RECUNOSTINTA

Publicarea acestei colecţii de povestiri a fost posibilă cu aportul mai multor
persoane, care au contribuit necondiţionat, jertfindu -şi timpul şi liniştea
sufletească, răscolind amintiri dureroase.
În primul rând, trebuie menţionate acele doamne respectabile (extraordinare),
care au fost de acord să-şi dezvăluie propriile amintiri, chiar dacă multe dintre
acestea sunt încă mult prea dureroase pentru a fi repovestite. Pe această cale,
vreau să le aducem sincere mulţumiri pentru curajul, onestitatea şi răbdarea pe
care au avut-o pentru a relata experienţa lor traumatică. Sperăm că această carte
le va onora, iar viaţa lor zbuciumată va fi ca o călăuză pentru un viitor mai bun al
nostru.
Un cuvânt aparte merită studenţii de la Facultatea de Limbi Străine a
Universităţii de Stat din Moldova, care ne-au fost de mare ajutor la transcrierea şi
traducerea a multor ore de conversaţii cu eroinele acestei cărţi: Ludmila Dulhger,
Iulia Cozacenco, Katia Parfentieva şi Olga Bueva. Este semnificativ faptul că doi
dintre studenţii implicaţi în proiect, au descoperit că membrii propriilor lor familii au
fost de asemenea exilaţi, dar au ţinut sub tăcere timp de foarte mulţi ani de zile.
Mulţumim în mod special D-nei Ludmila Anestiadi, lector la Universitatea de Stat din
Moldova pentru interesul manifestat faţă de acest proiect şi pentru sprijinul
acordat.
Membrii echipei RCTV ”Memoria” au contribuit la realizarea şi transcrierea
interviurilor, prelucrarea materialelor, documentelor şi fotografiilor publicate în
această carte. Este important faptul, că se continuă înregistrarea amintirilor
pacienţilor RCTV” Memoria”, pentru ca istoriile lor să nu se piardă în neant. Această
activitate constituie o parte componentă a terapiei în complexul de servicii de
reabilitare pentru pacienţii noştri - Victime ale Torturii, tratamentelor inumane şi
degradante. Suntem profund recunoscători pentru ajutorul acordat la publicarea
cărţii şi pentru asistenţa victimelor torturii.
Mulţumiri speciale D-nelor: Svetlana Vişanu, Iuliana Oprea, Angela Oprea, Olga
Roşca, Ana Chirilenco precum şi voluntarilor RCTV” Memoria” - Eugenia Butucea,
Tatiana Danilescu şi Victor Popovici.
Cartea „Destine spulberate”, este rezultatul unui proiect care include de
asemenea şi o înregistrare video în limba română şi subtitrată în limba engleză,
care au fost facilitate prin bunăvoinţa d-lui Nicolas Steffens, voluntar al Corpului
Păcii şi a studenţilor Universităţii de Stat din Moldova. Acest proiect a fost susţinut
financiar de către Programul de Granturi Mici al Corpului Păcii şi de către unii
prieteni generoşi din exterior.
Beneficiarii RCTV” Memoria” au avut mult de suferit de-a lungul vieţilor lor
datorită represiunilor şi exilărilor, iar efectele acestor experienţe traumatice pot fi
văzute şi astăzi, zeci de ani mai târziu. O analiză a consecinţelor tratamentelor
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inumane şi traumelor suportate, poate fi folosite în lupta împotriva represiunii de
orice tip, a violenţei sociale şi terorii. Aceste consecinţe sunt “umbre” ale trecutului,
dar sperăm ca ele pot influenţa prezentul şi pot conduce la un viitor mai bun.
Permisiunea de reproducerea oricărui fragment din această carte, poate fi
făcută numai cu acordul RCTV “Memoria”. Copii ale acestei publicaţii pot fi
comandate la adresa: 2009, Chişinău, str. Frumoasa 26 2, Republica Moldova.
Ludmila Popovici, Director Executiv al RCTV “Memoria”
Molly Pulver Lamphear, Voluntar al Corpului Păcii

INTRODUCERE

Eram încă mică atunci, când am citit pentru prima dată romanul „Severograd”
de Nicolae Costenco. Am rămas uimită de viaţa moldovenilor pe meleagurile străine
şi nu înţelegeam cum au ajuns ei din Moldova noastră însorită aproape de Cercul
Polar. Acolo ei erau umiliţi, îndurau atâtea lipsuri şi mureau de frig, înecaţi în râu
sau striviţi de locomotivă sau stivele de lemne. La şcoală n-am primit răspuns, iar
acasă mama mi-a spus că acei ajunşi acolo, erau dintre cei „ridicaţi” şi că foarte
puţini s-au întors...
Cu timpul, tot mai multe semne de întrebare apăreau şi nu prea se lega ceea
ce învăţam la şcoală cu unele crâmpeie din Istoria neamului nostru, pe care le
aflam de la rude, colegi sau prieteni. Dar nu era voie nici să pui prea multe
întrebări şi nici să răspunzi la ele. Niciodată nu se ştia pe cine ai alături şi până
unde vor ajunge vorbele sau cum vor fi interpretate.
După 1989, au început a fi deschise şi aceste pagini din Istorie. Dar încet,
foarte încet... Atât de încet, încât unii dintre noi nici n-au mai reuşit să cunoască
adevărul despre buneii şi părinţii lor, care au dus durerea cu ei în lumea celor
drepţi.
Din 2000, de la deschiderea Centrului de Reabilitare „Memoria”, am avut şansa
să cunosc îndeaproape multe persoane, care fac parte dintr-o categorie mai
specială – Victimele represiunilor politice. Istoria fiecărui beneficiar al nostru este
tragedia unei familii, care a fost smulsă din rădăcini şi dusă în hăul Siberiei. Nu
numai ramurile, dar şi florile acestor „arbori” au fost grav afectate de represiunile
care au durat încă mulţi ani după moartea lui Stalin şi aşa numita „re abilitare”.
Inclusiv şi din această carte - „Destine spulberate”, se vede cum au fost
distruse şi persecutate familii şi persoane care făceau parte din „Floarea Basarabiei”
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de atunci - profesori, medici, intelectuali sau ţărani care-şi iubeau pământul şi-şi
vedeau rostul vieţii în creşterea roadelor frumoase.
O durere aparte prezintă copiii „trenurilor morţii”. Această durere persistă ani
în şir în inimile lor. Poate că eventuale scuze publice şi o recunoaştere a
nevinovăţiei lor, le-ar alina un pic suferinţele şi vor compensa pierderile
nemărginite – a oamenilor dragi, a copilăriei furate, a drepturilor la proprietate, la
studii, la muncă, la o viaţă mai bună şi a multor altor Drepturi Universale a
Omului, proclamate încă în 1948.
Ne-am propus ca această carte să fie pentru cei care vor să înţeleagă mai bine
Istoria noastră. S-o cunoască şi din aceste file care astăzi încă mai sunt deschise:
martorii şi martirii acelor timpuri...
Ludmila Popovici,
Director Executiv al
RCTV “Memoria”
„TINERETEA MEA A FOST FOARTE TRISTA”

Lidia Bejenaru
Născută: 1931, raionul Teleneşti
Exilată: regiunea Bureat-Mongolia
Aş vrea să povestesc câteva momente din tinereţea mea, care a fost marcată de
multe evenimente triste, deşi această perioadă din viaţa omului ar trebui să fie
plină de bucurii.
Părinţii mei, Nicolae şi Aculina Bosii, nu au fost cărturari, dar erau oameni
foarte harnici şi aveam de toate în gospodăria noastră. Noi nu duceam lipsă nici de
încălţăminte sau îmbrăcăminte, cum se mai întâmpla pe atunci. Locuiam în satul
Mihailaşa, raionul Teleneşti, unde aveam aproape 10 ha de pământ arabil, pe care
le semănam cu grâu, porumb ori alte cereale, plus încă 5 ha de vie: 3 ha cu soiuri
tehnice şi 2 cu soiuri de masă. Aveam multe albine şi vreo 70 -80 de oi, 2-3 vaci.
În gospodăria noastră era întotdeauna multă mâncare şi băutură. Aveam 3 case
în curte. Livram multe produse la stat, mai vindeam şi sătenilor care nu le aveau.
Când s-a format colhozul, tata a dat în colhoz vite, inventar agricol şi pământ. Ba
chiar a plecat în Ucraina de Vest şi a cumpărat grâu pentru a da „ postavcă ” la stat.
Am absolvit clasa a 2-a în şcoala românească, pentru că Basarabia era pe
atunci parte a României. Dar în 1940, când Basarabia a fost ocupată de Uniunea
Sovietică, am fost obligată să repet clasa a doua, după care am trecut în clasa a
treia. Apoi au intrat trupele româneşti în Basarabia, şi iarăşi am fost trecută în clasa
a treia. În 1944, când am fost ocupaţi din nou de sovietici, eram în clasa a patra.
Când se reinstaura regimul sovietic, noi învăţam cu alfabetul rusesc şi nu cu cel
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latin. În 1948 am absolvit clasa a şaptea şi apoi am mers într -o şcoală-internat de
10 clase din Teleneşti.
Viaţa mea s-a schimbat radical în 1949, după 1 iulie, când maşini şi camioane
militare pline cu soldaţi treceau prin satul nostru. Am crezut cu toţii că a început un
alt război. Apoi, pe 6 iulie, pe la trei noaptea, am fost treziţi de soldaţii care au
bătut în uşă şi ne-au spus să ne pregătim, pentru că vom fi deportaţi şi că nu mai
avem dreptul să trăim în Moldova. Tata era la Chişinău, cineva îl sfătuise să meargă
la Ministerul Afacerilor Interne, ca să ne scoată de pe lista de „chiaburi”. Acasă
eram eu, aveam pe atunci 17 ani, fratele meu de 15 ani şi mama.
Fratele meu dormea pe balconul casei noi, care a fost tra nsformată ulterior în
şcoală, iar mama şi cu mine - în casă. Când soldaţii au deschis uşa, fratele meu a
încercat să fugă, soldaţii însă l-au prins. Nu i-au făcut nimic, doar l-au adus în casă.
Mama a leşinat, eu am început să strig, fratele meu, de asemenea. Soldaţii au adus
apă, au stropit-o pe mama şi când ea şi-a revenit, i-au spus: ”Pregătiţi-vă de
drum, n-aveţi voie să trăiţi aici mai mult”. Mama i-a întrebat: ”De ce n-avem voie?
Ce-am făcut noi că nu avem voie să trăim aici? Am dat „postavcă” de tre i ori, chiar
şi pentru cei care n-aveau de unde să dea”. Ei ne-au răspuns: ”Noi nu vă explicăm
de ce nu aveţi voie să trăiţi aici. Luaţi-vă ceva de îmbrăcat, de mâncat...”

Am pregătit să luăm cu noi ce era mai necesar. Când, însă, au venit să ne ia,
maşina era deja plină cu alte familii. Eu i-am rugat să ne dea altă maşină, căci nu
mai era loc, dar ni s-a răspuns: ”Luaţi-vă strictul necesar, urcaţi în maşină şi nu
faceţi gălăgie”. Şi-atunci am luat cu noi numai o pernă, o plapumă, o căldare cu
brânză, o cratiţă cu unt, una cu slănină şi copturi, pentru că în ziua aceea trebuia
să vină ajutoare la noi, şi mama copsese pâine şi învârtită. Eu mă duceam la băieţi,
la fete să prăşim şi invers. Aşa ne ajutam unul pe altul şi tocmai veniseră la poartă
toţi băieţii şi fetele cu sapele, dar în curtea noastră erau numai strigăte şi ţipete.
În sfârşit, ne-au urcat în maşină şi ne-au dus la marginea satului, unde
adunaseră 7 familii din cele 400 din satul Mihailaşa: vărul meu Gheorghe Bosii, sora
mamei Olga Sănduleanu, Tudora Rotaru, Maria Savitscaia, Olga Cărăuş cu doi copii
şi noi. Soacra şi soţul Olgăi fugiseră şi n-au fost deportaţi cu acest grup.
Am fost duşi cu maşina la Bălţi, la fabrica de zahăr, unde am stat o noapte.
Apoi ne-au dat nişte vagoane de la fabrică, foarte murdare, în care urma să
călătorim. Ne-am ales un vagon şi l-am spălat. Am înnoptat afară. Am făcut un rug
şi am stat în jurul lui, iar vagonul s-a uscat. Apoi, am tăiat iarbă şi am pus-o pe jos.
Toţi vroiau să urce în vagonul acela, dar au î ntrat toţi cei din satul nostru, nişte
persoane din Teleneşti şi încă două familii de evrei care erau şi ei mai înstăriţi şi au
avut multe oi. Pe 6 iulie am stat acolo, iar pe 7 iulie, pe la ora 11 ne -am pornit.
Trenul avea vre-o 42 vagoane. Am mers 21 de zile, încuiaţi în vagon şi era
numai o ferestruică pe unde intra aerul. În fiecare vagon erau câte doi soldaţi din
urmă şi doi în faţă. Uneori trenul se oprea şi dădea drumul altor trenuri să treacă,
alteori ne opream pe la staţii, dar nu ne dădeau voie s ă ieşim din tren şi nici apă nu
aveam. Şi am mers aşa vre-o două săptămâni. Uneori trenul se oprea în câmp şi atunci coboram şi ne aşezam pe sub vagoane, unul lângă altul, ori prin buruiene.
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Trebuia să rămânem pe aproape şi soldaţii spuneau „daleco ne idti ”. Aşa am mers.
Mâncarea pe care am luat-o de acasă am terminat-o în două săptămâni. Copturile
erau deja mucegăite, dar noi aşa le mâncam şi le-am împărţit cu cei care nu mai
aveau nimic. Când am ajuns în Novosibirsk, am fost duşi la o cantină şi ni s -a dat
mâncare caldă pentru prima dată de când călătoream. Apoi ni s -a spus să ne luăm
cu noi căldări, cratiţe, saci şi ne-au dat borş, pâine şi peşte de drum. Dar peştele
era sărat şi uscat.
După aceea ne-am oprit într-un alt oraş siberian, Irkutsk. Acolo ne-au dus la
baie, pentru prima dată în trei săptămâni. Noi auzisem de grozăviile din lagărele
fasciste şi când ni s-a spus să mergem la baie, mama a zis: ”Ne duc să ne spele ca
să ne dea la săpun”. Eu însă am întrebat-o: ”De ce spui aşa, mamă?” ”Apoi, - zice
ea, - aşa se făcea în Germania”. După baie i-am zis: ”Vezi, mamă, nu ne-au dus la
săpun”. „Înseamnă că o să trăim”- mi-a răspuns ea.
Câteva zile mai târziu, am traversat graniţa Bureat - Mongoliei, trecând peste
baricade. Am trecut prin Ulan-Ude şi am mai mers vre-o 50 de km, până ne-am
oprit la un combinat de prelucrare a lemnului. Am fost încărcaţi în maşini şi ne -au
dus într-o zonă unde erau prizonieri japonezi. Acolo erau multe barăci făcute din
pământ. Ne-au dus în nişte barăci separate de prizonierii japonezi, unde ni s-a
repartizat la fiecare familie câte 10 m 2. Eram atât de obosiţi, încât ne-am aşternut
pe podea şi ne-am culcat. Dar când ne-am trezit dimineaţa, eram roşii de înţepături
de ploşniţe. Mama se trezise noaptea, alunga de pe noi ploşniţele cu un ştergar şi
plângea. Dimineaţa a venit cineva de la comenduire şi ne-a înregistrat. Apoi au
venit nişte tâmplari şi ne-au îngrădit cu scânduri în boxe mici de tot, pentru fiecare
familie. Ca la închisoare.
Fratele, mama şi cu mine aveam o despărţitură mică, în care s-a făcut o sobă
din cărămidă şi două paturi din scânduri. La sfârşitul primei săptămâni fratele meu,
un verişor şi doi băieţi din Mîndreşti, au încercat să fugă, urcând în trenul care
transporta scânduri de la combinat. Au ajuns aşa până la Irkutsk, unde au fost
prinşi şi aduşi înapoi. Fratele meu, pentru că era încă minor, a fost eliberat, dar
ceilalţi trei băieţi au fost arestaţi şi băgaţi în închisoare. Autorităţile le -au arestat şi
pe mamele lor, pretinzând că acestea ştiau că băieţii vor să fugă. În realitate,
nimeni n-a ştiut ce vor să facă băieţii. Aşa s-a pomenit mătuşa mea Olga la
închisoare, lăsând pe drumuri cele trei fetiţe de 5, 7 şi 9 ani. Mama a rugat
autorităţile să fie lăsaţi aceşti copii în grija ei, dar a fost refuzată, spunându-i că ea
nu are suficiente mijloace pentru a-i întreţine. În felul acesta, verişoarele mele au
fost trimise într-o casă de copii, fiind despărţite de cei dragi.
După câteva săptămâni, toţi au fost trimişi să lucreze la combinat , iar eu a
trebuit să merg la şcoală, în clasa a opta. Dar lecţiile erau prea dificile pentru mine,
pentru că nu vorbeam ruseşte. Înţelegeam, dar nu puteam răspunde în limba rusă.
De-aceea, am lăsat şcoala şi am mers la lucru la combinat. Acolo lucrau două
gatere şi noi căram buşteni. Ca să ne fie mai uşor, am făcut pernă din rumeguş şi o
puneam la spate ori pe umăr. Era greu şi curgeau sudorile de pe noi. Vara era mai
suportabil, dar iarna transpiraţia amestecată cu rumeguş îngheţa, şi haina noastră
se făcea ca şi coaja de stejar. Când ajungeam seara acasă, mama tăia cu un
foarfece cămaşa de pe mine. Era tare frig. Iar sâmbăta trebuia să mergem la
comenduire să ne înregistrăm.
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Peste un timp, şefii au văzut cum lucrăm, au întrebat ce studii avem şi pentru
că lucram bine, eu, împreună cu alte fete şi băieţi care absolvisem 7 clase, am fost
trimişi la nişte cursuri de ajutor de maistru. Învăţam tipurile de lemn şi denumirile
lor în conformitate cu normele GOST (standard de stat). Repetam ore întregi
cuvintele în ruseşte, pentru a le pronunţa corect, fără accent. De fapt, aşa am
învăţat rusa. Şi iarăşi, am fost remarcată pentru sârguinţă şi împreună cu alte
câteva fete, am fost trimise să învăţăm la tehnicum (colegiu). Durata studiilor la
acea instituţie era de trei ani şi patru luni. Eu însă, am făcut cursul în doi ani şi
patru luni. Lucram şi învăţam concomitent şi primeam 740 de ruble lunar. Erau bani
mulţi pe vremea ceea.
Mama nu lucra, pentru că era deja pensionară, avea 57-58 de ani. Se ducea
zilnic să cumpere pâine, unde era o coadă de aproape 200 de oameni. Uneori
stătea până la amiază, apoi veneau bărbaţi care descărcau şi le luau femeilor
pâinea. De aceea mama venea acasă adeseori fără pâine. Cumpăra cartofi, îi
prăjea şi-i aducea la fabrică să mâncăm.
După absolvirea colegiului, eu lucram ca maistru la combinat. Către vremea
ceea fratele meu a refuzat să achite aşa-zisul „zaiom” (împrumut statului), zicând:
”Dacă dau câte 250 de ruble lunar din salariul meu, atunci eu rămân cu 50 de
ruble. Cum să trăiesc? Mama nu lucrează, sora învaţă”. Pentru acest refuz a fost
închis la comenduire. După ce lucrasem vreo două luni, au venit de la comenduire
cu o maşină şi ne-au spus: ”Hai, pregătiţi-vă, n-aveţi voie să trăiţi aici, vă ducem
mai departe”. Aşa am fost noi mutaţi din Onohoi într-un loc în pădure, nu departe
de Tegda. Am plâns mult când ne-au mutat de acolo, pentru că ne făcuserăm mulţi
prieteni. Erau mulţi oameni din Teleneşti, din Bălţi, un grup de studenţi, deportaţi
pentru nişte proteste. În Onohoi, noi formasem un grup folcloric, cântam în limba
noastră, dansam jocurile noastre, făceam activitate artistică. Dar, pentru că fratele
refuzase să dea împrumut statului, noi am fost declaraţi „dublu duşmani”,
„persoane periculoase” pentru statul sovietic, şi mutaţi să trăim şi mai departe în
pădure.
La locul nou, de asemenea, era nevoie de specialişti. Eu am lucrat ca maistru la
gater, iar fratele meu ca motorist. Eram foarte nefericiţi aici. Nu cunoşteam pe
nimeni şi plângeam mereu. Erau acolo nişte familii de nemţi, georgieni, ciuvaşi şi o
familie de moldoveni: un tată şi doi fii. Sigur că ne-am împrietenit, altfel era
imposibil să trăieşti. Şi de altfel, toţi eram în aceeaşi situaţie.
În 1952 fratele meu s-a căsătorit cu o fată pe care o întâlnise în Onohoi, satul
în care locuisem la început. A venit şi ea cu fratele meu şi stăteam toţi împreună.
Eu am mers la directorul întreprinderii, Jajev şi i-am spus că fratele meu s-a
căsătorit şi că aveam nevoie de un spaţiu mai mare. El ne-a permis să plecăm din
pădurea ceea deasă şi ne-a repartizat două camere în satul Tegda, unde era centrul
administrativ al întreprinderii. Aici era şi poştă, şi piaţă. În pădure nu avusesem
asemenea „condiţii”.
Apoi m-am căsătorit şi eu, cu un moldovean. Şi el fusese deportat iniţia l în
Onohoi, dar nu ne-am întâlnit acolo. Lucra la „Glavlesosbît”. Am făcut cunoştinţă
mai târziu, la Tegda, unde venise cu controlul. M-am îndrăgostit de el, că era
frumos şi amabil. Ne-am înregistrat căsătoria în satul unde locuiam eu, dar
organele KGB nu i-au permis să mă ia cu el, pentru că am fost condamnată să
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trăiesc în pădure, eram o „persoană periculoasă”. Nici el nu putea veni să stea
acolo unde locuiam eu, pentru că era deportat. După multe demersuri pe la toate
instanţele posibile, în sfârşit, a obţinut permisiunea să mă ia la el, în Ulan-ude,
unde locuia şi lucra. Aici ne-am cununat la biserică, ca să nu trăim în păcat. Mai
târziu, el a fost trimis la lucru iarăşi la Onohoi, unde se construiau multe obiecte .
Mai târziu soţul meu a reuşit să-i aducă la Onohoi şi pe fratele meu cu soţia, şi pe
părinţii mei, pentru că şi tata venise din Moldova, pentru a fi cu toată familia.
Aici am născut doi copii - o fată în 1954 şi un băiat în 1955. Apoi, în 1957, a
fost emis ordinul să fim eliberaţi. Abia aşte ptam să ne întoarcem. Ne-am făcut
imediat bagajele şi ne-am întors în Moldova. Dar soţul meu era specialist bun şi
administraţia întreprinderii nu vroia să-l elibereze din serviciu. Documentele lui au
rămas acolo şi deja din Moldova a cerut să i le trimită.
În Moldova am fost primiţi cu bucurie de rude şi prieteni. N -au fost bucuroşi de
întoarcerea noastră doar cei care au contribuit la deportarea noastră.
Părinţii mei au putut să revină acasă doar peste câteva luni. Soţul meu a trebuit
să meargă la Teleneşti, să obţină un certificat în care se confirma că mama mea
avea 5 copii vii şi că era mamă-eroină. Trebuia să le trimită certificatul părinţilor
mei, pentru ca ei să se poată întoarce în Moldova. Cei de la Teleneşti însă, au
refuzat să–i elibereze certificatul, spunând că nu au nevoie de aşa oameni. Abia
după ce soţul meu a făcut un demers la Comitetul executiv, i s -a dat certificatul, şi
părinţii mei, împreună cu fratele, au reuşit să se întoarcă acasă.
Întorşi în Moldova şi căutând de lucru, nu spuneam că am fost deportaţi, pentru
că în acest caz nu eram angajaţi nicăieri. Dar soţul meu, fiind un bun specialist,
fapt confirmat şi de înscrierile din cartea de muncă, a reuşit să se angajeze la lucru
la fabrica de ciment din Rîbniţa. El şi-a încheiat cariera de lucru la Ministerul de
Construcţii din Chişinău.
De fiecare dată, când trebuia să mă angajez la serviciu, era necesar să scriu şi
autobiografia. Încercam să evit acest lucru, ştiam că datele din autobiografie vor
afecta angajarea mea. Mi-amintesc că odată am depus cerere să lucrez contabilă la
Academia de Ştiinţe. În secţia de cadre era un KGB-ist care mi-a spus: ”Dvs nu
aveţi dreptul să lucraţi aici pentru că aţi fost deportată”. L -am întrebat atunci:
”Aveţi mari secrete în documentele din contabilitate?” M-am dus din nou la
Preşedintele Academiei, care a scris pe cerere: ”De angajat la lucru, este bun
specialist”. Cuvintele KGB-istului m-au durut foarte mult. Am fost foarte ofensată.
În 1989, când am fost reabilitaţi, soţul mi-a spus: ”Acum du-te la kgb-istul de la
secţia de cadre şi arată-i că ai aceleaşi drepturi, că nu eşti vinovată cu nimic.” I -am
spus atunci soţului meu că acest lucru va rămâne pe conştiinţa lui.
Chiar şi copiii au suferit din cauza trecutului nostru. Când fiica noastră a vru t să
intre în rândurile komsomolului, i s-a spus: ”Tatăl tău a fost deportat” şi nu a fost
acceptată. Nici soţul meu nu a putut deveni membru al Partidului Comunist. Dacă
nu erai comsomolist ori comunist, nu puteai spera la un post mai bun.
Şi numai când copiii au crescut mari, le-am povestit despre trecutul nostru. Am
scris într-un caiet toate întâmplările mele din timpul deportării şi de mai târziu. Fiica
mea a luat acest caiet la serviciu, la Ministerul de Construcţii şi l-a citit colegelor.
Mi-a spus apoi că plângeau toate femeile. Îmi zicea: ”Mamă, şi eu plângeam atunci
când citeam. Tu nu ne-ai povestit niciodată prin ce-ai trecut şi ce-ai suferit.”
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Dacă am învăţat ceva din toate aceste întâmplări şi experienţe triste? Cred că
m-au făcut mai puternică. Am întâmpinat multe dificultăţi, dar le-am depăşit pe
toate.
Tinerei generaţii aş vrea să-i spun să tragă învăţăminte din viaţa şi experienţa
mea pline de greutăţi. Aş vrea să le doresc să fie buni patrioţi ai ţării, să fie buni la
inimă, să semene dragoste şi bunăvoinţă, dar nu neîncredere şi frică. Ei ar trebui
să-şi iubească ţara şi să stea mai aproape de ea, pentru a construi un viitor mai
bun copiilor.

