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Nadejda Pascal
Deportată din s. Durlești în reg. Tiumeni, URSS la 6 iulie 1949

NU POT IERTA COMUNIȘTILOR,  
CĂ M-AU LIPSIT DE LIMBA NATALĂ

notă introductivă 
Am făcut cunoștință cu Nadejda Pascal la ședința seminarului științifi-

co-teoretic “Memoria Neamului” – asculta cu emoție, răvășită de propriile 
amintiri. Cele câteva fotografii îngălbenite, așternute în față, erau dovada 
unui trecut durut. Asculta povestea vieții vorbitorului, complementând 
discuția cu chipuri și amintiri din propria istorie trăită în exil. La o privire 
mai atentă, am înțeles că ne-am mai văzut undeva: în timpul unui eveni-
ment din iulie 2012, organizat în memoria victimelor deportărilor stalinis-
te. Era mult peste ora programată, cât și pentru ziua de lucru a bibliotecii 
care acceptase cu căldură să ne găzduiască, iar discuțiile despre fenomenul 
deportărilor staliniste în RSS Moldovenească și noianul amintirilor despre 
viața “în siberii” erau la acea întrunire departe a se epuiza, când Nadejda 
Pascal a cerut cuvântul pentru ași spune gândurile. A mai rugat, cu sfială, să 
nu ne supărăm, dacă vom remarca greșeli de limba română, deoarece mai 
toată viața s-a exprimat în limba rusă. Deși putea povesti ore în șir despre 
experiența deportării, Nadejda Pascal a ales dimensiunea versului pentru 
a transmite emoțiile și durerile văzute cu ochi de copil, la vârsta de șapte 
ani. Erau versuri despre casa părintească “de pe dealul Durleștilor”, despre 
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frunza verde “ca ochii mamei”, despre memoria buneilor și “dorul nestins 
pentru baștină”1. 

Istoria trăită și povestită aici de Nadejda Pascal este cutremurătoare. 
Tragedia care a început în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 a continuat, ca un 
vis urât, până în aprilie 1957 – atât a durat deportarea “pe veci” a familiei 
Pascal din satul Durlești, RSS Moldovenească în regiunea Tiumeni, RSFS 
Rusă (“Pentru noi [Siberia] a fost închisoare…”)2. După eliberare, membrii 
familiei Pascal au revenit acasă, unde au fost primiți cu multă înțelegere 
de consăteni. Așa cum vedem din cele relatate mai jos, vecinii se ofereau 
să-i găzduiască, invitându-i în ospeție pentru Sfintele Sărbători de Paște, ce 
urmau la câteva zile în acel an: (“Oamenii ne pofteau în ospeție: ‚Dacă nu 
puteți acum, veniți de Paște!’”).

Regimul sovietic însă era departe să recunoască crimele făptuite în pe-
rioada stalinistă, iar bustul lui Stalin “când am revenit în ’57, încă stătea în 
fața sovietului sătesc” din Durlești (“Acum vorbim ușor despre asta, dar 
atunci...”). Din cauza interdicțiilor prescrise de regim, familia Pascal, în loc 
să tragă la casa de unde a fost ridicată, este nevoită să stea în chirie, într-un 
bordei de la marginea satului (“Locuiam într-o vremeankă3, construită di-
rect în livadă… Era ca un paradis, însă nu era loc unde să-mi fac lecțiile, nici 
electricitate nu aveam ... eu citeam [Guy de] Maupassant sub lună!”). 

Casa părintească, cu “obloane și […] coloane din lemn, încrustate de 
tata”, a fost confiscată de administrația sovietică și transformată în încăpe-
rea școlii primare. În zadar se străduia directorul școlii să-l încredințeze 
pe Ioan Pascal despre grija purtată casei în lipsa acestuia. În același timp, 
secretarul Sovietului Sătesc, “bădița Dionis al lui unchiul Colea” nu înceta 
să-l convingă pe gospodarul revenit la baștină despre pericolul unei noi 
deportări în cazul revendicării propriei case: a cere casa înapoi, mai ales 
o casă dată de stat în folosință pentru școala copiilor, însemna atunci să fii 
condamnat repetat (“Puteau să ne deporteze din nou în Siberia…”). 

Pentru victimele deportărilor staliniste, dificultățile nu au încetat odată 
cu revenirea din Siberia (“Nu ne-am integrat ușor în societate....”). Ofici-
alitățile sovietice continuau să încurajeze atitudinea denigratoare față de 
foștii deportați, iar trecutul lor era interpretat în termeni de “rușinos” și 
“criminal”. Pentru a supraviețui, victimele deportărilor staliniste erau con-
strânse să adopte diferite strategii. Dintre cele mai frecvente, erau trecerea 
sub tăcere4 sau articularea propriului destin la cel al noii “patrii sovietice”5. 

1 Între timp, a văzut lumina tiparului placheta de versuri: Nadejda Pascal, Dor de casă: 
versuri, Chişinău, Tipocart Print, 2013, 160 p.
2 Pascal Ion (1903) - tata; Pascal Pelaghia (1909 a.n.) - mama; Pascal Maria (1929 a.n.), 
Pascal Grigore (1930 a.n.), Pascal Elena (1937 a.n.), Pascal Petru (1938 a.n.), Pascal Nadejda 
(1943 a.n.). Vezi: Cartea Memoriei..., vol. I, 2002, p. 69.
3 Bordei (trad. rus.)
4 Aşa cum vom remarca în alte cazuri, în scopul evitării unor posibile probleme de afirmare 
profesională, foştii deportați încercau diferite metode pentru obținerea unor noi acte de 
identitate, care să nu reflecte trecutul de „duşman al poporului”. Vezi: Românii în Gulag, 
vol. II pentru cazul Elena Liulica despre “pierderea” paşaportului.  
5 Au fost atestate cazuri de auto-cenzurare a discursului de “deportat”. Vezi: Românii în 
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Nadejda Pascal, deși declarată cetățean sovietic cu acte în regulă, după 
întoarcerea din exil, este nevoită să-și elaboreze propriile strategii de su-
pravețuire în condițiile unui sistem absolut ideologizat și represiv. Frica de 
o eventuală dezvăluire a originilor sociale “nesănătoase”, limbajul sacadat 
al liderilor comuniști despre „dușmanii poporului” și „agenții secreți” care 
“pun în pericol societatea sovietică” au devenit parte din viața Nadejdei 
Pascal în comunism („Îmi era frică. Eu mă temeam tot timpul...”). Aceasta 
a determinat-o să caute mereu soluții și răspunsuri “convingătoare” pen-
tru întrebările “incomode”. În acest context, prezintă interes argumentele 
dumneaei privind compromisurile cu puterea, riscurile asumate pentru 
respingerea statutului de membru al PCUS sau ocolirea “ochiului vigilent” 
al celor loiali regimului; de exemplu, în 1970, după moartea mamei, Pela-
ghia Pascal, autoritățile nu au ezitat să aplece urechea la donos6-urile unor 
colegi despre “credința în Dumnezeu” a Nadejdei Pascal. 

Materialul de mai jos constituie dovada crimelor și consecințelor de 
lungă durată a regimului totalitar asupra victimelor represaliilor staliniste: 
având trecutul de deportat, însemna să-ți trăiești viața sub continuă su-
praveghere. Orice gest, manifestare de atitudine sau chiar intonație a vocii 
putea servi, în viziunea “lor”, pretext pentru calomniere, exmatriculare de 
la studii ori eliberare din serviciu. Astfel, învinuirile pentru “manifestarea 
unor atitudini de compasiune atunci, când vorbeam turiștilor despre solda-
ții români căzuți în luptele din preajma Odessei” sau invocări precum “lipsa 
admirației pentru patriotismul soldaților sovietici atunci, când conduceam 
excursii pentru veterani[i Războiului Doi Mondial] în preajma tancului de 
la Leușeni” sunt doar câteva dintre cele relatate de Nadejda Pascal. 

Vă invit să aflați și Dumneavoastră, cuvânt cu cuvânt, aceste mărturii 
dintr-un destin marcat de represaliile comuniste în RSSM.

interviu și nota introductivă de Ludmila D. Cojocaru

21 februarie 2014
or. Chișinău

aMintiRi DeSPRe viața De Până La DePORtaRe

Mă consider româncă
Mă numesc Nadejda Ion Pascal. M-am născut în satul Durlești, județul 

Chișinău, România, în timpul războiului, în toamna anului 1941. Nu știu 
ziua mea de naștere nici astăzi. Mi s-a spus că ași fi născută în decembrie, 
apoi am găsit - în noiembrie, iar sora mea [Maria] spunea că sunt născută în 
octombrie; atunci nu se sărbătorea ziua de naștere și nu am de unde-o ține 
minte... Se înțelege, sunt creștin-ortodoxă. 

Gulag, vol. I pentru cazul Gheorghe Bunescu: „când a trebuit să intru în partid, am spus, 
cum spuneau şi alții: ‘în 1949, am plecat cu familia în Rusia...’”
6 Pâră (trad. rus.)
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Am absolvit facultatea de Istorie, Universitatea de Stat din Chișinău. Am 
intrat la studii în 1963, secția fără frecvență, iar peste jumătate de an am dat 
examenele bine și mi-au propus să trec la zi. În 1967 am terminat studiile... 

Mă consider româncă. Pe atunci eram moldoveancă... [zâmbește trist!] 
Acum știm noi adevărul... Tata ne spunea, dar noi nu băgam în seamă. 

Mama cu tata s-au căsătorit în 1924, ianuarie
Părinții mei. Tata se numea Ioan Emanuilovici Pascal, iar mama se nu-

mea Pelaghia (Foto 1, 17). Mama cu tata s-au căsătorit în 1924, ianuarie. […] 
Mama a primit o bucată de pădure, ca zestre. […] Părinții aveau studii o sin-
gură clasă, în limba rusă. Nu erau clase românești. Pe atunci, în moldoveneș-
te nu învățau. În Durlești era școală pentru băieți, iar la Buiucani era școa-
la pentru fete. […] Studiile erau pe rusește și ei nu înțelegeau, dar alfabetul 
l-au învățat. Iar pe copiii lor i-au dat la școală [cu studiile] în română. Eram 
cinci copii în familie: sora Maria născută în anul 1927, fratele Grigore – în 
1930, sora Ileana – în 1937, fratele Petru – în 1939, iar eu, mezina, – în 1943  
(Foto 3). Când ne-au ridicat, în ’49, eu eram de șapte ani; mă pregăteau de școală.

Tatăl meu a făcut armata în 1924-26/27. Apoi, din anul 1944 a fost me-
dic-sanitar în Armata Română, la Galați. Acest lucru nu era întâmplător; 
bunica de pe tată, Eudochia, era moașă în Durlești. Ea a murit pe foamete; 
ambele bunici s-au dus pe foamete… 

Rudele
Bunica de pe tată - Eudochia Holban, după soț - Pascal. Bunelul, Emanuil 

Grigorievici Pascal, s-a născut în satul Grătiești, dar s-a căsătorit în satul 
Durlești cu Eudochia Holban. Cum de s-a căsătorit în sat la bunica? Erau 
cinci copii în familie, el era cel mai mic, la nouă ani i-au murit părinții, poate 
din cauza războiului, poate de tif7, nu știu din ce cauză au murit. […] Știți, 
nu aveam de cine să întrebăm atunci. Nu întrebam, pentru că nu ne vedeam: 
ne-au despărțit! Toți erau împrăștiați! A fost o viață foarte grea… O soră de-a 
bunelului era măritată în Durlești cu cineva din familia Mazilu. Din cinci co-
pii din familia bunelului, erau toți însurați, numai Emanuil era cel mai mic. 

Rudele bunelului erau din oameni învățați; și acum în Grătiești, de unde 
era bunelu’, este o stradă numită „strada lui Pascal”. Pe bunel l-a luat sora în 
grija sa, când el avea zece ani. La 13-14 ani era deja flăcău. Nu știu câte clase a 
avut, dar era tare deștept. Purta pălărie, era elegant. Tatăl meu îi semăna leit. 
Bunelul avea afacere. Nu era sărac, dar nici bogat. Avea afacere la Grătiești 
cu puieți de salcâm. Duceau puieți în toate satele… Și așa, bunelul s-a însurat 
după bunica. Bunica era moașă. Era frumoasă.  
7 Tifos exantematic (trad. rus.) 
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Bunelul de pe mamă era Ion Constantinovici Costin. A murit în 1917. 
Bunica de pe mamă (bunița) era Zenovia (Foto 2).

Casa părintească
Părinții mei aveau până la zece hectare pământ și aveau de toate (Foto 

19). Casa era foarte mare și era acoperită cu oale, aduse din România. Ne-am 
mutat în ea în 1939-1940. Până atunci, am locuit în casa din vale. Și acum pe 
locul acela sunt copaci de liliac. Eu această casă nu am apucat-o.

La casa nouă aveau beci sub casă, din piatră. Intrarea în beci era din 
relisî8. Era mare beciul; când a fost cutremurul din ’40, la noi în beci s-au 
ascuns toți vecinii. Era și o verandă de lemn, de jur împrejurul casei, foarte 
largă – de doi metri. Veranda era cu podea de lemn, avea coloane de lemn, cu 
ornamente încrustate de tata; tata era lemnar, făcea lucruri frumoase. Casa 
s-a păstrat [până astăzi]. În casa noastră, după 1949, a fost școală (Foto 13). 

Îmi mai amintesc din copilărie cum…
Amintirile mele de până la deportare sunt legate de foamete. Din timpul 

războiului nu prea am amintiri. În ’44, îmi amintesc, a căzut o bombă la noi 
în șopron. Rușii au dat-o, în ‘44. A făcut gaură în acoperiș, dar nu a explodat. 

Foametea… A murit o buniță, apoi a doua buniță a murit. Una în decem-
brie ’46, alta în ianuarie ’47. Toți s-au îmbolnăvit atunci. Numai eu nu m-am 
îmbolnăvit. Și mama tot stătea în bolniță9. Spuneau, că mama m-a luat în 
brațe și s-au mirat toți, că nu m-am molipsit... Îmi amintesc, că aveam un 
șopron de vară. Era o masă rotundă de lemn la care luam masa. Mi-i rușine 
să spun, dar vă spun: au pus tigaia cu pește și ne-am așezat toți șapte la masă, 
au luat toți repede câte o bucățică de pește, iar mie mi-a rămas un os… Am 
început să plâng. Dar mai era pe masă de mâncat. Era mămăligă, mujdei, 
poate și brânză; nu mai țin minte dacă tata avea oi.

Țin minte cum sărbătoream Crăciunul. Făceam prăjituri cu mama… Era 
cuptor în casă, era cămară… Eram neamuri multe și vara ne adunam pe ve-
randă. Când veneau de la biserică, mama cu tata invitau pe cineva la noi aca-
să. Nu era cineva din neamuri, ci oamenii săraci care trebuiau ajutați… [Pă-
rinții] erau oameni așa de liniștiți, de parcă erau învățători. Când mergeau 
prin sat, oamenii li se închinau, le sărutau mâna, deși ei nu erau preoți. Poate 
pentru că făceau mult bine... De Paști cumpărau haine noi și le dădeau de 
pomană la copii. Rochițe, haine. Nu erau vechi sau purtate, ci lucruri noi…  

Îmi mai amintesc din copilărie cum a dat un lup peste noi. Eram cu sora 
Ileana, pe deal la prășit. A venit un lup tânăr, s-a pus pe labe și se uita la noi. 
8 Şine (trad. rus.)
9 Spital (trad. rus.)
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Ileana, sor-mea, striga la el, iar eu râdeam. Râdeam de ea. Lupul ne-a lăsat și, 
încet-încet, s-a dus. 

RiDiCaRea

Din Durlești, vre-o 40 familii au dus din sat!
În ziua ceea, în ograda noastră stătea carul cu panere cu cireșe. Le-au 

strâns pentru ca tata să le ducă la piață. În ziua ceea, eu am plâns toată ziua. 
Nu știu de ce plângeam, dar am plâns toată ziua… În noaptea de 5 spre 6 
[iulie], noi dormeam pe verandă. Mama și sora Maria dormeau în casă. Tata 
nu era acasă, cred că se auzea ceva prin sat în ajun - eu eram mică și nu ști-
am, poate cei mari știau mai multe - că o să ia lumea iar, ca în ’40-41, că o să 
ducă liderul, capul familiei. Au dus și familii atunci, dar acum se auzea că o 
să ducă capul familiei. 

[…] Știți, la selsovet10 lucra un verișor de-al nostru – bădița Dionis. El 
scria foarte frumos, știa rusa și româna. Bădița Dionis era unicul băiat la un-
chiul Pavel. Lui bădița Dionis o săptămână nu-i dădeau drumul acasă, înain-
te de deportarea asta. Unchiul Pavel îi ducea acolo mâncarea. Unchiul Pavel 
i-a spus lui tata că, se poate întâmpla, să ia liderul. Nenea Dionis făcea listele. 
Cu automatul îl păzeau acolo, la selsovet. […] Tata se ascundea undeva în 
râpă… Cică, „era dus la sora mamei”. 

M-au trezit cu lumina în față. M-am ridicat în picioare, eram în cămașă 
albă lungă de noapte – mama avea grijă să le spele cu ceva din cenușă … să le 
înălbească. Au intrat în casă, strigau la mama, mamei i s-a făcut rău. Înjurau 
și strigau pentru că nu era tata acasă: „De ce nu e hozeain11-ul acasă?” Mama 
le spunea că tata era plecat la Teodosia, la sora mai mare a mamei, măritată 
în alt sat. „Dacă nu a venit - îl așteptăm!” Vorbeau rusește și românește. […] 
Erau 4-5 [inși]: doi soldați și din primărie era cineva. 

Mamei i s-a făcut rău... Între timp, a venit un gruzovik12. Pe mama au ur-
cat-o în mașină. Maria, sora mai mare, a luat un șal și a pus în el două perne, 
plapumă… Păcat, că nu a luat fotografii, album, cărți - documentul din arhivă 
arată că la noi erau cărți (Foto 19). Sora Maria era tânără, 20 de ani. Dacă se 
mărita atunci, scăpa de Siberia… Tata tot nu venea și pe mama au urcat-o în 
mașină. Când au urcat-o în mașină, mama și-a venit în fire, ne-a văzut pe noi 
și ne-a spus: „Fugiți, voi!” Ei [cei 4-5 inși] erau duși în beci, cu fratele Grigore, 
vroiau vin. Era și o pâine acolo; era zi de miercuri pe joi și mama trebuia să 
coacă pâine. Au răsturnat un barel [cu vin], au început să bea, s-au îmbătat…
10 Sovietul sătesc (trad. rus.)
11 Stăpânul (trad. rus.)
12 Camion (trad. rus.)
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Noi, trei copii, desculți și în cămașă de noapte, am fugit la unchiul Pavel, 
fratele cel mai mare al lui tata. Am ieșit pe hudiță. La poarta lui Grigore 
Barbăneagră, stătea o altă mașină, se auzeau înjurături în curte; pe urmă am 
aflat, că la ei fugise toată familia și au deportat pe alții, din neamuri... Tre-
ceam râpa pe un pod de lemn: Petrea mergea înainte, sora Ileana după el, iar 
eu – ultima. M-am stâlcit la degete, dar nu strigam căci și așa eram speriată, 
dar am rămas de frați. În fața mea veneau doi bărbați: un militar și președin-
tele Sovietului Sătesc. Dadu era [numele lui de] familia. El era cu cârjă, era 
șchiop. M-a apucat de mână: “A cui ești?” Mă durea mâna și strigam. L-am 
mușcat și am fugit. După colț, mă așteptau fratele și sora. Am trecut râpa 
deja fără pod, [pe de-a dreptul], iar ei ne urmăreau cu felinarul de sus… Am 
fugit la casa bătrânească, din vale. De la vale de casă trăia familia Cotorobai. 
Erau nanii mei. [Soții Cotorobai], dacă părinții au trăit în mahala ceea, i-au 
botezat pe toți frații mei. Erau speriați și ei... Peste tot lătrau câînii… Nanii 
mei ne-au ascuns în popușoi, în curtea casei bătrânești…

Fratele Grigore - el terminase nouă clase, știa două limbi, era foarte deș-
tept fratele meu cel mai mare – a ieșit înaintea lor din beci și mama, când 
l-a văzut, i-a strigat: “Fugi și tu! Repede!” Așa a rămas numai sora Maria cu 
mama. Fratele a fugit pe deal, prin vii. Se ascundea. A vrut să fugă la Buiu-
cani și nu a putut pentru că, din partea orașului, Durlești-ul era înconju-
rat de soldați. Fratele a văzut soldați cu mantale. Ei l-au simțit și au tras cu 
mitraliera pe deasupra. Grigore a stat așa mult timp, până nu s-a înnoptat. 
Atunci a ieșit înapoi, la niște rude. Fratele ne-a găsit la Cotorobai. S-a adunat 
toată mahala și vorbeau că pe cineva l-au împușcat, că pe bătrânii Iermicioi, 
care s-au ascunși în barele, i-au luat în locul celor tineri... 

Tata se ascundea în râpă, lângă casă. Un vecin, Moldovanu, îi ducea mân-
care. […] Tata a aflat unde ne ascundeam noi și, când s-a înnoptat, a venit la 
casa familiei Cotorobai. Nu dormea satul. Lătrau cânii, era zgomot de ma-
șini. Din Durlești, vre-o 40 familii au dus din sat! Tata a venit la Cotorobai, 
la noi. Doi frați, sora, eu fratele Grigore, tata – ne-am întâlnit la Cotorobai. 

Cu mama și cu sora Maria nu ne-am mai întâlnit. Cu ele ne-am întâlnit 
în Siberia… Au venit acolo cei din sat: care ne plângeau, care ne speriau. 
Cică, mai bine “să ne dăm” și să ne ducem singuri. Tata a început să plângă. 
El, cred eu, a văzut cum o duceau pe mama... 

Lumea tot spunea “să ne dăm”, ca să nu fie mai rău. Am ieșit toți cinci 
din ascunziș și am pornit “să ne predăm” la Sovietul Sătesc. “La Cișmele” îi 
grămădeau pe toți. Până “a ne preda”, tata a vrut să trecem pe acasă ca să ne 
încălțăm noi, copiii, dar au ieșit de sub pod doi militari cu automatul, ne-au 
arestat și ne-au dus la selsovet. Casa tot o păzeau, oricum era să ne prindă.
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Cât l-au așteptat pe tata până dimineața, după ce fratele Grigore a fugit, 
ei au tăiat un porc nu prea mare, au făcut koster13, au făcut frigărui. Îl aștep-
tau pe tata. Dacă au văzut că nu mai vine, au pornit gruzovik-ul. Vecinul de la 
deal a venit în ogradă și a încercat să-i dea mamei, cu ea în mașină, o bucată 
de porc. Nu mai știu dacă le-a dat voie să ia, cică, în drum, mama a dat la o 
stație să facă supă…

Se vedea deja afară. Bătrânii Iermicioi erau în gruzovik. Țin minte cum 
mergeam la gara din Ghidighici. Ne-au dus în vagon. A venit unchiul Pavel 
și ne-a dat ceva de mâncare. Nu dădeau voie, rușii strigau, amenințau cu 
automatele: “Не приближаться! Стрелять будем!”14 Poate i-a dat ceva sol-
datului, un măr, pâine, bani... Noi eram deja în vagon. 

Nu ne-au dus în aceeași zi, ca pe mama și sora Maria [pe 6 iulie], ci pe 7 
iulie, noaptea. Am stat și la Chișinău. Cred că prindeau lumea, între timp.

Trenul era lung, ca un șarpe
Ne-au pornit spre seară. Pe mama și sora tot spre seara le-au dus. Cică, 

mama a luat cu ea un topor, nu știu de ce… poate le-a spus să ia… Alții aveau 
și câte două topoare. Noi cu tata nu aveam nimic. În vagon toți erau cu copii. 
Bătrânii Iermicioi erau și ei cu noi. Noi îi spuneam bunița. Poate eram și 
neamuri, nu știu. În vagon eram mai mulți, din multe sate: Cojușna, Puhoi, 
Băcioi... 

Cum arătau vagoanele? Știți, eu atâtea vagoane am văzut în viața mea! 
Ușile erau așa, mobile. Le închideau cu lacăte, dinafară. Țin minte că vago-
nul avea o fereastră mică. Noi nu știam unde ne duceau! [...] Trenul era lung, 
ca un șarpe. Ne uitam câteodată, când treceam prin Ucraina, Rusia, să ve-
dem, când treceam pe pod, ca copii, și vedeam că era un tren lung. Iată, mai 
țin minte Uralul: am trecut prin tunel, era noapte și se vedea prin ferestruică, 
iar prin tunel nu se vedea... Cică, ăștia-s munții.  

Nu țin minte cum ne hrăneau. Cică ne hrăneau cu niște pește sărat. Țin 
minte, că-mi era tare sete. Eram speriați, poate de atâta nici nu țin minte. 
Mi-au șters toată memoria. Și limba mi-am uitat-o. Era bătaie de joc! Am 
nimerit în robie. Ne-au dus cu forța. Ce fel de mâncare putea să fie acolo?! 
Ne dădea drumul să ne ducem la veceu, ne opreau la iaz, bărbații treceau 
de la deal, iar copiii și femeile - de la vale. Poate cineva reușea să se spele... 
mâinile, picioarele... nu știu. Ne încărcau, se auzea șuieratul... și iar la drum.

Era vară, dar la o săptămână a început să se răcească. Fierul de la vagon 
a devenit rece, la o săptămână. Bătrânii Iermicioi aveau ceva de așternut...  

13 Rug (trad. rus.)
14 Nu vă apropiați! Tragem! (trad. rus.)
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PRiMa iaRnă în SiBeRia 

Raionul Novozaimsk, I secție
Ne-au adus într-un sovhoz; se numea raionul Novozaimsk,  I secție. Am 

ajuns peste două-trei săptămâni, la sfârșitul lunii iulie, pe la 4-5 seara. Ziua 
era încă cald, noaptea era frig. Ne-au cazat într-un barak15, cică, era o fostă 
școală. Era podea de lemn și mai țin minte că era o scenă acolo. Ne-au culcat 
pe toți la podele, zeci de familii. Tata avea o manta - i-a zvârlit-o cineva când 
mergea spre selsovet, poate unchiul Pavel - și noi o puneam toți sub cap, în 
loc de pernă.

La lucru în sovhoz
[Cei maturi] trebuiau să iasă la lucru în sovhoz, la strâns snopi. Le trebu-

iau mâini de lucru. Badea Grigore le-a zis că vor lucra de mâine „pentru că 
azi suntem desculți...” Cred, că au cumpărat vechituri, de la alții. Poate și se 
vindea ceva pe acolo, dar știu că eu încă mult timp am umblat desculț. Pe ei 
patru și pe Ileana i-au pus la lucru a doua zi. Eu eram prea mică, rămâneam 
în barak și păzeam mantaua… 

Sub podea, în pământ [în beci] erau niște cartofi de anul trecut. În beciul 
acela nu puteai intra fără ciubote – cartofii erau crescuți, peste vară – și noi, 
copiii, mergeam pe brânci și strângeam cartofii noi, și-i mâncam. Poate că de 
atunci am început să văd rău. Țin minte, cum cei mari aduceau seara grăunțe 
de secară, de grâu și noi le mâncam. Tata strângea, iar frații și sora duceau 
grâul în mașină, cu căldarea. Pe ascuns, mâncau grâu și aduceau grâu și acasă 
un pumn, două. Când îl aduceau, era moale; pe urmă se usca și se făcea tare. 

Când a ajuns mama la noi
Nu am stat mult acolo. Știți de ce? Am trimis noi scrisoare lui unchiul 

Pavel, la Durlești. Maria tot a trimis scrisoare. Mama cu Maria întreba ce-i 
cu noi, cei care am rămas acasă. Mama era fericită că noi am scăpat, am ră-
mas acasă și a trimis scrisoare să întrebe ce fac copiii. Unchiul Pavel a cules 
adresele și a trimis răspuns; a pus câteva timbre, ca să ajungă la noi răspunsul 
repede. Mama, când a aflat unde suntem, și-a pierdut cunoștința. A întrebat 
unde e raionul nostru, cel din adresă. Era alături de raionul Iurghinsk [unde 
au fost repartizate mama și sora, Maria]. Mama a aflat și a fugit la noi, noap-
tea, cu vagoanele încărcate cu lemn de pădure. Se putea spune, că a fugit de 
lucru! Asta nu trebuia, era periculos. Când trecea eșalonul cu bârne pe pod, 
știți, când trenul mergea mai încet, ea s-a agățat de tambur16 și a mers spre 
15 Construcție dărăpănată din lemn (trad. rus.)
16 Vestibul în tren (trad. rus.)
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sud, spre noi (Foto 18). Avea la ea scrisoarea cu adresa noastră… Mama și 
tata, ambii știau limba rusă. Mama povestea apoi, că se temea să nu o prin-
dă; peste tot erau soldați cu automate. În Siberia se păzea tot! La ei, aceste 
localități se numea spețuceastok17. Din acestea erau cu zecile. […] Mama era 
cu ochii verzi-albaștri, era deschisă la față. În gară, a întrebat de o femeie, în 
rusă, cum să ajungă la noi. Pe drum circulau gruzoviki, un șofer a luat-o în 
cabină, fără bani; cică avea și el pe cineva din Moldova...

Când a ajuns mama la noi, eu eram în drum: mă jucam în colb, ca co-
piii… Cică cântam [plânge!]. Era un singur drum. “Nădică, Nădică!” - mă 
striga mama, dar eu nu auzeam pentru că era încă departe... [plânge!] Seara 
au venit și ceilalți. Pe urmă a venit comendantul: “Mы вас судить будем!”18 
Știți, noi “pe veci” eram duși. Așa de “răi” eram, că pe veci ne-au dus. Dar 
eu știu, că cei mai buni oameni erau tatăl meu și mama mea. Au chemat-o 
pe mama de mai multe ori la interogatoriu. Ea ținea morțiș că nu a fugit în 
Moldova, că tot pe pământul Siberiei s-a dus, după copiii ei. Au sunat în lo-
calitatea Belaia Recika, unde era mama la evidență… Au sunat pe comutator 
pe sora Maria. Mama a vorbit cu sora. Și pe sora au amenințat-o: “Мы тебя 
накажем! Почему ты нам не сказала!? Мы вас не оставим здесь! Мы вас 
накажем, несмотря на то что у вас пятеро детей!”19

Așa ne-au trimis la încărcat pădure și nu ne-au lăsat la pâine. Acolo ne 
dădeau compot din fructe uscate - în Moldova făcute, dar aduse în Siberia - 
din mere, prăsade și din prune. Erau presate fructele celea, tocmai negre erau 
la culoare. Au hotărât aici, la I secție, să ne ducă în localitatea Belaia Recika, 
la încărcat vagoane. Noi eram bucuroși că nu au judecat-o pe mama. Eram 
bucuroși că eram împreună. Buneii Iermicioi au venit și ei după noi, la Belaia 
Recika, s-au cerut la un neam de al lor. Am plecat toți șase. Eu eram desculță. 
Eram deja răcită. Ne-au însoțit, sub pază, cu camionul până la gara de tren, 
apoi ne-au urcat în vagon. 

viața La BeLaia ReCiKa (1949-1954)

Barak-ul nr. 8
La Belaia Recika, unde stătea mama cu sora Maria, era un barak încă 

mai lung ca la I secție: “barak-ul nr. 8”, așa se numea. Se spunea, că a fost 
koniușnea nemețkaia20. Poate erau prizonieri, nu știu. Trăiau acolo și caii, și 
nemții. Era gunoi, podele putrezite. Barak-ul era din trei părți, foarte lung. 
17 Localități specisle (n. a.)
18 Veți fi judecată! (trad. rus.).
19 Te vom pedepsi! De ce nu ne-ai informat de la bun început?! Nu vă vom lăsa aici! O să vă 
pedepsim, chiar dacă aveți cinci copii! (trad. rus.)
20 Grajd nemțesc (trad. rus.)
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L-au reparat ai noștri [deportații], între orele de lucru la pădure. Când am 
ajuns noi, acoperișul era deja reparat. Paturile se numeau kozlî21 și erau fă-
cute din deșeuri de lemn; scândura bună era dusă în alte părți. Dar să știți că 
nu erau fără bani nici resturile astea, trebuia de plătit pentru ele. Eu îi ziceam 
la patul acesta “divan” [zâmbește trist!]. Țin minte, că mă dureau oasele de la 
“divanul” ista. Fiecare familie avea câte un așa “divan”. Noi aveam noroc, căci 
mama avea perne și plapumă. Dormeam toți la rând, pe un pat. Eu dormeam 
la mijloc. Alături, pe alt pat, dormeau familia lui Fiodor Bostan, a lui Emilian 
Bostan cu șapte-opt copii, pe alt pat – familia Taran, pe alt pat – familia lui 
Grigore Costin… Erau prietenoși oamenii acolo, pe toate le făceau împre-
ună. Au reparat podelele, iar noi, copiii, cât stăteam acasă, le spălam de le 
făceam albe la culoare... 

