 
crunt în faţa sătenilor. Democraţie miliţienească.

Existau şi situaţii când unii deportaţi au acceptat să devină 
colaboraţionişti, să facă jocul autorităţilor. În Lăteşti, secretarul 
Sfatului popular era un deportat, pe nume Tumba. Datorită 
comportamentului său  inuman, devenise spaima deportaţilor 
care se fereau de el pentru că le aducea necazuri. Copiii, când 
îl vedeau venind de departe, îşi avertizau părinţii strigând “Vine 
Tumba, ascundeţi-vă!”. Copiii strigau pe bulgăreşte, acesta nu 
înţelegea, dar îşi auzea numele, şi atunci îi căuta pe cei ascunşi. 
Câine cu nume de om sau om cu nume de câine.

Mirciov Ion (nr. 26) nu poate uita mâncarea proastă: marmeladă, 
pâine neagră cu neghină, porcul slăbănog, de l-ai avut. Despre 
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nepriceperea şi primitivismul băştinaşilor are o poveste. În 
comună funcţiona de mulţi ani o moară nouă, dar morarul măcina 
făină împreună cu tărâţele. Toată lumea era mulţumită, dar nu 
şi bănăţenii. A trebuit să vină un bănăţean priceput din rândul 
deportaţilor, care ştia să potrivească sitele. Minune. Moara a 
început să macine făină bună iar tărâţele erau separate. Făceau 
gospodinele pâine şi plăcinte, ca în Banat. Au gustat localnicii, 
au mâncat, şi se minunau. Unii s-au obişnuit chiar să vină mai 
multe duminici la rând în satul nou ca să mănânce colaci albi 
şi calzi. “Bune mai sunt plăcintele, dar cum le  faceţi?”. Ca să-i 
dezveţe de acest nărav, oamenii îi aşteptau la uşă, le dădeau porţia 
şi îşi vedeau de treabă. Aşa au învăţau oamenii locului să-şi facă 
o pâine mai bună după reţeta “ca în Banat”. 

Când s-au întors la Breştea, foştii deportaţii şi-au găsit 
casele ca vai de ele, dărăpănate, nevăruite, descompletate. Ale 
bărăgăniştilor sau ale nimănui era tot una. O casă a fost chiar 
dărâmată complet pentru că era mare şi erau multe de furat. 
Casa lui Calapiş Petru de la nr. 83 a fost pur şi simplu demolată, 
desfăcută şi furată cărămidă cu cărămidă, lemn cu lemn şi ţiglă 
cu ţiglă, de a rămas locul gol. “Noi am făcut-o, noi o distrugem!” 
– strigau beţivii şi leneşii satului care au prins şi mai mult curaj 
după deportarea proprietarilor.

Azi la acelaşi nr. 83 se află o altă casă nouă făcută de acelaşi 
gospodar. Deportaţii care au supravieţuit au luat-o de la început 
şi azi sunt mândri că şi-au întemeiat din nou gospodării frumoase 
şi bogate. Vorba mamei mele: “Noi am avut întotdeauna, avem şi 
acum!”

30 august 2001   Rafael Mirciov  
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AMINTIRILE LUI STOIOV PETRU
deportat din comuna Denta în satul Lăteşti

Faptele ce le voi povesti sunt cu totul adevărate şi le fac în 
numele meu, Stoiov Petru, născut în comuna Denta, în anul 1939. 
Am urmat 4 clase primare în comuna natală, iar clasa a V-a o 
termin în oraşul Deta, reşedinţă de raion la vremea aceea, întrucât 
în Denta, comună cu peste 3000 de locuitori, regimul comunist a 
hotărât să existe şcoală numai până la 4 clase, “grija pentru copii” 
fiind doar o lozincă de propagandă.

În vara anului 1951, chiar în ziua când trebuia să mergem la 
Deta la serbarea de sfârşit de an şcolar, familia mea este ridicată şi 
dusă în Bărăgan, împreună cu zecile de familii deportate.

În dimineaţa zilei de 18 iunie 1951, la orele trei dimineaţa, 
suntem sculaţi de bătăi puternice în poartă de câtre soldaţi care 
ne somează să împachetăm ce putem, să punem în căruţă şi să 
aşteptăm ordine. Mama mea, plângând, îmi spune să fug prin 
grădină şi să mă duc la Breştea, unde trăia bunica mea, şi să le 
spun rudelor noastre că pe noi ne ridică şi nu se ştie unde ne duc.

Fiind vara, eu eram desculţ şi numai în chiloţi, aşa că am reuşit 
să mă strecor în grădină şi să ajung în islaz. Am luat-o la fugă, dar 
deodată mă prinde cineva care stătea ascuns în spatele unor tufe. 
Acesta era un soldat înarmat, care m-a escortat cu înjurături şi 
şuturi până acasă. Eu tremuram şi plângeam de frică, nu de ciudă. 

La ora 10 dimineaţa, încărcaţi în două căruţe, cu calabalâcul pe 
care am reuşit să-l luăm, suntem duşi sub pază militară la izlazul 
din capătul satului unde erau alte zeci de familii cu căruţe încărcate 
ce aşteptau în plină vară, cu soare puternic, să se întâmple ceva 
întrucât nimeni nu spunea (din cei ce ne escortau şi ne păzeau), 
ce se va întâmpla cu noi. Zvonurile nu linişteau, ci îngrozeau 
mulţimea derutată. 

Abia la ora 10 seara se dă ordin să se prindă caii la căruţe şi să se 
plece spre gara Deta, la distanţă de 4 km. Acolo, sub pază puternică 
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şi înarmată, suntem repartizaţi, pe bază de tabel, în vagoane de 
marfă. Familia mea, împreună cu familia Caragiov, primeşte un 
vagon în care se încarcă mobilier, haine, 4 cai, doi porci, păsări, 
mâncare pentru noi şi animale. În aceeaşi noapte plecăm într-o 
direcţie necunoscută. La fiecare vagon erau repartizaţi doi soldaţi, 
care nu dădeau voie să se coboare din vagon, nici măcar pentru 
necesităţi, la oprirea trenului.

Timp de trei zile şi trei nopţi s-a mers spre necunoscut. După 
ce s-a trecut de Bucureşti, eram convinşi că ne duc în Siberia. Dar 
nu a fost aşa. În a şasea noapte, după o călătorie în vagonul de 
marfă unde eram 9 oameni (din care doi copii) şi animale, în plină 
vară, vă ima ginaţi condiţiile în care s-a călătorit, ajungem în gara 
Feteşti. Aici sun tem aşteptaţi de altă armată care ne înconjoară şi 
ne spune debarcarea şi îmbarcarea în căruţe şi plecarea sub escortă 
în altă direcţie necunoscută sub un soare puternic, dogoritor, cu 
care noi, bănăţenii nu eram obişnuiţi. După un drum de 15 km, 
fără să trecem măcar pe lân gă vreo casă sau fântână, suntem opriţi 
într-un lan de grâu proaspăt secerat înşirat cu snopi de grâu, pe 
care n-au apucat cei ce l-au secerat să-l ducă la treierat. Înfometaţi 
şi mai ales însetaţi suntem repartizaţi în percele delimitate de 
ţăruşi spunându-ni-se că acela este de acum domiciliul nostru şi 
că nu avem voie să părăsim sub nici un motiv acea zonă. Prima 
reacţie de a ne apăra de soarele dogoritor a fost să ne facem colibe 
din snopi de grâu sub care ne-am adăpostit, în special noi, copiii, 
iar părinţi au plecat cu găleţile să caute apă, care era la o distanţă 
de 3 km de locul unde am fost debarcaţi. Această sursă de apă, 
singura pe o rază de 10 km – era Dunărea cu al său braţ, Borcea. 
De atunci, şi mai multe luni după aceea, Borcea era apa de băut, 
spălat, făcut mâncare şi apă pentru animale. Apă tulbure, sălcie, 
caldă. Dar Dumnezeu a vrut că nimeni din familia mea să nu se 
îmbolnăvească. Alţii au murit.

La scurt timp, ne-am construit bordeie acoperite cu scândură (pe 
care autorităţile le-au repartizat dintr-un depozit special amenajat 



373

după venirea noastră). Am săpat în pământ la adâncimea de un 
metru (2/4 m). Pe data de 29 august a venit o ploaie torenţială care 
în câteva minute a acoperit cu apă aproape întreaga localitate, 
inundând în totalitate bordeiele. Oamenii s-au salvat care cum a 
putut iar, noi, copii, stăteam în vârful bordeiului. Păsările şi porcii 
care au scăpat să nu fie tăiaţi pentru mâncare au pierit în această 
inundaţie. De asemenea, hainele şi mobilierul pe care bănăţenii şi 
le-au adus s-au distrus din cauza apei.

Şi din acest cataclism natural am reuşit să supravieţuim. Încet, 
încet, viaţa localităţii a prins contur. Ni se aducea pâine neagră şi 
necoaptă de la distanţă de 10 km din localitatea Borduşeni situată 
pe malul Dunării. Apa necesară se căra cu căruţa de la Borcea în 
găleţi, oale, fiecare în ce avea. Localnicii au început încet, încet să 
ia contact cu deportaţii începând cu cumpăratul unor mărfuri de 
strictă necesitate şi până la  a sta de vorbă, chiar a se împrieteni.

Cunoscută fiind vrednicia bănăţeanului, în toamna anului 
1951 a început fiecare familie să-şi facă o casă din pământ bătut, 
acoperită cu papură adusă din Balta Dunării. Materialul lemnos 
necesar a fost pus la dispoziţie de câtre autorităţi. S-au construit 
case “tip” mici şi strâmbe.

În toamna aceluiaşi an, s-a construit şi şcoala pentru clasele 
I-VII, învăţătorii şi profesorii fiind din cei deportaţi (amintesc 
câteva nume de profesori: Büchler, Bret, Robescu, Praporgescu 
Wincler Stoianov). S-a construit şi dispensar unde doctor era Dr. 
Weleth din Deta. De acum, satul prinzând contur, i s-a dat şi un 
nume – Lăteşti. În această localitate s-au regăsit deportaţii din 
localităţile bănăţene Deta, Denta, Breştea, Lovrin, Gera, Foieni, 
Biled, Chegleviciu, în total 1800 de persoane.

Clasele VI-VII le-am făcut în această localitate, cu profesori 
deosebiţi. Dornici de învăţătură, împreună cu mai mulţi colegi, 
ne înscriem la liceul din Feteşti, la cursuri fără frecvenţă, în anul 
1954.
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Pentru ca să mergem la examene trebuia să învăţăm, material 
didactic nu aveam. Cu dăruire, profesorii din localitate ne-au 
predat la început ore în şcoală, fără bani, dar prinzând de veste 
autorităţile comuniste au interzis absolvenţilor de 7 clase să mai 
intre la şcoală.

Totuşi, dorind să învăţăm, mergeam acasă la profesori mai 
mult pe ascuns, iar pentru aceasta a trebuit să plătim. Părinţii 
au făcut sacrificii. Părinţii mei şi ai altora ca mine au muncit la 
canalul Dunăre Marea Neagră pentru ca să ne asigure existenţa şi 
plata orelor particulare.

Am terminat clasa a VIII-a la fără frecvenţă în Feteşti, iar după 
examenele din iarna anului 1954 ni se interzice de a mai urma 
cursurile fără frecvenţă, fiind obligaţi să întrerupem liceul.

Abia după ce ne-am întors din Bărăgan în locurile natale, 
m-am hotărât  să îmi continui studiile.

Posibilităţi materiale nu prea existau, iar la liceele timişorene 
nu prea aveau acces cei deportaţi în Bărăgan. Totuşi n-am renunţat. 
Prin grija unui unchi de-al meu, care era învăţător în Caraşova, 
lângă Reşiţa (Velciov Ştefan), mă înscriu la şcoala profesională 
de la Reşiţa, paralel urmând şi cursurile serale ale liceului din 
Reşiţa, pe care-l termin în anul 1958, calificându-mă în această 
perioadă în meseria de strugar şi electrician maşini-unelte.

După terminarea  liceului la seral, am urmat cursurile Facultăţii 
de Electrotehnică din Timişoara după care mă angajez la Uzinele 
Mecanice Timişoara, ca inginer.

Din anul 1970 până în anul 1989 am fost inspector de calitate 
la I.A.E.M. Timişoara, iar din 1990 până la pensionare (2000) am 
fost directorul Inspecţiei Interjudeţene de Metrologie Timişoara. 
N-am uitat însă nici o dată că am fost deportat.

Aceasta este viaţa mea zbuciumată, pe care doar cel care a 
trăit-o o poate înţelege.
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Tabel cu familiile şi persoanele din Beşenova Veche
(Dudeştii Vechi) deportate în Bărăgan (1951-1956)

Nr.
crt. Numele şi prenumele

M
or

ţi 
în

B
ăr

ăg
an

N
ăs

cu
ţi 

în
 

B
ăr

ăg
an

C
ăs

ăt
or

iţi
 

în
 B

ăr
ăg

an Adresa de 
unde i-au 

ridicat

Porecla în 
limba bulgară

0 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Augustinov Petru
 Petra
 Petru
 Ecaterina
 Petru
 Petronela
 Ecaterina
 Petronela
 Petru
 Rafael
 Maria

1952
1954

Dudeştii-
Vechi 337 Kişraşkvite

12
13
14
15
16
17

Augustinov Stoian
 Ana
 Anauşka
 Rozalia
 AnaMaria
 Uzun Nicolae 1951

Dudeştii-
Vechi 925 Jonkulovite

18
19
20
21
22

Boboiciov Rafael
 Anca
 Andrei
 Matei
 Maria 1953

Dudeştii-
Vechi 369 Bandicikovite

23
24
25
26

Boboiciov Andrei
 Terezia
 Maria
 Rafael

Dudeştii-
Vechi 369/B Bandicikovite

27
28
29
30

Boboiciov Nicolae
 Anastasia
 Petru
 Rafaela 

Dudeştii-
Vechi 881

Şutulovite
(Frumuşiţa)

31
32
33
34

Boboiciov Ion
 Maria
 Iani
 Cian 1952

Dudeştii-
Vechi 944

Matacivite
(Frumuşiţa)
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35
36

Bojin Petru
 Aranka

Dudeştii-
Vechi 126 Doftura

37
38
39
40

Bratan Anton
 Ecaterina
 Ian
 Petru

1955
Dudeştii-
Vechi 593

Toşvite / 
Cacivite

41
42
43
44
45

Calciov Gheorghe
Ilona
Petru
Petronela
Constantin 1953

Dudeştii-
Vechi 628 Nejnite

46
47
48
49

Caragiov Mihai
Agata
Iosif
Ecaterina

Dudeştii-
Vechi 247 Mincivite

50
51

Caragiov Anastasia
Rafaela 1952

Dudeştii-
Vechi 757 Hupvite

52
53
54
55
56
57

Caragiov Nicolae
Anastasia
Nicolae
Ana Maria
Stoian
Nicolae

1952

1951

Dudeştii-
Vechi 1217 Gradinarvite

58
59
60
61
62

Ciocani Anca
Gheorghe
Anastasia
Anca
Rozalia

1951
1954

Dudeştii-
Vechi 262 Truikulovite

63 Ciocani Maria Dudeştii-
Vechi 221a Ghioperovite

64
65
66
67
68

Ciocani Vichentie
Elisabeta
Maria
Agata
Petru

Dudeştii-
Vechi 221 Ghioperovite

69
70
71
72
73
74

Coiov Ioan
Ivanca
Nicolae
Petronela
Ion
Luca

Dudeştii-
Vechi 130 Şaptvite
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75
76
77
78
79
80
81
82
83

Dragomir Gârgul
Agata
Pavel
Ecaterina
Pavel
Rozalia
Maria
Agata
Rozalia 1952

Dudeştii-
Vechi 150 Drăgumirskite

84
85
86
87
88
89
90

Dragomir Rafael
Ana
Bono
Suzana
Petru
Anuşka
Suzana

1951
1954

1954

Dudeştii-
Vechi 448 Drăgumirskite

91
92
93
94
95
96

Dragomir Petru
 Anastasia

Petru
Ecaterina
Petru

Skibulici Dumitru

Dudeştii-
Vechi 1123 Bandvite

97
98
99
100
101
102
103
104

Ganciov Nicolae
Ecaterina
Petra
Ion
Lizunka
Nicolae
Petronela
Ioan 1955

Dudeştii-
Vechi 1277 Gancivite

105
106

Kalapiş Matei
Nacov Rafaela

1953 Dudeştii-
Vechi 152 Nigvite

107
108
109
110
111
112
113
114

Kalapiş Petru
Luca
Şandor
Petra
Petru
Rafaela
Anka
Ion

1951

Dudeştii-
Vechi 170 Jelezvite
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115
116
117
118

Kalapiş Petru
Rafaela
Anca
Petru

Dudeştii-
Vechi 272 Jelezvite

119
120
121
122

Kalapiş Andrei
Ghizela
Feri
Tibi

1955
Dudeştii-
Vechi 377

123
124
125
126

Katarov Nicolae
Terezia
Nicolae
Terezia

Dudeştii-
Vechi 439 Kătărskite

127
128
129
130
131
132
133
134
135

Katarov Marcu
Ana-Maria
Agata
Gheorghe
Petronela
Marcu
Gheorghe
Ana-Maria
Ecaterina

1951

Dudeştii-
Vechi 534 Kătărskite

136
137

Korek Petru
Marghit

Dudeştii-
Vechi 1116 Korekovite

138
139
140
141

Lazarov Gheorghe
Anastasia
Matei
Terezia

Dudeştii-
Vechi 723

Stepeniarvite
(Frumuşiţa)

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Maniov Păku
Lucia
Vichentie
Maria
Vichentie
Lucia

Maniov Pavel
 Petronela-Neda
 Maria
 Anastasia       

1952

Dudeştii-
Vechi 279 Păkvite

152
153
154

Maniov Rafael
 Maria
 Maria

1956 Dudeştii-
Vechi 234 Păkvite
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155
156
157
158
159

Mezin Eremia
Maria
Aurel
Ioan
Mircea

1952
1952

Dudeştii-
Vechi 152 Nutaruşă

160 Văcărescu Ana

161
162
163
164
165
166
167

Mirciov Ion
Ana
Ion
Maria
Rafael
Ion
Petru

1955

Dudeştii-
Vechi 166 Mărcinkvite

168
169
170
171
172
173

Mirciov Matei
Ecaterina
Matei
Maria
Ion
Matei

1952

1951 1951

Dudeştii-
Vechi 918 Bogterovite

174
175
176
177

Mirciov Ion
Terezia
Anka
Nicolae

Dudeştii-
Vechi 947 Patkvite

178
179

Mirciov Pavel
Kaluşa

Dudeştii-
Vechi 260 Vereşovite

180
181

Mirciov Gheorghe
Terezia

Dudeştii-
Vechi 138 Mariianvite

182 Moravcik Alvina Dudeştii-
Vechi 656 Kursmitkiata

183
184
185
186
187
188
189
190

Nacov Nicolae
Ecaterina
Nicolae
Ecaterina
Ion
Ana-Maria
Ecaterina
Nicolae

1955
1953

1953
1955

Dudeştii-
Vechi 125 Skruncivite
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191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Nacov Petru
Anastasia
Kaluşa
Ştefan
Petronela
Petru
Maria
Petronela
Vichentie
Anka
Anastasia