„AM FOST EXILATA DE UNA SINGURA, FARA PARINTI LA
DOAR 9 ANI ACESTA A FOST UN ACT DE TERORISM”

Lucia Caranicolov
Născută: 1932, raionul Drochia
Exilată: regiunea Novosibirsk
M-am născut în satul Baroncea, în apropiere de Drochia, care era parte a
României. Tatăl meu era ofiţer în rezervă al Armatei Române şi se ocupa de
pregătirea premilitarilor. În acelaşi timp, era şi directorul şcolii. Mama era
profesoară. Casa noastră era la marginea satului. O casă mare, frumoasă şi curtea
era înconjurată de copaci, flori, arbuşti şi tufe de liliac. Eu am amintiri minunate
despre acele timpuri de până la 13 iunie, 1941. Atunci, la vârsta de 9 ani, s -a
terminat perioada fericită a copilăriei mele.
Amintirile din acea zi sunt atât de puternice, încât cred că nu le voi uita
niciodată. În dimineaţa de 13 iunie casa noastră a fost înconjurată de soldaţi. Eram
foarte speriată. Mai ales că în luna martie a aceluiaşi an, când împlinisem a bia 9
ani, mama mea fusese arestată. De ce? Pentru că, din ordinul regimului stalinist,
toţi intelectualii din Basarabia, ca de altfel şi din alte părţi ale fostului imperiului
sovietic, trebuiau eliminaţi. În clasa mamei mele învăţa copilul unui om care a fost
plătit să strice geamul din clasa ei. Copilul acela s-a urcat pe fereastră şi a stricat
geamul cu piciorul, pentru a o provoca pe mama să-l pedepsească. (Omul acesta a
venit câţiva ani mai târziu la mama mea şi i-a povestit cazul). Mama l-a zgâlţâit pe
copil, dar nu l-a lovit. Totuşi, a fost judecată pe trei ani şi a stat într-o puşcărie din
oraşul Permi. A venit miliţia, a luat-o de acasă şi a dus-o la Drochia, pentru că în
satul nostru nu erau judecători. Îmi amintesc că am mers acolo cu tata, dar n u mi
s-a permis să vorbesc cu mama. Nici măcar n-am putut-o vedea. Ea a fost judecată
fără avocat şi fără martori – arestată, judecată şi trimisă la închisoare!
După ce am fost reabilitată, am scris şi am cerut documentele de la Procesul de
judecată al mamei mele. Am scris la Permi, la Drochia, la diferite ministere trei sau
patru ani, dar fără nici un rezultat, pentru că toate documentele au fost distruse.
Acum nu pot dovedi că mama a fost arestată şi a făcut trei ani de puşcărie.
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În felul acesta, în vara anului 1941, eu am rămas numai cu tata. Eram singurul
copil în familie. În acea dimineaţă fatală de iunie, am înţeles că se întâmplă ceva
rău. Când am văzut soldaţii care au înconjurat casa, am încercat să fug. Dar tata,
ştiind că nu pot rămâne în sat fără nici unul din părinţi, le-a spus soldaţilor să fugă
după mine şi să mă prindă. În cele din urmă, ei m-au găsit şi m-au adus înapoi.
Oamenii spun că soldaţii veneau la ora unu de noapte, ca hoţii. Noi dormeam şi nu
ştiam nimic. Aceasta era o metodă sovietică. Soldaţii veneau în timpul nopţii,
înconjurau casa în timp ce oamenii dormeau şi când se lumina de ziuă, ei băteau la
uşă şi îi trezeau. Ei n-aveau maşini, de aceea luau căruţe de la oamenii din sat
pentru a transporta arestaţii.
Tatăl meu, care fusese ofiţer în armata română, a înţeles că se va întâmpla
ceva rău. Era atât de stresat, încât n-a luat nimic cu noi în căruţă. Eu eram numai
în cămaşa de noapte, cu picioarele goale. Nişte vecini au văzut ce se întâmplă şi au
aruncat în căruţă pătucul meu şi o plapumă. În afară de aceasta n-aveam nimic,
absolut nimic. A fost o tragedie ce nu poate fi descrisă în cuvinte.
Tata şi cu mine am fost încărcaţi într-un vagon, dar când am ajuns la graniţă cu
Ucraina, toţi bărbaţii au fost coborâţi din vagon şi eu a m rămas printre oameni
străini. În timpul deportărilor în masă din 1949, familiile erau exilate împreună, dar
în 1941 fiecare bărbat era separat de familie şi împuşcat. Ştiţi ce -au făcut cu ei?
Erau interogaţi, apoi duşi în pădure, dezbrăcaţi, împuşcaţi şi aruncaţi într-o groapă
comună. Fiecare om avea o etichetă la mână cu numele său. Aceasta a fost soarta
tatălui meu. Dar despre acest lucru am aflat mult mai târziu.
Chiar înainte de venirea soldaţilor, se zvonea că Rusia plănuia ceva, pentru a
recuceri Basarabia. Ana, o femeie din satul nostru, ucraineancă, ne -a avertizat că,
dacă vin sovieticii, ei vor distruge toate familiile de intelectuali. Ea a locuit în
Ucraina în perioada foametei teribile din anii 30 şi a văzut ce s -a întâmplat acolo.
Ea spunea cum erau deportate familiile ucrainene şi, în special cum se purtau cu
intelectualii de acolo. Sigur că nimeni nu a crezut-o, deoarece lumea nu prea
asculta ce spune o străină venită în satul lor.
Mai târziu, aceeaşi femeie, Ana, mi-a salvat viaţa. Să nu fi fost ea, nici eu n-aş
fi acum în viaţă. Când am fost deportaţi, am fost încărcaţi în acelaşi vagon. După ce
bărbaţii au fost coborâţi din tren, ea şi cei trei copii ai săi erau unicele persoane pe
care le cunoşteam. În timpul călătoriei, băiatul ei s-a îmbolnăvit şi a murit, ea
rămânând cu cele două fiice mai mari. Ea a vrut să coboare din tren, să -şi îngroape
fiul, dar nu i-au permis. Soldaţii pur şi simplu au aruncat corpul băiatului într -un
şanţ, chiar din mersul trenului.
Majoritatea oamenilor care au fost exilaţi în 1941 au murit. Foarte puţini au
supravieţuit. Noi eram transportaţi în vagoane pentru vite şi condiţiile erau
mizerabile. În Moldova oamenii se purtau mai bine chiar şi cu animalele. Oamenii
au luat pâine de acasă, dar din cauza căldurilor mari ea s-a înăcrit. Vagoanele erau
atât de aglomerate, încât nu puteai respira. Nimeni n-avea nici un interes să ne
salveze. Am auzit mai târziu că au fost cazuri, când vagoanele pline cu oameni au
fost părăsite pe şine, oamenii era încuiaţi înăuntru şi mureau acolo de căldură. În
timpul călătoriei, când ajungeam în staţii, soldaţii deschideau uşile să vadă dacă
mai este cineva în viaţă şi de fiecare dată ne numărau. Oamenii care mureau, erau
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aruncaţi de soldaţi pe unde se nimerea. Dar noi n-am murit. Noi am rezistat. Nici
nu ştiu cum am supravieţuit.
După o lună de călătorie cu trenul, am ajuns la Novosibirsk, unde am stat
închişi în şoproane pentru animale. Călătoria a fost extrem de lungă pentru că între
timp, la 22 iunie, a început războiul şi trenul putea merge doar noaptea sau atunci
când calea ferată era liberă. În Novosibirsk noi am fost forţaţi să semnăm un
document în care se spunea că dorim să rămânem în Rusia pentru o perioadă de
20 de ani. Eu, un copil de 9 ani, am refuzat să semnez acest doc ument!
Apoi am fost duşi cu căruţele în diferite sate şi plasaţi acolo. Eu, împreună cu
Ana şi cu cele două fiice ale ei mai mari ca mine, am fost trimise într -un sat Vetka,
să locuim la o femeie care avea numai o cameră. Ea dormea pe cuptor, iar noi pe
podea. Deşi era timpul recoltării, nouă nu ni se permitea să lucrăm. Noi eram
„duşmani ai poporului” şi am fost aduşi aici să murim, dar nu să supravieţuim. Cele
două fete mai aveau ceva haine pe care le luaseră din Moldova şi aici le vindeau şi
cumpărau crupe sau alte produse, iar mie mi-au spus să merg pe la case şi să
strâng resturile de mâncare pe care le aruncau localnicii. Eu adunam aceste coji de
cartofi şi frunze varză, le aduceam acasă şi noi pregăteam mâncare din ele. Uneori
mergeam în pădure şi strângeam ştevii din care pregăteam un fel de terci. Alteori
pregăteam un fel de supă numită „zelenuhă”, ceva între terci şi sos. Noi locuiam în
acest sat sărac cu oameni exilaţi din alte ţări. Unele familii aveau bărbaţi care au
construit case din copaci tăiaţi în două. Ei rupeau coaja de pe copac şi, folosind un
fel de iarbă specială, legau lemnele împreună, iar spaţiul dintre lemne îl umpleau cu
un fel de iarbă care îi proteja de frig. Acoperişul era făcut din coajă de mesteacăn
care era scoasă cu grijă de pe copacii uriaşi.
Am trăit în această sărăcie aproape un an de zile, până când fetele cu care
locuiam s-au interesat cum e în alte părţi şi au hotărât să ne mutăm de acolo.
Împreună cu familia Rotaru şi încă o femeie cu 3 copii, eu m-am mutat cu traiul în
alt sat, iar Ana a plecat şi ea cu fiicele într-un alt sat. Ne-am mutat în timpul iernii
într-o localitate la vre-o 100 km distanţă, care era cea mai îndepărtată de orice
drum Nici trenul nu ajungea până acolo. Numai pe timp de iarnă, când totul
îngheţa, puteai merge prin pădurile dese şi mlăştinoase.
Călătoria a fost foarte dificilă. Drumul a fost foarte greu. Am mers două sau trei
zile cu o sanie care a fost plătită de unul din oameni. Mergeam prin pădure, dar
totuşi trebuia să ne oprim să dormim undeva, fiind imposibil să mergi tot timpul.
Atât sania, cît şi calul care o trăgea, erau foarte mici. Toate lucrurile noastre erau
în sanie, de aceea majoritatea oamenilor mergeau pe jos. A fost foarte, foarte
obositor. Noaptea, când aprindeam focul şi încercam să ne încălzim în jurul lui, o
parte a corpului aproape ardea, iar cealaltă parte rămânea îngheţată.
În prima noapte doi copii au murit de frig. A doua zi a murit şi mama lor, iar
corpurile lor au rămas aşa în pădure, fiind imposibil de a săpa un mo rmânt în
pământul îngheţat. Din familia lor a rămas numai un băiat şi printre supravieţuitori
au mai fost femeia din satul meu, Dna Rotaru, eu şi trei fete. Una din fete era fiica
ei. Ea s-a pornit din Moldova cu trei fiice, dar două dintre ele au murit.
Am ajuns în sat epuizate. Am intrat în prima casă din sat şi o femeie bună la
inimă ne-a primit şi ne-a dat lapte fierbinte să ne venim în fire. Aici am putut să ne
găsim de lucru, coseam şi vopseam. Acest sat era mai mare decât primul şi eu am
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putut să-mi găsesc de lucru, chiar dacă eram mică. La început, când autorităţile de
aici au descoperit că eu eram singură, fără părinţi, au vrut să mă trimită într -un
orfelinat, dar eu am insistat să mi se permită să rămân şi să lucrez în colhoz, unde
smulgeam buruianul din ovăz şi orz pentru a putea câştiga ceva bani. Şi femeia din
satul meu a rugat autorităţile să-mi permită să rămân cu ea şi fiica ei. Şi în acest
sat a fost foarte greu, dar noi am supravieţuit cu pâine neagră, cartofi şi sfeclă. Din
cauza războiului era foamete mare în aceste părţi, n-aveam nici carne, nici lapte.
Era greu. În satul acela am fost înregistraţi şi luaţi la evidenţă, pentru că în primul
sat nimeni nu ne-a înregistrat nicăieri.
După trei ani mama mea a fost eliberată din puşcărie, dar nu avea voie să se
întoarcă în Basarabia. În închisoare ea a fost întrebată unde are gând să se ducă şi
ea a răspuns: ”în regiunea Poltavskaia”, care este în Ucraina, dar s -a gândit că
atunci când va scrie denumirea, va schimba litera „P” cu litera „M”. Asta a şi făcut.
Când a ajuns în Moldova, a fost urmărită de autorităţile din sat şi a fost chemată la
Soroca, pentru că centrul raional se schimbase la Soroca. Acolo ea a arătat
documentul pe care l-a modificat, dar cineva a observat schimbarea. Şi atunci
mama mea a mâncat repede documentul. Ea putea fi trimisă înapoi în închisoare.
Mama a scăpat de multe persecuţii numai pentru că întreaga atenţie era
concentrată asupra războiului.
Între timp, Ana care fugise din Vetka, a venit în Moldova, unde a întâlnit-o pe
mama şi i-a spus unde eram eu. Femeia aceea a vrut să mă ia şi pe mine când a
plecat din Vetka, dar consăteana mea, Dna Rotaru, nu m-a dat. Abia atunci, de la
această femeie, a aflat mama că eu şi tata fusesem exilaţi. În timpul acela ea trăia
în casa bunicilor mei. Mama a spus: ”trebuie să plec să-mi aduc fata înapoi”. Dar
bunica i-a răspuns: ”Unde să pleci, dacă abia ai fost eliberată din închisoare?”
Mama însă era foarte hotărâtă să meargă. Ea a copt două cuptoare de pâine şi a
făcut-o pesmeţi. Iar bunica a adunat de pe la vecini vre-o 200 de ouă, pe care le-a
fiert şi din gălbenuşuri a făcut praf.
În timpul războiului oamenii puteau merge cu trenul fără bani, deoarece
controlul pasagerilor nu era strict. Atunci pentru mama era momentul potrivit
pentru a călători. Dar chiar şi dacă era prinsă de autorităţi, ea spunea că -şi caută
mama şi copiii, care fuseseră evacuaţi. Era o femeie deşteaptă şi, în cele din urmă,
a ajuns în Vetka. Dar eu eram deja în alt sat.
În sfârşit, mama m-a găsit şi am pornit spre casă, luându-l şi pe un băiat din
satul ei de baştină. Ne-a trebuit aproape o lună ca să ajungem în Moldova. Când
eram daţi jos dintr-un tren, ne strecuram şi urcam în alt tren. Când am ajuns acasă,
eram plini de râie şi păduchi. Am avut o călătorie extrem de lungă şi de grea! Între
timp, războiul se terminase.
Când am fost exilaţi, în Moldova au rămas bunica şi două surori de -ale mamei.
Ele s-au îngrozit când au văzut că toate bunurile noastre erau vândute. Unele
lucruri fuseseră vândute cu 2-3 lei, deşi costau sute de lei. În timpul războiului,
armata română a venit pentru a doua oară în Basarabia şi mătuşile mele s-au
folosit de ocazie şi s-au refugiat în România. Bunelul murise deja şi a rămas doar
bunica. Mama mea a rezistat numai pentru că era fiică de ţărani şi era foarte
muncitoare. Ea era învăţătoare, dar şi o croitoreasă iscusită. Ea a rezistat în
puşcărie numai pentru că a putut folosi această pricepere. Trebuie să ştii să faci
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totul, pentru că nu ştii ce surprize îţi poate oferi viaţa, ce întorsătură urâtă poate
lua.
Când am revenit în sat, nu era om căruia să nu-i ajut să scrie o plângere sau
scrisoare, deoarece învăţasem rusa în Siberia. Sunt bucuroasă că am rezistat şi
continuu să rezist în faţa autorităţilor, deşi nu am primit nici o compensaţie pentru
tot ce am pierdut. Eu cred că această experienţă dură mi -a schimbat toată viaţa.
Am devenit mai puternică, mai îndrăzneaţă, mai curajoasă.
Mă întrebaţi ce putem învăţa din toate acestea? În primul rând, cred că trebuie
să facem publice lucrurile care s-au întâmplat – lucruri despre care se evită să se
vorbească. Noi, cetăţenii acestui stat, precum şi scriitorii, politicienii, liderii de
partide şi organizaţii, nu trebuie să fim indiferenţi. Indiferenţa e cea mai mare
problemă a societăţii noastre.
Astăzi se vorbeşte despre terorism ca despre o nouă concepţie. Dar, ceea ce s -a
întâmplat cu noi în acea perioadă au fost acte de terorism. Să trimiţi copii în exil
este un act de terorism. Să ridici oameni nevinovaţi şi oameni bătrâni, să -i bagi în
vagoane pentru vite este un act de terorism. Să fii ţinut flămând, să nu ai aer să
respiri, să nu ai haine calde pentru iernile reci din Siberia – este un act de terorism.
Multe lucruri sînt de spus, dar ele trebuie scrise, pentru ca societatea n oastră
să nu le uite. Poate că nimeni nu-şi va asuma responsabilitatea pentru aceste orori,
dar e important ca generaţiile care vin să cunoască istoriile noastre, aşa încât
aceasta să nu se mai repete niciodată.

