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Expedițiile Memoriei
Proiectul Toleranță și Empatie pentru COeziunea Socială – TECOS
valorifică Expedițiile Memoriei printr-o campanie civică de informare.
Expedițiile Memoriei - proiect al cărui obiectiv este recuperarea
memoriei și reconstituirea deportărilor staliniste - și-a propus să urmeze drumul deportaților din Basarabia ocupată de sovietici spre
așezările speciale din Kazahstan și Siberia. Conceptul proiectului a
fost dezvoltat de istoricul Octavian Țâcu care fiind Ministru al Tineretului și Sportului și-a dorit implementarea lui la nivel național. „În
vederea realizării unui activism civic printre tinerii din R. Moldova şi generarea unui consens social în societatea legată de problema
trecutului istoric, am considerat oportun în anul 2013, atunci când
exercitam funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului, iniţierea
unui program social pentru tineret – Expediţiile Memoriei - care
avea drept scop atragerea sa într-un proces de cunoaştere aplicativă a
istoriei noastre, prin implicarea nemijlocită a tinerilor în descoperirea acelor repere ale identităţii care ne-a modelat în timp”, menționa
expres colegul meu.
Eu m-am alăturat acestei idei pentru că încă din perioada studiilor de doctorat îmi doream să vizitez locațiile unde au fost deportați miile de basarabeni. Era unul din obiectivele mele profesionale,
academice, pentru că o cercetare profundă a subiectului deportărilor
staliniste nu poate exclude vizitarea și studierea locațiilor de destinație, descoperirea aspectelor locale ale vieții celor deportați, coroborarea cu arhivele locului și complementarea istoriilor orale culese de la
cei reveniți și de la cei care au ales să rămână în Siberia și Kazahstan
sau au revenit acolo după ce au încercat nereușit să reînceapă viața în
satul de baștină.
Astfel, obiectivele mele și ale proiectul se circumscriu, fiind în sinergie academică, educațională și civică. Misiunea vizionară a Expe3
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dițiilor Memoriei merge mai departe, dorind să dezvolte un curent
printre tineri pentru a-i face să descopere locurile unde au rămas
miile de morminte ale străbunicilor și bunicilor lor. Astfel, tinerii ar
învăța istoria și s-ar pătrunde de consecințele sistemelor totalitariste,
pentru a le evita reapariția.
În octombrie 2013 a avut loc prima ediție a Expedițiilor Memoriei
în regiunea Karaganda a Kazahstanului. Am vizitat Karlagul din satul
Dolinca, Spassk-ul, Jezkazganul, l-am întâlnit pe Ion Rusu de 92 de ani
care a fost supus represiunilor. Despre rezultatele și impresiile mele și
ale colegilor mei se poate urmări videoteca accesibilă pe internet.
În noiembrie 2014 a avut loc a doua ediție a Expedițiilor Memoriei, de asemenea în regiunea Karaganda a Kazahstanului.
Octavian Țâcu menționa: „În acele două expediții, studenți și profesori de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat, Universitatea Liberă Internațională, Universitatea „Al.I.
Cuza” Iași și Universitatea din București, cercetători de la Institutul
de Istorie a Academiei de Ştiinţe, jurnalişti de la postul de televiziune
„TV Moldova 1” și „TVR Iași” precum și oameni de film (regizor
și producător de la OWH), au vizitat regiunile Almatî și Karaganda. Despre rezultatele acestor expediții s-a relatat pe larg în paginile
ziarului „TIMPUL”, iar din aceste călătorii au reieșit două producții
documentare și o culegere de documente despre prizonierii de război
români din lagărul nr. 99 Spassk”.
În septembrie 2016 a avut loc cea de-a treia ediție a Expedițiilor
Memoriei cu destinația Irkutsk, Siberia. Itinerarul nostru a fost: Chișinău – Moscova - orașul Irkutsk - Regiunea Irkutsk - orașul Bratsk satele Ciunka, Novociunka, Parcium, Lesogorsk, Veseoloe și returul.
Per total, în 10 zile am străbătut circa 15 000 km, cu avionul, trenul,
mașina de teren, autocarul, maxitaxiul, taxiul și pedestru.
Echipa a fost compusă din nouă persoane, cu profiluri diverse,
dar pregătire suficientă pentru a aborda subiectul propus de expediție. Am fost din domenii adiacente și ne-am completat reciproc:
4
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istoricul Octavian Țâcu (Academia de Științe), regizorul Violeta Gorgos (TVR Iași), producătorul de film Virgiliu Mărgineanu (OWH
Studio), jurnalista Corina Cojocaru (TV Moldova 1), operatorul Oleg
Popescu (OWH Studio), masterandul Alexandru Guțan (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”), studentele Mariana Cebotari
și Natalia Guzun (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) și
subsemnata (Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Republica
Moldova - ANTIM).
Realizarea expediției a fost posibilă grație susținerii financiare din
partea Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.
Îmi propun mai jos să desfășor un jurnal de călătorie, axat pe rezultatele obținute, din punctul meu de vedere.
5
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20 septembrie, Irkutsk, ora 08:00, ora locală (ora 03:00, ora Moldovei) –
Mihail Rojanskii ne-a întâmpinat la aeroport și ne-a condus la gazda
noastră, Galina. Am fost cazați în două locații:
Octavian și Alexandru au locuit într-o
casă de lemn, tradițională, în care locuiește și familia doamnei Galina. Casa
este una istorică, construită din lemn
căptușit, cu ferestrele adânci, aproape
de pământ. Am făcut multe poze în fața
acestei case care ne-a cucerit prin originalitate. Noi, ceilalți membri ai expediției
am fost cazați într-un apartament cu 3
camere, la etajul 3 al blocului de vis-à-vis.
Am dormit vreo patru ore, recuperându-ne după noaptea nedormită
și încercând să ne acomodăm la noul fus orar – plus 5 ore. Când ne-am
trezit, era ora 13:00 și am mers la doamna Galina la clătite, specialitatea
casei. Clătilele ne-au fost servite cu dulceață de zmeură, de coacăză, de
prune și ceai siberian. Am discutat și am aflat că doamna este o bună
cunoscătoare a realităților politice și economice
actuale, dar nu cunoaște nimic despre valurile
de deportări pe care noi am venit să le
studiem. Echipa de
regizori a decis că doamna
Galina este un prim personaj care ar putea să ne vorbească despre orașul a cărui ospitalitate urma să o
descoperim în zilele următoare.
După amiază, am făcut o plimbare
prin orașul Irkutsk, i-am sesizat specificul,
6
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descoperindu-i combinația interesantă și chiar controversată dintre Estul
și Vestul continentului. Considerat capitala Siberiei Orientale, Irkutskul are
străzi cu nume împietrite în trecutul
sovietic – Lenin, Crasnoarmeiskaia, Karl
Marx, Podeba, dar și europene cum ar fi
strada Marat, restaurantul Fereastra în
Europa, cafeneua Bonjour, hotelul Meriot, la care se adaugă specificul asiatic precum cafeneaua Nirvana, hotelul
Siberia, magazinul Baical. Combinația este năucitoare, pe alocuri. Folosind
ocazia unică pe care am avut-o, am trimis câteva
cărți poștale celor dragi de acasă. Mă
gândeam că părinților și soțului le va
place surpriza din Siberia, chiar daca va
ajunge mai târziu decât mine.
În ziua de 22 septembrie, dis-de-dimineață, ne-am întâlnit în oraș cu Mihail
Rojanskii, istoric și activist civic. Ne-am
dat întâlnire în fața „Gordumei”orașului
Irkutsk, dar imediat ce ne-am întâlnit, am mers pe o stradă cu case de
lemn, filmându-i reflecția la tematica care ne preocupă pe noi. Mihail este
directorul unei Asociații cu profil umanist și s-a oferit să ne fie copartener
în această expediție. Mihail ne-a povestit că istoria orașului Irkutsk pornește acum
355 ani când izvoarele scrise pomenesc
pentru prima dată această așezare
urbană. Acum în Irkutsk locuiesc 68
etnii, deoarece în regiune au fost mai
multe valuri de migrație. Primii locuitori sunt cei din regiunea Novosibirsk
care au coborât mai la sud, stabilindu-se
7
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pe malurile râului Angara. După care în Siberia au ajuns misionarii de
etnie ucraineană care au propovăduit creștinismul printre șamanismul populației autohtone.
Tot aici au fost exilați suedezii, care au fost luați
prizonieri după războiul Nordic. Există și grupuri etnice de polonezi, catolici, care au fost aduși
la lucrări silnice. Sfârșitul secolului al XIX-lea
este marcat prin crearea multiplelor familii mixte dintre bieloruși, polonezi, ucraineni, olandezi și șamanii locului, astfel încât către mijlocul sec.
al XX-lea, când au fost aduse eșaloanele de deportați din părțile de Est
ale URSS (țările Baltice, Basarabia, Ucraina, Bielorusia), populația era
destul de neomogenă. În anul 1949, în
orașul și regiunea Irkutsk au fost aduși
miile de deportați din satele RSS Moldovenească. Mihail ne-a povestit că în
fragedă copilărie a trăit în aceeași casă
cu o familie de deportați din Basarabia. Familia lui Gheorghe Ion Plugaru cu soția sa Elizaveta Ion Plugaru care avea 3
copii a fost deportată în orașul Irkutsk în 1949 și locuia în aceeași casă cu
familia lui Mihail Rojanskii, care era foarte mic pe atunci.
În 1956 familia Plugaru, fiind reabilitată, părăsește Irkutskul și revine
în Chișinău. Mărturia corespunde cu documentele din arhivele din Chișinău și din Cartea Memoriei1 și aduce o dovadă în plus ce ține de coexistența
deportaților cu localnicii, de cele mai multe ori reciproc benefică. Mihail își
amintește că familiile lor au ținut legătura mulți ani, scriindu-și scrisori.
Grație acestei prietenii, Mihail și părinții săi au venit în Moldova, au vizitat Chișinăul, rămânând cu impresii foarte frumoase despre ospitalitatea,
bucătăria, vinul și fructele basarabene. Dar, odată cu trecerea timpului,
1

Cartea Memoriei, vol II, p. 228, comuna Terebna, raionul Edineț: PLUGARU Gheorghe I. (n. 1901),
PLUGARU Elizaveta M. — soţia (n. 1903), PLUGARU Serghei — fiul (n. 1924), PLUGARU Ion — fiul
(n. 1927), PLUGARU Mihail — fiul (n. 1932). Deportaţi în reg. Irkutsk (1949), fiind încadraţi în categoria „chiaburi”.