1955
1953

1955

1955

Dudeştii-
Vechi 175 Năkvite

202
203
204
205
206
207

Petcov Petru
Rozalia
Marcu
Maria
Rozalia
Petru

1951
Dudeştii-
Vechi 243 Bogdenovite

208
209
210

Petcov Nicolae
Suzana
Suzana

Dudeştii-
Vechi 244 Bogdenovite

211
212
213
214
215

Petcov Anton
Ana-Maria
Anuşka
Anton
Otilia 1955

Dudeştii-
Vechi 250 Nucinite

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Petcov Matei
Mişa
Ion
Ecaterina
Marcu
Neduşca
Matei
Neduşca
Maria
Terezia
Ion 1953

1955

1953

Dudeştii-
Vechi 285 Bogdenovite

227
228
229
230

Petcov Ioan
Maria
Anastasia

Sârbu Ghiţă
1954

Dudeştii-
Vechi 536 Bogdenovite
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231
232
233
234

Peiov Nicolae
Agata
Rafael
Ana-Maria 1953

Dudeştii-
Vechi 385 Lebanovite

235
236
237
238
239

Peiov Ioan
Elisabeta
Petru
Rafaela
Ion

Dudeştii-
Vechi 386 Lebaskite

240
241

Pascu Petra
Telbis Maria 1952

Dudeştii-
Vechi 619 Harsvite

242
243
244
245

Puiu Aurel
 Margit
Kalapiş Elisabeta
 Rokuş

Dudeştii-
Vechi 353 Puivite

246
247
248
249

Roncov Gheorghe
Luca
Nacov Maria
Luca

Dudeştii-
Vechi 293 Purcarvite

250
251
252

Roncov Lazăr
Şerban Rafaela
Şerban Rozalia

Dudeştii-
Vechi 102 Roncvite

253
254
255
256
257
258
259

Roncov Mihai
Iacob
Rozalia
Mihai
Maria
Iacob
Iacob

Dudeştii-
Vechi 277 Şomerovite

260
261
262
263
264
265

Roncov Petru
Petronela
Gheorghe
Ecaterina
Petronela
Petru

1955

Dudeştii-
Vechi 186 Purkarvite

266
267
268

Roncov Francisc
Petronela
Ştefan

Dudeştii-
Vechi 455 Cicvite
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269
270
271
272
273
274
275

Roncov Gheorghe
Ana
Ştefan
Ana
Francisc
Ana
Francisca 1952

Dudeştii-
Vechi 754 Cicvite

276
277
278
279

Roncov Rocuş
Francisc
Anastasia
Ion 1955

Dudeştii-
Vechi 966 Burvite

280
281
282
283
284
285
286

Roncov Luca
Rafaela
Gheorghe
Anca
Petronela
Rocuş
Petronela

1951
1951

Dudeştii-
Vechi 1075 Lucvicinite

287
288
289
290
291
292

Roncov Ştefan
Petronela
Francisc
Rafael
Ştefan
Suzana

Dudeştii-
Vechi 1113 Ştefanskite

293
294
295
296
297

Raneti Boris
Alexandra
Elena
Eugenia
Alexandru 1955

Dudeştii-
Vechi 122 Băsărabcenină

298
299

Şerban Bonu
Rozalia

Dudeştii-
Vechi 246

300
301
302

Sofran Ion
Agata
Petronela

Dudeştii-
Vechi 982 Kunnite

303
304
305
306
307
308

Stoianov Cristofor
Rafaela
Gheorghe
Ghizela
Petru
Eli 1955

Dudeştii-
Vechi 224 Dupnivite



383

309
310

Stoianov Gheorghe
Maria

Dudeştii-
Vechi 366 Dupnivite

311
312
313
314
315
316
317
318
319

Stoianov Vichentie
Petronela
Gheorghe
Anca
Vichentie
Pavel
Maria
Maria
Maria

1951

Dudeştii-
Vechi 260 Dupnivite

320
321
322
323
324
325
326
327
328

Topciov Stancu
Maria
Petru
Petronela
Petru
Anca
Terezia
Petronela
Ana-Maria

Dudeştii-
Vechi 796

Brăsnivite
(Frumuşiţa)

329
330
331
332
333

Tuturilov Rocuş
Elisabeta
Matei
Agata
Petronela

1951
1951
1953 Dudeştii-

Vechi 1053 Funderovite

334
335
336
337
338
339
340

Uzun Nicolae
Rafaela
Ion
Maria
Nicolae
Maria
Anuşka

1951

Dudeştii-
Vechi 615 Djafkvite

341
342
343
344

Uzun Nicolae
Petra
Gheorghe
Ion

1952
1955

Dudeştii-
Vechi 975 Djafkvite

345
346
347

Uzun Rafael
Terezia
Petronela

Dudeştii-
Vechi 722

Cikvite
(Frumuşiţa)
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348
349
350
351
352

Uzun Iosif
Petronela
Gheorghe
Maria
Rafael

Dudeştii-
Vechi 797

Cikvite
(Frumuşiţa)

353
354

Vasilcin Ioan
Ecaterina

Dudeştii-
Vechi 379 Pătunnite

355
356
357
358
359
360

Vasilcin Nicolae
Frana
Rokuş
Petra
Nicolae
Petronela

1951

1952 1952
1951

Dudeştii-
Vechi 245 Ţulvite

361
362
363
364
365
366
367

Vasilcin Nicolae
Maria
Rocuş
Ana-Maria
Nicolae
Rocuş
Maria 1951

Dudeştii-
Vechi 249 Ţulvite

368
369
370
371
372
373

Vasilcin Rafael
Margarita
Rocuş
Catarina
Petru
Maria

Dudeştii-
Vechi 259

Blaşkvicinite
(Frumuşiţa)

374
375
376
377

Vasilcin Rafael
Ecaterina
Ion
Ecaterina

1955
1955

Dudeştii-
Vechi 730 Mândvite

378
379
380
381

Velciov Vichentie
Petronela
Suzana
Gheorghe

1955
Dudeştii-
Vechi 155 Pridvite

382
383
384
385
386
387

Velciov Luca
Petra
Vichentie
Anastasia
Petronela
Luca

Dudeştii-
Vechi 169 Buşvite
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388
389
390
391
392
393

Velciov Rocuş
Ana
Carol
Ecaterina
Ana
Vichentie

Dudeştii-
Vechi 172 Buşvite

394
395
396
397
398
399

Velciov Rocuş
Petra
Gheorghe
Anca
Petronela
Ecaterina

Dudeştii-
Vechi 220 Pridvite

400
401
402
403
404
405
406

Velciov Rocuş
Anca
Francisca
Elisabeta
Rocuş
Francisc
Agata 1952

Dudeştii-
Vechi 354 Perţulovite

407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

Velciov Petru
Pavel
Petronela
Petru
Maria
Pavel
Rafaela
Nicolae
Pavel
Petronela
Petronela
Ivanca
Rafaela

Deciov Petronela 1953

1952

1955

1955

Dudeştii-
Vechi 459 Vinganvite

421
422
423
424

Velciov Toma
Maria
Petru
Petronela

1955
Dudeştii-
Vechi 287 Mustikcivite

425
426
427

Viruzab Stoian
Maria
Stoian

Dudeştii-
Vechi 886

Marghinite
(Frumuşiţa)
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428
429
430
431
432

Viruzab Toma
Maria
Petronela
Nicolae
Maria

1955 Dudeştii-
Vechi 887 Marghinite

433
434
435
436
437
438

Viruzab Toma
Stoian
Elisabeta
Maria
Nicolae
Toma

Dudeştii-
Vechi 936 Marghinite

439
440
441
442
443

Bartulov Nicolae
Maria
Ion
Maria
Nicolae 1953

Dudeştii-
Vechi 346 Bartulciovite

444
445

Weiss Aladar
Grün Ilse

Dudeştii-
Vechi 660 Ciuhutina
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Tabel cu deportaţii în Bărăgan din satul Breştea 
1951 - 1956

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Anul

De unde au 
fost ridicaţi

(adresa)
Porecla

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mirciov Gheorghe - decedat în Bărăgan
Mirciov  Ana - decedată în Bărăgan
Peiov Ştefan 
Peiov Maria
Peiov Rafaela
Peiov Ion
Peiov Ştefan - născut în Bărăgan
Peiov Tereza
Peiov Ana

1955
1952

1955

Breştea, 5 Beliţve

10
11
12
13
14

Mirciov Tereza
Mirciov Lucia
Mirciov Ioan
Mirciov Maria
Mirciov Ioan Nicolae - născut în Bărăgan 1955

Breştea, 26 Beliţve

15
16
17
18
19

Velciov Petru - decedat în Bărăgan
Velciov Pavel
Velciov Ana
Velciov Ana
Velciov Petru

1953

Breştea, 30 Cipite

20
21
22
23
24
25
26
27

Calapiş Toma
Calapiş Ana
Calapiş Gheorghe
Calapiş Ana - decedată în Bărăgan
Calapiş Ecaterina
Calapiş teodora
Ciocani Gheorghe
Ciocani Ion - născut în Bărăgan

1954

1956

Breştea, 40 Kapacini

28
29
30
31
32
33
34

Cherciov Tereza
Mirciov Gheorghe
Mirciov Magdalena
Mirciov Pwetru
Mirciov Petra
Mirciov Maria
Mirciov Petru - născut în Bărăgan

1954

1952

Breştea, 48 Mandalinnite
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35
36
37
38

Salman Iodif
Salman Ecaterina
Salman Iosif
Salman Ana

Breştea, 50 Bârtaşe

39
40

Ciocani Petru
Ciocani Maria Breştea, 65 Ducinite

41
42
43
44
45
46

Ciocani Nicolae
Ciocani Terezia
Bratan Stoian
Bratan Maria
Bratan Nicolae
Bratan Ciani

Breştea, 66 Ducinite

47
48
49
50
51
52

Slavin Petru
Slavin Ana
Slavin Ioan
Slavin Petronela
Slavin Ana
Slavin Petru - născut în Bărăgan 1955

Breştea, 67 Gândacvite

53
54
55
56
57
58
59

Calapiş Petru
Calapiş Petra
Calapiş Stănica
Calapiş Terezia
Calapiş Gheorghe
Calapiş Maria
Calapiş Petronela

Breştea, 83 Bocterove

60
61
62
63
64
65
66
67

Velciov Nicolae
Velciov Rafaela
Velciov Rafaela - decedată în Bărăgan
Velciov Anton
Tuturilov Toma
Tuturilor Petronela
Tuturilov Maria
Tuturilov Anton - născut în Bărăgan

1953

1955

Breştea, 123 Kicicul

68
69
70
71
72
73
74

Sofran Petru
Sofran Ecaterina
Sofran Gheorghe
Sofran Petronela
Sofran Ecaterina
Sofran Maria
Boboiciov Petra - decedată în Bărăgan 1952

Breştea, 120 Bonvite
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75
76
77
78
79
80

Nacov Petru - decedat în Bărăgan
Nacov Maria
Nacov Ştefan
Nacov Teodora
Nacov Ecaterina
Nacov Petru

1954

Breştea, 123 Sânvâte

81
82
83
84
85
86

Veruzap Petru
Veruzap Ana
Calapiş Ioan
Calapiş Maria
Calapiş Ana
Calapiş Petru

Breştea, 148 Muinite

87
88
89
90
91
92
93
94

Cherciov Petru
Cherciov Terezia - decedată în Bărăgan
Cherciov Ana
Cherciov Gheroghe
Cherciov Terezia
Cherciov Ana
Cherciov Gheorghe
Cherciov Petru

1954

Breştea, 165 Minchinite

95
96
97
98
99
100

Velciov Petru - decedat în Bărăgan
Velciov Maria
Mirciov Gaşpar
Mirciov Ana
Mirciov Petru
Mirciov Ana

1953

Breştea, 169 Guşvite
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Anul Domiciliul Porecla

1
2
3
4

Stoianov
Stoianov
Stoianov
Stoianov

Petru
Terezia
Petru
Ecaterina

Denta, 587 Bălăţete

5
6
7
8
9

Caragiov
Caragiov
Caragiov
Caragiov
Caragiov

Petru
Rozalia
Sebastian
Lucia
Terezia

Denta, 634 Măricinite

10
11
12

Calapiş
Calapiş
Calapiş

Ioan
Maria
Anton

Denta, 785 Bâtcul

13
14

Calapiş
Calapiş

Andrei
Fidora Denta, 540 Dicva

15
16
17
18
19
20

Budur
Budur
Budur
Tifra
Tifra
Tifra

Nicolae
Maria
Maria – decedată în Bărăgan
Iosif
Ecaterina
Nicolae – născut în Bărăgan

1955

1951

Denta, 588 Budurete

21
22
23
24
25
26

Ciocan
Ciocan
Ciocan
Ciocan
Ciocan
Ciocan

Gheorghe
Ana
Sebastian
Ana
Ştefan
Vichentie

Denta, 701 Belâţvî

27
28
29

Mirciov
Mirciov
Mirciov

Ioan
Agata
Ioan

Denta, 626 Belâţvî

Tabel cu deportaţii în Bărăgan din comuna Denta, 1951 
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Gânduri la o nouă carte despre Bărăgan*

Din istoria nenumăratelor nedreptăţi politice şi sociale, 
comise în perioada de dictatură politică a ţării, face parte şi 
deportarea în Bărăgan.

Ideea Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan de a prezenta 
numele tuturor deportaţilor, înscrişi într-o carte monumentală, 
nu izvoreşte numai din dreptul la memorie a unor destine 
mutilate de istorie, ci este şi împlinirea datoriei urmaşilor 
supravieţuitori pentru familiile şi neamurile lor, care alcătuiesc 
acest şir de nume pierdut în marea suferinţei colective deportate. 
Mă gândesc cu revoltă şi întristare, dar şi cu îndreptăţită şi cu 
nestinsă mânie, ca fiecare din aceste zecii de mii de nume a fost 
purtat de vremi, ca o frunză în vânt, dar niciodată n-a izbucnit 
vreo furtună a răzbunării. Fiecare deportat a fost luat de acasă şi 
purtat de istorie, dar în acelaşi timp fiecare victimă a deportării 
poartă cu sine o istorie. Povestea fiecărei vieţi deportate nu este 
niciodată veselă, niciodată senină, ci umbrită de întâmplări şi 
amintiri întunecate, legate de înstrăinarea în Bărăgan.

Despre familia mea şi despre neamurile mele deportate, ca şi 
despre consătenii mei, în majoritatea etnici bulgari din Dudeştii 
Vechi (fost Beşenova Veche) am scris în cartea (Pagini din 
lagărul Bărăganului, Ed. Mirton, Timişoara, 1998). Paginile 

* Textul a fost publicat prima oarã în vol. Deportarea în Bărăgan 1951-
1956, Ed. Mirton, Timişoara, 2001 şi se referă la această carte.
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acestei cărţi n-au putut acoperi însă mulţimea nedreptăţilor şi a 
nelegiuirilor, nici toate frustrările şi umilinţele trăite în 
deportare.

Pentru ochiul din afară, pentru cel care n-a cunoscut lagărul 
deportării, şirul de nume al acestor oamenii necunoscuţi, din 
care fac parte şi numele familiei mele, pentru un astfel de cititor, 
asemenea nume n-au relevanţă în planul suferinţei. Cititorul 
străin, după jumătate de secol de la evenimentele deportării în 
masă din anii 1951-1956, va spune uimit “Au fost mulţi”, dar 
niciodată nu va şti cât au suferit şi cât au pierdut cei deportaţi.

Am trăit această revelaţie nebănuită cu câţiva ani în urmă, 
când mi-am dus soţia şi copiii “să vadă” Bărăganul şi locurile 
copiilăriei mele deportate. A fost un eşec şi o deziluzie. Era o zi 
de vară când am plecat cu maşina spre Feteşti – Valea Viilor 
(satul nou al deportaţilor, azi dispărut) şi n-am ajuns decât la 
cimitirul din Buliga, unde se află şi mormântul – azi necunoscut 
– al bunicului meu. Dacă pentru mine, drumul de ţară, malul 
mocirlos al Borcei, praful de două palme, bălăriile şi ciulinii, 
crucile provârnite, urmele de morminte, arşiţa cumplită din miez 
de vară, zarea de pustietate pe care nu se proiecta nici un copac, 
toate acestea aveau legăturtă cu un trecut încă viu, numai de 
mine ştiut, răni şi cicatrici din anii deportării, pentru însoţitorii 
mei adolescenţi, chiar şi pentru blânda mea soţie, cele văzute 
erau doar un decor într-o poveste de demult şi fără nimic 
deosebit. Cum să înţeleagă ei că eu nu căutam printre cimitire 
doar un nume pe o cruce de lemn – Mirciov Ion – străbunicul 
lor, om cu care suntem legaţi prin sânge, ci căutam un om 
deportat de istorie, un om a cărui viaţă a fost o istorie?. Pentru 
urmaşi, povestea vieţii deportaţilor nu mai are aceeaşi relevanţă. 
Ei nu se mai cutremură, şi doar se miră cum de a fost posibil.

Un simplu nume din această carte nu spune mult despre viaţa 
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omului care l-a purtat. Numai cei care au cunoscut omul, îi pot 
descoperi şi sufletul. Este o înscenare şi o provocare. Cartea, în 
totalitatea ei, este un act de acuzare.

Azi încerc să-mi imaginez gândurile bunicului meu, aflat pe 
patul de moarte, cu numai două săptămâni înainte de venirea 
comisiei la Valea Viilor, pentru a ne înmâna actele de întoarcere 
acasă. Bunicul  n-avea să mai apuce – nu va mai fi printre cei vii 
când se vor da aceste hârtii – dar trebuie să se fi gândit teribil la 
acest lucru.

Ca mulţi “chiaburi” din Banat, a trudit din greu, de mic, 
pentru a întemeia o gospodărie ţărănescă îndestulătoare. Când 
s-au departajat averile între fraţi şi pământurile s-au înjumătăţit, 
a ştiut să-şi întregească din nou loturile, să zidească un sălaş, să 
adune pământul pentru zestrea bogată a celor două fete şi a unui 
fecior înfiat de o soră, să mai cumpere o casă pentru că avea trei 
nepoţi, să-şi doteze gospodăria cu unelte “nemţeşti” şi să viseze 
la un tractor, căci munca îi împlinea visele…Apoi, totul s-a 
frânt. Au venit vremuri viclene, cu “Votaţi soarele” şi cu “secera 
şi ciocanul”. Atunci linia vieţii sale s-a întâlnit cu teroarea 
comunistă. A  cunoscut bătăi, cote, procese, puşcăria la Popa 
Şapcă, alte ameninţări, jaful colectivizării şi sărăcia, lupta pentru 
supravieţuire şi, la nici două săptămâni de la eliberarea din 
închisoare, deportarea şi pierderea întregii gospodării ţărăneşti… 
Puşcăria l-a sufocat şi l-a îmbolnăvit de astm. Boala s-a agravat 
în clima bălţilor din Bărăgan. Au uramat căderea la pat în ultima 
iarnă grea şi pierderea speranţei de întoarcere acasă. N-a 
supravieţuit. Suferea enorm, se gândea la soţie, la copiii săi 
deportaţi şi ei, la mulţimea de nepoţi aflaţi cu el în deportare la 
mergine de ţară, departe de satul său natal. N-avea multă ştiinţă 
de carte, dar dorea ca nepoţii săi să înveţe la şcoli mai înalte. 
Avea intuiţia supravieţuirii prin urmaşi de nădejde. Azi, acest 
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singur gând al bunicului meu ar fi de ajuns pentru a-i recunoaşte 
inteligenţa şi simţul datoriei. N-am nici o îndoială că bunicului 
meu i-au fost furate averea şi bucuriile pe care le merita. I-a fost 
furată şi viaţa. A fost ucis de boala deportării. A rămas un nume 
în această carte, din zecile de mii, răstignite de istorie. Cititorii 
acestei cărţi trebuie să ştie că în spatele fiecărui nume se află un 
destin mutilat de blestematul cincinal al deportării (1951-1956).