„PARCA ACEASTA O POTI NUMI VIATA?”

Ecaterina Cernîşova
Născută: 1940, Corestăuţi, raionul Briceni
Exilată: regiunea Kurgan
Eu eram mezina într-o familie cu patru copii, toate fete. Mama a născut şi un
băiat care ar fi moştenit numele de familie, dar a murit la cinci ani de dizenterie.
Când a murit fratele mama plângea şi-şi rupea părul din cap de jale. Acesta era
unicul băiat şi i-ar fi fost de mare ajutor tatălui.
Cele două surori mai mari se trezeau la ora 4 dimineaţa şi mergeau cu tata şi
mama în câmp, la lucru. Eu rămâneam acasă să îngrijesc de gospodărie, cu sora
care era cu doi ani mai mare decât mine.
Tatăl meu era mijlocaş - nici bogat şi nici sărac. Părinţii lui au murit când el
avea 7 ani, şi el a fost adoptat de o familie de polonezi care l -au crescut. Când
părinţii lui adoptivi au murit, i-au lăsat o combină de treierat grâul. Aceasta i-a
permis să trăiască mai bine ca alţii, pentru că în acele timpuri nu erau combine şi
oamenii veneau la tata şi-l rugau să le treiere grâul. Pentru aceasta ei de obicei
lăsau ori o căldare de grâu, de porumb ori alte produse.
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Pământ aveam puţin, numai 4 „desetine” (o desetină – 1,09 ha). Mai aveam o
vacă şi 4 oi. Dar, în timpul foametei din 1947-48, noi trăiam mai bine ca alţii,
pentru că tata era un om muncitor şi gospodar.
În noaptea când am fost deportaţi, eu nu eram acasă. Eram la o soră mai mare,
care locuia în alt capăt al satului. Fiind cu 15 ani mai mare decât mine, ea se
căsătorise deja şi locuia cu soacra ei în aceeaşi casă. Pe 27 iunie ea a născut o
fetiţă, iar eu am mers s-o văd şi am rămas să dorm acolo. O altă soră mai mare deasemenea era căsătorită când am fost ridicaţi.
La ora trei dimineaţa a venit tata însoţit de doi soldaţi şi m-a luat acasă. Şi aşa
am mers prin sat - tata şi soldaţii înainte, iar eu somnoroasă din urma lor. Când am
ajuns acasă, mama şi sora plângeau în hohote. Mama zicea că ne trimit în exil. Eu
nu înţelegeam ce se întâmplă. Aveam numai 8 ani, dar ţin minte că toţi vecinii s -au
adunat în curte la noi. Erau 10 familii care urmau să fie deportate împreună cu noi.
Ni s-a spus că avem trei ore să ne pregătim de drum. Desigur că nu ştiam ce să
luăm pentru că nu ştiam unde ne duc şi pentru cît timp ne duc.
Pe atunci, iată care era sistemul: venea ordinul de mai sus că trebuie exilate
atâtea familii din satul cutare şi atâtea familii din satul cutare. Ordinul acesta îl
primea preşedintele sovietului sătesc şi pe cine avea el ciudă pe acela îl scria în
această listă. Aşa am păţit noi şi alte 9 familii. Nimeni nu se întreba dacă aceşti
oameni erau într-adevăr culaci ori nu. Unii oameni care erau scrişi pe listă au reuşit
să fugă când au auzit ţipete şi gălăgie în sat. Şi atunci, în locul familiilor care au
fugit erau luate alte familii, pentru că trebuiau deportate 10 familii din satul nostru.
Iată cum am ajuns ca noi şi alte 9 familii din sat să fim deportate. Cel mai dureros
a fost faptul că tatăl meu a luptat pe front cu armata sovietică în timpul războiului.
A ajuns până la Berlin, şi în 1948 a fost decorat cu un ordin pentru curaj şi merite
faţă Patrie. Iar în 1949, este deportat şi numit „duşman al poporului”.
Ne-au dat două ore să ne strângem lucrurile. Cine ar putea în astfel de clipe să
se gândească ce să ia cu sine, când nu ştii unde te vor duce, pentru ce şi dacă vom
ajunge vii sau vom fi împuşcaţi? Ne-au urcat în camion (mama, tata, eu şi sora mea
de 11 ani) şi ne-au dus la gara feroviară Vascăuţi, unde ne-au încărcat în vagoane
pentru animale. Toţi plângeau şi strigau. Vagoanele nu aveau geamuri, iar uşile
erau închise şi păzite de soldaţi înarmaţi.
În vagon noi dormeam pe sacii de cereale, pe care părinţii reuşiseră să-i ia de
acasă. Tot în vagon oamenii îşi făceau şi necesităţile. Aerul era insuportabil. Din
când în când, trenul se oprea la vre-o staţie. Soldaţii deschideau uşile, ne dădeau
ceva de mâncare, dar nu ne permiteau să coborâm. Oamenii luau mâncare în ce
aveau. Aşa am mers circa 15 zile până la staţia Lebeajie, regiunea Kurgan. Acolo
am fost urcaţi cu alte 10 familii într-un camion şi trimişi în satul Hudeacov, raionul
Lopaninsc cu aproximativ 30 de case, la 25 km de calea ferată şi 100 km de centrul
regional Kurgan.
Casele din Hudeacova aveau acoperişurile drepte, ceea ce ne-a mirat mult. Noi
eram obişnuiţi cu acoperişurile din Moldova. Mai târziu de noi s -au apropiat oamenii
din sat şi ne priveau ca pe nişte sălbatici, iar noi toţi plângeam de frică, oboseală şi
stres. Mama plângea si striga: ”Doamne, unde ne -ai adus? Ce va fi cu noi?”
La început am trăit într-o „zemleancă”- bordei săpat în pământ. Oamenii acolo
erau buni şi înţelegători şi ne ajutau cu mâncarea. Peste un an o fe meie a plecat
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din sat şi ne-a lăsat nouă casa cu două camere. Într-o cameră tata îşi ţinea stupii
cu albinele iarna, iar în alta trăiam noi cu găinile, pentru că iarna era foarte frig şi
găinile îngheţau afară. Tata a făcut din buşteni şi scânduri un pat p entru el şi
mama, iar noi cu sora dormeam sus pe laviţe de lemn, unde era mai cald. Deoarece
erau din lemn, casele erau pline de ploşniţe, care ne înţepau toată noaptea, şi
dimineaţa ne sculam cu pielea roşie de înţepături. Atunci mama ne prelucra cu gaz
lampant ca să scăpăm de ele. Şi acum îmi stă în memorie mirosul acela puternic.
Încetul cu încetul am început să ne acomodăm şi să adunăm gospodăria
noastră. Vara sădeam în grădină varză, morcovi şi sfeclă. Aduceam apă de la iazul
care era în alt capăt al satului, pentru că în sat era o singură fântână şi apa era
sărată. De atâta apă cît am cărat cu „coromâsla” umerii mi s -au făcut mari şi
rotunzi. Din cauza iernilor foarte geroase acolo nu creşteau fructe. De -aceea sfecla
şi morcovul erau pentru noi şi fructe şi legume. Când sora ne trimitea fructe din
Moldova, tot satul se aduna să vadă, ce mai e şi asta? Tata lucra în colhoz, unde se
creşteau cai, iar mama la fabrica de păsări.
La 1 septembrie în acel an, am mers la şcoală în clasa a treia. În Hudeacova era
numai o şcoală primară şi mai târziu a trebuit să merg în clasa a 5 -a la şcoală în
centrul raional, care era la 5 km depărtare. Aşa am şi umblat zilnic pe jos pe timp
de iarnă, pe ger de - 40 grade. Noi de obicei mergeam la şcoală vre-o 5-6 copii din
sat. Deseori eram însoţiţi de lupi cu ochii arzând de foame. Ştiind că lor le era frică
de foc, noi luam o creangă mare de mesteacăn, o aprindeam şi astfel lupii se ţineau
la distanţă de noi. În timpul viscolelor nu se vedea nimic la o distanţă de 2 metri şi
deseori ne rătăceam. Pentru a nu se rătăci în timpul viscolelor, oamenii rupeau
crengi de copac pe care le fixau în pământ, ca să se vadă şi să recunoască drumul.
Într-o zi au sunat de la şcoală în sat şi au spus că noi pornisem spre casă. Afară a
început a viscoli tare. Când mama a văzut că noi nu mai veneam, a luat un cal şi s a pornit să ne caute, spunând că dacă ne găseşte nu ne mai lasă să mergem la
şcoală. Parcă poţi numi aceasta viaţă?
Pădurea era mai mult din pin şi mesteacăn. Primăvara, noi mergeam în pădure
şi strângeam suc de mesteacăn. Vara adunam pomuşoare şi căpşune din poienile
din pădure, care erau pline cu diferite pomuşoare sălbatice. Mama a învăţat să
pregătească un fel de clătite foarte gustoase din „kostenitsa”, un soi de pomuşoare
care creşteau acolo.
Pe timpurile celea, ziua de 7 noiembrie era o mare sărbătoare politică, şi se
sărbătorea în fiecare an Marea Revoluţie din Octombrie. Preşedintele colhozului din
Hudeacova a organizat o mare sărbătoare şi o masă cu această ocazie. Oame nii din
sat au adus diferite bucate şi ne-au invitat şi pe noi la această petrecere.
Noi am trăit un an în casa pe care ne-a lăsat-o femeia din sat. Dar prin 1953,
tata a făcut o casă din chirpici. Tata a amestecat paie şi lut cu apă, şi cu forme
speciale a făcut chirpici. Acoperişul l-a făcut din buşteni, iar de-asupra a pus fâşii
de pământ cu tot cu iarbă de pe şes. Primăvara acoperişul începea să înflorească şi
era verde toată vara. Tot satul s-a adunat să vadă această minune. În 1954 noi
trăiam deja în casa noastră.
Cum mă descurcam cu limba rusă? Partea de nord a Moldovei, unde m -am
născut eu, e populată în special de ucraineni şi ruşi şi eu am învăţat din clasa I într o şcoală rusă. De-aceea eu vorbesc rusa foarte bine. Mama mea era moldoveancă
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din satul Hădărăuţi, iar tata era ucrainean şi în casă noi vorbeam ucraineana. Toate
satele din jurul nostru erau sate ucrainene. Noi cunoşteam şi limba română. Până în
1940 surorile mele mai mari au învăţat la şcoală în limba română.
Pentru că am învăţat mai mult în Siberia, am un mod de gândire mai mult rus
decât român. Eu am avut şi încă mai am mulţi prieteni în Siberia. Acolo noi eram
numiţi Moldoveni, pentru că eram din Moldova, dar m-am dezvoltat mai mult ca o
rusoaică, fiind educată într-o şcoală rusă şi cu o cultură rusă. Eu nu pot să spun
nimic rău despre băştinaşi, pentru că ei ne-au ajutat foarte mult chiar de la început.
Îmi amintesc de ei cu recunoştinţă şi cred că ei proveneau tot din deportaţi cu mult
timp înainte.
În martie 1956, noi am fost reabilitaţi şi eu am plecat prima la Bălţi, unde locuia
una din surorile mai mari, pentru a continua şcoala. Părinţii au mai rămas pentru un
an să vândă averea adunată. Ei aveau oi pe care le creşteau pentru carne şi lână,
din care confecţionau pâsle. Aveau albine, găini şi casa pe care o construiseră. Tata
nu vroia să se întoarcă, dar mama insista, pentru că trei fete erau aici, şi ea vroia
să fie mai aproape de ele.
Dar când au revenit în Moldova, li s-a spus că pot să locuiască oriunde doresc,
numai nu în satul de unde au fost deportaţi. Astfel, părinţii mei s -au stabilit cu
traiul lângă Ocniţa, în satul Secăreni, care era în Ucraina. Mai târziu ei au primit un
apartament şi locuiau împreună: mama, tata şi sora. Tata lucra la fabrica de bere
din localitate. Nu aveau pământ de prelucrat şi nu mai lucrau din greu. Tata avea
mai mult timp liber şi îi plăcea foarte mult să citească cărţile pe care le lua din
biblioteca. El a învăţat numai 4 clase la români, dar era un om foarte inteligent şi
avea un scris mult mai frumos decât al meu. Cu părere de rău s-a dus degrabă din
viaţă. A murit de cancer la 63 de ani. Noi am hotărât să-l înmormântăm la
Corestăuţi, catul lui natal.
Mama avea tot 63 de ani când a murit tata. Continua să trăiască în Secăreni şi
în fiecare duminică mergea pe jos 18 km la mormântul tatălui şi să -şi viziteze fiica
care locuia la Crestăuţi. Aşa a umblat până când ginerele i -a propus preşedintelui
sovietului sătesc să facă o adunare şi să hotărască soarta casei confiscate a
părinţilor mei. La adunare s-a hotărât să i se permită mamei să-şi cumpere propria
casă cu 750 de lei. Vă închipuiţi? Să lucrezi o viaţă, să-ţi construieşti o casă, şi întrun moment cineva vine, te scoate din casa ta, te duce la capătul lumii fără nici un
motiv, pentru ca până la urmă să te pună în situaţia să-ţi cumperi propria casă care
era într-o stare deplorabilă.
Până la deportare, tata a construit pe lângă casă diferite construcţii pentru
păsări şi depozite. Acum totul era distrus, acoperişul era spart şi curge a. Surorile
mele au ajutat-o pe mama să facă reparaţie acolo şi mama a locuit în această casă
încă 23 de ani. I-a fost foarte greu, fiind deja pensionară şi pensia era foarte mică,
pentru că nu avea stagiul necesar de muncă. Când am fost exilaţi ea avea de ja 49
de ani şi la calcularea pensiei s-au inclus numai anii de muncă în Siberia. Când a
murit tata, ea avea pensia de 7 ruble şi 20 de copeici. Cum să trăieşti cu aşa
pensie? Ca să supravieţuiască ea schimba fructe pe alte produse alimentare - lapte,
pâine. Mama avea hipertensiune şi în 1989, a suportat un accident cerebral care a
dus la hemipareză. A stat la pat imobilizată încă două luni şi a murit la vârsta de 88
de ani.
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După absolvirea clasei a 10-a în Bălţi, am venit la Chişinău şi am întrat la
Colegiul de Comerţ. În anii de studenţie mi-a fost foarte greu, pentru că nu
primeam ajutor de la nimeni. Închiriam două camere, în care locuiam zece
studente. După absolvirea colegiului, m-am aranjat ca vânzătoare, dar n-am lucrat
mult, pentru că comerţul nu era ceea ce-mi plăcea. În 1961 am intrat la
Universitatea de Stat, facultatea de economie. M-am străduit să fiu studentă bună
şi primeam bursă, care-mi ajuta mult să mă descurc. Dar totuşi nu aveam bani
suficienţi, de-aceea dimineaţa nu mâncam. Până şi astăzi am obiceiul de a sări
peste dejun. Lângă facultatea noastră era Şcoala Superioară de Partid şi acolo era o
ospătărie foarte ieftină, unde puteai să mănânci tartine cu icre roşii cu numai 18
copeici şi noi, studenţii, deseori ne strecuram acolo şi luam masa. După terminarea
facultăţii, în 1966, am fost repartizată ca tânăr specialist la uzina de construcţii,
unde am lucrat 13 ani ca economist. Uzina noastră era cea mai renumită în
Moldova. Cu materialele noastre au fost construite aşa clădiri renumite ca Palatul
Naţional, Teatrul de Operă, Circul.
În 1989 am făcut o cerere la Ocniţa să ne fie întoarsă averea care a fost
confiscată în 1949, dar ni s-au dat doar 4000 de ruble. Conform legii, averea
confiscară se evalua şi se dădea compensaţie. Cea mai mare sumă care putea fi
plătită era de 7000 de ruble, indiferent cît de mare fusese casa şi averea. Am
muncit atâţia ani pentru binele poporului şi mi-a fost foarte dureros când am auzit
că în 1999, Parlamentul anulează compensaţiile care se plăteau foştilor r epresaţi.
Au lăsat privilegiile doar invalizilor şi eu, dacă pot să mă mai mişc singură, apoi nu
merit ajutorul din partea statului pentru chinurile care le-am dus acolo în Siberia?
Am mers la Centrul pentru Drepturile Omului şi aşa am plâns că am ieşit de acolo
cu batista udă. De ce foştii prizonieri a lagărelor fasciste primesc compensaţii mari
în EURO din partea statului German, iar noi care am dus în deportare o viaţă la fel
de grea, asemănătoare cu cea din lagărele fasciste, şi până în ziua de azi sunt em
săraci, suntem ignoraţi de către stat?
Nu ţin ură pe nimeni pentru ceea ce-am îndurat în Siberia şi pentru tot ce s-a
întâmplat, pentru că aşa a fost sistemul. Cred că preşedintele care ne -a pus în
listele celea, ne-a hotărât soarta. Deaceea sînt supărată doar pe el.
Privind înapoi, cred că cel mai negativ aspect al deportării noastre este faptul
că averea noastră a fost confiscată, fără a fi mai târziu compensată. Şi apoi ce
poate fi bun în expulzarea oamenilor din casa, din satul şi din ţara lor?
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Teodora Ciobanu
Născută: 1942, Chişinău
Exilată: regiunea Kemerovo
Mă numesc Teodora Ciobanu şi locuiesc în Chişinău, unde de altfel locuiam şi
atunci când am fost deportaţi. Deşi sunt o persoană cu o gândire pozitivă şi încerc
să mă gândesc numai la partea bună a lucrurilor, totuşi e imposibil să uit timpurile