8
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relațiile lor au fost întrerupte. După mulți ani, el are ocazia să reînceapă
comunicarea cu o nouă generație de basarabeni, în persoanele
noastre.
Mihail a invitat-o la întâlnirea cu noi și
pe colega sa, Larisa Salahova, profesor universitar, istoric, cercetător. Discuția cu Larisa a fost axată pe istoria regiunii și impactul
pe care l-au avut popoarele care au fost aduse
forțat aici. Influența a pornit de la mentalitate, cultură, schimb de tradiții, viața cotidiană
(mașinile de cusut cu care au venit moldovencile deportate). Din perspectiva
istorică și antropologică astăzi ar fi interesant să studiem memoria colectivă, memoria localnicilor, memoria celor deportați, coeziunea și coexistența
lor, a conchis Larisa. A evidențiat faptul paradoxal că mulți dintre deportați, fiind harnici și îndeplinind normele de lucru, erau puși pe tablele de
onoare, fiind decorați cu medalii și diplome. De fapt, mesajul pe care puterea
sovietică îl transmitea era că „dușmanii poporului, marii moșieri și chiaburii” erau reeducați prin muncă și incadrați în sistemul socialist. Pentru
deportați însă, motivația de a munci venea din necesitatea de a supraviețui
în condițiile austere și deosebit de dificile ale Siberiei.
Larisa Salahova a fost în Moldova în august 1989, participând la
un seminar, organizat la Vadul-lui-Vodă. Își amintește că la plecare,
întreaga lor delegație a fost escortată de polițiști până la aeroport și ei
nu înțelegeau de ce, nimeni nu le-a explicat ce se întâmplă. Abia când
a ajuns acasă, în Irkutsk, a văzut la știri că Republica Moldova și-a
declarat suveranitatea și era în apogeul mișcării de eliberare națională.
23 septembrie, ora 6:00 – am ajuns la Bratsk, aflat la 650 km de la
Irkutsk, cu autobusul de noapte, după 9
ore de drum. Ne-a întâmpinat Alexandru, colegul de serviciu al lui Mihail
Pasat, membru al Asociației Basarabia
din Bratsk, care este o organizație im9
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portantă a diasporei moldovenești din regiunea Irkutsk. Pentru a ne
arăta realizările importante ale orașului, Alexandru a decis să ne conducă întâi de toate în sectorul numit generic Energhetic, unde este stația
hidro-electrică, cea mai mare din regiune. Construcția ei a început în
anul 1952 și la ea au muncit și foarte mulți moldoveni din cei deportați
sau care au venit mai târziu benevol pentru construcții. Aerul era plin
de fum, căci ardea taigaua din jurul Bratskului, îmbibat și de o ceață densă, peste
care persista și mirosul de la uzinele care
nu respectă normele ecologice. Orășenii suferă de diferite boli cronice sau incurabile din cauza ecologiei proaste. Din păcate,
administrația orașului nu ia măsuri suficiente și eficace pentru a rezolva aceste probleme, cauza fiind și coruptibilitatea înaltă. Această ceață însă, a fost cât
se poate de potrivită pentru echipa de filmare, care a luat vederi cu liniile
de cale ferată, cu sârma ghimpată din împrejurime, cu natura învăluită
în impactul dezastruos al omului.
După amiază am vizitat muzeul în aer liber - Satul Angarsk - aflat
în mijlocul taigalei. El este format din diferite tipuri de locuințe ale populației autohtone – iakuții și iavenghii. Elementele șamanice specifice
acestor popoare sunt reflectate atât în tradițiile de vânătoare, cât și
în cotidianul prin care ei trebuiau să
reziste la temperaturile joase în lungile
ierni sibiriene. Acolo am văzut case ridicate pe pari de lemn, despre care am
citit în poveștile rusești, „case pe picioare de găină”. Alte construcții auxiliare
se numesc „labaz”, sub formă de conuri,
barace sau semiovale. Acolo am admirat
„marea Angarsk”, adică lacul artificial construit, rezervoarul de apă. Culorile frumoase ale toamnei ne-au
10
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fermecat. Nu am mai văzut atâta
galben-arămiu-roșcat-brumăriu niciodată până acum. Am mers prin
taiga cu gânduri controversate despre
frumusețea naturii sălbatice, dar și pericolul ei. Multiplele sisteme de capcane
care erau expuse de-a lungul traseului
nu puteau să nu te ducă la gândul că în
taiga doar un singur pas te poate despărți de viață sau te poate salva de
moarte. Mă bucuram că nu erau țânțarii și
mașcaraua despre care povestesc cei reveniți
din Siberia, noi am ajuns când deja toate insectele s-au dus la hibernare. Am prins o vreme bună, cu soare și temperaturi modice, tomnatice, fără vânturi sau înghețuri, fără strop
de ploaie. Astfel încât, ne-am acomodat ușor la
clima locului.
După amiază, am vizitat localul Ostrog, un restaurant administrat
de o moldoveancă. Acolo, la Bratsk, am întâlnit primul om care mi-a
povestit că părinții lui au fost deportați în regiunea Akmolinsk, Kazahstan, iar el, Victor Chetroi, s-a născut în 1952 în acel oraș. Tatăl său,
Chetroi Gheorghe Tudor (n. 1913) din satul Brânza, raionul Vulcănești,
a fost deportat în noaptea de 12-13 iunie 1941, fiind căsătorit cu Ioana, prima lui soție. Aceasta nu a rezistat catastrofei și a murit în
prima iarnă, la locul deportării. La scurt timp,
Gheorghe se căsătorește cu o fată tot din deportați,
Kuzmina Alexandra Ion. Din căsătoria lor, au
apărut 5 frați și 2 surori. În 1973, după moartea
tatălui lor, Victor cu unul din frați s-au mutat cu
traiul la Bratsk. Victor își amintește că tatăl său a
avut o copilărie grea, dar maturizându-se s-a pus
bine pe picioare, devenind unul dintre cei mai buni gospodari ai satului
11
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Brânza. A construit moară și școală în sat, întemeind familie cu săteanca Ioana. Fratele său, Chetroi Vasile, a fost luat în armată și a luptat,
ajungând să moară în Polonia. Astăzi, numele său este înscris pe o stelă
de comemorare în Chișinău, în timp ce tatăl său a fost considerat „dușman al poporului ” și a fost trimis în Kazahstan, în primul val de deportări masive din Basarabia ocupată de sovietici. Gospodăria lor frumoasă
a fost confiscată de puterea sovietică. Victor își amintește că ultima dată
când a fost în Republica Moldova, a vizitat satul natal și a văzut că
moara și școala care au fost construite de mâna tatălui său sunt și astăzi
funcționale. Sătenii se șușoteau că el ar fi venit să ceară înapoi averea,
dar Victor m-a asigurat că nu averea îl interesează, ci soarta bunicilor
săi despre care nu știe nimic decât faptul că au fost deportați în aceeași noapte. Studiind Cartea Memoriei, am
descoperit în listele satului Brânza familia
respectivă, în componența a patru membri:
părinții (Chetroi Teodor I., n. 1888, Chetroi
Maria I., n. 1889), fiul lor, Chetroi Gheorghe
T. (n. 1913) și soția sa (Chetroi Ioana A.), deportați în 19412. Victor povestește că în timp
ce tatăl său cu soția au fost aduși în Kazahstan, nici până astăzi nu se
știe nimic despre soarta bunicilor săi – Teodor și Maria. Chiar dacă el
a făcut solicitări exprese la procuratura Republicii Moldova și la procuratura regiunii Akmolinsk din Kazahstan, răspunsurile au fost negative, menționându-se că nu se cunoaște data și locul morții lui Chetroi
Teodor, Chetroi Maria și Chetroi Ioana. Victor a obținut certificatele de
reabilitare pentru membrii familiei sale de la instanțele din Chișinău. El
însă, fiind născut în regiunea Akmolinsk, a obținut acest certificat de la
procuratura Akmolinsk, Kazahstan.
Am văzut în Victor Chetroi un interes deosebit pentru soarta bunicilor săi, pentru reconstituirea destinului care le-a fost sortit, astfel
încât să poată transmite mai departe, copiilor săi, istoria familiei. El se
2

Cartea Memoriei, vol. IV, p. 281.

