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Drumul spre Siberia a fost pentru Domnia Sa
o maturizare forţată, căci atunci a văzut și a auzit
pentru prima dată etichetări precum „fasciști” și „dușmani ai poporului”. Au fost descărcaţi din tren în
Kurgan, satul Sosnovca, unde au supravieţuit
alături de alte zeci de familii, despre care memoria a
reţinut anumite secvenţe. Baracele nu erau cele mai
reușite locuinţe, dar era un lux să îţi construiești case.
În 20 de metri pătraţi au locuit 21 de oameni, de la
copii la bătrâni. Anume în Sosnovca i s-au deschis
mai multe adevăruri: naţionalităţi din întrega
URSS erau deportate alături de moldoveni;
fiecare avea un specific, cel al moldovenilor fiind acomodarea rapidă, hărnicia și ajutorarea reciprocă;
condiţiile sanitare și climaterice au fost șocuri la care
organismele celor stabiliţi forţat acolo s-au acomodat
treptat, uneori cu pierderi ireversibile; dacă nu stăpâneai
limba rusă, riscai să intri în anecdotă sau să nu te

inteViorica Olaru-Cemîrtan
grezi; școala cerea disciplină, dar foarte multă ideologie
curgea din
ea.


 
Siberia nu a
cruţat pe
nimeni. La 10 ani, a fost
nevoit să muncească alături de fraţi și surori pentru
a-și ajuta părinţii. Tata ducea greul, lucrând la
pădure, iar mama pe lângă munca oficială, trebuia să
hrănească și să îmbrace șapte suflete. Și-au înmormântat bunicul în frigurosul pământ siberian. Își
amintește că mulţi au rămas acolo, care înmormântaţi, care îndureraţi, care nu au mai avut la cine
reveni. Familia sa a hotărât să revină la baștină în
1956, dar doar cu cele două fiice, căci toţi băieţii
erau cu treabă: cel mai mare însurat acolo, al doilea
înrolat în armată, iar Marin era student la colegiul
din Irkutsk.
Doar după
absolvirea
colegiului, s-a


întors la baștină și a prins rădăcini din nou. Familiei i-a fost foarte greu să se stabilească cu traiul permanent în satul natal – au trecut câţiva ani până și-au
făcut o mică căsuţă.
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ARGUMENT
Subiectul coeziunii sociale în Republica Moldova este pe agenda societăți civile și guvernamentale. Pentru soluții eficiente în vederea consolidării coeziunii
sociale, este necesar să găsim cauzele care stau la baza lipsei acesteia. Desigur, ele
sunt numeroase, complexe și uneori foarte controversate. Proiectul propus abordează doar una din cauze – lipsa comunicării dintre diversele etnii și generații pe
marginea experienței de viață trăită acum șase-șapte decenii – deportările staliniste. În ultimii 10 ani, în Republica Moldova subiectul deportărilor tot mai des apare
în spațiul public, din perspectiva victimelor regimului și, spre regret, este folosit
de clasa politică pentru a atrage voturi sau a se revanșa cu cei care nu împărtășesc aceleași idei. Din păcate, are loc manipularea alegătorilor și mărirea prăpastiei
dintre etnii și generații. Noi, însă, istoricii și educatorii/instuctorii de adulți, suntem
siguri că prin această experiență dramatică, traumatizantă pe care au trăit-o toate
etniile se poate de atins un alt scop – coeziunea socială.
Istoriile de viață care curg printre lacrimi din aceste pagini au fost trăite de copii
– de la 2 luni, la 18 ani. Anume așa vârstă aveau interlocutorii mei atunci când au
trecut prin grozăvia mașinăriei de represiuni sovietice – deportările staliniste. Iar
trei persoane au fost concepute și născute în locurile îndepărtate, unde părinții lor,
tineri, frumoși și nevinovați, au fost deportați. Cu membrii familiei lor sau singuri,
acești copii au trebuit să se acomodeze la condițiile complet diferite și să supraviețuiască, în pofida tuturor intemperiilor. Viața lor, privită de la înălțimea a peste 70
de ani, poate servi ca sursă de inspirație pentru noi, cei care astăzi căutăm valori
și strategii să depășim crize și probleme, sau dorim să aflăm adevărul în epoca
post-adevărului.
Experiențele lor ne vorbesc despre natura firii umane, de la sacrificiu, până la
umilință, de la prietenie, până la lipsa umanului. Totul ce li s-a întâmplat și nu i-a
distrus, i-a făcut mai puternici. Ei au învățat anumite lecții și au tras concluzii, astfel
încât au ajuns astăzi să fie lucizi, chiar dacă au avut o viață deosebit de grea. Valorile pe care s-au bazat în clipele infernale au fost cele care le-au adus salvarea: dragostea, credința, sacrificiul, hărnicia, perseverența - toate împletite le-au alimentat
speranța că vor depăși greutățile.
Vă învit să trăiți alături de acești oameni clipele care pentru dânșii și famiile
lor au însemnat lupta dintre viață și moarte. Și ei au ieșit învingători! Să trăim cu
semnificație fiecare clipă și să prețuim pacea și cerul senin! Prin dragoste putem
deveni puternici, căci dragostea e unicul lucru pe care împărtășindu-l, îl înmulțim!
Prin credință, putem atinge culmi, căci ea ne înnalță! Prin sacrificiu pentru adevăr,
hărnicie și perseverență rămânem oameni! Prin toleranță și empatie, putem construi coeziunea socială de care toți avem nevoie!
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DRAGOSTEA
Lucia Scorțescu: M-am dus în Siberia dezbrăcată, fără tată, fără mamă, fără
nimic...*
Pe doamna Lucia am întâlnit-o la Filarmonica Națională
„Serghei Lunchevici”, în ziua de 3 iulie 2016, când am organizat alături cu câțiva colegi un spectacol-document „Memoriile
Deportărilor”. În sală erau circa 300 de persoane dintre care
majoritatea celor care au revenit din Siberia. La finele evenimentului, de mine s-au apropiat mai mulți oameni dornici să
îmi vorbească despre soarta lor tragică. Printre ei era și distinsa
doamnă care m-a intrigat cu faptul că a fost deportată în 1941,
la 9 ani, fără mamă, fără tată. Sunt tot mai puțini supraviețuitori ai deportărilor din 1940-1941 și este absolut indicat ca
atunci când îi întâlnești, să nu îți scape ocazia de a le înveșnici
memoriile. Ne-am întâlnit în weekendul următor, pentru că
dumneaei urma să plece în curând în România la una din fiice.
O doamnă bine îngrijită, energică, zveltă, cu un bagaj impresionant de cunoștințe despre realitățile politice de astăzi, cu o gândire critică dezvoltată și o bună
povestitoare. Din păcate, însă, narațiunea a fost una tristă, căci pe măsură ce ne
aprofundam în tumultosul deceniu cinci al secolului trecut, ambele deveneam tot
mai mâhnite.
Lucia a fost unicul copil al cuplului Vasile și Ecaterina Scorțescu din satul Baroncea, raionul Drochia. Născută în perioada interbelică, i-au rămas vii amintirile
primilor ani de copilărie fericită, alături de părinții care erau profesori, stimați de
către tot satul. Participând la întrunirile anuale ale profesorilor, mama Maria o lua și
pe Lucia, care a reușit să vadă orașele României întregite. Are și poze care au devenit comori documentare ale acelor timpuri. Acestei familii, ca și a altor sute de mii
de familii de intelectuali, avea să-i schimbe parcursul anexarea Basarabiei la URSS
în iunie 1940, ca rezultat al Pactului Hitler-Stalin/Ribbentrop-Molotov. Deși familia
intuia că va avea de suferit dacă va rămâne în Basarabia ocupată de sovietici, nu
a putut lăsa baștina și părinții, înfruntând vitregia sorții. Prima traumă care a avut
un impact profund asupra familiei Scorțescu avea să fie pedeapsa mamei, care,
fiind profesoară, a fost condamnată la trei ani închisoare în orașul Perm’, pentru
încălcarea disciplinei de servici. Rămasă doar cu tatăl său, Lucia plângea în fiecare
seară, căci se simțea singură și neajutorată. Chiar și tatăl, Vasile, bărbat în toată legea, se pierduse cu firea și nu era capabil să identifice un plan de acțiuni pentru a
se proteja de regim. Astfel, absolut vulnerabilă, Lucia, a fost deportată în noaptea
de 12-13 iunie 1941, având nouă ani, și rămânând de una singură în vagonul fatal
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care ducea spre Siberia înfricoșătoare. Tatăl său a fost separat de copilă, fiind dus
în Ivdelag, cu ceilalți bărbați deportați din satele Basarabiei răstignite. Acolo nu a
rezistat decât doi ani, fiind maltrat și istovit de munci silnice. Actele confirmatoare
ale decesului sunt datate cu anul 1943, fără a indica cauza morții, dar sursele istorice ne fac să credem că a fost ucis prematur de stresurile psihologice și fizice la care
a fost supus în lagăr. El nu a mai aflat niciodată amarul pe care fiica sa l-a băut de
una singură în Siberia, dar, sunt sigură, a regretat că nu i-a fost alături.
Cum poate un copil de 9 ani să se acomodeze unui mediu străin, necunoscut și
ostil, pentru a supraviețui? Doar prin maturizarea forțată și asumarea unor responsabilități improprii copilăriei: munca grea și neplătită pentru a avea surse minime
de existență, supraviețuirea cu strictul necesar, înfruntarea fricilor și depășirea stării
de orfan.
Siberia a însemnat o școală a vieții, o experiență transformativă care a lăsat
brazde pe conștiință și cicatrice pe suflet. Supraviețuind frigului, foametei, singurătății, grație altei mame cu sufletul mare – Rotaru Ecaterina - care nu a ignorat-o,
Lucia, totuși, nu a fost trimisă în casa de copii.
Mama sa nu și-a putut continua viața după închisoare fără de copila pe care a
lăsat-o în lacrimi, la doar nouă ani. Aflând despre vitregia care i s-a întâmplat, și-a
propus să o găsească cu orice preț și să-și recupereze copilul. A făcut drum greu și
lung până în Siberia, regăsindu-și copilul înstrăinat. Lupta acestei mame pentru a-și
readuce odrasla acasă este emblematică și simbolică. Ajunsă la disperare în închisoarea din Perm’, Ecaterina Scorțescu își recapătă sensul vieții atunci când pornește în
căutarea fiicei. Este un salt calitativ care s-a produs în împrejurări dramatice.
În clipa revederii, Lucia nu și-a recunoscut mama, dar imediat ce și-a dat seama că doamna este figura pierdută a mamei, i s-a înmuiat inima. Copilul care se
dizolvă în iubirea maternă se umple de lumină, de dragoste necondiționată și de
optimism. Regăsindu-și mama, copila Lucia și-a regăsit drumul în viață. Sunt convisă de sentimentul de bogăție pe care ambele suflete - cel de mamă și cel de fiică
- l-au descoperit în mijlocul vicisitudinii Siberiei, îmbrățișindu-se una pe alta. Mama
devenise un Dumnezeu coborât pe pământ pentru a o salva! Această imagine am
sesizat-o în ochii înlăcrimați ai doamnei Lucia.
Ecaterina Scorțescu, pentru a răsplăti grija pe care i-a purtat-o fiicei sale mama
adoptivă, a mai salvat încă doi copii din frigul siberian. Revenite în satul de baștină,
mama și fiica au contat pe bunul Dumnezeu, înfruntând cu fruntea sus greutățile
și timpurile vitrige. Tragismul a crescut în 1946, atunci când familia Scorțescu a
fost iarăși inclusă în lista celor care urmau să fie deportați. Adevărul este că între
valurile de deportări masive se operau deportări în anumite regiuni, afectând anumite categorii și urmărind scopuri specifice. În timp ce mama sa era la Bălți pentru
perfecționare profesională, Lucia a fost prevenită că o paște pericolul și s-a ascuns
6
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în grajdul vecinilor. Anume în grajd și nu în casă, căci frica vecinilor de a ajuta acest
copil era mai mare decât datoria de a face milostenie. Milostenia a venit însă de
la directorul școlii care, fiind implicat în organizarea listelor, a insistat ca doamna
profesoară să fie absolvită de pedeapsa deportării, căci există o mare necesitate de
învățători în sat. O abordare egoistă din partea directorului școlii, dar care a salvat
cel puțin două vieți. Pe de altă parte, observăm o dată în plus caracterul subiectiv
și hazardos al organizării deportărilor, mai bine zis al creării listelor cu cei care urmau să fie deportați.
Astăzi, la distanța celor peste șaptezeci și cinci de ani, clipa reîntregirii mamei
și fiicei rămâne la fel de vie și încărcată emoțional. Grație acestei salvări, doamna
Lucia este astăzi o femeie cu o putere de voință nemaipomenită, cu verticalitate și
poziție civică exprimată prin participarea anuală la comemorarea zilelor memoriei
deportărilor. Dumneaei a susținut constituirea Muzeului Memoriei și a Centrului
de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”, iar astăzi nutrește dorința de a semna
o carte de memorii. În ultimii ani, a obținut prin judecată internațională despăgubirea pe care în Republica Moldova a încercat din răsputeri să o obțină, dar nu
a fost posibil să o primească. A reușit să afle care a fost soarta tatălui său, deținut
în Ivdelag. În baza exemplului propriu, doamna Lucia continuă să contribuie la
sensibilizarea opiniei publice față de crimele care au fost comise față de poporul
pe care îl iubește și îl reprezintă cu demnitate. Am decis că o voi sprijini în editarea
memoriilor care valorează cât o eră, cea a nemuririi.
La 12-13 iunie 1941, îmi amintesc că noaptea, au venit împrejurul casei, dar eu eram copil și
nu m-am trezit. Când m-am trezit, erau deja venite căruțele, căci mașini nu erau, și soldați, securiști.
Tăticul meu era foarte speriat. Eu, copil fiind, mi-am dat seama că e un pericol extraordinar... Casa noastră
era la margine de sat și era toată înconjurată cu fel de fel de tufe, ca un gard viu. Eu mi-am dat seama și am
vrut să fug. Dar tăticul, disperat, a spus soldaților să mă prindă. Sigur că soldatul m-a prins! Și m-a adus înapoi.
D-apoi el își dădea seama ce mă așteaptă pe mine?!. Și din cauză că tăticul era speriat, s-a pierdut și nu mi-a
luat nimic... cum m-am sculat eu fără chiloți, în rochiță, așa m-au luat... Fără haine, fără nimic, așa m-au
luat! Asta-i o crimă, vă închipuiți? Eu nu știu dacă mai mare crimă se poate de făcut!..
Când ne-au ridicat, au venit soldații și au strâns tot din casă, haine, lucruri bune, scumpe, inele, tata
avea lucruri de preț. Eu m-am dus cu fundul gol în Siberia, dar paltonul meu s-a dus în altă parte...
Ca amintire, am acel palton pe o fotografie, chiar în iarna înainte de deportare!
Ne-au adus la gară și ne-au dat în vagon. Acolo mai erau oameni, chiar din mahală mai era o familie, săraci,
cu mulți copii. În vagon era o doamnă cu patru fete a cărui bărbat era tot director de școală la Țarigrad, și
tăticul îl cunoștea. Pe ei, pe bărbați, îi luau la cercetat și tăticul a rugat-o pe doamna aceasta să aibă grijă de
mine când pe ei îi iau la interogatoriu. Și i-au luat o dată la cercetare pe bărbați, i-au luat a doua oară și când
am ajuns la Cobâlnea, i-au luat și nu i-au mai dat înapoi! Și am rămas eu și m-am dus în Siberia dezbrăcată,
fără tată, fără mamă, fără nimic... (plânge)
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Marin Buga: Dragostea de mamă face minuni*
Prin cercetarea istorică clasică, bazată pe
sursele de arhivă, cunoști istoria oficială, cea
care se face în pereții puterii. Ajungând la
subiecții și obiecții istoriei, aprofundezi cunoașterea, îmbogățind-o cu detalii și nuanțe, uneori neașteptate, alteori controversate,
dar de fiecare dată binevenite. Astfel, tabloul adevărului istoric, vorbind idealistic, devine mai vast și mai aproape de original, evenimentul propriu-zis.
L-am invitat pe domnul Marin Buga să devină co-autor al tabloului deportărilor din 5-6 iulie 1949, oferind nuanțe specifice din paleta vieții personale și
a familiei sale. Mi s-a oferit un răspuns pozitiv neîntârziat și odată cu el, multe
culori și nuanțe vibrante din copilăria, adolescența și tinerețea pecetluite de
regimul sovietic.
Familia Buga, Ion și Vera, a devenit în perioada interbelică proprietar funciar, și împreună cu cei cinci copii (Valentin, Dumitru, Marin, Fiodora și Ana) au
început a gospodări. Alături de bunicii Ștefan și Axânia Buga, familia și-a făcut
tradiții. Casa părintească, gospodăria bunicilor, lotul de pământ, animalele din
gospodărie, totul a rămas adânc în conștiința identitară a copilului care-și savura copilăria - Marin.
Figura mamei a jucat un rol esențial în formarea copiilor, căci având patru
clase, ea a sădit în fiecare dintre ei dragostea de carte. În timpul foametei,
mama a muncit și s-a rugat deopotrivă pentru copii săi, apărându-i de moarte.
Dacă în sat mureau oamenii ca muștele și chiar au fost două cazuri de canibalism, ei au rezistat cu rumegușul de lemn fiert cu lobodă, iar la desert – poezii
pe cuptor, împrejurul mamei. Educația mamei, după cum a recunoscut Domnia Sa, i-a prins cel mai bine în viață. Astăzi, la apusul vieții, o poate considera
secretul rezistenței de-a lungul încercărilor prin care a trecut.
Personalitatea tatei este definită de câteva momente cruciale: armata la
români, de unde i-a rămas ceasul care poartă amprentele timpului; trei ani de
detenție în lagăr sovietic, ca prizonier de război; înscrierea în lista deportaților
alături de tatăl său care era dintre cei mai înstăriți din sat. Astfel, întreaga familie
a împărtășit soarta pe care regimul totalitar sovietic a impus-o nu doar familiei
Buga, dar și altor, circa 50 000 persoane deportate în noaptea de 5-6 iulie 1949.
Din satul Mereni, era înscris în liste și bunicul Ștefan Buga, gospodăria căruia
era un punct de interes pentru infrastructura noului regim de ocupație. Chiar
dacă era copil, își amintește viu despre faptul că bunicii fuseseră arestați în mijloc
8
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de noapte, iar spre dimineață echipa operativă le-a trecut și lor pragul. Marin,
alături de frații săi, nu putea înțelege nici semnificația, nici impactul pe care ridicarea avea să-l aibă asupra familiei lor. Acestea puteau fi întrezărite doar de
maturi. Atunci când vecinul le-a explicat fraților Buga ce înseamă „familia voastră
este ridicată”, lacrimile spuneau mai mult decât cuvintele alese grijuliu. Marin
Buga, însă, nu a vărsat lacrimi de-a lungul narațiunii, ci s-a emoționat cum îi stă
bine unui bărbat puternic. Nodul în gât și tremurul vocii au trecut totuși de bariera de control. Împletind povestirea cu propria analiză a celor întâmplate, am
asistat la monumentala operă de detașare de trecut și tragere de concluzii.
Drumul spre Siberia a fost pentru Domnia Sa o maturizare forțată, căci atunci
a văzut și a auzit pentru prima dată etichetări precum „fasciști” și „dușmani ai
poporului”. Au fost descărcați din tren în Kurgan, satul Sosnovca, unde au supraviețuit alături de alte zeci de familii, despre care memoria a reținut anumite secvențe. Baracele nu erau cele mai reușite locuințe, dar era un lux să îți construiești
case. În 20 de metri pătrați au locuit 21 de oameni, de la copii la bătrâni. Anume
în Sosnovca i s-au deschis mai multe adevăruri: naționalități din întrega URSS
erau deportate alături de moldoveni; fiecare avea un specific, cel al moldovenilor fiind acomodarea rapidă, hărnicia și ajutorarea reciprocă; condițiile sanitare
și climaterice au fost șocuri la care organismele celor stabiliți forțat acolo s-au
acomodat treptat, uneori cu pierderi ireversibile; dacă nu stăpâneai limba rusă,
riscai să intri în anecdotă sau să nu te integrezi; școala cerea disciplină, dar foarte
multă ideologie curgea din ea.
Siberia nu a cruțat pe nimeni. La 10 ani, a fost nevoit să muncească alături
de frați și surori pentru a-și ajuta părinții. Tata ducea greul, lucrând la pădure, iar
mama pe lângă munca oficială, trebuia să hrănească și să îmbrace șapte suflete.
Și-au înmormântat bunicul în frigurosul pământ siberian. Își amintește că mulți
au rămas acolo, care înmormântați, care îndurerați, care nu au mai avut la cine
reveni. Familia sa a hotărât să revină la baștină în 1956, dar doar cu cele două
fiice, căci toți băieții erau cu treabă: cel mai mare însurat acolo, al doilea înrolat
în armată, iar Marin era student la colegiul din Irkutsk. Doar după absolvirea colegiului, s-a întors la baștină și a prins rădăcini din nou. Familiei i-a fost foarte greu
să se stabilească cu traiul permanent în satul natal – au trecut câțiva ani până
și-au făcut o mică căsuță.
Domnia sa se numără printre puținii care au avut ocazia să viziteze locurile
îndepărtate din Kurgan și Irkutsk după 35 de ani. Emoțiile pe care le-a retrăit au
fost complexe: pe de o parte durerea și rănile accentuate de revederea mormântului bunelului Ștefan Buga, baracilor, comenduirii, școlii, taigalei; pe de altă
parte, bucuria de a-și revedea profesorii, colegii de școală, moldovenii care au
decis să rămână acolo.
9
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Absolvind cu nota maximă șapte clase, a continuat studiile la Irkutsk și a
obținut profesia care l-a hrănit toată viața.
Eu am vizitat orașul și regiunea Irkutsk în toamna anului 2016 cu colegii mei
din echipa Expedițiile Memoriei și am ținut neapărat să retrăiesc emoțiile pe
care domnul Marin Buga mi le-a transmis prin acest interviu.
Foametea din ’46 eu o țin minte binișor! La noi în sat este un șes, ca în toate satele. Era și un pârâu. Pe șesul acela, când a fost foametea, oamenii îmblau în patru labe, în genunchi
și rupeau loboda cu mâna, cu secera, și se hrăneau. O puneau în ceaun, o fierbeau și cu asta trăiau. Și
noi tot așa! Foarte greu era! Din sat de la noi se duceau și până la Donbas, prin Bucovina încolo, schimbau
rufe, covoare, dădeau pe nimic, pe o pâine! Noi făceam rumeguș de lemn și cu lobodă, mama fierbea și
mâncam! Pe urmă ne punea pe cuptor, toți, ca cloșca cu pui, căci mama știa multe poezii, ne citea, ne
făcea molitve, că ea era tare credincioasă!
Au fost două cazuri la noi în sat - pe doi copii sugari i-au omorât mamele și i-au mâncat, că nu aveau
ce mânca… Și când îi scăldau, cu acul îi împungea în moalele capului… Un coleg de-a lui frate-meu cel mai
mare s-a dus cu vacile la păscut la marginea satului. Și când seara să murgească, tată-său vede ca nu-i! Dar el
în râpă se auzea cum gemea. Au spus pe urmă vecinii care l-au văzut, că erau doi oameni (să le zici bandiți, nu
poți, că erau toți flămânzi, ca animalele), și i-au spus să-i dea o vacă! Dar el: „Cum să vă dau, că tata mă fugărește?!.” Și ei atunci i-au băgat cuțitul în tâmplă!.. Foamea asta-i ceva groaznic!.. Deportările e foarte rău! Dar
acolo, câte oleacă, care lucrau, rezistau! Dar foamea ceea – nu… nu rezistai! A fost foarte greu!