vitregi ale trecutului. Mă strădui să nu-mi amintesc des viaţa pe care am avut-o.
Toată copilăria mea a trecut acolo - în greutăţi, foamete, sărăcie şi îngheţuri. Cred
că greutăţile vieţii îl întăresc pe om. Şi pe mine viaţa grea prin care am trecut, m-a
făcut să nu fiu indiferentă faţă de un sărac, când îl văd pe stradă, faţă de copiii fără
părinţi.
M-am născut în 1942, fiind cea mai mică într -o familie cu 13 copii. Trei surori
mai mari s-au născut în 1920 - Vasilica, în 1922 - Varvara şi în 1924 - Maria. Fratele
mai mare, Vasile, s-a născut în 1927. Apoi s-au născut Alexei - 1929, Anişoara 1931, Ion – 1933, Nicolai - în 1935 şi Tudor în 1939. Trei copii au murit de mici, în
timpul foametei din 1947.
Tatăl meu a fost arestat şi trimis la închisoare ca deţinut politic în 1944. El nu a
făcut politică. Nici nu putea să facă şi nici nu avea timp pentru aceasta, pentru că
noi, fiind 13 copii, trebuia să lucreze şi să ne îngrijească, să ne îmbrace, să ne
hrănească. Dar pe timpul lui Stalin, când în jur domnea frica, neîncrederea, invidia,
cineva răuvoitor l-a trădat pe tata pe nedrept. Am să vă povestesc cum s -a
întâmplat. Tata lucra la calea ferată ca lăcătuş. Dar pentru a putea hrăni fam ilia
mare, noi mai lucram şi la pământ, cultivând cele necesare - cartofi, porumb, grâu,
etc... Într-o zi tata s-a dus cu carul cu boi la moară, să facă făină. Acolo era multă
lume, dar un sătean a vrut să facă făină fără a sta în rând. Şi atunci tata i -a zis:
”Unde te bagi, măi bolşevicule, fără rând? Eu pot să stau în rând şi tu nu poţi”? A
doua zi tatăl meu a fost arestat. N-au fost nici un fel de discuţii, nici o întrebare,
nimic. A venit miliţia şi au mai luat şi carul cu boi, vaca, plugul. Au luat totul din
casă - chiar şi perdelele. Noi am rămas fără de nimic. Mai târziu am aflat că tata s-a
îmbolnăvit şi a murit în lagăr chiar înainte de a fi noi deportaţi. Aşa era pe timpurile
celea.
După ce tata a fost arestat, noi am suferit foarte mult, în special în timpul
foametei din 1947. După cum am spus deja, trei fraţi au murit de foame şi mama
era tare necăjită că nu i-a putut salva. Fratele mai mare, Vasile, a furat o pâine,
pentru ca fraţii mai mici să mănânce puţin, dar a fost arestat şi judecat pentr u 5
ani. A făcut puşcărie în Rusia. Apoi, în 1949, noi am fost deportaţi.
Poate că unii oameni ştiau ori presupuneau că vor fi deportaţi, dar noi nu ştiam
nimic. Dacă am fi ştiut, poate am fi fugit să ne ascundem undeva. În beci, ori la
ţară, oriunde. Cele trei surori mai mari erau către această perioadă în România, şi
poate noi plecam la ele. Dar noi n-am ştiut nimic. Astfel, la 6 iulie 1949, pe la trei
dimineaţa, au venit soldaţii cu arme şi câini. Fratele mai mare i -a întrebat: ”De ce
ne arestaţi”? Dar soldaţii au pus armele la capul surorii şi fratelui şi le-au spus:
”Dacă mai puneţi o întrebare, vă împuşcăm pe loc”. Mama a început să plângă şi
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ne-a spus să facem cum spun soldaţii. Eu şi Anişoara, ne -am dus în grădină sub
convoi, şi-am strâns un coş de caise şi ceva varză. De asemenea am dat varză şi la
iepuraşii din beci. Tot ce-am luat cu noi în Siberia a fost coşul cu verdeţuri.
Am fost duşi la gară şi încărcaţi în vagoane. Erau o mulţime de oameni acolo,
care strigau şi plângeau. Am stat o jumăta te de zi la gară, până au mai fost aduse
alte familii. Unele familii erau la gară deja de două-trei zile. Eu nu-mi amintesc prea
multe din acele zile, dar ştiu că eram foarte speriată. Apoi soldaţii au închis uşile şi
trenul a pornit. Ei nu ne-au spus încotro ne duc. Noi plângeam pentru că ne
gândeam că nu ne vom mai întoarce înapoi. De fapt credeam că ne duc să ne
împuşte undeva şi să ne arunce într-o groapă.
Am mers cu trenul o lună de zile. Eram într-un vagon pentru transportarea
animalelor şi condiţiile de acolo erau groaznice. În vagonul nostru în timpul
călătoriei de o lună o femeie a născut, iar un bărbat a murit. Puteţi să vă imaginaţi,
în acelaşi vagon, într-o parte un mort şi în altă parte un nou-născut. Era un miros
oribil din cauza căldurii de vară şi a oamenilor nespălaţi. Noi nu aveam mâncare şi
uneori trenul se oprea şi ni se dădea mâncare - terci înăcrit din orz ori ovăz.
Această mâncare ne îmbolnăvea şi mulţi oameni aveau diaree sau vomitau. A fost o
călătorie extrem de dificilă.
După o lună am ajuns în taiga. Am fost lăsaţi acolo sub cerul deschis, ca nişte
animale abandonate. De jur împrejur erau doar păduri dese cu copaci înalţi. Eram
vre-o şapte familii. Unii luaseră de acasă topor, ferestrău ori ciocan şi astfel ei au
început să construiască acolo, în pădure, o încăpere lungă din copacii pe care-i
tăiau. Acolo şi ne-am stabilit. Noi într-un colţ, altă familie într-un alt colţ şi aşa
toate familiile. Am trăit acolo toată vara şi chiar până a început să cadă zăpada.
Când a început să ningă au venit nişte persoane dintr-o altă regiune şi fratele meu
le-a spus că noi murim de foame şi de frig aici. Si atunci, aceşti oameni au venit cu
nişte camioane, şi ne-au mutat în satul Barit-Pothoz din regiunea Kemerovo. Aici,
ne-au plasat într-o încăpere, unde se păstra grâul. Era foarte frig şi aici. Dimineaţa
când ne trezeam, eram acoperiţi cu zăpadă, iar prin găurile din pereţi sufla vântul.
Cum am rezistat? Nu ştiu.
Noi nu aveam haine potrivite pentru gerurile de acolo. Aveam deja şapte ani şi
era timpul să merg la şcoală. Vroiam foarte mult să merg la şcoală, dar eram atât
de slabă, încât profesorilor le era frică să nu mor pe o bancă la lecţii, de aceea nu
mă primeau. Eram numai piele şi os, dar plângeam întruna că vreau să merg la
şcoală. Într-o zi am mers la şcoală cu alţi copii, şi m-am ascuns sub ultima bancă să
nu mă vadă învăţătoarea. Aşa a durat o săptămână, şi când într-o zi învăţătoarea a
întrebat ceva, eu n-am mai răbdat şi am dat răspunsul la întrebarea învăţătoarei.
Învăţătoarea a rămas şocată, cum eu, o moldoveancă, am putut răspunde la o
întrebare în limba rusă. Şi din acea zi am fost înscrisă în clasa întâi. De la început
se purtau foarte urât cu noi la şcoală. Copiii şi părinţii lor ne numeau „fascişti” şi
„ţigani”. Dar mai apoi, ei au văzut că noi suntem cuminţi, muncitori, învăţăm bine şi
nu ne batem cu alţi copii. Noi, copiii din Moldova învăţam bine, chiar dacă învăţam
într-o limbă străină pentru noi, limba rusă. Învăţătorii erau miraţi şi le spuneau
copiilor ruşi: ”Cum se explică, că moldovenii, care au venit aici şi nu cunoşteau nici
un cuvânt, învaţă atât de bine, şi voi, care v-aţi născut aici şi care vorbiţi rusa de
mici, nu puteţi scrie o dictare fără greşeli? Cum ei pot, şi voi nu puteţi?”
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Deşi temperaturile ajungeau până la 50-60 grade de frig, nu ne îmbolnăveam
prea des, pentru că era climă uscată, aer curat şi proaspăt. Dar poate ne purta şi
Dumnezeu de grijă, că şi aşa îndurasem prea multe. Unicul lucru care ne îngrijora
cel mai mult era lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei pentru iernile de acolo. Când
mergeam după apă ori ne duceam la săniuş, mâinile, faţa şi picioarele îngheţau şi
se jupuia pielea. Aveam numai o pereche de pâsle, pe care le încălţam pe rând şi
mergeam la şcoală. Mai întâi fratele Nicolae mergea la şcoală, apoi un copil care
avea ce încălţa venea de la şcoală şi aducea pîslele acasă şi mergea Tudor la
şcoală. Apoi iar aduceau pîslele acasă şi mergeam şi eu la şcoală. Uneori nu aveam
răbdare să mi le aducă şi alergam numai în ciorapi la şcoală, prin zăpa da până la
genunchi.
Mama lucra la o fermă de viţei şi noi, copiii, o ajutam. De asemenea noi lucram
şi în câmp, la cartofi, sfeclă ori morcovi. Noi le udam, pliveam, le scoteam din
pământ, dar trebuia şi să le păzim. Astfel, deseori vara, noi rămâneam şi ziua şi
noaptea pe câmp şi păzeam legumele şi grâul. Fraţii mai mari, Alexei, Ion şi
Anişoara, lucrau tot timpul, fie pe câmp, fie la fermă cu mama. Dar noi, cei trei mai
mici, de dimineaţă mergeam la şcoală, iar după lecţii şi în vacanţă mergeam la lucru
cu mama şi cu fraţii mai mari.
În fiecare săptămână, noi trebuia să mergem la comenduire şi să semnăm într un formular special. Astfel autorităţile se asigurau că noi n -am fugit nicăieri.
Majoritatea amintirilor din acele timpuri sunt dureroase şi nefericite, dar totuşi
au fost şi câteva momente plăcute, care din când în când ne îndulceau viaţa grea.
Una din sărbătorile pe care le ţin minte era 7 Noiembrie, aniversarea Revoluţiei
Socialiste din Octombrie. De obicei, noi, copiii organizam concerte la şcoa lă. Eram
16 naţionalităţi în localitatea ceea: coreeni, chinezi, uzbeci, ucraineni, etc.... Copiii,
reprezentanţii fiecărei naţionalităţi, urcau pe scenă şi prezentau un cântec din ţara
lor. Eu am prezentat Moldova şi cântam, „Mariţă, Mariţă” şi „M-a trimis mama la
vie”. La auzul acestor cântece, toţi moldovenii din sală începeau a plânge.
Noi încercam să sărbătorim Crăciunul şi Paştele. Mama se străduia şi aduna
ingredientele necesare pentru pască şi cozonac. La Crăciun mergeam în pădure şi
aduceam un brad pe care-l împodobeam cu jucării de hârtie. Mama mai făcea
uneori plăcinte. Dar de obicei la sărbători mama fierbea cartofi şi aducea o varză
murată. Le punea pe masă şi ne îngrămădeam cu toţii în jurul mesei. Noi nu aveam
nici carne, nici pâine, puneam pe masă ce aveam, veneau vecinii şi ne distram de
minune. Fratele Alexei ne acompania la acordeon, iar eu cu fratele mai mic cântam
şi dansam. Mama era o femeie veselă şi deseori se masca cu mustaţă. Lua o
mătură şi dansa. Vecinilor le plăcea să vină la noi să sărbătorim împreună, să ne
bucurăm de puţinele momente vesele. Cu toate că trăiam foarte greu, noi încercam
să păstrăm tradiţiile noastre naţionale şi să ne încurajăm, să ne ajutăm unul pe
altul.
Fratele meu Vasile a fost eliberat din închisoare în 1951. Cu ajutorul Crucii Roşii
el a aflat unde suntem şi a venit la noi în Siberia. Apoi, prin 1953 după ce a murit
Stalin, noi am fost chemaţi la procuratură regională şi ni s -a spus că suntem liberi.
Că putem să ne întoarcem în Moldova. La drept vorbind, noi copiii, nu vroiam să ne
întoarcem în Moldova, dar mama vroia să se întoarcă, deşi ni s -a spus că nu ni se
întorc averile şi casele confiscate.
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Astfel, în 1956 am revenit în Moldova, dar ne-am oprit în mahala, la nişte
vecini. A treia zi am intrat în casa noastră, unde la moment trăiau două rusoaice,
pe care mama le primise la gazdă înainte de a fi deportaţi. Dar rusoaicele nu ne -au
primit, ne-au alungat. Ele au mers la miliţie şi au spus că noi am intrat cu forţa în
casă. Miliţia a venit, ne-a arestat şi ne-a închis pe o zi şi o noapte. Numai mamei iau dat drumul, şi ea a mers acasă la noi. Rusoaicele au scos din casă ceva din
hainele noastre, vre-o doi saci şi le-au aruncat în ogradă. Acolo am şi găsit-o pe
mama a doua zi, când am fost şi noi eliberaţi de la miliţie. Mama şedea pe saci şi
plângea. Noi iar am intrat în casă. Şi iar a venit miliţia, ne-a luat de spate, ne-a
aruncat afară şi ne-a spus să nu ne mai vadă pe acolo. Şi atunci mama a spus aşa:
”Dragii mei, haideţi să ne împrăştiem care şi încotro, fiindcă au spus că dacă mai
intrăm o dată în casă, iar ne duc în Siberia. Hai să mergem pe la străini cu munca”.
Aşa am şi făcut.
La început, vecinii şi rudele erau bucuroşi să ne vadă, dar apoi a fost mai greu.
Erau vremuri grele şi fiecare avea nevoile lui. Eu m-am dus să-mi câştig bucăţica
mea de pâine, dădăcind copilul la o rudă. Pentru aceasta mi se dădea o farfurie de
fasole şi o bucată de mămăligă. Fratele meu s-a dus să pască vaca tot la nişte
rude, iar mama îngrijea de grădina lor. Am trăit aşa doi ani de zile. Când am
împlinit 16 ani, trebuia să-mi fac paşaport. Între timp, fratele cu mare greu a primit
un lot de pământ, unde am început să ne construim o casă şi astfel am putut să ne
facem documente şi să ne înregistrăm.
Acum, că aveam paşaport, am putut să merg la lucru. M-am angajat la un
combinat, unde făceam piese metalice. Eu, un copil amărât, slab şi păcătos stăteam
la maşina ceea cît o casă de mare şi prelucram detalii. Aşa îmi câştigam bucăţica de
pâine. Trebuia să plătesc şi chiria camerei unde locuiam, pentru că familia fratelui
crescuse şi nu mai puteam locui la el. Mi-a fost foarte greu. In acelaşi timp am
făcut studiile la şcoala serală şi am terminat 7 clase. După aceea am mers la şcoala
profesională, ca să învăţ de cusătoreasă. Mai târziu m-am aranjat la serviciu la
fabrica de confecţii “Steaua Roşie”, care a fost ca a doua casă pentru mine. Îmi
plăcea să lucrez aici. Când veneam la serviciu uitam de toate necazurile mele. Mi s a dat o cameră la cămin, dar totuşi îmi era foarte greu, pentru că pe fete le ajutau
părinţii care le aduceau mâncare de la ţară, dar eu trebuia să plătesc din salariul
meu mic şi căminul, şi transportul, şi să-mi cumpăr ceva haine sau cele necesare.
Deci, număram fiecare copeică.
Deseori mă întreb, de ce anume noi am fost deportaţi? Si iată ce cred eu.
Atunci, pe timpul lui Stalin, dacă doi vecini se împăcau rău, unul putea să meargă
să te pârască la primărie. Şi veneau, te luau şi te deportau. Aşa erau timpurile nu
numai în Moldova, dar şi în Rusia, peste tot. Când ne-am întors în Moldova, am
aflat cine a contribuit la deportarea noastră. Acesta era vecinul nostru, care vroia
să se căsătorească şi vroia să-i dăm o cameră în casa noastră, să trăiască la noi.
Dar mama i-a spus că are mulţi copii şi nu are camere pentru chiriaşi. Nu mult după
aceasta vecinul s-a căsătorit şi a mers la autorităţi şi le-a spus că mama are copii în
America şi în România. Astfel el a rămas să locuiască în casa noastră, iar noi am
fost deportaţi în Siberia. Aceasta era o perioadă când nimeni nu te credea.
După ce ne-am întors în Moldova, una din surorile care trăia în România, a
reuşit să obţină viză şi a venit în vizită la noi. Noi nu ne văzusem de 25 de ani şi
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mama a leşinat când a văzut-o. Mamei niciodată nu i-au eliberat viză ca să-şi
viziteze fiicele din România, pentru că ea era considerată ”duşman al poporului”.
Sper ca experienţa mea să-i înveţe pe tineri să nu le fie frică de dificultăţi,
pentru că viaţa nu este numai din trandafir. Viaţa este şi din pelin. Sigur că nu pot
uita de acele zile de suferinţă şi chin. Mă gândesc la toate prin câte am trecut...
Cum aproape am murit de foame... Cum mâncam numai coji de cartofi ori cartofi
îngheţaţi, pe care localnicii îi aruncau. Cum mâncam buruiene şi ciuperci şi cum
îngheţam de frig.
Viaţa este o luptă continuă şi trebuie să lupţi folosindu-ţi şi capul şi mâinile
pentru a obţine succese. Eu cred că poţi avea rezultate şi poţi trece peste
dificultăţi, făcând numai lucruri bune. Sunt convinsă de aceasta. Făcând rău, nu
obţii nimic bun. Şi atunci de ce să nu te culci seara liniştit şi fericit că pentru ziua
de azi ai făcut un lucru bun? Fiecare are probleme, dar trebuie să ştii cum să le
depăşeşti şi să aştepţi pentru că mine va fi soare.
Eu aşa înţeleg viaţa.