12
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consideră moldovean și este înduioșat de amintirile care părinții i le-au
cultivat, de memoria vie a satului de unde aceștia au fost deportați. Îi
plac tradițiile și cântecele moldovenești, am și cântat împreună „Trandafir de la Moldova” și „Cântă cucul bată-l vina, de răsună Bucovina!..”
Victor Chetroi este un exemplu demn de urmat în privința zelului cu care
studiază istoria familiei și păstrează identitatea națională.
La Bratsk am fost ajutați cu mărinimie de către Asociația Diasporală Basarabia, membrii căreia ne-au
impresionat prin spiritul prietenesc și
de solidaritate. Conducătorul Asociației, dl Vasile Negrescu, de origine
din satul Sturzovca, Glodeni, a ajuns
să trăiască în Bratsk încă de pe când
era adolescent. Aici și-a făcut studiile
și a crescut pe scara profesională până
la șef de departament în Poliția orășenească. Nostalgia pe care o are după
casă și familie a fost exprimată prin cuvintele spuse printre lacrimi: „Aș
vrea să se scoale mama și să facă o zeamă cum numai ea știa să facă!
Acesta este visul meu!” Mihail Pasat, de baștină dintr-un sat din Nisporeni, ne-a spus că „În fiecare vacanță vin împreună cu familia în
Moldova, la mama acasă! Eu nu plec
în Taiwan! Eu merg la mama acasă!”
Împreună cu soția sa, Nadejda Lesnic,
originară din aceeași localitate, și cei
patru copii frumoși, ei își petrec verile
în satul basarabean. Nadejda administrează afacerea de familie, restaurantul Ostrog, și în calitate de bucătărese are angajate din Moldova. Ei
promovează valorile de acasă și prin
meniul restaurantului care conține o bună parte din bucătăria moldove13
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nească - mămăligă, sarmale, răcituri, friptură, plăcinte etc. Am servit bucate moldovenești gătite cu dragoste la peste 6000 de
km de casă, grație efortului familiei Pasat de a-și păstra inalterată identitatea
și valorile naționale cu care au venit în
Rusia acum peste 20 de ani. Și colegul
lor Constantin Borș a repetat aceeași idee:
„Vrem să ne întoarcem în Moldova, pentru
că acolo este inima mea!”
Am ajuns la concluzia că Asociația
a fost constituită ca un refugiu pentru
a-și alina dorul și a se susține la bine
și la greu, căci viața la depărtare este
mai plină de surprize. Majoritatea membrilor activi ai diasporei din Bratsk sunt
emigranți de muncă care au venit în
regiunea Irkustk și Bratsk la sfârșitul
anilor ’90, pentru a găsi soluții temporare de câștig. Zona însă a fost destul de primitoare, pentru că industria
silvică din regiune are nevoie de brațe de muncă. Iar moldovenii noștri s-au
incadrat perfect datorită voinței de a se
pune pe picioare! Din câte am reușit să
observ, într-adevăr, bărbații muncitori, gospodăroși și responsabili sunt la
mare căutare în Siberia! Pentru că, în
virtutea tradițiilor înrădăcinate, cei
de pe loc sunt mai axați pe relaxarea
cu alcoolul și distracția care durează cu săptămânile. Problema este destul de serioasă, comportând și aspecte de rela14
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ționare dintre cele două sexe, dar și de dezvoltare armonioasă în familie.
Am văzut bărbați care păreau a fi peste 60 de ani, în timp ce aveau în
jur de 30 - 35 de ani. Majoritatea mor în jur de 40 de ani din cauza
alcoolismului. Astfel că, bărbații moldoveni ajunși în Siberia Orientală
între anii 1990-2000 au reușit să iasă în evidență atât prin cumsecădenia și bună-creșterea lor, cât și prin hărnicia și responsabilitatea de care
au dat dovadă. Astăzi, moldovenii cu care am stat la aceeași masă sunt
oameni prosperi de afacere, respectați de comunitate, cu o reputație bună.
Dacă nu ar fi departe de casă, purtând dorul greu, ar fi, cred că, fericiții
Siberiei. Dar nu e așa de ușor să trăiești cu acest dor de baștină, de
Basarabia, așa cum și-au nimit ei asociația.
Spre seară, în lumina toamnei siberiene, am
vizitat un loc deosebit - Lukomorie - http://www.
lukomore.net/ - unde, spre surprinderea noastră,
am văzut steagul Republicii Moldova arborat chiar
pe aleea de la intrare. Desigur, nu era unicul steag,
dar aflându-se printre primele, ne-a dat un sentiment de bucurie. Mai ales când ne-am prins într-o horă moldovenească chiar lângă acest simbol care îți face inima să tresară. Tricolorul a
scos din noi emoții și amintiri, limba română curgând melodios pe aleea
din Lukomorie. Surpriza cea mai mare, însă, a fost să aud istoria de
familie a proprietarului - Norman Andrei Spartac - a cărui mamă este
din Basarabia. Am insistat să stau de vorbă cu doamna care este la o
vârstă onorabilă. Am descoperit o față luminoasă
și bucuroasă că i-au venit oaspeți, asemenea unui
copil. Ochii îi luminau și erau curioși să afle cine
suntem și cum am ajuns până la dumneaei. Povestindu-i misiunea noastră, am început să răscolim
în trecutul dureros și am aflat, din păcate, că am
ajuns târziu. Memoria a șters o parte semnificativă din straturile sale mai îndepărtate, astfel încât astăzi, Maria Naprienco foarte puțin își mai amintește. Am reușit să identificăm doar că
15
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doamna este născută la 14 aprilie 1927, locul nașterii nu îl ține minte,
dar e un sat din Basarabia interbelică. Își amintește foarte bine că la
vârsta de 14 ani a fost deportată împreună cu părinții, Varvara Țurcanu și Afanasii Naprienco, și surorile mai mari, Valentina și Tamara, în
noaptea de 12-13 iunie 1941. Locul deportării a fost Iakutija. Dar părinții își aminteau mereu de Basarabia, de pământurile și pădurile noastre
de acasă. Mai ales tatăl său își amintea deseori de moara pe care o avea
în sat. Viața în Iakutija a fost dificilă, mergeau la muncă cu toții, la
tăiat pădure, la pregătit siloz pentru animale. Cu timpul, și-au construit casă, dar părinții, de boli și scârbă, s-au trecut din viață prematur.
Sunt înmormântați în localitatea unde au fost deportați. Frații mamei
sale, Țurcan Serghei și Țurcan Chiril, de asemenea au fost deportați, în
aceeași regiune – Iakutija. Dar ei au fost incadrați la muncă la minele
de aur. Maria, cu timpul, a devenit contabilă și lucra în industria de
construcții. S-a căsătorit cu un rus de pe loc, cu
rădăcini polonezo-evreiești, cu care a avut un copil. Astfel, băiatul său, astăzi proprietarul acestei
baze de odihnă, are rădăcini moldovenești, pe linia
maternă. Din păcate, el
nu a vizitat niciodată Moldova, baștina mamei sale.
Acum că noi ne- am întâlnit și l-am intrigat
și mai mult, ne-a promis că la vară, cu prima
ocazie, își face drum spre locul de unde se trage
mama sa.
În ziua următoare am mers trei ore cu trenul de la Bratsk la Ciunsk.
Am admirat culorile toamnei sibiriene – o bogată paletă a mestecenilor și
brazilor cât vezi cu ochii.
Din păcate, însă, sunt puțin îngrijijte satele/cătunele care răsăreau de după
16
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taigaua sălbatică. Localități sărăcăcioase și fără vreo structură sau notă
estetică, drumuri de țară sau pietriș brut, șiraguri de lemne aruncate pe
la porțile caselor, totul de parcă timpul s-a oprit în loc. Unde și unde câte
un om, doi, și aceia băuți. În tren am văzut oameni diverși și diferiți europeni, mongoloizi, chinezi, iakuți și cu siguranță șirul poate continua.
Unii jucau cărți, alții se „mângâiau” cu vodca. Conductorii au trecut de
câteva ori să controleze biletele. Și cu ei un câine-lup. Deși în interiorul
vagonului era mențiunea scrisă precum că fumatul este interzis, însăși
polițiștii au fost cei care au permis unui membru din echipa noastră (fumător înrăit) să fumeze într-un loc știut doar de ei. Aceasta este Rusia
– unde se găsesc modalități de a încălca legea și aceasta se face în primul
rând de cei care ar trebui să monitorizeze respectarea ei.
Am ajuns în satul Ciuna și acolo ne așteptau Vasile Popa (originar
din satul Mândrești, raionul Telenești) și Valeriu Pulbere. Ne-am salutat în română și am remarcat cât de dornici sunt să vorbească în limba
maternă. Ne-am îmbarcat în mașinile lor de lux și am mers să vedem
localitatea, pe drum spre localul unde ne aștepta prânzul. După ce ne-am
întremat, am pornit spre Lesogorsk, un sătuc în apropiere. La școală ne
aștepta muzeograful-etnograf, Vera Vorobiova, care ne-a făcut o introducere în istoria localității. Desigur, pentru noi
momentul cel mai important din discursul ei istoric se referă la perioada postbelică când în această
regiune au început să fie aduși mii de deportați
din Țările Baltice, Ucraina și Moldova. Odată cu
popularea regiunii care a început să fie împânzită
de lagăre de concentrare și de muncă, au început să
fie aduse elementele civilizaționale. Satele din împrejurimi – Parcium, Ciunka, Novociunka – au fost edificate de deportați. Până la sosirea eșaloanelor cu populația
supusă represiunilor, aici era taigaua sălbatică.
Oamenii au fost transportați de la calea ferată din
Taișet cu camioanele până la mijloc de taiga și lă17
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sați în voia sorții. Nu existau toponime. Orientativ, așezările se numeau:
km 114, km 115, km 116, km 120 etc. Acestea erau denumirile care mai
târziu aveau să prindă față umană îndurerată
- Parcium, Ciunka, Novociunka - și care astăzi
sunt oficiale. Printre acestea, exista și satul Moldovanca care astăzi nu mai este, în virtutea împrejurărilor. Noi am găsit doar istoria povestită a
acestui sat emblematic pentru istoria deportărilor.
Etnografa Elena Dațkaija a coordonat o cercetare
bazată pe colectarea istoriilor orale, efectuată de eleva clasei a IX-a din
satul Novociunka, Sofia Balinskaja, care a cules amintirile bătrânilor
care își mai amintesc de acele timpuri - Raisa Pavina, Maria Duca,
Ecaterina Toporkov3. Din mărturii, aflăm că satul a apărut direct în
mijlocul taigalei. Comenduirea din așezarea specială Novociunka le-a
permis moldovenilor să își facă barace direct în pădure, pentru a nu mai
pierde timpul zilnic să meargă din sat spre locurile de muncă. Astfel, toți
au început să numească această localitate Moldovanca. Deportații nu
aveau de ales decât să se adapteze condițiilor dure de trai. Cine nu rezista, pur și simplu murea, pentru că oficialitățile nu ofereau asistență medicală sau umanitară. Fiind pe cont propriu, moldovenii și-au construit
locuințe și au început să-și ridice construcții auxiliare sătești, precum
cantina, școala (pentru clasele primare), uzina de cărămidă, grajdul de
cai, Clubul, sauna. Maria Duca povestea: „La cantina nu ne hrăneau,
cum se face acum, doar ne dădeau porțiile de supă, ceai și pâine. Era
interzis să ne dea mai mult decât norma prevăzută. În sătuc era un
magazin la care se aduceau produse, dar puteai cumpăra doar cu normă.
Copiii de vârstă mai mare din satul Moldovanca aveau posibilitatea să
învețe la școala din Novociunka. Ei rugau colegii lor din Novociunka ca
să le cumpere pâine din magazinul local, apoi o aduceau acasă, să ajute
familia.”
3