Noi nu știam ce-i aceasta „îl ridică”...
Eu eram cu mama acasă. Tata cu fratele mijlociu erau duși de cu seară, la pământ. Ca dimineață să se
scoale la prășit. La 6 iulie era de prășit mult, a doua oară. În listă era bunelul Ștefan cu bunica Axânia. Și
la ora 4 dimineața, au venit 2 ostași, au intrat în ogradă și le-au zis buneilor: „Puteți să luați jumătate de
tonă pentru familie în mașină!” Dar cum să iei jumătate de tonă dacă era mașina mică?!.
Mama m-a trimis la deal: „Du-te la deal și spune-i lui tata că pe tica îl ridică!” Dar noi nu știam ce-i
aceasta „îl ridică”... Îl ridică în sus?!. Ce-i asta?!.
Și mi-a dat doi cai, m-am suit pe unul, pe al doilea l-am legat. La ora 4 era încă întuneric, dar am
ajuns cu bine, că eram obișnuit. Am dat tatei un cal și el s-a pornit spre casă. Noi cu fratele am rămas
acolo, cu un cal.
Când și-au dat seama cei de la selsovet că pe bunelul îl ridică dar în ogradă rămâne fiul lui, Ion Buga,
s-au gândit: ce-am câștigat noi? În colhoz nu se duce nimic! Scopul lor a fost de a ridica colhozuri! Și ne-au
pus și pe noi în listă! Au ridicat anume oameni gospodari, că de la săraci ce poți să iei?! O sapă, un hârleț
ca să faci colhozuri?!.
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Plângând, ne-a cuprins: „O să vă duceți cu trenul, departe!..”
Peste câteva ceasuri de vreme, acolo, unde noi eram cu fratele, vine vecinul, moș Ionuț, care trăia peste drum: „Duce-ți-vă acasă și voi că și pe voi vă ridică!” Dar fratele meu, care cu doi ani mai mare,
întreabă: „Dar ce înseamnă asta? Cum ne ridică?” „Eiii, o să vă duceți cu trenul, departe, o să vă plimbați!..”,
dar de aicea îi ieșeau lacrimi pe ochi, eu țin minte bine! Noi vorbeam pe hat, sub un copac de zarzări, și el a
început a plânge și ne-a cuprins așa pe amândoi! „Ei, dragii moșului, vă duceți voi departe, vă plimbați,
o să fie bine acolo, o să învățați...” Mai pe scurt, așa ne spunea ca să ne mai ia oleacă din șoc și frică. Și
ne-am suit pe un cal și ne-am dus acasă! De-acum era jumătate la nouă.
Sora cea mai mică avea 6 luni, nu știu cum Dumnezeu a avut grijă de dânsa…
Trebuia să mâncăm ceva în tren! Făina care am luat-o s-a dus repede, dacă eram șapte oameni! Sora cea
mai mică avea 6 luni când ne-am pornit încolo și nu știu cum Dumnezeu a avut grijă de dânsa că ea acolo a
ajuns cu bine și iaca este, cei mai mică a noastră, Dumnezeu să-i dea sănătate! Multe cazuri au fost de deces.
Copii mici, ca de obicei, că ei nu se adaptează la așa condiții.