Nu erau sobe. Era burjuikă22 de fier. Nu erau nici veceuri. Toate erau afară. 
Cu udul te duceai în căldare, în tindă. Noi [copiii] fugeam prin zăpadă, des-
culță, la veceu. Mai târziu, au făcut un veceu, din scânduri. Când veneau de la 
lucru cei maturi, puteam încălța și îmbrăca hainele lor și mergeam și noi afară. 

Erau ploșnițe. Pereții au fost lipiți cu hârtie, iar sub hârtie erau ploșnițe.  
Cu gaz ștergeam peretele și ele cădeau. Păduchi nu erau. Păduchi au fost pe 
drum, când duceau lumea în Siberia. Știți, păduchi erau în tren și în perioada 
sovietică. Eu am lucrat ekskursovod23 și circulam cu turisticeskie poezda24, 
“Drujba” se numeau. Eu vă spun adevărul! Prin tren [în perioada sovietică] 
erau peste tot păduchi! Dar în Siberia, unde stăteam noi, deportații, nu erau 
păduchi. Rușii erau păduchioși, nepieptănați veneau la școală, dar numai nu 
pot spune asta despre Frida Bușuieva [prietena de copilărie, din Siberia].

La Belaia Recika am trăit până în vara ’54. Între timp, am trăit și în alt ba-
rak. În al doilea barak eram mai puțini. Țin minte, cum sora făcea din cartofi 
dinți de Anul Nou și ne speria. Trăiam mai bine. Către ’54, aveam o oaie, sau 
două, o mulgeam. Ne făcea mama ciorapi de lână...

Toți lucrau! 
La Belaia Recika toți lucrau! Nu era opt ore de lucru, era norma de 10-16 

ore și mai mult. Numai cei mici, care umblau pe sub masă, nu lucrau. Dacă erau 
copii mici, ei stăteau cu mămica acasă, dar și ea ajuta. Ai noștri erau la încărcat 
vagoane cu lemn de pădure (Foto 6, 7, 8, 9). Nu toți încărcau la vagoane și la 
pădure, erau care lucrau la șpalzavod25.  

21 Țapi (trad. rus.)
22 Cuptor metalic (trad. rus.)
23 Ghid (trad. rus.)
24 Trenuri pentru turişti (trad. rus.)
25 Uzina de traverse (trad. rus.)
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Munca se plătea după tabel: făceau tabel, care și cât lucra. Nu toți primeau 
totuna, ci după lucru. Nu primeau mult la început, cică “не положено им 
было многое!”26 Se temeau să nu îmbogățim noi, “culacii”, cum ne numeau 
ei. Dar noi deja trăiam mai bine ca dânșii! Duminica nu era liberă, lucrau și 
duminica. Pentru că vagoanele veneau kruglosutocino27. Cei care nu erau la 
vagoane, cum era mama, ei mai știau de duminică. Pe tata aproape nu-l ve-
deam. Veneau seara târziu, iar la patru dimineața îl trezea cu câînele meșterul 
prorab28: vagoanele trebuiau încărcate! Eșaloanele erau pe grafic! Cu felinar 
sau fără, pe lună și fără lună - nu era încă electricitate - vagoanele trebuiau 
încărcate. Tata venea [de la lucru] frânt de oboseală… 

Fiecare număra câți cartofi pune în ceaun… 
Dacă în sovhoz beam compot din fructe uscate, aici beam ceai dulce. Era 

zahăr kuskovoi29. Noi îl stricam cu ciocanul și beam ceai cu el. Mâncarea o 
făceau în ceaun. Tanti Nastea Costin avea un ceaun - familia Costin era neam 
cu noi - un ceaun mare, țin minte, că fiecare număra câți cartofi pune în 
ceaun… Era și un kerogaz30 acolo. 

Pe urmă, și lampă aveam, cu kerosin31. Apoi au tras electricitate prin ba-
rak, fratele meu cu alți băieți. Pe urmă s-a făcut o budkă32, unde se vindea 
pâine. Trecea trenul pe acolo, care aducea pâine. 

Învățam totul în limba rusă
Am mers la școală acolo, în decembrie 1949. Eram încălțată în niște papuci 

mari. Când ne-au luat prima dată la școală, în decembrie 1949, eram cam 50 
de copii, majoritatea era din deportați. Pe sora mea nu au luat-o, cu toate că 
avea șase clase. Peste două săptămâni, pe noi ne-au trimis acasă... Deodată, noi 
nu înțelegeam ce ne spuneau, dar a venit fratele meu și i-au spus lui să nu mai 
venim la școală. Învățam totul în limba rusă... 

Am mers la școală a doua vară, în 1950. Nu-mi aduc aminte prima zi 
de școală. Țin minte, că erau două rânduri de bănci de lemn, erau vechi și 
negre. Pe de o parte, stăteau cei mai mari, iar noi - pe de altă parte. Clasa I-a 
învăța cu clasa III-a. Poate noi de atâta și tăceam, pentru că erau mai mari ca 
noi. Tot așa era cu clasa II-a și IV-a. 

26 Lor nu li se cuvine mult! (trad. rus.)
27 Ziua şi noaptea împrejur (trad. rus.)
28 Maistru (trad. rus.)
29 Bucăți (trad. rus.)
30 Arzător de kerosen (trad. rus.)
31 Petrol lampant (trad. rus.)
32 Debara (trad. rus.)
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Îmi plăcea să merg la școală, măcar că tăceam. Dar eu scriam, scriam 
bețișoare. Tabla era împărțită în două. Așa am învățat rusa. Vre-o trei ani am 
tăcut. Ne controla caietele. Caiete ne cumpărau părinții de la o budkă unde 
se vindea pâine o dată pe săptămână. Acolo erau și caiete, și preaniki33 acolo 
se vindeau... [zâmbește trist!] Parcă văd și acum sugativele mele - atunci în 
fiecare caiet era câte o sughativă - toate numai struguri de poamă... Nu le 
desenam special, dar așa ieșeau desenate, de la sine parcă.  

Ne puneau note diferite, dar eu doream întotdeauna nota „5”. Dacă nu 
era nota maximă, veneam acasă și re-scriam din nou. A doua zi, mergeam 
după o notă mai bună. De obicei, la dictare puteam primi și note mai rele. 
Chiar dacă era la jumătate de caiet, veneam acasă și re-scriam, pe taburet34. 
Tot caietul! Și asta pentru că atunci când am scris prima dată în caiet, învă-
țătoarea a arătat caietul meu la toată clasa, iar mie mi-a plăcut acest lucru. 

Iată așa am terminat eu clasa I-a...
În clasele primare, am avut o învățătoare bună, Ecaterina […]. Învățătoarea 

nu era moldoveancă, dar cred că nu era o învățătoare cu studii [de pedagog]. 
Știa carte. Stătea mai mult pe scaun. Ne învăța cântece... Poeziile i le spuneam 
fiecare în parte, venind aproape de ea. Erau niște poezii în clasa a III-a despre 
Lenin... 

Despre Stalin am aflat, când a murit, în 1953. Plângeau învățătorii, noi nu 
plângeam. Ei ne spuneau ceva, dar noi nu prea înțelegeam... Aveam la școală 
o prietenă, rusoaică, îi spunea Frida Bușuieva, ea este și pe fotografie. Știți, 
dacă nu erau fotografiile, noi din toate astea era să uităm (Foto 14). 

Erau detașamente de pioneri; pe cei mai buni îi primeau acolo. Și eu vro-
iam să mă primească în pioneri. Vara lucram în trudovoi otread35, iarna strân-
geam ghindă în pădure, făceam drum până la școală prin zăpadă. Cravata am 
cumpărat-o singuri. Era din cit (Foto 15) ori din satin; de fapt, din satin numai 
rușii aveau. Înainte de a fi pionier, pe mine m-au numit responsabilă de un 
matineu și, pentru că m-am isprăvit, am fost primită în pioneri... Mama, 
însă, era necăjită și tot spunea: “Ia-o de la piept! Nici pe afară să n-o porți. 
La școală te-ai lega!” Eu plângeam, o călcam - aveam un fier de călcat pe 
cărbuni - și o legam înapoi la gât. Vedeți cum? Mama nu era bucuroasă, că 
eu eram pionier... 

Părinții mei spuneau, că ei [Stalin, Lenin] sunt vinovați de toate câte am 
tras noi, că ei sunt antihriști. Așa și spuneau: “Antihristul!” Acesta era cuvân-
tul părinților mei pentru reprezentanții puterii sovietice. 

33 Turte dulci (trad. rus.)
34 Scaun mic (trad. rus.)
35 Detaşament de muncă (trad. rus.)
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viața În ORășeLuL SOSnOvKa (1954-1956)
Aveam camera noastră
După ce a murit Stalin, ne-au mutat la Sosnovka. Sosnovka pentru ruși 

era oraș, pentru noi - era un sat mare. Ne-au transferat în Sosnovka pentru 
că la Belaia Recika nu mai era de lucru. La șpalzavod trebuia lemn, lemnul 
îl duceau și za granițu36 și po Soiuzu37. Mulți-mulți deportați au grămădit la 
Sosnovka. Poate că era din cauza morții lui Stalin sau poate că școala de la 
Sosnovka era mai mare. Toți deportații aveau copii de școală și, poate, de 
asta au trecut toți încoace. 

În Sosnovka erau condiții mai bune. Casa era împărțită în patru. În ea 
locuiam patru familii. Erau un fel de finskie doma38, construite din faneră39. 
Pereții erau împluți cu rumeguș. Noi aveam camera noastră. Singuri ne fă-
ceam focul, ziua împrejur. Pe cuptor dormeau mama, frații și tata. Eu și su-
rorile, dormeam pe o laiță; nu știu de ce nu făceau părinții mei un pat. Era la 
noi un sunduk40 de lemn în care puneau de toate, când ne mutam - cu el am ve-
nit și acasă, în Moldova - și eu am ales să dorm la Sosnovka pe sunduk-ul acela. 
Surorile trebuiau să se odihnească pentru că lucrau de dimineață până seara. 

Aveam vacă și separator
În ’55-’56, noi aveam vacă. Da, când ne-am mutat la Sosnovka aveam vacă. 

Erau copiii, nu puteai să-i hrănești cu zahăr și apă. Pâine nu ajungea întotdeau-
na. Până la școală, te duceai și prindeai [rând] și pe urmă - stăteai la coadă. Pri-
mul an, al doilea și al treilea era greu. Pe urmă… Aveam vacă și separator. Nu 
demult, l-am dat la Muzeul de Istorie din Chișinău - acolo unde e “Lupoaica” 
acum. Mama dădea laptele prin separator și făcea smântână. Vaca nu dădea 
mult lapte și mama strângea laptele din două zile. Veneau și alții și făceau la 
noi frișcă. Brânză nu prea țin minte să fi fost. Beam apa cu lapte de la separa-
tor. Era albastră, de parcă punea ceva albastru într-însa. Aveam și câteva găini. 

În ’56-’57 știam și de ouă, de carne. Carnea era de vacă, nu de porc. Acolo 
îngheța în octombrie și toată iarna era carne de aceea, congelată. Odată, 
mâncam, țin minte, afară și a venit o rusoaică la noi. S-a oprit și se uita cum 
mâncam noi… Noi trăiam de-acuma mai bine decât rușii de acolo. Ne îm-
brăcam mai bine, ne coseam haine noi (Foto 4). Alții nu aveau nici vaci, cei 
de acolo. […] Toți ai noștri trăiau mai bine, noi cei din Moldova. Nu erau 
săraci cei din Moldova. 
36 Peste hotare (trad. rus.)
37 Prin Uniunea Sovietică (trad. rus.)
38 Case prefabricate din lemn (trad. rus.)
39 Placaj (trad. rus.)
40 Ladă pentru păstrarea lucrurilor (n. a.)
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La școală la Sosnovka
Școala era mai mare și mai înaltă decît la Belaia Recika. Semăna a școală. 

Eu am început a vorbi mai bine rusa. Obiectele erau predate de mai mulți 
învățători. Învățam limba germană, dar știam două cuvinte numai. Noi nu 
învățam germana, pentru că spuneau: “Это же немецкий язык!”41 Aveam o 
atitudine disprețuitoare față de limba germană. Am învățat alfabetul limbii 
germane tot anul. Vă închipuiți!? Se putea doar și mai repede de învățat. 
Învățătorul era calic, umbla în baston. El era neamț și ne învăța pe noi limba 
germană. Aveam și profesor de fizică, de matematică. 

Când ardea vre-o casă ne era tare frică. Ardeau repede casele acolo. Ne 
mai speria clima de acolo, pentru că era frigul foarte mare. Ne înădușeam, 
nu puteam merge pe drum, de frig ce era. Ne temeam să nu ne plesnească 
ochii! Copii fiind, ne înveleam pe cap și ajungeam la școală cu ochii închiși. 
Toamna deja era zăpadă și stătea până la sfârșitul lui aprilie. Closetul era 
aparte... Era magazin unde se vindeau preanice... Drumul la școală era încă 
cu peniki42. Trotuarele erau din scândură. Dacă era frig, nu învățam câte o 
lună.

La școală la Sosnovka, îmi amintesc, ne spuneau despre Zoia Kosmode-
mianskaia, Pavlik Morozov. Ne spuneau cum s-au pronunțat ei împotriva 
părinților… Se întâmplase exact prin pădurile unde eram și noi… Mulți spu-
neau: “Кулаки - это плохие люди! Они убивают людей. Они убили своих 
сыновей, своих родственников...”43 Noi eram deportați ca seredneaki44, dar 
eu știam că eram culaci, “pe veci”... Mă furnica în spate când mă gândeam, că 
părinții mei sunt culaci!   

Eu nu-l jucam niciodată pe “neamțul” 
La Sosnovka ne jucam în drum, care era plin de cioturi de la copacii tăiați. 

Săream pe ele, să vedem cine își menține echilibrul mai mult timp. Mai era un 
joc, “de-a telefonul stricat”; îl începeam, dar nu ne jucam până la capăt, pentru 
că erau țânțari. 

Păpuși nu erau. Ne mai jucam “de-a magazinul” cu ce era prin casă. Ve-
deam cum se vindea la magazin și... Prietena mea, Frida Bușuieva - mama ei 
era nemțoaică, dar tata era rus – mă lua la ea în ospeție, la ea acasă. 

[…] Ne jucam și “de-a războiul”, “de-a partizanii”, “de-a albii și roșii”. Eu 
nu-l jucam niciodată pe “neamțul”. [râde!] 

41 Doar este limba germană! (trad. rus.)
42 Cioturi (trad. rus.)
43 Culacii sunt oameni răi! Ei omoară oamenii. Ei și-au omorât feciorii, rudele... (trad. rus.)
44 Mijlocaşi (trad. rus.)
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Mama plângea și își făcea cruce mai departe
Când ajungeam la Paște, se boia vre-o două ouă, iar cine avea posibilita-

tea  - cocea pască (Foto 5). Noi aveam desenul [la școală] și le boiam așa, ori 
cu coajă de ceapă. Deși nu era voie, da’ așa făceam. Nu prea aveam posibili-
tatea să coacem pască acolo. Era un cuptor afară, pentru toți. Poate făceau. 
Cred că mama făcea împreună cu alte femei. Ele la un loc făceau tot. Țin 
minte, mama se ducea și croia hainele la cineva și venea și le cosea acasă. Nu 
cumpăram haine acolo, poate un palton; noi aveam mașină de cusut.

La biserică nu mergeam. La raițentr45 spuneau că este biserică, dar nu le 
dădeau voie la ai noștri. Aveam icoană acasă. Nu țin minte icoana de la Be-
laia Recika, dar la Sosnovka era. Poate sora și cu mama au luat icoană cu ele, 
nu era mare iconița ceea. Duminica, mama își făcea cruce mult. Se punea 
în genunchi. Tata își făcea cruce, dar era mai mult la lucru, și duminica tot. 
Iar mama special spunea în voce “Tatăl Nostru”... Se punea în genunchi și se 
ruga în voce. 

Eu i-am spus odată - mi-i rușine acum să vă spun asta, dar atunci i-am 
spus mamei: “Mamă, dacă este Dumnezeu, cum crezi tu, El nu avea să ne 
aducă aici…” Așa i-am spus mamei... Nu-i frumos... [plânge!] Mama plângea 
și își făcea cruce mai departe. De fapt, ea nu plângea, dar cu lacrimi mai 
departe își făcea cruce, bătea mătănii. Toți anii, ea așa făcea. Și tată își făcea 
cruce, și surorile mele își făceau cruce, numai eu în mine țineam. Spuneam 
“Slavă Domnului!” în rusă, nu în moldovenește, ca și ei.

Duminica
Noi [copiii] nu mergeam la școală duminica. Dormeam duminica. Mă 

săturam de somn duminica. Surorile brodau.
Veneau în ospeție la noi din Moldova. Ne vizitau băieții care făceau ar-

mata pe acolo. Tineretul mergea în ospeție unul la altul (Foto 10, 11). La noi 
veneau, la ei mergeau. Nu pe mult, pe un ceas. De exemplu, la familia Grâu 
din Ghidighici. Sora Liuba era prietenă cu Maria. Se duceau unii la alții. 

Tot în timpul liber se făceau fotografii. Se fotografiau flăcăii, fetele, fa-
miliile, copiii. Fiecare se străduia să îmbrace ce are mai frumos. Țin minte 
cum sora Maria și prietenele au pregătit dinainte colțul din barak unde să se 
fotografieze. Au pus patefonul pe masă, masa au împodobit-o cu prosoape 
moldovenești, pe perete au bătut în cuie bucăți de materie - nimic să nu se 
vadă din barak! Flăcăii, la fel, îmbrăcau hainele cele mai bune...

45 Centrul raional (trad. rus.)
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Acolo nu ședea nimeni cu mânile în șolduri!
Dacă aveau șase-șapte copiii, mamele aveau voie să nu lucreze, numai că 

trebuiau să ajute la ceilalți. Era de spălat, să facă mâncare la cei care lucrau, 
pentru că nu-i hrăneau acolo. Acolo nu ședea nimeni cu mânile în șolduri! 

La Sosnovka, eu și fratele Petrea nu lucram pentru că eram la școală. Dar 
să nu gândiți că noi nu ajutam! Cum ajutam? După lecții, geluiam coaja de pe 
bârnele de conifer. Geluiam câte doi-trei кubo-metri46 și mai mult, în fiecare 
zi. Și nu numai noi! Le este rușine la cei care au fost deportați să spună acum 
despre toate astea, dar așa a fost: toți munceau! 

Sărbătoream prin muncă
De sărbători, la școală se făcea careu pioneresc. Eu dădeam raportul la 

starșaia vojataia47. Era careu solemn unde raportam cine și cât a lucrat. Erau 
câte două clase paralele. Școală era mare, de șapte clase. Spuneam poezii 
despre Pavlik Morozov, despre Stalin, Lenin... 

De obicei, noi sărbătoream prin muncă. Lucram de sărbători: lucram de  
1 Mai, lucram de 7 Noiembrie. Despre Ziua Victoriei nu țin minte. Despre 
8 Martie am auzit mai târziu, prin clasa VI-a - VII-a. Ne duceau la lucru 
de la școală. Ieșeam la curățat pădurea după ce era vânt mare: strângeam 
crengile, le dădeam foc, stăteam până nu ardea tot, nu aveam voie să lăsăm 
focul nestins; apă luam din mlaștini. […] Mergeam la bătut inul. Erau mâi-
nile însângerate tocmai… Toamna scoteam cartofi în satele din împrejurimi. 
Iarna, dacă nu era 40 de grade frig, ne duceau la pădure strângeam conuri 
de brad.  

La Sosnovka, pentru sărbători, mai era o baracă care se chema club. Era 
cu scenă... Se împodobea brad acolo, se făcea Anul Nou pe 31 decembrie.  

Cu cântecele despre „viața fericită în colhoz”
Surorile erau obligate să participe la activitățile de la club. Învățau cânte-

ce din astea noi și le trimiteau cu concerte prin alte localități. Drept, că erau 
controlate foarte strict tot timpul, mai ales, că să fie la vreme înapoi, să nu 
se plimbe din capul lor… Concertau despre “viața fericită în colhoz” și “pu-
terea sovietică”. Odată, surorile au învățat niște cântece despre matrioșki și 
trebuiau să dea concert la Iurga, ori poate și mai departe, la Tiumeni. Le-au 
spus să-și facă fiecare costum de matrioșkă, dar fetele noastre nu știau nici 
cum arată așa costum, nici nu aveau de unde să facă rost de el. Atunci, de la 
comendatură le-au hotărât să cumpere fiecare câte cinci metri de cit și să-l 
46 Metri-cubi (trad. rus.)
47 Instructoare superioară de pioneri (trad. rus.)
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îmbrace ca un fel de sarafan, ca rusoaicele. Am să vă arăt fotografia (Foto 12). 
Țin minte, sora mai mare se simțea tare caraghios în costumul acela de ru-
soaică, dar era ocazia să iasă înafara spețposeleniei așa că au făcut tot și s-au 
pregătit așa cum li se cerea. Nici nu aveau încotro! 

Tot atunci, sora mea cu încă câteva fete din Sosnovka au nimerit în niște 
neplăceri foarte mari. După concert, ele au mers la un magazin să cumpere 
ardei conservați - au auzit că se vinde acolo la magazin - și au stat în rând 
tare mult timp, apoi s-au rătăcit, au fost arestate din cauza că nu puteau 
explica cine sunt în limba rusă, au întârziat la apel, s-a reținut și grupul din 
cauza lor... 

Ce-au pățit ele atunci, după ce s-au întors acasă! Au fost mustrate foarte 
aspru; erau suspectate că au vrut să fugă… Și nici produse nu au mai cum-
părat. În schimb, ne-au cumpărat la toți din casă un fel de pantofi ușori, din 
gumă, de culoare albă. Și părinții, și frații aveau încălțări din astea. Numai 
Maria nu avea. În ’57, când am venit la Durlești, umblam încălțați tot în ea. 
Nu aveam altă încălțăminte… Noi, acolo, dacă nu era iarnă - umblam des-
culți. Doar iarna aveam încălțăminte, căci fără pâsle nu era chip. 

(Re)tRăiRi
Nașteri [...] înmormântări [...] pomeniri [...] alegeri 
S-au născut copii acolo… Nășteau femeile acasă. Mama tot le ajuta la 

naștere. Erau mamele foarte îndemânatece. La toți mamele puteau câte ceva 
să facă… Erau femei însărcinate de aici, când le-au luat… 

La înmormântare nu am participat, dar morți am văzut. Pe un om din 
Durlești l-a strivit o bârnă, în Sosnovka. Era o bârnă lungă, de 20 de me-
tri. Copacii erau mari, vara creștea pădurea repede. Locul era sălbatic. Țin 
minte, în familia Taranov a murit un copil. Nu știu de ce și de câte luni era. 
Ori că nu era mâncare… A mai murit un om, dar nu știu din ce sat era. Noi 
nu ne întrebam din ce sate eram! Nu ne întrebam…  

Nu știu unde îi înmormântau pe cei decedați. Odată, când ne-a dus la scos 
ridiche și cartofi, am văzut un cimitir. În general, mă temeam când mureau 
oamenii… Părinții mei întotdeauna dădeau de pomană și mă trimiteau pe 
mine să duc pomana. Și blinele, și preaniki, și lapte de la separator. 

Despre alegeri? Nu erau alegeri acolo. Mai bine zis, arau alegeri acolo, 
dar nu pe toți îi luau. Ai noștri nu aveau voie la alegeri. Nici la armată nu 
aveau voie să meargă. Fratele Grigore a vrut la armată. Ei, fratele Grigore 
multe ce vroia… A scris și la Moscova vreo cinci-șase scrisori să-i dea voie 
să se ducă la Chișinău, să termine școala. Scria la ministere, la Moscova și la 
Chișinău. 
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Cine-s oare?
Între copii, noi nu ne numeam. Și nici Frida pe mine nu mă numea. Da’ 

alți copii… La Belaia Recika, era un băiat care îl poreclea pe fratele meu. Și 
pe Taran Andrei. Îi numea “fasciști” și “culaci”. Da’ nu toți. Auzea, poate, pe 
mama lui, ea era administrator. Auzeau de la cei mari. Fratele meu l-a bătut 
odată pentru asta. Noi, între noi, nu ne băteam. 

Rușii nu încărcau la vagoane… Erau și găgăuzi, câte unul-doi. Și bulgari. 
Numai evrei nu erau… Acolo nu erau evrei. Auzeam că se vorbește despre 
evrei… Cine-s oare? A venit o căruță, odată, la Sosnovka. Era un evreu care 
strângea haine vechi. Ne dădea cocoșei, fluierașe. El spunea, că e evreu și eu 
am alergat să-l văd... Tătar știam ce este. Lituanieni - la ei am fost în ospeție. 
Și la Panteleeva mă invitau să dorm, și la Bușuieva am fost acasă - mă ser-
veau cu câte ceva pentru că le făceam exercițiile la matematică, la fizică - dar 
iată cum arată un evreu abia atunci am văzut...

Era un băiat frumos, putea să-mi placă
Acolo nu știam de iubire, de sentimente. Se fugăreau băieții după mine, 

cică să le dau de copiat... Eu nu vroiam. Poate eram de inimă rea, poate tre-
buia să le dau voie să copie. La Belaia Recika, în clasa IV-a, aveam un palto-
naș cu blană și ei de ciudă îmi smulgeau blana din paltonaș, pentru că nu le 
arătam caietele cu tema de acasă... 

Să mă sărute? Ei, să mă sărute! Nu știam eu de asta. Era un băiat - Bronis-
caite, din Lituania. Se pare că acesta nu dorea să copie... Era un băiat frumos, 
putea să-mi placă. Știți, măcar că eu eram de 15 ani când ne-au dat drumul, 
dar nu aveam nici un prieten… Nu-mi permiteam așa ceva.

eLiBeRaRea (1956)
Și așa ne-am pornit acasă
În 1956, în august, fratele meu terminase șapte clase. Eu abia trecusem în 

clasa VII-a. S-a auzit că copiii deportaților, de la nu știu câți ani, sunt liberi. 
Numai copiii, nu și familiile lor! Ne-au amăgit, că numai copiii... Fratele meu 
a plecat acasă [sub pretextul] să învețe mai departe, dar nu a mai învățat. 
Părinții l-au lăsat să plece. Au eliberat și în 1953, dar nu din Sosnovka. 

Iarna, după Anul Nou, [în 1956] au anunțat că toată familia noastră este 
liberă. Alții erau pe alt srok48. Noi știam că eram “pe veci” și nu credeam. 
Mulți s-au dus în ’56. Din trei clase paralele au rămas doar două clase… 
Când au aflat părinții, în ianuarie, era tare frig. Eu nu învățam, ședeam acasă. 
Părinții vroiau să plece iarna, dar unde? Fratele a plecat înainte, scria scri-
48 Termen (trad. rus.)
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sori; el ședea la unchiul Pavel – sărmanul unchiul Pavel! – și tata i-a scris să 
găsească o gazdă. Fratele a găsit o vremeankă cu sobă la nenea Sava. A scris, 
că a găsit, cât era plata pe lună… 

Tata a zis ca eu să termin șapte clase acolo. Eu însă nu vroiam. Tebuiau 
să mă lase singură acolo încă două luni. Nu am acceptat. Am luat valiza cea 
de lemn, mai aveam fiecare câte o valiză – odată, când au fost surorile să dea 
concert, au cumpărat și niște valize – și eu, cu ghiozdanul meu, fără cărți, și 
așa ne-am pornit acasă.

Reveneau acasă moldovenii din Siberia
Ne-am întors în aprilie. Era cu o săptămână înainte de Paște. Noi aveam 

unde să tragem, la nenea Sava. Era aprilie, tot era înflorit. Am venit prin 
Moscova. Acolo am mâncat pentru prima dată înghețată, când era conexiu-
ne de tren. Am mâncat prea multă și mi-a fost rău. Și la Sosnovka era lapte 
înghețat, dar nu era înghețată... Nu puteam să luăm multe lucruri cu noi… 
Eram în încălțările celea albe. Țin minte că și pâslele luasem cu noi, și un 
palton. Aveam la mine forma școlară - cafenie, de cit, cu șorțuleț negru. 

Lumea în sat pe părinții mei îi stimau. Când ne-am întors, în aprilie, era 
cald, era verde tot... Doamne! Când am ieșit [din vagon], plângeam toți. De 
bucurie [plânge!]. Acolo era omăt, frig. Aici - ca în rai. La gară nu țin minte 
să ne fi întâlnit cineva… În sat de-acuma știam unde mergem. Nenea Sava 
era neam, drept că de departe, dar trebuia să plătim. De la deal de biserica 
veche erau copaci înfloriți. Vișinii înfloreau… Când am văzut aici cum înflo-
resc copacii… Acolo nu vedeam cum înfloresc copacii. Acolo înflorea numai 
ceriomuha49,  trebuia să te duci mulți kilometri ca să vezi așa ceva... 

Nu erau telefoane înainte și nu știu de unde au aflat în sat că mama cu 
tata o să se întoarcă. De fapt, mulți se întorceau, nu numai noi. Vagoanele 
erau pline. Dintre cei deportați din Durlești s-au întors și alții. Oamenii ne 
pofteau în ospeție: „Dacă nu puteți acum, veniți de Paște!” Eram trudiți de pe 
drum, deși repede am ajuns: am mers cinci zile până la Moscova și de acolo 
încă două-trei zile. Încolo ne-au dus mai mult timp... Acum era tren pentru 
pasageri, cu comodități, chiar și albituri de pat erau… 

Eu eram încă copil, eram “sălbatică”… Am învățat aici în aprilie și în mai. 
Fără cărți, fără nimic. Am fost la bibliotecă și am luat cărți. Am citit o poezie 
în limba rusă. Credeam că altcineva poate citi mai frumos și mai bine ca 
mine - eu întotdeauna așa gândeam - și învățătoarea m-a dat exemplu cum 
citeam în limba rusă... În clasă, aici, eram din ce în ce mai mulți. Reveneau 
acasă moldovenii din Siberia.

49 Mălin sălbatec (trad. rus.)
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ReinteGRaRea în SOCietate
Nu ne-am integrat ușor în societate
Ne trebuiau documente. Trudovaia50 le-a făcut la cei care au lucrat, la 

frați și surori, chiar înainte de a se porni. Iată de ce, probabil, nu au venit ei în 
februarie - au perfectat cărțile de muncă. Acolo era tot după spravkă51. Aici, 
însă, nu îi primeau la lucru fără propiskă52 în Durlești… 

Nu ne-am integrat ușor în societate. Cum s-au descurcat? S-a dus un-
chiul Pavel – el lucra skotnik53, păștea vacile – la șefa fermei care, măcar că 
soțul ei era comunist, era o femeie bună. Unchiul Pavel a vorbit cu șefa și ea 
l-a primit pe tata la lucru, tot skotnik. 

Surorile au început să lucreze la Grădina Botanică, aici, lângă Universita-
tea “Ion Creangă”. Erau livezi acolo și trebuia de lucrat. Mă duceam și eu după 
școală și le ajutam, lucrul î-l scriau pe numele lor. Apoi surorile s-au aranjat 
la lucru tot acolo, la fermă. Vara erau pe imaș, la Ialoveni. Vara mă duceam și 
ajutam, hrăneam vițeii cu lapte. 

Între timp, în 1958, am primit pașapoarte. 

Rămăsesem singură acasă la mama, învățam la școală
Mama vroia să mă duc la școală mai departe. Eu nu vroiam să merg cu 

o clasă în urmă, în școala moldovenească. Aveam prietene noi. Vroiam la 
școala nr. 34, din Chișinău. Le-am arătat atestatul și licinoie delo54 și m-au 
primit (Foto 16). Nu am mers la altă școală pentru că acolo trebuia să în-
văț limba [maternă]. În familie vorbeam limba noastră, dar eu vorbeam mai 
mult în rusește cu ai mei… Da’ eu îi vedeam, ca să comunic ceva cu ai mei!? 
S-au măritat și însurat toți… 

Rămăsesem singură acasă la mama, învățam la școală. Învățam după ce 
ei se duceau la lucru la șase dimineața. La școala nr. 34 am învățat bine. Până 
în clasa VII-a am învățat bine. Și a început clasa VIII-a, iar în clasa IX-a am 
început să învăț rău. Nu știu de ce. Ori că eram fată mare… Da! Nu aveam 
unde să mă pregătesc… Nu mă pregăteam. Părinții gândeau, că eu învăț 
bine, ca mai înainte, eu însă nu mai reușeam cu temele de acasă. Nu existau 
condiții. Locuiam într-o vremeankă, construită direct în livadă… Era ca un 
paradis, însă nu era loc unde să-mi fac lecțiile, nici electricitate nu aveam. 
Îmi amintesc, că eu îl citeam [Guy de] Maupassant sub lună! 