Articolul în traducere română de către Natalia Guzun, membră a echipei Expedițiile Memoriei, poate fi citit aici - http://www.timpul.md/articol/moldovanca-%E2%80%93-un-sat-basarabean-uitat-in-taigaua-siberiana-99114.html
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Responsabil de munca moldovenilor era un oarecare Metla, dar era
nevoie de mai mulți supraveghetori-responsabili. Aceștia erau numiți din
rândul moldovenilor. În această calitate erau frații Nicolai și Ivan Mardari și Ivan Șmargun. Cartea Memoriei4 conține toată familia Mardari
originară din orașul Comrat: Mardari Alexandru D. (n. 1904), Mardari Maria I. – soţia (n. 1905), Mardari Ivana Al. – fiica (n. 1932) – de
fapt este Ivan, fiul, Mardari Nicolae Al. – fiul (n. 1935). Toți au fost
supuşi represiunilor în 1949 pe motivul: familie de „chiaburi”. Acum
cunoaștem unde anume au ajuns ei. Nu este exclus că cineva dintre ei să
fi rămas în cimitirul din taiga, pentru că deseori se întâmpla să decedeze
chiar la locul de muncă din cauza accidentelor de pădure. Despre Ivan
Șmargun nu am găsit deocamdată alte informații, dar din mărturii
este clar că acesta s-a căsătorit cu o localnică și a rămas să trăiască și
după reabilitare în locuința pe care i-a oferit-o statul sovietic în satul
Novociunka.
Foarte strict era la capitolul comunării dintre deportați și lucrătorii
locali, le era interzisă comunicarea personală, doar cea legată strict de
lucru. Fiecare lucrător nou-venit era instruit în acest sens și desigur
se ducea o evidență riguroasă. După moartea lui
Stalin și așa-zisa reabilitare, majoritatea au plecat din locul de deportare, iar cei care au ales să
rămână, pentru că nu mai aveau la ce reveni, și-au
schimbat locul de trai în orășele sau localități mai
dezvoltate din regiunea Irkutsk.
Astăzi doar amintirea acestui sat mai dăinuie,
mai ales în memoria celor care au locuit și muncit acolo. Dar certificarea existenței sale mai poate fi făcută și prin mormintele celor care
au decedat în frigurile năprasnice de 50-65 grade frig, rămase acum în
paragină.
Valeriu Pulbere ne-a mărturisit că lucrând în taiga la tăiat copaci,
echipa sa a dat de oseminte și semne de morminte și atunci a oprit ime4

Cartea Memoriei, vol. IV, p. 301.
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diat procesul, dându-și seama că ei calcă pe morminte. Însă nefiind la
curent cu istoria regiunii, nu a putut bănui că acele morminte sunt chiar
ale moldovenilor deportați. Abia acum, odată cu venirea echipei noastre
și sensibilizarea pe care am făcut-o cu privire la subiectul represiunilor anilor ’40-’50 în regiunea Irkutsk, dumnealui
a făcut legătura și a înțeles despre ce este vorba.
Elementul de învățare pe teren, prezent în dialogul dintre membrii expediției și reprezentanții
Asociației Basarabia, a predominat pe parcursul celor doar câteva zile de interacțiune dintre
noi, pentru că Valeriu Pulbere și Vasile Popa
au fost cu noi la fiecare destinație și au trecut prin experiența transformațională de a cunoaște istoria. Împreună am vizitat cimitirul din
satul Staro-Novo-Ciunsk și am descoperit morminte vechi și cruci care
se descompun deja, dar am reușit să citim numele de familie care par a
fi românești: Sârbu Petru5, Martâniuc Claudia, Martâniuc Inochentie.
De istoria localității Parcium este legată
soarta dramatică a bunicăi și a unchilor
lui Octavian Țâcu6 care au fost deportați la
5-6 iulie 1949. Pe străzile acestui sat, Octavian s-a recules povestind ce amintiri i-au
fost împărtășite în fragedă copilărie. Ei au
muncit la tăiat taiga, iar unchii, cu timpul,
au învățat să fie șoferi buni. L-am văzut pe
colegul meu, obișnuit să fie întotdeauna calculat și fără a da pe față emoțiile, mai fragil ca niciodată, emoționat și un pic pierdut în istorie-memorie-durere-trecut-prezent-viitor. Acolo ne-a mărturisit că, atunci
când a inițiat ideea proiectului, s-a gândit la istoria familiei sale, pentru
că în copilărie auzea povestirile unchilor și, devenind istoric, și-a promis
5
6

SÂRBU Petru (n. 1890), născut în Teleneşti, Cartea Memoriei, vol. IV, p. 437.
GROSU Eugenia E. (n. 1905), GROSU Ion M. – fiul (n. 1928), GROSU Gheorghe M. – fiul (n. 1931),
GROSU Maria M. – fiica (n. 1941), din satul Costuleni, raionul Ungheni, deportaţi în 1949 în reg.
Irkutsk sub falsa acuzaţie de colaboraţionism. Reabilitaţi în 1990. Cartea Memoriei, vol. IV, p. 207
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să meargă pe urmele lor, scoțând la lumină nedreptatea
și tragismul atâtor de multe familii. O dovadă în plus
că motivația personală este un catalizator puternic în
atingerea unui scop public, depășirea obstacolelor și realizarea obiectivului final care devine un produs comun.
În satul Novociunca am mers la singurul moldovean care a mai rămas printre localnici – Constantin Mișcoi, originar din satul Bărboieni, raionul Nisporeni – venit aici în scop de muncă în anii ’80 și căsătorit.
Cele două fete ale sale sunt incadrate la locuri
de muncă în Ciunka și îl vizitează regulat. Are o mare dorință de casă, de baștină, dar
nu mai are posibilitate să revină acasă. Nici pașaport
valabil nu mai are, nici putere, deși are rude și surori
cu care mai comunică din când în când.
Cu moșul Constantin Mișcoi am vizitat cimitirul satului și am văzut
mai multe morminte ale moldovenilor rămași în frigul siberian. Printre ei - Mișcoi Tudor Gheorghe, familia Vidrașcu (pe cruci numele de
familie este rusificat – Vidrașco). Această familie se regăsește în Cartea
Memoriei7, în toată componența: Vidrașcu Boris I. (n. 1904) – crucea sa
îngrijită indică data morții: 17/08/1992 (a fost longeviv, trăind 88 de
ani!), Vidrașcu Antonina P. – soţia (n. 1918) – pe
cruce data morții este indicată, dar nu este lizibilă, Vidrașcu Constantin B. – fiul (n. 1930) – data
morții pe crucea sa este 1/11/1977, deci fiul a murit
înaintea tatălui său, mult mai tânăr, de doar 47
de ani. În rest, probabil ceilalți membri ai familiei
s-au întors la baștină și anume: Vidrașcu Victor
B. – fiul (n. 1936), Vidrașcu Gheorghe B. – fiul (n.
1941), Vidrașcu Ion B. – fiul (n. 1944), Vidrașcu
7

Cartea Memoriei, vol. IV, p. 213.
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Vladimir B. – fiul (n. 1946),
Vidrașcu Nina B. – fiica (n.
1948). Această familie din satul
Frăsinești, comuna Măcărești,
raionul Ungheni, a fost deportată la 5-6 iulie 1949 cu atâția copii mici, în reg. Irkutsk
ca familie de „chiaburi”.
Pe drum de la cimitir, moșul
Constantin și-a amintit că în sat mai trăiește fiica unui fost deportat care deja e mort, dar cu care se cunoștea bine, dat fiind faptul că
erau atât tizi, cât și pământeni. Astfel, am cunoscut-o pe fiica lui Tudor
Mișcoi, din satul Bărboieni, raionul Nisporeni,
Zinaida, o doamnă între 50 și 55 ani, vorbitoare doar de limbă rusă. Ea a fost foarte sociabilă
și ne-a povestit că tatăl său (Tudor), împreună
cu mama (Zinovia) și cele două surori (Zinaida și Nina) au fost deportați în 1949 în satul
Parcium. Într-adevăr, datele corespund cu informația din catalogul victimelor, Cartea Memoriei,
unde este indicată întreaga familie (numele rusificate, desigur): Meșcoi
Zinovia H. (n. 1903), Meșcoi Fiodor Gh. — fiul (n. 1931), Meșcoi Zinaida Gh. — fiica (n. 1935), Meșcoi Nina Gh. — fiica (n. 1939), deportaţi în 1949 în reg. Irkutsk ca membri ai familiei unui „trădător de
patrie”8. Deci, tatăl său era la vârsta maturității
când a fost deportat. Incadrat în sfera silvică, în
curând s-a căsătorit cu o localnică din Parcium
și a creat o familie cu 5 copii. Zinaida povestea
că atunci când ea avea 3 ani, cu toții au vizitat
Moldova, dar nu are amintiri prea clare. Știe doar
că tatăl său, cântând la acordeon, fredona folclor
8

Cartea Memoriei, vol. III, p. 38.
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moldovenesc, mai povestea despre Moldova și copilăria sa.
Familia ținea legătura cu rudele din satul Bărboieni cât timp el a trăit,
acum, însă, nu o mai face. Întrebată de ce a fost deportată familia sa, Zinaida a repetat de câteva ori că „așa erau timpurile, se făcea deschiaburirea și toți care erau mai înstăriți au fost deportați”. A spus atât de ușor
aceasta, încât eu am considerat necesar să aprofundez un pic și s-o întreb
direct dacă tatăl său a fost supărat pe puterea sovietică de ce i s-a întâmplat familiei sale și dacă a considerat că s-a
făcut o injustiție prin deportare. Răspunsul a
fost categoric: „Nu, el niciodată nu a fost supărat pe puterea sovietică, el era fericit că a venit
aici, s-a căsătorit, a avut 5 copii!” Zâmbetul și
chipul vioi al doamnei mi-a confirmat o dată
în plus că în fața noastră este un om-produs
al regimului sovietic, fără conștiință etnică, fără problematizarea trecutului său și cu sindromul Stockholm de justificare și elogiere a călăului,
fără măcar a-și da seama că este o victimă a lui.
Drumul nostru a continuat spre satul Veseoloe, unde ne aștepta deja familia de moldoveni –
Alexandra Lopată și Alexei Bârlădean. Am avut
o conversație de suflet din care am aflat cum s-a
pomenit această familie în mijlocul taigalei. Copleșită de emoțiile întâlnirii noastre atât de neașteptate, narațiunea eroinei a fost foarte trunchiată,
sărind de la un subiect la altul, pierzând firul logic și scufundându-se
în straturi de mult uitate, neglijate și, poate, negate. Compilând cele povestite, am aflat că familia Lopată, din satul Orhei, a fost deportată la
5-6 iulie 1949 în reg. Irkutsk. În Cartea Memoriei9 concretizăm detaliile
care ne sunt relatate și de sursa noastră de istorie orală: Lopata Grigore
V. (n. 1900), Lopata Ana P. — soţia (n. 1915), Lopata Liuba Gr. — fiica
(n. 1936), Lopata Petru Gr. — fiul (n. 1946), Lopata Vasile Gr. — fiul
9