Evghenia Novac-Petrova: Iubirea de oameni ne face să fim veșnici*
Represiunile sovietice operate în Basarabia ocupată și
ciopârțită, constituind teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și o parte a Republicii Sovietice Socialiste
Ucrainești, au fost o crimă împotriva umanității. Caracterul
antiuman al acestora avea și conotații antinaționale puternice, pentru că ideologia sovietică nega națiunile, ca entități
aparte, promovând concepția omul nou, „homos sovieticus”.
Această construcție nu trebuia să aibă conștiință și porniri
naționale, dar să asculte doar de linia partidului, care reprezenta statul sovietic. Deportările din Basarabia ocupată
trebuie evaluate din mai multe perspective: drept elemente ale „subsistemului fricii” instituit în anii stalinismului în
URSS, drept componente ale politicii de deznaţionalizare a românilor de la est de
Prut, drept metodă de depopulare a Basarabiei, drept metodă de luptă împotriva
„duşmanilor poporului”. „Pe lângă menirea lor principală, cea a lichidării «elementelor duşmănoase» şi a intensificării ritmului colectivizării gospodăriilor ţărăneşti,
deportările în masă ale populaţiei aveau şi scopul de a-i dezrădăcina pe românii
basarabeni de locurile natale şi de a schimba componenţa etnică a Basarabiei în
avantajul elementului străin”.
Printre cei care au fost deportați s-au numărat și minoritățile etnice pe post de
locuitori autohtoni ai Basarabiei ocupate de sovietici. Era și firesc, din punctul de
11
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vedere al criteriilor care au stat la baza deportărilor, să se regăsească și restul etniilor, alături de românii majoritari. Deci, considerăm represaliile sovietice ca având
şi un caracter şovinist, îndreptat împotriva colectivităţilor și etniilor care se afirmau
ca antisovietice, prin mod de viață și mentalitate.
Astfel, atât în 1941, cât și ulterior, în 1949 și 1951, în timpul valurilor de deportări
masive, regăsim liste cu familii etnice urcainești, găgăuze, bulgare, evreiești, rusești
care au fost deportate în Siberia și Kazahstan.
Sunt destul de rare ocaziile de a discuta cu cineva din reprezentanții acestor
minorități naționale despre fenomenul deportărilor și istoria lor personală. Tocmai din acest considerent, mărturiile intervievatei mele, Evghenia Novac-Petrov,
de etnie găgăuză, după tată, sunt foarte prețioase și elucidează aspecte specifice
regiunii și etniei sale. Acest studiu de caz este reprezentativ pentru regiunea de
sud a Basarabiei, dar are și elemente comune cu istoriile de viață ale românilor/
moldovenilor deportați.
Această familie tradițională, mixtă, multietnică, având rădăcini găgăuze, bulgărești și moldovenești, locuitoare a satului Comrat, a trecut prin mrejele timpului și
a simțit pe pielea sa toți spinii schimbărilor. Părinții Evgheniei s-au născut în același
sat și au fost căsătoriți la sugestia rudelor, așa cum se obișnuia în societatea patriarhală a comunității găgăuze. Mama sa, Ecaterina Vlah, rămânând orfană, din cauza
tifosului, se căsătorește la doar 19 ani. Tatăl său, Dumitru Novac, din familie cu opt
copii, întemeiază gospodăria în baza la 2 hectare de pământ, oferite de părinți.
Părinții săi au mai rămas cu alți 5 copii pe care îi creșteau în baza la alte 8 hectare
de pământ. Dar alături de alte mii de familii, ei au fost considerați indezirabili și în
timpul primului val de deportări, la 12-13 iunie 1941, toată familia a fost deportată.
Mama cu 5 copii a ajuns în Kazahstan, iar urma tatălui s-a pierdut pentru că ei au
fost despărțiți în momentul îmbarcării în trenuri. Doar o singură dată Ecaterina Novac și-a mai văzut mama-soacră, mergând în vizită la ea în Kazahstan. Dar Dumitru
nu și-a mai prins mama în viață, în timp ce despre soarta tatălui său nu știe nimic.
Aceste lipsuri în istoria familiei, în mod special a bunicilor în viața ei, o macină pe
Evghenia, care are o conștiință trează în ceea ce privește patrimoniul familial.
Rămânând cu greul despărțirii, tânăra familie, Ecaterina și Dumitru, au gospodărit în sat, trecând peste război, foamete, colectivizare. Până la următorul val de
deportări masive, au adus pe lume 5 copii, doi dintre care au murit în fragedă
copilărie, din cauza lipsei condițiilor sanitare.
Evghenia avea doar două luni și jumătate când a bătut la ușa lor soldatul și le-a
spus că sunt deportați. Au fost urcați în tren chiar dacă tatăl lor nu era acasă. Fiind
prevenit că se regăsește în liste, el s-a ascuns în alt sat, și a sperat că-și va salva familia de exil. Dar după două săptămâni, singur a cerut să fie deportat și el, urmând
drumul soției și copiilor. Este cazul când oamenii benevol-forțat se autodeportau,
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urmând drumul Siberiei sau Kazahstanului, după restul familiei. Deși a fost trimis
în regiunea Tiumeni, a reușit în final să se reunească cu familia în regiunea Kurgan.
Dar a plătit cu sănătatea sa, rămânând invalid pentru toată viața.
Evghenia readuce în câmpul istoric creat între noi amintirile ei vii, dar dureroase, despre viața cotidiană, plină de greutăți și nedreptate. Dar, în același timp, sursa
mea istorică are și momente revelatorii care țin de relațiile bune cu localnicii și
ajutorul lor, care de multe ori i-au salvat de la nenorociri. Chipul luminos al mamei
și chipul înțelept al tatălui au însemnat pentru Evghenia și frații săi acele icoane
care se jertfesc necondiționat pentru continuarea vieții. Lecțiile pe care le-a învățat
ea de la părinți astăzi le poate transmite și nepoților săi. Reflecțiile pe care le poate
argumenta nu se opresc la a aduce învinuiri celor care au operat deportările, pentru că nu etniile pot duce răspundere de faptele oamenilor care le-au comis. Doar
frumusețea sufletului ne poate face mai puternici și mai demni de un viitor mai
bun, conchide Evghenia.
Suferința pe care au adus-o deportările sovietice nu a avut etnie, ea este deopotrivă de adâncă și nedreaptă pentru toți oamenii care au căzut sub mașinăria
feroce de represalii. Etniile, însă, ne pot dezvălui anumite specificuri care derivă din
cultura, tradiția și mentalitatea pe care o împărtășesc. Astfel, cu cât mai colorată
va fi paleta etnică a tragediilor umane din acea perioadă, cu atât mai aproape de
adevăr și de diversitate va fi discursul nostru istoric.
Chipul Tatălui
Chipul tatălui îl țin minte foarte bine. El a iubit-o foarte mult pe mama, nu a consumat niciodată
alcool. Ţin minte când s-a început adolescenţa fratelui meu mai mare, pe la 13-14 ani, el pierdea timpul cu
băieţii şi nu voia să o ajute pe mama. Ţin minte şi acum, tatăl meu stătea la pat, fiind invalid, şi îmi spune:
„Adu-mi, te rog, cuţitul”. Eu l-am adus şi l-am pus alături. Apoi mi-a spus: „Cheamă-l pe fratele tău”, iar el
niciodată nu asculta. De ce să asculte de cel ce stă la pat?!. „Cheamă-l! Amăgeşte-l cu ceva şi cheamă-l,
spune-i că eu îl chem, important este să vină lângă mine!” Atunci fratele s-a apropiat de el, tata l-a apucat de mână, iar în cealaltă a luat cuţitul şi i-a spus: „Te omor dacă nu o vei ajuta pe mama! Eşti obraznic,
răspunzi înapoi, să nu te mai aud că vorbeşti grosolănii! Am încheiat vorba!” Fratele s-a jurat că se va corecta!
Când a plecat fratele, tatăl mi-a spus: „Să nu îi povesteşti nimic mamei! Acesta va fi secretul nostru, de aceea
nu o îngrijora pe mama!” Despre ce spune acest fapt?!. Eu mult timp nu i-am spus mamei că tata l-a ameninţat
pe frate ca să se corecteze. Tot tata ne-a învățat în nici un caz să nu furăm! Cred că acest lucru mult a contat.
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Chipul Mamei
Cred că obligaţia de a-și creşte copiii îi motiva pe părinți să treacă de toate greutățile. Mereu
mă gândesc că de fiecare dată ei au fost ajutaţi de cineva, poate de sus, dar poate nu. O ţin minte pe
mama cum îşi punea şalul de mătase neagră, îl avem până acum în Comrat, şi mergea la biserică, cu
chip smerit. Mama era într-atât de responsabilă, încât toţi o respectau foarte mult. Indiferent unde s-ar
afla, ea era respectată şi cuvântul ei însemna mult. Ea s-a străduit să-şi găsească un serviciu care să fie şi
aproape de casă, şi să poată avea grijă de copii. Era la şcoala şi avea un serviciu greu. Eu, de 5 ani, cu fratele
care avea 7 ani, mergeam să o ajutăm pe mama. Noi ridicam băncile care erau unite cu scaunele, erau foarte
grele, şi măturam, iar mama spăla deja podeaua. Pe drum mă temeam de lupi.
În martie 1956, mama a aflat că este însărcinată. Dar a avut și hernie și când au operat-o, i-au spus
că are gemeni. Ei i-au zis: „Nu se ştie dacă veţi pleca sau nu înapoi la baștină, haideți să facem avort, mai
ales că sunt gemeni și va fi greu să îi creșteți!” Dar ea a spus: „Nu!” A venit acasă, s-a sfătuit cu tata şi el a
zis: „Nu, păstrează-i, poate datorită lor ne vor permite să plecăm mai devreme!..”
Eu, deja matură, rămăsesem cu doi copii, după ce soţul decedase, și uneori eram la limita răbdării:
„M-am săturat de voi! Cât îmi este de greu cu voi”, ziceam fetelor mele, dar nu am auzit niciodată aceste
cuvinte de la părinţii noştri!.. Niciodată nu ne-au reproşat că noi le mâncăm pâinea, că lor le este greu…
Niciodată! Probabil este o chemare interioară, o cultură interioară!..
În prezent, copii sunt daţi la orfelinate, îi aruncă la gunoi… Iar atunci nu, cât era viaţa de grea, dar rezistau. De exemplu, mama, probabil avea o putere interioară mare, soţul invalid, mulți copii – cei mai mari erau
adolescenţi, erau şi cei mai mici, unul din ei s-a născut invalid, iar ea a rezistat!.. Ea reuşea să facă totul-totul!..
Eram mereu curaţi, cosea tot timpul, gătea, ne spăla. Pot să vă arăt fotografii, dacă plecam în centrul raional,
ne fotografia numaidecât pentru a avea amintiri. Eram îmbrăcaţi cu ce aveam. Indiferent ce s-ar fi întâmplat,
ea încerca să ne adune împreună, să fim uniți. Ea ar fi putut să ne dea la orfelinat, deoarece îi era foarte greu
acolo și soţul era invalid. Dar ea îşi strângea puişorii şi îi ţinea lângă dânsa!
A fost greu... Toată viaţa ei a fost grea, dar zâmbea şi râdea mereu. Însă cu noi era severă. Ea nu era atât
de severă, încât să ne pedepsească, dar avea cerințe. Cu noi era reţinută, ca o strună întinsă, dar foarte blândă, responsabilă şi cu cerinţe. Însă în alte companii ea putea să se relaxeze şi să povestească ceva hazliu şi
interesant.
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Alexandra Istrati-Rusu: Tot ce ni s-a întâmplat, toată nădejdea în Dumnezău
a fost!
Am reușit să o prindem pe Alexandra Rusu, la ai săi peste 80 de ani ani, într-o stare bună – independentă și veselă.
Are o memorie bună, o plasticitate specifică de expunere
și o capacitate de reflecție demnă de apreciat! Momentele
cele mai emoționante le retrăiește de fiecare dată când le
descrie, lacrimile și suspinele întregind tabloul rememorării.
Născută în familia lui Chiriac și Maria Istrati, la 22 august
1930, în satul Gura Căinarului, județul Soroca, a fost al doilea
copil, din cei patru. Avea o soră mai mare, una mai mică și un
frate mai mic. Copilăria a fost una obișnuită, așa cum toți copiii născuți și crescuți la țară îmbină joaca cu munca în gospodărie, pe câmp și grija față de animale. Familia părinților
săi avea circa 10 ha de pământ, 10-15 oi, o pereche de cai, o vacă cu vițel, cu care
munceau pământul pentru a se asigura cu cele necesare, adică cu grâne, porumb,
lactate, floarea soarelui, legume și zarzavat. Specificul gospodăriilor românești în
perioda interbelică era autogestiunea și autoasigurarea cu cele de bază. Familiile
își făceau rezerve, păstrau o anumită cantitate pentru însămânțarea de primăvară,
iar surplusurile, dacă existau, erau comercializate sau schimbate pe bunuri care
nu puteau fi produse în gospodărie. Gospodarii satului erau, așadar, buni administratori și aveau rezultate datorită muncii lor din noapte până-n noapte. Este exact
modelul familiei Istrati care se bucura de munca depusă, având o casă frumoasă și
toate pe lângă casă.
Familia Istrati era una mixtă, tatăl mamei (bunicul Alexandrei) fiind din ruși, cu
studii în Sanct Peterburg, s-a căsătorit cu o moldoveancă și a muncit în satul Severova primar, după care a devenit ajutor de judecător. Pe linia tatălui, erau țărani
mijlocași. Astfel, părinții Alexandrei își iubeau pământul și educau copiii în același
spirit. Au susținut-o pe fiica mai mare să facă studii, ea reușind să facă liceul în inima
țării. În plină desfășurare a râzboilui, tatăl plecase s-o aducă de la liceu, dar nu au
putut reveni decât în 1945, după încheierea beligiunii. Între timp, în satul lor, noile autorități sovietice au instaurat teroarea roșie, ca pe întreg teritoriul Basarabiei
ocupate. Răfuindu-se cu cei care au fost pilonii administrației românești, activiștii
și reprezentanții noii puteri, au încarcerat în lanțurile suferinței și pe cei cu care au
dorit să își regleze conturile personale. Printre ei a fost considerat și Chiriac Istrati,
din păcate, la sugestia fratelui său mai mare, care a fost agronom în primărie. Pentru
a scăpa de teroarea sovietică, fratele său, care îi era și naș de cununie, l-a pus în liste.
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Chiriac, când a revenit din România cu fiica mai mare, în 1945, imediat a fost arestat,
iar familia deposedată de toate bunurile, din casă, beci, pod. Mai mult decât atât,
podurile au fost măturare, fiind confiscate toate rezervele de cereale. Astfel, mama
cu cei trei copii, rămași singuri, au intrat în anul secetos fără nimic. Foametea, înnăsprită de politica antițărănească și antinațională, a făcut sute de mii de victime.
Alexandra, alături de mamă, surori și frate, a rezistat doar datorită turtelor din făina
ciocălăilor, iar primăvara și vara foloseau plantele (lobodă și știr) pe care le culegeau,
fierbeau și mâncau periodic. Foarte greu au ieșit din iarnă, mai ales că durerea arestării pe nedrept a tatălui, îi măcina foarte adânc. Nuanțele procesului lui Chiriac
Istrati spun multe despre regim, sistemul juridic și relațiile umane care au decăzut
într-un hal nemaiîntâlnit. Maltratat și batjocorit de oamenii sistemului, Chiriac a fost
trădat și de fratele său mai mare, naș de cununie, care a profitat de circumstanțe și
l-a nenorocit în cel mai incredibil mod – trimițându-l la moarte sigură. Zece ani și-a
ispășit „pedeapsa” și a rezistat grație meseriei pe care a dobândit-o și a perfecționat-o – cizmăria.
În timpul celui de-al doilea val de deportări masive, familia Istrati, mai exact
mama, Alexandra, sora mai mică și fratele, a fost deportată în Siberia. Sovieticii au
folosit următorul mecasnim – dacă capul familiei a fost arestat anterior (fiind trimis
în lagăr sau deținut în închisorile locale), atunci neapărat familia sa (de la mic la
mare) era introdusă pe listele persoanelor care urmau să fie deportate. După acest
model, și Alexandra, care avea 19 ani, alături de mamă, sora și fratele mai mici, nu
au putut evita acest scenariu. Alexandra își amintește foarte bine detaliile nopții
în care a bătut la ușă activistul de partid – 6 iulie 1949. Emoționantele momente,
repovestite acum, la aproape 70 ani, denotă tragismul atât de particular în fiecare
caz. Mama Alexandrei, arestată, a făcut tot posibilul să își scape copiii pe care i-a
scos pe fereastră în grădină. Dar a rămas în brațe cu nepoțica sa, pruncul fiicei mai
mari. Mută de durere și frică, nici nu putea vorbi, dar a făcut semn unei vecine care
s-a apropiat pe furiș la gard și a luat copilașul. Astfel, fetița a fost salvată, în curând
ajungând în brațele mamei sale (sora mai mare a Alexandrei, care locuia în alt sat).
Însă pe copiii ei, care s-au ascuns într-un sat vecin, nu i-a putut lăsa, și i-a chemat
la gara de trenuri din Florești, de unde au pornit spre Siberia. Mama nu era în stare
să ia ceva, de fapt, nici nu avea ce lua, doar niște fructe uscate. În rest, ceea ce mai
avea acasă a fost confiscat și preluat de cei care aveau posturi la sovietul sătesc.
Ajunși în Siberia, după săptămâni obositoare de drum, aveau cât pe ce să fie repartizați la minele de aur, dar în ajun au fost aduse vagoane cu sute de persoane. Erau
cei deportați din Letonia, pentru că valurile de deportări masive din iunie 1941 și
iulie 1949 au avut loc simultan și în țările baltice. Balticii, de asemenea, au ajuns să
fie transportați în aceleași condiții inumane în Siberia și Kazahstan. În acea noapte,
aduși în negura siberiană, letonienii s-au adevertit a fi mai pe potriva necesităților
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pentru munca în minele de aur – ei fiind înalți, bine făcuți, puternici. Și astfel, Alexandra cu mama, sora mai mică și fratele, au fost duși la Blagoveșensk, și incadrați în
construcția orașului. Munca grea și extenuantă, deloc pentru femei și adolescenți,
frigul, lipsa hranei și siguranței, frica pentru ziua de mâine, nu pot fi uitate și se
strecoară printre lacrimile anilor petrecuți în frigurile siberiene. Relațiile cu rușii și
celelalte etnii care se regăseau acolo, deportate ca și basarabenii, erau bune, bazate
pe ajutor reciproc și dialog cultural, dar fără excese.
Din experiența familiei sale, Alexandra a făcut concluzia că suferința lor a pornit
de la regimul sovietic care se baza pe consătenii lenoși, invidioși și lași, care au preferat să pună la bătaie pe Chiriac Istrati și familia sa. Familia lor a suferit mult din cauza
unor animozități personale cu așa-zișii lideri sovietici locali – incadrați în partid și în
structura selsovetului. Iată de ce după zece ani de lagăr tatăl lor nu a dorit să revină
în sat. El a ales să vină la Blagoveșensk, la familia deportată. Am mai întâlnit asemenea cazuri, destul de emoționante. Pentru că este un act de curaj să alegi să mergi
binevol în regiunile îndepărtate ale Rusiei Sovietice! Desigur că motivul de bază
constă în dorința de a-și reîntregi familia, de a-și revedea copiii, de a fi alături și a se
susține reciproc. Cred că și în acest caz este vorba despre latura afectivă – zece ani
fiind despărțit de familie, Chiriac Istrati nu a ezitat să meargă și la capătul pământului pentru a o revedea! Familia mereu a avut grijă să îl ajute cu ce poate atunci când
el a fost deținut în închisoarea din Nordul RSSM – soția îi trimitea colete, din puținul
pe care îl avea acasă (fiind anii grei ai foametei organizate), reușeau să adune și
pentru el câte ceva. A fost o familie unită, de la mic la mare, mama lor încercând să
îl scoată din închisoare, prin scrisorile pe care le adresa Moscovei pentru revizuirea
cazului. Din păcate, nu prea i-a reușit, și soțul său a fost condamnat pentru zece ani.
După acești zece ani, Chiriac și-a revăzut familia. Copiii pe care i-a lăsat acasă,
fiind arestat, acum déjà erau adulți. Alexandra era căsătorită, devenind Rusu, soțul
său fiind tot din moldoveni deportați. Noua familie și-a făcut acolo casă, trecând
peste toate lipsurile. Se întrețineau muncind din greu, economisind și îndurând
greutățile pentru a oferi copiilor nou-născuți minimumul necesar. Au respectat
credința, tradițiile învățate de acasă, botezul și cununia, rugăciunea, cântecele și
dansurile care erau în inimile lor. Astăzi, după atâția ani, Alexandra ne-a cântat două
cântece, pe cât de triste, pe atât și de profunde. Aceste cântece au apărut din durerea și amărăciunea vieții ei și a familiei sale.
După moartea lui Stalin, revizuind politica de represiuni, Hrusciov a reabilitat
familiile deportate pe veci în Siberia și Kazahstan, și le-a permis sa revină la baștină,
dar nu în satul natal. De fapt, Alexandra a repetat de câteva ori ideea că familia sa
nici nu dorea să revină în sat, deoarece a avut mult de suferit din cauza consătenilor. Revenind din Blagoveșensk, s-au oprit la Florești, unde iarăși au ridicat casă, iar
după alți câțiva ani au ridicat încă două case. Au reușit să-și crească și să-și educe
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copiii, doi dintre care născuți în Blagoveșensk. Este semnificativ faptul că au rezistat
toți, cu gândul la Dumnezeu și cu încrederea că într-o zi toate durerile se vor sfârși.
Nu au decăzut moral și i-au iertat pe cei rătăciți care le-au făcut rău, oferind o lecție
de omenie. Am găsit-o pe Alexandra înconjurată de fiice și nepoți, fredonând cântecele tinereții, printre lacrimile fierbinți care răzbăteau din zbuciumul amintirilor.
Alexandra a fost o bună povestitoare, de la care am aflat și multe detalii ce țin de
cotidianul din Siberia și cultura pe care au păstrat-o cu sfințenie.
Astăzi este în ceruri, iar amintirea ei este veșnic vie!..
Ca robul ce cântă amara robie,
Cu lanțuri de brațe, un aer duios,
Ca râul ce geme de rea vijelie,
Pe patul de moarte eu cânt duios.
Ca râul ce geme de rea vijelie,
Pe patul de moarte eu cânt duios.
Un crin se usucă și-n lacuri săpate,
Cand ziua e rece și ceru-i în nori,
Când soarele bate, când vântul îl bate,
Când grindina cade torente pe flori.
Așa făr-de veste pe zilele mele,
O soartă amară-amară-a bătut,
Și astfel ca crinul de viscole grele,
Pe patul de moarte de-odată-am căzut.
Abia-n primăvară cu zilele mele,
Prea blândă ca roua abia am ajuns,
Atuncea când cântă prin flori milomele,
Și-o crudă durere adânc m-a pătruns.
Să moară bătrânul ce-n lanțuri suspină,
Ce-și plânge trecutul de ani obosit,
Să moară și robul ce-n lanțuri suspină,
Să moară tot omul cu suflet robit.
Iar eu ca o floare ce crește când plouă,
Creșteam pe cunună să am dezmierdări,
Și mie un om cu buze de rouă,
Ca frunză de toamnă ce cade când ninge,
Suflată de vânturi aici pe pământ,
Juna mea viață acuma se stinge,
Și anii mei tineri îi pun în mormânt...
(Emoționată, lăcrimând...)