50 Carnet de muncă (n. a.)
51 Recipisă (trad. rus.)
52 Viză de reşedință (trad. rus.)
53 Văcar (trad. rus.)
54 Dosar personal (trad. rus.)



72

Acum vorbim ușor despre asta, dar atunci...
Peste trei ani au făcut o casă nouă (Foto 17). Să ne întoarcem casa de 

până la deportare - nici nu putea fi vorba, se considera o crimă să-ți ceri casa 
înapoi. Și părinții înțelegeau că nu puteau face acest lucru… Cu atât mai 
mult, că trebuia să privăm copiii din sat de școală. Puteau să ne deporteze 
din nou în Siberia. Și așa ne-au dus încolo ca pe niște criminali! Noi înțele-
geam acest lucru… Badea Dionis tot așa ne-a lămurit. 

Știți, noi am venit în ‘57 și bustul lui Stalin încă sta în fața primăriei din 
Durlești. Nu au scos bustul lui Stalin. Abia după anul 1958 l-au demontat. 
Stalin murise, dar asta nu însemna că peste tot s-a schimbat ceva… Acum 
vorbim ușor despre asta, dar atunci...

Atunci, eram bucuroși că avem unde sta. Stăteam în gazdă la nenea Sava 
și eram mulțumiți. Pentru noi și viața în acest bordei era una în paradis…

SuB OChiuL viGiLent aL ReGiMuLui
“Ce, credeți în Dumnezeu?!”
[Despre credința în Dumnezeu] au remarcat învățătorii aici, în Moldo-

va, când lucram învățătoare. Eu ziceam deseori “Slavă Domnului!” Dar ea  
[o colegă de servici], cică: “Ce, credeți în Dumnezeu?!” 

Când a murit mama, în 1970, m-am dus la biserică măcar că lucram în 
școală. Trebuia s-o înmormântăm pe mama. Se înțelege, că în biserică mi-
am făcut cruce… Era cineva de la școala nr. 6, unde lucram eu, și acum poate 
este învățătoarea ceea, Maria Vladimirovna Tcaciuc; ea lucra tot în clasele 
începătoare. A luat un băiat și două fete din clasa IX-a și din clasa X-a și au 
venit cu o coroană de flori la înmormântarea mamei mele. Și au văzut.55 Nu 
că m-ași fi simțit trădată, eu nu cred acest lucru drept crimă, dar a aflat toată 
școala că eu “cred în Dumnezeu”.

În ajun de moartea mamei, doreau să mă primească în partid: “Depuneți 
cerere!” Le-am spus că nici măcar nu citesc presa, că stau în gazdă și am un 
copil mic, că citesc numai lucrări metodice și controlez caiete. Le spuneam 
că nu merit, deși toți se rupeau atunci să fie comuniști - era ca și cum te fă-
ceai șef. La trei-patru zile după înmormântare mamei au aflat că eu cred în 
Dumnezeu... Dar eu nici nu doream să fiu membru de partid… Au primit pe 
altcineva în locul meu... 

Nu știu de ce, dar eu cred că s-au interesat cine am fost noi. Poate au între-
bat și acolo, în timpul înmormântării, pe cineva din neamuri despre noi.

55 De aici interviul este puternic inserat cu pasaje, gânduri, expresii de limbă rusă. Pentru 
facilitarea lecturii, vom prezenta traducerea directă în limba română. 
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Studii superioare, la Chișinău 
La Universitate am trecut datorită faptului că am ales să fac studii “la fără 

frecvență”. Eu lucram deja învățătoare în Sărata Galbenă, raionul Cotovsk. 
Cei care predau și doreau să continue studiile la secția fără frecvență nu erau 
controlați. Așa cred eu acum. După jumătate de an, am trecut la secția de zi. 
Era un profesor, cărunt, nu era rus - Totrov era numele lui - mi-a propus să 
trec la zi pentru că am susținut bine examenul la cursul lui special. 

M-am bucurat să pot face studii superioare, la Chișinău. În sat era departe 
și erau condiții foarte grele; când mă întorceam de la Chișinău, mă întâlneau 
elevii la șosea cu ciubotele de gumă, din cauza noroiului. Sâmbăta spre dumi-
nică veneam la Durlești, acasă. În Sărata Galbenă stăteam la gazdă.

Mă temeam tot timpul
Îmi era frică. Eu mă temeam tot timpul. Tare mă temeam. Toți anii. Nu 

intram în vorbă cu nimeni... 
Imaginați-vă, în transportul public, dacă vedeam pe cineva din Durlești 

dintre cei care au fost deportați - dar au fost mulți deportați, toți aveau fa-
milii; iată, 40 de oameni câte cinci membri de familie, sunt deja 200 de oa-
meni... Înțelegeți, întotdeauna în autobuz era cineva dintre deportați... Eu 
îi ocoleam, evitam să vorbesc. Mă salutam și atât! Dacă cineva din ei îmi 
reamintește despre Siberia!? Nu vroiam nici în ruptul capului, ca cei din jur 
să știe că eu am fost condamnată și trimisă în Siberia. Mă puteau alunga din 
serviciu. Așa credeam eu. Și de la studii, și de la serviciu, tot timpul mi se 
adresau cu întrebări: de unde aveți acest accent în limba rusă? Mai ales, când 
am intrat la universitate. Mă întreba Akulov, mă întreba și Medvedev, pro-
rectorul - acesta citea istoria PCUS: “De unde sunteți Dumneavoastră? De 
unde sunteți de baștină? Aveți accent de Novgorod, sau de pe Volga, sau 
ucrainean, dar mai curând accent rusesc...” Mă gândeam, dacă spun din Si-
beria - m-am trădat. “Nu, sunt din Durlești...” “Dar de ce vorbiți în rusă?!” Le 
spuneam că grădinița am frecventat-o în limba rusă și nu mai știam moldo-
venește, și a trebuit să merg în școală cu predare în rusă... Înțelegeți, nici eu 
nu eram naivă, știam cum să mă apăr. Ei mă credeau. 

Deseori eram întrebată despre acest lucru și când duceam excursiile. 
Numai celor din statele baltice le recunoșteam că știu și moldovenește. Chiar 
dacă, de fapt, știam câteva cuvinte - apă și pâine. Și învățătorii mă întrebau 
tot timpul: “De unde sunteți de baștină?” Tot timpul am ascuns. Tot timpul 
așteptam: să termin mai repede studiile, să primesc diploma, să mă angajez 
la lucru. Mă temeam că nu o să-mi dea diploma. Unde era să mă primească 
atunci!? Dacă era să mă dea afară, Doamne ferește, nimeni nu te mai primea!
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Nu am știut după cine mă căsătoresc
Eu m-am căsătorit înainte de a primi diploma, în martie m-am înscris, 

după un cursant al școlii de miliție. Nu era de al nostru, era din Ucraina, dar 
era rus. Făcea serviciu militar în Odessa și l-au îndreptat să facă studii la Chi-
șinău. Era sergent la școala de miliție. M-am gândit, că sub așa schimbare era 
și mai bine să mă ascund. Viitorul meu soț, însă, avea acte fictive. Despre asta 
abia mai târziu am aflat. Eu nu am știut după cine mă căsătoresc. El, la fel, nu 
știa cine sunt eu. Reiese, că și eu l-am mințit. Dar el nici nu a întrebat de ce 
vorbeam atât de bine rusa și eu nu i-am spus povestea cu grădinița, însă el a 
mințit că are atestat. El a cumpărat acest atestat. Iată așa! De fapt, avea șase 
clase primare, iar atestatul era numai din „4” și “5”. Dar eu nu știam. M-am 
căsătorit cu el, acest sergent de miliție, dar mă temeam în continuare.  

“Printre noi s-au strecurat dușmanii poporului sovietic!” 
Au fost și alte situații când m-am “fript”. În clasa mea, unde eram diri-

gintă, urma să înmânăm atestatele. Eu le povesteam despre soțul meu care 
și-a cumpărat atestatul. Știți, atunci le dădeau la toți atestat de maturitate, 
indiferent dacă frecventa sau nu școala; așa era primit, ca să arate că la noi 
sunt toți cu studii. Iar V. C., un elev din clasa unde eram dirigintă – mie îmi 
încredințau să fiu dirigintă la două-trei clase concomitent; plăteau pe ore și 
eu tot timpul “trăgeam” câte o normă jumătate sau două… – îmi zice: “Nu 
vă este frică că voi merge și spune cuiva anume?” Avea în vedere directorul 
școlii, care era comunist. Dar acel V. C. nu m-a turnat; m-au turnat alții.

Uneori se întâmpla în timpul excursiilor. A venit odată M., metodistă - am 
stat într-o bancă la Școala Pedagogică din Cahul; între timp, ea a răzbătut să 
fie metodistă, era rusoaică – să-mi asiste o excursie în afara orașului, în ora-
șul-erou Odessa. Excursia era de o zi întreagă: încolo și înapoi. Eu tocmai tre-
buia să-mi fac prezentarea, era pentru prima dată. Eu eram istoric, și ea istoric 
(cu studii “la fără frecvență”), deși ea nici la Cahul nu a făcut mari studii, între 
noi fie vorba. Am menționat în textul prezentării, că sub Odessa au rămas să 
zacă pe veci peste 300 mii de soldați din armata română. Așa am spus. De unde 
am luat această cifră, nu țin minte. Poate că și acum greșesc? Ea mi-a reproșat, 
că “am manifestat compasiune pentru dușmanul care a căzut în fața armatei 
sovietice”. I-am spus că i s-a părut, ce puteam să-i spun?! Înțelegeți?

Odată, la Memorialul Gloriei Militare din Chișinău am avut o situație 
asemănătoare. Era un grup de veterani de război sosiți în vizită la Chișinău. 
Veneau la noi vagoane întregi de veterani în excursie. Pe noi, ghizii angajați 
prin cumul, ne luau din școli. Trebuia să duc o excursie din Chișinău până 
la tancul de lângă Leușeni. Trebuia să ne ținem strict de rută... Apropo, oare 
mai este tancul acela și azi? Serios? Este? Atunci m-au învinuit că “am expri-
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mat compătimire în glas când vorbeam despre ostașii români și nemți”. 
Ceva sesizau ei. Se legau de cuvinte, de gânduri, de intonația vocii. De-

sigur, ei nu aveau dreptul să mă elibereze din serviciu pentru că eram din 
culaci [vorbește în șoaptă!], dar ne intimidau tot timpul. Medvedev ăsta ne 
presa. Citea lecții și spunea: “Printre noi s-au strecurat dușmanii poporului 
sovietic!” De la o vreme, când astfel de ecouri au început să se repete, am 
devenit și mai atentă la ceea ce spun. Nu era intenționat ceea ce se făceam, 
dar se vede că undeva, în interiorul meu, se mai păstrase ceva omenesc. 

Încercam să evit această temă
Tot timpul mă temeam. Încercam să evit această temă [a deportărilor]. 

Tot timpul inventam ceva, ca nimeni să nu se dumirească că eu am fost de-
portată. Pentru mine, acest lucru era ca și cum ași fi fost la închisoare. Înțele-
geți? Mai dur chiar. Și încă “culaci”! Înțelegeți!? În toate manualele - eu doar 
am absolvit istoria! - era despre acest lucru. Medvedev a ținut o conferință la 
noi pe tema aceasta; poate că el știa că eu îmi făceam studiile acolo și, poate 
că, nu numai eu. Știți, la Muzeul de Istorie, azi lucrează cineva cu care am 
făcut studii și cu care în copilăria am stat în aceeași baracă… El făcea studii 
la istorie, cu un an în urma mea... Noi aveam așa o frică unul de altul! Nu știu 
dacă el avea frică, dar eu aveam. Îl ocoleam. Probabil, și alții erau la studii 
[din deportați], dar pe care eu nu-i cunoșteam. Când treceam la universitate 
perioada formării colhozurilor, eu conspectam. Nici de manuale nu aveam 
nevoie, așa de bine conspectam. Cum altfel? Ascultam atent! Dacă mi-ar fi 
nimerit această temă la examen sau colocviu, să știu să vorbesc și eu anume 
așa! Dar nu am avut astfel de cazuri... În școală dădeam tema aceasta de sine 
stătător. Făceam în această zi ori lucrare de control, ori verificam tema pen-
tru acasă – numai să nu o predau pe cea nouă. O evitam. Evitam eu această 
temă. Toată viața. Și în școala primară, și la universitate. 

Prin ‘80, când s-a produs schimbarea mai multor conducători, am înțe-
les că ceva se întâmplă. Țineți minte bancul despre Teatrul Bolișoi? Raikin 
obișnuia să-l povestească. Eu lucram la școala serală deja de 12 ani cu cei 
maturi, școala nr. 3, de lângă Gară. Director era Clavdia Fiodorovna Josan. Și 
eu am povestit acest banc. M-au chemat să dau lămuriri. Îmi încredințaseră 
să citesc aceste lecții pentru că nu aveam accent în limba rusă. Eu duceam 
politzaneatia56, iar o dată pe lună, ne adunam la Asociația “Znanie”. Veneau 
lectori din Moscova, din URSS, o dată pe lună să ne citească lecții acolo. 
Știți, eu nu eram comunistă, dar mie mi-au încredințat să citesc astfel de 
lecții în limba rusă. Ei și ce!? Iar mie chiar așa și îmi trebuia. Eu chiar îmi 
doream așa ceva! Odată ce au spus... Eu nu m-am cerut... Dar numai mi-au 
56 Instruire politică (n. a.)
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propus și eu am răspuns că “sunt de acord”. Înțelegeți? Acest lucru îți putea 
întinde o mână de ajutor, de parcă te proteja. 

Eu, la urma urmei, nu citeam o anumită politică împotriva culacilor la 
lecțiile de politzaneatie. Niciodată despre acest lucru nu vorbeam, chiar dacă 
despre asta ne citeau la lecțiile de pregătire politică: “Iată, printre noi s-au stre-
curat agenți străini…” Eu primeam pe cont propriu, mă gândeam că, probabil, 
se referă la mine, iar Dima [colegul de facultate cu care am copilărit în Siberia], 
probabil, se gândea la el, pentru că el, la fel, a fost deportat. Mulți din copiii de 
atunci erau acum la studii. Înțelegeți? Lectorii, la fel, erau diferiți. Ai noștri, de 
pe loc, erau fricoși. Cei de acolo – erau diferiți. Aceștia, de pe loc, se temeau, 
iar cei de acolo erau mai curajoși. Am prins acest lucru chiar din prima. Iar 
bancul respectiv tot de la ei l-am auzit. Dacă lor li se permite, atunci mie - de 
ce nu!? A crescut brusc frecvența la lecții… 

ReaBiLitaRea
1989 
Despre faptul că am fost deportată am început a vorbi deschis abia în 

1987. Auzisem, că pentru cei care au fost deportați se va ține cont de acest 
lucru la pensionare. Până atunci, nu era nici vorbă de așa ceva…

În arhive am fost după 1989, să aflu adevărul. Toți am fost reabilitați în 
1989. Mama a fost reabilitată post-mortem. Mama nici de asta nu a știut. În 
arhive m-am dus după 1989, când am ieșit la pensie, să aflu adevărul. Eu ști-
am, că au procedat ca tâlharii, că rușii au făcut râs din noi, de familiile astea 
care erau cele mai cuminți din sat: care nu furau, nu ucideau, ajutau oamenii, 
făceau numai bine. Doamne ferește, ca părinții mei să facă ceva un rău.  

[…] Părinții erau modești, vorbeau cumpătat. Se țineau cu demnitate și 
acolo, și aici. Și nu numai părinții mei, dar ai mei în deosebi. Aveau o ținută, 
de parcă erau învățători, de parcă erau parlamentari – de fapt, parlamentarii 
noștri sunt bătăuși… Ei erau, parcă, din altă lume. Nu se agitau din nimic. Nu 
mă mustrau niciodată. Numai pentru că nu am mers să fac școala în limba 
maternă m-au mustrat, dar eu nu ascultam…

Noi am plecat 45 de mii, iar ei in loc au venit 450 de mii
Pentru noi, acolo [în Siberia] a fost închisoare… Am înțeles asta, când 

am venit acasă. Acolo nu înțelegeam… nu țineam minte… ceva țineam min-
te, dar uitasem gustul, sensul la toate. Ai noștri își aduceau, poate, aminte și 
cu asta se țineau, dar eu – nu. Nu ne întâlneam, ca să stăm așa, să discutăm… 
Cine te va hrăni?! Toți lucrau! 
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Nu ne-au întors nimic. Am încercat timp de 20 de ani, începând cu in-
stanțele raionale și terminând cu cele constituționale. Ne-au dat document 
să ne întoarcă casa. Dar când ne-am apropiat de casă, însoțiți de oamenii 
legii, a ieșit cineva din locatari cu toporul, amenințând că mai curând dă foc 
la casă decât o eliberează... Au schimbat mult chipul casei. Nu mai seamănă 
deloc cu casa noastră. 

Cine e vinovat? Eu cred că vinovat este regimul dictatorial. Nu numai 
regimul, dar Partidul Comunist, comuniștii. Dintre națiuni, rușii s-au făcut 
cei mai vinovați de ce am tras noi. Așa cred eu... nu știu de ce… Am avut 
prieteni buni dintre ei – Frida… Limba MEA nu am învățat-o. Noi am plecat  
45 de mii, iar ei in loc au venit 450 de mii. M-au lipsit de limba maternă. Mi-
au luat tot... [plânge!]

nadejda Pascal  
noiembrie-decembrie 2013
or. Chișinău

aneXe

Foto 1. Pelaghia Costin (stânga), viitoarea soție a lui Ion Pascal, cu sora Feodosia, 
or. Chişinău, 1918.
Foto 2. Zenovia Costin (stânga), Eudochia Pascal (dreapta), Pelaghia şi Ion Pascal 
(stânga), Tudor Costin (dreapta), s. Durleşti, 1927. 
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Foto 3. Fiii şi fiicele familiei Pascal: Grigore şi Maria (rândul de sus), Petru, Ileana, 
Nadejda (rândul de jos), loc. Belaia Recika, r. Iurghinsk, reg. Tiumeni, 1952.
Foto 4. Familia Pascal, loc. Sosnovka, r. Iurghinsk, reg. Tiumeni, 1956.

Foto 5.  Sfintele Paşti în loc. Belaia Recika, r. Iurghinsk, reg. Tiumeni, 1954. Maria 
Pascal (rândul de sus, a 2-a stânga), Pelaghia Pascal (la masă, a 4-a stânga).
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Foto 6. Maria Pascal (rândul II, a 3-a dreapta) împreună cu alte tinere, deportate 
din satele Ghidighici, Băcioi, Puhoi, Durleşti în loc. Belaia Recika, r. Iurghinsk, reg. 
Tiumeni, Siberia, 1953. Sub braț, Maria ține o pernă, folosită pentru a-şi proteja 
umerii în timpul muncii la încărcat vagoane cu lemn de pădure.
Foto 7. Maria Pascal (rândul de sus, a 2-a din stânga), în timpul muncii la încărcat 
vagoane, loc. Belaia Recika, r. Iurghinsk, reg. Tiumeni, 1954.

 

Foto 8. Maria Pascal (rândul de sus, 1-a dreapta), în timpul muncii la încărcat va-
goane, loc. Sosnovka, reg. Tiumeni, 1955.
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Foto 9. Un grup de tineri basarabeni, la încărcat vagoane, loc. Belaia Recika,  
r. Iurghinsk, reg. Tiumeni, 1954.

Foto 10. Grigore Pascal (rândul de jos, al 2-lea dreapta), împreună cu un grup de 
tineri basarabeni deportați în loc. Belaia Recika, r. Iurghinsk, reg. Tiumeni, 1954.
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Foto 11. Maria Pascal (dreapta), împreună cu prietenele, în timpul liber de muncă, 
loc. Belaia Recika, r. Iurghinsk, reg. Tiumeni, barak-ul nr. 8, 1954.

Foto 12. Elena Pascal (centru) cu alte tinere deportate din Basarabia, în timpul 
unui „program cultural patriotic”, în afara orelor de muncă. Repertoriul prescris 
era format doar din cântece şi costume ruseşti. Reg. Tiumeni, 1954/55.

Foto 13. Casa familiei Pascal, construită în 1939, s. Durlești. 
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Foto 14. Nadejda Pascal (1-a stânga), clasa II-a şi clasa IV-a, loc. Belaia Recika, 
r. Iurghinsk, reg. Tiumeni, 1953.

Foto 15. Nadejda Pascal (rândul de jos, a 2-a stânga), clasa III-a, loc. Belaia 
Recika, r. Iurghinsk, reg. Tiumeni, 1953.
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Foto 16. Nadejda Pascal, clasa X-a, s. Durleşti, 1957.

Foto 17. Ioan şi Pelaghia Pascal în fața celei de a doua case, construită în s. Dur-
leşti, după revenirea din exil, anii 1960.
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Foto 18. O microtopografie în memoria deportărilor: Голодное, Горестное, 
Бедное... Аstăzi, aceste localități sunt sterse de pe fața pământului.
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Anexa 19. Fişa averii confiscate pe numele lui Ioan Pascal, s. Durleşti, 6 iulie 1949.
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Gheorghe Bunescu
Deportat din s. Logănești în reg. Tiumeni, URSS la 6 iulie 1949

DRAGUL TATEI, SĂ ȚINEȚI MINTE, CĂ 
DREPTATEA NOASTRĂ O SĂ VINĂ! 

notă introductivă
Familia “primului gospodar din sat” Toader Bunescu, după ani de 

muncă în sudoarea frunții, în vara anul 1949, este inclusă în lista așa-
numiților “chiaburi” și condamnată “pe veci” la muncă și loc de trai în 
nemărginirile siberiene.1 În noaptea de 5 spre 6 iulie, capul familiei lipsea 
de-acasă; Toader Bunescu era dus pentru câteva zile la târg, să adune niște 
bani pentru nunta fiicei mai mari, Catinca, care se logodise ceva timp în 
urmă. La întoarcere însă a găsit casa pustie, ușa sigilată, iar soția și cinci 
copii “ridicați” în Siberia. La poartă îl aștepta santinela, cu ordin de arest 
pe numele capului familiei. Din relatările de astăzi ale fiului mai mic al lui 
Toader Bunescu, “tata a pierdut cunoștința. Așa s-a inimat [emoționat], 
că o pierdut cunoștința...”; iar drumul deportărilor începe pentru acest 
țăran basarabean în ajunul următorului val de represalii staliniste din RSS 
Moldovenească, în martie-aprilie 1951. 

Mezinul familiei Bunescu - Gheorghe - deși avea numai șapte ani la 
momentul ridicării din iulie 1949, ține minte “ca azi” toate chinurile și 
umilințele prin care au trecut părinții, frații și surorile din momentul 
instaurării puterii sovietice în Basarabia: lipsa de acasă timp de mai 
bine de doi ani a tatălui înrolat la armată pe timp de război, însoțit de 
zbuciumul mamei de a îngriji gospodăria și copiii de una singură, în lipsa 

1 Bunescu Fiodor (1903 a.n.) - tata; Bunescu Olga (1927 a.n.) - mama; Bunescu Elena (1927 
a.n.), Bunescu Vera (1933 a.n), Bunescu Feodora (1935 a.n.), Bunescu Vasile (1938 a.n.), 
Bunescu Gheorghe (1942 a.n.) - copiii. Vezi: Cartea Memoriei..., vol. II, 2003, p. 415.
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tatei; prigonirea din cauza neachitării rechizițiilor abuzive din ajunul 
colectivizării; foametea care bântuia printre familiile de basarabeni în anii 
1946-1947, după ce comuniștii “cu pistolul, au măturat podurile de grâu”; 
deportarea în ținuturile Siberiei cu statut ambiguu de “spețposeleneț” și, 
nu în ultimul rând, greutățile vieții prin care a trecut familia Bunescu după 
eliberarea din deportare și revenirea la baștină, după septembrie 1956. 

Despre toate acestea Gheorghe Bunescu mi-a povestit în timpul unei 
lungi discuții în incinta Muzeului “Memoria Neamului”, deși la momentul 
întâlnirii a dat clar de înțeles că este grăbit și, mai mult, regretă acceptarea 
invitației de a participa la acest proiect. Reticența și graba aveau să dispară, 
însă, după primele întrebări despre părinți, copilărie și casa părintească. 
Amintirile curgeau firesc, una după alta, de parcă așteptaseră o viață să 
fie spuse și - de ce nu? - aduse la lumină, prezentând istoria deportărilor 
staliniste “așa, cum a fost ea trăită într-adevăr de noi...” Abia spre sfârșitul 
discuției urma să întrezărim adevăratul motiv de neliniște: înainte de a 
ne încredința mărturiile, Gheorghe Bunescu mai avea temeri dacă aceste 
amintiri pot fi transmise așa, unui om pe care îl întâlnea prima dată. “Dar 
dacă mata ești de la comuniști? Credeam că sunteți trimisă de Partidul 
Comuniștilor. Știți, ei acum sunt în criză și caută, cum să atragă încrederea 
oamenilor...” Oricum, întrebat pe final de interviu dacă este de acord să-i fie 
publicat numele și prenumele, Domnia Sa a ales anonimatul, răspunzându-
ne prin întrebarea retorică: “Da’ trebuie?!” 

În gând, am calificat acest refuz drept distanțare, cauzată de politizarea 
istoriei din ultimii ani, care divizat și mai mult comunitățile memoriei și 
tergiverssat procesul reconcilierii în Republica Moldova. La doar câteva 
zile însă Gheorghe Bunescu a revenit cu un telefon pentru a declara: “De 
ce nu? Las’ să fie numele și prenumele meu în cartea Dumneavoastră, cu 
aceste mărturii! Eu nu am de ce mă ascunde! […] Să dea Dumnezeu, să 
ajungem [să vedem cartea]!”

interviu și notă introductivă de Ludmila D. Cojocaru

21 ianuarie 2014
or. Chișinău

aMintiRi DeSPRe viața De Până La DePORtaRe

De națiune, suntem români
Mă numesc Gheorghe Bunescu. M-am născut pe 14 iunie, 1942, satul 

Logănești, județul Lăpușna, în familie de prim-gospodar. Tatăl meu se numea 
Toader Bunescu (Foto 1), era născut în 1903 și avea studii de două clase la ruși. 
A fost în Partidul Țărăniștilor și apoi a trecut în Partidul Cuziștilor (Foto 9). 
Pe mama o chema Olga (Foto 2). Mama muncea tot timpul, muncea mult. 
Se înțelegeau [cu tata]. Era gospodină, credea în Dumnezeu, le făcea pe toate 
omenește… Am amintiri luminoase despre mama.
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La părinți am fost șapte copii. Fratele cel mai mare a murit, când era mic. 
A căzut din căruță pentru că vroia să stea ca cei mari: “Tucuță, și eu sunt 
mare...” Avea vre-o șase ani, s-a așezat pe loitră, căruța dă într-un hop și el 
ajunge cu capul sub roată. A mai trăit un an și a murit... Eu sunt mezinul.

Părinții spuneau, că noi, de națiune, suntem români, că toți vorbim o 
limbă - românească. Ca locuitori, suntem din Țara Moldovei. Vasăzică, 
suntem moldoveni, după regiune. 

Așa se petrecea viața... 
“Când spui să te trezesc?” [- întreba mama]. “Când Luceafărul o să fie 

acolo...” – zicea tata. Se trezea mama și făcea mâncare, iar el [tata] se ducea 
la lucru. [Se trezeau dimineață] pentru că nu dovedeau cu munca. Tata 
aduna banii și cumpăra pământ. Era primul gospodar. A început așa, ca și 
alte neamuri și [oameni] străini din sat. În anii ’35 avea peste 20 de desetine. 
Trebuia să le lucreze cineva! Dacă nu el, [atunci] cine!? Mulți oameni din 
sat le spuneau [părinților mei]: “Măi băieți, măi, o să vă nenorociți...” Tata 
zicea: “Mai bine ne nenorocim acum, când suntem tineri, cât putem, decât 
de foame la bătrânețe...”

Norocos om era tata. Voinic. Fără frică. Îi plăceau oameni de seamă, 
cinstiți, curați la suflet. […] El a trăit când țara noastră era România. În ’37/’38, 
prin anii ceia, tata era în culmea gospodăriei. Pe urmă, când ne-au ocupat 
rușii în ’40, ne-au luat jumătate de pământ și l-au dat la cei care dormeau 
și beau. Pe urmă, [timp de] doi ani a fost eliberarea de către România, dar 
nu i le-au dat înapoi. Îi spuneau să se ducă să-și ia singur pământul înapoi. 
Tata nu era așa. Zicea: “E pedeapsă de Dumnezeu [să iai pământul lucrat de 
altcineva]. A lucrat omul pământul meu, cum să-l iau înapoi!?”

Tata s-a dus în armată. Era concentrarea de prin ’37... Vezi, noi eram 
proști, tineri, nu luam să însemnăm acolo, ce povestea tata. El povestea, era 
sfătos întotdeauna. Ne așezam la masă și începea... [firul amintirilor]. Și acolo 
[în Siberia] ne povestea, și aicea [acasă]… Deci, tata era la concentrare, când 
un căpitan - îi spunea Vremea și era din București - a calculat gospodăria lui 
tata: vreo două milioane și ceva de lei! “Da, Bunescu, eu am gândit, că tu ești 
soldat ca soldatul, dar tu ești boier!” “Eu nu-s boier. Eu sunt gospodar. Acum 
boieri nu-s! Toți sunt gospodari. Care lucrează - acela are. Dacă nu lucrezi, 
nu ai!” “Da, n-ai să te duci tu la ofițeri...” “He-e, să mă duc eu, să aștept plata?! 
Nu-u-u! Eu îmi fac viața pentru copii mei singur!”

Românii au venit în ’41 să elibereze țara de pușlamaua asta rusească. Da’ 
pe tata nu l-a luat [la război]. Îl întreabă: “Cât pământ ai?” Zice: “De tot, am 
20 de desetine.” “Și câți copii?” Zice: “Iată, am șase copii” (badea Ion, fratele 
cel mai mare, murise de traumă). “Atunci ai să fii primar!” […] Șeful de post 
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îi spunea: “Domnul Bunescu, așa gospodar [ca dumneata] - unul avem în 
Logănești. Trebuie să fii primar!” “Domn’ șef de post, cum pot eu [să fiu 
primar]? Dacă m-oi duce primar, cine o să lucreze în locul meu? Eu îmi știu 
meseria mea. Mâini, cap, picioare - tot am ca să lucrez și să fac bogăție. Dar 
dacă oi ședea acolo [la Primărie] să mă ocup cu dezordinile celea care-s în 
sat… O să mă gândesc la dânsele, n-o să am timp să lucrez...” “Ai să ai slugi!” 
“Nu-mi trebuie mie slugi. Eu îmi sunt slugă mie...” Era unul acolo, Grigore 
Plop, și zice: “Bade Toadere, măcar pe jumătate de an, dă-mi mie fotoliul 
ăsta. Să mă răzbun eu!” Tata zice: “Gligoraș, poți să-l iei pe toată viața. Mie 
nu-mi trebuie fotoliu, eu sunt gospodar. Eu lucrez și fac gospodărie, am copii, 
da’ Primăria ce-i? Omul care nu are ce face vine [la primărie] să hotărască 
probleme. Eu am problemele mele până peste cap...” 

De fapt, când î-l puneau să fie primar, tata a refuzat după ce s-a sfătuit 
cu mama. Era o atitudine de stimă între soți, între mama și tata, mama 
nu-l contrazicea: “Toadere, dacă vrei să fii primar, fii primar. Asta-i dorința 
omului și ea sfântă. Vrei să fii gospodar, fii gospodar. Dar să unești primăria cu 
gospodăria – nu!” Tata zise: “Am înțeles...” “Să vedem și altfel [- zicea mama]. 
Niște bețivani se bat noaptea, vine soția bătută la primar: ‘Domn’ Primar, 
apără-mă!’ Și atunci, cum ai să te duci la lucru? Când o să fie Luceafărul 
hăt acolo!? Eu nu am să te pot trezi, căci numai ce te-ai culcat. Trebuie să te 
odihnești oleacă, căci ai să cazi pe brazdă...” Și [tata] s-a dus și a spus: “Nu!”

Așa a fost trecutul, acel pe care eu nu l-am trăit personal, dar îl știam din 
cele povestite în familie. Eu m-am născut în 1942, dar toate astea au fost mai 
înainte. Așa se petrecea viața ... 

Pe tata l-au luat la război
Tata a fost la război. La război luptau mulți români basarabeni. Gospodari 

erau majoritatea din ei. Aveau hectare de pământ, pe care le lucrau pentru că 
trebuia să-și hrănească familiile, să aibă ce mânca. Pe tata l-au luat la război 
în august ‘44. Avea 20 de desetine de pământ, livadă, grădină, vie... A rămas 
mama singură, cu copii de 16 ani, 14 ani, eu aveam 2-3 ani, iar pe tată-meu 
l-au dus să slujească pentru doi ani. Cu familie cu șase copii! Mama [a rămas 
să lucreze pământul] singură, cu copii ăștia mai mari… Și pentru asta au venit 
și ne-au ridicat în Siberia! 