Cartea Memoriei, vol. III, p. 113.
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(n. 1947). Capul de acuzare: comercianţi. Printre membrii familiei, nu
se regăsește și Alexandra. Explicația este simplă de tot: când familia a
fost deportată, ea încă nu era născută, mama sa purtând-o sub inimă,
în luna a VI-a. În noaptea respectivă, tatăl său nu se afla acasă, era
la pescuit. Și doi dintre soldații care au venit să ridice familia la ora 4
dimineața, au forțat-o pe soție să meargă cu ei să-și caute soțul, pentru
a-l aresta și deporta. Familia avea gospodărie și era muncitoare, tatăl
neavând studii, iar mama, deși avea 6 clase, era casnică.
Au fost considerați chiaburi, ne-a spus Alexandra. Împreună cu ei, din sat au mai fost deportați și alții, în
amintirile Alexandrei revenind familia lui Ilie și Frosea
Pascari, despre care nu este menționat în Cartea Memoriei. Completarea catalogului vicitimilor regimului
sovietic în baza mărturiilor și memoriilor este deosebit
de valoroasă, pentru că nu toate actele de arhivă s-au
păstrat, nu pentru toate persoanele deportate au fost
întocmite dosare, nu toți au fost în listele celor supuși
represiunilor. Astfel, trebuie să fim conștienți că numărul real al persoanelor deportate este mai mare decât ne spun documentele
sovietice păstrate.
Membrii familiei Lopată, alături de ceilalți
„chiaburi, comercianți, spioni”, îmbarcați în
trenuri, au ajuns la 26 august 1949 în mijlocul
pădurii sălbatice din actualul sat Veseoloe, fiind
plasați în corturi. Oferindu-li-se instumente de
lucru, moldovenii au început să își construiască
barace pentru a nu întâmpina frigurile sub cerul liber. Dar procesul nu
era deloc ușor, astfel că Alexandra Lopată s-a născut la 11 noiembrie
1949, chiar în cortul rece, fără condiții sanitare, asistență medicală sau
intimitatea elementară necesară în momentul nașterii. Până în ultima
zi de sarcină și imediat după ce a născut, mama sa a muncit la taiga,
alături de ceilalți deportați, neavând parte de un regim preferențial sau
24
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ajustat la starea sa. Până la trei ani, Alexandra a fost crescută de frații
și surorile mai mari, după care a fost inclusă în grădiniță. Moldovenii
au găsit modalități de acomodare și supraviețuire, stabilind legături cu
ceilalți deportați în regiune. De la cele 6 corturi în care au fost lăsați 510
moldoveni, ei au dezvoltat o localitate care a început să fie numită
Veseoloe. Paradoxal toponim, venit, probabil, de
la caracterul folcloric evidențiat al moldovenilor
care, în pofida greutăților și dramelor trăite, efectuau ceremoniile de cununie, botez, înmormântare, care erau și metode de susținere reciprocă. La
toate se adaugă, desigur, doinele de jale și dor. Dar
pe fundalul sibirian, pentru ceilalți din jur se crea
imaginea că acest sat este unul vesel, ca trăsătură
distinctă, care i-a și dat numele. Mergând pe străzile satului, Alexandra ne-a arătat locul unde au
fost instalate corturile – astăzi e un fel de imaș
în mijlocul satului. Alături se afla cantina, comenduirea unde se înregistrau periodic cei deportați, pentru evidență strictă. În imediata
apropiere, am văzut prima fântână săpată de moldovenii aduși aici cu
forța. Acest simbol, al fântânii, apare în multe
mărturii și memorii ale supraviețitorilor deportărilor – pentru că este un element civilizațional
adus de către moldoveni în Siberia. Până atunci,
localnicii nu cunoșteau
fântâna ca atare, utilizând apa din râuri în
scopuri multilaterale. În sat mai există două
barace care s-au păstrat, cu anumite actualizări, desigur, fiind locuințele unor familii
care, presupun nu cunosc prea multe despre
căminul lor. În cei 9-10 ani de dezvoltare a
25
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satului, moldovenilor li s-au alăturat și alte etnii din cele exilate aici,
astfel că localitatea a crescut semnificativ. Au apărut străzi și mahalale,
cu specificul etniilor respective. Cel mai impresionant a fost faptul
că am mers pe strada Moldovenească a satului
care constă din case în stil „a la Moldavie”, adică
moldovenești, dar construite din materiale sibiriene, adică bârne combinate cu cherestea. Elementele
tradiționale precum veranda, cerdacul, ferestrele cu
horboțele pictate în culoare albastră, le deosebesc de
restul caselor rusești. Astăzi, în aceste case locuiesc
rușii care fie le-au cumpărat, fie le-au ocupat după ce moldovenii au revenit la baștină, începând cu anul 1956. Ele se păstrează într-o formă
bună și sunt mărturii reale despre contibuția deportaților la popularea,
exploararea și civilizarea regiunii.
Familia Lopată a muncit în acest sat, a mai născut un copil, Maria, în 1956. Dar cu patru ani
înainte, în 1952, au pierdut-o pe cea mai mare fiică, Liuba, care decedase din cauza unui accident de
muncă (un copac a zdrobit-o, căzând la pământ).
Mormântul ei este astăzi îngrijit de Alexandra.
Când li s-a permis plecarea din locul de deportare,
numai tatăl său a revenit în Orhei, fiind divorțat. Mama cu copiii a
rămas în continuare în Veseoloe. Ei au început a coresponda cu rudele și
chiar una din mătușe, Vera, a venit să îi viziteze în anul 1964. În discuție cu ea li
s-a reaprins dorul de casă și în 1966,
când mama ieșise deja la pensie, ei
au revenit cu toții în Moldova. Dar
s-au stabilit la mătușă în satul Crețoaia. Nu au mai revenit în casa din
sat, din cauza durerii și neplăcerilor
pe care le aveau, știind că o cumetră
26
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a rămas să trăiască acolo după ce ei au fost deportați. În Crețoaia, Alexandra l-a întâlnit pe viitorul său soț - Alexei Bârlădeanu – cu care au
decis să vină la muncă în Veseoloe, la câștig pentru a pune familia pe
picioare. Interlocutoarea noastră chiar a menționat că simțea și o chemare a locului în care s-a născut și de aceea au decis să vină anume aici.
Astfel, din data de 28 iulie 1975, ei s-au stabilit definitiv cu traiul în Veseoloe unde i-am întâlnit. Sunt împăcați cu gândul
că locuiesc în această localitate, mai ales că și mama
Alexandrei, care a venit după ei la scurt timp, este
îngropată aici. Trăiesc din muncă și cu speranța că
mâine va fi mai bine. Nu își pun multe întrebări
legate de evenimentele pe care noi le-am răscolit.
Mai păstrează câteva fotografii vechi, dar nimic
din actele sau scrisorile epocii. Discuția cu noi a
fost o rară ocazie de a-și aminti de anii aceea, pe
care noi îi vedem sumbri, grei, dureroși, iar ei îi
văd ca viață, pur și simplu viață. La întrebarea
care a fost cea mai dureroasă amintire legată de fenomenul deportărilor
și viața primilor ani de îmblânzire a Siberiei?, Alexandra a răspuns că
cel mai tare a marcat-o divorțul părinților. Trauma copilului de a-și
ști părinții despărțiți prevalează alte dureri care s-au întâmplat paralel. Estomparea altor emoții negative vine nu din
faptul că nu au existat dureri mai mari, dar din
faptul că nimeni nu a explicat că ceea ce li s-a
întâmplat a fost o mare nedreptate, o groaznică
crimă, o adâncă rană în inima miilor de moldoveni, ucraineni, bulgari, găgăuzi, ruși, evrei ș.a.
etnii din Moldova sovietizată cu forța.
Totuși, întrebările noastre, care curgeau din toate
părțile, au reușit să o emoționeze pe Alexandra, mai ales că am mers și la
cimitir să documentăm mormintele despre care ne-a povestit. Acolo am
văzut un sector întreg de morminte în paragină sau aproape distruse, cu
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crucile putrede, căzute la pământ,
fără inscripții lizibile – mormintele deportaților care au murit în
frigurile Siberiei.
Împreună cu Constantin
Mișcoi, Alexandra Lopată și
Alexei Bărlădean (delegația
noastră crescuse între timp),
am mers la un alt moldovean, mai în vârstă, Dumitru Cazacenco.
Ne-a întâlnit la poartă atât Dumitru, cât și soția sa, pe care a prezentat-o – „sibireacika mea!”. Pentru a se autoidentifica, însă, dumnealui
a folosit o expresie atât alegorică, cât și suprarealistă: „Eu singur nu știu cine sunt – moldovean
siberian sau siberian moldovean!”
Am înregistrat un interviu aprofundat din care
i-am aflat viața și traseul. Îl reproduc în original
pentru a transmite notele de identitate și veritabila
reflecție și percepție a omului față de trecutul său.
„Noi locuiam în Chișinău, Grătiești. Iar bunica și bunelul locuiau la
Buiucani. Țin minte copilăria mea din Moldova. La școală am mers la 6
ani, la Sculeanca, treceam pe lângă cimitirul evreiesc. Îmi amintesc foametea din 1947. Oamenii veneau în Chișinău din satul Grătiești pentru a
primi ajutoare alimentare sau să vândă ceva pentru o bucată de pâine. Și mulți din ei mureau pe drum, nu mai
ajungeau în capitală. Toate pielicele care se păstrau
prin poduri, toate au fost curățite, tăiate, fierte și
mâncate. Dădeam la râșniță ghinzile de stejar, le făceam făină din care mama cocea turte. Totuși, noi
am avut grădină, copaci, găini și nu am simțit tare
foamea, am rezistat. Duminicile mă duceam cu bunica la Biserica Ciuflea. Aprindeam lumânare, ne puneam în genunchi și,
pe fundalul corului bisericesc, ne rugam.
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Pe noi (pe mama și trei copii) ne-au deportat ca pe familia unui represat politic, pentru că tatăl meu vitreg, Ion Axenti Cazacenco, a fost
arestat din cauze politice10. Apropo, eu nu știu cine e tatăl meu biologic,
mama a ascuns acest lucru de la mine. A fost între ei o relație, dar nu a
mers. Și mama, când eu aveam vreo 3 anișori, s-a căsătorit cu Ion Cazacenco, care era văduv cu un copil. Astfel, ea cu un copil, el cu un copil,
au făcut familie. Împreună au mai avut un copil, care s-a născut în
martie 1942. Dar în vara lui 1941, pe el l-au arestat și a făcut 10 ani
în RSSA Komi. În 1952 el a venit aici la noi. Cauza pentru care tata a
fost condamnat este una banală: era șofer și o dată a comentat o știre din
ziar, în prezența unui activist de partid. Adică, el nu a fost de acord cu
o noutate expusă acolo. Imediat l-au chemat și l-au întrebat: ceva nu îți
place? Alege, ce preferi – în detașamentul de penalizare sau în lagăr? Și el
s-a gândit că în detașamentul de penalizare sunt 99,9% că mori - pentru
că trimiteau oamenii pe prima linie a frontului.
Și el a ales lagărul.
De pe strada noastră nu au mai fost familii
deportate, dar îmi amintesc de alți moldoveni ca
Guțan, Chichioi și familii de evrei – Vâsoțchii11,
Luft.
Eu aveam 12-13 ani și țin minte foarte bine
acea noapte. La mijloc de noapte, intră în casă un ofițer, cu doi soldați
și ne spune: „Aveți două ore să vă adunați bagajul – pentru fiecare om
câte 16 kg!” Fetele erau mici, Clava era din 1942 și Dusea din 1940.
Mama plângea și aduna ce putea. Vecinii o linișteau. Ne-au dus la gară,
ne-au îmbarcat în trenuri de vite, vreo 60 de oameni în vagon. Drumul
a fost lung, mâncam din ceea ce a reușit mama să ia, slănină, brânză. În
vagonul nostru erau mulți bătrâni, dar nu am văzut femei însărcinate.
La 24 iulie 1949 am ajuns la km. 120, ne-au debarcat din trenurile
10