Copil micuț, cu ochi fierbinți,
Rămas orfan de la părinți,
De ce tot plângi, și spui oricui
Căci ești copil al nimănui?
De ce tot plângi, și spui oricui
Caci ești copil al nimănui?
Întotdeauna am să plâng,
Și am să spun ca-s nimănui,
Întotdeauna am să plâng,
Și am să spun ca-s nimănui...
La Mărășești tăticul meu,
Cu arma-n mâini lupta din greu,
Luptau grozav și se băteau,
Și-n calea lui tot năvăleau.
Luptau grozav și se băteau,
Și-n calea lui tot năvăleau.
Dar un obuz când a lovit,
În tat-a dat și l-a trântit,
Lăsându-și soarta gre a lui,
Dară pe mine-a nimănui,
Lăsându-și soarta grea a lui,
Dară pe mine-a nimănui.
Dar mămica când auzi,
Îndată să și-nnebuni,
Sărmana, peste două luni,
Muri-n spitalul de nebuni.
Sărmana, peste două luni,
Muri-n spitalul de nebuni.
De-atunci eu plâng și spun oricui
Că sunt copil al nimănui,
Al nimănui pe-acest pământ,
Părinții mei zac în mormânt...
(plânge în hohote, cu suspine...)
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Liuba Țurcanu-Cangea, deportată de ziua sa de naștere:
Soarta, soarta… de la Dumnezeu ce ți-e scris,
în frunte ți-e pus!
Istoria Liubei Țurcanu-Cangea, născută în
raionul Rezina, satul Mateuți, este una care te
impresionează din start. Ea a fost deportată
împreună cu mama și fratele său chiar de ziua
sa de naștere, pe 6 iulie 1949, când împlinea 9
anișori. La o vârsta fragedă, Liuba rămase doar
cu mama și fratele – tatăl fiind arestat de către sovietici la 9 mai 1945 și condamnat la 15 ani pentru că fusese primar în sat. A fost primar exact 2 săptămâni, în
perioada când administrația română se retrăgea, iar cea sovietică urma să se
instaleze. Din această cauză, Iacob Țurcanu a fost declarat „dușman al poporului”
și a fost trimis în lagărul de corecție prin muncă din Magadan. Familia rămasă
fără sprijin, a fost supusă unui regim dur de impozitare, așa că întreaga Basarabie
ocupată. Faptul că tatăl, Iacob, a fost primar în timpul administrației românești,
și că familia avea o stare economică bună, au fost stimuli suplimentari pentru ca
restul membrilor să fie introduși pe listele chiaburilor. Astfel că, mama sa, Ţurcan
Natalia I. (n. 1911), fratele Ţurcan Dumitru I. (n. 1938) și ea însăși, Ţurcan Liuba I. (n.
1940), au fost supuşi represiunilor în 1949, fiind înscrişi în lista „chiaburilor”. Familia lor face parte din acel mic procent de oameni care știau despre faptul că sunt
în listele întocmite la sovietul sătesc. Mama fusese prevenită cu o seară înainte și
a hotărât să își ascundă copii la rude, de altfel și ea plecând de acasă, în speranța
că vor evita această cumpănă. Chiar dacă copiii au fost identificați și găsiți de către activiștii și soldații însărcinați cu executarea ordinului de arest, mama a tins să
spere că ei, doi copiii fără supraveghere, nu vor fi expuși deportării, și vor scăpa
cu bine. Dar nu a fost așa – mașinăria de represalii nu dădea speranțe – copiii
urmau să fie deportați, chiar dacă sunt neînsoțiți. Și mama, trecând peste toate,
a ieșit din ascunzătoare și s-a alăturat copiilor – nu-i putea lăsa! A intrat în curtea
casei, cu privirea luându-și rămas bun de la gospodărie, de la sat și, probabil, de
la viață. Este foarte greu să descrii disperarea cu care au urcat în trenurile supraîncărcate, toți deopotrivă, dar în special mamele și copiii, despărțiți de tot ce
a însemnat pentru ei viață și stabilitate. Amintirile acelor zile și nopți, petrecute
în vagonul care mergea în direcția atât de înspăimântătoare – Siberia - sunt foarte vii la toți cei reveniți. Liuba ne-a povestit câte grozăvenii i-a fost dat să vadă
ei, copil de 9 ani: condiții insuportabile, sufocante, lipsa de mâncare și apă, tineri
care au fost împușcați pentru tentativa de a fugi, drum istovitor și fără speranță
în Siberia unde trebuia să o ia de la capăt, fiind etichetați „chiaburi” și „dușmani
ai poporului”. La sfârșitul lunii iulie 1949, trenul cu cei deportați a ajuns în Siberia
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și a descărcat la fiecare stație câte 10-15 familii, lăsând împrăștiate pe kilometri
buni familiile gospodarilor din Moldova.
Familia Țurcanu a fost stabilită „pentru deportare pe veci”, așa cum vociferau
actele sovietice, în regiunea Kurgan, raionul Lopatinskii, satul Borodinca. Pentru
a rezista noilor condiții climaterice și culturale, lipsurilor economice și presiunii
morale, mama a devenit lider adevărat și a condus familia în cele mai grele condiții, supraviețuind lipsurilor și, mai ales, greutăților de ordin spiritual. Au învățat
să trăiască cu resurse minimale, să mănânce foarte puțin, să se îmbrace cu ceea
ce putea fi reutilizat, să doarmă iepurește, să fie mereu pregătiți de a se apăra de
animalele sălbatice siberiene, de altfel, și de unii oameni mai puțin binevoitori.
Cel mai mult, însă, au stăruit în credință și în rugăciune!
Astăzi, cu lacrimi în ochi, Liuba ne mărturisește că fără credință și fără Dumnezeu nu aveau să reziste, că au sperat și crezut în ajutorul Celui de Sus din tot
sufletul și L-au simțit aproape! El a salvat-o pe mama, Natalia, de la moarte sigură,
El L-a adus acasă pe tatăl lor – Iacob Țurcanu, care a supraviețuit în lagăr și i-a
găsit acolo, în îndepărtata Siberie. Amintirile întâlnirii dintre tată și familie sunt
atât de vii, parcă ar fi desprinse din scenariile de filme, dar de fapt, sunt drame
adevărate, care depășesc filmul! Reunită, familia a devenit mai puternică! Împreună au construit câteva case în Siberia, crescând în curte animale și păsări, în
spiritul gospodăresc basarabean, și punându-se pe picioare, astfel încât au trezit
iar invidia unora. Dar acest spirit muncitor și mereu dornic să se descurce cât de
greu nu ar fi, vine din tată-n fiu și reprezintă un secret al supraviețuirii. Li s-a dus
basarabenilor vestea că gospodari fiind la baștină, ei și în Siberia au fost gospodari și au oferit lecții de viață celor care locuiau acolo cu mult înaintea lor, dar nu
erau atât de abili în ale gospodăriei precum ei. Și casele lor, și curțile, și grădinile
erau îngrijite și administrate mai bine.
Moartea lui Stalin (martie, 1953) și reconsiderarea cultului personalității (februarie, 1956) au însemnat pentru toți cei deportați și supuși represiunilor politice o revizuire a statutului lor și o reabilitare, chiar dacă modică, dar care a făcut
posibilă revenirea la baștină. În mai 1957, când li s-a permis să revină la baștină, a
trebuit să își mai facă o casă, de astă dată nu în satul natal, căci li se rupea inima
să își vadă gospodăria în mâini străine. Și s-au stabilit în satul Solonceni, unde
iarăși au început totul de la zero.
Liuba ne-a mărturisit că alături de familia lor, prin toate nevoile și chinurile, a
trecut un covor moldovenesc, care a fost darul de nuntă a părinților săi, și care
i-a alimentat cu energie și dragoste în cele mai grele momente. Și până astăzi,
acest covor, poartă energia de cândva a părinților și a satului natal. Un simbol al
tăriei și nemuririi, care sper să ajungă și la strănepoții săi, ca o mărturie a dăinuirii
naționale!
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Mă numesc Liuba Țurcanu-Cangea, sunt născută pe 6 iulie 1940, în raionul Rezina,
satul Mateuți. Pe noi ne-au deportat, pe 6 iulie 1949, anume de ziua mea, când am împlinit 9 ani. De cu seară a venit de la primărie o vecină și i-a spus mamei, pe mare secret, că la noapte pe
voi vin să vă ridice. Și mama ne-a dus pe noi, copiii, la fratele ei, în mahală: „Duceți-vă acolo că poate nu vă
vor căuta și poate vom scăpa!” Iar ea a fugit tot în mahală, la niște nepoți. Și a stat acolo. La ora 12 noaptea,
mașina a venit la poartă și a început a căuta. Ne caută, dar noi nu suntem acasă. Și au venit la fratele tatei
și m-au găsit acolo. Și m-au luat – doi soldați, cu armele, și mă duceau, eu în mijloc și ei prin părți (plânge,
se reține, dar lacrimile curg…). Și pe urmă și pe fratele l-au găsit și l-au adus. Mama ședea ascunsă.
Mama auzise că în 1940, când au ridicat, dacă nu erau părinții acasă, nu luau copiii singuri. Și mama a
crezut că vom scăpa și noi. Dar – nu! Ei au spus: „dacă mama nu-i, gătiți-vă și mergeți!” Mama, peste gard,
în mahală, auze ce se petrece și a ieșit… și a venit acasă (plânge cu lacrimi, se sufocă) am ieșit din ogradă,
ne-au suit în mașină și… ne-au dus la stanție, la Mateuți. Tare-i dureros! O căldură nemaipomenită, 6 iulie,
ploi nu erau, te înnădușeai, nici un gât de apă. Nu ne-a dat în cap să luăm cu noi apă. Nu am luat nimic. Lumea
care a reușit să ia câte ceva, a putut rezista mai ușor. Dar noi nu am luat nimic. Cum era mama în caloși, în
caloși s-a suit în tren. Dar noi - desculță... Tata cu noi nu era. Pe tata l-au luat în 1945, că a fost primar la români 2 săptămâni – când unii se duceau, alții veneau. I-au dat 15 ani de închisoare la Magadan, unde-i numai
gheață. Nici el de noi nu știa nimic, nici noi de dânsul nu știam nimic... Când a murit Stalin în 1953, atunci a
fost amnistie și tata a venit acolo în Siberia, la noi.
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SACRIFICIUL