Tata era evlavios, credea în Dumnezeu: “Cum să împușc eu omul acela?! 
Asta-i păcat de Dumnezeu. Pe urmă, pe lumea ceea m-oi duce și [atunci] eu 
să mănânc cadavrul acela?! Nu!” Tata se gândea că o să împuște pe deasupra 
[inamicului], dar lui i-a mers, a fost [înscris] în batalionul de construcții.  Doi 
ani a slujit. El a slujit bine. Tata era în stroibatalion2, dar când trebuia - le da 
2 Batalionul de construcții (trad. rus.)
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arma și “Înainte!” Câte cazuri mi-a povestit el cum a scăpat de moarte. Era 
înalt de 1,80 m. Era printre primii, în prima coloană. Se uită – podul. “Ce 
prost o să lase podul neminat?!” – avea gândire de om gospodar! Analiza 
tot, chiar dacă avea două clase la ruși, toată noaptea în mintea lui socotea: 
ce să vândă, ce să cumpere. Totul în minte ținea. Și zice: “Podu’ îi moartea 
mea…” Ce să facă? Le dădea jambiere; bocani și jambiere. El se preface că i 
s-a dezlegat jambiera, cei din spate îl călcau pe jambiera ceea, soldații strigă: 
“Выведите Бунеску из сторя. Он мешает, у него обмотка развязалась...”3 
Komandir-ul ordonă: “Обмотать и догнать строй!”4 Numai s-au ridicat pe 
pod și, deoată, buh-buh! […] A explodat [podul] și a căzut lumea acolo... 

[Acasă] a venit în ‘46, în mijlocul verii. Era în ajunul foametei. Era o 
căldură! Vitele erau pe șes. Era arsură [arșiță]. Tata mă întreabă: „Ghițișor, 
dragul tatei, da’ unde-s ceilalți?” Zic: “Iată, badea Vasile s-a dus cu oile, cu 
vacile. Surorile - cu mama, la câmp…” Casa era lângă șes. [Tata] s-a dus să-l 
vadă pe fratele cum paște vitele, [pe ceilalți] cum lucrează. Toți lucrau… Țin 
minte, ca azi! M-a lăsat pe mine și s-a dus să-i vadă. Pe urmă a revenit. Ne-
am întâlnit [cu toții acasă]. Ne-a adus cadouri, niște șosete, ca părintele... 
Doi ani nu a fost acasă. Cine trebuia să lucreze pământul ăsta?! Comuniștii 
ăștia ruși, ei au avut ceva în cap?! Când au venit românii în ‘41, tata nu a fost 
[luat] la război. În ’41 el avea 38 ani.

După război [1945-1946] a făcut armata în Kirovograd [teritoriul RSS 
Ucrainene] și acolo îi duceau la tragere. Da’ omul gospodar trebuie să fie 
gospodar în toate! Tata se punea la pământ și i se ordona: “Soldat Bunescu, 
tragerea!” La vre-o 300 de metri erau siluete de om, porc... Trosk! Trosk! - 
le-a țintit pe toate. Era frig de 38-40 de grade, iar ei erau îmbrăcați în cămașă 
și în manta. Nu te încălzea mantaua ceea! Și tata [cât aștepta să tragă și 
ceilalți] sărea pe loc, să se încălzească. Erau acolo și doi nebuni de la noi din 
sat, unul Boghianu și altul Hagiu. De ce-i țin minte? Pentru că acest caz mi 
l-a povestit tata și eu l-am scris. Ei împușcau și nu știau încotro. “Bunescu, 
ajută-ți consătenii!” – komandir-ul5 se temea să nu înghețe ăștia doi. Și tata 
le-a explicat. Ei erau invidioși: “Ia-te, măi, culacul… E tare mintios!?” Și-i 
spun ăștia komandir-ului: “Știți cu cine stați de vorbă?! El este moșier. Este 
din sat cu mine. Este boier!” Dar acela: “Cum vine asta?! Am nimicit toți mo-
șierii, iar aici s-au găsit să vină din Moldova?”

Vin seara doi căpitani și-i iau pe băieții ăștia. Tata se gândește: asta după 
sufletul meu au venit. Așa intuiție avea tata! Trece altă seară. Iarăși, pe la 
ora 12 – veneau căpitanii și-i cerceta [pe Bohianu și pe Hagiu]. Trece vre-o 
3 Să rupă rândurile Bunescu! Ne reține din cauza jambierei... (trad. rus.)
4 Îndreaptă şi revină în rând! (trad. rus.)
5 Comandantul (trad. rus.)
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săptămână, tata le zice: “Măi băieți, eu văd că voi mă coaceți pe mine, dar să 
nu uitați că este Dumnezeu! Iar la mine acasă am jumătate de sat nu de alde 
Hagiu și de alde Boghian, ci de alde Bunescu. Astea toate sunt neamurile 
mele! Și încă doi feciori am și cred că o să fie sănătoși feciorii mei... Și, la 
urma urmei, Dumnezeu e acolo sus și vede tot ce faceți voi. Eu, dacă oi 
muri aicea, [să știți că] voi mă băgați la moarte. Ce spuneți voi acolo, nu mă 
privește, dar eu simt…” Și unul din ei zice: “Bade Toadere, am făcut noi o 
belea, o prostie, dar nu știm cum să ieșim din ea...” Și tată-meu îi învață ce 
să spună: „Noi l-am invidiat. El e gospodar de rând. El sare și se încălzește, 
dar noi ședem la pământ. L-am invidiat și am spus că e pomeșcik6...” Dar ei 
[căpitanii] deja au trimis la Logănești [solicitare], dacă tata e proprietar... 
Știți, tatăl meu a făcut casă pe pământ propriu, dar de la casa noastră era 
un val așa, de vre-o doi metri de înalt și de vreo cinci metri de … - îi ziceau 
“valul lui Manuc Bei” - și acolo era pământ boieresc. Și după ce a făcut tata 
casă, mai mulți au făcut pe [pământ] boieresc. Le da câte șase sote și făceau 
toți case pe pământul boieresc. Căpitanul cela a trimis scrisoare și de aici 
i-au spus: gospodar, a avut 20 de deseatine. Au verificat tot - am găsit acum 
dosarul tatei – și l-au lăsat în pace. 

Când s-a întors tata acasă [în 1946, vara], s-au întors și ei, dar ei pe foamea 
ceea au murit. Amândoi au dispărut. Tata povestea că, fiind la armată, îi 
propuneau să tragă cu plămânii mahorka7. Te îngălbeneai și, ca și cum, aveai 
gălbenele și îți dădea drumul acasă de la slujbă. I-au propus și lui tata să facă 
așa ceva la care tata le-a spus: “Măi băieți, Dumnezeu știe tot. Dacă merit, oi 
rămânea viu, dacă nu - asta-i voia lui Dumnezeu!” Înseamnă că au făcut ceva 
ei singuri, cu sănătatea lor… 

Comuniștii, hai să-l caute, căci nu a dat a patra postavkă 
Tată-meu, când a venit în ’46 de la armata la ruși, roadă nu era. Aveau 

vacă, viței, oi, toate celea aveau și a fost nevoit … nu mai țin minte ce au 
făcut cu dânsele, pentru că în iarnă am intrat fără [animale]. I-au pus pos-
tavkă. Pentru prima [postavkă] tata a mai vândut oi, a cumpărat [ce trebuia 
pentru] postavkă și a dat. La a doua postavkă, tata se duce, mai vinde ceva 
și iar... Când i-o trimis a patra postavkă - era unul în sat, tot [din familia] 
Bunescu,  Dumitrache Bunescu, îi spuneau Balkâz pentru că avea un ochi 
așa, încrușit: “Iată, zice tata, vărul acesta cred, că îmi aduce [ordin pentru 
postavkă], are ciudă pe mine, îmi aduce să mă distrugă...” – tata pune boii 
la car […] și s-a dus. Umbla pe la Ciuciuleni, Stolniceni, Hâncești, căci avea 
neamuri toată valea. A fugit de acasă. Comuniștii, hai să-l caute, căci nu a 
6 Proprietar (trad. rus.)
7 Tutun (trad. rus.)



93

dat a patra postavkă... Tata venea noaptea și aducea câte o pâine sau o pâine 
jumătate – cât putea – căci noi nu aveam nimic... [de mâncare]. Ziua trebuia 
undeva să lucreze, ca să ne hrănească. Avea șase copii. Eu eram de vre-o 4-5 
ani, cei mari erau de 14-15 ani. Comuniștii au pus vecinii [să-l păzească]: 
“Care l-ați vedea, veniți și spuneți ca noi să-l punem la închisoare!” Odată, 
[tata] a venit tot așa, noaptea. De serviciu [la sovietul sătesc] era cineva din 
familia mamei, o verișoară a mamei, făcea de serviciu la selsovet8 noaptea.  
A venit cineva la ea și i-a spus: “Bunescu a venit! E acasă...” Ea trebuia să 
sune la raion, să vină cei înarmați… Ea l-a prevenit: “Badea Toadere, fugi, 
repede! Au sunat la Hâncești să vină să te aresteze...” El a fugit și s-a ascuns 
prin păduri. 

Tata a știut cine [l-a trădat]. “Dumnezeu i-a judeca. Eu nu-s judecător...” 
- tucuța așa spunea. [Oamenii] erau de toate felurile atunci. Nimeni nu vrea 
să-i apuce rușii pe dânșii de gât, să-i gâtuie. [Vecinul] putea să spună că nu a 
văzut, dar s-a dus și a pârât... Tată-meu a scăpat, dar de atunci venea noaptea 
pentru un ceas-două, ne cuprindea, ne pupa pe toți și se ducea înapoi. Odată, 
tocmai înghețase Cogâlnicul și a mers pe de-a dreptul, a venit ud, curgea apă 
de pe dânsul. Era frig, poate vre-o 5 grade sau cât era… Noi l-am dezbrăcat 
repede, l-am încălzit și atunci, eu țin minte, că l-am văzut așa, ziua. El a 
rămas peste noapte pentru că trebuia să se usuce. A venit noaptea și ziua 
s-a dus. Nu se ducea la fereastră să-l vadă cineva pentru că gata! - asta-i 
moartea! S-a ascuns toată iarnă ceea… 

Tata a vândut tot ce a putut pentru ca să dea a patra postavkă. […] Tata 
și lui frate-său, Colea, îi spunea: “Colișor, fine Colea! Cât ai - dă! Nu te pune 
contra statului. Ei o să te nimicească..”. “Ei, că Maria [soția] nu mă lasă…” 
“Maria o să rămână aicea și o să trăiască - tot comuniștii o să vină și o să-i 
hrănească - dar pe tine o să te ducă și ai să te pierzi...” Și așa a fost! În 1948, 
l-au judecat pentru că nu a dat postavkă, pentru că nu l-a lăsat femeia. […] 
L-au dus la selsovet, îl cheamă pe tata – ei credeau că tata nu-l lasă să dea 
postavkă - îi leagă pe amândoi... “Fine Colea, dacă ai de unde da, dă! Dă, 
pentru că a venit răul pe pământ...” L-au judecat pe fratele tatei9, a șezut în 
Solovki, unde ședeau preoții: din ‘48 până în ’53, toamna (Foto 3). A venit aici 
[în Logănești] și nu a găsit unde să se oploșească și s-a dus înapoi [în Siberia], 
la familie, la dânsa [Maria10], dar ea îl schimba… A fost o tragedie acolo…

8 Sovietul sătesc (trad. rus.)
9 Bunescu Nicolae V. (1918 a.n.), acuzat de sustragere de la plata impozitelor, condamnat 
în 1941, conf. art. 51/1, alin. 2C, p. RSSU, la muncă silnică. Şi-a executat pedeapsa în or. 
Arhanghelsk, reabilitat în 1993. Vezi: Cartea Memoriei... , vol. II, p. 415.
10 Bunescu Maria (1918 a.n.) - mama; Bunescu Vasile (1940 a.n.), Bunescu Feodora (1947 
a.n.) - copiii. Vezi: Cartea Memoriei...., vol. II, p. 415. 
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Cu pistolul în mână, măturau podurile…
Foametea? Cum să nu mi-o amintesc?! Am dus mare foame. […] Tata se 

ducea pe la Cernăuți, să ne aducă de mâncare. La Cernăuți a rodit, iar la noi 
era uscăciune. Acolo erau ploi pentru că acolo îs Carpații și oleacă aduceau 
ploaie și era [roadă]. Comuniștii acolo mai puțin au percheziționat lumea 
pentru că nu-i găsea.

Murea lumea primprejur de foame. […] Noi am avut grâu, am avut podul 
plin pentru că tatăl meu nu vindea grâul până nu lua roadă de pe pământ. 
Roada de anul acesta, când o vedea că e uscată, cobora [din pod] pâinea de 
anul trecut. La fiecare o lună sau două se uita să nu aibă pâinea gărgăriță, o 
scotea pe veretcă și o usca, vântura grâul. Pâinea asta o vindea. Ea era bună, 
pentru că o păstra. […] Da’ rușii au măturat toate podurile; cu pistolul în 
mână, măturau podurile… Au scos tot. Tot! De-atâta și foamete a fost la 
noi. Noi aveam grâu, dar... Parcă era puțin că a vândut dobitoacele și toată 
gospodăria ca să dea postavkă?! 

Odată, mergând în tren spre Cernăuți - el mergea în tren pe scară - uitase 
de un semafor și era să moară: „Dragul tatei, era să mor!” Dar Dumnezeu 
a avut grijă de dânsul. Cred, că și noi am avut noroc, căci tata ne aducea 
câte o bucățică de pâine. Iată așa, noi șase copii am trecut peste foame. Da’ 
unul, Spiridon Holban, a avut boi. A păstrat boii, dar doi flăcăi i-au murit de 
foame. Ei… Așa… Lui tot i-au dat o postavkă... 

La tata nu era [situație când] să nu aibă bani. Vindea brânză, pielicele… 
Vindea și avea bani. Da’ dacă nu avea de-acuma nimic, de acuma după foame, 
s-a dus în pădure și a luat un șter - era așa măsură la lemn - de pădure, am 
mers și eu în pădure. Eram un copil de cinci ani, dar țin minte copacul cela. 
Îl tăiau cei mai mari și eu mai încercam să ajut, am venit aici, la Chișinău, cu 
tată-meu, tata a vândut lemne și a făcut bani. Că nu era să se ducă să ceară 
bani! 

RiDiCaRea MaMei, Cu CinCi COPii, în 1949
Tăceți, dragul mamei, nu plângeți
M-am trezit la răsăritul soarelui. Toți bocesc. Mama: “Tăceți, dragul 

mamei, nu plângeți! Dumnezeu e mare, ne-a ajuta și pe noi...” La noi [în 
familie] tocmai se măritase sora mai mare, Catinca. Tatăl meu, v-am spus, 
el nu știa ce înseamnă să nu ai. Omul care nu vrea – acela nu are, dar care 
vrea… Știa că pe la Comrat, aicea la Cimișlia, se vindea vin. Se duce tatăl-
meu, ia un vecin, Anatolie Rotaru, care avea cai și căruță, se duce tata în 
satele vecine, a găsit la cineva vin, a cumpărat și s-a dus să facă bani: aici mai 
ieftin, acolo mai scump. Bani pentru nuntă; altceva nu-i trebuia, cât pentru 
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nuntă. Așa era el, dacă-i trebuia ceva pește - la Hâncești, pe jos se ducea. Mai 
pe scurt, era iute. 

Tată-meu nu era acasă, dar în noaptea de 5 spre 6 [iulie], el zice: “Măi 
Anatolie, tu vezi mașinile astea? Și noaptea trecută au trecut... Nu știu de ce, 
dar mă neliniștesc mașinile astea. Am un simț să mergem acasă. Ia haidem 
acasă!” De la Cimișlia să vii până-ncoace cu căruța - era departe... 

Lelea Catinca, măritată, stătea la mire, dar când a văzut că satul bocește 
a venit la mama, s-o vadă. I-au dat drumul să intre, când să iasă – nu e voie! 
Era chihniță la noi, din partea [casei] la un văr de-a lui tata, care era vecin, 
și mama zice: “Voi alergați pe aici ca să atrageți atenția santinelei...” Toți 
așteptau, că trebuie ceva să facă. Dacă nu se poate să-i ajute pe toți, atunci 
măcar pe asta [sora Catinca] s-o salveze, pentru că știau că-i măritată. Sora 
a sărit gardul pe lângă chihniță, și-a rupt basmaua albă din cap și, pe poartă, 
s-a dus. Au observat: “Стой, стрелять буду!”11 Au împușcat, de trei ori au 
împușcat. Dar ce-au făcut ei acolo [nu știu]… Sora a  fugit, mai în scurt. 

Pe noi, pe la ora 10 a venit mașina. Erau mai mulți în mașina ceea. Ne-a 
încărcat în mașina ceea și ne-au dus în Siberia. Fără tata. […] Tata era primul 
pe listă. Cine a făcut lista? Golanii ăștia din sat. Au venit și le-au spus: “Pe 
cine dai?” “Iată, culac: aista-i Bunescu!” Nici nu lămureau ce înseamnă 
“culac”. Vasăzică, cel mai bogat e Bunescu! Le-au spus pe cine să facă lista.

Tot a rămas în casă… Au furat tot... 
A doua zi a venit tata acasă. Era după ce ne-au ridicat. Când se uită –

santinele la poartă. “Da’ ce? Unde-s?” “Bade Toadere, nu se poate să intri 
în casă. Mata doar nu vrei să mă împuște pe mine rușii?!” Tata a pierdut 
cunoștința. Așa s-a inimat [emoționat], că o pierdut cunoștința. Acela 
[santinela] îl stropește cu apă rece – izvorul nu era departe – și l-a adus în 
fire… Din casă, golicimea asta, comuniștii, au furat tot. [Părinții] aveau cărți 
de tratat oile, Biblie, Epistolie, masă… Tot a rămas în casă… Au furat tot… 
Tata a zis, că dacă nu se poate [să intre în casă], nu se poate. S-a dus și a tras 
la mirele surorii Catinca. Din satul nostru au fost [ridicate] multe familii. 

Ne-au debarcat în Omsk
[În Siberia] am ajuns prin august. Țin minte, că treceam niște poduri, 

râuri mari, Uralul. Dar duceai cont câte zile?! Ne-au debarcat în Omsk. Ne-
au pus în Irtâș pe o barcă, vre-o trei zile am mers cu barca ceea. Au început 
a ne împrăștia pe un mal, pe altul…

Ce am mâncat pe drum? Eram copil, ce puteam eu ține minte? Dar țin 
minte o situație… Era unul, Zubinski, un bandit, cu noi în vagon. Aduceau 
11 Stai, că trag! (trad. rus.)
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câte o kastrule12 mare cu terci . Da’ o femeie acolo cerea într-una: “Dă-mi 
și mie… Dă-mi și mie...” [Zubinski] a înjurat și i-a trântit femeii porția cu 
polonicul în cap… Ea umbla și strângea de pe păr și punea în gură… Nu erau 
conflicte, dar acest moment îl țin minte. Femeia ceea era flămândă…

Nouă suflete într-o cămeruță mică
Locuiam într-o cameră, acolo a fost conducerea colhozului, dar au făcut 

casă nouă pentru dânșii. În locul lor, alte cinci familii le-au pus în camera 
mai mare, iar noi, împreună cu soția finului lui tata - finul Colea, pe care l-au 
pus la închisoare – Maria, trăiam în altă cameră. Nimic [mobilă nu era]! Nici 
masă nu era! Ne-au dat câteva scânduri și am făcut un pat, poate avea 1,5  
metri lățime, și dormeam acolo toți, unul lângă altul. Era un pat al nostru și 
un pat al lor. Maria avea o fiică și un băiat, noi eram cinci copii, pentru că o 
soră a rămas în sat, măritată. Nouă suflete într-o cămeruță mică. Lecțiile le 
făceam pe pat. Și femeia lui unchiul Colea cu copiii și-au făcut un pat…

Cei care au fost trimiși cu traiul la pădure, le-a fost mai bine. Acolo erau 
bărbați, au văzut că aceia [localnicii] au casă și au început și ei cu toporul 
a-și face case. Dar noi, acolo, în colhoz am trăit câte patru-cinci familii într-o 
cămăruță de cinci metri lungime și, poate, trei metri lățime. Nu era nimic 
în ea, numai podeaua. Au întins acolo ce au putut să întindă, vre-o haină, și 
acolo dormeam toți anii ăștia, trei ani [1949-1952]. 

Ne băgam unul lângă altul sub plapumă și ne încălzeam
Țin minte cum prin octombrie [1949], într-o dimineață, mama nu 

avea cu ce să ne facă focul. Avea niște tufle13 cu … din astea, nu înalte. Altă 
încălțăminte nu avea. Și atunci a încălțat niște colțuni din lână și s-a dus după 
lemne. Cine să se ducă?! Copii toți eram, mici… S-a mai dus și izdavoi-ul14 
cu mama, au tăiat berioză15 de asta crudă, acela a ajutat-o, au strâns lemne și 
le puneam pe foc. Și așa ne încălzeam. Da’ ferestrele erau înghețate; așa, sloi 
de gheață era pe ferestre. Noi ne băgam unul lângă altul sub plapumă și ne 
încălzeam... Și rușii acolo trăiau rău, tot cartofi mâncau... 

Baia era a colhozului. Era baie raională. Noi, copiii, mai ajutam, strângeam 
niște lemne și ne lăsau să trecem fără bani, să ne spălam. Cei maturi nu 
se duceau, mama se spăla acasă. Din astea [păduchi, ploșnițe] nu am avut. 
Mama fierbea [albiturile], le fierbea așa, în ceaun, probabil. Pentru săpun 
trebuia să plătești bani. De unde să-i ia?! 
12 Cratiță (trad. rus.)
13 Pantofi (trad. rus.)
14 Căruțaşul (trad. rus.)
15 Mesteacăn (trad. rus.)



97

“Дайте, пожалуйста, kaртошки! Кушать нечего…”16

Mama lucra la colhoz (Foto 4). A doua zi i-au fugărit la lucru, la colhoz. 
Desculță, așa cum era, s-a dus să lucreze acolo. La colhoz vântura grâul, 
iarna dădea grâul prin pucioasa ceea... Și ea lua și punea așa... punea prin 
buzunare câte oleacă de grâu, ca să aducă să avem ce mânca. Aproape de 
Anul Nou nu mai aveam ce mânca. Într-o zi, mama cu sora cea mai mare se 
văicărau: “Ce să facem? Ce să mâncăm? Nu mai avem ce mânca…” “Mamă, 
ia dă-mi trăistuța ceea a mea...” M-am dus la vecini: “Дайте, пожалуйста, 
картошку! Кушать нечего…” De-acum învățasem puțin rusește. Și îmi da 
un cartof. La altă casă - încă un cartof. Și așa am umblat [cu cerșitul]... Un 
cartof îmi da și cu aceea mă mulțumeam. A doua zi, a treia zi – m-am dus 
în Dolgușino, un sat lângă [localitatea noastră] Dubrovnaia. Un pârâu ne 
despărțea. Erau școlari pe acolo, cu care învățam într-o clasă, ajungeam la 
casa lor întâmplător: ce, eu știam unde trăiesc ei?!

[Cei de pe loc] ne-au întâlnit ca pe “culaci”: “Это кулаки, враги народа!17” 
Eu, poate chiar zâmbeam la dânșii, că erau copii ca și mine, dar ei se purtau 
cu noi ca și cu dușmanii. De asta și ne da câte un cartof. Dacă ne-ar fi dat câte 
doi, puteau să-i tragă și pe ei la răspundere. Cartofii, când veneam acasă, îi 
dădeam mamei. Când a venit tata aici [în Siberia, în 1951] la pădure, mai 
făcea niște bani și ne trimitea nouă. Și ne mai alimentam. 

Am lucrat de la șapte ani
Nu țin minte cum ne jucam. Eu am lucrat de la șapte ani, când m-au 

trecut în clasa II-a. Eram cu văru-meu și trece brigadir-ul, pe cal: “Ей, ре-
бята, хотите работать?18” M-a pus căruțaș: înhămam, deshămam, duceam 
calul la păscut. Asta a fost toată joaca mea. Mă duceam dimineața, vre-o 
zece femei încărcau căruța cu îngrășământ organic de la vaci, duceam la 
câmp, iar acolo – două femei o răsturna. Am lucrat în vara ceea până am 
mers iară la școală. În clasa III-a, când a venit tata, m-au transferat în raionul 
Iurghinsk. Vre-o 70 de kilometri de la Zavodoukovsk… Era trasa asta Tran-
ssibirskaia maghistrali19.

De unde eu, copil de șapte ani, să știu rusa? 
În prima toamnă, eu eram de școală. M-am dus la școală (Foto 5). Mă 

duceam desculț. Aveam niște pantalonași, dar [eram] desculț. Acolo toți 
umblau desculț. Școala era la vreo sută de metri. Mă uit, niște fulgi, așa 
16 Dați-ne, vă rog, nişte cartofi! Nu avem ce mânca... (trad. rus.)
17 Sunt culaci, duşmani ai poporului! (trad. rus.)
18 Băieți, voi nu vreți să lucrați? (trad. rus.)
19 Magistrala transsiberiană (trad. rus.)
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mari, cad la sfârșitul lui octombrie. Zic, mă duc la fugă până la școală. Am 
luat trăistuța cu caiete și m-am dus. Acolo m-am scuturat [de zăpadă], iar 
învățătoarea spune: “Георгий, приходи ко мне, я там в чулане что-то по-
ищу...”20 Și mi-o dat niște ciuboțele de-ale copilului ei. Copilul ei era clasa 
V-a. La noi școala era de patru clase... Învățătoarea era soția unui demnitar 
comunist. Totul era în rusă. Învățam așa: “Пишите палочки!”21 De unde eu, 
copil de șapte ani, să știu rusa? Nici mama nu știa. Ascultam cum vorbeau 
ei și de la dânșii deprindeam și noi. Eram cinci-șase moldoveni în clasa I-a… 

Eu am terminat prima clasă peste un an [în 1951]. Am pierdut un an 
pentru că am rămas al doilea an tot în clasa I-a. Învățam bine, dar am fost 
bolnav. Trebuia să aduci spravkă22 pentru zilele când nu mergeai la școală. 
Am răcit, am mai avut bube dulci pe trup… Care spital?! Nu am murit! Am 
rezistat! Nimeni nu avea [grijă de tine], măcar că spitalul era lângă noi, și nici 
nu avea cine. Mama și surorile mai mari, de 12-13 ani, se duceau la lucru, da’ 
noi ăștia care eram la școală – ședeam acasă. Colhozul le plătea pentru tru-
dozile23. Sora cea mai mare a avut ceva cu piciorul și stăteam împreună acasă.

Țin minte, când am terminat școala, învățătoarea ne ia și ne duce la 
plimbare. [Trebuia să luăm cu noi ceva de mâncare.] Eu am luat un cartof. 
Și învățătoarea a luat patru-cinci tartine, le-a tăiat bucățele și ne-a servit 
pe noi, pe copii. Nu aveam cu ce… Este greu să spui, un copil, ce gândea ea 
despre noi. Am făcut acolo [în Siberia] șase clase (Foto 6).

RiDiCaRea tatei, în 1951
“Eu am fost pe front. Unde-i familia mea?” 
Aici [la Chișinău] era unul, Codiță, președintele Sovietului Suprem. Tata 

s-a dus acolo, mai erau din ăștia, zice: “Unde-i familia mea? Eu am fost pe 
front. Unde-i familia mea? […] Duceți-mă la familia mea!” Așa a durat vre-o 
doi ani jumătate, [până] prin ‘51. Pe cei care i-au ridicat [în 1951] i-au dus 
tot în regiunea Tiumeni, numai că mai la sud. Noi cu mama eram la 100 de 
kilometri de la Tobolsk [în raionul Dubrovinsk], iar tata era 250 de kilometri 
de la Tobolsk [în raionul Iurghinsk]. Tata a ajuns aici și le-a scris iar: “Unde-i 
familia mea?” “Unde-s ei [noi cu mama]? Să te mai ducem încolo?!” Au decis 
să ne transfere pe noi cu mama la tata. 

 

20 Gheorghe, treci pe la mine, poate găsesc ceva în debara... (trad. rus.)
21 Desenați bețişoare! (trad. rus.)
22 Recipisă (trad. rus.)
23 Zi de muncă (trad. rus.)
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 “Vă duceți la soț! Împreunăm familia...”
La 1 septembrie [1952] ne-au spus: “Voi vă duceți la soț! Împreunăm 

familia...” Așa este, pe tata l-au dus în Siberia cu cei deportați în 1951. Nu 
știu cum a fost, dar știu că le trebuiau bărbați ca să lucreze și l-au dus la 
pădure. Tata era voinic să lucreze pădurea. Noi eram în colhoz [în raionul 
Dubrovinsk] și ne-au adus la tata. Când am venit la tata, în Lesnoi Posiolok, 
trăiam într-un barak, ca la închisoare. Le trebuiau brațe de muncă. Tata lucra 
[la pădure]. Surorile lucrau la uzkokoleikă, la calea ferată. Era lespromhoz. 

Acolo erau case finskie doma24. Patru apartamente într-o casă. Cu timpul, 
am cumpărat finskii dom. Puneam roșiii. Lelea Catinca ne trimitea semințe. 
[Când roșiile] se făceau mari, le puneam în pâslă și se coceau. Veneau colegi 
la mine, era unul Kadocinikov: “Ce, voi nu faceți [așa ceva]?” “У нас нет та-
ких…”25 Ei nu se ocupau cu așa ceva. Creșteam roșii, curechi. 

Găini nu aveam acolo. În ultimii ani tata a cumpărat o vacă. Am făcut 
încălzire pentru dânsa. Vara strângeam fân cu fratele.

viața în DePORtaRe

Țin minte, când a murit Stalin…
La școală nu am fost pionier. Una Belova, [era pionieră] – tatăl ei era 

locotenent major, krasnopogonnik26, în KGB-ul lor. Probabil, era organizație 
pionerească, dar pe mine asta nu mă privea. Și încă kulaki! Nu vroiam, 
Doamne ferește! Ăștia erau dușmanii mei. Dușmanii mei ăștia erau! Nici 
mama, nici sora nu-mi spuneau nimic, dar când mă uitam la portretele 
celea cu Lenin și Stalin și cu Marx și Engels, intuitiv înțelegeam că aiștia-s 
dușmanii mei. Iată aiștia și-au bătut joc de mine, de părinți și de atâta [din 
cauza lor] noi suntem în Siberia. Nici în gând nu-mi era [să mă fac pioner]. 

[…] Pe Stalin să nu-l cunosc?! Toți vorbeau de Stalin și eu să nu-l cunosc... 
Și pe Lenin, pleșcat... Atunci portretele erau așa: Karl Marx, Friedrich Engels, 
Lenin și Stalin. Stalin era ultimul. Într-un rând, portret după portret. Așa erau 
toate portretele. Aparte nu era Stalin ori Lenin. Anume în ordinea asta. 

Țin minte, când a murit Stalin... Era în ’53. Eu eram bolnav de cori și 
stăteam acasă. Am fost la spital, iar mama căuta ceva roșu - kalină27 - să-
mi dea băutură roșie, că ajută la cori. Și taman pe data de 3-4 martie eu 
rămâneam singur acasă. Și era un aparat de ăsta, farfuria ceea28 – o puneau 
24 Case finlandeze (trad. rus.)
25 Nu avem aşa ceva... (trad. rus.)
26 Securist (n. a.)
27 Călin (trad. rus.)
28 Aici: radio difuzor (n. a.)
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fără plată, numai ca toți să asculte imnul Uniunii Sovietice – și spune: “Вни-
мание, внимание!”29 Vorbea Levitan. „Заболел вождь мирового проле-
тариата. Кровоизлеяние…”30 Da’ eu – numai bucurie... Eu înțelegeam pe 
sufletul meu: “Poate Dumnezeu știe…” Și pe data de 5 [martie] au transmis 
[știrea despre decesul lui Stalin]! 

Am mers la școală după ce a murit Stalin. Mi-au povestit colegii că 
au făcut adunare, când a murit Stalin. Trenurile dădeau gudok31, mașinile 
claxonau. Directorul [școlii] – era unul așa, negru la cap și cârlionțat - venea 
și plângea: “Дорогие дети, умер наш великий вождь…”32 Era un băiat acolo 
și niște fete – la una tata lucra la raikom33, dar băiatul era deștept… îi zicea 
Gorohov: “Что ты, дура, плачешь?! Все умирают!”34 În clasă, vre-o două-
trei fete mai plângeau încă, iar el le ocăra: “Ничего, все умирают!”35 Nu știu, 
dacă el era din deportați, el era rus curat. 