Etichetările de “fost deportat” şi de “fost chiabur” vor deveni 
amprente de dosar pentru mai multe generaţii. Aşa se face că 
nici nepoţii care poartă numele bunicului n-au avut cursul vieţii 
netulburat de imapactul deportării şi de starea originii lor 
sociale.

Sunt şi nume de copii în această carte – deja, în bună parte, 
devenită pomelnic- dar şi numele copiilor de atunci poartă un 
destin deformat. Urmările deportării, ca un act politic represiv, 
s-au păstrat ca o cicatrice pe suflete lor.

Şi eu, ca mulţi copii deportaţi, am urmat liceul la fără 
frecvenţă, alături de activişti, securişti, şi tot felul de preşedinţi 
semidocţi. Mai mult, mi se cereau acte compromiţătoare “pentru 
dosar”, că să-mi pot termina şcoala după întoarcerea din 
Bărăgan. Îmi amintesc că am dus secretarei de la şcoală o 
adeverinţă cu originea socială. Când a văzut-o, i s-a făcut milă 
de mine, pentru că scria “originea socială – fost chiabur” (vezi 
copia adeverinţei), aşa că m-a sfătuit să cer de la Sfatul Popular  
o altă adeverinţă, cu “originea socială actuală”. Aşa am şi făcut, 
numai că atunci când m-am prezentat să-mi ridic adeverinţa, am 
primit o copie tot cu “fost chiabur”. Nu pot uita ura şi revolta 
care m-au cuprins. Deşi eram foarte tânăr, am năvălit peste 
preşedintele Sfatului Popular din Dudeştii Vechi, aflat în 
compania directorului şcolii şi altor capete conducătoare, aflate 
în şedinţă, şi le-am strigat: “L-aţi omorât pe bunicul, pe tata şi 
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pe mama i-aţi făcut slugi la vaci (lucrau într-adevăr la o fermă) 
şi pe noi nu ne lăsaţi nici la şcoală?”, apoi am rupt hârtia şi 
le-am zvârlit-o în faţă, ieşind furios. Mulţi ani pe urmă, un vecin 
care asistase la scenă, îmi reamintea de această ispravă: “Nu uit 
niciodată ce le-ai făcut atunci. Nimeni n-ar fi crezut că un copil 
are atâta curaj”. Azi cred că pe lângă curajul tinereţii, a fost şi 
multă ură, poate şi inconştienţă. Am fost lăsat în pace, dar nici 
altă adeverinţă n-am mai cerut.

Piedici i s-au pus şi fratelui meu, Ion. Acesta, elev fiind, s-a 
distins printr-o activitate sportivă excepţională: campion 
naţional la lupte libere – juniori. Era fala şcolii sportive timişene 
şi a multor rude şi săteni. S-a bucurat mult când a fost 
selecţionat – de drept – în lotul sportiv de elită, urmând să plece 
în Ungaria. N-a mai plecat însă, pentru că aceeaşi capetre de la 
Sfatul Popular n-au avut încredere într-un copil – fiu al satului. 
Aceeaşi “origine socială nesănătoasă “ – “fost chiabur” şi 
“deportat în Bărăgan” – i-a obstrucţionat cariera sportivă, ceea 
ce fratele meu n-a uitat până la moarte,.

Şi fratele cel mic, Petru, n-a scăpat de unele încercări brutale, 
menite a-l opri în drumul spre carte. Pe motive de origin 
chiaburească şi de fost bărăgănist se căutau pretexte pentru a 
legitima persecuţiile. Aşa se face că pentru frecventarea bisericii 
duminica (atunci când directorul şcolii iniţia activităţi 
pionereşti), elevul Mirciov Petru, premiant la concursurile 
şcolare regionale, a fost stopat de directorul şcolii, care n-a vrut 
să-i dea actele pentru admiterea la liceu. Încercarea a eşuat în 
cele din urmă, iar elevul persecutat îşi aminteşte şi azi, cu 
destulă indignare, despre un anume director de şcoală comunist.

În general, deportarea în Bărăgan nu este cunoscută, mai ales 
de câtre cei tineri. Mulţi n-au auzit nimic despre această 
manevră comunistă, de inspiraţie sovietică, iar atunci când află, 
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se miră până la indoială: “Chiar aşa să fi fost, mii de oameni 
jefuiţi de averi şi aruncaţi sub cerul liber, bărbaţi şi femei, 
bătrâni şi copii, chiar sugari şi bolnavi?”.

De aceea, urmaşii deportaţilor ca şi toţi cei care trăiesc în 
această ţară, trebuie să ştie cât mai multe despre lagărul 
deportării. Numai cunoaşterea adevărului poate fi un izvor de 
sănătate morală şi scut de apărare împotriva vitregiilor istoriei, 
care se pot repeta. Cărţile deja publicate de Asociaţia Foştilor 
Deportaţi în Bărăgan, ca şi cele care vor urma, şi-au dovedit 
utilitatea. Fondul de documente, mereu îmbogăţit, ca şi noile 
mărturii ale victimelor, oferă o imagine cât mai completă despre 
ce a însemnat deportarea.

Apărută la 50 de ani de la Rusaliile din 1951, când a început 
tragedia deportării, cartea de faţă nu este numai un document 
ridicat martirilor din Bărăgan, ci este în aceeaşi măsură, 
mormântul şi crucea deportaţilor. Paginile cărţii cuprind numele 
celor morţi, dar şi numele celor încă vii.

Asemenea unor cruci de pe morminte, pe care se află înscris 
numele celor dispăruţi, dar adesea apar înscrise şi numele celor 
care vor urma, paginile acestei cărţi cuprind laolaltă oameni vii 
şi oameni care nu mai sunt. Treptat, şi cei vii vor trece în lumea 
umbrelor şi atunci, cartea de faţă – miile de nume – nu va fi 
decât o cruce de pagini triste pe mormântul deportaţilor în 
Bărăgan. Este meritul A.F.D.B. că se îngrijeşte de pe acum de 
acest mormânt. Numai astfel marea de nume deportate va fi 
cuprinsă de un freamăt al adevărului care strigă spre cer.

 Martie, 2001    Rafael Mirciov
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ÎN CĂUTAREA ANILOR PIERDUŢI
ÎN DEPORTARE

Se pare că timpul nu vindecă rănile adânci ale sufletului, mai 
ales când acestea au fost trăite în copilărie. Aşa se face că în 
anul 2001, la jumătate de veac de la deportarea în Bărăgan, în 
memoria mea au început să revină obsesiv secvenţe din 
experienţa de viaţă a exilului meu politic la Valea Viilor. Deşi 
am părăsit lagărul deportării de atâţia ani, totuşi nu m-am putut 
rupe definitiv de acest trecut agresiv şi mutilant. Anii petrecuţi în 
deportare (1951-1956) au rămas pentru mine o amintire 
nefericită şi strivitoare, ca o haină prea grea pentru  un trup de 
copil şi un suflet în formare. Asemenea unei victime care nu-şi 
uită torţionarul, am fost blestemat să port în mine toată viaţa răul 
deportării. Nici după atâta timp n-am uitat chinul deportării mele 
şi doream să mă întâlnesc cu locul supliciului, să văd încă o dată 
colibele şi casele unde mi-a fost îngrădită şi îngropată copilăria. 
Pentru mine, deportarea n-a  fost numai o strămutare temporară 
cu domiciliul obligatoriu, ci o brutală dezrădăcinare din satul 
natal, o boală a sufletului, nevindecabilă, ca obsesia unui alienat. 

Am cunoscut foşti deportaţi care nu doreau nici să vorbească 
despre deportare, nici să vadă locurile blestemate “pentru a 
putea uita”.

Eu, dimpotrivă, mă simţeam atras de locurile deportării, aşa 
cum condamnaţii pe nedrept, atunci când devin liberi, simt o 
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dorinţă vie să privească de afară zidurile care i-au încarcerat. A 
putea privi, în stare de libertate deplină, fostul lagăr al deportării 
devenea pentru mine o răzbunare a trecutului de suferinţă.

Iată de ce, la 50 de ani de la deportare, în mai 2001, cu 
sufletul încărcat de amintiri, împreună cu fratele meu Petru şi cu 
vărul meu Ciocani  Petru, şi ei foşti deportaţi, am plecat să 
revedem satul de odinioară al deportaţilor la Feteşti – Valea 
Viilor. Ajunşi acolo, după aproape cinci decenii, fiecare şi-a 
amintit repere pe care timpul nu le-a schimbat prea mult: gara 
mare, pasarela veche de peste liniile ferate, cimitirul pe lângă 
care trecea “drumul deportaţilor”, braţul Borcea cu podul lui 
Saligny, balta cu ferme agricole şi păduri de sălcii. 

Am fost uimiţi că  alte repere nu existau decât în amintirile 
noastre: satul nou al deportaţilor a dispărut pur şi simplu, cu 
casele şi colibele sărăciei, care n-au lăsat nici o urmă. Până şi 
compa şi vaporaşul – acest pod plutitor peste apele Borcei – au 
fost desfiinţate şi vândute, ca nerentabile. 

După atâţia ani, din mulţimea de oameni întrebaţi, doar un 
muncitor la C.F.R. îşi aminteşte vag că: “prin 1953 au fost aici nişte 
deportaţi din Banat, care jucau şi fotbal, având un mare portar cu 
numele de Pain”. Azi Feteşti - Gară a devenit municipiu, iar în 
blocurile construite stau generaţii noi. Pentru aceştia deportarea nici 
n-a existat, devreme ce ei n-au auzit de ea. Aceşti oameni, veniţi din 
alte colţuri de ţară, nici nu pot gândi că pe acele ţinuturi aflate în 
bătaia crivăţului s-a locuit forţat, s-a plâns mult şi s-au chinuit sate 
întregi de deportaţi, că acolo s-au născut copii fără copilărie şi au 
murit oameni disperaţi, alungaţi de la casele lor. N-au trecut decât 
cincizeci de ani şi, iată, că aproape nu se mai ştie nimic...

Ne-am urmat drumul prin vechiul Feteşti care a rămas 
aproape neschimbat, încremenit parcă în subdezvoltarea zonei. 
La capătul localităţii am luat-o la dreapta şi-am urat greu pe 
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“drumul deportaţilor”, drum bine ştiut de noi, pentru că ducea 
altă dată spre Valea Viilor. Acest sat nou a rămas puternic 
întipărit în memoria noastră, a foştilor deportaţi, dar localitatea 
nu mai există în realitate. Drumul deportaţilor a devenit între 
timp drumul unor ferme agricole.

Am rămas surprinşi că din satul de acum 50 de ani n-a mai 
rămas aproape nimic. Casele “tip” din chirpici sau din lut au 
devenit una cu pământul, de parcă, nici n-ar fi fost. Şi bordeiele 
sunt azi îngropate cu totul sub brazdele tractoarelor, sub plantaţii 
de viţă de vie sau livezi. Fermele de stat au pus acest covor 
lucrativ peste un trecut vinovat ce trebuia şters de pe harta ţării.  
Într-adevăr, pe locurile care în trecut au fost martore atâtor 
drame, sunt azi holde, livezi şi vii. Oamenii veniţi la lucru nu 
ştiau că în vremea stalinistă şi a lui Dej acolo au fost sate ale 
deportaţilor. Unul din paznici ne-a povestit că şeful îl trimitea 
uneori după hrean într-un loc anume “unde deportaţii îşi aveau 
grădina”. De acolo el aducea hrean bun. Altceva el nu ştie. Atât 
a rămas dintr-un trecut al deportării în masă: nişte rădăcini de 
hrean. Măcar de ar ustura ochii celor ce nu vor să recunoască 
nici azi dimensiunea tragediei lagărelor deportării în Bărăgan.

Am bătut cu pasul locurile unde au fost casele noastre din 
pământ bătut şi ne-au dat lacrimile: “De ce a fost să fie ce a fost şi 
nu trebuia să fie?” Orice reparaţie morală devine neputincioasă: 
nimic nu poate întoarce anii pierduţi, nimic nu poate răsplăti 
suferinţele îndurate. Vorba mamei mele: “Nimic nu mai poate 
spăla praful pe care l-am înghiţit şi setea de care am suferit”.

Ca o întâmplare singulară, din satul de altă dată nu s-a păstrat 
decât şcoala, clădire ce slujeşte azi drept sediu de brigadă viticolă şi 
dormitor pentru muncitori. Structura clădiri a rămas aceeaşi – o 
monstră a sărăciei instituţiilor educaţionale construite în anii 
primului cincinal, cu pridvorul neîncăpător, străjuit de stâlpi de 
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lemn şi un coridor îngust şi întunecos, prin care se pătrundea în cele 
patru săli de clasă, cu ferestre mici şi cu tavanul jos, cu podele din 
scânduri date cu motorină, iar în colţ o teracotă strâmbă şi crăpată.

Schimbate sunt azi doar acoperişul -  ţigla a luat  locul papurei 
– şi “curtea şcolii” în care s-au improvizat coteţe şi cocini. Deşi 
n-am găsit “groapa morţii” – locul din care s-a luat pământ pentru 
construirea chirpicilor pentru şcoală – priveliştea este dezolantă, 
încât te întrebi cum a fost posibil că în acele condiţii mizere să 
înveţe carte serioasă atâţia copii dezrădăcinaţi. Unii vor deveni 
peste ani ingineri, profesori, doctori, economişti, oamenii 
politici…cu siguranţă că nu numai crivăţul şi mizeria i-au 
ambiţionat. Nedreptăţile şi umilinţele îndurate, ca şi averile 
pierdute de părinţi şi bunici trebuiau convertite în averi ale 
învăţăturii. Ei trebuiau să reuşească – şi au reuşit – pentru a-şi 
răzbuna înaintaşii câştigând o avere nouă – averea învăţăturii.

Dacă unii au reuşit este tot atât de adevărat că pentru mulţii 
copii deportaţi şi stresaţi, Bărăganul a însemnat întreruperea 
şcolii generale, ei devenind sclavi minori ai fermelor de stat, cu 
destinul deportat pentru toată viaţa.

Cu aceste gânduri – şi anume, că pentru deportaţii în Bărăgan 
oferta de destin n-a fost deloc generoasă – ne-am îndreptat spre 
satul Buliga de lângă Feteşti unde se află cimitirul deportaţilor. 
Aici ne-am căutat morţii care şi-au lăsat oasele în Bărăgan.

Cu 50 de ani în urmă, deportaţilor din Valea Viilor le-a fost 
repartizat un loc lângă cimitirul băştinaşilor, pentru a-şi putea 
îngropa morţii. Cu decenii în urmă, cimitirul deportaţilor 
număra câteva sute de morminte proaspete, aşezate 
“bănăţeneşte” în rânduri bine numerotate. Era o pădure  de cruci 
pe care scria nemţeşte, bulgăreşte, ungureşte, româneşte – după 
cum era şi populaţia deportată.

După întoarcerea acasă, multe familii au revenit după morţii 
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lor, mai ales dacă erau tineri sau copii. Astfel, crucile s-au mai 
împuţinat. Cu timpul, au dispărut şi alte cruci şi alte morminte 
acoperite de vreme şi de împrejurarea de a fi un cimitir părăsit. 
Azi am rămas “în picioare” doar cinci-şase cruci de piatră pe 
care se pot încă citi nume uitate şi anii 1952, 1953, 1954, 1955.

Pământul s-a nivelat peste oasele deportate. Iarba rea şi tufele 
răzleţe de arbuşti cresc în voie şi acoperă totul. Puţinătatea 
mormintelor, nu sugerează nici pe departe sutele de vieţi 
secerate de “boala deportării” care a grăbit moartea bolnavilor, a 
copiilor şi a bătrânilor. Cei mai mulţi au dispărut fără urmă, 
devenind morţi cu morminte anonime.

Nici mormântul bunicului nostru, aflat pe rândul şase, după 
cum spune mama, n-a mai putut fi identificat. Cu siguranţă că 
am fost foarte aproape de el, noi, nepoţii, veniţi să spunem o 
rugăciune pentru sufletul său de martir. Poate, fără să ştim, i-am 
călcat şi oasele. Ce stranie formă poate lua uneori un gest de 
recunoştinţă şi de plecăciune…

Am părăsit cimitirul din Buliga şi locurile deportării cu 
sufletul întunecat şi copleşit de amintiri triste. Vremea vicleană a 
deportărilor în masă  a fost înghiţită de cursul vieţii şi acoperită 
treptat de uitare. Trecutul a devenit o “perioadă” despre care zic 
unii că nu trebuie răscolită. Din rândurile tot mai rărite ale 
foştilor deportaţi s-au găsit oamenii vrednici care au ridicat în 
acest an plăci comemorative pe locurile vieţii lor deportate. Este 
un semn bun că simţul datoriei supravieţuitorilor n-a murit. Este 
şi o dovadă de sănătate morală. 

Răul suferit nu trebuie uitat niciodată. Rămâne ca şi istoricii 
să consemneze deportarea în Bărăgan, aşa cum a fost ea în 
realitate.

 Mai, 2001      Rafael Mirciov
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Eu sunt un martor
(Dialog purtat la Radio Timişoara cu reportera

Elisabeta Ciocani, 17 iunie 2001)

Reporterul:  – Mâine se împlinesc 50 de ani de când, la 18 
iunie 1951, au fost ridicate din Beşenova Veche (Dudeştii Vechi), 
Breştea şi Denta mai mult de 100 de familii şi deportate în 
Bărăgan. Pentru a sublinia această întâmplare istorică, am 
invitat în faţa microfonului pe prof. Mirciov Rafael, care poate 
prezenta aceste  fapte. Îl vom ruga să se prezinte.

– De la început trebuie să vă spun că sunt o victimă, dar şi un 
martor. Aveam 10 ani când ne-au ridicat  întreaga familie, 
bunicii, părinţii, fraţii, rudele…aşa că ceea ce azi voi spune este 
istorie adevărată. Mâine se împlinesc 50 de ani de la deportare.

Rep.: – Şi eu voi adăuga că sunteţi fratele deputatului Petru 
Mirciov, ales în Parlamentul României ca reprezentant al 
minorităţii bulgare. Despre deportarea în Bărăgan aţi scris o 
carte în 1998 cred că ar fi interesant pentru oamenii care ne 
ascultă să ne oprim şi asupra cărţii.

– În cartea mea “Lagărul deportării. Pagini din lagărul 
Bărăganului”, tipărită în 1998, la Editura Mirton din Timişoara, 
m-am străduit, să scriu cum a fost deportarea. Acum, pe scurt, 
pentru cei care nu cunosc, pot să spun că a fost emis un  decret, 
care purta numărul 200. Acest decret din timpul lui Dej a făcut 
că la 18 iunie 1951, chiar de Rusalii – acesta acţiune a fost 
planificată cu un mare secret şi nimeni n-a ştiut nimica până 
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atunci – să fie ridicate 12.000 de familii cu 40.000 de suflete. 
Din Dudeştii Vechi au fost 87 de familii cu peste 400 de suflete, 
din Breştea 16 familii cu 100 de suflete şi din Denta 7 familii cu 
30 de suflete. Dacă îi adunăm pe toţi aceştia rezultă că familii de 
bulgari au fost 111, cu peste 500 de suflete deportate. Cum am 
spus încă de la început, eu sunt un martor şi în cartea mea sunt 
numai fapte adevărate. Am stat de vorbă cu părinţii mei, am 
adunat multe documente şi mărturii – aceasta se numeşte azi 
istorie orală – am folosit documente de la asociaţia noastră, 
fotografii… Cartea e astfel făcută, încât seamănă cu un scenariu 
de film adevărat, se pot vedea toate momentele deportării, de la 
noaptea când ne-au ridicat şi până la întoarcere, pentru cei care 
s-au mai întors…

Rep.: – Acum, să reamintim ce s-a întâmplat cu jumătate de 
veac în urmă, în satul natal.