Maria Brânză: Dacă trebuia să se nască acest suflet, s-a născut în pofida
tuturor greutăților!*
În vara anului 2016, la un eveniment de comemorare a
deportărilor, am făcut cunoștință cu Ion Brânză care mi-a povestit că mama sa era o tânără de 18 ani când a fost deportată. De fapt, ea era însărcinată, dar încă nu știa această noutate
care a jucat un rol foarte important în viața sa. Astfel, Ion este
copilul conceput în Basarbia, dintr-o dragoste romantică, dar
născut în Siberia și crescut cu multă dăruire, deși în dificultăți
cumplite. Este o alegorie care rezonează cu soarta miilor de
persoane marcate de teroarea roșie.
Am obținut acceptul doamnei Maria și am intrat în casa
dumneaiei ca o fiică căreia i s-au făcut confesiuni profunde.
Mi se întâmplă de fiecare dată să empatizez cu intervievații
cu care am onoarea să muncesc, dar cea mai mișcătoare este
conexiunea pe care o am cu doamnele, tinere mame sau mame în devenire în
momentul deportării. Pentru că soarta unei tinere care poartă minunea vieții sub
inimă (sarcina) sau florile vieții în brațele sale (copiii) străpunge și atinge chiar și
cele mai impenetrabile straturi ale conștiinței și sufletului. Noi, istoricii care adunăm mărturii despre deportări, devenim purtători nu doar de material istoric cognitiv, dar și de emoții (de la regrete până la fericire), percepții (de la recunoștință
până la învinuire) care fiind împărtășite cu noi, sunt transformate prin instrumentele academice astfel încât devin un bun public. Și aceasta ne responsabilizează o
dată în plus, căci canalizând memoria colectivă, o integrăm ca parte componentă
în patrimoniul imaterial național. Și trecând de la contemplare și analiză la acțiuni
cu impact participativ, noi contribuim la elaborarea politicii memoriei și educării
civice la nivel național. Aceasta este abordarea pe care o utilizez și pe care am
avut plăcerea să o regăsesc și în restul spațiului academic european de ultimă oră.
Educația civică în baza științelor umanistice poate deveni, astfel, un spațiu propice pentru dialogul dintre generații, promovarea toleranței și empatiei, încurajarea
podurilor de legătură dintre grupurile etnice etc.
Studiul de caz al Mariei Brânză este tocmai un instrument potrivit pentru a fi
folosit întru realizarea scopurilor mult mai largi decât cele de natură strict istorică. Urmărind soarta familiei Brânză din satul Horodiște, raionul Anenii Noi, ne
convingem o dată în plus că instituția familiei a fost acea care a salvat națiunea și
genofondul de la dispariție și degradare.
Fiind din familii de gospodari, Isai și Tatiana Brânză aveau pământuri pe care le
prelucrau pentru a-și crește copiii. Doar trei din șase au supraviețuit și au ajuns să
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împartă greul ce urma să vină odată cu ocupația Basarabiei: măsurile de constrângere a țăranilor pentru a spori colectivizarea și sovietizarea economiei, foametea
artificial înăsprită, deportările masive și represiunile multiple care au curmat baza
de dezvoltare armonioasă atât a societății, în general, cât și a indivizilor, în mod
particular. În timp ce pentru părinți deportarea a însemnat o tragedie cu repercursiuni asupra averii pe care au adunat-o cu greu, asupra sănătății și securității
lor și a copiilor dragi, pentru Maria Brânză deportarea a fost și o dramă de ordin
sentimental, pentru că a despărțit-o de prietenul cu care se vedea mireasă. Aflați la
vârsta primelor sentimente de iubire, Maria și Lavrentie au gustat din dulceața dragostei îmbătătoare în luna mai a anului 1949, cu gândul că în toamnă joacă nunta.
Dar vorba cântecului, Ia-ți mireasă ziua bună!..., căci în timpul celui de-al doilea val
de deportări masive, familia Brânză a fost deportată alături de alte 25 de familii din
sat. Printre ele nu se regăsea familia mirelui său, dar el însuși trecea prin chinurile
despărțirii și încerca să o oprească sau să urce alături de Maria în trenul durerii.
Părinții nu știau secretul tinerilor și, de facto, nici Maria nu știa că ea nu pleacă de
una singură în necunoscuta și înfricoșătoarea destinație.
În scurt timp, ea a înțeles că este însărcinată și în virtutea încercărilor dificile, a
frigului și foamei, a purtat sarcina fără riscuri pentru copil. Dar starea ei psiho-emoțională era deosebit de grea, pentru că ieșea la iveală fructul dragostei și împreună
cu aceasta, se accentua rușinea care venea din principiile impuse prin educația
patriarhală. Despărțirea și, implicit, impunerea de a se descurca de una singură cu
consecințele unui act comis de comun acord, de a înfrunta reproșurile părinților și
sătenilor, au complexat-o și i-au dezvoltat un sentiment de vinovăție. Aceasta nu
s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi avut loc deportarea care a și împiedicat pe cei doi
tineri să-și creeze o familie în sat. Asistăm la schimbarea matricei de reacții umane
– dacă în mod obișnuit sarcina și nașterea unui copil aduce bucurie și împlinire,
în condițiile deportărilor aceste momente unicale din viața femeii au avut un alt
efect – de disperare, de frică, de rușine. Desigur, părinții Mariei, deși bulversați, au
acceptat cu înțelepciune această situație, iar rolul mamei sale a fost decisiv în creșterea nepoțelului cu nume care amintea de casă - Ionel.
În Siberia friguroasă și la propriu și la figurat, un copilaș nou-născut era o minune oferită de providența divină. În timp ce multe familii de basarabeni deportați își
înmormântau membrii mai tineri sau mai în vârstă, se întâmpla și minunea nașterii
– dar mult mai riscantă decât se obișnuia pe acele timpuri în comunitățile de baștină. Dar ceea ce nu a ucis-o, a făcut-o pe Maria mult mai puternică și mai ambițioasă. A muncit la cele mai dificile lucrări silvice, a trecut prin înjositoare experiențe
de a fi încarcerată pentru o presupusă tentativă de evadare de la locul deportării,
a îndurat durere fizică și psiho-emoțională, a fost la un pas de a-și pierde fratele
mai mic, a văzut moartea cu ochii de două ori și a depășit frica și disperarea, toate
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pentru a ridica o nouă viață, un nou suflet – copilul său. Desigur că un așa conținut,
nu putea să nu facă din acest interviu unul condimentat cu lacrimi și emoții la fel
de puternice ca și acum circa 70 de ani.
Paradoxul pe care l-am sesizat în timpul procesului și, mai ales, în timpul analizei post-interviu a fost o mare revelație – simplitatea acestei femei, curățenia ei
aproape monahală și în același timp înțelepciunea și puterea pe care o emană.
Cazul ei ne sculptează și ilustrează acele valori civice de care are nevoie orice om și
orice societate sănătoasă: valoarea ascultării în familie, valoarea hărniciei, valoarea
dragostei frățești, valoarea dragostei necondiționate și iubirii sacrificatoare, valoarea maternității și vieții (ca un dar fără de preț), valoarea dedicației.
Poezii, versuri frumoase, romantice!
Eu am fost deportată cu familia mea, dar prietenul meu a rămas în sat. Iar eu nu știam că sunt
însărcinată... Am continuat să îl iubesc pe Lavrentie. El îmi scria scrisori tare frumoase, cu poezii,
versuri frumoase, romantice! Doamne, nici nu vă pot spune!.. După ce am fost despărțiți în așa fel de regim, el s-a însurat cu o fată cu numele Maria, ca mine. Dar îmi scria scrisori și nu îmi spunea că s-a însurat.
Scria în continuu. De-acum avea două fetițe și tot îmi scria și eu nimic nu știam... Eu însă i-am scris adevărul,
că aștept un copil... Dar el zice „Marie, eu nu pot veni, că tu te chinui tare și să vin și eu să mă chinui, să trag
foame, frig și amar? Eu rămân pe loc, aici!” Eu fiind gravidă, m-am dus la miliție și am declarat că aștept
un copil și băiatul care cu mine a prietenit, tata copilului, a rămas acasă și eu vreau să îl aduc cu mine aici.
Dar nu a fost posibil.
Și când colo, verișoara mea îmi scrie. „Maria, primești scrisori de la Lavrentie?”. Dar eu zic „Da, și eu
scriu, și el scrie!” „Dar tu știi că el e însurat?!.” „Ei-i da?!... nu știu!” Când mi-a spus aceasta, să mă creadă
unul Dumnezeu, ca și cum aș fi murit... m-am simțit trădată, distrusă... Și iau tot atunci și fac o scrisoare.
Și îl batjocuresc în scrisoarea ceea! „De ce tu te-ai însurat? De ce te-ai însurat și de ce nu mi-ai spus?” Când
am aflat că Lavrentie e însurat, m-am dus și am dat toate scrisorile pe foc.
Și când am venit din Sibiri, el a venit și mă ceară de la tata. „Eu cu dânsa am pornit viața și cu dânsa vreau
să o termin. Am doi copii cu femeia actuală, dar am să le plătesc alimente”... Aceasta a fost în 1953. Tata zice că
fata trebuie să hotărască. Dar eu m-a gândit și i-am spus că „Nu, tu ai doi copii, eu am unul, numai eu și Dumnezeu știe cum l-am crescut. Așa că du-te și crește copiii. Eu îl cresc pe al meu, așa cum pot. Să merg eu pe drum
și lumea să mă blastăme, să mă grăiască?!.” Dar neamurile spuneau: „O să vorbească lumea oleacă și o să tacă.
El drept spune, cu tine a început a trăi și cu tine vrea mai departe!” Dar eu nu am vrut să mă blastăme lumea.
I-am spus să se ducă să caute de femeie și de cei doi copii pe care îi avea. Și așa și nu am vrut să mă mărit.
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Așa a fost de la Dumnezeu, acest suflet să se nască!..
Toți lucram, și mama, și tata, și eu, și soră-mea. Eu lucram la lucru greu că așa mi-am pus în plan
să lucrez greu poate o să se despindă fătul de mine, dar a fost tare, că nimic nu s-a întâmplat. Nu mi-a
fost rău și nu am avut toxicoză, așa a fost de la Dumnezeu, acest suflet să se nască.
Și când a venit vremea să nasc, tata era la lucru, soră-mea tot, mama pe afară, că avea vreo șase copilași, lucra cu ei ca la grădiniță. Și s-a rupt apa și ce să fac eu? Gata, nașterea! Și merg eu așa și mă anin cu
mâinile de patul cela.... dacă m-ați crede... am făcut vreo doi pași și nasc copilul, și îl scăp jos, pe podea. Mă
întorc înapoi și iau o cămașă de-a lui tata de pe marginea patului și îl învălesc. [plânge...] Și l-am pus pe
sobă, căci a făcut tata o sobușoară.
Deci, nu m-am chinuit! Am născut ușor, nu am simțit nici cum am fost însărcinată, nici cum am
născut. Și mama îi spune lui tata: „Isaie, avem un băiat!” Dar tata zice: „Acum iau pușca și mă duc s-o
împușc!” Dar mama îi spune: „Nu fă prostia asta, că nu cu dânsa s-a început și nu cu dânsa o să se termine!”
Parcă acum aud și văd cum mama îi spunea tatei aceasta.
După ce s-a mai calmat situația, toți îl iubeau pe Ionel, toți se jucau cu dânsul, și mama, și tata, și sorămea, și frate-meu era bucuros că are un frățior. Și iaca așa l-am crescut. Dar eu mereu mă duceam undeva mai
departe să nu mă vadă, că îi dau țâță, că îmi era rușine. Mi-am tăiat o rochie la gură ca să pot alăpta... [plânge]
Și așa l-am crescut, offf...
I-am pus numele Ion în cinstea unui învățător, un verișor de-al mamei, deportat cu noi, Ion Calmâc. Dar
rușii îi ziceau Vanea-Vanea, Vanea Rusu, dar el zicea: „Măi, eu îs Ion, nu Vanea!” Și acum mulți îi zic Vanea! Dar
el zice: „Vanea am fost cât am fost în Sibiri, dar amu-s moldovean!”
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Gheorghe Cucereavâi: Sunt Arcașul lui Ștefan, dar am uitat numele mamei...
Istoria de viață a lui Gheorghe Cucereavâi (care,
cu siguranță, era Crețu, până la rusificarea numelui de familie), începe la 9 octombrie 1921
în Județul Soroca, satul Nădușița. Provenea din
familie de gospodari, țărani din talpă, tatăl fiind
rotar, iar mama având grija gospodăriei. Am fost
marcată să fiu martora unui moment trist – intervievatul meu nu-și mai amintea numele mamei…
Copilăria și adolescența au trecut în pas rapid, în cadrul României Mari, iar maturitatea s-a produs sub semnul marilor schimbări, care au lăsat un impact profund
asupra destinului său. Tragismul vine din confruntarea personalității în devenire cu
noul regim, în care nu era loc de personalitate. A fost coleg cu Nicolae Testemițeanu,
la gimnaziul din Baraboi, dar drumurile lor au mers în direcții diferite începând cu
anul 1940. Gheorghe a fost înrolat în armata română, într-un regiment de artilerie
din Brașov și a luptat la Podul Iloaiei, unde a și fost luat prizonier de către sovietici.
Din acel moment, Gheorghe Cucereavâi devine deținut de război și trece prin câteva
lagărele sovietice, pe parcursul anilor 1944-1946. Revenind în Drochia după ce conducerea sovietică a schimbat politica față de prizonierii de război, tânărul Gheorghe
s-a încadrat la muncă, așa cum erau posibilitățile timpului, și a dat dovadă de hărnicie
și tenacitate.
În același an, 1946, în plină teroare organizată de regimul sovietic, Gheorghe Cucereavâi se alătură Organizației Naționale din Basarabia (ONB) „Arcașii lui Ștefan” și devine un promotor al luptei naționale, antisovietice. Spre deosebire de alte organizații
de tineret care au opus rezistență regimului de ocupație, Arcașii lui Ștefan aveau și un
deziderat național. Fiind constituită din tineretul sltudios, în octombrie 1945, această
organizație își dorea izgonirea regimului sovietic și reunirea cu România. În august
1946, s-au dezvoltat statutul și structura organizației, astfel încât activitatea Arcașilor
a prins contur. Membrii săi neînfricați, printre care și Gheorghe, desfășurau agitație
antisovietică, răspândeau foi volante cu mesaje de nesupunere față de conducere, se
opuneau colectivizării. Contracarând abuzurile față de țăranii basarabeni, Gheorghe,
cu grupul său, susținea anumite măsuri de nesupunere și rezistență față de autoritățile locale.
Așa cum bine se cunoaște, la sfarșitul anului 1947 – începutul lui 1948, o parte
din membrii grupului a fost neutralizată și judecată. Printre aceștia era și Gheorghe
Cucereavâi, care la 25 decembrie 1947 a fost condamnat la 25 ani de lagăr de corecție
prin muncă, fiind considerat șeful unui cuib. Vina sa de așa-zisa „înaltă trădare față de
patria sovietică” a ispășit-o începând cu 1948 și până în 1956 în lagărul Inta, din RSS
Komi. Legile nescrise ale lagărului, la fel ca și realitățile din marele lagăr al popoarelor,
26