Eugenia Ciuntu
Născută: 1931, Balatina, raionul Glodeni
Exilată: regiunea Kurgan
M-am născut în 1927 într-o familie de oameni gospodari. Numele de familie de
fată a fost Gherman şi eu eram cea mai mică din cei şase copii. Doi fraţi au murit
pe front în timpul războiului. Familia noastră a avut mult de suferit în timpul
sovietic, pentru că eram oameni gospodari. Aveam gospodărie mare cu vite, boi,
cai, păsări şi eram forţaţi să plătim impozite mari, în deosebi pe timpul foametei din
1946 - 47. În acele timpuri bolşevicii veneau şi ne măturau totul din hambare.
În 1948, m-am căsătorit în satul Balatina, de lângă Bălţi. Soţul meu era dintr-o
familie de oameni intelectuali, care au fost represaţi şi persecutaţi în 1941. Socrul
meu a fost contabil la bancă. Casa lor era la doar 100 m de la Prut şi ei aveau o
barcă pe care o foloseau deseori să meargă în România să-şi viziteze rudele.
Probabil, aceasta a şi fost cauza nenorocirilor care s-au abătut asupra familiei
viitorului meu soţ. În 1941, socrul meu a fost arestat şi dus la Bălţi. În perioada
ceea majoritatea intelectualilor au fost arestaţi, omorâţi sau expulzaţi din Moldova.
De fapt, acesta a şi fost scopul puterii sovietice - să distrugă intelectualitatea, în
deosebi bărbaţii şi să rămână femeile, care erau mai slabe şi nu s-ar fi opus noii
puteri. Astfel, socrul meu a fost arestat şi împuşcat.
La un an după căsătoria noastră, se auzeau zvonuri că vor fi deportări masive,
pentru că începuse colectivizarea şi ţăranii se opuneau acestui proces. Aşa s -a
întâmplat şi cu ţăranii din multe localităţi din Ucraina, care au fost arestaţi şi
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împuşcaţi pentru că au refuzat să intre în colhoz. Scopul deportărilor din 1949 a
fost să bage frica în ţărani şi să-i forţeze să intre în colhoz.
Apoi a venit şi rândul nostru la 6 iulie 1949. Soldaţii au venit după noi pe la ora
trei dimineaţă şi eu cu soţul am fost arestaţi. Iar mama-soacră şi surorile soţului
fuseseră deja arestate şi duse la gară. Şi noi am fost duşi la gară şi încărcaţi în
vagoane pentru transportarea animalelor. Eu am întrebat soldaţii unde ne duc, şi ei
au răspuns că ne vor duce în Siberia. Eu plângeam şi nu vroiam să mă urc în tren.
Era un soldat tânăr care plângea când se uita la noi.
În fiecare vagon erau aproape câte 20 de familii. Pe lângă mirosul urât de la
murdăria rămasă de la transportarea animalelor, s-a mai adăugat şi mirosul
insuportabil de la oameni, care-şi făceau necesităţile într-un colţ de vagon. Apoi neam umplut şi de păduchi.
Trenul se oprea odată în 24 de ore şi ni se dădea puţină apă. Abi a în a treia zi
de călătorie ni s-a dat să mâncăm câte o bucăţică de pâine neagră. Noroc că mai
aveam nişte cartofi de acasă. Cât am mers în tren, au murit doi copii şi două femei,
dar rudele ascundeau cadavrele de soldaţi, pentru ca să-i îngroape ca pe nişte
creştini când vor ajunge la destinaţie. Era o căldură insuportabilă şi puteţi să vă
imaginaţi ce miros era în vagon.
Peste vre-o 15 zile am ajuns în oraşul Kurgan, unde ne -au coborât pe marginea
căii ferate şi am fost lăsaţi acolo în ploaie, peste noapte. Dimineaţa au venit şi au
cerut cadavrele, dar noi am refuzat şi le-am ascuns din nou. Atunci, ne-au urcat în
camioane şi ne-au dus în diferite colhozuri şi sovhozuri. Împreună cu alte câteva
alte familii, am fost duşi într-un sătuc cu vre-o 30-40 de case şi un magazin. Aici
erau deja construite barăci pentru cei exilaţi. Băştinaşii se fereau de noi, pentru că
li se spusese că vor fi aduşi „duşmani ai poporului”. Ei nu vroiau să ne ajute cu
nimic, fugeau de noi şi încuiau uşile. Printre noi erau copii mici, care erau
înfometaţi şi trebuiau hrăniţi cît mai repede, altfel mureau. Şi mai aveam şi 4
cadavre care trebuiau înmormântate, dar nu aveam cu ce săpa mormintele. Am
avut noroc că a venit un ucrainean, care fusese condamnat mai înaintea noastră şi
care cunoştea băştinaşii. El s-a adresat localnicilor: ”Oameni buni, să nu vă fie frică
de aceşti oameni nenorociţi, pentru că ei nu sunt duşmani, ei sunt oameni ca şi voi.
Eu am luptat în timpul războiului în părţile celea. În timpul operaţiei militare Iaşi –
Chişinău, am fost grav rănit şi oamenii din satul Sculeni m -au ajutat şi m-au hrănit,
iar femeile m-au bandajat. Haideţi să-i ajutăm şi noi cu ce putem. ”Şi atunci
băştinaşii au fost mai deschişi cu noi. Ei au adus lapte la copii şi noi am început să
vindem din lucruri, pentru a putea cumpăra ceva de mâncare. I -am înmormântat pe
cei morţi şi a doua zi am fost mânaţi la lucru.
Era perioada cositului şi femeile erau duse la cosit, iar bărbaţii la tăiat pădure.
Băştinaşilor le-a plăcut cum făceau moldovenii stogurile de fân, şi veneau din satele
vecine şi ne rugau să meargă cineva din noi să le arate cum să le facă. La fel le
plăcea cum moldovencele muruiau (ungeau) casele cu lut, pentru a păstra căldura
în timpul iernii. Pentru ei lucrul acesta era nou şi n e rugau să muruim şi casele lor.
Pentru lucrul efectuat primeam recompensă sub formă de produse alimentare şi
aceasta ne-a ajutat foarte mult. Pentru lucrul în colhoz primeam cam 80 -100 de
ruble. Cu toate că pâinea era ieftină pe timpurile celea, noi eram mulţi şi mama28

soacră nu putea lucra. Banii pe care-i primeam ne ajungeau numai pentru pâine.
Uneori, dacă găseam, mai cumpăram şi crupe de orz şi făceam terciuri.
Noi cunoşteam puţin limba rusă din timpul războiului de la soldaţii cu care
săpam tranşeele şi de aceea nu aveam probleme mari de limbă acum. Dar trăind
aici, noi continuam s-o învăţăm. De nevoie şi ursul o învaţă, numai ruşii din
Moldova nu o învaţă deşi trăiesc aici de atâţi ani.
Aşa am dus-o 7 ani de zile. Am stat vre-o doi ani într-o cameră mică plină de
păduchi şi mizerie până am putut să ne construim propria casă, pentru că un
moldovean gospodar îşi face câte o casă oriunde s-ar duce. Şi băştinaşii au început
să ne respecte pentru că eram deştepţi, muncitori şi gospodari. Dar totuşi noi e ram
consideraţi „duşmani ai poporului” şi în fiecare săptămână trebuia să mergem şi să
ne iscălim într-un registru special precum că suntem de acord cu condiţiile de
acolo, nu facem politică şi nu vom încerca să fugim de acolo. De fapt nici nu
puteam să fugim nicăieri, pentru că nu aveam nici un document.
După ce ne-am construit casa, noi am vândut ce-am mai avut şi ne-am
cumpărat o viţică. În 1953 mi s-a născut fiica şi eram foarte norocoşi că aveam
vacă şi aveam lapte să hrănim copilul. În timp ce eram în surghiun, noi
corespondam cu părinţii rămaşi în Moldova. Iar după vre-o doi ani, ei au început să
ne trimită din Moldova şi pachete cu produse alimentare. În 1953 tata chiar ne -a
vizitat în Siberia, iar mai târziu a venit şi sora în vizită la noi. Drumul era foarte
scump, dar dorinţa de a-şi vedea nepoata era mai puternică.
Dorinţa cea mai mare a fost să-mi aduc fiica înapoi în Moldova şi-i mulţumesc
lui Dumnezeu că m-a ajutat să fac aceasta. Din nefericire, soţul meu care trebuia
să lucreze la tăiat pădurea pe ger şi pe viscol, a răcit şi mai târziu răceala s-a
transformat în astm bronşic. Nu s-a mai însănătoşit definitiv nici după întoarcerea
în Moldova şi în 1980 a decedat după mulţi ani de suferinţă.
În martie 1953, când a murit Stalin, am observat că a dispărut garda din jurul
nostru, dar nimeni nu ne spunea nimic. Apoi am auzit că ruşii au început să
elibereze deţinuţii din închisori şi atunci am hotărât să întrebăm ce se întâmplă.
Prin luna noiembrie 1953, când soţul a mers să clarifice situaţia, u n domn
responsabil de noi, l-a întrebat zâmbind:” Da ce, nu vrei să mai îngheţi o iarnă?
Acum voi sunteţi liberi şi dacă nu vreţi să mai staţi, vă vom face paşapoarte şi o să
plecaţi acasă”: Soţul nu avea răbdare să-mi spună vestea bună şi m-a sunat la
unicul telefon care era în sat: ”Jenica, tu ştii că suntem liberi şi noi n -am ştiut?
Peste o lună primim paşapoartele”.
Dar procedura cu documentele a durat mai mult şi le-am primit abia în februarie
1954. Îndată ce am primit paşapoartele, am şi pornit la drum în toiul iernii,
neaşteptînd primăvara, pentru că ne era frică să nu ne încurce ceva să ne
întoarcem acasă. Noi şi alte câteva familii am mers într-o maşină descoperită 120
de km până la Kurgan. Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem cu bine acasă şi să nu
îngheţăm pe drum. Când ne-am întors acasă am început gospodăria de la nimic.
Averea confiscată nu ne-a fost restituită, dar părinţii ne-au ajutat din nou să ne
construim o casă mică.
Deportarea a afectat toate aspectele vieţii noastre. N-am putut să ne continuăm
studiile pentru a avea o profesie şi un serviciu mai bun, pentru că încă mai eram
consideraţi „duşmani ai poporului”. De asemenea şi sănătatea ne-a fost distrusă în
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Siberia. Am scris la Moscova şi-am întrebat de ce am fost noi condamnaţi? Pentru
că am săpat tranşee de rând cu soldaţii ori pentru că soacra mea a spălat şi a gătit
mâncare pentru soldaţii ruşi? Punctul de dislocaţie a armatei sovietice era în casa
socrilor mei şi toate produsele din grădină se foloseau la pregătirea mâncării pentru
soldaţi. Noi am fost oameni paşnici şi i-am primit bine, dar statul sovietic ne-a
distrus viaţa.
Când ne-am întors acasă, am cumpărat o casă de la o familie de ruşi din satul
Balatina, dar nu ştiu din ce motive, fosta stăpână nu ne lăsa să trăim liniştiţi şi ni se
creau multe probleme. Atunci am hotărât să vindem casa şi să luăm un lot de
pământ pentru a ne construi propria casă. Dar anumite persoane de la primărie nu
ne permiteau nici să construim şi nici să cumpărăm o casă în acest sat. Atunci soţul
disperat s-a dus la procuratură din Glodeni şi a cerut să i se facă dreptate. Acolo a
dat de nişte oameni buni care au telefonat la sovietul sătesc şi au spus că legea
adoptată după moartea lui Stalin prevede reabilitarea persoanelor represate şi
restituirea averii confiscate.
După ce ne-am mai aranjat un pic, eu am lucrat la o grădiniţă ca educatoare.
Dar mai târziu,
deoarece se cereau studii speciale, am fost transferată ca
bucătăreasă - şefă la o grădiniţă mare cu 200 de copii. Era o grădiniţă de frunte în
tot raionul.
Soţul meu a lucrat o perioadă la moară, dar, sănătatea nu -i mai permitea să
lucreze acolo şi a început să fotografieze. Meseria a învăţat -o încă în Siberia. Peste
ceva ani, am încercat să trecem cu traiul la Chişinău, unde ar fi avut mai multe
oportunităţi să-şi folosească meseria lui, dar era foarte dificil. Fiica noastră a
terminat opt clase în şcoala din localitate, apoi am trimis -o să-şi continue studiile la
Colegiul Pedagogic din Lipcani. La colegiu a dat peste oameni buni care au sfătuit -o
să nu spună nimănui că s-a născut în deportare, pentru că ar putea avea probleme
din această cauză. Chiar şi copiii noştri sufereau din cauza trecutului nostru.
Toată viaţa am făcut bine pentru oameni şi m-am simţit foarte bine ajutând pe
cineva. În 1993 m-am mutat în Chişinău, mai aproape de fiica mea, care lucrează
profesoară la Universitatea Pedagogică. În blocul unde locuiam era o vecină foarte
bolnavă şi necăjită de soartă. Avea diabet zaharat şi i s-a amputat un picior, apoi al
doilea. Ea a pierdut doi feciori şi suferea mult, şi nu era nimeni lângă ea s-o ajute.
Cinci ani de zile am îngrijit-o, chiar dacă nici nu-mi era rudă. M-am simţit bine
ajutând-o pe ea. Au trecut două luni de când ea a decedat, dar tânjesc după ea.
Acum aş vrea să mai îngrijesc de cineva pentru că aşa mă simt mai bine. Omul nu
trebuie să fie egoist şi să se gândească numai la sine. Trebuie să ne ajutăm unii pe
alţii. Eu cred că noi am învăţat această lecţie în Siberia, unde familiile din Moldova
se susţineau şi se ajutau să supravieţuiască, atât fizic cît şi moral.
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Lidia Ermurachi
Născută: 1927, raionul Anenii-Noi
Exilată: regiunea Irkutsk
M-am născut în satul Mereni, raionul Anenii-Noi, al şaselea din nouă copii.
Părinţii mei erau ţărani harnici şi gospodari şi noi nu duceam lipsă de nimic.
La 13 iunie 1941, au început primele deportări, iar nouă zile mai târziu a
început războiul. Armata rusă se retrage din Moldova şi au luat toţi ţăranii cu căruţe
să transporte muniţiile până la râul Nistru. Printre ei era şi tatăl meu care a mers cu
căruţa cu caii, dar s-a întors acasă numai cu puha în mână. Fratele mai mare era în
armata română şi astfel a rămas în România.
În 1944, România a permis doritorilor să treacă Prutul şi să treacă cu traiul
acolo, pentru că prin satul nostru urma să treacă linia frontului şi se vorbea că totul
va fi distrus. Aşa a şi fost. Tatăl meu a hotărât să plece şi el, pentru că avea un
fecior în România şi s-a gândit că-i va fi mai uşor să se stabilească acolo cu traiul.
Eu, un frate de 9 ani şi mama am rămas să avem grijă de gospodărie, iar tata cu
două surori căsătorite şi trei surori necăsătorite a plecat în România. Lor li s -a
permis să se stabilească într-o regiune unde era puţină populaţie şi respectiv era
slab dezvoltată industria şi economia. Tata a săpat un bordei în pământ pentru a
trăi, la fel au făcut şi ceilalţi oameni care plecaseră din Moldova. El a aranjat copiii
acolo şi s-a întors acasă în acelaşi an.
În 1945 războiul s-a terminat şi peste tot domnea bucuria. Lumea s -a reîntors
la viaţă. Tata şi-a cumpărat alţi cai şi toată vara mergeam pe câmp să muncim. Ţin
minte, ca şi cum ar fi astăzi, cum în ziua ceea tata, de parcă simţea că se va
întâmpla ceva, mă învăţa cum se prelucrează pământul. Se auzeau veşti că se vor
întoarce ruşii şi el îmi spunea că ruşii nu mai sunt aşa cum erau cândva, că acum
vor veni bolşevicii.
El cunoştea caracterul ruşilor pentru că participase la revoluţia din 1917. Dar nu
se ocupase şi nici acum nu se ocupa cu politica. De fapt el era un simplu ţă ran, nici
studii nu avea. Şi iată că într-o dimineaţă, înainte de treieratul grâului, a venit un
om şi l-a chemat pe tata la sovietul sătesc. Ţin minte cum a ieşit pe poartă şi de
atunci nu l-am mai văzut. Mama, dacă a văzut că tata nu mai vine, s-a pornit prin
sat să-l caute. Ea a auzit că în ziua ceea mai mulţi săteni fuseseră chemaţi la
sovietul sătesc şi nu s-a mai întors nici unul acasă.
În 1944, eu terminasem 7 clase în şcoala românească, dar când au venit ruşii,
ei ne-au forţat să repetăm încă o dată clasa, spunând că programul lor de studii
este mai bun. Şi pentru că şcoala din Mereni fusese distrusă în timpul luptelor, a
trebuit să merg la Chişinău ca să repet ultima clasă. Dar în curând, şcoală din sat a
fost reparată şi eu am revenit în Mereni şi am terminat clasa a şaptea. După
aceasta am mers la Chişinău să-mi continui studiile şi în 1945 am intrat la colegiul
de comerţ. Eu am vrut să studiez la medicină, dar colegiul de medicină era la
Tiraspol. Mama nu putea să mă ajute cu bani, dar când mergeam sâmbăta acasă,
îmi dădea produse.
Eram în grupa moldovenească, dar toate materiile le studiam în limba rusă şi -mi
era foarte greu. Mulţi erau din Chişinău şi cunoşteau limba rusă mult mai bine
31