–  Aceasta s-a întâmplat în aceea noapte de Rusalii, în satele 
din jurul graniţei cu Iugoslavia lui Tito, aflate până la 25 de km 
interior de la graniţă, din Timiş, Caraş şi Mehedinţi. Au venit în 
acea noapte soldaţi, activişti, securişti, studenţi, utemişti… 
Oamenii vizaţi au fost ridicaţi în noaptea de 18 spre 19 iunie 
1951, s-a bătut în porţi, s-au sărit şi porţile. Oamenii au ieşit 
speriaţi, li s-au cerut imediat documentele şi li s-a spus că, 
într-un timp scurt, să se pregătească pentru a fi strămutaţi. Aveau 
dreptul să-şi ia câte ceva pentru drum. În unele părţi i-au lăsat cu 
mai multe bagaje, o căruţă sau două familii într-o căruţă, în altă 
parte mai puţin. După ce şi-au luat câte ceva, păziţi de soldaţi şi 
de miliţie, i-au dus, ca într-o procesiune, spre gară. Acolo au 
aşteptat, apoi s-au îmbarcat în vagoane de marfă. Nu ştiau unde 
îi vor duce. Au ridicat aşa-numiţii chiaburi şi basarabeni. Pe cei 
din Dudeştii Vechi i-au dus la Feteşti. Noul sat s-a numit Valea 
Viilor. Acolo au fost duse 79 de familii de bulgari, iar 8 familii, 
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care n-au putut pleca cu primele vagoane, au fost duse la 
Frumuşiţa, lângă Galaţi. Cei din Denta şi Breştea au fost duşi la 
Lăteşti, tot în Bărăgan. S-au făcut atunci 18 sate noi.

Rep.: – Cum vedeţi azi pierderile materiale pe care le-au avut 
deportaţii?

– Pagubele materiale, pierderile materiale au fost multe. Aceşti 
oamenii înstăriţi şi-au pierdut totul. În câteva minute, în câteva 
ceasuri, tot ce au avut agonisit a rămas, a trebuit să-şi lase totul 
acasă. Gândiţi-vă la întreaga avere: case, sălaşe, pământuri, au 
fost sute, mii de hectare, mobile, îmbrăcăminte, cai, căruţe, 
maşini, unii aveau şi tractor, aveau şi batoză cei mai înstăriţi. Dar 
ce nu aveau în ograda lor ? porci, vite, păsări…Când am scris 
cartea am găsit şi un proces-verbal în care se consemna că au 
găsit şi o cloţă cu pui. Au vrut să ia totul, atâta erau de nesătui. 
Acestea toate au rămas statului. Gândiţi-vă că’ acesta a fost un 
adevărat furt. Atâta avere şi totul a fost luat şi nu s-a mai întors 
niciodată. Acum, după 1989 s-a dat pământ dar nu s-a dat la toţi. 
Noi am avut vreo 30 de hectare şi am primit numai 13, ceea ce a 
rămas nu ne-a dat nici Iliescu, nici Constantinescu, nici Lupu, se 
scrie doar prin ziare, dar nu ni s-a dat. Cu deportarea au lichidat 
numai din satul nostru aproape 100 de familii, aşa numiţii 
chiaburi. Aceşti chiaburi n-au fost chiar aşa cum îi defineşte 
dicţionarul, aceştia au fost cei mai vrednici, cei mai harnici, 
constituiau cele mai înstărite familii din acele sate. Cu averile lor 
s-a pus fundamentul colectivelor şi a fermelor de stat. Ca să spun 
aşa, a fost un furt, că altceva n-a fost. Fiecare familie şi-a pierdut 
averea câştigată de părinţi şi de bunici. A fost greu pentru că şi-au 
lăsat în sat şi biserica şi şcoala şi cimitirul. De atunci, aşa se vede, 
satele s-au înbolnăvit. Acum se vede şi mai clar, satele au început 
să decadă. Sunt străzi bolnave. Acum ceva vreme, eu am scris 
chiar o poezie ce s-ar putea intitula “Uliţe bolnave, sat bolnav”.
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Rep.: – Dacă aş putea să mă exprim astfel, am putea vorbi şi 
de răni  morale în urma deportării? 

– Cred că pierderile morale, sufleteşti, sunt mai cumplite şi 
mai vrednice de jale. Închipuiţi-vă, să nu fi vinovat şi să te ridice 
de acasă; să nu fi dator şi să ţi-se ia totul; să te chinui, să 
munceşti toată viaţa, să aduni pentru urmaşi, pentru copii şi 
nepoţi şi să pierzi totul pentru că trebuie să dispari, fiindcă eşti 
categorisit chiabur. Să te alunge de acasă cu puşca şi să nu 
aleagă între bătrâni, copii mici, copii de ţâţă…Chiar aşa mici şi 
bolnavi, cu pat cu tot, au fost ridicaţi şi îmbarcaţi în vagoane. 
Acum se vorbeşte de stress, de frică. Cine îşi poate imagina ce 
minute, ce ore, ce zile au trăit deportaţii?” Ani întregi au pătimit. 
Câtă frică, câtă derută? Au fost speriaţi, au plâns, s-au 
îmbolnăvit…

Azi se vorbeşte despre drepturile omului. Ce dreptate era să 
te ridice de acasă, să te prigonească, să te poarte pe drumuri şi să 
nu şti încotro? Erau atât de speriaţi, încât se vorbea despăre 
Siberia. Înainte de aceasta au fost ridicaţi germanii şi duşi în 
Siberia, iar acum, când se vedeau duşi, credeau că se va 
întâmpla la fel. Au lăsat acasă satul, biserica, cimitirul, 
neamurile.

Trăiau cu frică şi durere, am putea spune ca nişte flori frânte, 
ca un copac dezrădăcinat. Mulţi dintre ei nu s-au îndepărtat  
niciodată de satul natal,n-au cunoscut alte locuri, n-au fost poate 
decât până la Sânnicolau, orăşelul cel mai apropiat, în care 
mergeau pe jos, şi acuma au ajuns în Bărăgan, acest Bărăgan 
fiind pentru ei într-o altă lume. Mulţi din bulgarii pavlikeni nici 
nu ştiau limba română. Bunica mea nu vorbea româneşte, eu 
aveam 10 ani şi nici noi, copiii, nu cunoşteam această limbă, se 
vorbea numai bulgăreşte în casele noastre. Sufleteşte toţi s-au 
îmbolnăvit şi nu aveau nici o vină, ceea ce li se părea îngrozitor. 
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Biserica ne învaţă cele 10 porunci dar vreau să credeţi că prin 
deportare, toate au fost încălcate, şi asta fără vreo vină a 
deportaţilor “Când ne vor da drumul?”, Numai despre asta se 
vorbea, şi această durere a rămas până astăzi. Când se întâlnesc 
doi care au fost acolo, în deportare, primele vorbe sunt inevitabil 
“Ţii tu minte cum a fost?”

Rep.: – Despre viaţa  în Bărăgan ce ne-aţi putea spune?
– Cum s-a trăit în Bărăgan, aceasta-i o întreagă carte. Eu 

m-am străduit să scriu. E ceva foarte ciudat că pentru aceia care 
au pătimit în deportare, pentru ei fiecare zi părea aproape 
aceeaşi, ca o rană care tot  doare. Cu greu am însumat aceste 
dureri, dar numai atât vreau să spun că a fost foarte greu, viaţă 
amară, foamete, sărăcie, lipsa apei…Această apă era problema 
numărul unu şi în toate cărţile care  s-au scris până acuma 
despre deportare, este consemnată. Populaţia deportată trebuia 
să înveţe să bea apă din Borcea sau din Dunăre, o apă murdară, 
mocirloasă şi gălbuie, în care se scăldau caii şi vitele. Fântânile 
s-au săpat mai târziu, erau adânci de 100 de metri, nu li se putea 
vedea fundul. Apa se cumpăra. Gândiţi-vă că trebuia să lucrezi 
ca să-ţi cumperi apă, ca în Dobrogea. Mâncarea era greu de 
procurat, lucrul greu, îi duceau pe oameni până în “baltă”, 
adesea mergeau pe jos la ferme îndepărtate unde stăteau câte o 
săptămână, două, uneori o lună, plata foarte slabă, de rămâneau 
oamenii şi datori. Ţin minte, uneori cât mâncau costa mai mult 
decât primeau în ziua plăţii. Pentru mulţi  deportaţi, nu existau 
duminici nici sărbători, nici zile cu musafiri, nici zile vesele. Te 
simţeai închis ca într-un lagăr, toţi deportaţi erau supravegheaţi 
şi înstrăinaţi de meleagirile lor şi de ei înşişi. Dar vara, vara era 
straşnic de cald acolo. Aşa cum în Dobrogea, dinspre mare, bate 
un vânt foarte cald, tot aşa în Bărăgan în locurile foarte pustii, 
bate crivăţul spre Dunăre. Toamna şi iarna sunt vânturi foarte 
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puternice, zăpezi, crivăţul bate fără încetare câteva luni pe an. 
Zăpezile acelea-e greu de crezut pentru cineva- sunt mai mari 
decât casele, sunt bătute, poţi face în ele tunele, cum s-a 
întâmplat în 1953. Locurile erau neprimitoare, cu mult noroi, 
frig, case ţigăneşti, bordeie. Să trăieşti sub pământ cinci ani…
Acei oamenii au fost cândva foarte bogaţi, au avut multe hectare 
de pământ şi case la Dudeştii Vechi, şi aceşti oamenii au ajuns să 
trăiască sub pământ ca nişte oameni sălbatici, ca nişte sclavi.

Cumplit a fost şi pentru bolnavi, pentru bătrâni, dar mari 
necazuri au îndurat mai ales familiile mari. Dacă mă gândesc 
acum, bulgarii din Dudeştii Vechi obişnuiau să trăiască 10 la un 
loc, bunicii, părinţii şi copiii. Erau familii de câte 11-14 suflete 
printre neamurile mele, laolaltă bătrăni şi tineri şi copii, toţi 
locuind într-o suingură cameră. Copii n-au avut nici copilărie, 
îndurând foame şi frig şi sărăcie, n-au avut nici îmbrăcăminte 
nici încălţăminte. ţin minte că se hrăneau între ei, se ajutau cu 
câte o bucată de pâine, ca să nu moară de foame.

La lucru, am început să mergem de la 8-10 ani. Eu, de când 
am ajuns în Bărăgan şi până la întoarcere, nu ştiu copiii să fi 
avut vacanţă, pentru că mergeau la lucru şi cei mici. Erau ani 
furaţi, ca să spun aşa, copilărie deportată. A sta la coadă noi 
învăţaserăm încă din Bărăgan, unde aşteptam pentru pâine 
neagră cu marmeladă la capătul coridorului de la şcoală.

Era jale şi dacă cineva se îmbolnăvea sau se întâmpla să 
moară pentru că veneau cheltuieli, necazuri mari. Nu exista nici 
biserică, nici popă. Noi cei din Feteşti-Valea Viilor am avut un 
pic de noroc pentru că Buding, părintele nostru din Dudeştii 
Vechi, a fost şi el deportat la Călăraşi, de unde venea pe ascuns, 
de câteva ori pe an şi atunci se ruga împreună cu deportaţii şi îi 
întărea în credinţă.

Ultimul care a murit în Bărăgan din satul nostru, asta vreau să 
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spun acum, a fost chiar bunicul meu. Oasele sale, ca şi ale altor 
deportaţi, odihnesc pierdute în Bărăgan. Şi strigă acele oase ca 
să nu uităm  că i-au chinuit până la moarte. Înaintea deportării 
bunicul a fost închis la Popa Şapcă, pentru că nu şi-a putut preda 
nemăsuratele cote. Abia a venit din închisoare şi l-au dus direct 
în Bărăgan. Ce dreptate e asta?

Rep.: – După cinci ani, când v-aţi întors, ce aţi găsit acasă?
– La sfârşitul lui decembrie 1955 şi în ianuarie 1956 au 

început să ne elibereze. Înainte de asta i-au lăsat pe sârbi, iar 
după aceea au început să lase şi alţi deportaţi. Atunci s-au întors, 
la Dudeştii Vechi şi în alte sate, mai puţini decât au plecat. 
Numai din Dudeştii Vechi au murit 32 deportaţi şi s-au născut 22 
în Bărăgan. Multora nu le-a fost dată casa înapoi. Atunci când 
s-au întors, a trebuit să stea pe la neamuri, pe spatele vreunei 
rude sau a vreunui vecin. Casele erau ocupate de colectiv, de 
fermă,de vreo brigadă, şi totul era în paragină, era distrus în cei 
cinci ani s-au furat aş putea spune. Noi am găsit în casa noastră 
găuri până şi în tavan, porţile dărâmate, grădina călcată, stâlpii 
casei povârniţi, ferestrele fără obloane, duşumelele scoase. Era o 
imagine ca după război. Am pierdut totul şi trebuia să o luăm de 
la început. Ni s-a cerut să plătim şi adas-ul neplătit atâţia ani de 
către colectivul care a folosit casele, curtea şi grădina. Casa nici 
n-am primit-o imediat, ci după mulţi ani. 

Astăzi se pot vedea unele familii de foşti deportaţi că au din 
nou oarece avere, dar toate au fost muncite şi câştigate din nou. 
De aceea, cei mai tinerii, când au văzut ce s-a întâmplat cu cele 
adunate de bunici şi părinţi, au cam plecat şi au început să 
trăiască la oraş. Cu asta ced că s-a început destrămarea satelor; 
Acum şi alte generaţii părăsesc satele.

Rep.: – Din cât aţi trudit acolo, aţi lăsat ceva avere în 
Bărăgan?
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–  Ce să mai lăsăm? Pot spune că am lăsat doar ce ne-au luat 
ei: copilăria, cinci ani din viaţă…S-a întâmplat că am fost de 
curând cu fratele meu şi cu un verişor, să vedem ce-i acolo, şi 
pot să vă spun că n-a rămas nimic. Am aflat că din cele 18 sate 
care au fost ale deportaţilor, Rubla are câteva case. De 
asemenea, la Fundata şi Dâlga sunt case pentru că sunt mai 
aproape de Bucureşti şi acolo trăiesc basarabeni. În alte sate nu 
mai este nimic  La Valea Viilor – Feteşti, întâmplător a mai 
rămas numai clădirea şcolii, care a devenit magazie şi 
dormitorul unei ferme. Am fost şi la cimitir, am fost să căutăm 
mormântul bunicului. N-a mai rămas nimic la suprafaţă, se văd 
doar ici-colo morminte, ca o dantură foarte rară. Ce a fost nu 
mai este Vremea inundă totul…

Rep.: – În încheierea acestei convorbiri, dacă aveţi ceva de 
adăugat câtre consăteni.

– Vreau să spun că eu trăiesc cu nădejdea că această carte a 
mea, care s-a tipărit  şi acum câţiva ani – e, de altfel, singura 
carte scrisă de cineva care a fost chiar deportat – sunt şi alte cărţi 
ale asociaţiei noastre, dar acelea sunt scrise de istorici sau de 
autori care au auzit de la alţii despre deportare – cartea de care 
vorbeam sper să se retipărească, să apară şi în limba bulgară-
pavlicheană. Noua ediţie este în lucru, traducerea o face 
profesorul Ghergulov Gheorghe. Vreau să avem cartea şi în 
limba noastră maternă pentru a se cunoaşte şi a nu se uita…

Bătrânii noştri, despre care am vorbit până acuma, au fost 
oameni bogaţi, ţărani bulgari bogaţi din sate bănăţene, nu numai 
familia noastră, ci şi multe alte zeci de familii. Au fost bogaţi în 
avere, bogaţi în credinţă şi bogaţi în vrednicie. Noi suntem 
datori să-i respectăm, câutând şi păstrând această bogăţie.



410

  Publicăm mai jos aminitirile domnului Balea Tiberiu, fost profesor la 
şcoala din Valea Viilor, unde a învăţat şi autorul acestei cărţi.

Aceste aduceri aminte exprimă reflectarea imaginii vieţi deportate 
într-o altă conştiinţă intelectuală, întregind cele ce s-au petrecut în 

satul deportaţilor şi sporind astfel autenticitatea cărţii noastre

AMINTIRI DIN BĂRĂGAN

În comuna Moldova Nouă, devenită oraş, au fost ridicate 16 
familii (nemţi, sârbi, români) iar din clisura (Socol, Zlatiţa, 
Lescoviţa, Susca, Belobresca, Pojejena, Radimna, Divici, 
Măceşti, Moldova Veche, Liubcova, Eibenthal) peste 150 de 
familii, majoritatea sârbi, socotiţi titoişti. Noi am avut 3,5 ha vie 
şi două case şi am fost socotiţi chiaburi. Am fost trei fraţi. 
Fratele mai mare, care a fost student la Facultatea de Medicină 
Veterinară, a fugit în 1948 în Franţa, unde a devenit directorul 
unui laborator de cercetări farmaceutice. S-a stabilit la Paris, 
unde este şi acum (pensionat).