Viata_Bate_Filmul_rom.indd 26

11/05/17 17:37

VIAȚA

BATE

FILMUL

URSS, l-au călit și l-au format zi de zi. Rutina lagărului a lăsat amprente adânci asupra
sănătății fizice și mentale, traumele reflectându-se într-o proporție mai mare o dată
cu trecerea anilor.
În lagăr, era doar un număr – 582, și nu era considerat purtător de identitate națională, cu personalitate sau aspirații. Acest număr, însă, purta în inimă dorința de a învinge și era ghidat de lupta pentru supraviețuire. Mâinile de aur, agerimea și priceperea
l-au salvat de la pierzanie, iar revenind în locurile natale, după lagăr, a fost muncitor la
mai multe fabrici și uzine. A învins regimul prin faptul că oriunde se angaja, era apreciat pentru inventivitate și hărnicie.
Legăturile prietenești, dar și devotamentul față de colegii săi din Arcașii lui Ștefan,
au fost menținute cu grijă pe tot parcursul vieții. Gheorghe ne-a mărturisit că Arcașii
au jurat să aibă grijă de familiile celor care trec în lumea celor drepți. A avut o relație
de camaraderie până în ultimul moment cu Andrei Stoica, cel cu care au împărțit
suferințele lagărului din Inta, RSS Komi. Acum aproape doi ani, Andrei Stoica s-a stins,
iar Gheorghe continuă să se intereseze de nepoții săi, ca un bun amic.
Astăzi, de vorbă cu noi, Gheorghe Cucereavâi apare ca un falnic Arcaș al lui Ștefan,
anonim, dar împlinit. Din păcate, memoria, atinsă de scleroză, nu i-a permis intervievatului să ne dea amănunte despre activitatea sa în cadrul ONB Arcașii lui Ștefan și
cu cine anume a colaborat. Regretul, pe care l-am trăit și cred că îl voi mai avea mult
timp, este că nu l-am descoperit pe acest Arcaș ceva mai devreme, măcar acum 5
ani… Cât de mult înseamnă să prinzi omul în stare și în putere, în deplinătatea facultăților, și să îl poți răsfoi ca pe o carte. Această carte, acum, nu are o parte din pagini,
ele au fost rupte, erodate și nu ne rămâne decât să citim ceea ce a mai rămas din ea.
Numele mamei l-am uitat
Mă numesc Gheorghe Cucereavâi, născut la 9 octombrie 1921, în Județul Soroca, satul Nădușița.
Părinții mei au fost Nicolai Cucereavâi, rotar, iar numele mamei l-am uitat... Eram doi copii – eu și sora,
dar ea a murit de tânără. Pe mine m-au educat buneii lui tăticu, Dumitru și Mărioara. Am făcut parte din
Arcașii lui Ștefan și am compus câteva versuri pentru camarazii mei:
Nu mă-ntrebați de ce azi plâng,
Și palizi îmi sunt obrajii,
Sunt istovit de ger și vânt,
Și-n gând cu chipul vostru blând
Alin a mea durere...
Trecut-au ani și ani de-atunci,
Când prin a noastre mândre lunci,
Când prin livezi, câmpii și vii
Cântau mândre purpurii

A păsărilor din colivii!..
Dar azi, aceste vremuri nu-s,
Ele s-au duuuus, de mult s-au dus,
Și-n loc de mândre purpurii
A păsărilor din colivii,
Doar ciorii croncănesc pustii!...
Pustiit e-ntreg văzduhul, satele în doliu plâng,
Iar pe străzile bătrâne, cu copaci, tufari, amari
Nici un tânăr nu se vede dintre foștii legendari…
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De ce am ales denumirea Arcașii lui Ștefan?!. Pentru că eram ostași fără arme, dar
eram mai puternici decât cei care aveau arme! Când aveam ocazii pentru adunare, noi vorbeam
adevărul, criticam puterea sovietică! Eu am suferit pentru dreptate!.. Am primit 25 ani de lagăr deoarece am fost considerat ca șeful grupei. Din cei 12 camarazi, toți au murit, numai eu am rămas... În
lagăr am căzut împreună, și ne-am cunoscut, acolo am descoperit toate problemele noastre. Am
fost în lagărul Inta, regiunea Komi, mai departe căi ferate nu-s.... acolo se termină tot. În lagăr, era și
arhitectorul principal al orașului Moscova, era și el judecat.
Acolo am alcătuit aceste versuri:
Numai mama-mi amintește...
Într-o noapte înstelată, la o margine de sat,
M-am oprit să admir satul care-n alb era-mbrăcat,
Peste tot era tăcere, nimic nu se auzea,
Chiar și vântul cel năprasnic încetase de-a sufla!
În adâncurile tăcerii, buhna totuși nu ceda,
Și zbura din casă-n casă, glasul ei așa repeta.
Luna, ca un glob de aur, răsărea de după deal,
Reflectând a ei lumină pe frumosu-mi sat natal!

Și-așa era și noaptea ceea,
		
când tatăl meu m-a părăsit,
Și-a-ncetat pe totdeauna
		
de-a călca pe-acest pământ.
Nu știam ce e durerea, și n-aș fi știut nici acum,
Dacă soarta nemiloasă nu m-ar fi lăsat în drum.
La această întâmplare eram mic-micuț de tot,
Numai mama-mi amintește
		
despre bietul tată mort...
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HĂRNICIA
Elisaveta Cuzuioc-Andronic: Prin hărnicie și cumsecădenie, am ajuns soție,
mamă și bunică fericită *
Interviul cu doamna Elisaveta Andronic, născută Cuzuioc, a fost, pentru mine, un prilej în plus de a descoperi pe
de o parte, firea umană, puternică, și în același timp, fragilă,
iar pe de altă parte, de a deconspira cele mai ascunse laturi
ale regimului totalitar sovietic.
Acceptând fără tăgadă invitația mea, pregătită să răscolească cele mai sacramentale amintiri din copilărie, adolescență și tinerețe, eroina acestui interviu s-a transpus în
trecutul său zbiciumat, iar pe chip i se prelingeau perle de
lacrimi fierbinți. Simțeam o energie hipnotizantă emanată
de dumneaei, căci pe parcursul a peste patru ore am fost
conectată la evenimentele atât de importante care i-au
definit parcursul vieții ei și a familiei (atât cea de origine - Cuzuioc, cât și familia
constituită ca adult - Andronic).
Născută într-o familie de gospodari din satul Țareuca (Rezina), Cuzuioc Simion
Vasile (n. 1902) și Cuzuioc Domnica Fiodor (n. 1904), oameni harnici și cumpătați
la vorbă și la fapte, Elisaveta avea un frate (Vasile Cuzuioc, n. 1927) și o soră mai
mare (Liubovi, n. 1929), ea fiind mezina (Elisaveta, n. 1932). Trăiau aproape de
buneii de pe linia mamei și erau stimați în sat. Fratele tatălui său, Cuzuioc Emilian
Vasile, a fost primar în sat timp de 17 ani. Mama era o gospodină nemaipomenită
și o femeie de o înțelepciune și tărie de caracter excepționale. Cunoștea limba
rusă și imediat și-a dat seama că vor urma pagini sumbre, deoarece noul regim
nu punea valoare pe proprietatea privată și pe meritele gospodarilor. Elisaveta a
avut modele inspiraționale de viață și a fost susținută de părinți să facă studii și
să-și urmeze visul – cel de a deveni profesoară. A făcut însă, doar un an de școală
pedagogică la Orhei. Regimul sovietic a frânt nu doar acest vis... A frânt sute de
mii de vise și aspirații de pe întinsul întregii Basarabii ocupate!
Gospodari fiind, cu pământ, animale pe lângă casă și o mică prăvălie, ieșind
cu greu din foametea artificial înăsprită, s-au pomenit a fi pe listele celor care
urmau să fie deportați. În sectorul Râbniţa, care cuprindea raioanele Camenca,
Râbniţa, Rezina, Dubăsari, Criuleni și Grigoriopol, Operaţia „Iug”/„Sud” a decurs
de la 6 iulie, ora 2:00, până la 7 iulie, ora 18:00. Din Rezina erau preconizate să
fie deportate 260 familii. Printre cele 6 familii (20 persoane) deportate din satul
Țareuca, se regăsea și familia Elisavetei, în număr de 4 persoane, pentru că sora
Liubovi, fiind căsătorită, nu a fost inclusă pe listă. Tatăl său s-a ascuns, sperând că
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familia va fi lăsată la baștină în lipsa capului familiei, dar nu a fost așa. Și atunci el
a decis să nu-și abandoneze soția și copiii, venind benevol la gara din Șoldănești
unde trenurile pufăiau de căldură, bocete, durere. Asemenea cazuri s-au mai
întâmplat și ele dau dovadă de un înalt nivel de responsabilitate din partea celui
care, în pofida tuturor scenariilor sumbre, alegea să fie împreună, chiar dacă e
vorba de moarte, de Siberia, de necunoscut.
Ajunși în Kurgan, au fost lăsați să-și ducă zilele și să construiască raiul sovietic
într-o așezare care îi înfiora - raionul Lebeajesk, sovhozul Alexeevsk, secția Saratovsk. Înfruntând frigul, la direct și la indirect, familia s-a acomodat și a continuat
să pună accentul pe prioritățile de dezvoltare a copiilor. Fiul mai mare a fost
susținut să învețe să mânuiască tractorul și să muncească în sovhoz ca tractorist,
iar pentru Elisaveta, era important să continue studiile. A urmat școala sovietică, absolvind 10 clase. Eminentă și sârguincioasă, s-a evidențiat prin hărnicia sa,
ceea ce i-a asigurat locuri de muncă în îndepărtata Siberie. Acolo s-a maturizat,
a trecut prin lipsuri și grele încercări, alături de părinți, căci l-au pierdut pe fratele
Vasile în floare vieții, la 25 de ani. Victima unui accident de electrocutare, fratele
a rămas în memoria Elisavetei un adevărat simbol al cumsecădeniei. Păcat că
mormântul său din Kurgan este vizitat doar în amintiri de cei în care curge același sânge.
Elisaveta a fost o domnișoară cuminte și bine crescută, în pofida faptului că
părinții nu aveau resurse financiare. Frumusețea și mintea ascuțită i-au adus mulți cavaleri, atunci când venise timpul. Dintre toți, a ales să-și lege destinul în 1953
cu Vasile Andronic, tot din Țareuca. Dar el nu era dintre deportați, ci după armată
venise să-și găsească iubirea în Kurgan, Siberia. A fost o adevărată surpriză pentru toți ca un flăcău, demobilizat, să meargă de bună voie într-o așezare specială
după mireasă! Corespondența lor de doi ani le întărise sentimentele și ambii au
simțit că sunt jumătățile unui întreg. Deoarece soțul său își găsise un servici în
Kazahstan, datorită unui moș care rămase acolo încă din timpul revoluției, tânăra familie a schimbat Kurganul pe regiunea Akmolinsk, întreprinderea silvicolă
Alexeevsc. Acolo au avut sprijinul moșului, care avea o poziție privilegiată în localitate, au devenit părinți și au prins la gospodărie.
Firea Elisavetei, muncitoare și ambițioasă, a reușit să dea roade, căci aceste
greutăți i-au călit voința. Vestea că sunt liberi să revină la baștină, în satul natal,
au primit-o ca pe o binecuvântare! În sfârșit puteau să-și revadă bunicii, moșii,
sora, a căror dor a fost greu și doar prin corespondența sumară era potolit! În
1956, revenind, au fost primiți să locuiască la bunei, căci casa și gospodăria le
erau confiscate și utilizate în scopurile regimului întărit bine între timp. S-au mai
perindat de la o casă la alta, până când atât părinții, cât și familia Elisavetei, și-au
ridicat casele lor. Întregul neam, atât Cuzuioc, cât și Andronic, s-a ajutat reciproc
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și s-a susținut. Iarăși au prins a gospodări, aceasta fiind în natura lor.
Experiența deportării au făcut-o pe Elisaveta să fie diplomată, ascultătoare și
supusă. Fiind conștientă că a fost indezirabilă regimului sovietic, revenind în satul natal, a abordat tactica de a fi exemplară, responsabilă, a absolvit studii medii
de specialitate. Pentru aceste merite, chiar dacă era dintre persoanele supuse represaliilor, societatea sovietică a integrat-o, a acceptat-o și a fost numită secretar
al sovietului sătesc Țareuca, rol pe care l-a avut timp de 30 ani.
Însă, cu adevărat reabilitată și acceptată, Elisaveta s-a simțit la 8 decembrie
1992, când Parlamentul a adoptat Legea Republicii Moldova privind reabilitarea
victimelor represiunilor politice săvârşite de regimul totalitar de ocupaţie (7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990). Scopul legii a fost „reabilitarea victimelor represiunilor
politice săvârşite pe teritoriul actual al Republicii Moldova, reintegrarea lor în
drepturile politice, sociale şi civile şi compensarea, în măsura posibilităţilor, a daunelor materiale pe care le-au suferit”. Fiind recunoscută ca victimă a regimului
totalitar comunist, familia Cuzuioc a reintrat în posesia casei de care s-a despărțit
cu durere în 1949 și a primit și alte compensații materiale pentru averea confiscată. Astfel, tatăl Elisavetei, Simion Cuzuioc, a plecat la ceruri din casa sa, dorința
fiindu-i respectată.
Urbanizarea și dorința de a fi lângă copii și nepoți, au făcut ca Elisaveta să
fie astăzi chișinăuiană, despărțindu-se de satul natal. Casa a fost vândută, din
păcate cu tot cu arhiva care păstra scrisori, poze de epocă, conspecte și alte
manuscrise. Iar noii stăpâni au considerat că trebuie să se izbăvească de aceste
grămezi de hârtii. Am regretat mult căci astfel, ne scapă niște nuanțe care ar fi
dat interviului un gust mai condimentat – scrisorile dintre sora Liubovi (Țareuca)
și familia deportată (Kurgan), scrisorile dintre Vasile Andronic (din armată, Belarus) și Elisaveta (Kurgan), pozele trimise de cei doi îndrăgostiți, notițele duse pe
parcursul anilor de către noua familie.
Aici, în Chișinău, Elisaveta Andronic este membră activă a Asociației Foștilor
Deportați și Deținuți Politici din Moldova și în mod regulat participă la comemorarea zilelor de doliu național, simțind pulsul durerii emanate de atâtea suflete
schilodite de închisoarea popoarelor.
Și totuși, Elisaveta a rămas cu amintirea unei familii fericite, chiar dacă a trecut
prin multe, multe și grele încercări. Filosofia ei de viață nu-i permite să lase capul
în jos, ci o întărește să fie optimistă și încrezătoare în forțele proprii! La vârsta
onorabilă pe care o are, este activă și deschisă să comunice, să împărtășească
din propria experiență!
Viața acestei doamne mi-a trezit un vers:
Elisaveta Andronic, născută Cuzuioc,
tragism și speranță, flori de busuioc!
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Tragedie mare, care a rămas în inimă, este că fratele a murit… a treia
zi de Crăciun, iarna, în 1952… Era flăcău, în 25 de ani, mustul vieții! Mâncasem noi toți, ca
după Crăciun, de toate! De-amu era binișor, tăiasem porc, aveam pâinică (plânge)… A ieșit din casă
și s-a dus. Da’ nu departe de căsuța noastră, de baracul acesta al nostru, trăia o familie de ruși. Noi ne
împrietenisem cu dânșii și el s-a dus la dânșii, în vizită. Șezând în casă, a observat că becul de sus când
s-aprinde, când se stinge. Și el întreabă: „Da’ ce se întâmplă aici la voi?” Stăpânii zic: „Nu știu ce, a căzut un
fir, nu știu ce se întâmplă că iaca nu-i bine!” Da’ el zice: „Doamne ferește să vă apucați să faceți ceva acolo,
că e moartea!” (plânge). Dar în timpul acesta, și eu am venit la ei. El zice: „Eiii, voi rămâneți, eu mă duc! Mă
duc să mă înregistrez la club!”, că îl numise șef acolo la club! Era băiat la locul lui! A ieșit el și s-a dus… Ca
amu mi-aduc aminte! (plânge) În casă, lângă fereastră, unde era stâlpul acela cu problemă, era o laiță și
eu ședeam pe dânsa. Și la un moment dat, parcă m-a izbit așa cineva să mă întorc. Da’ eu zic: „Doamne,
ce mai este și asta?!.” N-am dat atenție! Am șezut eu cât am șezut, și am venit acasă! „Ce Vasunea n-a
venit?” Că Vasile îl chema. „N-a venit, mamii!” Zic: „D-apoi e dus mai de mult la club și trebuie de-amu
să vină acasă!” Că n-avea el năravuri să aibă mândre ori ceva, era băiat serios! Nu-i!.. Nu-i un ceas, nu-i
două, nu-i trei! „Papă, da iaca ce s-a întâmplat, că eu eram acolo și… a zis el niște vorbe…” Dar papa se
scoală și zice: „Ia să văd eu!”, că se vedea de la noi la oamenii aceia. Se uită, nu se vede nimic, nu-i nimic…
Mai ședem, mai ședem, de-amu se făcuse ziua, dar el tot n-apărea! Zic: „Ce-i asta? Nu-i bun! Ceva îi o nenorocire!” Iese papa afară și s-apropie mai tare acolo de groapa aceea. Când s-a apropiat, el era jos, înfășurat
într-o sârmă electrică și cu mâinile prinse, cum a vrut că să scoată să repare… Vine tata acasă… „Vasunea
nostru îi mort!”... (plânge) „Trebuie să ne batem capul de ce ne trebuie! Îi mort și nu o să-l înviem!” Calm, așaia! Dar mama, zice: „Du-te și cumpără jumătate de litru rachiu și-om bea câte-oleacă de rachiu și-om începe,
om anunța la poliție, să vie să-l ia, să constate vinovatul ce și cum.” De vină au fost electricii, că n-au venit să
facă reparație acolo. Știau că-i nenorocire. L-am dus la morgă. Au constat moartea... L-am înmormântat acolo,
în Alexeevschii sovhoz.
În Moldova, în sat, sora cu bunica au făcut prohod, au tras clopotele… Ne-au spus pe urmă, ne-au scris
scrisoare că în sat era o jale, o nenorocire! Iaca durerea cea mai mare a noastră! Asta a fost cea mai mare durere! Că am zis: nici averea, nici bogăția, nici banii, nimic! Numai omul e cel mai scump! Asta-i cea mai mare
durere la om pe lume, când pierde un suflet pe care nu-l mai poate întoarce!
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Vera Pascari-Vârlan: Parcă o aud acuma pe Tamara Ciobanu „Mi-am
pus floare la ureche” și Eugenio Ureche „Unde-i
brânza din burduf”
Acest interviu mi-a fost oferit de o persoană
născută în deportare, în Kazahstanul de Sud. Părinții săi au întemeiat familia acolo. Tatăl său, fiind flăcău, a fost deportat cu familia sa – familia
primarului satului. După cum se știe, în primul
an de ocupație sovietică au fost arestați, maltratați, deportați și trimiși în lagăre zeci de mii de
persoane care au fost primari, notari, lucrători ai administrației, fiind învinuiți
de trădare față de patria sovietică. Puși pe liste de către noua administrație
sovietică, majoritatea capilor de familii au fost duși în lagărele de muncă, Ivdel,
Taișet, Solovky, iar restul familiei - trimisă fie în Siberia, fie în Kazahstan. După
acest tipar familia a ajuns să fie despărțită, iar la un an după dezmembrare,
tatăl, fostul primar, a și murit. Soția acestuia, cu doi feciori, au fost duși în Kazahstan, pe malul mării Aral. Crescând legume și incadrându-se în muncă, cât de
grea nu ar fi ea, toți membrii familiei au depus eforturi enorme să se mențină
pe o linie de plutire. Și când a venit timpul ca Timofei să se însoare, i s-a permis
să vină să își ia soție din Basarabia. Un caz mai rar întâlnit – un deportat, fiind
foarte muncitor, a avut posibilitatea sa revină la baștină, pentru a-și lua nevastă. A găsit o fată bună de măritat, și a luat-o cu el în Kazahstan. Deși părinții fetei s-au împotrivit la această plecare, băiatul i-a convins să-i dea fata. A adus-o
în Aralsk și au întemeiat o familie nouă. Când au revenit din deportare, au venit
cu 4 copii, iar acasă, în Moldova, li s-au mai născut încă patru.
Vera Pascari își amintește anii prunciei foarte sumar, anumite episoade, totuși, impregnându-se în memorie. Vorbind despre copilăria sa, Vera este sursa
primară. Dar repovestind istoria vieții părinților săi, bazându-se pe ce știa de la
părinți, este sursă secundară. Secvențele pline de durere sau de nedumerire,
alternează cu sentimente de recunoștință față de populația autohtonă, cazahă,
cu care au avut multe de împărțit - și mai bune, și mai rele. Jocurile copilăriei,
pe malul mării, aventurile nevinovate alături de ceilalți copii, în multinaționalul
Kazahstan, i-au rămas Verei în amintire pentru totdeauna. Fața ei transmitea ba
veselie, ba tristețe, ba tragism, ba revelația unei clipe fericite. Ce era fericirea
pentru un copil? Cât putea înțelege acest copil din ceea ce se întâmpla atunci?
Cu siguranță, s-a maturizat precoce, așa cum toți copiii generației de sacrificiu
au făcut-o.
Tatăl său a avut câteva cumpene din care a ieșit cu bine, dar mama lui s-a
stins din viață. Vera regretă foarte mult că nu a văzut niciodată chipul bunelu33
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lui, pentru că nu s-a păstrat nimic din ceea ce l-ar reprezenta, vreo poză, vreun
act. Ei au aflat abia la începutul anilor ‘90 că bunicul a murit în 1942 în Ivdelag.
Pregătindu-se să revină din Kazahstan, Vera, alături de cele 2 surori și frate, aveau emoții, repetau limba română, pentru a fi la același nivel cu copiii
de acasă. Mi-a plăcut mult expresia: „reveneam acasă, pe-adevărat acasă”. Însă
realitatea cu care i-a primit adevărata casă a fost sub nivelul așteptărilor. Nu
aveau unde locui, casa bunicilor de unde a fost deportat tatăl său, fiind sediul
selsovietului.
A trebuit ca familia cu cei 4 copii să-și croiască un nou drum, aici în Moldova. Au mai apărut 4 copii, și împreună, înfruntând greutățile, au trecut prin
vâltoarea vieții cu brio!