decât noi, câţiva elevi de la sat. Dar profesorii erau mai indulgenţi cu noi şi ne
ajutau.
Într-o zi, în timpul recreaţiei am ieşit afară şi am văzut un camion plin cu
oameni care a trecut pe lângă şcoala noastră. Am auzit cum cineva m-a strigat:
”Lidia, Lidia, tatăl tău este aici în maşină, dar este foarte bolnav.” Bărbatul care a
strigat era vecinul nostru care fusese luat în aceeaşi zi cu tata. Trecuseră două luni
de când tata fusese arestat, şi era pentru prima dată am aflat ceva despre el. Deci,
tatăl meu n-a fost dus nicăieri, el a fost luat şi închis în puşcăria din Chişinău. Acum
noi ştiam unde este tata, şi mama îmi dădea să-i duc mâncare când veneam înapoi
la Chişinău, ori dacă ea singură nu putea veni.
De ce a fost luat tata? Nu ştiu, dar presupun că „au pus cuvânt” şi consătenii.
Cei care aveau autoritate la sovietul sătesc, erau cei care hotărau cine vor fi
„ridicaţi”. După război toate casele şi oficiile publice se reparau. Casa noastră era
lângă sovietul sătesc şi tata deseori era chemat la ajutor cu căruţa şi cu caii proprii.
Pe timpurile celea, majoritatea oamenilor erau ţărani gospodari şi muncitori, care
stăteau în satele lor şi-şi lucrau pământul. Alţii, care umblau după muncă uşoară,
au devenit miliţieni şi au fost trimişi să lucreze în diferite localităţi. Într-o zi, când
un miliţian care nu era din satul nostru a venit la tata şi i-a spus să-şi ia căruţa şi
să meargă la ajutor la reparaţii, tata i-a zis: ”Du-te în satul tău şi comandă, că în
satul meu pot comanda şi eu”. De data aceasta el a refuzat să meargă să ajute,
pentru că trebuia să lucreze propriul pământ şi să-şi asigure familia. Aşa şi-a făcut
duşmani şi a fost scris în „lista neagră”.
Când mergeam cu mama la închisoare să-i ducem de mâncare, gardienii nu ne
permiteau să-l vedem. Noi trebuia să lăsăm pachetul la un gardian. Prizonieri i erau
foarte mulţi şi pentru a lua masa, ei erau scoşi din închisoare şi duşi într -o cantină
din apropiere. Ei erau atât de mulţi încât umpleau strada. Erau încălţaţi în papuci
de lemn, care provocau un zgomot groaznic. Acest zgomot şi acum îmi stăruie în
memorie. Mau târziu am aflat de la nişte oameni care fuseseră împreună cu tata, că
el a murit pe 25 decembrie, 1945. Dar noi nici odată nu am aflat dacă a fost
împuşcat ori a murit în urma unei boli.
În 1948, când am absolvit colegiul, era foarte greu să mă aranjez la serviciu
conform specializării şi am fost repartizată la un magazin ca vânzătoare. Pe
timpurile celea cele mai bune posturi de lucru le deţineau veneticii ruşi, care au fost
aduşi în Moldova să răspândească ideologia stalinistă. Am lucrat în magazinul cela
până-n 1949, până-n acea noapte groaznică.
Totul s-a început cu un lătrat îngrozitor de câine. Am mers la fereastră şi am
văzut cum nişte soldaţi au intrat în curtea vecinilor noştri. Eu atunci locuiam în
Chişinău, într-un cămin cu nişte fete rusoaice, care mai erau şi comsomoliste. Ele
probabil şi-au dat seama ce se întâmplă, deoarece stăteau şi se şuşoteau la
fereastră, dar nu mi-au spus nimic. A doua zi m-am dus la serviciu şi în timpul
mesei m-am dus la un unchi, care locuia în Chişinău. Când am ajuns la ei, nimeni
nu mi-a ieşit în întâmpinare, numai căţeluşul. Aceasta era ceva neobişnuit. În casă
era vecina lor şi încă două femei care făceau lista lucrurilor din casă. Abia atunci
mi-am dat seama ce se întâmplă şi am început să plâng. Familia unchiului meu a
fost „arestată”. Numai fiica lor mai mică a scăpat, pentru că studia la medicină şi
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era la practică într-un alt oraş. Mai târziu şi ea a fost persecutată şi dată afară de
la facultate.
Tot în noaptea ceea şi mama mea a fost arestată. Iar pe mine m-au luat a doua
zi, după ce am fost la casa unchiului meu şi m -am întors la serviciu. Cumpărători nu
prea erau şi eu mă uitam pe fereastră. De-odată am văzut cum o maşină s-a
apropiat de magazin. Doi soldaţi şi doi civili au coborât din ea. Cei doi soldaţi şi un
civil au intrat în magazin, iar al doilea civil a dispărut. Mai târziu am aflat că acesta
era cumnatul meu. El mi-a povestit că soldaţii i-au spus: ”Dacă nu ne arăţi unde
lucrează cumnata ta, noi te luăm pe tine”. Şi tot mai târziu el m-a întrebat: ”Eşti
supărată pe mine că le-am arătat soldaţilor unde lucrezi tu?”. Eu i-am răspuns: ”Nu,
pentru că dacă mama ar fi fost deportată singură, cine ştie dacă ar fi supravieţuit.”
Soldaţii au intrat în magazin şi m-au întrebat dacă eu sunt Margine Lidia, şi eu
am răspuns că da. Dar nici în momentul cela nu mi-am dat seama că se va întâmpla
ceva îngrozitor. Afară se adunase multă lume. A venit şi şefa magazinului şi a
început să-mi strângă ceva de mâncare, dar eu i-am spus că nu iau nimic pentru că
ei probabil ne duc să ne împuşte undeva la marginea oraşului. Şi atunci ea mi -a
spus că nu ne vor împuşca, ci ne vor duce în Siberia. Ea era comunistă şi ştia totul.
Deci, comuniştii erau informaţi despre deportări.
Am urcat în caroseria camionului, unde erau doi soldaţi. I-am întrebat: ”De ce
ţineţi armele aţintite spre mine, eu nu fug nicăieri”. Şi ei mi-au răspuns: ”Noi
vedem şi auzim totul, dar nu putem face nimic. Noi îndeplinim ordinele de sus ”. Ei
m-au dus la căminul unde locuiam, să-mi iau hainele. Când am ajuns acolo, erau şi
fetele cu care locuiam. Căpitanul le-a întrebat dacă ele ştiu ceva despre tatăl meu,
şi ele au răspuns că nu ştiu nimic. Şi atunci el le -a spus că tatăl meu fusese arestat
şi că ele de fapt locuiau cu fiica unui „duşman al poporului”. După ce mi-am luat
ceva din lucruri şi am urcat înapoi în camion, căpitanul m-a întrebat dacă vreau să
merg cu orăşenii sau vreau să merg cu mama. Atunci am aflat că şi mama a fost
ridicată, şi i-am răspuns că vreau să merg cu mama.
Am fost duşi la gara din Chişinău şi încărcaţi în vagoane. La ora unu noaptea
trenul a pornit. În vagon erau foarte mulţi oameni, de diferite naţionalităţi şi
diferite vârste. Era şi o familie de evrei din Orhei. Noi (mama, fratele şi eu) ne
aşezasem pe o banchetă sus, lângă fereastră şi aveam puţin aer curat. Vagonul era
atât de încărcat încât oamenii dormeau pe aşezate. Am mers în felul acesta
aproape o lună. În Novosibirsk am făcut baie pentru prima dată de când fusesem
luaţi de acasă. Am fost plasaţi la 117 km de la oraşul Irkutsk, în nişte barăci
construite de prizonierii nemţi. Când am fost descărcaţi, s -a apropiat de mine un
soldat şi m-a întrebat cum mă cheamă, pentru că vroia să-mi scrie în locul unde
vom fi duşi. Dar l-a văzut căpitanul şi a început să strige la el. Soldaţilor le era
interzis să vorbească cu „duşmanii poporului”. Acest soldat a fost închis pe 15 zile
numai pentru că a vorbit cu mine.
Barăcile erau într-o pădure mlăştinoasă şi plină de musculiţe. Eram atât de tare
pişcaţi de ele, încât nu ne mai cunoşteam unul pe altul, iar mâinile şi picioarele
erau pline de sânge de atâta scărpinat. Localnicii ne-au dat nişte plase speciale, pe
care le puneam pe cap pentru a ne apăra faţa de musculiţe.
Grupul în care eram şi noi a fost urcat în camion şi am fost duşi într-o pădure
care era pe malul râului Ciuna-Ude, unde era un pod plutitor, care transporta şi
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maşinile. Unde nu priveai, peste tot era pădure. Numai când priveai în sus vedeai
cerul.
Iarna aici era foarte rece, până la - 60 de grade. Dar noi eram impuşi să lucrăm
chiar dacă gerul era până la minus 40 grade. Toţi lucrau la tăiat pădure. Bărbaţii
tăiau copacii, iar femeile îi curăţau de crengi. Mama avea deja peste 50 de ani şi nu
putea merge la tăiat copaci. Ţin minte că a fost pusă să dădăcească copilul
inginerului. Mie mi-au dat o ruletă, un creion şi o foaie de hârtie şi m-au pus să
măsor copacii şi să înregistrez această informaţie.
În octombrie 1949, eu m-am îmbolnăvit. Picioarele mi s-au umflat, s-au înroşit
şi mă dureau încheieturile. Nici nu puteam să mă ridic în picioare, numai mă
rostogoleam de pe o parte pe alta. Am lipsit de la lucru 45 de zile. Mama mă lecuia
cu nisip, pe care îl încălzea într-o bucată de pânză şi mi-l punea pe picioare. Când
mi-am revenit după boală, am fost transferată la dispecerat.
Ţin foarte bine minte ziua de 5 martie 1953, când a murit Stalin. Vorbeam cu
prietena mea pe stradă şi am auzit pentru prima dată vestea. Mai jos de noi era o
rusoaică, care a început să plângă, în timp ce noi continuam conversaţia n oastră.
Când a văzut că noi nu plângem, dar continuăm să discutăm de ale noastre, ea a
început să strige: ”Uitaţi-vă la ele. Uitaţi-vă la duşmanii poporului. Stalin a murit,
dar ele se distrează”. Pentru a evita neplăcerile, noi am plecat de acolo.
Unchiul meu a fost deportat în regiunea Kemerovo şi a aflat adresa noastră.
Prin 1954 el ne-a scris şi ne-a sfătuit să ne adresăm la Ministerul Afacerilor Interne
din Moldova şi să cerem să fim eliberaţi. Aşa am şi făcut, dar ne-a venit răspunsul
că familia noastră a fost deportată pe drept. Atunci, după sfatul unchiului, ne -am
adresat la Secţia Afacerilor Interne din regiunea Irkutsk şi numai atunci am primit
eliberarea.
În 1956 ne-am întors acasă, dar îmi mai amintesc cum colonelul din Siberia
striga la noi: ”Uitaţi de ţara voastră, voi niciodată nu vă veţi întoarce înapoi acolo.
Stabiliţi-vă aici cu traiul. Acum aici e casa voastră”. Când am primit eliberarea, am
mers la el şi i-am arătat scrisoarea. Am făcut paşapoartele, am cumpărat bilete din
contul nostru şi ne-am întors în Moldova. Dar prietena mea, Ana, a rămas acolo,
pentru că tatăl ei a murit, iar trei fraţi s-au înecat şi au fost îngropaţi acolo. Eu
continui să corespondez cu Ana şi păstrez toate scrisorile ei, pe care le recitesc cu
plăcere.
La întoarcerea noastră acasă, am simţit o bucurie nemărginită. Dar n -a fost
uşor. Fratele meu a murit la un an după întoarcere, având doar 16 ani. Eu aveam
29 de ani, dar eram fără serviciu şi fără casă. Când am vrut să mă angajez la
serviciu la o întreprindere şi am venit la director, el s-a uitat în cărticica de muncă
şi văzând că am lucrat în Siberia, m-a întrebat ce am căutat acolo. I-am răspuns că
am fost în Siberia să fac bani, dar sigur că nu m-a crezut şi nu m-a primit la lucru.
A înţeles că am fost deportată. Şi atunci, am plecat în organizaţia unde lucrasem
înainte de a fi deportată. Directorul m-a întrebat de ce m-am întors în Moldova, la
care eu i-am răspuns că aici e ţara mea şi aici vreau să trăiesc.
Uneori le povestesc copiilor mei despre viaţa grea pe care am avut-o acolo. Dar
ei îmi răspund: ”Mamă, de ce ne povesteşti despre acele timpuri grele? Vrei să
avem şi noi viaţa ta?” Eu cred că tineretul de astăzi nu este interesat de aceste
evenimente din trecut. Ei n-au auzit de deportări şi nici nu ştiu ce înseamnă acest
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cuvânt. Cred că acesta este un motiv în plus pentru ca istoriile noastre să fie
povestite şi publicate.

Silvia Gangan
Născută: 1934, raionul Otaci
M-am născut în satul Cernoleuca din judeţul Otaci, într-o familie de oameni
intelectuali. Tatăl meu a studiat în România, şi era director de şcoală în satul natal.
El lucra foarte mult şi mai târziu a fost transferat la şcoala din Livădeni.
Mama era unicul copil într-o familie înstărită, fiind şi o femeie foarte educată.
Nu am avut norocul s-o cunosc pe mama, pentru că ea a murit când eu aveam doi
ani şi jumătate. O cunosc numai din fotografii.
Mi-o amintesc pe bunica din partea mamei, care m-a luat sub ocrotirea ei. Eu
eram unica ei nepoţică, dar din păcate a murit şi ea în curând. Bunica a suferit
foarte mult după moartea mamei mele. Îmi amintesc foarte puţine lucruri din acele
timpuri, dar îmi aduc aminte cum veneau băieţii din sat de Crăciun şi ne colindau.
Îmi amintesc obiceiurile frumoase din acele timpuri.
Eu eram la bunici în noaptea când au venit soldaţii să-i aresteze. Noi dormeam,
când de-odată câinele vecinilor a început să latre puternic. Poarta era închisă, dar
soldaţii au intrat în curte şi au început să bată în uşă. Era un zgomot teribil şi
credeam că a venit sfârşitul lumii. Bunicii auziseră că vor fi arestări în sat şi că
posibil să-i „ridice” şi pe ei. Când în acea noapte au venit soldaţii, bunica mi -a spus
să sar pe ferestruica de după cuptor şi să fug la tata. Eu am fugit la vecini. Ei erau
săraci, dar foarte speriaţi şi se temeau şi ei de deportare. Am stat în casa lor toată
noaptea, iar dimineaţa tata a venit şi m-a luat la el.
Aţi putea întreba de ce buneii n-au fugit, când au auzit de la vecini că vor fi
arestaţi? Unde-ar fi putut ei să se ducă? Cum ar fi trăit? Bunicii şi-au zis: ”Dacă aşa
vrea Dumnezeu, aşa să fie. Totul e în puterea Domnului”. Astfel ei au fost trimişi în
exil în regiunea Novosibirsk.
Eu n-am ştiut, de ce au fost exilaţi bunicii mei. Mult mai târziu, am citit în
documente că ei erau ”culaci”, deoarece aveau nouă hectare de pământ, pe care-l
prelucrau de dimineaţă până noaptea târziu. Nu stăteau nici un minut. Lucrau tot
timpul, pentru că aveau o gospodărie mare cu vaci, cai, păsări, albine, o maşină de
treierat şi multe altele. Îmi amintesc cum mergând dimineaţa pe deal la lucru, mă
încuiau în casă şi-mi spuneau să nu deschid uşa la nimeni.
În timpul foametei din 1947-48, eu trăiam cu buneii. Ei aveau un loc secret în
cuptor unde ascundeau o parte din grâu. Şi când autorităţile au ve nit şi-au măturat
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tot grâul din pod, bunicii mai aveau ceva rezerve, pentru că soldaţii n -au găsit
ascunzătoarea. Iată de ce eu n-am suferit din cauza foametei prea mult. Îmi
amintesc cum duceam pâine vecinilor, care n-aveau nimic de mâncare.
Între timp tata se recăsătorise şi cred că mai mult de dragul meu. După
deportarea bunicilor, am trăit un an la Livădeni cu tata şi mama-vitregă. Dar n-am
simţit nici odată că am mamă, pentru că mama-vitregă se comporta foarte rău cu
mine. Eram ca o străină în casa ei. Mama-vitregă mai avea o fiică a ei şi eu eram
asemenea Cenuşăresei. Sora-vitregă făcea ceva rău, dar spunea că eu am făcut.
Ţin minte că în curte era un nuc înalt şi eu mă căţăram în el, ca să fiu mai aproape
de mama (care credeam că e sus în ceruri) şi mă rugam la ea să mă ajute şi să mă
apere.
În Livădeni am absolvit 7 clase. Vroiam să-mi continui studiile şi aveam o
mulţime de planuri de viitor. Dar toate visurile mele s-au spulberat într-o noapte de
august a anului 1950, când tata a fost arestat. Îmi amintesc cum am auzit o maşină
venind. Noi o numeam „maşina neagră”. Vre-o trei militari au intrat în casă şi au
strigat la tata să se îmbrace şi să meargă cu ei. Ei aveau revolvere şi se purtau de
parcă tata era un criminal. Criminal? Cum putea el fi un criminal? El şi-a petrecut
toată viaţa la şcoală şi era un om minunat care n-a făcut rău nimănui niciodată. Tot
timpul m-a învăţat să fac bine, să ascult, să iubesc oamenii şi să cred în Dumnezeu.
Dar a fost arestat şi trimis în lagăr în Siberia.
Tata a scris multe scrisori lui Stalin, în care dovedea că nu este vinovat cu
nimic. Dar a fost eliberat abia după moartea lui Stalin. Către acel timp tata era deja
foarte bolnav, pentru că în Irkutsk a fost condamnat să lucreze într -un lagăr sub
pământ, unde se prelucrau chimicale foarte toxice, care erau folosite la producerea
armamentului. Nimeni nu rezista în acele condiţii, deaceea erau forţaţi să lucreze
doar cei condamnaţi. Nimănui nu-i păsa dacă vor muri sau nu.
Când l-au luat pe tata, eu nu înţelegeam nimic, atât de speriată şi îngrozită
eram. Ţin minte doar că ne-a spus să fim liniştite, că el nu e vinovat şi se va
întoarce „mâine ori poimâine”. El era foarte calm, pentru că ştia că nu au pentru
ce-l lua.
În 1943, când armatele româneşti şi germane erau în Basarabia, tatăl meu era
director de şcoală şi autorităţile l-au pus şi primar, probabil pentru că avea studii.
Eu ţin minte că pe acele timpuri, cu toate că risca foarte mult, el ascundea la noi
evrei care erau urmăriţi de nemţi şi mă trimitea pe mine să le duc de mâncare. El a
fost primar o perioadă scurtă, nu a făcut rău nimănui, ci dimpotrivă, a scăpat mulţi
oameni de la moarte.
Tata a stat în GULAG 6 ani. Când s-a întors acasă, arăta mult mai bătrân la cei
60 de ani. Era foarte bolnav şi distrus fizic şi sufleteşte. Bucuria pe care am simţit-o
când s-a întors a fost umbrită de starea în care se afla tata: un om bolnav,
îmbătrânit şi distrus. Era numai piele şi oase, fără nici o speranţă în viitor...
Mai târziu, când am primit certificatul de reabilitare, în el era scris că a tata fost
condamnat, pentru că fusese primar pe vremea românilor. Dar este considerat
nevinovat pentru că nu a încălcat nici o lege.
În 1950, după arestul tatălui meu, eu am mers cu nişte verişoare la şcoala
pedagogică din Bălţi. Anul şcolar începuse deja. Eu m-am dus la director, n-am să
uit niciodată aceasta, cu atestatul meu de eminentă. I -am povestit istoria vieţii
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mele şi, spre mirarea mea, el m-a primit la şcoală, mi-a dat bursă şi cămin. Şi eu
trăiam numai din bursa pe care o primeam.
Cel mai greu mi-a fost în primul an. Mi-am făcut mulţi prieteni şi eram stimată
de colegii mei, dar ascundeam de ei adevărul dureros. Mă străduiam să învăţ tot
atât de bine ca mai înainte. Însă dragostea de carte era distrusă de durerea ca re-o
păstram în suflet. Îmi părea că trăiesc în cu totul altă lume. Sufeream foarte mult
din cauza singurătăţii şi uneori îmi părea că e sfârşitul lumii. N -aveam ajutor de la
nimeni. Eram distrusă complet... Uneori cred că copiii care au fost deportaţi
împreună cu părinţii lor au avut o viaţă mai uşoară, fiind cu mama şi tata lor.
Eu împărţeam bursa astfel încât să-mi ajungă în fiecare zi pentru o bucăţică de
pâine. În cămin stăteam câte vre-o 30 de fete în cameră. La toate veneau părinţii şi
le aduceau de mâncare, numai la mine nu venea nimeni. Eram atât de disperată,
încât băgam capul sub pernă să nu mă vadă nimeni şi plângeam. Uneori, în vacanţă
ori de sărbători mergeam la mama-vitregă, pentru că acolo erau toate hainele şi
lucrurile mele. Dar ea nu prea era bucuroasă să mă vadă. Totuşi, uneori îmi dădea
posmagi, pe care-i luam la şcoală ca să am măcar puţin ce mânca. Nu ştiu cum am
supravieţuit. Nu ştiu cum am reuşit să trăiesc zi de zi când îmi amintesc ce foamete
am tras în acea perioadă.
Mai târziu şi bunicii mi-au povestit cum au fost duşi în Siberia în vagoanele
pentru vite, fără mâncare şi fără apă. Nici ei singuri nu ştiu cum au putut
supravieţui în acele chinuri. Când au ajuns la destinaţie au fost lăsaţi pe un câmp
nu departe de pădure, şi li s-a spus că acolo vor trăi şi acolo vor munci. Ce şi cum
îşi vor face, aşa vor trăi. Au început toţi să -şi sape bordeie în pământ, să taie crengi
din pădure pentru a face un lăcaş unde să trăiască, pentru că venea iarna.
Erau acolo şi nişte câmpuri unde fuseseră cartofi şi oamenii mergeau şi
strângeau de pe urmă ce-a mai rămas. Cartofii şi i-au salvat de moartea sigură de
foame din primul an de deportare. Peste câţiva ani, cei exilaţi şi -au sădit grădini şi
aveau câte ceva pe lângă casă. Dar totuşi duceau o viaţă foarte grea pentru că
nimeni n-avea grijă de ei. Mulţi au murit din lipsă de ajutor medical şi din cauza că
n-au rezistat condiţiilor dificile de acolo.
Bunicii s-au întors după moartea lui Stalin, prin 1956. Casa le-a fost confiscată
când au fost deportaţi, dar aveau rude care i-au ajutat şi le-au dat o casă să
trăiască într-un alt sat. Între timp, eu terminasem deja şcoala pedagogică şi lucram
de un an, dar doream să-mi continui studiile. Într-o zi am îndrăznit şi am mers la
bunici cu gând să-i rog să mă ajute să-mi continui studiile. Dar când i-am văzut cît
de bătrâni şi de bolnavi erau, n-am mai cerut ajutor de la ei.
Învăţam la secţia fără frecvenţă şi lucram în şcoala din Codova, raionul Drochia.
Primeam un salariu foarte mic şi nu-mi puteam permite să-mi cumpăr întotdeauna
cele necesare, să plătesc gazda, să mănânc. Salariul abia îmi ajungea pentru toate
acestea, dar eu doream să supravieţuiesc şi să învăţ.
Copiii mă iubeau foarte mult şi eu îi iubeam. După ce terminam lecţiile, copiii
din clasă mă conduceau până acasă. Oamenii din sat când mă vedeau, îmi spuneau
„cloşca cu pui”. Şi azi iubesc copiii şi-mi place să lucrez cu ei. În copii am văzut tot
ce-i mai frumos în această lume. Am văzut în ei sinceritatea, iubirea şi ei au fo st
familia mea. Când am început să predau matematica la şcoala auxiliară pentru copii
bolnavi, îmi plăcea mult să-i învăţ şi lor le plăceau lecţiile mele. N-am să uit
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niciodată cum stăteau cu mânuţele-n sus să răspundă la întrebările mele. Lor nu le
plăceau alte lecţii decât cele de matematică. Se mirau toţi cum le plăcea
matematica. Dar eu o predam prin jocuri şi astfel ei judecau mai repede.
Când fiul meu a trebuit să meargă la şcoală, m-am gândit că pentru el va fi mai
bine dacă-l voi aduce în oraş să înveţe. Aveam un unchi în oraş, care ne-a propus
să locuim la el. Astfel în 1966 ne-am mutat în Chişinău.
Deportarea bunicilor şi condamnarea tatei mi-au provocat multe probleme în
activitatea mea. Unii se uitau rău la mine şi mă numeau „fiică de culac”. A m suferit
mult din cauza aceasta. Chinurile mele s-au atenuat când am venit în Chişinău,
pentru că aici nu se prea interesau cine au fost părinţii mei.
Deşi am ştiut că nefiind comunistă , nu-mi voi putea face o carieră, eu n-am
dorit să devin membru al partidului comunist. Comuniştii mi-au distrus viaţa. Ei au
călcat în picioare tot ce-a fost mai scump pentru mine - mi-au distrus bunicii, pe
tata, le-au furat munca lor de-o viaţă.
Uneori mă gândesc de ce anume eu am fost cea care a fost supusă atâtor
chinuri? Eu, care toată viaţa am fost cinstită şi nu am făcut rău la nimeni, de ce am
fost distrusă şi furată? De ce familia mea a fost distrusă?
Ce pot să le spun generaţiilor care vin? Să lupte pentru drepturile lor. Să simtă
că trăiesc cu adevărat în ţara lor. Să lupte pentru ca minciuna, hoţia şi corupţia să
nu fie la putere. Să lupte pentru o ţară, în care oamenii să se simtă liberi. Să nu
îndure foamete. Să poată respira şi gândi liber. Să nu stea noaptea cu teama, că va
veni cineva şi le va lua părinţii, bunicii sau copiii de lângă ei. Să lupte pentru o
societate unde este preţuit omul. Vreau să spun generaţiilor care vin că bunătatea
şi omenia trebuie să învingă în această lume.
„MI S-A LUAT PINA SI NUMELE”