Politica era așa, “că nu-i Dumnezeu”
Când am venit în [1949, în localitatea Dubrovnaia,] raionul Dubrovinsk, 

era un dâmbușor și acolo era cimitirul. Tot acolo era și biserica, la vreo 30 de 
metri de la școala primară. La scurt timp, din biserica ceea au făcut Club. […] 
Rușii au nimicit toate bisericile. Înmormântau oamenii pe locul unde a fost 
biserica. Acolo a rămas și badea Colea. El a venit [la familia sa în Siberia] și 
i-au dezbătut ficatul și a murit. Și fiica lor a murit, la vârsta de cinci ani. L-au 
înmormântat... [în cimitirul de lângă biserică]. Am aflat despre soarta lui de 
la un om, Rusu, din Ciuciuleni, care a venit la frate-său în Sosnovka. Rusu 
a povestit că a venit Colea Bunescu, iar miliționer36-ul i-a dezbătut ficatul... 

Ce fel de pomană?! Noi supraviețuiam, noi nu aveam ce mânca! Politica 
era așa, “că nu-i Dumnezeu”...  Noi uitam de ritualurile astea. L-au pus în 
groapa ceea, i-au făcut moșuroi - și gata!

“Acum la noi trebuie să fie Paștele...”
Sărbătorile noastre nu erau pompoase [în Siberia]; și acolo era tare greu. 

Tata cu mama spuneau: “Iată, acum la noi trebuie să fie Paștele...”; “Iată, la noi 
e Crăciunul acum...” […] Am avut un caz odată. Trăiam în Lesnoi Posiolok, 
trebuia să ne ducem în Iurga, vre-o 25 de kilometri, și tata spune: “Ole hăi, 
29 Atenție, atenție! (trad. rus.)
30 Conducătorul proletariatului mondial s-a îmbolnăvit. Hemoragie… (trad. rus.)
31 Semnal (trad. rus.)
32 Dragi copii, a murit marele nostru conducător…(trad. rus.)
33 Comitetul raional (trad. rus.)
34 Proasto, de ce plângi?! Toți mor! (trad. rus.)
35 Nu-i nimic, toți mor! (trad. rus.)
36 Milițian (trad. rus.)
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ia-l pe Ghițișor – el nu s-a duce la școală, o sanie am găsit eu la vecin – și-ți 
cumpăra... Poate o oaie veți găsi pentru Crăciun. Să ne gătim de Crăciun...” 
Ne-am dus. Un frig era de scăpăra… Ne-am dus prin pădure. Acolo nu am 
găsit nimic. Mama a găsit niște carne, dar tata vroia carne de oaie... 

De 1 Mai era băutură, oameni beți, înjurături, mizerie
De 7 noiembrie, cântau “Вставай, проклятьем закле...!” Noi ședeam 

acasă. Nici mitinguri nu se făceau. Așa fel de manifestații nici nu le simțeam. 
La 1 Mai era manifestație. Și băutură. Se făcea sabantui în pădure, la 

câțiva kilometri de Dolgușino. Duceau încolo butoaie de bere, vin, vodkă. 
Era băutură, oameni beți, înjurături, mizerie. [Numai] rușii se duceau încolo. 
Da’ ce ne trebuie nouă deportații ăștia!? [La mintea lor,] noi trebuia să avem 
o bucățică de pâine și să mulțumim că suntem pe pământ. 

Când ne-am mutat la Lespromhoz, la fel, nu se făcea nimic de sărbători. 

Pustietatea siberiană
Surorile umblau prin pădure și s-au întâlnit cu niște lupi. Poate și eu am 

întâlnit, dar credeam că-i câine, strigam la el și el fugea. Erau și cerbi. Veneau 
la vânat, căci eram nu departe de Tobolsk. Noi trăiam în centru raional, nu în 
pustietatea siberiană. Țin minte, că odată noaptea - să fi fost 40-50 de grade 
frig - se auzeau strigăte pe valea ceea. Ei, tătarii ăștia, umblau cu săniile și se 
auzeau niște strigăte. Noaptea, când aerul e înghețat, se auzea foarte bine, 
însă nu știu ce fel de strigăte au fost acelea. 

Cum de nu ardeau ei de atâta alcool, nu înțeleg?! 
Alcool? Of, Doamne! Care era mai beat, acela se socotea mai cinstit... 

Beau vodkă. Nici nu știu ce mai beau ei… Stalinskaia vodka, cea de 21,20 
de ruble, pe banii de până-n ‘47. Jumătate de litru de spirt costa 15 ruble. Se 
vindea spirt în cekușke37… Bere se vindea, dar țin minte că erau placate pe 
care era desenată cana cu căciula asta de bere și era un fel de critică pentru 
băutorii de bere. Placatul era peste tot, unde era lume. Rachiul, însă, nu era 
condamnat. La 1 Mai erau butoaie cu bere. Raipotrebsoiuz-ul aducea, deși 
oficial critica [berea]. Atâta beau, atâta beau! Cel mai urât lucru, care nu 
mi-a plăcut mie la ruși, erau bețiile. Beau până… Cum de nu ardeau ei de 
atâta alcool, nu înțeleg?! Da’ poate și ardeau, dar lumea nu vedea: a ars, l-au 
dus la cimitir, l-au îngropat și – la revedere! Așa o cultură joasă aveau…

37 Aici: sticle de alcool (n. a.)
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Veneam după apă și vară, și iarnă
Fântâni erau. De la Irtîș, era un loc în delta Irtîșului, acolo nu inunda; 

arau, dar pe 50 de metri era acest podiș mai înalt. Au făcut o groapă, au pus 
lemne și s-a făcut ca fântâna, dar nu era fântână. Nu era adâncă, izvora de sub 
deal. Veneam după apă și vară, și iarnă. Era o scândură lângă ea, ne aplecam 
și luam apă cu căldarea. Veneau cu săniile, butoiașe. Care avea posibilitatea, 
venea cu un butoi de 150-200 de litri, încărca apa și o punea în sențî38. Se 
trezeau dimineața, stricau gheața cu toporul, o topeau și o foloseau ca pe apă 
numai să nu se ducă dimineața, când e frig, după apă.  

“Iată viața noastră, și iată la ce ne-au adus...”
Sora mea Catinca, cea care a rămas în sat măritată, trimitea câte o posîl-

kă39 și punea acolo sămânță de răsărită. Punea ziare [în interior] jos și sus și, 
odată, ziarele, cred că au fost luate direct de pe masă de era pe unul din ele 
urma paharului, cum a stat pe ziar, și tată-meu se uită: “E-e-eh...” Era urma 
paharului cu vin. Mă pricepeam eu, că avea tata o durere: “Iată viața noastră, 
și iată la ce ne-au adus...” 

Eu mă duceam la piață, apoi și fratele se ducea; vindeam niște sămânță, 
primeam niște bani, mai puneam de-ai noștri și cumpăram câte o bucățică 
de materie și îi trimiteam înapoi posîlkă. Ce ne mai trimiteau de acasă? 
Eu puneau câte o gutuie… Da’ ce poți să mai pui? Că mergea trenul două 
săptămâni. Le controlau. Dacă vedea că-i răsărită… Ei nici nu mâncau răsă-
rită… Nici nu știau ce-i asta!

Noldovenii erau așa, mai...
Balticii vorbeau cu accent. Nu am avut vecini baltici. Ei trăiau tot în ba-

rak, dar mai în centru, în Sosnovka, unde am trăit în ultimul timp. Purtarea 
lor se deosebește radical [de a noastră]. Pe moldoveni nu-i vedeai să se 
adune așa, “moldovan cu moldovan”, dar balticii – erau toți împreună. Mai 
țin minte, că era unul Salski, înalt de 2,35 metri; el și-a vândut scheletul și a 
luat cinci mii de ruble pe scheletul lui, când era viu. Ei vorbeau pe limba lor, 
purtau pălării, erau eleganți, cu paltoane. Erau oameni frumoși. 

Dar moldovenii erau așa, mai… Moldovenii nici nu vorbeau unul cu altul 
moldovenește. În casă vorbeam numai moldovenește, iar în public vorbeam 
numai rusește: Vrag naroda40! Și asta am simțit-o până am depus partbi-
let-ul41. [I-am întrebat, atunci]: “Cât am achitat? Întoarceți-mi tot! Pentru ce 
38 Tindă (trad. rus.)
39 Colet (trad. rus.)
40 Duşman al poporului (trad. rus.)
41 Biletul de partid (trad. rus.)
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achitam? Pentru ura cu care mă tratați? Nu, băieți, greșiți! Noi nu suntem 
așa fel de oameni! Acea istorie pe care o știți voi - a trecut! Acum va apărea 
o istorie nouă. Cea pe care noi într-adevăr am trăit-o!”

ReveniRea aCaSă (1956)
Am terminat școala la internat, în limba rusă
În 1956 am venit înapoi. [Acasă] am venit mai întâi eu, fratele și sora, 

cea care era bolnavă. În ’56 pe 27 [august] ne-am pornit, iar la 1 septembrie 
eram aici [Moldova]. Motivul a fost să venim la școală. Am venit la școală 
și aducem documentele. Ne-au zis: “Mai bine du-te la Hâncești. Acolo este 
[școală] în limba rusă”. M-am gândit, de ce să pierd un an, mai bine mă duc la 
Hâncești (Foto 7). Acolo era internat și așa am terminat școala în limba rusă. 

În casa noastră, de unde ne-au luat, au făcut școală
Părinții s-au întors în februarie 1957. Ei veneau în pâsle, da’ aici ploua. În 

casa noastră trăia un doctor veterinar. S-au oprit la sora Catinca, dormeau 
la ea, pe laiță. Au trăit o săptămână la sora, apoi au găsit o căsuță părăsită 
și s-au mutat acolo. Au văruit-o. […] În casa noastră, de unde ne-au luat, au 
făcut școală de o clasă.

Mama a ales să rămânem în sat
Părinții au lucrat în sat, la colhoz. Mama a ales să rămânem în sat. Mama 

a spus: “Eu de aici nu mă duc nicăieri...” În Drăgușeni era un președinte tânăr 
și acolo da 29 ruble pe trudozi, la noi în Logănești da câte o rublă. Tata 
spunea să ne ducem să lucrăm, și-om face o casă… Mama, însă, nu a fost de 
acord. Tare mulți s-au aranjat prin Chișinău… Vezi, că lumea în colhozuri 
murea de foame. 

ReinteGRaRea în SOCietate

Auzeai: “Ce-ai venit aici?” „Ce cauți aici?” ”În Siberia e locul tău!” De 
fapt, trebuia să ne ducem [la Chișinău]. Știți, când fiecare se uită la tine ca 
la un criminal… Nu-ți spune, dar simți. Chiar poți să spui, că mai toți te 
socoteau ca pedepsit pe dreptate. Ce era să fac?! Să mă duc să-i spun că nu 
are dreptate?! Că: “Puteai să fii tu în locul meu. Tat’ tău să fi lucrat mai bine, 
să fi făcut gospodărie - avea să fiți și voi ridicați!” Dar nu puteai să spui. Se 
ducea la selsovet și spunea: iată, el face agitație! Zice că el e drept și că voi 
l-ați pedepsit pe nedrept. Și pe urmă îți găsesc clenci că nu-i fi bucuros de 
viață!
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Președinte în colhozul nostru era unul, Gaburici Kirill Vasilievici. El tot 
șapte clase avea, a intrat în partid și l-au făcut președinte de colhoz. El vedea 
că noi lucrăm. Și mama lucra vara la prășit. Și eu lucram. Aveam 14 ani, dar  
lucram. A văzut că toți muncesc. [După ce în sat] au construit altă școală, îl 
cheamă pe tata și îi zice: “Moș Toadere, ia treceți de la Ciobanu, din cocioaba 
ceea, treceți aici și-ți trăi în casă...” Adică, în casa din care ne-au luat. Noi 
am început a face gardul, căci era dărâmat tot, aduceam cu spatele lemn de 
la pădure. Dar era unul în sat, Efrim Sârbu. Când mergea în sat, trecea pe 
lângă casa noastră. El trece într-o zi pe lângă casă, cică “Noi avem partso-
branie42”, și zice: “Da’ ce, Badea Toadere, nu te-ai săturat de bogăție?!” Iar 
noi cu tata vroiam să punem copaci, eu făceam gropi, ca să punem niște 
fructiferi... Se duce [Sârbu] la adunarea comuniștilor: “Kiril Vasilievici, ce, 
culacii au început iar a ridica capul?! Le-ai dat casa ca să facă bogăție?” Și 
gata! Președintele dimineața îl cheamă pe tucuța: “Moș Toadere, nu pot face 
nimic. A venit Efrim Sârbu, a ridicat întrebarea…” Am strâns tot ce aveam, 
am luat tot din pământul nostru o bucată, de la drum, și am făcut alta. Am 
făcut altă casă în spatele lotului nostru, căci de la drum a făcut altul. 

aFiRMaRea în viață
Școala de Aviație
În ’61 am intrat la Școala de Aviație. Am avut școală de pilot. Am zburat 

pe AH 243. Am zburat până la 60 ani. […] Eu, de fapt, am vrut să mă duc 
în militărie, dar fratele a venit în Chișinău și se întâlnește cu fratele Nadei 
Pascal: “Iată anunț în ziar, că primesc la studii pentru aviația civilă...” În ’59. 
Fratele se duce, trece comisia, dă examen și trece. El îmi spunea: “Nu te 
duce în militărie, căci acolo ai să fii soldafon44...” Și așa am mers în aviație, 
am lucrat pilot toată viața. […] Studii superioare n-am dovedit să fac. Au 
început a scădea vederile. Am intrat la Academie, la Școala Superioară de 
Aviație, prin ‘72. Am început mult să învăț. Nu am terminat-o, căci am 
început a pierde vederea. 

Eu am socotit că de-acum ieșire nu-i
Toți moldovenii simțeau apăsarea pe pielea lor. Rușii, în primul rând, 

apăsau cum? Unde-i mai greu, ne puneau pe noi [moldovenii], dar la plată, ne 
plătea mai puțin. Moldovenii, în genere, cei care intrau în partid se foloseau 
de privilegiile pe care le aveau rușii. Era în ’70, când eram al doilea pilot la 
42 Adunare de partid (trad. rus.)
43 Aeronava Antonov An-2 (trad. rus.)
44 Militar (trad. rus.)
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ЯК 4045. Veneau copii de-acum, pațani46, și îi făcea komandiri, da’ eu - nu. Și 
așa a fost până când… Ieșire nu aveam. Eram familist, aveam copil mic acasă. 
Credeam, că toți piloții suntem egali… Era unul, S. îi era numele de familie. 
Au început a-l face komandir de echipaj, dar așa și nu l-au făcut. Da’ zbura 
băiatul bine. Nu era în partid! S. așa și le-a spus: “Eu în partidul vostru nu 
intru!” 

Eu am socotit că de-acum ieșire nu-i; eu am copii și copii mei trebuie să 
aibă un viitor... Am devenit membru în ’79. Eu am scris cerere, iar a doua zi: 
“На тренажер в Киев!”47 Deci, mi-au dat voie la ЯК 40, komandir, pentru 
că eu m-am implicat în partid. Nu știau că eram deportat. Asta și mă salva. 
Când am intrat în ’79 în partid, la adunare - mai mulți vorbeam așa dintre 
care intrau – care era deportat spuneam: “Уехал в Россию в ’49 году”48. Ei 
știau, că tu... [ai fost deportat], dar rușii comuniști salutau asta: Că tu nu 
ai în gândul tău [părerea], că ei au făcut crimă când te-au “pedepsit”... Tu 
recunoști, în așa fel, că tu te-ai dus [singur]. 

Am fost în Partid până prin ’89. Când s-a început cu Gorbaciov, în ’89, 
au început băieții a ieși… Și eu am zis: “Я тоже выхожу из вашей партии!”49 
Eu nu am ținut cuvântare nici într-un loc, n-am criticat pe nimeni, nu am 
susținut partidul acesta niciodată. Mi-au spus: “Пиши заявление!”50 Scriu: 
“Не желаю быть членом самой кровавой и самой преступной организа-
ции мира - КПСС!”51 Îl întreb: “Доволен? Вот это мое мнение. И вы знае-
те что это преступление и вы все преступники. Почему я до сих пор  не 
командир на TУ 134!?”52 ... Și-au bătut joc. Eu le trebuiam ca să le plătesc 
cotizația. În fiecare lună – câte 30 de procente. Ei ziceau așa: Moldovenii 
numai prin partid o să se facă komandiri.  

[La școala de aviație] nimeni nu știa [că am fost deportat]. Eu mă temeam 
nu cumva cineva… Era KGB-ul nostru. Erau mulți studenți din Ghana, din 
Nigeria. Pe unul l-au prins că se ocupa cu spionajul. Eu mă temeam să nu se 
găsească vreun idiot de-al nostru să spună, că am fost deportat. Atunci avea 
să mă [exmatriculeze] za neuspevaemosti53. Ce-ai să-i spui?! El o să spună, că 
nu știi a zbura pentru că era trimis ca să mă taie pe mine din profesia mea... 
45 Aeronava Yak-40 (trad. rus.)
46 Băiețandri (trad. rus.)
47 La antrenament la Kiev! (trad. rus.).
48 Am plecat în Rusia în anul 1949. (trad. rus.)
49 Eu, de asemenea, ies din partidul vostru! (trad. rus.)
50 Scrie cerere! (trad. rus.)
51 Nu doresc să fiu membru al celei mai sângeroase, celei mai criminale organizații din 
lume - PCUS! (trad. rus.)
52 Eşti mulțumit? Iată părerea mea! Ştiți singuri că este o crimă, iar voi toți sunteți criminali. 
De ce nu sunt numit până în prezent comandant de echipă pe Tu-134? (trad. rus.)
53 Pentru nereuşită la învățătură (trad. rus.)
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Nimeni nu a aflat. Săracul fratele meu - toate lucrurile negative le făcea el - 
bea cu rușii și, po piane54, a spus: “Вот, я был выслан, как я в партию всту-
плю?!”55 Da’ rușii spuneau: “Давай, Вася, вступай!”56 El e mai mare cu patru 
ani și a terminat școala înaintea mea. Așa au aflat. 

Zburam al doilea pilot pe ЯК 40. Zburam în condiții complicate: ceață, 
omăt, vizibilitatea redusă. Peste hotare nu zburam. Când am ieșit din 
Uniune, am început a zbura peste hotare (Foto 8). Dar eram bătrân, peste 50 
de ani… Odată, prin ‘75/’76, trebuia să plece helicopterele în Ungaria. Vine 
komandir-ul: “Жора, ты хороший пилот. У того братья в тюрьме. У того 
что-то...”57 Trebuia să dau documentele la KGB, să-mi gătească pașaport... 
Eu uitasem că am fost ridicat! Ancheta ceea am completat-o. Am prezentat 
16 fotografii… Și [dosarul] s-a dus la KGB... Nu mi-au făcut nimic.

Multe provocări erau. Veneam noi, echipajul, și: “Hai, să servim câte un 
pahar, căci mâine suntem liberi!” “Hai!” Eu aveam vin la garaj. Întrebam: 
“Tu cât servești?” “Patru pahare.” “Na-ți patru pahare!” “Tu cât beai?” “Două 
pahare...” “Na-ți două pahare! Dar eu beau unul...” “De ce așa? Ești bolnav?” 
“Gândiți-vă ce vreți…” Eu știam că din patru persoane, cât era echipajul, 
unul este provocator; el scrie la KGB, că acela se poartă așa și așa. Iar dacă 
mă cheamă pe mine: “Nu, domnule căpitan-maior!” Nu m-au chemat. Dar 
eu simțeam [că mă urmăresc]. Chiar dacă vorbeam la telefon, simțeam cum 
cineva suflă [în receptor]. Eu sunt ca și tatăl meu: iute, bun, mintios. Mă 
scuzați, că eu despre mine spun așa… Eu, în genere, m-am deprins să simt, 
să anticipez ceea ce mă așteaptă pe mine. Când analizezi tot, lucrurile merg 
cum trebuie. Eu caut ieșire fără confruntare. Frică n-am. Rușii m-au stimat 
până la ultimul moment [de aflare în serviciu]. Și acum mă salută. De ce? 
Pentru că eram voinic, nu înjuram pe nimeni, nu făceam un rău la nimeni. 
Mă purtam respectabil. 

viSuL (ne)îMPLinit aL tatei
Ne-au făcut [Mircea] Snegur cu [Alexandru] Moșanu înlesniri, dar au 

venit comuniștii și le-au scos pe toate! […] Cum de nu se ridică azi lumea 
contra lor, dacă știm că ei au fost criminali?! Înseamnă că se tem de dânșii, că 
trebuie de scos frica din oameni, ca lumea să înceapă să se stimeze. 

Ce spunea tata despre puterea sovietică? El nu se implica în vorbele astea 
[despre politică]. Era la noi un comunist în sat, vecin cu noi era. […] Tata 
mai ieșea la drum, căci noi trăiam la răscruce, ieșeau oamenii să mai stea la 
54 La beție (trad. rus.)
55 Am fost deportat, cum să intru în partid?! (trad. rus.)
56 Hai, Vasea, scrie cerere! (trad. rus.)
57 Jora, eşti un pilot bun. La unul fratele este în închisoare, la altul e altceva... (trad. rus.)
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vorbă, și ieșea ăsta, Grigore Carabăț: “Ei, bade Toadere, cu cine o fost mai 
bine? Cu românii ori cu rușii?” Tata, om deștept, măcar că era fără școală, 
le răspundea: “Măi, Gligoraș, eu am să-ți spun așa. Pentru orice țară omul 
muncitor trebuie, el aduce bogăție țării. Cel care nu muncește, nu trebuie la 
nimeni.” Și gata. A închis gura Carabăț. Da’ îl provoca [pe tata] să spună ceea 
or ceea, să se ducă la sovietul sătesc și să-l toarne. […] 

Mama nu vorbea de politică, că amuș aiștia te luau pentru că faci politică. 
Mai țin minte, când au apărut primele cărți de școală cu portretul lui 

Stalin și Lenin pe primele pagini – fratele meu umbla la școală, încă aici, în 
Logănești - când le vedea tata, nu se putea reține: “Zidirea măsii! Iată idiotul 
ăsta, criminalul ăsta și-a bătut joc de noi!” Și așa făcea cu degetul [le strivea 
chipul cu degetul mare]. Asta se vorbea în casă, între noi. Tata nu înjura, el 
credea în Dumnezeu, dar în cazul ăsta... Tatăl meu, sărmanul, nu a ajuns să-
și vadă dreptatea cu ochii proprii. Tata a murit în 1979, iar mama - în 1978. 
Vremurile celea au apărut acum, după ’90, dar el s-a dus în ’79. Țin minte  
ne spunea tata: “Dragul tatei, să țineți minte, dreptatea noastră o să vină!”  
El aștepta vremea asta. Tot timpul, după ce a revenit acasă, taică-meu aștepta. 
Era conștient că trece printr-o perioadă de nedreptate. Zicea: “Dragul tatei, 
m-am întâlnit cu un om, la Hâncești, și mi-a spus: ‚Toadere, să ții minte, 
că lingura care ți-au furat-o comuniștii și pe aceea au s-o caute să ți-o dea 
înapoi! O să vină vremurile celea!’” Și tată-meu aștepta vremea asta… 

Gheorghe Bunescu
18 octombrie 2013
or. Chișinău
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aneXe

Foto 1. Toader Bunescu, s. Logăneşti, r. Cotovsc, 1978.
Foto 2. Olga Bunescu, s. Logăneşti, r. Cotovsc, 1960.
Foto 3. Nicolae Bunescu, după eliberarea din închisoare, 1953.

Foto 4. Olga Bunescu cu feciorii Vasile și Gheorghe, loc. Dubrovka, reg. Tiumeni, 
1950.
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Foto 5. Gheorghe Bunescu (rândul de mijloc, al 4-lea stânga), clasa I-a, loc. Dubrovnaia, 
r. Dubrovinsk, reg. Tiumeni, 1950.

Foto 6. Gheorghe Bunescu (rândul de sus, al 4-lea dreapta), clasa V-a, loc. Sosnovka, r. 
Iurghinsk, reg. Tiumeni, 1955.
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Foto 7. Frații Gheorghe (dreapta) şi Vasile (stânga) Bunescu, în grădina Şcolii 
Internat din or. Hânceşti, primăvara, 1959.

Foto 8. Gheorghe Bunescu, Atena, 1999.
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Anexa 9. Certificat de “proveniență de culac” a lui Toader Bunescu.



112

Anexa 10.    Copia adeverinței de reabilitare a membrilor familiei lui Toader 
Bunescu, Chişinău, 28 aprilie 2006.
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LiSta PeRSOaneLOR inteRvievate (vOL. i)

Gheorghe BuneSCu - născut în 1942, s. Logănești, jud. Lăpușna; deportat în 
1949, reg. Tiumeni, URSS; intervievat în octombrie 2013, or. Chișinău.

ion CaRaS - născut în 1935, or. Bălți; deportat în 1949, reg. Irkutsk, URSS; inter-
vievat în octombrie 2013, or. Bălți.

elena CateLLi - născută în 1937, s. Nicolaevca, jud. Bălți; deportată în 1947, reg. 
Irkutsk, URSS; intervievată în octombrie-decembrie 2013, or. Chișinău.

vasile CeRCavSChi - născut în 1928, com. Bănila pe Siret, jud. Storojineţ; de-
portat în 1941, reg. Aktiubinsk, RSS Kazahă; intervievat în noiembrie 2013, com. 
Igești, r. Storojineț, reg. Cernăuți, Ucraina.

vasile FeteSCu- născut în 1937, s. Chițcanii Vechi, jud. Orhei; deportat în 1941 
și 1949, reg. Kzîl Orda, RSS Kazahă; intervievat în februarie-martie 2014, or. Chi-
șinău.

vasile FRunze - născut în 1932, s. Recea, jud. Bălți; deportat în 1949, reg. Kurgan, 
URSS; intervievat în octombrie 2013, or. Rîșcani

Maria GROzavu (până la căsătorie JaLOBă) - născută în 1936, s. Recea, jud. 
Bălți; deportată în 1949, reg. Kurgan, URSS; intervievată în octombrie 2013, s. Re-
cea, r. Rîșcani

viorica iLaŞCiuC (până la căsătorie ROtaRu) - născută în 1938, s. Aluniș, jud. 
Bălți; deportată în 1947, reg. Kurgan, URSS; intervievată în octombrie 2013, s. Alu-
niș, r. Rîșcani

aref LeanCă - născut în 1927, s. Lopatnic, jud. Edineț; deportat în 1951 în reg. 
Tomsk, URSS; intervievat în octombrie 2013, or. Bălți

iulia OPRea (până la căsătorie PLăCintă) - născută în 1942, s. Drochia, jud. 
Bălți; deportată în 1949, reg. Tiumeni, URSS; intervievată în iulie 2013, s. Drochia, 
r. Drochia

nadejda PaSCaL - născută în 1943, s. Durlești, jud. Chișinău; deportată în 1949, 
reg. Tiumeni, URSS; intervievată în noiembrie-decembrie 2013, or. Chișinău

Filip PLăCintă - născut în 1930, s. Drochia, jud. Bălți; deportat în 1949, reg. 
Tiumeni, URSS; intervievat în iulie 2013, s. Drochia, r. Drochia

Maria zMău (până la căsătorie ChePtea) - născută în 1935, s. Limbenii Vechi, 
jud. Bălți; deportată în 1949, reg. Kurgan, URSS; intervievată în octombrie 2013, 
or. Bălți
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http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/590252
http://catalog.bnrm.md/opac/author/610838
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/551438
http://catalog.bnrm.md/opac/author/445029
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/552805
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/552805
http://catalog.bnrm.md/opac/author/707338
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/552361
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/552361
http://catalog.bnrm.md/opac/author/456379
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/552815
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/552815
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Arhive de istorie orală (mărturii audio, video, transcrieri interviuri, 
documente din arhivele de familie)
1. Arhiva de Istorie Orală “Românii în Gulag”, (coord.) Institutul de Istorie 

Socială “ProMemoria”, Chișinău-Bălți.      
2. Mărturii ale deportaților din fosta RSS Moldovenească. Deportări/md, (per-

soane de contact) Viorica Olaru-Cemârtan; Ghenadie Popescu,  Chișinău, 
http://deportari.md. 

3. Проект “Устная история. МССР - депортации 1949 года”, (сост.) 
Алексей Тулбуре, http://culturossica.ru/members/moldovan/. 

Surse documentare audio și video
1. Chistruga, Ion; Alina Ciutac (regie), Film documentar “Golgota Basarabiei”, 

(consultanți) Elena Postică, Mihai Tașcă, Chișinău, Studioul „Moldova-Film”, 
2010. http://www.youtube.com/watch?v=YcaZeZ3jD6E. 

2. Ețco, Tatiana (reporter de gardă), Viața ca un Gulag, partea I-II, Chișinău, 
Ziarul de Gardă, 2011. http://www.youtube.com/watch?v=IDmYyCOurzw; 
http://www.youtube.com/watch?v=Dudn-ER4yR0.

3. Pârlea, Bogdan; Monahul Moise (regie), “Să nu ne răzbunaţi!” Deportări în 
Siberia (mărturii despre suferințele românilor din Basarabia), Fundația Pă-
rintele „Arsenie Boca” și Fundația „Sfinții Închisorilor”. http://www.youtube.
com/watch?v=J8wIXxkftZI .

4. Ursu, Valentina (reporter), „Siberia ceea de gheață...”, Chișinău, Europa Li-
beră, 2011, 9 iulie. http://www.europalibera.org/content/article/24260313.
html .

5. Мелетин, Владимир (режиссер), Документальный фильм 
“Евфросиния Керсновская. Житие”, созданный к 100-летию  
Е. Керсновской, (сценарист) Ирина Мелетина,  часть I-III, Москва, 
Арт-Нуво студия, 2007. http://rutube.ru/video/d44bbe01589bf7a36a7
4c71108912895/. 

http://deportari.md
http://culturossica.ru/members/moldovan/
http://www.youtube.com/watch?v=YcaZeZ3jD6E
http://www.youtube.com/watch?v=IDmYyCOurzw
http://www.youtube.com/watch?v=Dudn-ER4yR0
http://www.youtube.com/watch?v=J8wIXxkftZI
http://www.youtube.com/watch?v=J8wIXxkftZI
http://www.europalibera.org/author/20537.html
http://www.europalibera.org/content/article/24260313.html
http://www.europalibera.org/content/article/24260313.html
http://rutube.ru/video/d44bbe01589bf7a36a74c71108912895/
http://rutube.ru/video/d44bbe01589bf7a36a74c71108912895/
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DEPORTĂRILE STALINISTE – O TRAUMĂ  
A MEMORIEI ROMÂNILOR BASARABENI 

Ludmila D. Cojocaru
Institutul de Istorie Socială “ProMemoria”

Mărturiile victimelor represaliilor staliniste în RSS Moldovenească 
(1940-41, 1944-1949, 1951) sunt țesute din multă suferință și durere. Astăzi, 
puține dintre aceste amintiri mai pot fi salvate. Cu certitudine, cele înmă-
nuncheate în volumul de față sunt doar câteva file din memoria neamului, 
dar sunt pasibile să coboare suficientă lumină asupra evenimentelor drama-
tice prin care au trecut basarabenii în perioada terorii bolșevice. Sunt două-
sprezece studii de caz inedite – oglinda vie a secolului trecut; ele dau voce 
memoriilor și sentimentelor ținute mai multe decenii sub tăcere. Or, “pentru 
regimul sovietic, însăși această memorie a fost o amenințare serioasă”1. 