La 13 iunie 1941 au avut loc deportări și au fost deportați bunelul – Ion Vasile, bunica - Mărioara, tatăl
meu – Timofei și fratele lui tata - Teodor. Tata avea 17 ani și fratele era mai mic cu 3-4 ani. Erau din raionul
Orhei pe atunci, satul Crăsnășeni.
În ziua de 13 iunie tăticul meu era adolescent de vreo 17 ani și avea o pasiune - cânta
la harmonică. Și în ziua aceea se ducea la casa de cultură, pe vremea ceea numit club, și în drum a fost oprit
de primar. Zice: „Timoșa, du-te acasă, pregătește-ți niște hăinuțe, că mâine dimineață ai să fii dus la raion să
duci niște certificate”. Eiii, a spus primarul, păi bine, s-a dus acasă, nu știa ce era pus la cale de regim. Și seara
primarul vine, să vadă dacă sunt ai casei toți. L-a văzut pe tăticul, pe fratele lui tata, dar bunica se odihnea,
stătea pe lijancă, cocese pâine. Zice: „Dar unde-i mama?” „Iaca mama, se odihnește!” „Eii, bine-bine! Vezi să
nu uiți să-ți pregătești hăinuțe că mâine ai să pleci dimineață la raion!” Dar bunelul nu era acasă, era dus
că construiască o șosea într-un sat vecin, la Găicani! Și în noaptea aceea au venit cu mașina militari, i-au
încărcat, și i-au dus departe, noaptea în căruță, la Călărași, la gara de trenuri. Și-acolo era multă lume,
strigăte, bocete, ordonanțe, și peste un timp a apărut și bunicul. Și el i-a văzut, și a spus numai: „și voi
sunteți aici”… În vagoane ei au fost despărțiți, bunicul Ion a fost dus în Siberia, în stația Ivdel, stația
morții, și bunica cu copiii în Kazahstan. Deci bunelul a fost dus în lagărul Ivdel în 1941, și în 1942 el a
fost mort. Cum? Nu se știe, fiindcă ei au așteptat veste de la dânsul, dar nu au mai primit. Dar acum
avem certificat că a murit în 1942.
În orășel mai erau moldoveni, era o pereche de tineri pe care tata i-a cununat, din Bolotino. Țin minte
că noi ne jucam afară cu copiii și mama ne chema acasă când cânta Tamara Ciobanu și Eugenio Ureche. Și țin
minte că eu alergam la fuga acasă și parcă o aud acuma pe Tamara Ciobanu „Mi-am pus floare la ureche” și
Eugenio Ureche cânta „Unde-i brânza din burduf”! Mama cânta frumos, iar noi cântam cu ea.
Din păcate, nu s-a păstrat nimic, nici vreo icoană, nici vreo poză. Nu avem nimic, nici o poză
de-a lui bunelul. Eu nici nu îmi imaginez cum arată bunelul.