Antoneta Gordea
Născută: 1941, raionul Donduşeni
Exilată: regiunea Tiumeni
Istoria vieţii mele şi a familiei, părinţilor şi rudelor mele este strâns legată de
istoria mult-pătimitului meu pământ basarabean. Am fost ultimul din cei şase copii
ai părinţilor mei - Elizaveta şi Mihail Rotaru.
M-am născut în toamna anului 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial,
într-un spital militar din oraşul Sochireni, Ucraina. Naşterea mea într -un loc străin,
departe de casă, a fost ca un semn al timpurilor ce veneau - al unei vieţi trăite pe
pământuri străine, departe de mult-iubita Moldovă. Aşa a început viaţa mea, a celei
care eram Antoneta Rotaru (Gordea este numele d upă căsătorie).
Tata şi mama, ţărani simpli, au primit în 1924 şase hectare de pământ. Pe
atunci, satul meu Scăieni, judeţul Donduşeni, făcea parte din Regatul Român,
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regiunea fiind numită Basarabia. Părinţii mei împreună cu copiii, lucrau din greu
pentru ca pământul să aducă roade. Către 1940 ei aveau cca 30 ha de pământ. La
momentul acela, Uniunea Sovietică a ocupat Basarabia şi părinţii mei au fost
declaraţi „chiaburi” şi „exploatatori”. Iar noi, copiii, eram fii şi fiice de chiaburi.
Acest stigmat ne-a urmărit toată viaţa. În loc să fim mândri de munca părinţilor
noştri, eram numiţi „duşmani ai poporului”. Am fost umiliţi, forţaţi să plătim cele
mai grele taxe şi după toate mai eram numiţi „exploatatori”.
În 1949, fraţii şi surorile mai mari erau de-acum căsătoriţi. Astfel, am fost
arestaţi şi exilaţi în Siberia numai noi trei – eu, mama şi tata. Amintirile mele din
acea zi, 6 iulie 1949, sunt amintirile unui copil, pentru că aveam numai 7 ani. Când
m-am trezit În dimineaţa acelei zile groaznice, am văzut dezordine în casă şi ochii
plini de lacrimi ai părinţilor mei. În ogradă erau mulţi oameni, printre care şi soldaţi
înarmaţi. Era o dimineaţă senină şi răcoroasă de vară. Puteam eu să ştiu în acea
dimineaţă cît de mult se va schimba viaţa mea?
Datoria mea în fiecare dimineaţă era să duc vaca pe şes. Astfel, după ce m -am
trezit, am alergat imediat la vacă. Soldaţii din ogradă au început a râde şi mi -au
spus că nu mai trebuie s-o duc la păscut. Când am fost urcaţi în căruţe pentru a fi
duşi la gară, nepoata mea, Raia, care era de vârsta mea, a venit în fugă la mine,
întrebând: ”Neta, cine va paşte vaca voastră acum?” De unde să ştie sărmana
copilă, că toate animalele noastre vor fi duse la colhoz şi că ea va muri peste o lună
şi jumătate de poliomielită.
Tatăl meu, care a fost întotdeauna economicos şi muncitor, a căzut într -o
depresiune nervoasă. El se simţea vinovat de necazurile noastre; se gândea c ă ne-a
tratat cu duritate, că nu ne-a cumpărat haine şi cadouri frumoase, ci ne -a pus să
lucrăm din zori până-n noapte pentru a cumpăra mai mult pământ şi vite. Singura
sa dorinţă a fost să fie un bun gospodar şi un tată bun, să -şi mărească averea şi so lase copiilor lui. Dar visurile i s-au năruit în acea dimineaţă, familia lui fiind
declarată „duşmani ai poporului”.
Am fost exilaţi în Siberia şi am ajuns în regiunea Tiumeni, satul Viculora. Pe
pământurile străine, tatălui meu i s-a dat însărcinarea să care în sat laptele de la o
fermă care se afla la o depărtare de 5 kilometri. Prima noastră iarnă în Siberia a
fost rece, cu multă zăpadă şi el a murit pe drum de frig. Corpul lui zace şi acum
sub gheaţa Siberiei.
Aşa am rămas numai eu cu mama. Ea ajunsese la vârsta de 51 de ani, iar eu
aveam pe atunci 8 ani. Cum să supravieţuim? Cum să ne câştigăm existenţa? Nu
cunoşteam limba. Iernile siberiene erau grele şi baraca în care trăiam era
supraaglomerată. În ea locuiau trei familii. Podeaua ne servea în acel aşi timp ca
dormitor, bucătărie şi masă pentru a mânca şi a face temele. Mama lucra în colhoz
şi era obligată să lucreze un anumit număr de zile („vîhod” -ieşire) pentru a putea
primi cele 200 gr de grâu pe ziua de lucru. Dar, chiar dacă mama lucra foarte m ult,
ea nu primea mai mult de 6 kg de grâu pe lună şi acesta nu era suficient pentru a
supravieţui. Iată de ce ea a început să lucreze şi cu ziua pe la casele oamenilor,
pentru a câştiga nişte cartofi de mâncare. Ea spăla, clădea sobe şi ceea ce nu ştiau
să facă să facă localnici: ungea pereţii cu lut, îi dădea cu var şi altele. Vara, în
timpul vacanţelor, lucram şi eu în câmp: strângeam inul din care era ţesută pânza,
adunam grâul în snopi şi multe alte lucrări care ni se cereau să le facem. Câţiva ani
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mai târziu, eu cu mama am lucrat la o femeie care ştia carte şi care a scris multe
scrisori la Moscova, argumentând că noi nu avem nici o vină, dar n -am primit nici
un răspuns. Abia după moartea lui Stalin am putut să ne întoarcem acasă.
Mama avea o tigaie de demult, încă înainte de a mă naşte eu. O tigaie veche,
care a văzut de toate şi care a fost cu noi în timpurile cele mai grele. Pentru că nu
aveam suficient ulei la prăjit, mama turna numai un pic, pentru miros, punea puţină
ceapă şi mulţi cartofi - mâncarea noastră de bază. Până la urmă, tigaia s-a ars pe
jumătate. După cartofi, noi de obicei beam ceai. Practic, aceasta era mâncarea de
fiecare zi, plus puţină pâine.
Pâinea era împărţită câte puţină şi în fiecare dimineaţă mama se ducea să stea
în rând, multe ore, îmbrăcată în paltonul ei subţire şi îngheţa de frig. Apoi, când
aproape să-i ajungă rândul, venea acasă şi mă trezea să merg şi eu să-mi iau raţia
de pâine, pentru că nu se dădeau două porţii unei persoane. Ţin minte odată,
înainte de Paşte, ni s-a dat şi pâine albă şi pâine neagră. Am venit acasă cu două
pâini, ne-am aşezat şi eu am rugat-o pe mama să-mi dea o bucăţică de pâine albă.
Ea mi-a zis: ”bine, ia o bucăţică”. După aceea am mai mâncat o felie , apoi încă una,
până ne-am pomenit că am mâncat o jumătate de pâine. Vă închipuiţi? Nici pâine
nu aveam de-ajuns. Uneori, eu mergeam cu o căldăruşă la lăptărie şi aşteptam să
fie prelucrat laptele de pe care se separa frişca. Astfel, noi puteam cumpăra lapte
degresat („obrat”) pentru că nici acesta nu se dădea gratis. Aşa trăiam noi.
Dar totuşi, primul an a fost cel mai greu. Nu ştiam limba rusă deloc şi aveam
probleme la şcoală. Nu aveam haine potrivite pentru iernile reci din Siberia şi
adesea mă îmbolnăveam. Iar când tata s-a îmbolnăvit şi a murit, am suferit enorm.
Stresul puternic din acea perioadă s-a transformat într-o stare deprimantă care m-a
însoţit toată viaţa.
În clasa întâia nici nu vroiam să merg la şcoală, dar din clasa a treia am început
să mă obişnuiesc şi mergeam cu plăcere. Mama îmi spunea să învăţ această limbă
nouă. Îmi amintesc cum am învăţat cuvântul „svisteti”- a şuiera. Eram în clasa
întâia, un băiat a fluierat şi învăţătoarea a întrebat: ”cine a fluierat?”. El a răspuns:
”eu” şi atunci am înţeles ce înseamnă „svisteti”. Aş a am învăţat eu această limbă.
Aveam şi o carte cu o poveste în limba rusă ”Cei trei urşi”. Era foarte complicată
pentru mine, dar eu am învăţat-o pe de rost şi în fiecare seară i-o „citeam” mamei.
În cele din urmă, mama a remarcat: ”citeşti aceeaşi poveste”, şi m-a pus să citesc
şi alte poveşti. În clasa a treia aveam o învăţătoare nouă, care era interesată de
multe lucruri. Datorită ei, a început să-mi placă să merg la şcoală şi am terminat cu
succes clasa a şaptea. Când eram prin clasa a 5 -a, mama a început să vină la
adunările părinteşti. Chiar dacă nu înţelegea multe lucruri în rusă, continua să vină
la adunări. Învăţătoarea mă lăuda, mama era mulţumită de mine şi oamenii au
început să ne respecte.
Dar, pe de-o parte eram lăudată, iar pe de alta mi s-a luat numele. Mi l-au
schimbat. Numele meu, Rotaru, l-au schimbat în Rotari. Apoi, când le-am spus că
mă cheamă „Antoneta”, ei au spus că nu au aşa nume. Şi am devenit „Antonina”.
Până şi numele mi-a fost schimbat. Mai târziu şi noul meu nume, Antonina, a fost
prescurtat în Nina. Când am luat adeverinţa de zece clase, mi -au cerut certificatul
de naştere, unde eram scrisă „Antoneta”. Dar ei îmi schimbaseră deja numele în
Antonina.
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În Siberia, moldovenii i-au învăţat pe localnici cum să mulgă oile. Siberienii
ţineau oile numai pentru lână şi le tundeau de două ori pe an. Lâna o foloseau
pentru a face tradiţionalele pâsle, ”valenki”. Au rămas miraţi că oile pot fi mulse şi
că laptele de oi este atât de bun!
Din familia noastră şi cei care au rămas în Moldova, de-asemenea au avut de
suferit. Nenorocirile se perindau una după alta. Un fratele al meu nu a putut să se
angajeze la muncă nici în colhoz şi nici în sat. Nu era acceptat pentru că era fiu de
chiabur, „fiul duşmanilor poporului”. Şi-atunci a fost nevoit să meargă pe jos în
fiecare zi la lucru într-un colhoz la 5 km distanţă de sat. Şi nepoata mea Raia,
copilul fratelui meu, a decedat de poliomielită.
Una din surorile mele, care era învăţătoare, nu a fost deportată pentru că era
măritată şi avea alt nume. Dar, fiind chiar şi bolnavă de tuberculoză, autorităţile au
dat-o afară din casă. Mai întâi a stat la o soră, apoi la o mătuşă. Ea avea nevoie de
antibiotice în permanenţă, dar salariul de învăţătoare era mic. Cât timp părinţii mei
erau în Moldova, ei vindeau ba o vacă, ba alte produse şi îi cumpărau antibiotice.
Dar, după ce noi am fost deportaţi, ea nu a putut să-şi cumpere medicamentele
necesare şi a murit la numai 31 de ani.
Un alt frate a absolvit liceul comercial din Bălţi şi a reuşit să se angaje ze
contabil într-un colhoz. Dar şi aici avea probleme. Cineva a scris la KGB că un fiu de
chiabur e contabil. Şi-atunci au început să vină comisii din raion, pentru a găsi un
motiv să-l concedieze. Dar contabilul-şef era ucrainean, un om bun şi înţelegător.
Înainte de controalele de la raion, el îl trimitea pe fratele meu acasă, spunându -i:
”Dima, du-te şi stai câteva zile, până trece controlul. Apoi te vei întoarce la lucru”.
Aşa a continuat până la moartea lui Stalin. Pe urmă, l -au mai lăsat în pace.
După cum vedeţi, vieţile noastre şi vieţile membrilor familiei noastre au fost
distruse de regimul totalitar comunist.
Pe timpul lui Stalin a fost imposibil să ne întoarcem acasă. Mama îmi povestea
de multe ori cu lacrimi în ochi despre viaţa în Moldova. Ea spunea, plângând:
”Draga mea, noi n-am fost duşmani. Nu am ucis pe nimeni, n-am stricat familia
nimănui. Noi am muncit foarte mult. De ce să ni se întâmple nouă una ca asta?”
Acum, când oamenii spun: ”Pe-atunci era bine de trăit”, eu nu-i judec. Dar pentru
noi acestea au fost timpuri foarte grele. Nouă ne era dor de casa noastră, de
familia noastră, de ţara noastră. Mama plângea în fiecare zi. Toate drumurile din
sat au fost udate de lacrimile mamei.
În toamna anului 1955, o persoană oficială a venit la noi şi i-a spus mamei: ”A
venit un document, în care se spune că acum sunteţi libere”. Mama nu putea crede.
Documentul venise în luna mai şi ei ni l-au dat abia în octombrie. Aveam mulţi
cartofi pregătiţi pentru iarnă, aproape două tone, deoarece aceasta e ra mâncarea
noastră de bază. Era frig, dar în zece zile mama a vândut toţi cartofii şi tot ce mai
aveam prin casă. Ne-am întors în Moldova, luând cu noi numai cărţile mele şi două
cutii cu lucruri de-ale noastre.
În Moldova ne-au dat voie să ne întoarcem în satul nostru, dar nu ne-au
restituit casa. Ea a fost transformată mai întâi în punct medical , apoi a fost
maternitate şi la urmă grădiniţă de copii. Cineva din sat ne-a oferit un sarai să ne
adăpostim, apoi statul ne-a dat o casă dărăpănată şi plină de şobolani. De câteva
ori mama a intrat în casa noastră, dar de fiecare dată era scoasă afară cu forţa, de
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mâini şi de picioare. Odată, când se făceau reparaţii la punctul medical, o uşă a
fost uitată descuiată şi mama a intrat noaptea în casă cu o pernă şi o plapumă. Eu
învăţam pe atunci la Bălţi. Primarul a venit cu doi consilieri şi au dat -o jos de pe
cuptor. Şi atunci ea le-a spus: ”Puteţi să mă omorâţi, dar asta este casa MEA. Eu
am construit-o cu lacrimile şi sângele meu şi asta este casa MEA. Puteţi să mă
ucideţi chiar aici, pe loc. Duceţi -mă la cimitir şi îngropaţi-mă, dar eu nu ies de aici.
N-am unde să merg. Nu pot merge să stau la copiii mei. Ei îşi au familiile lor”. În
cele din urmă ei au spus: ”Las-o să stea”. Aşa a rămas ea să trăiască într-o parte
de casă. În cealaltă parte, cea mai mare, era grădiniţa satului, casa rămânând a fi
proprietatea colhozului.
Aşa cum spuneam, viaţa mea s-a schimbat brusc din acea zi fatală de iulie. Mam născut într-o localitate străină şi am trăit toată viaţa printre străini, departe de
satul meu. După întoarcerea din Siberia, am învăţat la Bălţi, apoi am fost trimisă să
lucrez într-o altă localitate. M-am căsătorit cu un medic care a lucrat în armată
timp de 25 de ani. La început am locuit în regiunea Krasno iarsk, la est de Sibirsk,
unde s-a şi născut primul nostru copil. Apoi, am fost transferaţi în oraşul Nikolaev
din Ucraina, unde s-a născut a doua fiică. În final, soţul meu a fost trimis să lucreze
chirurg într-un spital militar din Ungaria. Am trăit departe de Moldova 25 de ani.
Copiii mei au crescut şi vorbeau numai ruseşte. Părinţii mei au fost români, eu nu
ştiu cine sunt, iar copiii mei sunt, într-un fel, ruşi. Acum, nepoata mea învaţă în
limbă română la liceul” Dante Aligheri” din Chişinău, şi eu sunt nespus de
bucuroasă şi mândră de ea.
Suferinţele provocate de represiuni, m-au măcinat toată viaţa mea. Pentru mine
a fost foarte dificil să mă acomodez de fiecare dată la un nou loc de trai, în special
când ne-am mutat de la Nikolaev. Mă simţeam mereu deprimată şi aveam o frică
ascunsă, pe care o purtam de ani de zile. Mi -am mai revenit abia după ce am fost
la baştina mea - în satul natal. Am stat acolo câteva zile şi am mers la mormintele
mamei, bunicilor şi străbunicilor mei. Abia după aceea am simţit că pământul natal
îmi dă putere să trăiesc mai departe. Când m-am întors acasă, m-am simţit mai
bine.
Iată de ce zic de multe ori că ruşii, ucrainenii şi alţii care trăiesc în Moldova,
departe de ţara lor, nu se vor simţi niciodată bine aici, pentru că n u au rădăcini,
nici măcar una.
Acum eu stau în Chişinău, dar în fiecare vară merg la mama-soacră, care are 81
de ani şi o ajut la lucru în grădină - la săpat, la plantat legume şi la strâns recolta.
Mă întorc la Chişinău prin octombrie, plină de forţe noi - spirituale şi fizice.
Ştiţi desigur, că în timpul puterii sovietice, era interzis să mergi la biserică.
Chiar şi copiilor li se interzicea să meargă cu colinda, uratul şi alte obiceiuri de
sărbători. În Moldova există un frumos obicei, când copiii merg de Crăciun pe la
casele prietenilor, vecinilor, rudelor, şi cântă colinda pentru Isus: ”Trei crai de la
răsărit/ Noi cu steaua ne-am pornit/ Ne-am pornit la Ierusalim/ Să aflăm de
Hristos”. Dar în perioada sovietică aşa ceva nu se permitea. Noi nu aveam v oie să
practicăm tradiţiile noastre, să ne respectăm religia. Astăzi în sfârşit, noi putem
merge deschis la biserică, ceea ce este foarte important pentru mine. Credinţa mă
ajută să trăiesc şi să suport tristeţea şi durerea trecutului meu.
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Valentina Hamurari
Născută în anul 1928, Chişinău
Deportată în Kazakhstan
În anul 1941 tatăl meu lucra ca maşinist-mecanic la calea ferată din Chişinău.
Prin iunie trebuia să plece într-o deplasare de serviciu. Dar într-o zi el a fost trimis
acasă şi i s-a spus că deplasarea va avea loc altă dată. A doua zi la ora 5
dimineaţa, am fost treziţi de către soldaţi înarmaţi care ne -au ordonat să ne
îmbrăcăm şi să ieşim din casă. Astfel, tata a fost trimis într-o altă deplasare – spre
GULAG, în Siberia.
Tatăl meu s-a născut în anul 1902, mama în anul 1910, eu în anul 1928, fratele
meu în anul 1932 şi al treilea copil în anul 1938. Mama era însărcinată când noi am
fost arestaţi şi a născut al patrulea copil în tren.
În acea dimineaţă de iunie a anului 1941, ne-au spus să luam nişte haine şi să
urcăm intr-o căruţă. Toţi plângeam. Tatăl meu era un simplu muncitor. De ce ni se
întâmpla aceasta tocmai nouă? Bunica mea cu care am împărţit acelaşi pat timp de
12 ani era şocată.
Ne-au dus la gară şi ne-au încărcat în vagoane pentru animale. Erau multe
familii acolo – bătrâni şi femei cu copii. Timp de o lună cât a durat călătoria ne-au
dat să mâncam doar pâine de secară. Of, câtă foame am îndurat! Dacă aveam
noroc, la unele staţii prin care treceam, localnicii ne ofereau m âncare şi apă.
Oamenii din tren, majoritatea femei si copii erau foarte necăjiţi şi trişti. Tata a
fost dus într-o direcţie necunoscută împreună cu alţi bărbaţii, care de asemenea au
fost separaţi de familiile lor. Când mama mea a născut, nu aveam apă cu ce s-o
spălăm, nici pe ea şi nici pe copil.
Călătoria a fost oribilă şi foarte chinuitoare. Nu ştiam ce ni se va întâmpla, nu
ştiam nici unde ne duc şi nici unde a fost trimis tatăl nostru. Până am ajuns la
destinaţie, în Kazakhstan, a început războiul. Deoarece în locul unde eram trimişi
nici staţie nu era, trenul nu s-a oprit pentru ca noi să coborâm. Am fost aruncaţi din
mers ca pe nişte bucăţi de lemne. Era îngrozitor. Am stat o zi fără apă şi mâncare şi
fără dreptul de a ne mişca din loc. Apoi au venit căruţele şi luau câteva familii
odată şi ne duceau la o bază, numită „numărul 8”. Acolo erau deja familii de
ucraineni care au fost aduşi anterior cu alte două trenuri. Un tren a adus aproape
numai copii care au fost duşi la orfelinate.
Fratele meu care a fost născut în tren a decedat la vârsta de o lună, deoarece
mama nu avea lapte să-l hrănească. Mama avea nişte cercei si un colier cu o cruce,
pe care le-a schimbat pe nişte pesmeţi şi câteva kilograme de crupe. Am vândut tot
ce am putut pentru a nu muri de foame.
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În fiecare zi, la ora 6 dimineaţa responsabili înarmaţi băteau la uşă şi o
trimiteau pe mama la muncă. De obicei ea lucra în câmp la strânsul bumbacului şi
la prelucrarea pământului. Eu stăteam acasă cu fraţii mei mai mici. Câteodată şi eu
mergeam pe câmp să caut ceva de mâncare ori cerşeam pe la casele oamenilor
pentru a hrăni familia.
Noi locuiam 3 familii într-o baracă. În baraca noastră eram noi, patru suflete
chinuite, o femeie în vârstă şi o altă femeie care avea o fiica adolescentă şi mai
târziu a născut al doilea copil. Soţul ei a locuit acolo pentru puţin timp, apoi au fost
separaţi. Ea nu putea lucra şi nu avea nimic. Din când în când, ea mai lucra câte
ceva pentru familia directorului bazei şi primea puţină mâncare. Într -o zi, dânsa mia zis să mergem împreună la director acasă, unde a văzut în bucătărie nişte pâine.
A deschis fereastra cu un cuţit şi eu am intrat în casă prin geamul deschis. În acel
moment, am auzit vocea directorului. Am închis geamul şi m-am ascuns, rugândumă la bunul Dumnezeu să nu mă găsească.
Când el a plecat, eu am luat pâinea, i-am dat-o femeii şi am fugit. A doua zi a
fost un adevărat coşmar, când s-a descoperit că cineva a spart casa şi a furat
pâinea. Chiar dacă femeia era în relaţii bune cu familia directorului, el nu ne-ar fi
salvat de la pedeapsă, dacă s-ar fi aflat că noi am furat pâinea. Dar acea femeie
era foarte săracă şi disperată şi mi-a propus să mai merg odată cu ea după pâine.
Mama nu mi-a mai permis, spunând că mai bine murim de foame. Aşadar, femeia a
lut-o pe fiica ei şi s-au dus să fure pâine. Când ele s-au apropiat de casa
directorului, au fost observate. Fata a reuşit să fugă, iar femeia a fost împuşcată şi
a murit.
În timpul războiului „baza numărul 8” a fost transformată într -o tabără pentru
prizonieri de război. Aici erau aduşi prizonierii nemţi şi în mare parte împuşcaţi,
dacă se îmbolnăveau şi nu mai puteau lucra. Pe noi ne-au mutat la un kilometru şi
jumătate depărtare de tabără. Dar când trebuia să prelucrăm pământul, în câmp se
puteau vedea mâini ori picioare care nu erau bine îngropate în morminte.
Locul unde trăiam noi, era asemenea unui deşert, unde şacalii veneau la
ferestrele noastre şi ne îngrozeau cu urletele lor. Am fost cazaţi în camere înguste
şi lungi de 18 metri, unde locuiam cu o femeie, fiul şi cele două surori ale ei. Nu
aveam mese, scaune şi toţi dormeam pe paturi de lemn. Pentru a face patul mai
moale, umpleam saci cu paie, care ne serveau drept saltele. Toţi eram bolnavi şi
sufeream de foamete. Fratele meu era numai piele şi oase şi era foarte bolnav de
plămâni.
Băştinaşii creşteau oi şi, când făceau brânză, mergeam şi -i rugam să ne dea
zer. În mijlocul bazei, se prepara mâncare într-o cratiţă mare pentru localnicii care
lucrau pe tractoare şi maşini mari. Uneori, după ce mâncau ei, bucătăreasa ne
dădea şi nouă din restul mâncării.
Unica mâncare pe care o primeam era pâinea. Pe mine mă trezeau la ora trei
dimineaţa să stau la magazin la rând, să cumpăr pâine. Fiecare adult avea o cartelă
pentru 600 grame de pâine pe zi şi copiilor li se dădeau 250 g. de pâine. În unele
din zile, aceasta era toată mâncarea noastră.
Primăvara obişnuiam să parcurg distanţe mari pentru a căuta hrană. Împreună
cu fratele meu, adunam broaşte ţestoase care plecau să depună ouăle . Săpam cu
mâinile prin nisip să le găsim şi apoi le puneam pe o parte şi separam carnea de
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carapace cu un cuţit şi un ciocan. Le puneam într -un sac şi duceam carnea acasă
pentru a pregăti mâncare din ea. Era foarte gustoasă. Dacă găseam ouă de broască
ţestoasă le mâncam imediat, să nu murim de foame.
Câteodată noaptea găseam pe drum arici, pe care-i ardeam în foc până le
dispăreau acele, apoi î-i curăţeam. Aricii aveau sub piele grăsime şi noi prăjeam
carnea de broască în ea. Pentru iarnă, puneam carnea sărată în bo rcane. Grăsimea
o foloseam de asemenea la prepararea supei dintr -o buruiană sălbatică care creştea
acolo („orache”).
Tot timpul cât am locuit acolo tânjeam, dorind să ne întoarcem în Moldova, să
pregătim o tigaie cu fasole şi mămăligă şi să mâncăm pe sătu rate, pentru că eram
întotdeauna flămânzi.
Mama a lucrat timp de 16 ani pe plantaţiile de bumbac. Oricine a lucrat pe
aceste plantaţii, ştie că cutiile de bumbac sunt grele si ascuţite şi mâinile rănite se
umflau. Când se cocea şi era gata de cules, lucrau toţi - de la mic la mare.
Bumbacul era plantat în rânduri de 1-2 kilometri lungime şi colectarea era un lucru
foarte greu, în deosebi pentru copii.
În fiecare an mulţi dintre noi se îmbolnăveau de malarie, care era foarte
răspândită acolo. Mai sufeream şi de „trahom”, când ochii ni se înroşeau şi
dimineaţa nu-i puteam deschide din cauza inflamaţiei. Mai ales dacă înflorea
bumbacul, toţi aveam probleme cu ochii. Nu era nici o asistenţă medicală, dar era
un om care avea doctorii şi avea grijă de noi. Din motiv că nu era nici spital şi nici
medici care să îngrijească oamenii bolnavi, mulţi dintre noi au murit “cu zile”.
Când s-a sfârşit războiul lucrurile s-au mai calmat şi noi primeam pâine mai
regulat. Vara puteam aduna porumb şi grâu pentru iernile gero ase. Vremea era
foarte schimbătoare. Vara sufeream din cauza căldurii, iar iarna nu aveam haine
potrivite pentru a ne apăra de frig. Intr-o iarnă am găsit o pereche de cizme vechi
care nu aveau tălpi. Am înfăşurat tălpile cu nişte cârpe din haine vechi şi în aşa fel
mi-am protejat picioarele de îngheţ.
La sfârşitul războiului aveam 17 ani, deci eram destul de mare pentru a -mi
câştiga bucata de pâine. Eu îngrijeam de copii, aduceam lemne din pădure, adunam
fân pentru animale şi pregăteam mâncare pentru familia noastră. În acea localitate,
a fost construită o şcoală şi eu am lucrat un an ca bucătăreasă în casa directorului.
Din puţinii bani pe care îi primeam, mi-am cumpărat nişte haine.
În anul 1950 când lucram la şcoală, învăţătorii m-au ajutat să-mi perfectez
paşaportul, falsificând certificatul de naştere. Desigur, nu puteam spune că am fost
deportată şi am scris că am fost evacuată. În timp ce stăteam la rând pentru
paşaport, am vorbit cu o femeie în vârstă, care aştepta şi dânsa în rând. Eu i -am
spus povestea vieţii mele. Ea mi-a zis: „Văd că eşti o fată bună. Eu lucrez la o
grădiniţă şi ei au nevoie de o bucătăreasă. Am să vorbesc cu ei să te angajeze
acolo.” Am primit paşaportul şi am început să lucrez la grădiniţă care se afla la ceva
distanţă de mama şi fraţii mei. Îmi era tare dor de ei, dar aici eu l-am întâlnit pe
viitorul meu soţ, tot dintre cei condamnaţi la surghiun, cu care apoi m -am căsătorit.
În anul 1956 mama a primit vestea că tatăl a fost eliberat din închisoare. Timp
de 16 ani şi 9 luni, noi n-am ştiut nimic despre tata şi nici el de soarta noastră. În
documentul lui de eliberare era scris că el nu a comis nici o crimă. Nici până acum
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nu ştim de ce a fost ţinut în GULAG atâta timp şi nu ştim nici de ce noi am fost duşi
în exil. Doar noi nu am comis nici o încălcare de lege.
Când l-au eliberat, tatălui meu i-au spus că dacă vrea să se întoarcă în
Moldova, trebuie să-şi găsească familia. Nu ştiu cum a reuşit să o găsească pe
mama şi mi-au trimis o telegramă în care îmi comunicau că se întorc în Moldova. Pe
atunci eu eram însărcinată, dar totuna am revenit în Moldova şi locuiam cu socrii
mei, în raionul Lipcani.
Când ne-am întors din deportare, rudele şi vecinii ne-au spus că bunica stătea
deseori la poartă şi plângea, aşteptându-ne. Ea nu a putut îndura despărţirea şi a
decedat în anul 1944, iar bunelul şi-a pierdut vederea de tristeţe. După ce s-a
întors în Moldova, mama a luptat aproape un an pentru a -şi redobândi casa
confiscată. Pe atunci în casa noastră locuiau trei familii, dar mama a reuşit s-o
recapete. Eu m-am recăsătorit şi împreună cu noul meu soţ, mama şi un frate
locuiam în acea casă.
Am fost arestată şi exilată în Kazahstan din anul 1941 până în anul 1957. De la
vârsta de 12 până la 28 de ani. Familia mea şi eu am suferit timp de 16 ani. Tatăl
meu a fost deţinut în GULAG, iar restul familiei a fost dusă în exil în Kazahstan, la
muncă silnică. De ce?
În certificatul de reabilitare s-a scris că nu suntem vinovaţi şi nu am comis nici
o crimă. Însă noi am suferit, fără a avea nici o vină. Din cauza cui? Cine e
vinovatul?
Eu am doi copii, nepoţi şi chiar strănepoţi. Mă rog ca ei niciodată să nu treacă
prin suferinţele prin care am trecut eu.