Încă din luna mai au venit ofiţeri de miliţie care, împreună cu 
cei de la partid şi primărie, au făcut listele pentru cei care vor fi 
ridicaţi. Eu fiind incorporat la comisariatul din comună, am luat 
masa la popota miliţiei şi am stat cu ei la masă, şi după masă am 
jucat şah. Luni dimineaţa în 18. VI. 1951 la ora 4 dimineaţa 
ne-am trezit cu ei în dormitor, ne-au trezit cu bătăi cu o jordiţă în 
masă: “Aprindeţi lampa!”erau un căpitan de securitate, un 
locotenent de miliţie, un plutonier de grăniceri care a rămas în 
casă până am plecat şi doi soldaţi cu petliţe de grăniceri  care 
stăteau cu armele în curtea casei. Ne-au spus că în 4 ore să 
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împachetăm, că vom fi dislocaţi în altă parte. La ora 7 a şi venit 
camionul, am încărcat ce am putut în dulapuri transformate în 
lăzi şi ne-au dus la 4 km. într-o pădure de duzi unde au alimentat 
camioanele (erau peste 150) şi am stat acolo până seara, când s-a 
întunecat. Trebuia să mergem pe malul Dunării 104 km. până la 
gara Orşova, să nu ne vadă sârbii, dar când a pornit coloana, 
sârbii văzând atâtea maşini, au luminat cu  reflectoarele că nu 
ştiau ce se întâmplă. La Orşova am ajuns marţi la ora trei 
dimineaţa. Acolo am încărcat în vagoane, la rampă intrau două 
vagoane şi în 20 de minute trebuia transbordată mobila din 
camion în vagon. Dacă nu reuşeai, rămânea mobila pe rampă. 
Joi seara am ajuns în Feteşti. Abia atunci ne-am dat seama că nu 
ne duc în Siberia. Dar am nimerit în siberia românească 
(Bărăgan). Vineri dimineaţa ne-a luat din nou un camion şi ne-a 
dus de la Feteşti Gară vreo 7 km. prin Feteşti Oraş la viitorul sat 
pe un deal (care mai târziu s-a chemat Valea Viilor)

Era un praf până la butucul roţilor de camioane. Noul sat era 
trasat prin brazde de tractor, lanuri de bumbac şi grâu necosit. La 
unele intersecţii era câte un butoi cu apă. Fiind descoperite, 
praful era de un deget deasupra apei, dar fiind cald şi noi 
deshidrataţi de pe drum, dădeam praful la o parte şi sorbeam apa 
cu clor. Lotul atribuit şi locul de casă erau marcate cu ţăruşi. În 
mijlocul viitorului sat era un depozit cu uşi, ferestre, bile, 
manele şi scânduri pentru noile case ce le vom construi. Nu erau 
cărămizi nici ţigle. Până la urmă ne-a spus şeful de şantier 
Bujor: “casele se vor face din chirpici şi acopertite cu papură din 
baltă”. Cum nu era apa decât la 2-3 km., în Borcea, 2 cisterne nu 
dovedeau să aprovizioneze atâtea familii cu apă pentru chirpici. 
Aşa că oamenii credeau că dacă nu se pot face chirpici ne dau 
drumul acasă, dar se apropia iarna şi noi tot în bordeie 
improvizate din mobilă-lăzi şi acoperite cu paie stăteam. În 
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preajma lui 23 august 1951 a dat Dumnezeu o ploaie care ne-a 
umplut bordeiele cu apă, aşa că de 23 august tot satul de bordeie 
a fost pavoazat cu cearceafuri, perne, pături şi haine puse la 
uscat. A venit şi tov. H. un fost secretar de partid la Arad, cu un 
avion survolând satul. Oamenii supăraţi aruncau cu perine înspre 
avion. După această poaie, ne-am apucat cu toţii să facem case 
din pământ bătut. Am făcut cofraje din scânduri perinse din loc 
în loc cu juguri de laţuri şi pământ umed, amestecat cu paie, se 
punea în cofraj şi se tasa cu maiul. Ne-am asiociat 5 familii şi 
am ridicat zidurile unei case într-o săptămână, după care fiecare 
continua finisarea singur. Adunam de pe drumuri gunoi de la cal 
şi îl amesecam cu pământ şi mai adunam apă pe care o adunam 
de la spălatul mâinilor şi vaselor şi lipeam (tencuiam casa). 
Papura o tăiam în balta Borcei , cca. 1200 de snopuri, întrucât 
600, adică 50%, lua gostatul Feteşti. Înainte de a trece o căruţa 
peste Borcea, cu podul (un fel de bac tras de o şalupă). Casele 
erau tip cameră şi o bucătărie. În bucătărie am zidit un cuptor de 
gătit, plita am cumpărat-o din Feteşti, cu corespondenţa într-o 
sobă, în cameră. Aşa că se încălzeau cu un singur foc ambele 
încăperi. Pentru coş am primit 60 de cărămizi arse, întrucât era 
pericol de incendiu, casele fiind acoperite cu papură sau stuf.

La dislocare aveam 22 de ani. În 1948 am terminat liceul, am 
dat examen la Facultatea de Medicină Veterinară din Arad, însă 
cum a trebuit adeverinţă de venit şi stare socială de la primărie şi 
la mine scria “fiu de chiabur” am reuşit la examen fără loc. Asta 
era formula pe timpul comuniştilor, pentru că era un procent 
rezervat din numărul locurilor pentru muncitori, ţărani, 
funcţionari, etc. aşa că pentru chiaburi (cu 3 ha de vie) nu au mai 
fost locuri. La Valea Viilor fiind nevoie de profesori, am suplinit 
în anul şcolar 1952-1953 L.; Română la clasele VII şi 
gimnastică şi sport la clasele V-VII. Ca profesor, am avut multe 
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satisfacţii, dar cadrele didactice au avut şi munci ingrate de 
prestat: recensăminte, mobilizări la “munci voluntare” pentru 
construcţia instituţiilor, asistenţă la cooperativă când se împărţea 
“pâinea sau petrolul” sau “alte delicatese” cu listele celor care 
au prestat munci, ceilalţi nu primeau etc.

La recensământul populaţiei din satul nou Valea Viilor au fost 
753 familii cu 3622 suflete dislocate din 33 de sate sau comune 
din Banat: români, germani, bulgari, sârbi, maghiari, cehi, evrei. 
O amintire tragică: La recensământul populaţiei de ţară care s-a 
efectuat în luna ianuarie 1953, 3 ianuarie, au fost convocate 
toate cadrele didactice din raionul Ialomiţa la Feteşti  pentru 
instructajul care s-a ţinut la cinematograful din Feteşti şi care a 
durat până la orele 16. Când am ieşit din sală, era un viscol “ca 
în Bărăgan”. Eram cu domnul Gârneţ şi cu Chiriac, 3 ore am 
făcut până la satul nou. Făceam cinci paşi şi ne întorceam cu 
spatele ca să putem lua o gură de aer. Şase învăţători din satele 
mai îndepărtate au fost cazaţi la camera de oaspeţi a partidului. 
Au făcut foc cu cărbuni şi s-au culcat, iar dimineaţa i-au găsit pe 
toţi şase morţi din cauza monoxidului de carbon

S-au construit pe lângă case şi instituţii: Şcoala, Dispensarul, 
Sfatul Popular, Miliţia, Cooperativa (pantofari, croitori), 
Băcănie şi un Cămin Cultural unde se făceau baluri şi alte 
manifestări. Au cântat “plehmuzic” din Variaş cu saxofonistul 
Schawilli şi acordionistul Duşan Belici, tamburaşi sârbi din 
clisură cu Edy Weinhopell. Au cântat şi Firămiţă Lambru şi 
Marcel Budala.

Caderele didactice au trebiut să facă şi alfabetizarea. Erau 
cca. 20 de analfabeţi. Eu ştiu că am avut repartizate două fete 
una de 20 de ani, respectiv 22 de ani, ale unui biet om de lângă 
Piteşti, care a avut 9 copii, din care unul, fiind la grăniceri, a 
fugit în Iugoslavia. El cu nevasta şi ceilalţi 8 copii au fost duşi în 
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Bărăgan. Patru erau copii de şcoală şi veneau oarecum regulat la 
şcoală, când nu viscolea, doi erau mai mărişori şi lucrau la 
fermă. El avea doi căluţi cu care lucra, dar mai mult mergea la 
“adunat”. Cât au stat  în Bărăgan nici nu şi-au făcut casă, au stat 
în bordei. Când mă vedeau că vin, fetele fugeau şi se ascundeau 
în porumb. Vara făceam lecţiile pe o ladă, iarna îmi era groază să 
merg în bordei, că era un miros insuportabil, erau săraci lipiţi 
pământului.

Comuniştii au trimis în Bărăgan şi membri de partid, care au 
făcut o celulă şi ţineau şedinţe. Erau: primarul Milutin, secretara 
Lesanca, câteva cadre didactice şi câţiva sârbi, în total vreo 
10-12. După ce a fost satul gata, în 1952, a venit un activist de la 
raion, le-a mulţumit, le-a luat carnetele de partid şi a desfiinţat 
organizaţia. Tot atunci, Gheorghiu Dej a scos din producţie 
15.000 de comunişti dintre muncitori şi i-a trimis ca preşedinţi la 
Sfaturile Populare. La Valea Viilor a venit un ungur, Sarto, care 
a plecat în 1954. Raionul de partid din Feteşti l-a numit pe un 
ţigan din Feteşti, Nedelcu, mai erau referenţi Miatov, Diacono, 
Fănică. Agent veterinar era Marschang, om de serviciu era 
Lorentz.

La miliţie, era şef Dinică, om cu bun simţ, dar era un miliţian, 
Vasile, care era un pic tuciuriu şi dat dracului, om rău. Ţin minte 
că l-a prins pe Slavco Stoianovici, un om bogat din Zlatiţa, cu 
un ştiulete de porumb şi l-au plimbat prin tot satul cu ştiuletele 
legat de gât, şi mereu îl îmboldea cu baioneta.

În mijlocul satului s-au săpat două fântâni la cca. 80 de m. Un 
localnic din Feteşti, cu o lopată Linemann, a săpat. Băiatul lui cu 
calul trăgea găleata cu pământ  sus. Când era aproape gata cu cea 
de a doua fântână, s-a desprins tripticul de la cal şi găleata cu 
pământ a căzut peste el şi l-a omorât. Apoi s-a construit sistemul 
de scoatere a găleţii cu apă din fântână. Un stâlp, pe care era o 
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roată cu diametru de 4 m., pe care se aduna funia ce trece 
aprintr-un scripete. Patru oamenii trebuiau ca să învârtă ca să 
scoată o găleată de 30-40 de litri, făcută din doage de lemn. Mai 
târziu, prin 1954, s-a forat o fântână şi s-a cumpărat un generator 
electric de la Canal, care a început să fie abandonat, Gheorghiu 
Dej renunţând la proiect, neavând utilaje performante, şi numai 
cu targa deţinuţilor era o utopie, construirea lui.

În sat erau oamenii din toate meseriile: zidarii, dulgeri, 
mecanici, doctori, avocaţi, tractorişti, tâmplari, frizeri, măcelari, 
veterinari, învăţători, profesori, contabili, tinighigii, etc. Am 
avut şi o cârciumă în sat, desigur clandestină, unde se bea rom, 
secărică, izmă şi monopol alb.

În martie 1953 am fost din nou încorporat şi trimis la o 
unitate de muncă la 2 Mai, lângă Mangalia. Am fost un pluton 
de 30 de soldaţi numai din Valea Viilor. Am lucrat la vie, 2 Mai 
fiind zonă de frontieră cu Bulgaria era zonă interzisă civililor.

În 1954 am fost lăsat la vatră. Postul meu a fost ocupat între 
timp şi am intrat ca şef contabil la Oraca (Oficiul Raional de 
Achiziţii şi Contractării de Animale) unde am lucrat împreună 
cu dl. Mezin Eremia. În 1 aprilie 1956 m-am transferat de la 
Oraca Feteşti la Oraca Timişoara.

În Bărăgan am dus şi radioul. Ascultam Europa Liberă cu toţi 
vecinii, dar în 11 iulie a venit Vasile de la miliţie şi ni l-a ridicat. 
Nu ne-a dat nici o dovadă, mai mult a trebuit noi să dăm o 
declaraţie că l-am predat.

Într-un jurnal al meu pe care l-am ţinut din 18. VI. 1951 până 
în 12. IX. 1951 citesc: sâmbătă 20.VII.1951 “Nu se mai dă 
pâine, nu se mai dă marmeladă, nu se mai dau scrisori decât 
celor care au început să construiască casele”. A început forţarea. 
Miercuri 25 VII “Am primit 40 de scânduri mari, 20 mici, 20 kg. 
cuie, o legătură de şipci, 4 drugi de fier pentru jug la cofraj şi un 
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lemn mai gros pentru confecţionat maie de bătut pământul.”
Marţi 21 VIII: Nimeni din satul nou nu are voie să intre în 

Oraşul Feteşti. În vederea zilei de 23 august. Se temeau de 
“Coreeni”

Aproape zinic am menţionat: căldură, praf, vânt, lipsă apă, 
sete, de multe ori bătaie pentru o pâine neagră.

La Valea Viilor apa adusă cu măgarul se vindea deportaţilor



DOCUMENTE, DIRECTIVE, 
HOTĂRÂRI
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CABINET MINISTRU ADJUNCT

Nr. 117
1951 luna iunie, ziua 14

CĂTRE
COMANDAMENTUL TRUPELOR DE GRĂNICERI

– COMANDANTUL –

În vederea ridicării elementelor suspecte din zona de frontieră cu 
Iugoslavia, veţi lua măsurile:

Începând cu 30 mai 1951 se vor întări efectivele plutoanelor de 
pază, din linia I-a cu câte 10-15 oameni.

Începând cu 30 mai 1951 veţi lua măsuri pentru dislocarea 
imediată a zonei de frontieră a celor 4 Batalioane Şcoala Regimentară. 
Aceste efective vor intra în zona de frontieră pentru întărirea pazei 
liniei I-a (1-2 km. înapoia frontierei) începând cu ziua de 13 iunie 
1951.

Din ziua de 14 iunie 1951 se vor lua măsuri pentru blocarea 
complectă a frontierei.

Se suspendă orice permisiune şi concedii.
Fiecare batalion de pază va avea plutoane constituite de rezervă, 

plus plutoane de cavalerie, pentru blocare, intervenţie, urmărire 
realizându-se efectivele stabilite în convocarea din ziua de 12.06. 
1951 şi amplasarea în localităţile prevăzute în tabelul anexat.

          Ministru Adj.          Comandantul Trupelor de securitate
Gen. Maior Burcă Mihai             Gen. Maior Popescu Eremia

Arhiva Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan, Dosar nr. 1, fila 18
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STRICT SECRET
Confidenţial-Personal

DIRECTIVĂ

I. Pentru asigurarea securităţii zonei de frontieră cu Iugoslavia, se 
dislocă pe o adâncime de 25 km. unele categorii de elemente 
periculoase sau care pot deveni periculoase. 

II. Obiectul dislocări îl formează următoarele CATEGORII: 
1. Prima Categorie:
a) cetăţenii statelor imperialiste şi ai Iugoslaviei, precum şi 

persoanele cărora aceste state nu le mai recunosc cetăţenia. 
b) Funcţionarii epuraţi, militarii deblocaţi şi liberii profesionişti 

excluşi din Colegii (avocaţi) încadraţi sau neîncadraţi în câmpul 
muncii, care nu sunt originari din această  zonă.

2.  A doua categorie:
a) originari din Basarabia stabiliţi pe teritoriul RPR după 1 iunie 

1940;
b) de origine macedoneană;
c) elementele care au făcut parte din unităţile germane S.S.;
d) elemente de vârf din conducerea organizaţiilor locale ale 

fostului Grup Etnic German (maximum trei elemente: Preşedintele, 
Vicepreşedintele şi Secretarul);

e) elemente cunoscute ca titoiste;
f) contrabandişti şi călăuze pentru treceri frauduloase de frontieră;
g) rudele celor care au fugit din ţară;
h) rudele celor care au ţinut sau ţin legături cu bandiţii lichidaţi sau 

cei în curs de lichidare, precum şi toţi acei care i-au sprijinit sub orice 
formă;

i) funcţionari epuraţi, militari deblocaţi şi liber profesionişti excluşi 
din Colegii (avocaţi), încadraţi sau neîncadraţi în câmpul muncii, care 
sânt originari din zona de frontieră şi care au activitate duşmănoasă 
cunoscută;
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j) chiaburi şi cârciumari (din comune);
k) foşti comercianţi care au lucrat în străinătate, indiferent de 

ocupaţia pe care o au în prezent;
l) foşti industriaşi şi moşieri. 
Cei prevăzuţi mai sus la punctele b-I (inculusiv) vor fi dislocaţi pe 

baza tabelelor nominale întocmite de Direcţia Generală a Securităţi 
Statului, care vor fi verificate în teren. 

Ceilalţi vor fi dislocaţi pe baza tabelelor nominale întocmite de 
Direcţia Generală a Miliţiei, care de asemenea vor fi verificate în 
teren.

3. Categoria a treia:
a) elemente care au executat o condamnare pentru o infracţiune 

politică sau pentru trecere frauduloasă a frontierei şi care după 
eliberare s-au stabilit în această zonă. Aceste elemente vor fi dislocate 
individual pe baza tabelelor nominale întocmite de securitate:

b) elementele care au executat o condamnare de drept comun 
pentru o infracţiune gravă (sabotaj economic, delapidare, tâlhărie). 
Aceste elemente vor fi dislocate individual pe baza tabelelor nominale 
întocmite de Miliţie şi verificate de Comisia Centrală.

III. Dislocarea se va efectua în acelaşi timp pentru toate 
categoriile, după cum urmează:

a) celor din prima categorie (prevăzuţi la paragraful II punctul 1, 
litera a şi b li se va pune în vedere că urmează să părăsească în 48 de 
ore zona de frontieră şi să se stabilească în altă localitate, fără a li se 
da dreptul de a se muta în centre aglomerate sau în alte localităţi din 
restul zonei de frontieră (se vor da instrucţiuni speciale).

Aceştia vor semna o declaraţie scrisă prin care se obligă să 
părăsească zona de frontieră, indicând şi localitatea unde se vor stabili.

b) Cei din a doua categorie (prevăzuţi la paragraful II, punctul 2, 
literele a-l) vor fi dislocaţi din întreaga zonă în timp de 6 până la 
maximum 24 de ore (după numărul celor ce urmează a fi dislocaţi din 
fiecare comună). Aceştia vor fi însoţiţi până în localităţile fixate pentru 
a se stabili.

c) Cei din a treia categorie (prevăzuţi la paragraful II, punctul 3, 
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literele a) şi b) vor fi dislocaţi imediat după dislocarea categoriei a 
doua. 

Li se va pune în vedere să părăsească în 24 de ore zona de frontieră 
şi să se stabilească în alte localităţi, evitând localităţile centre 
aglomerate sau din altă parte a zonei de frontieră.

Această categorie va fi dislocată individual, măsura nefiind aplicată 
şi membrilor familiilor lor. 

IV. la dislocarea categoriilor indicate mai sus, se vor avea în 
vedere următoarele:

a) se vor disloca numai persoanele prevăzute în tabele verificate în 
teren:

b) se va arăta cetăţenilor ce urmează a fi dislocaţi, ca aceasta se 
face din interese superioare de stat, că vor fi duşi în altă regiune a ţării 
unde li se vor crea condiţii de muncă, dându-li-se posibilitatea de a-şi 
construi case şi a avea teren propriu. Aceasta cu scopul de a evita 
manifestările nesănătoase, care ar putea fi folosite în scop de 
propagandă.         

c) Se vor lua toate măsurile pentru ca cei dislocaţi să nu dispară de 
la domiciliu în timpul operaţiunii de dislocare.

V. Dislocaţi vor fi aşezaţi pe terenurile Gospodăriilor de Stat din 
comunele: Călăraşi, Modelul, Jegălia, Pietrosul, Feteşti, Dragalina, 
Pelinul, Mărculeşti, Borduşani, Lucia, Giurgieni şi Andrăseşti 
(regiunea Ialomiţa) Tătaru şi Însurăţei (regiunea Galaţi).

VI. Se va avea în vedere ca cei dislocaţi, să fie aşezaţi pe categorii 
sociale şi naţionale.

VII. Cei dislocaţi vor putea să-şi ia cu dânşii bunurile arătate mai 
jos, după cum urmează:

1. Dislocaţi din prima categorie (prevăzuţi la paragraful II, punctul 
1) vor putea lua cu ei tot ce le aparţine.

2. Dislocaţii din a doua categorie (prevăzuţi la paragraful II, 
punctul 2) vor putea lua cu ei următoarele:

a) toate alimentele pe care le au: 
b) întreaga rufărie, toate lucrurile de îmbrăcăminte, covoarele, şi în 

general, toate ţesăturile pe care le posedă;
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c) toată mobila şi toate obiectele de uz caznic;
d) uneltele manuale (cazmale, lopeţi, secere, etc.) 
e) banii şi lucrurile de valoare pe care le posedă;
f) cărţile, patefoanele, aparatele de radio şi instrumentele muzicale 

cu excepţia pianelor;
g) de asemenea dacă  au, vor putea lua cu ei o căruţă cu cai sau un 

car cu boi, o vacă  cu lapte sau gestantă, precum şi nutreţul pentru cai 
sau boi. 

Cu excepţia căruţelor, carelor şi animalelor, toate celelalte bunuri 
pe care cei dislocaţi au dreptul să le ia cu ei, vor fi transportate cu 
trenul, fiecărei familii punându-i-se  la dispoziţie cel mult un vagon. 