11

Nu am găsit informații adăugătoare în actele publicate, se pare că este o primă colectare de
factologie.
Cartea Memoriei confirmă aceste mărturii: Vâsoțchi Vasili D. (n. 1916), Vâsoțchi -Şulga Lidia I. —
soţia (n. 1921), Vâsoțchi Vladimir V. — fiul (n. 1948), din Chișinău, deportaţi în 1949 în reg. Irkutsk,
fiind încadraţi la „comercianţi”, vol. I, p. 57.
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de vite și cu mașinile ne-au adus aici. Era ora 2 de noapte și stăteam în
mijlocul taigalei. Am făcut un rug și stăteam în jurul lui. Deodată am
auzit un foșnet și desigur că ne-am speriat – un urs! Dar de acolo a ieșit
o vacă, uitându-se la noi mirată – ce fel de oaspeți sunt aceștia? Dimineață, cu feribotul, ne-au transferat aici – unde erau întinse 14 corturi militărești a câte 4 locuri fiecare. Ele erau înconjurate cu lemne, căptușite cu
rumeguș de lemn, până la jumătate, dar în sus nu erau nicidecum izolate
termic. În mijlocul cortului era o sobă din fontă care ardea non-stop. Într-un cort am trăit noi – mama, Maria (după tată era Navrodschii), cu
trei copii (eu, Dumitru, Clava și Dusea) – tanti Zina Pehut cu 4 copii12
și doi bătrâni. Cu ce scop i-au deportat și pe ei, cei bătrâni, nu înțeleg?
Imediat ce am ajuns aici, am început a lucra la tăiat lemnul. Iar
vara lucram cu lopata, toporul, pila. Nu era decât pădure în jur, nu era
sat. Între timp, s-au făcut drumuri – încă vreo 3 km. Toamna, de la 1
septembrie, mergeam la școală. Nu eram fără ocupație, sau învățam și
lucram, sau doar lucram. Nu umblam cu pierdutul timpului. Sărbătoream Crăciunul, Paștele, mama a luat cu ea și o iconiță.
In prima iarna au fost 48-54 grade frig, rar când cobora la
minus 35˚ Umblam cu căciuli și fulare pe toată fața, doar cu ochii neacoperiți. În vara următoare, am început să construim barace – coridor
comun cu câteva dispărțituri pentru familii.
Tineretul trăia foarte vesel – poate de aceea și satul l-au numit Veseoloe. Vara eram toți pe câmpul de volei, erau două mese de tenis care
niciodată nu rămâneau nefolosite. Iar iarna, de două ori pe săptămână,
ne aduceau filme. După film, strângeam scaunele și dansam. Dar la
23:30, paznicul stângea lumina și ne alunga pe toți acasă. Trăiam foarte
prietenos, eram uniți, respectuoși. Mai ales, învățătorii erau foarte respectați de noi.
Țin minte foarte bine ziua când a murit Stalin - a fost transmisă
noutatea prin radio, tot cătunul a auzit necrologul. Poate nu o să mă cre12

Cartea Memoriei, vol. I, p. 157, PIHUT Vasili S. (n. 1914), PIHUT Zinovia V. — soţia (n. 1919), PIHUT
Natalia V. — fiica (n. 1937), PIHUT Iacov V. — fiul (n. 1939), PIHUT Evghenia V. — fiica (n. 1942),
PIHUT Maria V. — fiica (n. 1946), deportaţi în 1949 în reg. Irkutsk.
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deți, dar oamenii plângeau! Da, oamenii plângeau!.. Și în familia noastră noutatea a fost primită cu regret, pentru că omul greu se obișnuiește
cu schimbările de la un regim la altul.
Nu mi-a fost greu să comunic în limba rusă, pentru că noi acasă vorbeam rusa și frecventam școala rusă de la Visterniceni. Tata era ucrainean, mama era moldoveancă (cu tată polonez și mamă moldoveancă).
În 1952 aici au mai adus deportați din Ucraina. Eu în 1953 am
plecat de aici, din Veseoloe, după ce am absolvit cu medalie de aur 7 clase.
Am învățat 4 ani la tehnicum de construcție și mecanică din Irkutsk. Și
după absolvire am fost repartizat la muncă la Krasnoiarsk. În toamna
1957 m-au luat în armată – tocmai în Extremul Orient, Primorskii
Krai, unde 3 ani am lucrat în aviație. Eu eram incadrat la stațiile de
dobândire a aerului și eram direct responsabil de alimentarea avioanelor
cu aer pentru zboruri. În 1960, după armată, am vrut să intru la Universitatea Politehnică din Irkutsk, dar nu am susținut proba de limbă
străină. Așa că am revenit aici, am început să muncesc, la stația de
electricitate.
În 1962 am revenit în Chișinău, aveam mulți cunoscuți acolo. După
care a venit și soția la mine. Iar părinții mei au revenit în Moldova mai
târziu - în 1964.
În Chișinău am lucrat la uzina de tractoare, 31 de ani, am primit
apartament. Avem doi copii, ambii născuți în Chișinău. Iar în 1993 am
revenit cu soția aici, pentru că se începuse haosul și ea nu știa limba de
stat și a insistat să ne întoarcem în Siberia. Noi am hotărât să revenim
aici și nu regretăm. Am venit în patria soției, pentru că patria mea este
Moldova!..
Fiul nostru mai mic trăiește în Moldova, în Chișinău, are soție, doi
copii, deja și un nepot. Cel mai mare fiu trăiește în Riga”.
Aceste mărturii au fost date în limba rusă, dar unele din întrebări
eu le-am pus în română și am fost înțeleasă. Pe tot parcursul discuției,
din când în când, soția sibireană ne monitoriza și pentru mine era clar
că doamna are o mare influență în relația lor. De altfel, am văzut între
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dânșii o relație frumoasă, durabilă, de grijă reciprocă, de stimă. Recent
au făcut 55 de ani de căsătorie și continuă să fie unul pentru altul sprijin de nădejde. Ei duc un mod de viață sănătos, renunțând la carne de
mai bine de două decenii, utilizând în alimentație
multe cereale, semințe, pește. Au o sănătate bună
și aceasta se vede cu ochiul neînarmat, pentru că
chiar în momentul când noi am ajuns, Dumitru
Cazacenco, care are peste 80 de ani, era pe acoperiș, reparându-l. Ne-a arătat instrumentele sale de
pescuit, creație proprie. Îndeletnicirea cu pescuitul
este nu doar o sursă de hrană pentru această familie, dar și o mare plăcere,
accesibilă la doar circa 200 m, căci râul Ciuna
e la ei în grădină. Este foarte curios faptul că
acolo, în satele sibiriene pe care le-am vizitat, am
observat că pământul pe care familia îl deține și
îl prelucrează adiacent gospodăriei nu este deloc
reglementat. Mai exact – fiecare gospodărie își întinde grădina pe suprafața pe care o poate munci, care îi este pe măsura ambițiilor și necesităților de a trăi. Astfel, la
o casă vedem o grădină de circa 100m lungime,
iar alături altă gărdină de 2 ori mai mare, după
care una mai mică de vreo 3 ori și tot așa. A fost
interesant să observăm că la
familia Cazacenco grădina
era extinsă și, chiar dacă se încheia cu un mal
abrupt care duce pe malul râului Ciuna, conținea un fel de podișor care ajuta să depășești obstacolul și să ajungi la râu.
În ultima zi, am revenit la Irkutsk. Iarăși 9
ore de mers în autocar. Pentru oamenii locului – aceasta e o azvârlitură
de băț, ei sunt obișnuiți cu scara mare, cu drumul cât vezi cu ochii. Dar
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calitatea drumurilor lasă de dorit. În mod straniu, șoferii circulă cu viteză mare pe drumurile
accidentate și pentru mine a fost un factor de
stres să merg o noapte întreagă cu o viteză care
varia de la 100 la 140 km și să aud cum depășim
sau cum ne depășesc alte mașini la fel de grăbite. Ne-am văzut înapoi în
Irkutsk la răsăritul soarelui și m-am prins la
gândul că văd acest oraș deja altfel. După ce am
văzut periferiile Bratsk-ului și satele din regiunea Ciunsk, orașul Irkutsk deodată mi s-a părut
foarte amenajat, colorat, înscris frumos
într-un concept urban poate
chiar cu tentă europeană. Curățenia de pe
străzi, aleele floristice, casele vechi de lemn
și cele mai noi, hoteluri din rețele europene,
toate-toate au dat un spirit de civilizație, pe
fundalul impresiilor cu care ne-am întors
din provincia sibiriană.
Folosind momentul unic pe care îl trăiam, nu am putut scăpa ocazia
să vedem, să gustăm, să simțim Baicalul! Chiar am și comunicat cu
acest loc unic și magic de pe planeta Pământ! Fiecare a avut limbajul
său specific – băieții s-au scăldat, fetele l-au mângâiat, cu toții am strâns pietre, am făcut poze, neam plimbat și am povestit! Cineva din localnici
mi-a povestit că vine în fiecare an la Baical și
stă câte 5 zile doar, pentru că medicii spun că
energia lacului este atât de imensă, încât pentru
omul modern este suficient această perioadă ca să
simtă îmbunătățiri semnificative în sănătate, somn, gânduri. Mai multe
zile pe malul Baicalului ar putea aduce chiar daune, pentru anumite
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persoane. Într-adevăr, am remarcat un aer nemaipomenit de pur, o apă cristalină, o liniște
seculară care venea de la orizont și până sub picioare. Adică și pământul acolo e altul. Păcat că
ecologia regiunii este destul de șubredă, omul poluând inconștient mediul ambiant.
După amiază, am revenit în Irkustk. Am avut
a doua rundă de întrevederi cu mediul academic – Mihail Rojanski
și Larisa Salahova. Noi, entuziasmați, le-am povestit ce am găsit în
teritoriu și ce impresii puternice avem. Între timp, Larisa verificase
materialele cu care lucrase anterior și abia acum a observat și câțiva
moldoveni printre listele și statistica cercetată. Imediat m-am oprit
la un nume de familie cunoscut – Copacinschi! Bingo! În iulie curent l-am cunoscut pe domnul Grigore Gheorghe Copacinschi, l-am și
invitat ca erou la sala Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”
pentru a participa la spectacolul-document Memoriile Deportărilor.
Dumnealui a povestit soarta familiei sale unei săli întregi, dar și
publicului care urmărea live acest eveniment. Și acum, în Irkutsk,
văd documente în care familia lui este menționată expres. În actele
de inventariere din satul Colobovșina, datate cu 1952, sunt menționați: Grigore Gheorghe Copacinschi (a.n. 1929), Mihail Gheorghe Copacinschi (a.n. 1935), Alexandra Gheorghe Copacinschi (a.n.
1908). Iar Cartea Memoriei13 oferă informații mai complete despre
componența acestei familii, menționând încă doi copii deportați:
Copacinschi Gheorghe — fiul (n. 1941), Copacinschi Olga — fiica
(n. 1944), din comuna Moara de Piatră, raionul Drochia, deportaţi
în 1949 ca membri ai familiei unui „colaboraţionist”, reabilitaţi în
1990. Dar în actele din Chișinău figurează că familia a fost deportată în reg. Kurgan, ceea ce nu corespunde adevărului – ei fiind deportați anume în regiunea Irkutsk, fapt demonstrat atât de certificatul
respectiv, cât și de mărturia domnului Grigore.
13