Totuși, la mai bine de două decenii de la Semnarea Declarației de Inde-
pendență a Republicii Moldova (1991), valorificarea complexă și sistematică 
a memoriei deportărilor mai rămâne a fi un deziderat în calea decomuni-
zării și democratizării. Ignorarea mărturiilor trecutului (amintiri, jurnale, 
notițe, scrisori, fotografii, obiecte personale din arhivele de familie, muzee sau 
arhivele publice) este un simptom îngrijorătoar ce denotă, adesea, discrepanțe 
în evoluția societății, alimentează memorii competitive, retrăiri nostalgice și 
atitudini ambigue față de ceea ce a fost regimul comunist în RSSM.2 

Accesul (limitat) la studierea documentelor de arhivă3, inaugurarea 
1 Irina Shcherbakova, The Gulag in Memory, in Memory and Totalitarianism, Luisa Passe-
rini (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1992, p. 103-116, p. 103.
2 Virgiliu Bîrlădeanu, De la practici de comemorare la nostalgie după URSS: dilemele me-
moriei colective în epoca post-totalitară, în In honorem Alexandru Moşanu: studii de istorie 
medievală, modernă şi contemporană a românilor, Nicolae Enciu (coord.), Cluj-Napoca: 
Editura Academia Română, 2012, p. 693-700; Ludmila Cojocaru, Memoria colectivă în so-
cietatea post-conflict: semnificația şi căile reconcilierii, în ProMemoria. Revista Institutului 
de Istorie Socială, vol. I, nr. 1-2. Chişinău: USM, 2011, p. 170-182; Anatol Petrencu, Lud-
mila D. Cojocaru, Memoria deportaților, travaliul memoriei neîmpărtăşite, în Literatura si 
Arta, nr. 27, 4 iulie 2013, p. 2. 
3 De ex: Ion Varta, Deportările în masă din RSS Moldovenească din 5-9 iulie 1949. Opera-
ţiunea “Sud”. Studiu. Documente, vol. 1, Chişinău, Editura Litera, 2011; Ion Varta, Tatiana 
Varta, Igor Şarov, Asasinările în masă din RASS Moldovenească în perioada Marii Terori 
(1937-1938), vol. I, Documente desecretizate din arhivele MAI şi SIS ale Republicii Moldova, 
Chişinău, Editurile Arc şi Cartdidact, 2010; Ion Varta, Deportările în masă din RSS Moldo-
venească din 13-16 iunie 1941. Studiu. Documente desecretizate din arhivele MAI şi SIS ale 
Republici Moldova, Chişinău, Editura Litera, 2011; Ion Varta, Deportările în masă din RSS 
Moldovenească din 5-9 iulie 1949. Studiu. Documente desecretizate din arhivele MAI şi SIS 
ale Republicii Moldova, Chişinău, Editura Litera, 2011; Elena Postică, Vera Stăvilă (coord. 
şi red. ştiințifică), Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, vol. I, 
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muzeelor tematice4, publicarea lucrărilor cu caracter memorialistic5 și, 
nu în ultimul rând, agenda partidelor politice perindate la guvernare între 
1991 și 20096 s-au dovedit a fi eforturi neconvingătoare pentru articularea, 
apropierea și concilierea memoriilor. 

aspecte metodologice
Valorificarea memoriei deportărilor staliniste în RSSM este, în primul 

rând, un proiect de istorie orală7, invocând “funcția primordială a memo-
riei - aceea de recuperare”8. Din punct de vedere metodologic, cercetarea 
prevede studiul documentelor de arhivă, publicațiilor din presa epocii și a 
materialelor apărute după reabilitarea deportaților, consultarea arhivelor 
de familie, bibliografiilor de specialitate şi, nu în ultimul rând, confruntarea 
mărturiilor valorificate cu alte memorii, documente, studii publicate. Prin 
genericul său, proiectul a extins semnificația sovietică a noțiunii de “Gulag” 
– sistemul de administrare a lagărelor staliniste - desemnând prin acest 
concept simbolic întreg arealul conturat pe harta statului sovietic de așa-
numitele “așezări speciale” în care și-au pierdut viața și spulberat destinele 
mii de români basarabeni.

În realizarea volumului au fost antrenați cercetători, cadre didactice, stu-
denți, dar și instituții publice și neguvernamentale interesate de cunoașterea 
trecutului, care au facilitat procesul de identificare a informatorilor, au oferit 
proiectului consultații și suportul logistic.9 

Chişinău, 1999; vol. II, 2001; vol. III, 2003; vol. IV, 2005.
4 De ex: Muzeul Victimelor Deportărilor şi Represiunilor Politice, Chişinău; Muzeul “Sibe-
riada”, s. Mereni, r. Anenii Noi; Muzeul “Memoria Neamului”, mun. Chişinău.
5 Vezi: Bibliografia Memoriei (1989-2013), în Românii în Gulag: memorii, mărturii, docu-
mente, vol. I, Chişinău, Editura “Balacron”, 2014,  p. 305-319. 
6 De ex: Decretului prezidenţial privind declararea la 24 iunie 2010 a zilei de 28 iunie 1940 
“Zi a ocupaţiei sovietice  şi a comemorării victimelor regimului totalitar comunist”, dez-
velirea “Pietrei Comemorative” din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău; organi-
zarea “Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica 
Moldova” prin Decretul Preşedintelui interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu din 
14 ianuarie 2010”.
7 Culegerea de mărturii “Românii în Gulag: memorii, mărturii, documente” este al doilea 
volum din seria publicațiilor tematice realizate de Institutul de Istorie Socială “ProMemo-
ria”, Universitatea de Stat din Moldova în cooperare cu Universitatea de Stat “Alecu Russo” 
din Bălţi, cu sprijinul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, 
în perioada 2013-2015.
8 Paul Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea, Timişoara, Amarcord, 2001, p. 38. 
9 De remarcat aici sprijinul substanțial al instituțiilor preocupate de păstrarea memoriei 
victimelor represiunilor staliniste: Muzeul “Memoria Neamului”, Chişinău; Asociația Aso-
ciaţiei Foştilor Represați şi Deţinuţi Politici din Republica Moldova, Asociația Deportaților 
din or. Bălți, muzeele locale, sprijinul colegilor de breaslă preocupați de includerea memo-
riei deportărilor în activitatea preuniversitară, dar şi a celor interesați de salvarea memoriei 
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Alegerea noastră s-a îndreptat în mod special spre oamenii simpli care 
nu au avut anterior posibilitatea de a-și împărtăși memoriile într-un context 
public, din varii motive, dar care au manifestat deschidere pentru valorifica-
rea memoriei prin amintiri generoase și mărturii relevante. 

Bineînțeles, memoriile acestor oameni poartă un caracter fracturat de un 
șir de traume petrecute în secolul trecut - înrolarea forțată la muncă (1940), 
arestări și represalii (1940-1941), războiul (1941-1945), foametea (1946-
1947) – urmate de inevitabile restructurări și mutații semantice în contextul 
rearticulării climatului politic după moartea lui Stalin, căderii URSS, perin-
darea guvernărilor din perioada recentă, inclusiv, paleta timpului și propri-
ile reflecții. Totuși, am considerat important aducerea în lumină anume a 
vocilor pe cale a se disipa în corul memoriei deportaților dat fiind politica 
comemorativă ideologizată, vârsta onorabilă sau lipsa încrederii față de spa-
țiul public comemorativ. De asemenea, am avut în atenție studiile efectuate 
anterior cu privire la cultura comemorativă în Republica Moldova care rele-
vă numeroase cazuri când mediatizarea suprasolicitată a unui cerc restrâns 
de informatori riscă să creeze memorii stereotipizate și astfel să intervină 
dramatic în percepția publică a discursului comemorativ.10 În plus, s-a ținut 
cont de faptul că memoria deportărilor staliniste în Republica Moldova este 
încă sub influența sensibilităților colective și agendelor politice recente.

Cercetarea a fost desfășurată prin metoda interviului aprofundat semi-di-
rectiv, intervenind discret în narațiunea persoanelor intervievate. Chestiona-
rul tematic, elaborat în prealabil pentru conceptul proiectului și recomandat 
pentru toate studiile de caz, a fost aplicat pe teren în dependență de situație, 
stilul de lucru și experiența intervievatorului. Interacţiunea dintre cercetător 
şi intervievat a fost tratată de participanții la proiect ca un factor extrem de 
important în elucidarea trecutului, narațiunea memoriilor fiind influenţată de 
încrederea stabilită între cele două părți, de abilităţile cercetătorului în coor-
donarea dialogului și, nu în ultimul rând, de contextul în care a avut loc inter-
viul. La fel, dimensiunea trăirilor emoționale cu care persoana intervievată 

victimelor deportărilor staliniste în Republica Moldova.
10 Virgiliu Bîrlădeanu, Ludmila Cojocaru, Memorie colectivă şi practicile memoriei în Re-
publica Moldova: o perspectivă de cercetare istorică, în Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1. 
Chişinău, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 2009, p. 22-31; Ludmila Cojocaru, 
The Culture of Memory and Amnesia in the Borderland Societies: The case of the Republic 
of Moldova, in “Impact of Culture on Human Interaction: Clash or Challenge”,  H. Hel-
frich, A. Dakhin, E. Hölter, I. Arzhenovskiy (eds), Göttingen: Hogrefe & Huber, 2008, p. 
233-247; Ludmila Cojocaru, Political Liturgies and Concurrent Memories in the context of 
Nation-Building Process in Post-Soviet Moldova: the case of “Victory Day””, in Interstitio. 
East European Review of Historical Anthropology, vol. I, nr. 2(2), special issue „Memory, 
History and Identity in Bessarabia and Beyond”, J. R. Cash & I. Livezeanu (eds), Chişinău, 
ULIM, 2007, p. 87-116.
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transmitea amintirile, iar intervievatorul le înregistra și ulterior prezenta a fost 
una prioritară în valorificarea acestui gen de mărturii. Remarcăm aici, vârsta 
onorabilă a persoanelor intervievate – peste 70 de ani - şi starea sănătății pu-
ternic afectată în perioada exilului determină pericolul pierderii ireversibile a 
unei informații extrem de valoroase despre trecutul de lângă noi.

În scopul obținerii unei imagini complexe, proiectul de cercetare a 
memoriei victimelor deportărilor staliniste din RSSM și-a asumat deliberat 
extinderea limitelor cronologice dincolo de noaptea/ziua “ridicării” și cea 
a “eliberării”. Reconstituirea biografică “de până la deportare” și “după 
revenirea la baștină” oferă o prezentare mai largă a epocii, pentru a cuprinde 
“cadrele sociale ale memoriei”11. Extinderea cadrului cronologic a fost însoțită 
de includerea unei grile de întrebări suplimentare, capabile să arunce lumină 
dincolo de momentele de intensitate traumatizantă și suferință. Au fost încu-
rajate genul de amintiri despre viața cotidiană, școlarizare, condiții sanitare, 
relația cu băștinașii, interacțiunea cu instituțiile puterii, restabilirea legăturii 
cu rudele, păstrarea tradițiilor identitare în perioada aflării în exil. Textele na-
rațiunilor prezintă deportările staliniste într-un complex cronologic și eveni-
mențial mai larg. Astfel, studiile conțin informații generoase de istorie socială 
cu referire la cotidian, credințe, tradiții, idealuri, trăiri de bucurie sau dezamă-
giri din perioada interbelică, inclusiv primul (primii) an de până la ridicare - 
1940 sau 1948 și, respectiv, perioada de după revenirea deportaților în RSSM. 

Întâlnirile cu persoanele intervievate au fost convenite în prealabil, 
comunicându-le scopul studiului și având în atenție măsura în care acestea 
erau gata să-și împărtășească memoriile. De asemenea, s-a ținut cont de 
acordul persoanelor intervievate de a face publică narațiunea memoriilor 
proprii prin depozitarea lor în arhiva “INIS ProMemoria” și publicarea în 
colecția de volume “Românii în Gulag”. Prezența intervievatorului (“subiec-
tivismul intervievatorului”) în textul narațiunii s-a profilat și prin Nota In-
troductivă ce însoțește fiecare interviu de istorie orală. În conținutul Notei 
Introductive se regăsesc momentele-cheie care, în viziunea intervievatoru-
lui, au marcat atât experiența vieții în comunism a persoanei intervievate, 
cât și maniera în care aceste amintiri sunt structurate și prezentate astăzi. 
Adițional, în aceste descrieri se regăsesc detalii despre ambianța desfășu-
rării interviului (prin aplicarea metodei antropologice observația directă), 
oferind informații relevante despre (con)textul narațiunii intervievatului, 
punând în relief “centre de interes ale povestirii, care țin de personalitatea 
povestitorului, dar și de modalități comune de înțelegere a unor situații, de 
circumscriere a unor fapte, de interpretare a unor realități”12.
11 Maurice Halbwachs, On Collective Memory, University of Chicago Press, 1992.
12 Smaranda Vultur, Argument, în Istorie trăită, istorie povestită. Deportarea din Bărăgan, 
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Nu de puține ori, culegerea mărturiilor a fost efectuată prin solicitarea 
unor întâlniri repetate, privind detalii și momente insuficient clarificate în 
textul înregistrat anterior. Revenirea la discuția inițială a dus la stabilirea 
unei relații frumoase, construită pe încrederea interlocutorilor, parte din ei 
contactându-ne din inițiativa proprie mai târziu pentru a ne furniza detalii 
și, mai ales, documente din arhiva familiei, muzeul localității sau din par-
tea rudelor apropiate. Anume datorită acestor reveniri, a fost colectată o 
bună parte a materialului fotografic și de arhivă prezentat în volumul de față. 
Aceste relicve ale timpului autentifică și elucidează mărturiile orale încre-
dințate, iar selectarea lor riguroasă pentru ilustrarea textului a urmărit să 
nu umbrească narațiunea propriu-zisă a persoanelor intervievate: „hârtiile 
și fotografiile de familie ca patrimoniu identitar și simbolic al unei familii 
exprimă în mod indirect o ordonare a memoriei unei familii”13.

Interviurile au fost realizate în perioada aprilie 2013 - februarie 2014, 
cuprinzând localități din diferite unități administrative ale Republicii Mol-
dova, inclusiv regiunea Cernăuți, Ucraina), cu persoane din diferite grupuri 
de gen, sociale, profesionale. În rezultat, la moment, au fost înregistrate circa 
48 de interviuri (160 ore) care urmează a fi stocate în Arhiva de Istorie Orală 
“Românii în Gulag” a Institutului de Istorie Socială “ProMemoria”. În toa-
te cazurile de transcriere a interviurilor, textele au fost reproduse integral, 
eliminate fiind părţile neinteligibile, frecventele repetări sau cele care din 
alte motive nu pot fi reproduse, în locul lor folosindu-se [...]. Cuvintele care 
ajută la înţelegerea sensului au fost înserate între paranteze drepte [  ], iar 
transcrierea interviurilor s-a realizat cât mai aproape de mărturiile de istorie 
orală, păstrând  regionalismele și sintagmele calchiate din limba rusă, care 
în virtutea circumstanțelor istorice constituie un specific al acestui material. 
Am decis să echilibrăm abundența cuvintelor din limba rusă/rusismelor și/
sau termenilor specifici perioadei comuniste, păstrându-se originalitatea ex-
primării persoanei intervievate, cu traduceri la subsolul paginii, sau să ofe-
rim descifrări în compartimentul Abrevieri. 

Dimensiunea traumatizantă a memoriei deportărilor
Memoria deportărilor staliniste relevă experiențe traumatizante: cal-

varul unei călătorii “la capătul lumii”, frica de a fi exterminați (“vor face să-
pun din oasele lor”, “vor fi aruncați în Volga”), frustrarea din cauza condi-
țiilor inumane de transportare “la urșii albi”, reticența din primele luni de 
exil a băștinașilor față de deportați (“le-au spus că vin oameni care mănân-

1951-1956, Timişoara, Editura Amarcord, 1997, p. 15.
13 Doru Radosav, Editorial. O “sensibilitate sudică” a memoriei şi oralității, în Anuarul de 
Istorie Orală, vol. VI, 2005, p. 14.
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că oameni”, “credeau că suntem ca niște maimuțe”), prestarea unor munci 
epuizante (“pe tata aproape că nu-l vedeam”; “mama era la lucru, undeva 
pe Sârdaria, când a venit vremea să mă duc la școală”), subnutriţia cronică 
(“fiecare număra câți cartofi pune în ceaun…”), precaritatea mijloacelor şi 
resurselor sanitare (barak, nare, ploșnițe, păduchi), lipsa apei și frigul din 
primii ani de exil (“cartoful pentru ziua de mâne trebuia pus sub pernă, ca 
să nu înghețe…”), regimul de supraveghere continuă (“ne păzeau tot timpul! 
Să nu fugim...”). Răvășirea acestor amintiri produce de fiecare dată suferință 
și durere, niciodată reușind a se cicatriza până la capăt (“parcă s-au așezat 
toate, dar acum am răvășit aceste amintiri și iar sângerează”). 

Majoritatea mărturiilor se referă la procesul de implementare a politici-
lor de strămutare forțată a populației din RSSM în regiunile de est ale URSS 
ca la un timp și loc al traumei (“eram în robie”, “când ne-am întors din exilul 
acela…”). Memoria locurilor deportării este articulată ca un spațiu trăit sub 
marca vieții cotidiene “ce memorează povestirile spuse și nespuse încă, ale 
raportului și confruntării dintre oameni și cadrele istorice și socio-culturale 
ale vieții lor”14. Locul de dislocare “pe vecie” a basarabenilor, deportați cu 
toată familia, așa cum erau în noaptea ridicării – doar cu hainele de pe ei 
(“în cămășuici”) – este relevat în mărturii ca un loc străin, neprietenos, ne-
cunoscut (“surghiun”, “siberii de gheață”). Geografia Uniunii Sovietice, a fost 
învățată pe viu, cu ochi de copii speriați printre gratiile ferestruicii vagonului 
de marfă (“aceștia-s munții Ural”, “am văzut Volga”, “se zăreau cătune rusești”, 
“am fost râul Irtîș”). 

Cei maturi, au trăit în felul lor trauma trecerii hotarului între libertate 
și surghiun, ca dintr-un spațiu al baștinei în cel al străiniei (“cum plângeau 
femeile când au trecut podul în Ucraina”, “cum cântau cântece de jale”). Pri-
mii ani de exil, în special prima iarnă, sunt redați ca perioada de intensitate 
maximă a traumei deportării (“cel mai greu a fost în primii ani, mai ales 
în prima iarnă”). Chiar dacă în anii ulteriori, dinaintea eliberării, după ce 
reușesc – cu prețul unor eforturi supraomenești! – să-și pună pe picioare 
gospodării și familii, percepția timpului și locului deportării lasă să se 
întrevadă frumusețea naturii și bunătatea băștinașilor (“cât de bogat sa fi fost 
eu, tot n-ași fi reușit sa văd așa frumusețe a naturii”; “erau oameni tare buni 
la suflet”, “nu te trădau”), acestea răsună și azi în memorie cu plânsete, iz de 
vagon, sudalme rusești, bocete și, mai ales, cu rostirea sacadată, în limba 
rusă, a locului primei dislocări (“otdelenie nr. 1”, “barak nr. 8”; “Курганская 
облость, Косыгинский район, деревня Константиновка”) – ca o adresă 
de închisoare pe viață.
14 Doru Radosav, Editorial. O “sensibilitate sudică” a memoriei şi oralității, în Anuarul de 
Istorie Orală, vol. VI, 2005, p. 10.
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Sentimentul de străinie și exil a fost intensificat prin noțiunea de spețpe-
reselențî sau spețposelențî – în ambele cazuri, un eufemism care ascundea 
condamnarea “pe viață” a deportaților la muncă silnică, sub regim de supra-
veghere continuă, în regiunile de est ale URSS. O bună parte din așezările 
consemnate în topografia memoriei deportaților nu mai există în realitate 
(vezi harta, cazul Nadejda Pascal), iar oamenii răpuși de teroarea bolșevi-
că și rămași să zacă în pământul din preajma acestor așezări improvizate –
spețposelenie – rămân astăzi doar în memoria celor care i-au cunoscut (vezi: 
cazul familiei Brădescu; cazul familiei Cercavschi, cazul familiei Grozavu). 
Organele sovietice de stat și administrare locală au depus eforturi sistemati-
ce pentru întreținerea sentimentului de condamnat prin efectuare controa-
lelor și intimidărilor sistematice (vezi: cazul Maria Pascal; cazul Aref Leancă; 
cazul Viorica Ilașciuc; cazul familiei Plăcintă) și doar foarte rar, exercitân-
du-și aceste funcții spre interesul locuitorilor avuți în supraveghere (vezi: 
cazul Vasile Frunze). O altă dimensiune prin care se articulează trauma de-
portaților este stigma de “culac”/“chiabur”. Acesta era motivul invocat de 
autoritățile administrative pentru condamnarea “dușmanilor poporului” în 
momentul ridicării. Noțiunea chiabur era puțin folosită anterior în mediul 
basarabean, desemnând categoria țăranilor înstăriți care trudeau din zori și 
până în noapte pe ogoarele proprii, creșteau copii, cinsteau tradițiile neamu-
lui, cu demnitate și respect pentru limba și istoria neamului și cu credință 
în Dumnezeu. 

În același timp, introducerea în discursul puterii sovietice a noțiunii 
culac producea confuzie și nedumerire printre localnici (“nici nu știam cei 
aceea ‘colac’”). Mărturiile culese pe teren relevă o evoluție dramatică a sen-
sului acestui cuvânt în contextul ascensiunii puterii sovietice în RSSM. Pro-
paganda sovietică schimbă radical sensul noțiunii din țăran înstărit în cel de 
exploatator (vezi cazurile de învinuire pentru exploatarea muncii consăte-
nilor), iar cuvântul culac ajunge să producă fiori de groază printre deportați 
(“mă îngrozeam de la ideea că părinții mei sunt culaci”). Denigrarea celor 
mai înstărite familii din sat și cultivarea atitudinii de dispreț social față de 
proprietatea privată era întreținută prin demonizarea sistematică a imagi-
nii țăranilor basarabeni în presa timpului: cu fețe înrăite, de gen masculin, 
agresivi cu cei săraci, înrăiți pe mecanizarea muncii agricole. De curând, a 
fi culac însemna a avea trăsături inumane și slujea scopului de personifica-
re a “dușmanului”15 (“culacii își omoară rudele, copiii”). În propaganda co-
munistă calificativul culac articulând formele “unei alterități absolute”16 (la 
15 Lynne Viola, The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin’s Special Settlements, Oxford 
University Press, 2007, 278 p.
16 Smaranda Vultur, Istorie trăită, istorie povestită. Deportarea din Bărăgan, 1951-1956, 
Timişoara, Editura Amarcord, 1997, p. 32.
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fel: “canibali”, “tâlhari”, “țigani”, vezi cazul Bunescu, Fetescu, Grozavu) servea 
drept instrument pentru inocularea sentimentului de vină colectivă lăsând 
loc unui spectru larg de intimidări și abuzuri la adresa deportaților (“nu mai 
luați nimic cu voi, că vă duc la urșii albi, să vă mănânce!”).

În contrast cu imaginea străiniei, consemnăm în memoriile deportaților 
imaginea baștinei și a casei părintești. Mențiunea lor punctează conținutul 
tuturor amintirilor înregistrate, lăsând impresia unei vieți trăite concomitent 
în două lumi: cea reală - a surghiunului, și cea imaginară – a baștinei. Aceste 
trăiri se manifestau prin cele mai diferite moduri, iar ceea ce le caracteriza 
în comun era ancorarea în calendarul și modul de viață de acasă: respectarea 
timpului sacru al sărbătorilor de acasă (“azi la noi în sat e Crăciunul”, “azi 
e Paștele”), celebrarea identității localității natale (“daca era hramul satului 
la cineva, chemau în ospeție și serbau”), respectarea tradițiilor strămoșești 
(botez, nunți, înmormântări). Durerea sfâșietoare după sentimentul de aca-
să și dorul baștinei era în stare să-i facă pe deportați să înfrunte până și ciclul 
anotimpurilor: în pofida gerurilor sau noroiului de afară, basarabenii trăiau 
în ritmul celor patru anotimpuri de acasă (“acum s-a copt poama”, “acum 
înfloresc vișinii”, “la noi s-au copt caisele”). 

Penuria și mizeria vieții din deportare contrastează puternic cu imagi-
nea păstrată cu sfințenie în memorie despre casa părintească și gospodăriile 
așezate cu har, dar rămase în voia sorții după ridicarea frunții satului (“via a 
rămas pârloagă”, “casa era neîngrijita”; “au furat tot”). Chipul baștinei poate 
fi conturat în memoriile deportaților prin imaginea strugurilor de poamă 
desenați pe sugativele din caietele școlare (vezi cazul Pascal), întruchipat în 
covorul din casa mare, luat cu ei în noaptea ridicării (vezi cazul Ilasciuc), 
prin urma lăsată de piciorul paharului cu vin pe ziarele în care veneau împa-
chetate coletele din Moldova (vezi cazul Bunescu). Acest dor de acasă este 
autentificat prin numeroase fotografii cu imaginea casei din Basarabia tri-
mise deportaților de cei rămași în sat (vezi: cazul familia Pascal, cazul Maria 
Zmău). Pe lângă acest gen de amintiri, memoriile sintetizează expresiv prac-
tici de construire a solidarităților de neam (“acolo moldovenii din alte sate 
erau neamurile noastre”; solidaritatea la repararea încăperilor pentru locuit, 
cazul familia Pascal; ridicarea caselor, cazul familia Plăcintă, cazul Viorica 
Ilașciuc), deși conștientizarea identității etnice și locale era marginalizată 
metodic de procesul de rusificare (“în spațiul public moldovenii vorbeau 
rusește, spre deosibire de lituanieni”), școlarizare (“vorbeam acasă cu pă-
rinții mai mult in rusa”), regim ideologic (“nu pot să iert comuniștilor că 
m-au lipsit de limba mea natală”; “ne pedepseau pentru că foloseam Biblia”; 
“ne puneau să cântăm ceastușki…”). Cât de puternică a fost suferința acestor 
oameni, după revenirea la baștină, de a nu avea dreptul să-și revendice casa, 
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gospodăria și, mai des, interdicția de a se stabili cu traiul în satul natal (vezi 
cazul Caras, cazul Frunze)! 

Memoria traumatizată a deportărilor staliniste este articulată și prin re-
ferințele nenumărate cu privire la regimul dublu de teroare: cel exercitat din 
partea reprezentaților comendaturii și cel aplicat prin vecinătatea directă a 
elementelor criminale, mai ales după eliberarea acestora în masă din insti-
tuțiile penitenciare, la scurt timp după moartea lui Stalin (vezi cazul Catelli, 
mențiunea despre frica de bandiții care băgau frica în locuitorii orașelor). 
Pe de altă parte, de remarcat respectul deportaților basarabeni față de alte 
categorii din închisorile sovietice: “cei închiși pentru politică”, prizonieri de 
război (“ofițeri culți”), victime ale politicii de colectivizare, deportații de alte 
etnii (ruși, ucraineni, evrei, kazahi, greci, lituanieni), în semn de solidari-
tate a victimelor regimului represiv din URSS. Într-un studiu al literaturii 
universului concentraţionar din România, Ruxandra Cesereanu, prezintă o 
definiție expresivă a deportatului şi stării de a fi în deportare: “Deportatul 
este tot un deţinut politic, dar aflat într-o închisoare de aer, ‘liberă’: şi el este 
supus autorităţii de represiune, fiind silit să locuiască într-un spaţiu străin şi 
dezumanizant”17. Narațiunea mărturiilor sintetizează expresiv profunzimea 
cu care afectează mediul exilului forțat drept o auto-percepere frustrantă a 
deportaților (“robi”, “hoți”, “pușcăriași”) și efortul, uneori peste puteri, de a 
rămâne înscriși în sistemul de valori proprii (ne rugam; țineam sărbătorile; 
aveam casă, cuptor, grădină, fântână etc.)

Trauma represaliilor staliniste a avut efecte dramatice pe durata între-
gii vieți a deportaților și, uneori, a descendenților acestora. Revenirea la 
mersul firesc al lucrurilor a fost un proces complicat și dificil. Lupta pentru 
demonstrarea nevinovăției (scrisori adresate autorităților și organelor jude-
cătorești), așteptarea reabilitării (“după moartea lui Stalin…”), găsirea unui 
loc de trai (“nu ne primeau în sat”), problemele create artificial în ascensiu-
nea profesională (vezi cazul Ion Caras, cazul Vasile Frunze, cazul Gheorghe 
Bunescu, cazul Maria Zmău), marginalizarea și umilințele după pensionare 
(vezi cazul Maria Grozavu, cazul Filip Plăcintă, cazul Ion Caras) - sunt doar 
câteva aspecte care denotă proporțiile traumei în destinul deportărilor. Așa 
cum afirmă cercetătoarea Smaranda Vultur, cu referire la cazul “de export” 
al deportărilor sovietice în România (Bărăgan), acești oameni “au pierdut nu 
numai bunuri, ci și un statut social și simbolic, pe care aveau cu greu și nu 
întotdeauna să îl recupereze, deși s-au străduit din răsputeri”18. Spulberarea 

17 Ruxandra Cesereanu, Călătorie spre centru infernului. Gulagul în conştiinţa românească, 
Bucureşti, Editura Fundației Culturale Române, 1998, p. 105.
18 Smaranda Vultur, Din istoria unei memorii. Bărăgan 1951-1956, în Revista 22, 23 iunie 
2006, http://www.revista22.ro/din-istoria-unei-memoriibrbaragan-19511956-2833.html .

http://www.revista22.ro/din-istoria-unei-memoriibrbaragan-19511956-2833.html
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destinelor și provocările repetate de a lua viața de la capăt, extinde cu mult 
limita cronologică și generațională a traumei deportărilor.

Tema memoriei traumatizate a victimelor represaliilor staliniste și vocile 
marginalizate care au început să prindă contur în discursul public de astăzi, 
a fost o parte din politicile memoriei din perspectiva legitimării proiectelor 
de identitate a fiecărei guvernări perindate la putere în Moldova post-sovie-
tică și mai puțin din perspectiva comemorării sau reconcilierii. Depășirea 
traumei victimelor deportărilor cere un lucru continuu cu propria societate 
– lucru dificil, neacceptat sau neplăcut pentru clasa politică. În fiecare fami-
lie din Republica Moldova de astăzi găsim ecouri ale represaliilor staliniste: 
doar că nu trebuie să uităm că printre aceste ecouri se regăsesc atât victi-
mele cât și autorii acestor atrocități. Or, dacă reflecția/asumarea rolului de 
victimă este întreținută în mare parte prin memoriile din familie, în familiile 
celor implicați în acțiunile criminale ale statului sovietic nu e la fel – trecutul 
este ținut sub tăcere…

trăiri (credință, speranță, frică, sacrificiu... )
Sensibilitatea emoțională (“sensibilitatea asupra trecutului”19) a memori-

ei deportaților în textele interviurilor este transmisă prin noțiuni de maximă 
intensitate: frică, speranță, credință, sacrificiu, umilință, bucurie, trădare… 
Evenimentele care au fost trăite cu maximă suferință - în cazuri mai rare, de 
fericire - sunt evidențiate de martori prin redarea repetată a trăirilor (“am 
plâns tot timpul”, „nu credeam că suntem eliberați”).

De remarcat faptul, ca trăsătură comună tuturor interviurilor este sinte-
tizarea expresivă a rolului trăirilor religioase – credința în Dumnezeu. Ico-
nițele, Biblia, Cartea cu rugăciuni, cruciulița de la gât - sunt cele care apar 
sistematic în textul narațiunii, cât și în documentele însoțitoare ale acestora. 
Deportații manifestă o credinţă profundă în Dumnezeu, cinstesc cu sfințe-
nie sărbătorile religioase, țin rugăciunile, sărbătoresc Paştele, urmează obi-
ceiurile creştineşti de logodnă, botez și înmormântare a celor decedați pe 
tot parcursul exilului, în pofida riscului de a fi descoperiți și pedepsiți, mai 
ales cei condamnați pe motive religioase. Mențiunile despre felul în care au 
fost logodiții tinerii din cele câteva cazuri consemnate în acest volum, scot 
în evidență profunzimea credinței și respectul pentru valorile strămoșești 
(logodirea la sute de km, încălcarea regimului de nepărăsire a localității). La 
fel de impresionante sunt relatările despre petrecerea sărbătorilor de Sfinte-
le Paști (“făceam pască”, “o sfințeau cu rouă răsăritului de soare”, “vopseam 
ouă roșii”). Lipsa bisericilor sau mai bine zis distrugerea acestor locașuri 
19 Philippe Joutard, La légende des camisards: une sensibilité au passé , Paris, Callimard, 
1977.
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ridica mari dileme pentru dorința părinților de a-și creștina pruncii (che-
mau pe cineva “care știa rânduiala creștină”). Decesul prematur/violent al 
celor apropiați, de asemenea era o problemă în respectarea tradițiilor stră-
moșești (înmormântarea în cimitirul comunităților de altă religie; în cimitire 
improvizate). Condițiile climaterice vitrege nu de puține ori au determinat 
compromisuri grele de asumat în relație cu credința în Dumnezeu (cazul de 
înmormântare peste alt defunct din cauza gerului; abandonarea cadavrelor 
în pădure la locul de muncă, vezi cazul Fetescu; înmormântarea peste luni 
de zile de la deces). Toate acestea, alături de condiţiile inumane de muncă și 
trai la care erau condamnați “pe viață” familiile de gospodari din Basarabia, 
au pus la grea încercare credința în Dumnezeu a deportaților (vezi cazul 
familiei Fetescu; cazul familiei Pascal). 

Calitatea de a întreține speranța de viață în condițiile exilului sovietic 
a fost printre factorii principali în supraviețuirea basarabenilor și, ulterior, 
alinarea traumei deportărilor (visul tatei lui Gh. Bunescu de a “apuca timpul 
ista” [al dreptății]; cazul mamei Nadejdei Pascal care “nu a mai apucat reabi-
litarea”). Ne referim aici la speranța în ziua de mâine (“când au trecut podul 
peste Volga”, “când au supraviețuit prima iarnă…”), la speranța de a reveni la 
baștină (“noi știam că suntem pe veci, dar speram…”; “nici nu ne venea a cre-
de…”), reintegrarea în societate (“doream să fim în rând cu lumea”), a se de-
barasa de stigma de “chiabur” (ascunderea lichidarea documentelor) și, nu în 
ultimul rând, speranța de a fi reabilitați. Așa cum relevă mărturiile de istorie 
orală, basarabenii niciodată nu s-au împăcat cu situația de a fi exilat și lipsit 
de tot ce a moștenit de la bunei și părinți. Astfel, la scurt timp după dislo-
carea în nemărginirile siberiene sau stepa aridă kazahă, deportații continuă 
să lupte pentru a li se face dreptate. Deși deposedați de actele de identitate 
sau alte documente care le putea confirma drepturile și readuce libertatea, 
cu abilități sumare de comunicare în limba rusă - basarabenii scriau scrisori 
în instanțele de stat, de judecată, cele administrative de la Moscova și de la 
Chișinău. Abia după 1956, după ce au fost eliberați bandiții și pușcăriașii - au 
început a veni scrisorile înapoi, cu rezoluții pozitive pentru eliberare. 