Pentru evitarea abuzurilor, cei dislocaţi vor semna o declaraţie, 
unde se va arăta că şi au luat toate bunurile, cu excepţia celor vândute 
sau rămase pe loc din diferite motive (lipsă de spaţiu la transport, vite 
trimise la păşune etc., etc.)

3. Dislocaţii din a treia categorie (prevăzuţi la paragraful II, 
punctul 3) vor putea lua cu ei tot ce le aparţine.

VIII. Organele de  dislocare ale Ministerului Afacerilor Interne vor 
preda casele şi toate celelalte bunuri rămase de la dislocaţi, 
colectivelor de primire formate din delegaţi ai Sfaturilor Populare şi ai 
Ministerului Agriculturii. Predarea se va face prin procese-verbale 
întocmite în trei exemplare. 

IX. Operaţiunile în legătură cu dislocarea vor începe în ziua de...
Operaţiunea se va executa în două faze:
1. Faza pregătitoare şi
2. Faza de execuţie.
X. Pentru executarea dislocării se formează o Comisiune Centrală 

de conducere a operaţiunilor de dislocare formată din tovarăşii: 
Miniştri Adjuncţi; Drăghici Alexandru, Jianu Marin, Nurca Mihail, 
General Lt. de Miliţie Cristescu Pavel şi General maior de Securitate 
Mazuru Vladimir.

Comisia Centrală în faza pregătitoare are următoarele sarcini:
- Supravegherea modului cum se întocmesc lucrările de verificare 

în fiecare raion: întocmirea unui plan de detaliu şi a instrucţiunilor 
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pentru executarea operaţiuni de dislocare propriu-zisă.
- Stabilirea efectivelor de trupe, necesare dislocării.     
- Stabilirea mijloacelor de transport (vagoane şi autocamioane), a 

gărilor de îmbarcare şi de debarcare.
- Stabilirea măsurilor pe care Grănicerii, Securitatea şi Miliţia 

trebuie să le ia pentru a se asigura o pază întărită a frontierei.
- Stabilirea pentru fiecare categorie de dislocaţi a comunelor unde 

vor fi aşezaţi.
- Identificarea deputaţilor din Sfaturi Populare care fac parte din 

categoria ce urmează a fi dislocate. De asemenea se vor identifica 
elementele sărace dintre cei dislocaţi cărora li se poate acorda 
încrederea de a face parte din Comitetele Provizorii ce se vor înfiinţa 
în comunele noi.

XI. Comisiunea Centrală va avea în subordine câte un colectiv la 
fiecare din raioanele de unde urmează a se face dislocarea. Colectivele 
raionale vor fi conduse de un ofiţer de Miliţie sau Securitate, ajutat de 
un ofiţer din Trupele M.A.I.

Din acest colectiv mai fac parte, ca organe ajutătoare Comandanţii 
de raion ai formaţiunilor de Miliţie şi Securitate.

XII. În faza pregătitoare se vor stabili nominal cei  care urmează a 
fi dislocaţi, precum şi mijloacele necesare pentru executarea 
operaţiunii de dislocare propriu-zisă.

În acest scop la dispoziţia colectivelor de muncă ale raioanelor vor 
fi puşi un număr de ofiţeri de Securitate şi Miliţie, aleşi dintre membri 
de partid, cu posibilităţi de orientare în teren, care vor face în fiecare 
localitate verificarea şi complectarea tabelelor întocmite de Securitate 
şi Miliţie.

Acestora li se va face un instructaj temeinic de Comisiunea 
Centrală. Li se va arăta nu numai ce sarcini au şi cum trebuie să le 
execute, ci li se va arăta importanţa lucrării, atrăgându-li-se în mod 
special atenţia asupra secretului misiunii lor.

Verificarea şi complectarea tabelelor cu categoriile de dislocaţi, 
precum şi celelalte sarcini ce le vor fi date, vor fi executate în termen 
de 7 zile. Lucrurile vor fi predate colectivelor de muncă ale raioanelor 
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care le predau imediat Comisiunei Centrale.
XIII. Pe baza tabelelor nominale trimise de la Comisiunea 

Centrală, Ministerul Afacerilor Interne, în temeiul art. 6 din Hotărârea 
Consiliului de Miniştri Nr. 344/951, va da o decizie prin care se 
hotărăşte dislocarea.

Concomitent mijloacele de transport vor fi transmise în punctele 
fixate, iar trupe de manevră, ofiţerii şi sergenţii de Miliţie şi Securitate 
necesari pentru operaţiunea de dislocare, vor pleca în zona de 
dislocare.

XIV. După primirea efectivelor stabilite şi a mijloacelor de 
transport, Comisiunea Centrală pune în aplicare măsurile necesare 
pentru executare – în ziua şi ora fixată – a operaţiunii de dislocare.

În special se va stărui asupra instruirii temeinice a colectivelor din 
fiecare raion, a ofiţerilor şi a sergenţilor de Miliţie şi securitate şi a 
comandanţilor unităţilor militare din fiecare comună asupra sarcinilor 
pe care le au şi asupra modului de a le duce la îndeplinire.

În ziua fixată, trupa va intra în dispozitiv, iar ofiţerii (sau sergenţii) 
de Miliţie ori Securitate care conduc operaţiunea în fiecare comună 
trec la executarea operaţiunii de dislocare.

Se spune în vederea celor din prima categorie că  trebuie să se 
mute din zona de frontieră în termen de 48 de ore. Concomitent, se 
începe şi operaţiunea de dislocare a elementelor din cea de a doua 
categorie. La terminarea dislocării categoriei a doua, se trece la 
dislocarea celei de a treia categorii.

Fiecărei persoane sau familii care urmează a fi dislocată li se va 
aduce la cunoştinţă Decizia M.A.I. comunicându-li-se mijloacele de 
transport ce li se pune la dispoziţie. De asemenea li se va arăta că 
bunurile ce nu le pot transporta, pot să le vândă.

Totodată li se va comunica ora când trebuie terminată 
împachetarea.

La fiecare gospodărie (a elementelor din cea de a doua categorie) 
unde s-a comunicat Decizia, rămâne unul sau doi ostaşi pentru a 
supraveghea pentru ca cei în cauză să nu distrugă bunuri, să nu 
incendieze sau să nu dispară.
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După ce şi-au împachetat lucrurile şi-au vândut pe cele care au vrut 
să le vândă, întreaga familie a celor din categoria a doua va fi însoţită 
la locurile de îmbarcare în trenuri, unde va fi predată 
Comandamentului trenului.

Trenurile vor avea un ofiţer comandat de eşalon, ajutat de număr de 
sergenţi şi ostaşi care vor însoţi toate trenurile până la gara de 
debarcare.

Comandantul eşalonului răspunde de cei dislocaţi până la predarea 
lor în gara de debarcare.

În gările de debarcare cei dislocaţi vor fi preluaţi de cei care sunt 
însărcinaţi cu supravegherea lor şi duşi cu orice mijloc de transport în 
localităţile de destinaţie fixate de Comisiune.

Carele, căruţele şi animalele care pot fi luate de cei dislocaţi, vor fi 
transportate pe jos (în cireadă) până în comunele unde se vor instala 
dislocaţii. Transportul va fi însoţit de Miliţie. În faza de execuţie, 
Comisia Centrală va conduce operaţiunea de dislocare, de la faţa 
locului, luând toate măsurile pentru că aceasta să se desfăşoare în cele 
mai bune condiţii, conform planului şi instrucţiunilor întocmite.

XV. După terminarea operaţiunii de dislocare se va proceda la 
evacuarea caselor de la frontiera de uscat cu Iugoslavia, pe o adâncime 
de 100 m. de la frontieră (borne) în interior şi lăsarea acestei fâşii 
nelocuite şi necultivate.

În acest scop se va avea în vedere ca la repartizarea terenurilor şi 
casele rămase de la cei dislocaţi să se rezerve case şi terenuri în 
suprafaţă şi calitate egale, spre a fi în schimb celor evacuaţi din fâşia 
de 100 m.

XVI. Ministerului Afacerilor Interne îi revin următoarele sarcinii:
- de a întocmi tabele nominale de toate categoriile ce urmează a fi 

dislocate;
- de a organiza întreaga operaţiune a dislocării;
- de a pregăti mijloacele pentru desfăşurarea manevrelor de trupe în 

vederea dislocărilor;
- de a lua măsuri, prin Direcţia Generală a Miliţiei, de 

supraveghere a celor dislocaţi, în care scop ,va înfiinţa Posturi de 
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Miliţie în comunele unde vor fi aşezaţi dislocaţii. În efectivele acestor 
posturi vor intra şi miliţieni care vor fi mutaţi din zona de dislocare. 
Posturile vor fi aşezate înainte de sosirea dislocaţilor, având sediu în 
comunele vecine sau în clădirile Gospodăriilor Agricole de Stat. 
Aceste Posturi vor avea ca sarcină şi primirea celor dislocaţi în gările 
de debarcare şi plasarea lor în locurile destinate;

- de asemenea de a lua măsuri, prin Direcţia Generală a Miliţiei, ca 
în raioanele unde numărul celor dislocaţi va fi mare, locţiitorul 
operator al Comandantului de raion să se ocupe, în mod special, cu 
această problemă.

Pentru fiecare sarcină în parte din cele ce revin Ministerului 
Afacerilor Interne s-au elaborat instrucţiuni anexate.
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ANEXA
la directiva dată pentru dislocarea unor categorii de cetăţeni 

din zona de frontieră cu Iugoslavia

Anexa se referă la interpretarea unor puncte din directivă.

Prima categorie:
Pc. a (străini). Se vor stabili în alte localităţi în afara zonei de 

frontieră, pe cont propriu, luându-li-se câte o declaraţie în care se va 
arăta locul unde se stabilesc.

Organele de Miliţie vor lua măsuri ca locurile în care se stabilesc 
să fie corespunzătoare cu interesele de securitate a Statului.

Vor părăsi zona în 48 de ore de la anunţare.
Pc. b (funcţionari epuraţi etc., etc. din alte zone). Se vor anunţa în 

acelaşi timp cu cei de la pc. a, să părăsească zona de frontieră în 48 de 
ore şi să se stabilească în localităţile de unde sunt originari.

Organele de Miliţie vor avea o evidenţă strictă a lor, evidenţă care 
va fi comunicată şi organelor de Securitate.

Pe bază de tabelă se vor anunţa instituţiile ce eventual au în 
serviciu pe unii din ei, pentru a-i plasa în muncă, în altă parte. 

Cei care vor fi găsiţi în momentul dislocării cu munci de 
răspundere (gestiuni de bani sau materiale, mânuitori de bani etc., etc.) 
se vor lua pe loc măsuri ca instituţia căreia aparţin să delege pe 
altcineva care să ia în primire prin întocmire de proces-verbal.

În cazurile acestea se va avea în vedere ca termenul fixat pentru 
părăsirea zonei să nu fie aplicat în mod mecanic, ci în raport cu 
posibilităţile de predare a muncii.

Cotegoria a II-a
Pc. a (originari din Basarabia). În general cei prevăzuţi în această 
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categorie vor fi dislocaţi în mod ordonat de câtre organele de stat.
Ca excepţie se vor lua măsuri ca: preoţii ce aparţin acestei categorii 

să nu fie dislocaţi de câtre organele de stat ci pe baza tabelelor ce se 
vor comunica Ministerelor cultelor, să fie transferaţi de acestea în altă 
parte din afara zonei ţinând seama de indicaţiile Ministerul Afacerilor 
Interne asupra localităţilor în care nu-l poate muta.

Salariaţii ce se vor găsi în funcţie, în momentul dislocării şi au 
gestiuni în bani sau materiale ce nu se pot preda în timpul stabilit 
pentru dislocare li-se va mări termenul cu maximum 12 ore.

De asemenea se va proceda cu impiegaţii de la staţiile de cale 
ferată.

După predarea muncii vor fi trimişi toţi în comunele unde se fac 
dislocările, fiind folosiţi la munci administrativ sau la munca câmpului 
(după comportarea lor anterioară).

Pc. g (Rudele a celor fugiţi din ţară). Prin rudele celor care au fugit 
din ţară, se înţelege numai rudele celor care au trecut fraudulos 
frontiera ajungând în ţările imperialiste sau Iugoslavia, după 23 august 
1944.

În ceea ce priveşte rudele celor ce se găsesc în străinătate 
independent de voinţa lor ca urmare a consecinţelor războiului nu fac 
obiectul dislocării, situaţia lor se va rezolva conform hotărâri luate de 
Guvern, asupra restabilirii familiilor rupte.

Pc. I (funcţionari epuraţi, etc., etc. originari din zonă). La acest 
punct se va avea în vedere ca scoaterea militarilor deblocaţi să se facă 
pe bază de presupuneri sau date vagi, sau date necontrolate.

Şi la acest punct se va avea grijă să nu fie scoşi din muncă cei cu 
gestiuni, înainte de a preda, cu îndeplinirea formelor respective.

Pc. 1 (foştii industriaşi şi moşieri). Aici trebuie orientare pe loc. În 
cazurile când în această categorie sunt unii ingineri medici de foarte 
mare valoare tehnică, să nu fie dislocaţi odată cu ceilalţi, ci ulterior pe 
linia instituţiei de care aparţin.

Arhiva Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan, Dosar 1, filele 1-10
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STRICT SECRET
Confidenţial-Personal

DIRECTIVĂ

I. Pentru rezolvarea problemelor ce se vor ivi în urma dislocării ce 
se face în zona de frontieră cu Iugoslavia pe o adâncime de 25 km., 
probleme legate de conservarea şi administrarea bunurilor cumpărate 
şi rămase de la cei dislocaţi, precum şi de organizarea cazării 
dislocaţilor în locurile unde sunt aşteptaţi şi a folosirii lor la muncă, 
se constituie o Comisiune formată din delegaţi ai: Ministerului 
Agriculturii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanţelor, 
Ministerului Comerţului Interior, Comisiei de stat pentru Colectări, 
Direcţiunei Generale a treburilor Consiliului de Miniştrii, 
Departamentul Gospodăriei Locale şi Centrocoopului.

Tov. Ministerului adjunct Vidrajcu Ion va conduce această comisie 
care va lucra în plenul ei sau un număr redus, după problemele pe care 
le are de rezolvat. Pentru problemele legate de dislocare vor fi 
convocaţi numai membrii interesaţi în aceste probleme. Pentru 
problemele ivite la locul de aşezare vor fi convocaţi numai membrii 
interesaţi în rezolvarea acestor probleme.

II. Sarcinile acestei Comisiuni sunt următoarele:
a) a organiza cumpărarea bunurilor pe care dislocaţii le oferă spre 

vânzare;
b) a lua măsuri de conservare a acestor bunuri;
c) a stabili modul de valorificare a bunurilor ce se vor cumpăra;
d) a stabili repartiţia bunurilor cumpărate;
e) a lua măsuri pentru conservarea bunurilor preluate cu inventar 

de la organele Ministerului Afacerilor Interne;
f) a asigura continuarea muncii agricole,
g) a propune repartiţia terenurilor, caselor şi mobilierelor preluate;
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h) a organiza construirea de locuinţe pentru cei dislocaţi în locurile 
unde vor fi aşezaţi;

i) a organiza folosirea celor dislocaţi în muncă;
j) a asigura aprovizionarea celor dislocaţi;
k) a lua măsuri sanitare la locul de aşezare;
III. Cei dislocaţi au dreptul să vândă toate bunurile ce nu le vor 

putea lua cu ei (în afară de pământ şi case).
Cumpărarea se face la preţul de Stat ţinându-se seama de uzură.
Ţărani săraci şi mijlocaşi, precum şi funcţionarilor, li se va achita 

în întregime suma ce li se cuvine drept preţ al bunurilor vândute.
Evaluarea bunurilor de chiaburi se va face socotindu-se 50% din 

preţul de Stat.
Acolo unde va fi greu de stabilit diferenţa între unii mijlocaşi şi 

chiaburi. Comisia de cumpărare va plăti după evaluare numai 75% din 
preţul de Stat.

Pentru sumele primite cei dislocaţi vor semna o chitanţă, pe un 
chitanţier tip. În chitanţă se va preciza suma plătită pentru fiecare bun 
în parte. O copie a chitanţei va fi dată vânzătorului.

Bunurile pe care cei dislocaţi le declară că le aparţin, pe care nu le 
au în momentul dislocării în gospodării (vite, oi etc.) vor fi specificate 
într-o declaraţie pe care o va da cel dislocat, urmând ca ulterior să fie 
preluate şi achitate, conform normelor stabilite

IV. În fiecare regiune, raion şi comună, se vor forma colective de 
delegaţi ai Sfaturilor Populare şi ai Ministerului Agriculturii. Aceste 
colective vor primi de la organele de dislocare ale Ministerului 
Afacerilor Interne casele şi, în general, toate bunurile rămase de la 
cei dislocaţi.

Predarea – primirea se va face prin procese verbale încheiate în trei 
exemplare.

Acestor colective le revine şi sarcina de a inventaria  terenurile 
rămase de la cei dislocaţi.

Nici unul din bunurile primite conform proceselor-verbale nu pot fi 
înstrăinate sub nici o formă.

Colectivele vor lua măsuri pentru conservarea bunurilor preluate. 
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De asemenea, vor lua măsuri pentru continuarea muncilor agricole, 
folosind în acest scop din inventarul viu şi mort cu proces-verbal sau 
din cel ce le va fi repartizat.

Colectivele vor funcţiona sub controlul şi îndrumarea permanentă a 
Organizaţiei de partid regională.

Procesele-verbale de inventariere vor fi centralizate pe comune, 
apoi pe fiecare raion, iar colectivul din fiecare regiune le va centraliza 
pe întreaga regiune. Centralizarea pe regiuni va fi predată Comisiei 
Centrale în termen de 7 zile de la dislocare.

Terenurile, casele şi mobilierul vor fi repartizate ulterior, în urma 
propunerilor făcute de Comisie, după centralizarea datelor asupra 
bunurilor rămase în întreaga zonă de frontieră. Această repartizare se 
va face cu aprobare superioară.

V. Pentru a nu se stânjeni munca Sfaturilor Populare din comunele 
unde va fi dislocată majoritatea salariaţilor Sfatului Popular, 
Organizaţiile de Partid şi Sfaturile Populare regionale urmează a lua 
măsuri pentru înlocuirea lor imediată.

VI. Pentru cazarea celor dislocaţi, se vor construi case de tip 
chirpici, acoperite cu stuf.

Aceste case vor fi constituite pe parcele de 2.50 mp., fiecare.
Se vor construi case – conform devizului – un număr de 7.000 

case, din care jumătate de tip A şi jumătate de tip B. 
Materialele pentru construirea caselor vor fi puse la dispoziţie celor 

dislocaţi, gratuit, conform devizului tip.
Construirea caselor se va face de cei dislocaţi, sub supravegherea 

organelor Ministerului Agriculturii, ale Comitetelor Provizorii ce se 
vor înfiinţa şi ale Sfaturilor Populare, spre a se asigura că vor fi 
construite conform planului şi pe parcelele stabilite. 

VII. Prin grija Ministerelor respective, în toate comunele noi 
înfiinţate se vor construi localuri pentru autorităţi şi instituţii (Sfaturi 
Populare, Posturi de Miliţie, spitale de sat, şcoli, cooperative etc.).

Aceste localuri vor fi construite din acelaşi material ca şi locuinţele 
dislocaţiilor, pe baza unor planuri tip pentru a se asigura construirea 
lor uniformă în toate comunele.
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VIII. Dislocaţii vor fi folosiţi de câtre Gospodăriile Agricole de 
Stat la cultivarea bumbacului, orezului, precum şi la orice alte munci 
ale Gospodăriilor.