Cartea Memoriei, Vol. II, p. 108.
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M-au asaltat emoții de satisfacție pentru acest rezultat – am reușit
coroborarea documentelor din arhivele din Chișinău, din Cartea Memoriei, cu cele din arhivele din Irkutsk și mărturiile culese de la supraviețuitor, utilizând metoda de istorie orală. Este un set comprehensiv de
metode posibile de utilizat în cazurile de studiere a istoriilor persoanelor
deportate. Acest kit de verificare și confruntare a surselor istorice dă o
siguranță sporită concluziilor și faptelor pe care le putem oferi în calitate
de cercetători. De asemenea, poate corecta o greșeală strecurată involuntar sau intenționat într-o anume sursă. Sau chiar permite să aducem
ceva complet nou, deschizând noi perspective.
Mi-am notat, imaginar, ideea că niciodată subiectul deportărilor nu
a fost mai complet văzut decât acum – când avem și perspectiva de la fața
locului, din așezările speciale unde au fost aduși cei supuși represaliilor, și
când avem și vocea celor care au rămas acolo, voluntar, forțat sau impuși
de diverse circumstanțe.
Spre seară am fost contactați de către un alt moldovean care, prin
prietenii săi din Bratsk, a aflat despre noi și a
insistat să ne întâlnim. Am făcut cunoștință cu
cel mai tânăr moldovean dintre cei pe care i-am
cunoscut în acele zile - Constantin Păvălachi, de
numai 34 de ani. Ne-a povestit că a venit aici
să muncească, după școală. S-a incadrat ușor la
muncă și s-a însurat în curând cu o localnică cu
care are deja 5 copii. Deși și-a dezvoltat o afacere prosperă în domeniul prelucrării lemnului, simte chemarea de a sluji
Bunului Dumnezeu și este student la teologie ortodoxă. Chiar în dimineața următoare avea un examen. Iar teza de an o scrie pe tema Viața
și Activitatea Născătoarei de Dumnezeu. Are această chemare încă de
când era copil. În satul său de baștină, Alexeevca, raionul Edineț, mergea la biserică și ajuta preotul în altar, cânta în corul bisericesc. A adus
de acasă dragostea de muncă și perseverența, valori pe care le cultivă și
la copiii săi. Atât cât au fost părinții în viață, venea anual în Moldova,
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dar deja de 5 ani nu a mai fost. Are această nostalgie, acest dor și drag
de casă, de tot ce înseamnă tradiție și cultură a satului natal. Dar viața
l-a adus aici și el încearcă să o trăiască astfel încât să fie bineplăcut lui
Dumnezeu. În pofida tinereții sale, a reușit să devină și ctitorul unei
biserici, făcând și milostenie. Mi s-a părut un tânăr deschis și jovial, cu
multe valori creștine veritabile, dar și un pic de încăpățânare – mai ales
când este vorba despre atingerea scopurilor în beneficiul comunității.
În dimineața de 28 septembrie erau deja in jur de minus 2 grade, iar
noi am urcat în avion, spre Moscova. Frigul veritabil siberian se așează
peste întinsurile taigalei.
Și noi ne luăm rămas bun - La revedere, Irkutsk!