Viața persoanelor deportate a fost o luptă și un sacrificiu continuu. În 
primul rând prin munca istovitoare pentru a rămâne gospodari în orice îm-
prejurare - statut social revendicat cu greu chiar și după revenirea acasă (în 
toate cazurile!). Majoritatea familiilor prezentate în acest volum, au luat via-
ța de la capăt de cel puțin trei ori. Un alt exemplu de sacrificiu poate fi ilus-
trat prin riscul asumat al persoanelor care cunoșteau limba de comunicare 
a regimului și acceptau să ticluiască scrisorile, plângerile, demersurile (“îți 
scriu, dar să nu spui cine a scris”). Cu riscul de a fi pedepsiți, basarabenii 
din diferite regiuni și localități se anunțau reciproc în cazul de dosire a do-
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cumentelor despre eliberare, sau îi ajutau pe conaționalii lor să-și cunune și 
boteze copiii (vezi: cununarea pe secret, riscul de a ieși din zona de suprave-
ghere pentru a merge la biserică și a-și creștina copii).

Memoria afectivă a acestor oameni este marcată până azi de sentimentul 
fricii. Frica a fost inoculată în conștiința basarabenilor într-un proces conti-
nuu, începând de la modul barbar de a tăbărî în casele gospodarilor în noap-
tea ridicării (arme, injurii, violență), adresarea barbară cu membrii familiilor 
celor incluși pe lista deportării (violența aplicată față de femei, bătrâni, copii), 
necunoașterea destinației și motivului deportării (“nu știam unde ne duc”; 
“nu ne-au spus nimic…”) și continuând cu supravegherea foștilor “dușmani ai 
poporului” (“îmi era frică tot timpul”; “ei aveau semne prin care știau că noi 
suntem din deportați”; “frica de a fi excluși de la studii”), frica de a-și reven-
dica propria gospodărie și, mai grav, de a vorbi despre caracterul totalitar-re-
presiv al regimului20 (“a face pușcărie pentru politică”) sau încălca regimul de 
colectare a cerealelor (vezi cazul familiei Bunescu; cazul familiei Catelli). 

Deposedarea gospodarilor de proprietate privată, marginalizarea în so-
cietate, accesul extrem de limitat la resurse sunt doar câteva din metodele 
criminale aplicate asupra familiilor de basarabeni cu scopul de intimidare și 
privarea de statutul social de până la (re)instaurarea puterii sovietice. Umi-
lința este o latură emotivă a traumei relevată în memoriile deportărilor cu 
privire la: refuzul de a fi primiți în colhoz; au fost ținuți zile și nopți la mar-
ginea satului; condițiile sanitare mizerabile din timpul drumului, cerșitul în 
condițiile deportării, îmbrăcămintea sumară. Era sentimentul trăit cu inten-
sitate de membrii maturi ai familiilor deportate, însă amintirile maturilor 
de azi care atunci erau la vârsta inocentă a copilăriei denotă o trăire la fel de 
puternică a traumei. 

Așa cum o bună parte din cei intervievați erau la vârsta școlarizării, în 
memoria lor subzistă sentimentul de frustrare de la umilința trăită în primii 
ani de școlarizare. De fapt, pentru unii protagoniști, umilința a început odată 
cu așa-numita “eliberare” a Basarabiei care pentru ei a însemnat anularea 
semestrului doi la școală, schimbarea alfabetului, noii profesori, repetarea 
anului. Aceste evenimente dramatice au continuat și în deportare. Cunoaș-
terea alfabetului chirilic nu însemna pentru acești copii și cunoașterea limbii 
ruse, mulți din ei fiind lăsați repetenți sau chiar nevoiți să abandoneze studi-
ile. Pentru cei care au găsit puteri să meargă mai departe, au fost umiliți prin 
obligația de a învăța pe de rost poezii despre marii conducători, a deplânge 
cu convingere moartea lui Stalin (“ne puneau să-l plângem pe Stalin!”), a se 
confrunta cu limitarea dreptului de ași continua studiile în afara zonei de 
20 Каролайн Хамфри, Опасные слова: табу, уклонение и молчание в Советской 
Росии, in Антропологический Форум,  № 3, с. 314-338.
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reședință obligatorie, obligația după eliberare a merge la studii în alte părți 
ale URSS decât Moldova. 

Fiind copii, au fost lipsiți de grija și atenția părinților care se aflau la mun-
ca istovitoare din zi și până-n noapte și fără zile de odihnă. Imaginea părinți-
lor frânți de oboseală, chinuiți, îmbrăcați în zdrențe persistă și azi în memo-
ria deportaților care și-au petrecut copilăria în Gulag. Deseori, copiii erau 
antrenați în procesul de producție la locul de muncă al părinților (vezi cazul 
Maria Grozavu; cazul Vasile Frinze; cazul Ion Caras, cazul Nadejda Pascal), 
chiar dacă statul sovietic garanta dreptul la studii și promitea “o copilărie 
fericită”. Cei care reușeau să se mențină la școală își ajutau părinții după lec-
ții la suplinirea normelor de lucru – mândri că pot contribui la ameliorarea 
bugetului familiei și, astfel, îndepărtând în memorie amintirile când, la o 
vârstă mai fragedă, au trăit umilința cerșitului pentru un cartof (vezi cazul 
Bunescu) și tachinarea unor colegi de școală pentru faptul că sunt copii de 
culac (vezi cazul Pascal; cazul Fetescu). Bucuriile din acea perioadă oricum 
își făceau loc în viața acestor copiii - sportul, taberele de pioneri, jocurile cu 
alți copii, patinoarul, vizitele rudelor din Moldova (vezi cazul Vasile Fetescu; 
cazul Elena Catelli). De altfel, legăturile culturale și amintirile despre patrie 
(unii copii nici nu le aveau) au reușit nu de fiecare dată să le păstreze identi-
tatea etnică neafectată. Unii s-au simțit confortabil vorbind limba rusa, alții, 
descendenți din familiile basarabenilor deportați,  nu au mai revenit nicio-
dată în Moldova…

Sentimentul trădării la fel, însoțit de multă durere și suferință. Intervie-
vații acestui proiect consemnează că au cunoscut tot timpul cine “i-a pus pe 
liste” – mai ales pe cei din sat (“tata a știut tot timpul cine ne-a trădat”), însă 
– impresionant! - că nici într-un caz nu au încercat să se răzbune. Mărturiile 
lor invocă o singură putere - cea divină - în drept de a-i judeca și ei cred cu 
tărie în pedeapsa supremă a celor care i-au denunțat (toate cazurile!). Invo-
carea pildelor de pedeapsă a lui Dumnezeu pentru cei care i-au trădat, în 
memorii le servește drept dovadă a restabiliri justiției umane și moralei creș-
tinești. De pildă, când află că președintele din sat care i-a pus pe liste pentru 
a fi condamnate la deportare pe viață a ajuns mai rău decât cei care au trăit 
exilul deportării (vezi cazul Elena Catellli; cazul Maria Grozavu).

Deși mult mai puține în comparație cu sentimentele de frică și frustra-
re, în memoriile deportaților întâlnim și sentimente de bucurie legate de 
momentele de întâlnire cu rudele sau de afirmare în viață. Desigur, cel mai 
puternic sentiment de bucurie trăit deschis, spre deosebire de cel prilejuit 
de moartea lui Stalin, este momentul aflării știrii despre eliberare, reunirea 
familiilor, întâlnirea cu rudele, chiar dacă revenirea la baștină a însemnat 
noi probleme și provocări din partea regimului (vezi cazul Ion Caras; cazul 
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Maria Zmău; cazul Vasile Fetescu; cazul Gh. Bunescu; cazul familia Pascal). 
Întrebați despre astfel de sentimente, la sfârșitul interviurilor, martorii invo-
că calitatea de a rămâne Oameni în orice condiții (cazul Elena Catelli; cazul 
Aref Leancă), de a fi buni gospodari (cazul Gheorghe Bunescu), de a fi în 
rând cu lumea (cazul Viorica Ilașciuc; cazul Maria Grozavu).  

Mărturiile deportaților intervievați arată că trecutul lor a continuat să-i 
urmărească până când ei au realizat că nu vor putea scăpa de experienţa de-
portării care-i marcase pentru totdeauna. Despre dilemele memoriei trauma-
tizate de tragediile trăite la nivel național, găsim sugestivă contribuția semnată 
de Ștefan Ionescu, cu referire la trauma Holocaustului: nereușind să îngroape 
în propria memorie trauma trăită cu ochii proprii, acești oameni “au încercat 
să înţeleagă, să dea un sens la tot ceea s-a întâmplat în acea perioadă de coş-
mar. Torturaţi de amintiri, regrete şi sentimente de vinovăţie, supravieţuitorii 
au găsit totuşi puterea de a-şi înfrunta memoria, de a începe să vorbească des-
pre cele întâmplate. Ei şi-au găsit un rol important în cadrul societăţii: acela 
de ‘martor’, persoana care-şi relatează experienţa trăită celorlalţi, în scopul 
comemorării victimelor dar şi pentru a preveni repetarea tragediei. Astfel, 
ei şi-au regăsit o parte din încrederea de sine şi demnitatea umană pe care le 
pierduseră în Infern. Povestindu-şi experienţa lumii întregi şi avertizând-o 
despre pericolul repetării ei, martorul a devenit în societatea contemporană 
o adevărată ‘instituţie’ de care nu se mai poate face abstracţie”21.

Am observat, că memoriile deportaților constituie un vehicul cultural 
complex de transmitere a emoțiilor trăite în exilul stalinist. Or, oamenii care 
au trăit această istorie dramatică nu o pot relata fără părtinire. Dincolo de 
consemnarea, în câteva cazuri, a unor atitudini subiective, partizane sau 
contradictorii, ținem să subliniem responsabilitatea manifestată de fiecare 
dintre intervievați pentru trăirile împărtășite (“eu vă spun cum o fost! eu 
țin minte!”, “Eu nu pot uita și țin minte ca azi”) cât și eforturile întreprinse 
pentru a găsi susținere/înțelegere din partea intervievatorilor, în virtutea 
vârstei/profesiei acestora, prin solicitarea atitudinii sau adresarea unor în-
trebări retorice (“Așa a fost?” “În Chițcani așa a fost!”). 

Odată înregistrate și aduse în spațiul public, intensitatea emotivă a celor 
relatate de victimele regimului comunist poate fi, deseori, mult peste pute-
rea descendenților de a prelua și valorifica aceste mărturii, în căutarea unor 
răspunsuri, uneori extrem de importante, pentru cunoașterea istoriei fami-
liei sau comunității proprii (vezi cazul Viorica Ilașciuc; cazul Nadejda Pascal; 
cazul Maria Grozavu).22 
21 Ştefan Ionescu, În umbra morţii Memoria supravieţuitorilor Holocaustului din România, 
http://www.idee.ro/holocaust/pdf/mem_supr.pdf .
22 Vezi: Можно ли доверять свидетелю? Стенограмма круглого стола Международного 

http://www.idee.ro/holocaust/pdf/mem_supr.pdf
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Discrepanța dintre dimensiunea afectivă a mărturiilor deportaților și 
percepția mult mai redusă în intensitate a tinerilor vizavi de fenomenul de-
portării, dat fiind marginalizarea/instrumentalizare îndelungată a acestui 
subiect în spațiul public, poate servi drept una din explicațiile privind rup-
tura pe cale să se producă între generații (“mata simți, iar pentru ei - acestea 
sunt povesti…”). Totodată, așa cum arată realitățile din Republica Moldova, 
dimensiunea afectivă a mărturiilor despre politica represivă a regimului co-
munist în RSSM nu întotdeauna oferă răspunsuri concrete privind gestio-
narea traumei deportărilor, ci mai degrabă ridică întrebări (incomode!) și 
îndeamnă la reflecție și (re)cunoaștere. Studiile din ultimii ani cu tematică 
comemorativă devin tot mai atente asupra dimensiunii emotive din mărturi-
ile victimelor totalitarismului, îndemnând la evitarea provocării intenționa-
te a reacțiilor emotive din partea intervievaților și concentrarea pe cunoaș-
terea și asumarea cu inteligență a moștenirii istorice a trecutului totalitar. 
Or, în cazul Republicii Moldova, acest îndemn constituie mai curând două 
etape din travaliul memoriei important de parcurs pentru cazul deportărilor 
staliniste, decât o dilemă a unei societăți post-totalitare.  

Comunitățile memoriei
Urmând ideea Smarandei Vultur cu privire la experiența deportărilor 

din Bărăgan, considerăm că o putem aplica și în cazul culturii comemorative 
din Republica Moldova și anume că “putem vorbi despre “comunități ale 
memoriei”, dat fiind “omogenitatea relativă a grupului de martori, din punct 
de vedere al vârstei, categoriei sociale, al experienței trăite în comun, al ca-
drului temporal și socio-cultural ce caracterizează momentul înregistrării 
mărturiilor și din perspectiva căruia evenimentul deportării e reconstituit 
prin povestiri”23. 

Societatea din Republica Moldova se confruntă cu dileme substanțiale 
în gestionarea memoriei trecutului totalitar. Ingerința discursului politic în 
elaborarea politicilor memoriei și promovarea în interes electoral a ideii de 
reconciliere după principiul “a ierta și a uita” a fost calea greșită pe care am 
mers mai bine de două decenii. Fără memorie, iertarea ca un act conști-
entizat este imposibilă. Astfel, genericul indicat de cultura comemorativă 
europeană a este “a ține minte și a ierta”; memoria colectivă nu presupune 
Мемориала и ГИИМ «История, память и управление эмоциями: Акторы, институты 
и средства коммуникаций в определении сложного прошлого Германии и России», 
in Уроки Истории, 05/06/2014, http://www.urokiistorii.ru/memory/oral/52122 .
23 Smaranda Vultur, Din istoria unei memorii. Bărăgan 1951-1956, în Revista 22, 23 iunie 
2006, http://www.revista22.ro/din-istoria-unei-memoriibrbaragan-19511956-2833.html; 
Smaranda Vultur, Argument, în Istorie trăită, istorie povestită. Deportarea din Bărăgan, 
1951-1956, Timişoara, Editura Amarcord, 1997, p. 15.

http://www.urokiistorii.ru/memory/oral/52122
http://www.revista22.ro/din-istoria-unei-memoriibrbaragan-19511956-2833.html
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ignorarea sau uitarea victimelor, ci cunoașterea trecutului și detașarea prin 
iertare de acest trecut. 

Adoptarea Decretului prezidenţial, privind declararea la 24 iunie 2010 a 
zilei de 28 iunie 1940 “Zi a ocupaţiei sovietice  şi a comemorării victimelor 
regimului totalitar comunist” şi dezvelirea “Pietrei Comemorative” din Piaţa 
Marii Adunări Naţionale din Chişinău este însoțită în localitățile din Repu-
blica Moldova de inaugurarea a zeci de Troiţe şi alte însemne comemorative 
consacrate victimelor regimului sovietic de ocupaţie. De exemplu, în satul 
Mereni, raionul Anenii Noi, consătenii au găsit de cuviință să înalțe chiar 
de Hramul satului “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” o Troiţă în memoria 
jertfelor represiunilor comuniste, cu indicarea numele tuturor consătenilor 
deportaţi. Așa cum afirmă Constantin Roşca, unul dintre supraviețuitorii 
acestor acțiuni criminale întreprinse de statul sovietic pe teritoriul RSSM, 
“ridicarea acestei Troiţe, spre pomenirea celor pierduţi, poate că îi va face 
mai împăcaţi pe cei care nu au ajuns ziua de azi şi s-au pierdut în pământuri 
străine, fără să ştie şi să înţeleagă pentru ce au fost condamnaţi…”24. 

Comunitățile memoriei dintr-o serie de localități au inițiat acțiuni con-
crete, capabile să consolideze discursul reconcilierii în Republica Moldo-
va: au fost înălțate cruci și dezvelite monumente la inițiativa asociațiilor, 
instituțiilor de învățământ, persoanelor fizice. Astfel, la 7 noiembrie 2010 
în satul Izvoare, raionul Fălești, cu prilejul Zilei Internaţionale a Victimelor 
comunismului a fost înălțată “Crucea Memoriei”. Monumentul este ridicat 
din îndemnul şi cu suportul familiei Bajureanu și ctitorit în curtea bisericii 
“Acoperământul Maicii Domnului” din localitate “înveșnicind pomenirea a 
12 familii (40 de persoane) care au avut de suferit de pe urma deportărilor 
şi represiunilor staliniste, printre care preotul şi primarul satului de atunci, 
Lupaşcu Grigore şi Rotaru Eftimie, împuşcaţi de sovietici”25. Trecuți prin 
trauma deportărilor staliniste membrii familiei Bajureanu menționează, că 
“această Sfântă Răstignire este spre pomenirea celor care au avut de suferit 
pe nedrept. Am făcut-o, pentru că ruşii au recunoscut demult, la ei acasă, 
caracterul crimei făcute de sovietici, iar ai noştri se uită ce zic ruşii… Cum 
putea să se întâmple ca patriarhul Alexie al II să ridice la Penza o Cruce în 
memoria a 144 de preoţi, omorâţi de sovietici şi s-o declare ‘a doua Golgotă’, 
iar la noi toate trebuie să rămână pe vechi?!”26

La fel, locuitoarea satului Zahoreni, raionul Orhei, Claudia Garmandi, 
“obișnuiește să vină în fiecare an la biserică, în ziua de 6 iulie, să-i pome-
24 Cătălina Gromov, 10 troițe comemorative dezvelite în toată țara, http://www.moldova.
org/10-troite-comemorative-dezvelite-in-toata-tara-214080-rom/ .
25 Parohia cu hramul „Acoperemântul Maicii Domnului” din satul Izvoare, raionul Făleşti, 
http://alexandr-izvoare.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
26 Ibidem.

http://www.moldova.org/10-troite-comemorative-dezvelite-in-toata-tara-214080-rom/
http://www.moldova.org/10-troite-comemorative-dezvelite-in-toata-tara-214080-rom/
http://alexandr-izvoare.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
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nească pe deportaţii ce s-au prăpădit în Siberia şi care au fost îngropaţi fără 
rânduiala creştinească, comemorându-i cu steaguri, cu preot, cu tot, nu-
mai morţii nu erau”27. Părintele Gheorghe de la biserica din sat regretă că 
“lucrul acesta se face numai la nivel local, în bisericile noastre. Ar trebui ca 
pomenirea deportaţilor să se facă la nivel de stat, fiindcă mulţi dintre cei duşi 
forţat în Siberia erau rude de-ale noastre, consăteni, oameni gospodari şi 
intelectuali. Atunci au fost deportaţi şi foarte mulţi preoţi”28. Un alt exemplu, 
spre aprecierea și așteptările enoriașilor de la Chișinău, a avut loc sfinţirea 
paraclisului Bisericii Deportaţilor cu Hramul Tuturor Sfinţilor în memoria 
victimele deportărilor staliniste din Republica Moldova. “Nu avem dreptul 
să uităm de cei care au îndurat nedreptăţile istoriei şi ale regimului sovietic. 
Creştinii vor putea veni oricând să se roage şi să aprindă o lumânare pentru 
memoria deportaţilor”, a declarat părintele Ioan Bărbău29. În orașul Bălți, de 
asemenea a fost ctitorită recent o Biserică cu Hramul Tuturor Sfinţilor, care 
are în grijă întreținerea Troiței în memoria soldaților căzuți la finele celui de 
al Doilea Război Mondial. 

Coroborarea acestor eforturi determină percepția societății față de po-
litica reconcilierii drept proces social și nicidecum drept scop dictat de in-
teresele politice.30 Astfel, acţiunile conjugate ale structurilor locale pot avea 
efecte considerabile asupra atitudinilor şi comportamentelor societății în 
direcția reconcilierii. Crearea unui climat care să încurajeze iniţiativele în-
treprinse la nivelul structurilor locale – asociații ale oamenilor simpli, soci-
etăți nonguvernamentale, instituții bisericești – este spre beneficiul întregii 
societăți. Dimensiunea simbolică a acestor comemorări constituie pentru 
memoria stigmatizată a victimelor regimului comunist una din formele 
principale de (re)cunoaștere și de asumare al acestui trecut. 

imperativele reconcilierii în societatea post-totalitară
Considerăm important să delimităm perspectiva reconcilierii ca scop și 

reconcilierii ca proces. În perioadele când politicile de reconciliere au fost 
declarate drept scop și implementate în perioade de timp record, acestea au 
fost primite rezervat de marea parte a societății din Republica Moldova. Vic-
timele care au avut de suferit în timpul și de pe urma regimului totalitar, per-
27 Raisa Lozinschi-Hadei, Deportată care nu a beneficiat de indemnizaţie, http://www.jur-
nal.md/ro/news/deportata-care-nu-a-beneficiat-de-indemnizatie-706607/ .
28 Ibidem.
29 La Chişinău va fi înălţată o biserică în memoria deportaţilor din Basarabia, http://www.
flux.md/editii/2008183/articole/4918/ .
30 Karen Brounéus, Analyzing Reconciliation: a Structured Method for Measuring National 
Reconciliation Initiatives, în Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, vol. 14, nr. 3, 
2008, p. 291-313.

http://www.jurnal.md/ro/news/deportata-care-nu-a-beneficiat-de-indemnizatie-706607/
http://www.jurnal.md/ro/news/deportata-care-nu-a-beneficiat-de-indemnizatie-706607/
http://www.flux.md/editii/2008183/articole/4918/
http://www.flux.md/editii/2008183/articole/4918/
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cep acest gen de inițiative drept nerecunoaștere a traumelor trăite în comu-
nism. Supraviețuitorii crimelor regimului comunist în RSSM continuă să-și 
revendice dreptul la memorie la scara întregii societăți. Lipsa acestei certi-
tudini întreține spiritul de concurență a memoriilor pentru recunoașterea 
victimelor și amână la nesfârșit producerea reconcilierii.31 Cercetătorul Luc 
Huyse menționează, că, “în mod ideal, reconcilierea trebuie sa împiedice, 
pentru totdeauna, utilizarea trecutului ca germene a unui nou conflict”32. 

Considerăm, că elaborarea unor noi politici ale memoriei în Republi-
ca Moldova trebuie să țină cont potențialul simbolic al evenimentelor co-
memorate în vederea scindării sau consolidării societății.33 Reconsiderarea 
percepției trecutului printr-un spectru larg de opinii, edificarea în Republica 
Moldova a unei culturi comemorative de esență europeană poate fi demara-
tă prin studierea complexă a tuturor comunităților memoriei, crearea condi-
țiilor de dialog în contextul comemorărilor oficiale, elaborarea și susținerea 
la toate nivelurile a strategiilor de reconciliere între memoriile competitive. 
Investigarea mecanismelor de reconciliere în societățile cu memorii trau-
matizate atrage atenția asupra dialogului sincer și oferirea spațiului public 
în calitate de condiții principale pentru ca reprezentații diferitor comunități 
ale memoriei să-și poată împărtăși propriile amintiri și experiențe.34 Atât 
timp cât există istorii competitive și adevăruri concurente, acestea trebuie 
recunoscute și reconciliate.35 

Considerăm, în cazul regimului totalitar comunist, reconcilierea poate 
fi apropiată doar printr-un dialog public, susținut la nivel instituțional și in-
dividual, în care să se regăsească cele mai diverse comunități ale memoriei
31 Eric Keslassy, Rosenbaum, Alexis, Mémoires vives: pourquoi les communautés instrumen-
talisent l’Histoire, Paris, Bourin éditeur, 2007; Karen Brounéus, Reconciliation and deve-
lopment, în Occasional Paper, nr. 36, 2007, http://library.fes.de/pdf-files/iez/04999.pdf ; 
François Hartog, Revel, Jacques, Les usages politiques du passé, Paris, Editions de l’EHESS, 
2001; Tina Rosenberg, The Haunted Land: Facing Europe’s Ghosts after Communism, New 
York, Vintage Books, 1996.
32 Luc Huyse, The Process of Reconciliation, in Reconciliation After Violent Conflict: a Hand-
book, David Bloomfield, Teresa Barnes, Luc Huyse (eds), Stockholm, IDEA, 2003, p. 19-34.
33 Kerwin Lee Klein, On the Emergence of Memory in Historical Discourse, in „Representa-
tions”, nr. 69, 2000, p. 129.
34 Susanne Karstedt (eds), Legal Institutions and Collective Memorie, Oxford, Hart Pub-
lishing, 2009; Miroslav Volf, The End of Memory: Remembering Rightly in a Violent World, 
Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2006; Avishai Margalit, The Ethics of Memory, Cambridge, 
Harvard University Press, 2004; Ifi Amadiume, Abdullahi Ahmed An-Na’im (eds), The Po-
litics of Memory: Truth, Healing and Social Justice, London, Zed Books, 2000; Alexandra 
Barahona De Brito, Carmen Gonzáles-Enríquez, Paloma Aguilar (eds), The Politics of Me-
mory: Transitional Justice in Democratizing Societies, Oxford, Oxford University Press, 2004. 
35 David Bloomfield, The Context of Reconciliation, in Reconciliation After Violent Conflict: 
a Handbook, David Bloomfield, Teresa Barnes, Luc Huyse (eds), Stockholm, IDEA, 2003, 
p. 40 

http://library.fes.de/pdf-files/iez/04999.pdf
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Considerațiuni finale
Caracterul administrativ prin care a fost aplicată politica deportărilor 

staliniste (participarea celor din administrația locală, sovietul sătesc, local-
nici), faptul aplicării colective a pedepsei exilului (cu toată familia!), aplica-
rea pedepsei asupra copiilor minori doar pentru apartenența la așa-numitele 
“familii de chiaburi” – toate acestea confirmă caracterul represiv al statu-
lui sovietic și denotă interesul regimului comunist de lichidare a familiilor 
de gospodari, iar odată cu ele și a experienței socio-culturale acumulate și 
transmise prin generațiile acestora.

În mare parte, mărturiile deportaților intervievați se aseamănă puternic 
între ele, iar “dacă am exclude unele detalii geografice sau cronologice, aces-
tea converg într-un hipertext – cu anexe, amplificări, continuități, iar une-
ori cu același set de eroi; în pofida spațiului enorm cuprins de sistemul de 
represalii, toți erau împreună, incluzând prieteni și rude, întâlnindu-se unii 
pe alții prin închisori, când erau transportați dintr-un loc în altul, sau în 
lagărele de muncă”36.

Percepția trecutului totalitar în Republica Moldova mai este caracteri-
zată prin “discrepanțe dramatice între opinia privată și cea publică, între 
biografie și istorie”37, între politicile oficiale și practicile locale de comemo-
rare. Conturarea unor noi imagini, atitudini, percepții despre viața pe care 
oamenii trecutului au trăit-o la timpul prezent ne ajută să cunoaştem şi să 
ne asumăm trecutul. Memoria colectivă într-o societate democratică admite 
justeţea şi mesajul memoriilor opuse, constituind în ansamblu o “comunita-
te de memorii” compatibile, deşi competitive.

Inițiativa editorilor acestui volum se înscrie într-un program de istorie 
orală de lunga durată pentru studierea memoriei represaliilor comuniste în 
Moldova sovietică, iar susținerea structurilor academice și sprijinul socie-
tății civile sunt mai mult decât binevenite. Acești oameni mai au ceva de 
spus și ne așteaptă. Or, colectarea, înregistrarea și valorificarea memoriilor 
deportaților este parte din efortul comun de condamnare a crimelor comu-
nismului. 