Cei care înainte de dislocare au ocupat funcţii administrative (la 
Sfaturile Populare, Cooperative, Gospodării Agricole de Stat etc.) În 
localităţile în care sunt aşezaţi vor fi folosiţi în aceleaşi munci sau în 
munci corespunzătoare.

Dintre aceştia cei care au avut atitudine duşmănoasă vor fi folosiţi 
numai la muncile agricole.

IX. Deputaţii din Sfaturile Populare, care intră în categoria 
dislocaţiilor nu vor pierde calitatea de deputat. Situaţia lor va fi 
rezolvată, ulterior, după examinarea fiecărui caz în parte.

Cei care la verificare vor fi găsiţi corespunzători îşi vor exercita 
mai departe atribuţiunile în comunele unde au fost aşezaţi.

X. Cheltuielile necesare dislocări şi a tuturor cele ce decurg din 
aceasta se vor  stabili de câtre Comisiune.

Pentru toate aceste cheltuieli urmează a se deschide un credit de 
Ministerul de Finanţe pe seama Ministerelor  interesate.

XI. În colaborare cu Departamentul Gospodăriei Locale şi cu 
Sfaturile Populare raionale, Ministerul Agriculturii va stabili 
amplasamentul comunelor unde vor fi aşezaţi dislocaţii. 

Ministerul agriculturii va conduce şi va supraveghea construirea 
locuinţelor şi săparea puţurilor de câtre cei dislocaţi.

După ce cei dislocaţi îşi vor construi casele, Ministerul 
Agriculturii, ţinând seama de inventarul general va procura la preţul 
de Stat, celor dislocaţi, de fiecare gospodărie, câte un purcel, 2 sau 3 
oi, 5-6 păsări.

De asemenea Ministerul Agriculturii va asigura aparatul de 
conducere al Gospodăriei Agricole de Stat, precum şi al secţiilor 
acestora care se vor crea în comunele de unde s-a făcut dislocarea, 
dintre elemente verificate recrutate prin Organele de Partid regionale. 
Se va evita a se introduce în conducerea acestor Gospodări elementele 
din categoriile celor dislocaţi sau elemente duşmănoase regimului.

XII. Pentru continuarea pe terenurile rămase de la cei dislocaţi a 
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muncilor agricole în anul 1951, Ministerul Agriculturii şi Sfaturile 
Populare vor lua măsurile necesare.

În acest scop vor fi folosite ca braţe de muncă elemente provenite 
din prisosul de contigent. Aceştia nu vor fi în nici un caz originari din 
regiunile de unde s-au făcut dislocările şi vor fi verificaţi pentru a se 
evita pătrunderea în zona de frontieră a unor elemente duşmănoase.

Ministerul Agriculturii şi Ministerul Construcţiilor vor stabili 
necesarul în oameni, cât şi comandanţii care îi vor conduce pentru 
îndeplinirea muncilor. 

De asemenea Ministerul Agriculturi va asigura braţele de muncă 
necesare, angajând pentru aceasta cetăţeni din regiunile respective, 
verificând ca aceştia să nu facă parte din aceiaşi categorii cu cei 
dislocaţi şi asigurând, în acelaşi timp, personalul tehnic şi de 
conducere şi verificat.

XIII. Ministrerul Transporturilor îi revine sarcina de a asigura 
mijloacele de transport necesare (vagoane şi autocamioane) pentru 
transportul dislocaţilor şi al bunurilor lor, precum şi pentru 
transportul materialelor necesare construirii noilor locuinţe ale celor 
dislocaţi.

La întocmirea mersului trenului cu dislocaţii se va avea în vedere 
că acest mers să fie cât mai repede. 

Se va evita ca circulaţia trenurilor cu dislocaţii să paralizeze 
complet circulaţia celorlalte trenuri.

De asemenea se vor lua măsuri ca trecerea trenurilor cu dislocaţi 
prin oraşul Bucureşti să se facă pe linia de centură.

XIV. Ministerul Sănătăţii trebuie să ia măsuri pentru prevenirea 
epidemiilor în localităţile de dislocare, asigurând din timp personalul 
şi materialul sanitar necesar.

De asemenea va construi şi înzestra în comunele unde sunt aşezaţi 
dislocaţi, spitale de sat, cu 6-7 paturi.

XV. Comisia de Stat a Planificării va planifica toate materialele 
necesare pentru construirea caselor, puţurilor, şi localurilor 
instituţiilor.

Ridicarea materialelor şi distribuirea lor, în conformitate cu 
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devizele tip, se va face de Ministerul Agriculturii pentru locuinţe şi 
puţuri, şi de câtre instituţiile interesate pentru celelalte clădiri.

XVI. Ministerului Învăţământului Public îi revine sarcina de a lua 
măsuri pentru ca copiii dislocaţiilor să nu întrerupă şcoala.

În acest scop va crea posibilităţi ca aceşti copii să urmeze cursurile 
la şcolile existente până la crearea de şcoli noi pentru care va asigura 
cadrele didactice necesare.

XVII. Departamentul Gospodăriei Locale, pe baza indicaţiunilor 
date de Ministerul Agriculturii va lua măsuri pentru stabilirea 
amplasamentelor comunelor noi.

XVIII. Direcţia Generală a Treburilor Consiliului de Miniştri va 
lua măsuri pentru ca în comunele ce se vor crea prin aşezarea 
dislocaţiilor să ia fiinţă imediat Comitetele Provizorii. De asemenea, 
va redacta instrucţiuni pentru funcţionarea acestora.

XIX. Centrocoopul va organiza cooperativele necesare 
aprovizionării celor dislocaţi.

XX. Ministerul Finanţelor va deschide creditele necesare pentru 
toate cheltuielile de dislocare sau în legătură cu aceasta, elaborând şi 
normele de folosire ale acestor credite.

Pentru rezolvarea tuturor sarcinilor ce revin Comisiei se vor 
elabora instrucţiuni detaliate pentru fiecare problemă în parte.

Arhiva Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan, Dosar1, filele 11-17
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CONSILIUL DE MINIŞTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

HOTĂRÂRE
Nr. 326/S

Pentru asigurarea forţelor de muncă necesare gospodăriilor agricole de stat 
din regiunile Ialomiţa şi Galaţi

Consiliul de Miniştri în şedinţa de la 27.VIII.1951. 
Văzând referatul Ministerului Agriculturii cu numărul 714/S din 27.VIII. 

1951
În temeiul articolului 72 din Constituţia Republicii Populare Române:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Pentru asigurarea forţelor de muncă necesare Gospodăriilor 
Agricole de Stat din regiunile Ialomiţa şi Galaţi, se autoriză conform 
Decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale numărul…, formarea de 
centre de populaţie în care să se  stabilească muncitorii agricoli cu familiile 
lor, din alte regiuni.

Art. 2. – Se constituie o Comisie Interministerială, compusă din delegaţi 
ai Preşedenţiei Consiliului de Miniştri, Ministerul Agriculturii şi Ministerul 
Afacerilor de Interne, care va lua toate măsurile necesare, ducerii la 
îndeplinire a sarcinilor prevăzute în prezenta Hotărâre.

Art. 3. – Pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 1 se stabilesc 
următoarele sarcini:

a) Ministerul Agriculturii, Ministerul Construcţiilor Ministerul Sănătăţii şi 
Departamentul Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, vor alge locurile corespunzătoare pentru 
stabilirea centrelor de populaţie şi vor elabora proiectele necesare.

b) Ministerul Agriculturii va repartiza pentru fiecare familie care se 
stabileşte în centrele de populaţie menţionate la art. 1 câte 2.50 mp. din 
terenurile Gospodăriilor Agricole de Stat pentru constituirea locuinţelor şi 
gospodăriilor personale, plus terenul necesar pentru străzi, pieţe şi instituţii 
civice. Acolo unde terenurile Gospodăriilor Agricole de Stat nu corespund 
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construirii de locuinţe, se va face schimb de terenuri cu particularii, prin bună  
învoială sau din rezerva de Stat.

c) Departamentul Gospodăriei şi Industriei Locale, va organiza şi va 
îndruma acţiunea de construire a locuinţelor muncitoreşti şi a edificiilor 
publice, precum şi alimentare cu apă în centrele de populaţie menţionate la 
art. 1, prin înfiinţarea unui oficiu de construcţii şi a şantierelor respective.

d) Pe baza cererilor Comisiei Interministeriale, Comitetul de Stat al 
Planificării, va repartiza materialele necesare pentru lucrările prevăzute în 
prezenta Hotărâre, care nu pot fi procurate din resurse locale.

În acest scop Comitetul de Stat al Aprovizionării, Comisia dec Stat a 
Planificării şi Departamentul Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale, vor 
întocmi în termen de 15 zile de la semnarea prezentei Hotărâri, lista de 
materiale care pot fi repartizate din fondul centralizat al Statului, cu indicarea 
cantităţilor respective.

e) Ministerul Sănătăţii, va lua măsuri pentru a organiza şi a asigura 
centrelor de populaţie, asistenţa sanitară necesară.

f) Ministerul Învăţământului Public, va lua măsurile necesare pentru 
asigurarea şcolarizării copiilor în comunele nou înfiinţate în regiunile 
Ialomiţa şi Galaţi.

g) Ministerul Transporturilor, va asigura transportul în timp util al 
materialelor necesare construiri noilor locuinţe, pe baza planurilor de 
transport înaintate de Comisia Interministerială. 

h) Centrocoop-ul va lua măsuri pentru înfiinţarea de magazine de 
desfacere ale Uniunilor Raionale şi ale Cooperativelor din Regiunile Ialomiţa 
şi Galaţi şi pentru sprijinirea organizării de cooperative de consum după 
necesităţi.

Art. 4. – Ministerul Agriculturii:
a) Va inventaria, răscumpăra şi prelua inventarului agricol viu şi mort din 

localităţile de unde pleacă cei care se stabilesc în regiunile Ialomiţa şi Galaţi.
b) Va lua măsuri, prin Gospodăriile Agricole de Stat , pentru buna 

administrare a bunurilor preluate, întreţinerea în bune condiţii a culturilor, 
produselor şi productelor, precum şi pentru strângerea la timp a recoltelor şi 
valorificarea lor.

c) Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare din regiunile Timişoara, 
Severin, Dolj şi Gorj, vor lua măsuri prin organele de resort ca locuinţele 
celor strămutaţi să fie întreţinute ţi repartizate după nevoile locale pe baza 
normelor şi instrucţiunilor stabilite de Departamentul Gospodăriei Comunale 
şi Industriei Locale.
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Art. 5. – Comisia Interministerială va lua măsurile necesare prin organele 
Ministerului Agriculturii pentru lichidarea bunurilor agricole (inventar viu şi 
mort), preluate contra plată de la locuitorii strămutaţi în regiunile Ialomiţa şi 
Galaţi.

Lichidarea bunurilor se va face prin vinderea lor, către unităţile 
Ministerului Agriculturi, Gospodăriile Agricole Colective, organele de 
colectare şi alte unităţi ale Statului, în care scop acestea se vor adresa 
Comisiei Interministeriale.

Preţurile vor fi stabilite de comisii numite pentru fiecare regiune, compuse 
din reprezentanţi ai Comitetului pentru Preţuri, Ministerul Agriculturii, 
Ministerul Finanţelor şi Sfatului Popular Regional, pe baza normelor 
elaborate de Comitetul pentru Preţuri cu avizul Ministerului Finanţelor şi 
puse la dispoziţia Comisiei Interministeriale.

Produsele agricole de pe terenurile celor strămutaţi supuse regimului de 
colectare vor fi predate integral Comitetului pentru Colectarea Produselor 
Agricole pentru fondul centralizat al Statului la preţurile prevăzute în 
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 379/4951.

Art. 6. – Se autorizează Ministerul Finanţelor ca la cererea Comisiei 
Interministeriale să pună la dispoziţia instituţiilor şi organizaţiilor de Stat , 
fondurile necesare cumpărării inventarului (cu caracter de mijloace de bază) 
de la populaţia strămutată precum şi pentru achiziţionarea de animale tinere, 
produse, producte şi furaje (cu caracter de mijloace de rulment) precum şi 
pentru întreţinerea, strângerea şi valorificarea recoltelor.

Fondurile puse la dispoziţia instituţiilor şi organizaţilor de Stat 
cumpărătoare de câtre Ministerul Finanţelor se vor rambursa până la 30 
decembrie 1951, din valorificarea produselor, productelor şi furajelor din 
creditele primite de la Banca Republicii Populare Române pentru sarcini noi 
de plan.

Art. 7. – Pentru achiziţionarea de câtre Gospodăriile Agricole de Stat, a 
mijloacelor de bază provenite din operaţiunile de strămutare se aprobă 
suplimentarea de planuri de investiţii cu suma de lei 450.000.000. 
repartizarea acestei sume pe planurile fiecărei Gospodării Agricole de Stat, se 
va face de către Ministerul Agriculturii.

Banca de Stat va acorda Gospodăriilor Agricole de Stat credite pentru 
îndeplinirea sarcinilor noi pe plan rezultate din aplicarea prezentei Hotărâri.

Art. 8. – Pentru construirea locuinţei muncitoreşti de edificii publice şi 
alimentare cu apă, în regiunea Ialomiţa şi Galaţi, se aprobă suplimentarea 
planului de investiţii al Departamentului Gospodăriei Comunale şi Industriei 
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locale cu suma de lei 1.530.000.000 reprezentând valoarea devizelor 
definitive de lucrări şi a cheltuielilor de studii şi proiectare.

Pentru înzestrarea edificiilor publice cu mobilier se va înainta devizele 
necesare Comisiei de Stat a Planificării în vederea stabilirii sumelor de 
supliment.

Până la deschiderea finanţării de câtre Banca de Credit pentru Investiţii a 
acestor lucrări, se autorizează Ministerul Finanţelor să pună la dispoziţia 
Departamentului Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale, fondurile 
necesare sub formă de avans care vor fi rambursate la deschiderea acestei 
finanţări.  

Art. 9. – Pe baza situaţiei prezentată de Ministerul Agriculturii, 
Centrocoop-ul va achiziţiona şi livra contra plată cantităţi de furaje necesare 
pentru consumul animalelor muncitorilor agricoli strămutaţi în regiunile 
Ialomiţa şi Galaţi care nu pot fi acoperite din resursele locale.

În timpul lucrărilor efectuate cu animale de către muncitorii agricoli 
strămutaţi pentru Gospodăriile Agricole de Stat, furajele animalelor va fi 
asigurată de către acestea pe baza planului lor de aprovizionare cu furaje.

Art. 10. – se ratifică plăţile cu titlul rambursabil în sumă de lei 
564.000.000 – efectuate de Ministerul Finanţelor până la data prezentei 
Hotărâri în legătură cu finanţarea acţiunilor de mai sus.

Art. 11. – Organele de Control Financiar au obligaţia să revizuiască 
operaţiunile gestionare efectuate în legătură cu aducerea la îndeplinire a 
dispoziţiilor prevăzute în prezenta Hotărâre.

Art. 12. -  Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi Ministru al 
Finanţelor, Miniştrii: Agriculturi, Afacerilor de Interne, Construcţiilor, 
Sănătăţii, Transporturiilor, Învăţământului Public, Preşedintele Comitetului 
pentru Preţuri şi al Centrocoop-ului, sunt autorizaţi să aducă ,la îndeplinire 
dispoziţiile prezentei Hotărâri.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI          DIRECTOR GENERAL AL
    DE MINIŞTRI              TREBURILOR CONSILIULUI
       GH. GHEORGHIU-DEJ    DE MINIŞTRI
        PETRE BELLE
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DECRETUL LEGE NR. 118/1990

Privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 

şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Art. 1. (1)  Constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la 
stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea 
în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive 
politice:

a) a executat o pedeapsă privată de libertate în baza unei hotărâri 
judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui 
mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri 
administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

c) a fost internată în spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliul obligatoriu;
e) a fost strămutat într-o altă localitate.
(2) De aceeaşi drepturi beneficiază şi persoana care:
a) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 

august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost 
reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

(3) Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile de ala alin. (1) şi 
(2) se consideră ca vechime în muncă un an şi şase luni.

(4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) constituie vechime în 
muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în 
muncă în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională.

(5) se consideră vechime în muncă şi perioada în care o persoană aflată în 
una dintre situaţiile prevăzute la lin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei 
invalidităţi de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în aceea 
situaţie sau, ulterior, dacă dovedeşte că aceasta s-a produs din cauza ori în 
legătură cu persecuţia la care a fost supusă.
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(6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie şi vechime 
neîntreruptă în muncă i în aceeaşi unitate şi intră în calculul acestor vechimi.

Art. 2. (1) De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele care au decizii 
de pensionare.

(2) În cazul celor decedaţi, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaşi 
în condiţiile legii cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului 
decret-lege.

Art. 3. (a) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1, cu 
excepţia celor care se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d) au 
dreptul la o îndemnizaţie lunară de 2.000 de lei pentru fiecare an de detenţie, 
internare abuzivă în spitale de psihiatrie, strămutare, deportare sau 
prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.

(2) Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. d) 
au dreptul la o indemnizaţie lunară de 1.700 lei pentru fiecare an de domiciliu 
obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.

(3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor, se indexează 
indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază, în mod gratuit, de 
asistenţă medicală şi medicamente în unităţile sanitare de stat.

Art. 4. (1) Soţul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul detenţiei, 
internări abuzive în spitale de psihiatrie, deportaţii sau prizonieratului are 
dreptul la o indemnizaţie lunară neimpozabilă de 10.000 lei, dacă ulterior nu 
s-a recăsătorit. 

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi soţul celui care a decedat după 
ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din 
deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

(3) Această indemnizaţie se indexează prin hotărârea Guvernului şi se 
poate cumula cu orice pensie.

Art. 5. Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu 
afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile din 
fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.

Art. 6. (1) Persoanele prevăzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor 
şi taxelor locale reglementate de Legea nr. 27/1994

(2) De asemenea , persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de :
a) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând 

unităţilor cu capital de stat;
b) şase călătorii gratuite cu clasa I. C.F.R. în fiecare an.
Art. 7.  – Persoanelor care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 li se va 

asigura de câtre consiliile locale, cu prioritate, un spaţiu locativ , 
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 corespunzător din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare.

…..........……………………………………………………………

NOTĂ: În respectarea actului legislativ de mai sus nu se 
             regăsesc în mod explicit cei deportaţi în Bărăgan.