P.S.
La final, mai am câteva reflecții generale despre expediție și memoria
reconstituită în regiunea Irkutsk:
• Am constatat că nu există o politică a memoriei dezvoltată și implementată în locurile de tristă amintire din întinsurile Siberiei,
nici la nivel central, nici la cel local.
• În consecință, nu există monumente, plăci comemorative, pietre
funerare sau cruci dedicate comemorării victimelor stalinismului
și deportărilor, în mod special. Chiar dacă astăzi acolo mai locuiesc
acei oameni care au fost deportați sau s-au născut din părinți
deportați, nici măcar ei nu au ridicat un monument simbolic în
memoria celor care au suferit și murit în acel pământ. Așa cum
s-a întâmplat în satele Moldovei, unde din inițiativa comunității,
chiar și fără sprijinul administrației, s-au ridicat aceste monumente, chiar dacă modeste.
• Cimitirile și satele ridicate de deportați - documente istorice – sunt
în decădere și paragină. Este nevoie în regim de urgență de do36
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cumentat ce se mai poate restitui și de creat muzee locale sau, cel
puțin, expoziții tematice cu materialele respective.
Persoanele care au rămas în Siberia au făcut-o în virtutea unor
împrejurări de ordin personal, social, economic, unii fiind incadrați în serviciul militar, alții fiind legați de loc prin căsătoriile
mixte, altă parte neavând la cine reveni, pentru că îngropase părinții sau copiii în acel pământ.
O parte din cei deportați, destul de mică totuși, chiar dacă s-au
întors la baștină după anul 1956, au revenit în Siberia într-o perioadă proximă. Această decizie a fost motivată de câțiva factori:
au constatat că în satul natal nu mai aveau nimic din ce au avut
până la deportare, și aici nu mă refer doar la avere, dar și la atitudinea comunității care devenise între timp ostilă, din cauza ideologiei, fricii și spălării de creieri. Și-au dat seama că ar trebui iar să
o ia de la început, să se reintegreze, să se acomodeze noilor realități
și aceasta nu e deloc ușor. În timp ce majoritatea așa au și făcut,
construind a treia, a patra sau a cincea casă, umblând din sat în
sat, totuși au fost și din cei care au ales să revină la viața lor din
Siberia.
Am sesizat că printre puținii moldoveni deportați care au rămas
acolo după 1953, nu există conștiință și conștientizare a fenomenului deportărilor. Percepția lor este din altă dimensiune, cea a acceptării supuse și justificării, chiar, pe alocuri. Am văzut cu ochiul
liber că sindromul Stockholm e la el acasă, acolo în Siberia. Explicația, din punctul meu de vedere, vine de la faptul că lor nu li s-au
oferit ochelari curați și corecți, adică grilă de analiză și reflecție a
deportărilor, ei fiind produsul mediului sovietic, perpetuat fidel și
după destrămarea URSS.
M-a surmontat și spațiul vid la capitolul păstrarea memoriei familiei. Nici o familie din cele cu care am vorbit nu are cultura
de a păstra fotografiile, actele, scrisorile timpului. Însăși actul de
transmitere a istoriei familiei generațiilor viitoare, adică propriilor
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copii, este infantil sau lipsește cu desăvârșire.
• Aceste familii nu au fost informate și abilitate nici din punctul de
vedere juridic, pentru că nimeni din ele nu știa și, desigur, nu a
avut cum să facă uz de dreptul lor la reabilitare juridică și recunoaștere a statutului de victimă a regimului sovietic. Nimeni nu
are certificate de reabilitare, nimeni nu este la evidența vreunui
organ local în calitate de deportat sau urmaș de deportat.
• Membrii Asociației Basarabia, adică diaspora din regiunea Irkutsk și Bratsk, au nevoie să fie cultivați la capitolul istoria deportărilor și prin ei se poate de început un proces de recuperare a
memoriei și istoriei orale, cât încă nu e prea târziu. Am observat
și apreciat foarte mult interesul și implicarea acestora, grație posibilităților logistice și abilităților de comunicare de care dispun,
în dezvăluirea subiectului și descoperirea oamenilor potriviți. Ei
ar putea face mai multe, ar putea deveni un agent de colectare a
materialului în teritoriu, un nucleu de formare a unei comunități
de învățare a acestui subiect, un promotor de cultură a memoriei,
în cele din urmă.
• Prin această expediție, am introdus în circuitul științific trei abordări izvoristice noi care aduc valoare adăugată și completează tabloul istoric al deportărilor și oamenilor deportați: satele ridicate
de deportați, cimitirile unde au fost foarte mulți dintre ei îngropați
și oamenii deportați reveniți sau rămași în Siberia. Informația
din Cartea Memoriei am suplinit-o fie cu mărturia autentică, fie
cu date personale de pe crucea din cimitir, fie cu izvorul de arhivă
sibireană, fie cu fotografia obiectului propriu-zis (barac, fântână,
casă, cruce, om etc.).
• Sumarizând, trebuie să afirmăm, înțelegând înalta responsabilitate care ne revine, că proiectarea istorică a fenomenului deportărilor
staliniste s-a ridicat la un alt nivel - mai generos ca surse, și, în
consecință, mai calitativ, mai aprofundat, mai polivalent.
38
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Post-Post-Scríptum
Câțiva colegi de expediție și-au împărtășit experiențele, punctând ce a
însemnat această experiență și ce au descoperit ei în Siberia.
Corina Cojocaru,
redactor TVM
EXPEDIȚIILE MEMORIEI:
Siberia din mintea mea
Vestea plecării în Siberia a apărut ca îndeplinirea unui vis. Până atunci citisem multe cărți,
aflasem povești adevărate, triste și crude de la oameni vii și diverse teorii de la profesorii de istorie.
Așteptam să văd o „Siberie de gheață”, dar totul a
fost altfel. La coborârea din avion, acolo unde buneii spuneau că au găsit
frig și mare de pădure eu am fost cucerită de mirosul de lemn, care e peste tot.
Orașele tipic sovietice, cu clădiri din lemn, oameni nu prea pretențioși,
troleibuze foarte vechi crează senzația de o lume puțin uitată. Impresionant este faptul că distanțele foarte mari dintre orașe nu-i sperie pe localnici. Cei cu mașini bune, își pot permite să parcurgă 500 de km pentru
a bea o cafea cu cineva sau a lua prânzul/cina.
Este impresionant numărul de basarabeni stabiliți în orașele Siberiei,
care o duc foarte bine. Am întâlnit acolo oameni de afaceri, ce au evitat
aspectul istoric al locului în care s-au înrădăcinat și și-au câștigat respectul prin muncă.
Întalnirile cu moldovenii rămași sau reveniți în locurile unde au fost
deportați, au fost cele mai emoționante. Efortul și plăcerea lor de a vorbi în limba română te face să nu-i uiți niciodată și să-ți iubești și mai
mult rădăcinile. Eu simțeam cum se prefac că sunt fericiți în casele lor
ce arată exact ca-n ilustrațiile rusești, dar scăpau lacrimi de dor pentru
locurile natale, rude, verile toride și iernile blânde.
Moldovenii deportați au construit case frumoase în satul Vesiolîi și pe
acolo pe unde au trecut. Iar chinuitoarele barace, au căpătat alt aspect acum.
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Am găsit în Siberia moldoveni cu „Destine de colecție”, care s-au îmbogățit acolo, dar gândul e mereu la bunătățile de acasă, la mama care
îi așteaptă sau la mormântul părinților.
Alexandru Ghețan,
Doctorant la Facultatea de Istorie și Filosofie , USM
Plecarea în Siberia a avut o conotație multiplă atât pentru formarea mea profesională ca
istoric, cât și pentru experiența mea de viață, în
particular. Această vizită de studiu, pentru mine
a fost o punte de legătură dintre cunoștințele
despre deportările din Basarabia acumulate din
cărți și posibilitatea de a vedea locurile în care s-a
produs această istorie scrisă. În același timp, această expediție mi-a oferit
oportunitatea aplicării în practică a „istoriei orale”. Cea din urmă mi-a permis să înțeleg rolul implicării emoționale în cercetarea istorică, oferindu-mi
în același timp posibilitatea să colectez și analizez o multitudine de opinii ale
subiecțiilor evenimentelor care s-au produs în anul 1949. Personal această
expediție a facilitat crearea unei imagini de ansamblu despre ceea ce înseamnă Siberia, prin clima, vegetația, fauna și populația de acolo. Dincolo de
călătoriile din Vest care deja au devenit o obișnuință pentru populația de la
noi, rămâne un spațiu estic (siberian) atât de apropiat ca experiență istorică
pentru basarabeni, dar atât de necunoscut ca spațiu fizic.
Violeta Gorgos,
regizor, TVR Iași
Bucuria de a face un film. Îndrăzneala de
a-l face fără documentare, scenariu, decupaj,
ci din „ce iese în cale”. Curiozitatea de a descoperi locuri și oameni. Responsabilitatea pentru
cei de acasă care l-au programat pentru emisie
încă înainte de deplasare.
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Nevoia de a lăsa câte o bucățică de suflet protagoniștilor drept răsplată pentru omenirea cu care ne-au tratat. Doamna Galina ne-a făcut
clătite, Mihail ne-a ghidat subtil ca să ajungem
acolo unde trebuie, Mina n-a vrut să se filmeze,
dar ne-a fost ca un înger păzitor în Taiga, Vasile
ne-a arătat un beci de moldovean cu tricolor pe
perete în Siberia, un alt Vasile moldovean împreună cu Valeriu ne-au găzduit în casele lor și neau condus pe drumuri neștiute de ei ca să găsim
noi ce căutam...
Întâmplarea de a filma cu Oleg Ivanovici, de a dormi într-un pat cu
Corina, de a discuta fără grabă cu Viorica, de a vedea lumea prin ochii
de studenți ai Marianei și ai Nătăliței, de a-l tachina pe Alexandu, de a
mă supăra pe Octavian și de a mai fi soră și frate cu Virgiliu.
Șansa de a mânca pește pe malul lacului Baical și de a admira vitejia
bărbaților echipei de a se băga în apă (voit și nevoit) la o temperatură a
aerului de plus 8 grade...
Înțelepciunea de a accepta lumea așa cum este ea. Cu dureri cicatrizate, cu necazuri estompate, cu realități dincolo de prejudecăți, cu oameni
vii împăcați cu moartea.
Și pentru toate aceste experiențe personale pe care mi le-a oferit Siberia, mă declar încântată.

Cordial,

Mulțumesc tuturor!
Viorica Olaru-Cemîrtan
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PENTRU NOTIȚE
Vă îndemn să meditați cum toleranța
și empatia contribuie la coeziunea socială

42

Expeditiile_rom.indd 42

12/05/17 17:50

Prin empatie și toleranță spre coeziune

Viorica OLARU-CEMÎRTAN,

Doctor în Ştiinţe Umanistice, trainer pentru adulți
Data şi locul naşterii: 22 februarie 1979, oraşul Călăraşi, Republica Moldova

Educaţie Profesională:
• Studii de doctorat în Istorie (Ştiinţe Umanistice), Facultatea de Istorie,
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România (Magna cum laudae).
• Masterat în Studii Sud-Est Europene, Catedra UNESCO, Facultatea de
Istorie, Universitatea de Stat din Moldova.
• Studii Americane, Universitatea de Stat din Moldova.
• Facultatea de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova (student – eminent,
diplomă de gradul unul a Fundaţiei Soros Moldova 2000, 2001).
• Liceul Teoretic “Mihai Sadoveanu”, din Călăraşi, profilul filologie (olimpică
pe ţară, la istorie, 1993, 1994, 1995).
• Gimnaziul „Ion Creangă”, oraşul Călăraşi.
Cercetări şi stagii:
• Membră a Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în
perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”;
• Membră a Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din RM, specialist în cadrul proiectului „Expediţiile Memoriei”;
• Cercetător ştiinţific în cadrul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală a Moldovei;
• Cercetător responsabil de subiectul deportărilor şi represiunilor staliniste
în cadrul Comisiei pentru Studierea şi Analiza Crimelor Comunismului;
• Cercetător-stagiar în Studiul Fenomenelor Migraţiei, în cadrul Programului internațional Local Government Initiative (Budapesta), COMPAS
(Oxford);
• Stagiu pentru dezvoltarea cursului universitar de Istorie orală ca sursă de
recuperare a memoriei şi reconstituire a istoriei recente în cadrul Open
Society Institute, Budapesta;
• Stagiu pentru dezvoltarea cursului universitar de Integrare Europeană
în cadrul Curriculum Research Center, Universitatea Central Europeană,
Budapesta;
• Doctorandă-bursieră în cadrul GSGP, Open Society Institute, New York.
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Experienţă profesională:
• Agenția ONU pentru Migrație (Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie), ofițer de proiecte în Departamentul Managementul Migraţiei;
Punct Focal Gender;
• Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, consultant în cadrul
Programului de Promovare a Revenirii Tinerilor cu Studii peste Hotare în
Departamentul Migrație și Dezvoltare;
• UNDP/PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare), consultant
în cadrul Departamentului Afaceri Consulare al MAEIE;
• Fundaţia Soros-Moldova, asistent proiecte în Reţeaua Programelor pentru
Femei;
• Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea Liberă Internațională din
Moldova, lector a cinci cursuri universitare pentru Masterat;
• Preşedinte al Asociaţiei Tinerilor Cercetători pentru Europa Unită
„TCEUForum”, http://tceuforum.wordpress.com
Publicaţii şi participări la viaţa ştiinţifică:
Contribuţii la conferinţe, simpozioane şi seminare academice din ţară şi
de peste hotare (România, Germania, Croaţia, Ungaria, Marea Britanie,
Lituania). Peste 60 de articole şi studii publicate (predilecţie: deportările
staliniste, mănăstirile basarabene, conflictul de pe Nistru, fenomenul migraţiei, politici publice).
Pasiuni:
cunoaşterea, autocunoaşterea, dezvoltarea, investirea în relaţii umane,
turismul.
Contacte:
www.deportari.md, http://tceuforum.wordpress.com,
olaru.viorica@gmail.com
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