36 Irina Shcherbakova, Remembering the Gulag. Memoires and Oral Testimonies by Former 
Inmates, in Elena Dundovich, Francesca Gori, Emanuela Guercetti Feltrinelli (eds), Reflec-
tions on the Gulag: With a Documentary Index on the Italian Victims of Repression in the 
USSR, vol. 37, 2003, p. 187-208, p. 198.
37 Alessandro Portelli, The Battle of Valle Giulia Oral History and the Art of Dialogue, Uni-
versity of Wisconsin Press, London, 1997.
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A

Akmolinsk  29
Aktiubinsk (or. în Kazahstan) 117, 
118, 119
Aktiubinsk (reg. în Kazahstan) 113, 
117, 304
Akulov (profesor, or. Chişinău) 73
Alexandrovka (loc. în r. Rodnikovs-
ki, reg. Aktiubinsk) 117
Alma-Ata (or.) 24, 36, 43
Aluniş (s. din r. Rîșcani) 125, 127, 
128, 129, 133, 146, 147, 149, 223, 
224, 228, 253, 298, 304
Alzamai (or.) 269
Anestiade, Nicolae (or. Chişinău) 42
Anglia 43
Aralisk (or. în Kazahstan) 14, 24, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 44, 46, 47
Aralisk (r. în Kazahstan) 13
Arhanghelsk (or.) 93, 196
Arîk Balîk (or.) 41, 42, 43
Asin (loc. în reg. Tomsk) 28, 47
Atena (or.) 110

B
Baikal (lac) 23, 29
Baltaga Dumitrache (s. Chiţcani) 18
Baraboi (s.) 131, 137, 139, 140, 141, 
229, 231, 295, 296, 298
Barbăneagră, Grigore (s. Durleşti) 57
Basarabia 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 35, 

INDICE DE NUME ȘI TOPONIME

37, 38, 39, 87, 126, 178, 193, 195, 
200, 234, 237, 262, 275, 284, 285, 
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 
314, 315, 316, 318
Bazaochi, Nicolai (preşedintele Aso-
ciaţiei Foştilor Represaţi şi Deţinuţi 
Politici din mun. Bălţi) 168, 257, 258
Bălan, Vladimir  (reprezentantul 
administraţiei sovietice locale  în s. 
Chiţcani) 38
Bălţi (jud.) 173, 175, 190, 191, 219, 
237, 285, 304
Bălţi (or.) 125, 127, 128, 129, 130, 
131, 142, 144, 153, 166, 168, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 188, 192, 197, 201, 220, 222, 
231, 232, 239, 242, 243, 245, 247, 
254, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 
263, 264, 265, 267, 269, 273, 277, 
278, 279, 280, 282, 285, 287, 291, 
300, 304, 318
Bănila pe Siret (com. jud. Storojineţ) 
113, 114, 115, 304
Bărbieru (familie, deportată  din or. 
Bălţi în reg. Irkutsk în 1949) 269
Belozerka (orăşel în reg. Kurgan) 
134, 136, 224, 229, 232
Belozerka (r. în reg. Kurgan) 133, 
138, 228
Berdiujie (r. în reg. Tiumeni) 200, 
202, 217, 218
Bibos, Petre (deportat în 1949 din s. 
Aluniş, r. Rîșcani) 133, 134, 137
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Bilicenii Noi (s. în r. Sângerei) 180, 189
Bişkek (or.) 34
Bodaibo (or. în reg. Irkutsk) 174, 
182, 184, 185, 187, 188, 192, 269
Boghianu (s. Logăneşti, r. Hâncești) 
91, 92
Boguceani (în reg. Krasnoiarsk) 14, 31
Boiescu (familie, s. Ciocâlteni, r. Or-
hei ) 16
Boiescu, Varvara (s. Ciocâlteni, r. 
Orhei) 45
Bondari, Fiodor (preşedintele sovie-
tului sătesc în s. Nicolaevca) 180
Boroseni (s.) 257
Bostan, Emilian (deportat) 61
Bostan, Fiodor (familie deportată) 61
Branaşco Raisa (or. Bălţi) 168
Brădescu, Afanasie (deportat din s. 
Ciocâlteni, r. Orhei în 1941) 32, 48
Brădescu, Alexandra (deportată din 
s. Ciocâlteni, r. Orhei în 1941) 48
Brădescu, Boris (s. Ciocâlteni, r. Or-
hei) 313
Brădescu, Elizaveta (s. Ciocâlteni, r. 
Orhei) 46
Brădescu, Mihai (s. Ciocâlteni, r. 
Orhei) 313
Brădescu, Varvara (deportată din s. 
Ciocâlteni, r. Orhei în 1941) 16, 45, 48
Brădescu, Vasile (deportat din s. 
Ciocâlteni, r. Orhei în 1941) 16, 45
Broniscaite (deportat din Lituania 
în reg. Tiumeni) 69
Bucataru (familie) 298

Bucataru Iacob (deportat în 1949 
din s. Aluniş, r. Rîşcani) 207, 223, 
228, 298
Bucovina 113, 114, 115, 118, 119, 
120, 306
Bucureşti (or.) 89, 188, 305, 306, 307, 
308, 309
Budineţ (s. în Bucovina) 119
Bunescu, Elena (deportată în 1949 
din s. Logăneşti) 87
Bunescu, Feodora (deportat în 1949 
din s. Logăneşti) 87, 93
Bunescu, Gheorghe (deportat în 
1949 din s. Logăneşti) 3, 5, 53, 87, 
88, 107, 108, 109, 110
Bunescu, Maria (s. Logăneşti, de-
portată în 1949) 93
Bunescu, Nicolae (s. Logăneşti, con-
damnat în 1941) 93, 100, 108
Bunescu, Olga (deportată în 1949 
din s. Logăneşti) 87, 108
Bunescu, Toader (deportat în 1949 
din s. Logăneşti) 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 95, 108, 111, 112
Bunescu, Vasile (deportat în 1949 
din s. Logăneşti) 87, 93, 108, 110
Bunescu, Vera (deportată în 1949 
din s. Logăneşti) 87
Bunkino (s. în r. Belozerka, reg. Kur-
gan) 133, 134, 138, 139
Buşuieva, Frida (loc. Sosnovka, reg. 
Tiumeni) 61, 63, 65, 69, 77
Buznea Petre (activist de partid în s. 
Drochia) 206, 209

C
Cahul (or.) 74
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Carabăţ, Grigore (s. Logăneşti,  
r. Hâncești) 107
Caras (familie, deportată  din or. Bălţi 
în reg. Irkutsk în 1949) 262, 263, 264
Caras, Alexandra (deportată din or. 
Bălţi în reg. Irkutsk în 1949) 262
Caras, Constantin (deportat din or. 
Bălţi în reg. Irkutsk în 1949) 262
Caras, Gheorghe (deportat din or. 
Bălţi în reg. Irkutsk în 1949) 262
Caras, Ion (deportat din or. Bălţi în 
reg. Irkutsk în 1949) 261, 262, 263, 
273, 280, 281
Caras, Mihai (deportat din or. Bălţi 
în reg. Irkutsk în 1949) 262, 263
Caras, Vera (deportată din or. Bălţi 
în reg. Irkutsk în 1949) 262
Carpaţi (munţi) 94
Carpeuca (sat lângă Nistru) 196
Catelli (după căsătorie Maxiuta), Ele-
na (deportată în 1949 din s. Nicolae-
vca, jud. Bălţi) 173, 174, 175, 190, 192
Catelli (familie deportată în 1949 
din s. Nicolaevca, jud. Bălţi) 174, 
190, 191
Catelli, Constantin (s. Nicolaevca, 
jud. Bălți) 175, 190, 191
Catelli, Emanoil (arestat în 1940 de 
NKVD învinuit de “activitate antire-
voluţionară”) 175
Catelli, Zinaida (deportată în 1949 
din s. Nicolaevca, jud. Bălţi) 173
Catorobai (familie, s. Durleşti) 57
Caţapu (s. Aluniş, r. Rîșcani) 145
Cazac (în 1992 şeful penitenciarului 
din or. Bălţi) 279

Călăraşi (r.) 21, 22, 23
Căuşeni (r.) 35
Căzăneşti (s. din r. Teleneşti) 17, 19, 22
Cearcavschi, Eugenia (deportată în 
1941 din com. Bănila, jud. Storoji-
neţ) 114, 116, 120
Cehoslovacia 41
Celiabinsk (or.) 136, 142
Cercavschi (familie  deportată  în 
1941 din com. Bănila, jud. Storoji-
neţ)  113, 114
Cercavschi, Petronela (deportată în 
1941 din com. Bănila, jud. Storoji-
neţ) 120
Cercavschi, Toader (deportat în 
1941 din com. Bănila, jud. Storoji-
neţ) 122
Cercavschi, Vasile (deportat în 1941 
din com. Bănila, jud. Storojineţ) 3, 5, 
113, 114, 122, 124
Ceremkovo (or.) 269
Cernăuţi (or.) 94, 114, 115, 116, 119, 
120, 123, 145, 305, 309
Cernăuţi (reg.) 123, 122, 124, 304, 308
Cerneţchi (s. Chiţcanii Vechi, r. Te-
lenești) 19
Cernigov (or. în Ucraina) 119
Certan (după căsătorie Cheptea), 
Alexandra (s. Limbenii Vechi) 258
Certan, Olga (s. Limbenii Vechi) 
240, 258
Cetatea Albă  (orășel în reg. Odessa, 
astăzi Ucraina) 26
Cheptea (după căsătorie Zmău),  
Maria (deportată în 1949 din s. Lim-
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benii Vechi) 237, 238, 304
Cheptea (familie deportată în 1949 
din s. Limbenii Vechi) 238, 239, 259, 
260
Cheptea, Alexandra (deportată în 
1949 din s. Limbenii Vechi) 237, 238, 
260
Cheptea, Elena (deportată în 1949 
din s. Limbenii Vechi) 238
Cheptea, Gheorghe (deportat în 
1949 din s. Limbenii Vechi) 237, 238, 
239, 240, 260
Cheptea, Liuba (s. Limbenii Vechi) 259
Cheptea, Mihail (deportat în 1949 
din s. Limbenii Vechi) 238
China 27, 276, 276, 299
Chiperceni (s. în r. Orhei) 42, 44
Chişinău 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22, 31, 
33, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 58, 64, 
68, 71, 73, 74, 77, 88, 94, 98, 103, 104, 
107, 112, 114, 168, 175, 177, 180, 184, 
188, 190, 194, 207, 208, 215, 233, 258, 
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
Chiţcanii Vechi (s. din r. Teleneşti) 
10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
29, 31, 38, 44, 45, 304
Cimişlia (or.) 94, 313
Ciobanu (s. Logăneşti) 104
Ciobanu Agrafina (deportată în 1949 
din s. Lopatnic, r. Edineţ) 153
Ciobanu Andrei (s. Chiţcani) 19
Ciobanu Nicolai (s. Lopatnic, r. Edi-
neţ, condamnat la 25 de ani puşcărie 
pe motive religioase) 
Ciocâlteni (s. din r. Orhei) 10, 16, 18, 

20, 23, 32, 33, 35, 38, 45
Ciuciuleni (s. din r. Nisporeni) 92, 
100, 316
Ciudei (gară de tren în reg. Cernă-
uţi) 116
Clişova (s.) 23
Codiţă, Ivan (or. Chişinău, reprezen-
tantul administraţiei puterii sovieti-
ce) 98
Cogâlnic (râu) 93
Cojocaru, Gheorghe E. 10
Cojocaru, Ludmila D. 15, 53, 88, 175, 
308
Comrat (or.) 94
Comrat (r.) 313
Cotminaite, Dana (deportată din 
Vilnius) 174, 185, 192
Coreea 141
Corneşti (sat în r. Ungheni) 215
Costin (familie deportată 1949 din s. 
Durlești) 62
Costin, Grigore (s. Durlești, depor-
tat 1949) 61
Costin, Ion (s. Durleşti) 55
Costin, Nastea (deportată în Belaia 
Recika, reg. Tiumeni) 62
Costin, Pelaghia (s. Durleşti) 77
Costin, Tudor (s. Durleşti)  77
Costin, Zenovia (s. Durleşti) 77
Cotovsc (r. din RSSM) 108, 73
Cozmin, Teodosia (Muzeu „Memo-
ria Neamului”) 173, 306
Cucuieţi (s.) 133, 290
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D
Dadu (în 1949 preşedintele sovietului 
sătesc din Durleşti) 57
Davideni (s. în Bucovina) 119
Dolguşino (loc. în reg. Tiumeni) 97, 
101
Domuljeni (s.) 18
Donduşeni 157, 199, 201, 211
Drochia (orăşel) 215, 216, 231
Drochia (raion) 194, 208, 215, 216, 
304, 308, 315
Drochia (sat) 193, 194, 195, 213, 215, 
216, 304, 308
Dubăsari (r.) 25, 317
Dubrovinsk (r. în reg. Tiumeni) 98, 
99, 100, 109
Dubrovnaia (loc. r. Dubrovinsk, reg. 
Tiumeni) 97, 100, 109
Durleşti (s.) 20, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 
59, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 81, 83, 
85, 304, 313, 314

E
Efrim (s. Limbenii Vechi) 244 
Ekaterinburg (or.) 21, 27, 28
Elanka (s. în reg. Irkutsk) 274
Engels, Friedrich 99
Erin (maior, or. Aralisk) 39
Ermicioi (familie deportată din s. 
Durleşti în 1949) 57, 58, 60
Erşov, Nicolai (s. Chiţcani) 18
Eşanu (familie, s. Chiţcani) 18

F
Făleşti (or.) 261, 264

Fetescu (familie) (deportată din s. 
Chiţcanii Vechi în 1941) 14, 49
Fetescu, Alexandra (deportată din s. 
Chiţcanii Vechi în 1941) 13
Fetescu, Ecaterina (deportată din s. 
Chiţcanii Vechi în 1941) 13
Fetescu, Elizaveta (deportată din s. 
Chiţcanii Vechi în 1941) 13, 15, 16, 46
Fetescu, Iulia (deportată din s. Chiţ-
canii Vechi în 1941) 13
Fetescu, Mihail (deportat din s. Chi-
ţcanii Vechi în 1941) 13
Fetescu, Mihalache (s. Chiţcanii 
Vechi) 16
Fetescu, Serafima (deportată din s. 
Chiţcanii Vechi în 1941) 13
Fetescu, Vasile (deportat din s. Chi-
ţcanii Vechi în 1941) 3, 5, 10, 13, 15, 
45, 47, 48, 304
Fetescu, Xenofont (deportat din s. 
Chiţcanii Vechi în 1941) 13, 15, 16, 
17, 20, 40, 46, 47
Filip, Liuba 184
Finlanda 7
Frasin (sat) 211
Frăsinoi Grigore  (în 1947 preşedin-
te al sovietului sătesc Drochia) 194, 
206
Frunze Alexandra (s. Recea, r. Rîş-
cani) 219
Frunze Alexei (deportat în 1949 din 
s. Recea, r. Rîşcani) 219, 234, 236
Frunze Elena (deportată în 1949 din 
s. Recea, r. Rîşcani) 219, 234, 236
Frunze Nina (deportată în 1949 din 
s. Recea, r. Rîşcani) 219
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Frunze Vasile (deportat în 1949 din s. 
Recea, r. Rîşcani) 4, 6, 219, 220,234, 
235, 236, 304, 308
Fuştei, Nicolae 11

G
Gaburici, Kirill ( în 1956, preşedin-
tele colhozului din s. Logăneşti) 104
Găină, Andrei (s. Chiţcani) 22
Găină, Grişa (s. Chiţcani) 18
Găină, Vasile (deportat din s. Chiţ-
cani în 1941) 21, 22
Ghana 105
Gherman, Grişa (deportat din s. Ve-
rejeni în 1941) 22
Ghimpu, Gheorghe (deputat în Par-
lamentul R. Moldova) 279
Glodeni (r.) 142, 148, 224, 237, 244, 
259, 297
Gluşco, Boris (preşedinte de colhoz 
în s. Ciocâlteni, r. Orhei) 33
Gluzman, Fira (deportată din Basa-
rabia, în or. Aralisk) 35
Goglidze, Serghei (general NKVD) 
8, 9
Gorbaciov, Mihail 17, 105
Grâu (familie din s. Ghidighici de-
portată în reg. Tiumeni) 66
Grodno (loc. în Belarus) 33
Grozavu  Maria (deportată în 1949 
din s. Recea, r. Rîşcani)  283, 284, 
285, 299, 301
Grozavu (familie deportată în 1949 
din s. Recea r. Rîşcani) 299, 300
Grozavu Ana (deportată în 1949 din 
s. Recea, r. Rîşcani) 302

Grozavu Fiodor (deportat în 1949 
din s. Recea, r. Rîşcani) 303
Grozavu Vasile (deportat în 1949 din  
s. Recea, r. Rîşcani) 291, 302
Guţu Filip (s. Drochia) 207
Guţu Pavel (deportat în 1949 din  
s. Drochia) 198
Guţuleac, Victor (deportat în 1949 
din s. Aluniş, r. Rîșcani) 126, 130

H
Habarovsk (or.) 276
Hagiu (s. Logăneşti) 91, 92
Harkov (or.) 31
Hirişeni (s.) 22
Hâncești (or.) 92, 93, 95, 103, 107, 110
Holban, Eudochia (s. Durleşti) 54
Holban, Spiridon (s. Durleşti) 94
Holban, Spiridon (s. Logăneşti) 94
Hordinschi, Ecaterina (deportată în 
1949 din s. Aluniş, r. Rîșcani) 134
Hordinschi, Vanea (deportat în 1949 
din s. Aluniş, r. Rîșcani) 133, 134, 298
Hruşciov, Nichita 11, 41

I
Iablona (s. în r. Glodeni) 128
Ialoveni (loc.) 71
Iampol 207, 215
Ianuşevskaia, Elizaveta (s. Nicolaev-
ca, jud. Bălţi) 175
Igeşti (com. în reg. Cernăuţi, r. Sto-
rojineţ) 114, 120, 122, 123, 124, 304
Ilaşciuc (familie din s. Aluniş, r. Rîș-
cani) 126, 127
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Ilaşciuc (Rotaru până la căsătorie), 
Viorica (deportată în 1949 din s. 
Aluniş, r. Rîșcani) 3, 5, 125, 126, 127, 
146, 149, 304
Ilaşciuc, Evlampia (s. Aluniş, r. Rîș-
cani) 127, 149
Ilaşciuc, Mihail (s. Aluniş, r. Rîșcani) 
126, 143, 144, 145
Ilaşciuc, Vanea (s. Aluniş, r. Rîșcani) 
145
Induş (familie, deportată  din  
or. Bălţi în reg. Irkutsk în 1949) 269
Irkutsk (or.) 32, 141, 182, 261, 262, 
268, 269, 276, 280, 281
Irkutsk (reg.) 173, 182, 192, 248, 261, 
268, 280, 281, 304
Irtîş (râu) 102
Işim (or. în reg. Tiumeni) 200, 202, 
203, 207
Işim (r. în reg. Tiumeni) 202, 203
Işim (râu) 211
Işkenov (secretarul comitetului raio-
nal de partid din Aralisk) 27
Iurga (or. în reg. Tiumeni) 67, 100
Iurghinsk (r. în reg. Tiumeni) 59, 78, 
79, 80, 81, 82, 97, 98, 109
Iurkovo (s. în r. Belozerka, reg. Kur-
gan) 138, 139, 147, 148, 228, 229, 
234, 235, 236
Ivdelilag 12, 21, 22, 23, 27, 28, 38, 39

J
Jalobă  (Grozavu), Maria 283, 284, 
285, 286, 302
Jalobă (familie deportată în 1949 din 
s. Recea, r. Rîşcani) 283, 284, 285

Jalobă, Alexandra (s. Recea, r. Rîş-
cani) 284, 286, 287
Jalobă, Ana (deportată în 1949 din  
s. Recea, r. Rîşcani) 284, 285, 286, 301
Jalobă, Ion (deportat în 1949 din  
s. Recea, r. Rîşcani) 284, 286, 288, 301
Jalobă, Nadejda (s. Recea, r. Rîşcani) 
284, 286
Jalobă, Vasile (deportat în 1949 din  
s. Recea, r. Rîşcani) 284, 285, 286
Japonia 10
Josan, Clavdia (director școala,  
or. Chișinău)75

K
Kadocinikov (loc. Lesnoi Posiolok, 
reg. Tiumeni) 99
Karaganda (or.) 12, 24, 35, 37, 41, 48
Kazagulov (r. Aralisk) 34
Kazahstan 7, 11, 14, 17, 23, 24, 29, 
34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 
47, 48, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 
153, 164, 165, 248, 315
Kazalinsk (loc.) 24
Kazani  (or.) 34
Kiahtinski (s. în reg. Irkutsk) 182, 
183, 187
Kiev 105, 119, 142, 199
Kirghizia 188
Kirovograd (or. din Ucraina) 91
Klementieva, Prascovia 7
Koganovici (profesor la Institutul de 
Medicină din Karaganda) 41
Kolcetav (orăşel) 42
Konstantinovka (s. în reg. Kurgan, r. 
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Kosîghin) 238, 248, 259, 260
Korobkov, Boris (or. Chişinău) 175, 
188
Kosîghin, Alexei (r. din reg. Kurgan) 
248
Kosmodemianskaia, Zoia 65
Koşkino (sat în reg. Kurgan) 224, 228
Krasnoiarsk (reg.) 14, 31
Kurgan (or.) 133, 136, 141, 142, 226, 
228, 232, 295, 296, 297, 298, 299
Kurgan (reg.) 37, 125, 126, 133, 134, 
147, 148, 153, 154, 164, 219, 220, 
223, 224, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 248, 254, 256, 259, 260, 283, 
292, 300, 301, 302, 303, 304
Kzîl Orda (or. din Kazahstan) 24, 35
Kzîl Orda (reg. din Kazahstan) 13, 
304

L
Lazarin (profesor la Institutul de 
Medicină din or. Karaganda) 41
Leahu, Vasile  (s. Drochia) 196
Leancă (familie deportată în 1951 din 
s. Lopatnic, r. Edineţ) 152, 153, 170
Leancă, Aref (deportat în 1951 din 
s. Lopatnic, r. Edineţ) 3, 5, 151, 152, 
153, 156, 168, 169, 171
Leancă, Elena (deportată în 1951 din 
s. Lopatnic, r. Edineţ) 151, 156, 169, 
171
Leancă, Manole (deportat în 1951 
din s. Lopatnic, r. Edineţ) 152, 169
Leancă, Serafima (deportată în 1951 
din s. Lopatnic, r. Edineţ) 152, 156, 171
Lăpuşna (jud.) 88, 304, 316

Lenin (Vladimir Ulianov) 43, 63, 67, 
99, 107, 184, 279
Leningrad (or.) 24
Lesnoi Posiolok (loc. în reg. Tiu-
meni) 99, 100
Letonia 272
Leuşeni (s.) 53, 74
Levitan, Yuri (crainic la radio-televi-
ziunea centrală a URSS) 100
Lidvinskaia, Zinaida (s. Nicolaevca, 
jud. Bălţi) 175
Limbenii Vechi (s. în r. Glodeni) 237, 
239, 258, 259, 304
Lituania 69, 182
Liulica, Elena (deportată în 1949 din 
s. Sudarca, r. Soroca) 52
Lîşkov, Dmitrii 7
Logăneşti (s. din jud. Lăpuşna) 87, 
88, 90, 92, 93, 103, 107, 108, 304
Loghin (după căsătorie Cercavschi), 
Victoria (deportată din Bucovina) 124
Loghin (familie din Bucovina depor-
tată în 1941) 119, 121
Loghin, Eleonora (deportată din Bu-
covina) 119
Loghin, Gheorghe (condamnat la 25 
ani pentru propagandă antisovie-
tică, trimis din Bucovina în Gulag) 
121, 123
Lugansk (reg. în Ucraina) 176
Lungu, Dumitru (s. Limbenii Vechi, 
r. Glodeni) 244

M
Manciuria 10
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Mamolea, Grigore 287
Maramonovca (sat) 195
Marcu Vasile (deportat în 1949 din 
s. Drochia) 198
Marx, Karl 99
Mazilu (familie din s. Durleşti) 54
Mândâc (sat) 194, 199, 201, 204, 
213, 217
Mândâcanu (familie, or. Bălţi) 268
Medvedev (profesor or. Chişinău) 
73, 75
Mihăileni (s.) 133, 137, 140, 224, 
228, 229, 230, 231, 294, 298, 321
Moara de Piatră (s.) 144
Mocanu Nică (în 1949 activist de 
partid în s. Drochia) 197
Moldova (republică) 8, 11, 23, 28, 
29, 32, 33, 36, 41, 42, 48, 60, 64, 66, 
72, 88, 91, 103, 121, 126, 127, 136, 
137, 141, 142, 153, 154, 155, 157, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 
173, 174, 184, 189, 220, 228, 231, 
232, 233, 234, 239, 246, 247, 248, 
251, 253, 255, 254, 260, 262, 270, 
275, 277, 285, 293, 299, 305, 309, 
315
Moldovanu (familie din s. Durleşti) 57
Molotov, Viaceslav  8
Mongolia 27
Morev, Victor (primarul or. Bălţi  în 
1987-1990) 257, 258
Morozov, Pavlik 65, 67
Moscova 7, 8, 9, 11, 24, 27, 29, 34, 44, 
68, 70, 75, 119, 136, 142, 145, 174, 
185, 186, 188, 202, 212, 231, 234

Moşanu, Alexandru 106
Munteanu, Nicolai (s. Aluniş, r. Rîș-
cani) 144
Musteaţă, Fenea  (s. Drochia) 197

N
Negureni (s.) 17
Nerpo (loc. în reg. Irkutsk) 183, 184
Nicolaevca (s. în jud. Bălţi) 173, 175, 
176, 189, 190, 191, 304
Nigeria 105
Nisporeni (r.) 312, 316
Novac 298
Novac, Boris (deportat în 1949 din 
Nicoreni în reg. Kurgan) 230, 235
Novoseliţa (s. în Ucraina) 175

O
Odessa 262, 263
Omsk (oraş în sud-vestul Siberiei) 95
Oprea, Dumitru  (în 1949 activist de 
partid în s. Drochia) 197
Orhei (jud.) 15, 304, 314
Orhei (or.) 19, 31, 39, 40, 42, 43
Orhei (r.) 41, 44, 45
Orlovskaia, Nadia (s. Zgârdeşti,  
jud. Bălţi) 179

P
Papadiuc (familie, deportată din  
or. Bălţi în reg. Irkutsk în 1949) 269
Paris 188, 306
Pasat, Valeriu 9, 10
Pascal (familie deportată în 1949 din 
s. Durleşti) 52, 78, 81, 314
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Pascal, Elena (deportată din s. Dur-
leşti în 1949) 52, 78, 81
Pascal, Emanuil 54
Pascal, Eudochia 54, 77
Pascal, Grigore (deportat din s. Dur-
leşti în 1949) 52, 78, 80
Pascal, Ion (deportat în 1949 din  
s. Durleşti) 52, 53, 54, 77, 83, 85, 
Pascal, Maria (deportată din s. Dur-
leşti în 1949) 52, 78, 79, 81
Pascal, Nadejda (deportată din  
s. Durleşti în 1949) 3, 5, 51, 52, 53, 
77, 78, 82, 83, 104, 304, 314
Pascal, Pelaghia (deportată din  
s. Durleşti în 1949) 52, 53, 54, 77, 
78, 83
Pascal, Petru (deportat din s. Dur-
leşti în 1949) 52, 78, 313
Păscăluţă (activist de partid în  
s. Drochia) 198
Pântea Maria (deportată în 1949 din 
Mihăileni în reg. Kurgan) 230
Patlati, Vanea (deportat în 1949 din s. 
Aluniş, r. Rîșcani) 133, 134, 142, 146
Pădureac, Lidia 127, 153, 220, 239, 
263, 285, 308
Pălărie (familie, or. Bălţi) 267
Pârjota (sat) 224, 225, 228, 298
Petrencu, Anatol 9, 11, 308
Plăcintă (familie deportată în 1949 
din s. Drochia) 213
Plăcintă, Filip (deportat în 1949 din 
s. Drochia) 194, 217, 218
Plăcintă, Filip (deportat în 1949 din 
s. Drochia) 3, 5, 193, 195, 208, 218, 

304, 308
Plăcintă, Ilenuţa (deportată în 1949 
din s. Drochia) 
Plăcintă, Ionică (deportat în 1949 
din s. Drochia)
Plăcintă, Iosif (deportat în 1949 din 
s. Drochia) 194
Plăcintă, Iosub 196, 201, 204, 207, 
208, 209
Plăcintă, Iulia (deportată în 1949 din 
s. Drochia)
Plăcintă, Pavel (deportat în 1949 din 
s. Drochia) 194, 212, 217
Plăcintă, Petru (deportat în 1949 din 
s. Drochia)
Plăcintă, Toader 214, 215
Plehanov, Gheorghe 43
Plop (s.) 211
Plop, Grigore (s. Logăneşti) 90
Polonia 7, 238, 241
Pometinka (s. în reg. Kurgan) 224
Popescu (deportat) 22, 28
Popescu, Ghenadie 318
Popovici, Gavriil (s. Zgârdeşti,  
jud. Bălţi) 179, 191
Popovici, Nadia (s. Zgârdeşti,  
jud. Bălţi) 175, 179
Postică, Elena 13, 318
Praporşciuc, Maria 13
Primorsk (reg.) 276

 
R
Răuţel (gară de tren la marginea  
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or. Bălţi) 131, 223, 238, 243, 244, 
245, 289
Reabinschi, Dumitru (deportat din 
Bucovina) 118
Recea (s. în r. Rîșcani) 130, 131, 143, 
212, 219, 221, 223, 224, 225, 229, 
232, 245, 283, 284, 285, 286, 301, 
304, 308
Rezina (r.) 41
Rîbacie (or. în Kirghizia) 188
Rîșcani (or.) 219, 220, 233, 234, 286, 
287, 288, 289, 298, 304
Rîșcani (r.) 146, 149, 219, 277, 283, 
301, 308, 316
Rodnikovschi  (r. în reg. Aktiubinsk) 
117
Romanenco, Maria 26
România 8, 19, 53, 55, 89, 113, 115, 
116, 119, 120, 121, 123, 143, 176, 
193, 216, 261, 263, 265, 264, 280, 
306, 315
Rostov pe Don (or.) 36
Rotari (familie deportată în 1949 
din s. Aluniş r. Rîșcani) 136, 137, 148
Rotari, Andrei (s. Aluniş r. Rîșcani) 
125, 127, 129, 137, 141
Rotari, Elena (deportată în 1949 din 
s. Aluniş r. Rîșcani) 125, 147
Rotari, Tamara (deportată în 1949 
din s. Aluniş r. Rîșcani) 125, 147
Rotari, Tudosia (deportată în 1949 
din s. Aluniş r. Rîșcani) 125, 126, 
127, 137
Rotari, Victor (deportat în 1949 din 
s. Aluniş r. Rîșcani) 125, 147

Rotaru, (după căsătorie Ilaşciuc) 
Viorica (deportată în 1949 din s. 
Aluniş r. Rîșcani) 126, 127, 147, 148, 
149, 304
Rotaru, Anatolie (s. Logăneşti) 94
Rotaru, Vasile (s. Aluniş, r. Rîșcani) 
143
RSS Kazahă 10, 13, 113, 304
RSSM (Republica Sovietică Soci-
alistă Moldovenească) 8, 9, 10, 12, 
15, 51, 52, 53, 87, 151, 152, 174, 194, 
237, 275, 305, 318
RSSU (RSS Ucraineană) 93
Rusia 44, 53, 58, 105, 121, 176, 181, 
184, 212, 249 
Rugheanu, Costachi (s. Drochia) 206
Rusu (originar din s. Ciuciuleni) 100

S
Sadova (s. din r. Călăraşi) 22
Salski (deportat din Ţările Baltice) 102
Saratov (or.) 22, 35
Sărata Galbenă (s. din fostul r. Co-
tovsc) 73
Sârbu, Efrim (s. Logăneşti) 104
Sârdaria (râu) 14, 25, 26
Scăieni (sat) 199, 211
Siberia 262, 263, 267, 268, 276, 277 
Siniuga (loc. în reg. Irkutsk) 182, 183
Slabariu (reprezentant al puterii so-
vietice locale din r. Glodeni) 244
Slobodin (profesor la Institutul de 
Medicină din or. Karaganda) 41
Snegur, Mircea 106, 255
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Sosiva (loc. în r. Serovsk, reg. Sver-
dlovsk, Rusia) 121
Sosnovka (loc. în r. Iurghinsk,  
reg. Tiumeni) 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 78, 79, 100, 102, 109
Stalin, Iosif 4, 6, 7, 11, 30, 34, 35, 36, 
41, 52, 63, 64, 67, 72, 99, 100, 107, 
138, 162, 168, 184, 185, 187, 193, 
208, 211, 231, 237, 240, 253, 257, 
275, 278, 279, 280, 294, 295, 299, 307
Stati, Ion (deportat în 1949 din  
s. Drochia) 196
Stăvilă, Vera 13
Stenikovo (sat în reg. Kurgan) 224, 
225, 235, 236
Stepanovka (s. în reg. Aktiubinsk) 
118, 119
Stockholm (sindromul) 11
Stolniceni (s.) 92
Storojineţ (jud. în reg. Cernăuţi) 
113, 114, 122, 304
Storojineţ (r. în reg. Cernăuţi) 122, 
123, 124, 304
Străjescu (familie deportată) 22, 25
Străjescu, Vera 23
Sturza, Valentina 9, 316
Suceava (or.) 119
Sveadoci (profesor la Institutul de 
Medicină din or. Karaganda) 41
Sverdiac (s. în r. Rîșcani) 130
Sverdlovsk (reg.) 21, 121, 123

Ș
Ştefârţă, Ana (s. Ciocâlteni) 33
Şuri 198, 206

T
taran (familie deportată) 61, 68
Taran, Andrei (deportat) 69
Taşkent (or.) 31, 42
Târnova (r.) 194, 201
Tiraspol 8, 14, 22
Tcaci, Ana (deportată în 1949 din 
s.Mihaileni, r. Rîșcani ) 294
Tcaciuc, Maria (s. Durleşti) 72
Testemiţanu, Nicolae (or. Chişinău, 
ministru al sănătăţii în RSSM în peri-
oada 1963-1968)  42
Tihomirov, Vasile 43
Tiraspol (or.) 8, 14, 22
Titulat (familie, deportată din  
or. Bălţi în reg. Irkutsk în 1949) 269
Tiumeni (or.) 67
Tiumeni (reg.) 51, 52, 78, 79, 80, 81, 
82, 87, 98, 108, 109, 193, 211, 217, 
218, 304
Tîmbîr (s. din reg. Irkutsk) 268, 269, 
273, 280, 281
Tobolsk (or. în reg. Tiumeni) 98, 101
Tofan (după căsătorie Plăcintă) Nina 
(deportată) 218, 203, 205
Tofan, Iacob (deportat) 204, 206, 207
Tofan, Nicolae (deportat) 200
Tomsk (or.) 158
Tomsk (reg.) 28, 29, 47, 151, 152, 158, 
169, 170, 171, 304
Tonciuc, Vladimir (primarul or. Bălţi 
1990-1995) 181, 258
Totrov, Visarion  (profesor or. Chişi-
nău) 73
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Transnistria 26
Trinca, Alexandru 283, 291
Turchină, Eugenia (s. Lopatnic,  
r. Edineţ) 171
Turchină, Ilarion ( s. Lopatnic, r. Edi-
neţ) 171

Ț
Ţaul 197
Ţânţăreni (s. din r. Teleneşti) 22, 313

u
ucraina 58, 74, 119, 122, 124, 144, 
173, 174, 175, 176, 178, 184, 191, 221, 
222, 272, 304, 314
Ufa (or.) 136, 142
Ungaria 106
Ungheni (centru raional) 215, 233
URSS (Uniunea Republicilor Sovieti-
ce Socialiste) 51, 75, 87, 113, 115, 123, 
125, 151, 173, 175, 193, 194, 219, 232, 
237, 261, 265, 283, 304, 305, 306
Usolie Sibirskoe  
(loc. în reg. Irkutsk) 182, 268
Usolie Sibirskoie (or.) 268
Usuriisk (or.) 274, 276
Uzun Kair (insulă) 24, 28

V
vacariuc, Vanea (deportat în 1949 
din s. Aluniş, r. Rîșcani)  130, 131
Vasilache (familie, s. Chiţcani) 40
 
 
 
 

Verdeş (reprezentantul administraţi-
ei sovietice locale  în s. Chiţcani) 38
Verejeni (s.) 22, 28
Verhnii Taghil 188
Vilnius (or.) 174, 185
Vizer, Boris 8
Vîsoţkaia (deportată, or. Aralisk) 36
Voroşilov, Klement 186
Vozvilinka  (s.) 29
Vrancea, Maria (s. Aluniş, r. Rîș-
cani) 127

Z
Zavaţchi, Irina (în 1949 activistă la 
Drochia) 196
Zavodoukovsk (or. în reg. Tiumeni) 
97
Zgârdeşti (s. în jud. Bălţi) 175, 179, 
190
Zmău (Cheptea), Maria (deportată 
în 1949 din s. Limbenii Vechi) 4, 6, 
237, 239, 258, 304
Zmău, Mihai (s. Limbenii Vechi) 
239
Zolotkova, Agripina (deportată din 
r. Dubăsari) 25
Zonea (în 1949 preşedinte al 
sovietului sătesc din s. Aluniş, r. 
Rîșcani) 143, 145
Zubinski (deportat, 1941) 95, 96
Zverev, Arseni (ministrul finanțelor 
în URSS) 34
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