Ca urmare a intervenţiei deputatului Milenco Luchin din partea Uniunii 
Democratice a Sârbilor din România în cadrul şedinţei C.P.U.N. din 
30.03.1990 (vezi Monitorul Oficial al României nr. 14-15/1990) în 
Instrucţiunile de aplicare a decretului Lege nr. 118/1990 se fac precizări că 
persoanele deportate în Bărăgan se încadrează în prevederile art. 1 lit. e) şi d).
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DOCUMENTE ORIGINALE
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Document prin care se recunoaşte că imobilul 279 a fost ocupat fără 
forme legale



447



448

Proces-verbal de deschiaburire a familiei Mirciov Ioan (10 ianuarie 
1951). Bunurile luate lăsau oamenii fără haine şi fără mâncare



449

Proces-verbal în urma deportării fam. Mirciov Ioan (nr. 166)
Proces verbal détu zabelezva deportirvanjétu na Ján Mirčov (166)
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Inventarul bunurilor sechestrate familiei Mirciov Ion (nr. 166)
Inventár na imánjitu napusnatu ud familijata Mirčov (nr. 166)



451

Un exemplu de cât putea lăsa acasă o familie deportată
Tuka se vidi kolku ij mogalu da napusni idna deportirana familija
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Document care atestă detenţia (2 ani) deportatului Kalapiş Andrei 
pentru “părăsit domiciliu forţat”
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Adresă prin care se resping despăgubirile recunoscute anterior
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Proces verbal în care se menţionează folosirea “fără de a fi plătit 
taxă de chirie” a caselor ocupate abuziv de către G.A.G. şi după 

întoarcerea din Bărăgan a proprietarilor
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Diplomă eliberată de şcoala din Valea Viilor (1955) 
- sat şters azi de pe faţa pământului

Diploma ud Valea Viilor - sélu détu ij néma više na sveta
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Fiecare casă din “pământ bătut” şi acoperită “cu papură” a fost 
predată deportatului care a construtit-o (18 decembrie 1952)

Seku kašta ij blá predádina na onzi, kojtu ja ij nabival
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Catalogul profesorului Balea Tiberiu, Valea Viilor, 1952-1953
U toze katalog, na pozicijata 21, ij upisan i ávtora na knigata
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Catalogul profesorului Balea Tiberiu, Valea Viilor, 1952-1953
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Catalogul profesorului Balea Tiberiu, Valea Viilor, 1952-1953
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Date despre autor

S-a născut la 30 martie 1941 în 
Beşenova Veche, comună bulgărească 
dn judeţul Timiş, într-o familie de ţărani 
înstăriţi. După trei clase de şcoală 
primară începute în comuna natală, 
absolvă cele 7 clase elementare la Valea 
Viilor, Feteşti, unde a fost deportat 
împreună cu părinţii. Este ectichetat cu 
originea de „fost chiabur” şi va avea 
destinul contorsionat de vremuri.

Urmează Şcoala Medie nr. 5 din 
Timişoara, la fără frecvenţă, apoi Şcoala Tehnică 
„Electromotor”, fiind declarat la absolvire electrician pentru 
centrale şi staţii (1958-1960). Lucrează un an ca actor mânuitor 
la Teatrul de Păpuşi din Timişoara.

Între 1961-1966 va urma cursurile Facultăţii de Limba şi 
Literatura Română din Bucureşti. După absolvire a fost profesor 
la Sânnicolau Mare (1966-1971) şi directorul şcolii din comuna 
Banloc, judeţul Timiş (1971-1975. În acelaşi timp îşi 
completează studiile absolvind, la fără frecvenţă, Facultatea de 
Filosofie din Bucureşti, secţia filosofie (1968-1973).

Se stabileşte la Timişoara în anul 1971. Prin concurs, din 
1975, ocupă un post de profesor la Liceul Energetic din 
Timişoara, de unde s-a pensionat.

După Revoluţia din Decembrie 1989, ocazional, a publicat 
articole şi poezii în ziarul bulgăresc Náša glás, organ al Uniuii 
Bulgare din Banat – România.
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SUMMARY

The book "The Deportation Camp. Pages from Bărăgan's 
Camp" is written by a witness and, at the same time, a victim. The 
author, aged 10, has been deported to Baragan, together with his 
grandparents, parents and brothers. As a result of some personal 
research studies, due to a constant appeal to memory, conversations 
with different deported persons and presenting evidence with relevant 
documents from the Archives of Baragan Former Deportees 
Association from Timişoara, the teacher Rafael Mirciov truthfully 
reconstructs the scenarios of deportation and the drama of those who 
lived it.

Deportation has been done by  Decision of the  Council of 
Ministers No200/1951 stating that along the Romanian border with 
Tito'Yugoslavia, from a strip of about 25 km in depth, tens of 
thousands of so-called "people's enemies" should be deported. They 
were selected mainly from the class of wealthy peasants called 
"chiaburi". Displacement were made from 297 villages from Timiş, 
Caraş-Severin and Mehedinţi Counties. The Bulgarian deported 
families were inhabitants of Timiş County (Banat region).

Eighteen "new villages", true labour camps, were established in 
Bărăgan with their deported families.

In order to render more objectivity, the author conceived his work 
as a sum of sequences presented as they happened, his sensitive 
memory being left on the second place.The pages of this book present 
the act of deportation as a political decision, preceded by brutal 
actions against well-off peasants, in fact some of the richest farms in 
this part of the country. Being called Tito's and the American's 
sympathizers, they are deported to Baragan and their households 
robbed. The work depicts in detail the way in which the Decision 
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200/1951 was carried out.
The forced embarkment in cattle waggons, the long way to an 

unknown land, the huts made for survival, the clay houses, the 
establishment of new villages, arrested according to F.R. (forced 
residence), life on the edge of poverty, all the suffering and 
humiliation are numerous aspects of the monography of the 
deportation. Testimony and memory of former deportees from 
Bulgarian families, taken from their villages Dudeştii-Vechi, Breştea 
and Deta, over 120 families and more than 500 victims of deportation, 
integrate into a general image of those people taken away from their 
own homes, on Whitsun Eve, in 1951, under military surveillance and 
their return home. five years later, in 1956.The factual truth, searched 
by the author throughout the entire book. is sustained   by accurate 
tables on the deported Bulgarian population, illustrative photographs, 
important documents linked to the act of deportation.

The main quality of the work is its originality, the process of 
deportation being regarded not only from outside as a well-
documented research, but also from the inside, the autor himself being 
a former deportee, his conscience serving the truth of the facts. 
Several voices of former deportees mingle in the pages of the book, 
calling out their unforeotten suffering. that has been kept alive for fifty 
vears. Like an ancient tragedy, the deportation was a real disaster, the 
voices from the past as well as the uncompromising attitude of the 
autor becomes a truthful 1 statement of the misfortunes and injustice 
encountered by former Bărăgan deportees.

Everybody's message is that this should not happen again. By 
being deported, their childhood was no longer childhood; the young 
wasted their youth, the old lost not only their fortunes, but often their 
lives, too.

The book condamns such social and political disasters, sheltered by 
dictatorship ideologies and it pleads for democracy and justice.
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Résumé

Le livre Le camp de déportation. Pages du camp du Bărăgan est 
écrit par un témoin et, à la fois, par une victime. L'auteur, âgé dix ans, a 
été déporté dans le Bărăgan avec ses grands-parents, ses parents et ses 
frères. À la suite des recherches personnelles, aidé par sa memoire, par 
les témoignages des personnes déportées, temoignages complétés par 
des documents importants provenant des archives de l'Association des 
Anciens Déportés du Bărăgan de Timişoara, le professeur Rafael 
Mirciov a reconstitué, d'une manière veridique, le scenario de la 
déportation et le drame de ceux qui l'ont vécue.

La déportation a eu lieu à la suite de la décision du Conseil des 
Ministres no. 200/1951 qui avait établi que des dizaines de milliers de 
soi-disants „ ennemis du peuple” allaient être déportés; il s'agissaiet des 
personnes habitant le long de la frontière de la Roumanie avec la 
Yougoslavie de Tito, sur une bande de terre qui avançait à l l'intérieur du 
pays environ 25 km. Ces gens ont été choisis surtout de la catégorie des 
paysans aisés qu'on appelait des „koulaks”. On a fait des déplacements 
de population de 297 localités des départements Timiş, Caraş Severin et 
Mehedinţi.

Les familles déportées du milieu bulgare représentaient des habitants 
du departement de Timiş (la région du Banat) et elles ont donné 
naissance à 18 „nouveaux villages” dans le Bărăgan, de vrais camps de 
travail forcé.

Pour donner plus d'objectivité à son ouvrage, l'auteur l'a conçu 
comme une somme de seqvences qui suivent l'ordre du deroulement des 
événements et il a placé sa mémoire affective sur le second plan. Les 
pages de livre présentent l'acte de la déportation comme une décision 
politique, précédée par des actions violentes dirigées contre les 
„koulaks” qui etaient en réalité les plus aisées propriétés paysannes.

Sur le pretexte d'être des sympathisants de Tito et des Americains, 
ceux-ci vont être déportés dans le Bărăgan et leurs propriétés vont être 
pillees.

L'ouvrage présente, d'une maniére détaillée et vivante, des aspects de 
l'exécution de l'Ordre 200/1951 par lequel la déportation a été mise en 
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pratique dans le Bărăgan, à partir de la nuit du 18/19 juin 1951.
L'embarquement forcé, dans des wagons pour des bestiaux, la longue 

route de l'exil, les chaumières élevées pour survivre, les maisons en 
terre, l'amenagement des villages, arrêtés par le D.O. (domicile 
obligatoire), la vie au-dessous du seuil de la pauvreté, les souffrances et 
les humiliations subies sont autant d'aspects de la monographie de la 
déportation. Les temoinages et les souvenirs des anciens déportés 
appartenant à des familles bulgares, déplacées de localités Dudeştii-
Vechi, Breştea et Denta – plus de 120 familles avec plus de 500 victimes 
de la deportation – tous ces aspects forment une image générale de cette 
population obligée d'abandonner leur maison la nuit de la Pentecôte 
1951, sous escorte militaire, pour ne revenir que cinq ans après, en 
1956. La vérité des faits, poursuivie par l'auteur tout le long de son livre, 
est éclairée a l'aide des tableaux documentés  regardant la population 
bulgare déportée, des photos répresentantives pour la vie des déportés et 
des documents importants sur l'acte de la deportation.

La qualite essentielle de l'ouvrage et son originalité car la déportation 
est analysée non seulement de l'exterieur, en tant que recherche 
documentée, mais de l'intérieur également, l'auteur êtant un ancien 
déporté et sa conscience l'aide à servir la verite des faits. Dans les pages 
du livre se melangent plusieurs voix des anciens déportés, des voix qui 
crient leurs souffrances qu'ils sont incapable d'oublier, même cinquante 
ans après.

Comme dans une tragédie antique – car la deportation a été une vraie 
tragédie – les voix des anciens déportés, ainsi que l'attitude de l'auteur 
qui n'admet pas les compromis, représentent le témoignage sincère des 
souffrances et des injustices vécues par les deportés du Bărăgan.

Le message de tous ceux qui parlent ici est que des choses pareilles 
ne doivent plus se répéter.

Pendant la période de déportation, l'enfance n'a plus été enfance, les 
jeunes ont gaspillé leur jeunesse et les vieux ont perdu non seulement 
leurs biens mais, souvent, leur vie. Le livre condamne de telles 
calamités sociales et politiques, dirigées par des ideologies dictatoriales 
et il constitue un plaidoyer pour la démocratie et la justice.
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Zusammenfassung

Das Buch Das Lager der Deportation. Seiten von Bärägans 
Lager ist von einem Zeugen, sowie von einem Opfer geschrieben 
worden. Der Autor, damals 10 Jahre alt, wurde zusammen mit seinen 
Grosseltern, Eltern und Geschwistern nach Baragan verlagert. In Folge 
persönlicher Untersuchungen, sich immer wieder auf Erinnerungen und 
Gespräche mit verschiedenen verlagerten Personen berufend und 
Ergänzen dieser Aussagen mit wichtigen Dokumenten aus dem Archiv 
der Verbands der Verlagerten in Bärägan, Professor Rafael Mirciov hat 
in einer wahrheitsnahen Weise das Szenarium der Verlagerung wieder 
hergestellt und das Drama deren, die dieses Szenarium erlebt haben, 
geschildert.

Die Verlagerung wurde durch die Anordnung des Ministerrats nr. 
200 / 1951 gemacht, welche bestimmt hat, dass längs der rumänischen 
Grenze mit Titos Yugoslawien, auf einen Streifen von 25 km im Inneren 
des Landes, zehn Tausende von sogenannten „Feinde des Volkes" 
verlagert werden sollen. Diese „Feinde des Volkes" wurden erstens aus 
der Klasse der wohlhabenden Bauern auserwählt, Grossbauem 
(Chiaburen) genannt. Es wurden Verlagerungen aus 297 Ortschaften in 
den Kreisen Temesch, Karasch und Mehedinti gemacht. Die 
aufgehobenen Familien von bulgarischer Nationalität waren Bewohner 
des Kreises Temesch (Banater Gegend). Mit den verlagerten Familien 
wurden 18 „neue Dörfe" in Bärägan gegründet, in Wirklichkeit die 
wahren Arbeitslager.

Für mehr Objektivität, hat der Autor seine Arbeit als eine Summe 
von Sekwenzen entworfen,   in der Reihenfolge des Verlaufs der 
Ereignissen, seine affektive Erinnerung befindete sich auf zweiter 
Ebene. Die Seiten des Buches zeigen die Tat der Verlagerung als 
politischer Entschluss, vorangegangen von gewaltigen Handlungen, 
gerichtet gegen den Chiaburen, in Wirklichkeit, die reichsten 
bäuerlichen Höfen. Unter dem Vorwand, dass sie Titos Anhänger und 
die der Amerikaner sind, werden sie in Bärägan verlagert, und ihre 
Höfe werden geplündert. Die Arbeit beschreibt mit lebendigen Details 
Teile aus der Vollziehung der Anordnung 200 / 1951 durch welche die 



474

Verlagerung nach Bärägan geschah, begonnen in der Nacht des 18/19 
Juni 1951.

Die gewaltige Einschiffung in Wagen für Viehe, der lange Weg der 
Entfremdung, die Hütten für die Überlebung, die Häuser aus Erde, die 
Gründung der Dörfer, Strafwohnsitze, das Leben unter der Grenze der 
Armut, der Schmerz und die erlittenen Demütigungen sind Aspekte der 
Monographie der Verlagerung. Die Aussagen und die Erinnerungen 
einiger ehemaligen Verlagerten aus bulgarischen Familien, welche aus 
den Ortschaften Dudestii-Vechi, Brestea und Denta stammen, -über 120 
Familien mit über 500 Opfer der Verlagerung - gliedern sich in einem 
allgemeinen Bild der Leute ein, die am Pfingsten 1951 von zu Hause 
unter militärischen Wache weggetrieben wurden bis zu ihrer Ankunft 
nach fünf Jahren nach Hause in 1956.

Die Wahrheit der Fakten, verfolgt vom Autor in seiner ganzen 
Arbeit, ist durch sehr gut dokumentierten Tabellen hinsichtlich der 
bulgarischen verlagerten Bevölkerung, durch erläuternde Photos und 
durch wichtige Dokumente über die Verlagerung, aufgeklärt.

Die Hauptqualität der Arbeit ist die Originalität, da die Ausführung 
der Verlagerung nicht nur vom Aussen als eine gut dokumentierte 
Forschung gesehen ist, sondern auch vom Inneren, da der Autor selbst 
verlagert war und sein Bewusstsein dient der Wahrheit der Fakten. In 
den Seiten des Buches durchdringen sich gegenseitig mehrere Stimmen 
der ehemaligen Verlagerten, die ihr Schmerz, auch nicht nach 50 Jahren 
vergessen, erzählen. Wie in einer antiken Tragödie - die Verlagerung 
war eine wahre Tragödie - die Stimmen der Verlagerten und auch die 
Haltung des Autors ohne Kompromiss gestalten eine rechte Aussage 
des Schmerzes und der Ungerechtigkeiten die diese Leute gelebt haben.

Die Nachricht aller ist, dass eine solche Verlagerung darf nicht mehr 
geschehen. In der Zeit der Verlagerung war die Kindheit keine Kindheit 
mehr, die Jugendlichen haben ihre Jugend verschwendet, und die Alten 
haben nicht nur ihr Reichtum verloren, sondern manchmal auch das 
Leben. Das Buch verurteilt ein solches soziales und politisches 
Missgeschick von diktatorischen Ideologien beschützt und bildet ein 
Plädoyer für die Demokratie und für die Rechtigkeit.



475

Резюме

Книгата Лагерът на депортирането. Страници от лагера на 
Бъръгана е написана от един свидетел и същевременно една 
жертва. Автора на 10 годишна възраст е бил депортиран в Бъръган 
заедно с дедите, родителите и братята си. Вследствие на лични 
изследвания, апелирайки постоянно на памет, на разговори с 
различни депортирани лица и на попълването на тези показания с 
важни документи, които се намират в архива на Асоциaцията на 
Бившите Депортирани в Бъръган от Тимишоара, проф. Рафаел 
Мирчов е възстановил по достоверен начин сценария на 
депортирането и драмата на тези, които са я преживяли.

Депортирането се е извършило, по Решение на Министеркия 
Съвет Н.200/1951г., което е установило, че по дължината на 
Румънската граница с Югославия на Тито, на една ивица, която се е 
разширявала навътре, на едно растояние от около 25 км, да бъдат 
депортирани десетки хиляди от така наречените “врагове на 
народа”. Те са били подбирани на първо време от земеделската 
заможна категория, на които са им казвали кулаци. Правили са се 
изселвания от 297 местности от окръзите Тимиш, Караш Северин и 
Мехединц. Издигнатите семейства от страна на българите са били 
жители на окръг Тимиш (област Банат). С депортираните семейства 
са били създадени 18 нови села в Бъръган, всъщност истински 
работни лагера. За повече обективност, автора си е замислил 
изработката като една сума от подредени части по реда на 
развиването на събитията, афективната му памет намирайки се на 
втори план. Страниците на книгата представят акта на 
депортирането като едно политическо решение, предхождано от 
брутални действия насочени против кулаците, всъщност най-
богатите земеделски домакинства. Под претекста, че са 
симпатизанти на Тито и на американците, ще бъдат депортирани в 
Бъръган, а техните домакинства ще бъдат ограбени.

Произведението описва, с живи подробности, аспекти от 
изпълнението на Заповедта 200/1951 г., през която се е извършило и 
депортирането (изселването) в Бъръган, започнато през нощта от 
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17-18 юни 1951 г. Натоварването на сила във вагоните за говеда, 
дългия път на отчуждаването, землянки за преживяване, къщи от 
земя, основаването на селата, арестуване през З.М. (задължително 
местожителство), живота под лимита на бедността, страданията и 
унизенията претърпени са също толкова аспекта на монографията 
на депортирането. Свидетелствата и спомените на едни бивши 
депортирани от българските семейства, които са били издигнати от 
местностите Стар Бешенов, Брещя и Дента – повече от 120 
семейства с повече от 500 жертви на депортирането – се интегрират 
в една обща представа на хората издигнати от къщи през нощта на 
Русалките от 1951 г., под военна охрана и до връщането вкъщи, 
след 5 години, през 1956 г.

Истината на фактите, следвана от автора в продължение на 
цялата му книга е осветлена от добре документирани табели 
относно българската депортирана народност, от илюстративни 
снимки за живота на депортираните, както и важни документи, 
свързани с акта на депортирането.

Главното качество на творбата е оригиналността, развитието на 
депортирането бидейки погледната не само отвън, като едно 
изследване добре документирано, но и отвътре, автора бил един 
бивш депортиран, съзнанието му послужило за истината на 
фактите. В страниците на книгата навлизат повече гласове на 
бившите депортирани, които си викат незабравните страдания нито 
след 50 години. Както в една антична трагедия – депортирането е 
било една истинска трагедия- гласовете  на бившите депортирани, 
както и държанието на автора, без компромиси, се конституира в 
едно право свидетелство на  страданията и несправедливостите 
живени от депортираните в Бъръган.

Посланието на всички е че те не трябва да се повтарят. В 
депортирането, детството не е било детство, младите са си 
изхабили младостта, а възрастните са си изгубили не само имотите, 
а често и живота. Книгата присъжда подобни социални и 
политически напасти, патронирани от диктаториални идеолози и се 
конституира в една пледоария на демокрацията и на 
справедливостта.