34
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Larisa și Victor Stanchevici: Dacă firicelul de iarbă are să iasă la suprafață,
trece și prin piatră!*
Larisa I. Stanchevici (până la căsătorie, Cuznețova) este o femeie de succes, care combină
armonios viața profesională bogată cu cea de familie, în rolul său de soție, mamă și bunică. Coincidența numelui său cu cel al mamei soacre, Larisa C. Stanchevici, pe care am cunoscut-o încă în
2005, m-a impresionat. Am descoperit mai multe
trăsături comune între cele două Larise Stanchevici. Până a deveni Stanchevici, Larisa se autoidentifica ca vlăstar al viței Simon, din
satul Zăbriceni, raionul Edineț, deși ea s-a născut în orașul Balej, regiunea Čita, în
familia unei basarabence deportate în 1949, Lidia Imbirovscaia, și a unui belarus,
Ivan Kuznețov, deportat în aceeași perioadă, din regiunea Moghiliov.
Buneii și mama sa, locuitori ai satului Zăbriceni, raionul Edineț, au fost victimele
ocupației sovietice. Capul familiei, adică bunicul, Nicolae P. Simon, fiind condamnat la muncă silnică în lagărul din Krasnojarsk, a supraviețuit și a venit după familia
sa, deportată la 5-6 iulie 1949 în regiunea Čita. Regimul sovietic a comis, pe lângă
crima de a-i deporta familia, neglijența unui articol în care era prevăzut expres
scutirea de deportare a familiilor a căror membri satisfac serviciul militar în Armata
Sovietică. Cei doi fii ai săi, Vasile și Victor Simon, erau pe front, în timp ce restul
familiei a fost deportată, la denunțarea unor rude apropiate. Constatăm astfel că,
acest studiu de caz se înscrie în scenariul des întâlnit prin care rivalitatea și animozitatea personală puteau să frângă destine și vieți, condamnându-le la deportare.
Mai mult, familia lui Nicolae Simon a fost deportată, dar ajunși la destinație s-a
descoperit că nu era inclusă în liste. De față sunt argumentele celei mai crude
răzbunări. Ana L. Simon, bolnavă și în vârstă, s-a stins din viață fără să-și revadă
soțul revenit la familie după anii de penitență. În momentul când li s-a permis să
plece din așezările speciale, bunicul Nicolae Simon, fiica sa – Lidia Imbirovschi și
nepoțica – Larisa nu au ezitat să revină în localitatea de baștină. Tatăl Larisei a fost
eliberat mai devreme și plecase în Belarus. După reîntregirea familiei la baștina din
Moldova, tânărul cuplu s-a stabilit în raionul Edineț, însă urmând să înfrunte încă
multe greutăți. Peste ani, mezina Lidiei Imbirovschi, Larisa, a întemeiat familie cu
Victor Stanchevici, dumnealui la fel având un trecut pecetluit de deportări.
Părinții lui Victor Stanchevici, Larisa și Ion Stanchevici, au fost deportați la vârsta adolescenței, ca membri ai familiei Istrati din satul Căinarii Vechi, raionul Florești și, respectiv, ai familiei Stanchevici din satul Florești, raionul Florești. Capii
familiilor din ambele părți, Chiril Istrati și Dumitru Stanchevici, au fost trimiși în
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lagărul de concentrare Krasnojarsk anterior deportării familiilor lor, iar după ispășirea pedepsei aplicate de statul sovietic, aceștia se alătură familiilor deportate în
Blagoveščensk, regiunea Amur.
Povestea vieții lui Victor Stanchevici este complexă. Interlocutorul nostru este
în rolul dublu de sursă directă, povestind despre viața deportaților, fiind născut
și copilărind în Siberia, și sursă indirectă, vorbind despre perioada predecesoare
deportărilor și deportările propriu-zise. Transmisă de la părinții lui, istoria deportării
familiilor Istrati și Stanchevici va apărea ca un discurs laconic, pentru că experiența
exilului fost deseori ascunsă de către generația în vârstă. Între timp, am reușit să
recuperăm memoriile surorii mamei lui Victor Stanchevici, Alexandra Istrati-Rusu.
Arborele genealogic al familiei Stanchevici conține, astfel, două femei fenomenale care poartă același nume – Larisa Stanchevici – în primul caz mama și în al
doilea caz - soția lui Victor Stanchevici. Ambele de o frumusețe deosebită, trupească și spirituală. Cu ajutorul acestor două femei, Victor Stanchevici duce mai
departe memoria neamului.
Ce-a vrea Dumnezeu, dacă mor, să mor cu lumânare...
Eu, Larisa, m-am născut în 1955. Mama a rămas însărcinată, dar a continuat să muncească.
Cred că numai în ultimele câteva zile nu a fost la lucru. Nu i s-a oferit nici o condiție, nimic deosebit.
Într-adevăr, nu știa ce va fi cu dânsa, o să poată naște, nu o să poată naște în condițiile celea. Cine o va duce
la spital, ei erau departe de civilizație, erau în pădure. Așa mergea înainte, ce o fi, aceea o fi! Când a venit
momentul, când au apucat-o durerile, era dimineață. Eu m-am născut pe la ora 10:10, tatăl era plecat la
pădure. Nimeni nu era în sat. Undeva, într-un capăt de sat era o bătrânică calică care nu putea merge și
un copilaș căruia i s-au rupt papucii și nu a mers la școală. Ea a luat și a așternut un cearșaf curat, s-a
îmbrăcat într-o cămașă curată, a aprins o lumânare, a pus o garafă de rachiu pe masă și un păhărel și a
zis: „Ce-a vrea Dumnezeu, dacă mor, să mor cu lumânare și să beie de sufletul meu, și al copilului cei care
m-or găsi!” Și posibil că ea striga, o durea, copilul a auzit și a fugit! Cine știe cine-i el, îi mulțumesc mult! Un
înger păzitor! După bunica ceea a fugit și sărmana, cum a ajuns ea, nu știu, dar ei doi au fost în momentul
când eu m-am născut. [plânge!] Femeia când se pregătește să dea viață unui copil, ea se pregătește să dea
viață, dar mama era, dimpotrivă, pregătită de altceva, de moarte...
Atât era de greu și era vai de capul meu încât mama s-a străduit să nu-mi spună multe detalii, ca să nu mă
decepționeze. După naștere, mama s-a întors la serviciu, nici nu știu ce a fost cu mine, cine m-a crescut, nu știu
nimic. Și de acolo, cu mama împreună, ne-am întors acasă. Eu aveam doi ani când am revenit.
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Greutățile ne-au întărit
Dar dacă firicelul de iarbă sau firicelul de floare are să iasă la suprafață, trece și prin asfalt, și
prin piatră, și iese la suprafață! Și acesta este un simbol extraordinar, este simbolul vieții noastre.
Noi cu soțul, de când ne-am căsătorit, prin viață mergem doar așa. Și să știți că multe greutăți pe care
noi le-am întâmpinat în cale, ne-au cimentat și mai tare. Greutățile pe noi ne-au întărit și au fost un
imbold pentru a merge înainte, pentru a obține ceva, pentru a ne face oameni. Sângele apă nu se face și
dacă părinții și buneii noștri au fost cine au fost, noi nu am avut voie să facem altceva și să nu fim oameni
puternici.
Dacă aveau să fie condiții prielnice pentru părinții noștri, cred că ei erau mult mai mult decât suntem
noi astăzi, căci erau niște oameni capabili, deștepți, dar prin viață au mers cu muncitul, cu profesii simple.
S-au plăcut și s-au căsătorit
Mama mea, Larisa Stanchevici, spunea despre drumul spre Siberia că le
dădea pește sărat, fără apă. Care era mort, îl azvârleau din tren! Nici o înmormântare! Și au ajuns jumătate din câți au fost acolo în tren. Când au
ajuns în Siberia, ei mențineau relațiile între dânșii, se ajutau reciproc. Toți
și-au făcut gospodărie. Acolo le dădeau pământ de prelucrat, tăiau pădure
și puneau roșii, ceapă, cartofi, strângeau roadă. Primul an, când au venit,
era foarte frig, erau îmbrăcați cu haine din ceea ce puteau să facă, schimbau
pe lucruri pentru cufoaică.
Tatăl meu a lucrat la construcție la poduri și povestea cum la ai săi 18-20
ani, lucra la construcția podurilor și temperatura era minus 45, minus 50, și pe
oamenii noștri, pe moldoveni, îi puneau să se cufunde acolo, să facă construcția, și când ieșeau de acolo, îmbrăcămintea era umedă și îngheța pe ei. Dar,
prin muncă, hărnicie, prin dovada de a fi capabil, a fost insistent și la învățătură. A făcut studii și a devenit buldozier-excavator.
Și acești doi tineri frumoși s-au cunoscut acolo. Toți moldovenii se cunoșteau, dar ei s-au plăcut și s-au
căsătorit. Simplu, fără mare fudulie, s-au grămădit neamurile și au șezut la masă. Din dragostea lor, m-am
născut eu, în adâncul Siberiei…
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Nicolae Banaga: Iubesc Adevărul, Credința și Viața*
Majoritatea specialiștilor din domeniul socio-uman utilizează interviurile de istorie orală pentru a aborda subiecte
multidisciplinare în care factorul uman este primordial. Însă
raportul dintre similitudinea destinului colectiv și cel individual întotdeauna este diferit. Nu sunt foarte multe cazurile în
care o familie (un destin individual) trece prin absolut toate
etapele unui proces istoric (a unui destin colectiv). Interviul cu
Nicolae Banaga este unul multidimensional și comprehensiv,
prin care urmărim parcursul istoric al Basarabiei din secolul
trecut. Destinul colectiv al populației asuprite pruto-nistrene,
dar și cel individual al fiecărui membru din familiile Banaga au
fost umbrite de consecințele imediate și de durată ale sovietizării. Astfel, povestea de viață relatată de Nicolae Banaga este
eminamente echilibrată cu destinul colectiv și merită să detaliem:
• Istoria instaurării regimului sovietic de ocupație este pliată fidel pe istoria familiilor a căror moștenire o duce – familia bunicului Eugen Banaga și familia în
care s-a născut, a lui Maxim Banaga.
• Domnia Sa este un interlocutor care are o lume interioară complexă, în care
discută chipeșul Nicușor (de opt ani în momentul deportării) și înțeleptul Nicolae (septuagenarul de azi). La întrebările micului Nicușor răspunde cu grijă
adultul Nicolae. Iar la concluziile lui Nicolae, transced experiențele lui Nicușor.
• Nucleul familiei moderne a neamului Banaga este perechea Eugen și Axânia
Banaga, care a avut nouă copii. În perioada interbelică a fost împroprietărită și
s-a consolidat ca familie de răzeși. Mediul favorabil și calitățile de antreprenoriat i-au adus familiei o stare economică solidă, care au propulsat-o în rândul
liderilor comunitari.
• Odată cu anexarea de către URSS, are loc întorsătura drastică în dezvoltarea
firească a Basarabiei, Bucovinei și ținutului Herța, ceea ce înseamnă că familia
Banaga a primit o lovitură sub centură. Valorile s-au inversat și toți membrii
familiei, de la mic la mare, au fost calificați, conform criteriilor bolșevice, ca
dușmani ai poporului, chiaburi, mari comercianți.
• În ostilitatea care le-a întunecat perspectivele, tatăl și fiul au decis să se refugieze în Țară, crezând într-un viitor mai bun pentru familii. Au găsit un nou cămin
în satul Măcrina, județul Râmnicu Sărat, dar nu a durat mult scenariul salvator.
• Repatrierea le-a fost impusă de către regimul comunist care s-a instaurat și peste
Prut în scurt timp. Nenorocirea nu a venit de una singură, a venit cu norocul celor trei surori care au evadat din lagărul de concentrare. Dar acest noroc avea și
nenorocul de a le despărți pentru totdeauna de părinți și restul fraților.
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• Bunicii, părinții și doar patru copii din șapte, revenind în satul natal, s-au confruntat cu toată gama de „distracții” sovietice: impozite sporite, tifosul și lipsa
sanităriei, foametea înăsprită artificial, dedublarea identității unor săteni. Într-un cuvânt – au fost martorii distrugerii comunității tradiționale și construcției „noului om sovietic”. Aceasta s-a răsfrânt nemijlocit pe soarta fiecăruia.
• Puncul culminant al construcției noii paradigme a fost deportarea în
Kurgan – prin care se dorea atingerea mai multor obiective. În primul rând, distrugerea păturilor sociale și etnice indezirabile regimului, consolidarea bazei
economice sovietice (crearea colhozurilor), întărirea infrastructurii noului regim, toate acestea în strânsă legătură cu deznaționalizarea și diluarea caracterului unitar românesc din teritoriul ocupat. În al doilea rând, popularea regiunilor virgine ale Siberiei și Kazahstanului de Sud, exploatarea bogățiilor naturale
și crearea infrastructurii (orașe, drumuri, canale, uzine etc.) în acele regiuni pe
baza forței ieftine de muncă și a muncii silnice a deținuților și deportaților. În
al treilea rând, regimul era creat pe constructul social al luptei de clasă și cerea
pâine și spectacol gratis pentru categoriile simpatizate – proletari pauperizați,
muncitori înrobiți, mancurți înveterați, oportuniști calificați. În al patrulea rând,
violența a fost baza terorii staliniste, ridicată la nivel de politică de stat. Astfel,
familiile Banaga au fost vizate de absolut toate laturile specifice ale obiectivelor deportărilor staliniste. Traversând cele mai grele momente din experiența
siberiană, totuși, au rămas a fi vrednici de numele înaintașilor, fiind și în Siberia
primii gospodari, oameni înțelepți și creștini nestăviliți. Și, mai mult decât atât,
autoidentificându-se români și fiind mândri de limba lor. Dar, plata pe care le-a
cerut-o regimul a fost prea scumpă – decesul ambilor bunici și a unuia din fii.
• Revenirea la baștină, primită ca o binecuvântare, a fost următoarea probă de
foc - Siberia de acasă. Reintegrarea în societatea distorsionată le dicta noi încercări. Familia lui Maxim Banaga a fost orfană și la propriu (revenind fără bunei, doar cu sunducul lor), și la figurat (neavând dreptul să revină în casa care și
azi este funcțională în centrul satului Mincenii de Jos). Au îmblânzit Chișinăul,
deloc ușor!
• Căderea regimului sovietic, destrămarea URSS și revenirea la valorile naționale,
a inspirat speranță pentru o reabilitare de jure și de facto. Dar amorțeala în care
s-a blocat avântul renașterii și dezamăgirea amară de astăzi trenează realizarea
acestei speranțe într-o interminabilă tranziție. Regretele cele mai mari pornind
de la lipsa unui spirit de coeziune civică și încheind cu insuficiența curajului de
sacrificare.
Memoria pe care am scanat-o în timpul acestui interviu este deosebit de plămădită în contextul istoric național și regional al anilor ‘40-’60 din secolul trecut.
Am sesizat câteva nivele de narațiune pentru că Nicolae Banaga, structurându-și
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amintirile, se baza fie pe cele auzite de la bunici, unchi, părinți (aceasta fiind o
memorie preluată), fie pe propriile experiențe conștiente (aceasta fiind memoria asumată). După subiectele abordate, Domnia Sa a făcut incursiuni în a) istoria
locală, pe care a documentat-o arhivistic (satul natal – Mincenii de Jos, satele din
jur - Trifești, Buciușca, Saharna); b) istoria neamului Banaga - originile strămoșilor și
evoluția familiei; c) istoria deportărilor din regiunea satului său; și d) istoria locală
siberiană (cătunul Borodinsk și popoarele mixte cu specificul său).
Fire curioasă, așa cum s-a recomandat din copilărie, Nicolae Banaga folosește
diverse surse pentru a-și contextualiza memoriile și pentru a-și argumenta ipotezele sau concluziile pe care le face. Nelipsite sunt sursele de arhivă, unele chiar
inedite, alături de istoriografia și publicistica accesibilă. Domnia Sa operează și cu
cunoștințe din domeniul onomasticii, toponimiei, lingvisticii, pe care le asamblează în frumoasa literatură română și în neperisabilele valori universale. O face ca un
adevărat cronicar al satelor, fiind o personalitate vastă, erudită și modestă. A dus
mai multe jurnale pe parcursul vieții, a adunat multe documente și extrase din
dosarele inedite, totul doar din dragoste față de origini, respect pentru trecut și
speranță pentru un viitor pe potriva idealului său – Reîntregirea Neamului.

Durerea despărțirii veșnice
Întâi bunica a murit! Ea tare re-trăia, mai ales din cauza deportării! Ea nu știa ce-i cu fiicele sale
care au rămas în România. În afară de aceasta, ea a primit o mare traumă, că a pierdut doi băieți în
Siberia! Scârba, foamea, mâncarea foarte insuficientă, frigul și atitudinea majorității a măcinat-o.
A murit bunica și peste vreo două-trei luni, în vara anului ’50, fratele cel mai mare, Eugen, numit în
cinstea bunelului, a venit la noi în vizită în Siberia! Deoarece lucra la calea ferată, nu a plătit drumul! Era o
bucurie mare! Erau nemaipomenit de bucuroși părinții! Dar mai ales fratele meu, Mihai, era tare bucuros!
Eugen a stat în ospeție vreo două săptămâni, cel puțin! El era îmbrăcat în uniforma căilor ferate și a adus
ceva bani, dar puțini. Tata tot îl întreba ce-i cu fratele lui, unchiul Petru? Că el a fost prizonier de război
capturat de sovietici. Și a aflat că s-a întors din detenție.
Fratele Mihai terminase patru clase pe loc, era eminent, foarte deștept. Deja învăța în alt sat, Privolie,
care era la vreo 15 km. In clasă erau copii de mai multe vârste, care ar fi trebuit să fie în mai multe clase: a
treia, a parta, a cincea! Vă închipuiți ce era acolo! Și învățătorii erau puțini. Când venea acasă, sâmbăta, duminica, singura noastră distracție era jocul de șah. Tăiam mosorelul în două și îl vopseam, să avem două culori.
Unde stătea fratele la gazdă, stăpânii aveau niște rațe. Și în octombrie de-acum îngheață! La 10-15 octombrie deja sunt friguri! Adică, calendaristic se începe iarna. Rațele erau pe lac. Încă nu înghețase tot lacul și
stăpâna a zis fratelui și unui coleg de-al său: „Duceți-vă și spărieți-le și ele o să zboară!”. Deși erau domesticite,
rațele tot sălbatice erau. Și el s-a dus cu acel coleg! Colegul l-a împins pe frate-meu în lac! Și vine și zice: „Там
этот румын тонет!” Până ce-a venit lumea!.. Nu prea erau curajoși! Instinctul fricii e dezvoltat la mulți!
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Și unul, Mihailov strigă: „Что вы смотрите? Помогите!!!” A găsit și o barcă! Era gheață, dar nu totul
a înghețat, era minus cinci!
Și l-a scos din apă. Fratele vorbea și i-a mulțumit: „Mulțumesc matale!” Și nu știu cum s-a așezat și s-a
întors luntrea și s-a dus iar în apă! Și luntrea îl astupă și aceala până s-a dezmiticit! Iar l-a scos, dar să-i fi făcut
respirație artificială!.. Dar el cred că nici nu știa. Când l-au scos, mâinile aveau tăieturi, el bătuse gheața să
se salveze. L-au adus în casă, a zis cineva că trebuie pus în cuptor, și au făcut focul. Dar ei, cred că mai rău au
făcut, l-au înnădușit. Și s-a dus, Dumnezeu să-l ierte! Tragedie, desigur, nespusă! Avea aproape 14 ani! Era
năntuț, frumos, deștept! Când am aflat!.. (lăcrimează).
Grație neamurilor și, mai ales a surorei tatei, primeam câte un colet, din când în când. Bărbatul ei era din
vechea familie românească, Ionache Tăutu. Și sora mamei din Țăreni (actualul sat Țareuca) cu soțul ei învățător din Dubăsari, Novacovschi (numele rusificat, căci a fost Novac) ne trimiteau, de asemenea, două-trei
colete pe an și era o mare bucurie! Una că e de la neam, dar a doua, mai vedeai pearja ceea, fructe uscate,
nuci! Dacă erau trei-patru mere, mama ne-mpărțea la toți! Făină de popușoi, mere uscate, vișine, cireșe
uscate - o nimica toată, dar ce bucurie!!! O pearjă era mai ceva ca o bomboană!
În anul ’53, la 5 martie a murit Stalin. Ne-a adunat directorul, era un singur aparat de radio la
dumneaei, la învățătoare, și ne punea să plângem. Dar eu zic: „Eu nu pot să plâng!” Murise din familia
noastră vreo trei și alți oameni din sat pe care îi știam și îi respectam! Cum să plâng?!. Nu am vărsat nici o
lacrimă în legătură cu moartea tiranului Djugașvili.
Dar sora mea era clasa întâi și tot au reținut-o la școală. Și ea a venit acasă plângând. Mama când o vede,
întreabă: „Aurica, de ce plângi?” „D-apăi a murit tata nostru!” „Cum, Maxân?” Mama mai să cadă! „Nu-u-u,
tata nostru, tata la toți tații, așa ne-a spus învățătoarea că a murit tata nostru și trebuie să plângem!”
Doamne, câtă doctrină!
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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.

Experienţă profesională:
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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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