Eugenia Mihalachi
Născută: 1942, Durleşti, Chişinău
Exilată: regiunea Tiumeni
Provin dintr-o familie numeroasă. Părinţii mei s-au recăsătorit, având fiecare
câte patru copii. Eu eram, deci, al nouălea copil din această căsătorie - ai tăi, ai mei
şi al nostru! În prezent, locuiesc în Durleşti, lângă casa bunicului, Costache Roşca,
aproape de malurile râuleţului Durleşti. De fapt, aceste locuri şi astăzi sunt numite
“pământurile lui Costache Roşca”.
Când am fost deportaţi, am fost declaraţi “chiaburi”, pentru că tatăl meu avea
15 hectare de pământ arabil, 2 hectare de pădure şi o combină pe care o folosea
împreună cu câţiva vecini. Noi aveam o casă mare, frumoasă şi părinţii mei erau
foarte muncitori. Tatălui meu îi plăcea să lucreze pământul.
Deşi nu ştia multă carte, mama ştia toate noutăţile şi nu i -a fost greu să afle că
vom fi deportaţi. Tata şi sora mea au fugit şi s-au ascuns în câmp, acolo unde
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lucrau. Pe mine m-au dus la o vecină, iar mama a rămas acasă cu unul din fraţii
mei din prima ei căsătorie, care lucra în miliţie şi avea alt nume de familie. Fratele
credea că uniforma lui de miliţian îi va împiedica pe soldaţi s-o „ridice” pe mama.
Dar ei l-au arestat şi pe el şi pe mama, care plângea şi striga.
Eu, după ce înnoptasem la vecina noastră, dimineaţa am început a plânge că
vreau acasă. Vecina m-a dus până la gard şi m-a lăsat să merg singură pentru că şi
ea se temea. În curtea noastră era un soldat rus, care m-a luat şi m-a dus la gara
Ghidighici, unde mama era deja în tren, împreună cu ceilalţi deportaţi. Pe mine m au închis cu mama. Pe fratele meu l-a eliberat comandantul lui.
Mi-au rămas în memorie numai anumite frânturi, pentru că eram mică. Aveam
numai şase ani şi-mi era foarte-foarte frică. Îmi amintesc că mama a dovedit să ia
de acasă o perină de puf pe care a schimbat-o în Siberia pe o căldare cu cartofi. A
mai luat un covor şi nişte făină de porumb, dar nu a reuşit să ia un ceaun pentru
mămăligă.
Când am fost dusă de soldaţi înarmaţi spre gară, pe drum, un om care avea o
prăvălie mi-a dat un pachet cu bomboane. Cărui copil nu-i plac bomboanele? Dar
nu am mai apucat să le mănânc, ele s-au topit în mâinile mele...
Între timp, tatăl şi sora mea care fugiseră în câmp, s-au predat. Ei au fost
arestaţi şi duşi în alt vagon. Atunci şi trenul a pornit. Drumul a fost greu . Căldurile
erau mari, iar unica fereastră şi uşile închise. Dacă te culcai, nu era pe unde păşi.
Eram ca chibritele în cutie – copii, femei, printre care şi gravide, bătrâni... Toţi
împreună. Lumea se îmbolnăvea. Toaletă nu era şi oamenii foloseau o căldare pe
care o deşertau la staţie. Când, în sfârşit, am ajuns dincolo de Moscova, au început
a deschide uşile şi ferestrele şi puteam respira un pic de aer curat. Când am ajuns
la capătul călătoriei, tata şi sora au fost duşi în altă localitate.
Trăiam în baracă, unde ni s-a dat o poliţă pentru dormit. De-asupra noastră mai
era o poliţă, pe care dormea o persoană. Mama a trebuit să meargă la tăiat
pădure. Credeţi că o femeie din Moldova ştia cum să ţină în mână un topor? Mama
ştia să ţină în mână o furcă de tors, andrelele, să lucreze în bucătărie, nu şi să
mânuiască un topor la tăiat lemne. Dar trebuia să taie, să nu murim de foame.
Lemnele tăiate erau aşezate în stive, pe care noi, copiii, urcam seara şi
aşteptam să ne vină părinţii de la lucru. Într-o seară mama mea tot nu venea. Apoi
am văzut cum o duceau pe braţe nişte femei. Acasă ea nu prea mânca, pentru a-mi
lăsa mie, iar în pădure căuta ceva pentru a-şi potoli foamea. Astfel, mâncase nişte
ciuperci şi s-a intoxicat. M-am speriat că am să rămân singură, dar femeile au
ajutat-o şi mama s-a vindecat.
După un timp, tata şi sora au obţinut permisiunea să vină la noi. Au fost trimişi
şi ei să lucreze în pădure. Munca lor era supravegheată de un comandant şi în
fiecare seară, când se întorceau din pădure, muncitorii trebuiau să semneze o
hârtie, ca să nu fugă careva.
Prima iarnă a fost foarte rece. În, mijlocul barăcii era o sobă, dar dădea prea
puţină căldură pentru o cameră aşa de mare. Deoarece nu erau obişnuiţi să lucreze
în pădure, şi erau slăbiţi şi stresaţi, iar normele zilnice erau foarte mari, oamenii
noştri nu erau în stare să le îndeplinească. Astfel ei primeau foarte puţină pâine pe
zi. Nu aveam bani şi mulţi au murit de foame în primul an.
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Soţia verişorului meu a murit în timpul naşterii primului său copil. Înainte de a
muri, ea ne-a zis: „Copilaşul meu degrabă va veni după mine”. Peste vre-o
patruzeci de zile a murit şi el, deoarece nu era lapte ca să -l ţinem în viaţă.
Oamenii se întorceau de la pădure cu hainele şi încălţămintea udă, care făcea
ca baraca să fie şi mai umedă, şi mai neconfortabilă. Îmi amintesc că tata a
încercat să facă o pereche de încălţăminte călduroasă din covoraşul pe care mama
l-a adus de acasă. A confecţionat din aceste bucăţi aspre de covor ceva
asemănător cu o pereche de opinci. Cu aceste opinci el se ducea în pădurea
înzăpezită şi îngheţată să taie copaci. Tata a vrut să folosească întreg covoraşul
pentru încălţăminte, dar mama a insistat să păstreze o bucată ca amintire pentru
cele două fiice ale ei.
Noi nu prea aveam haine şi îngheţam permanent. Iar la început, singur a
noastră mâncare erau cartofii pe care mama îi primise în schimbul perinei de puf. O
femeie i-a dat mamei o ridiche numită ’’brukva”, care era dulce. Eu n-am văzut aşa
ceva în Moldova.
Odată, la un Crăciun petrecut în Rusia, familia noastră a primit un colet din
Moldova, în care am găsit slănină şi o bucată de carne. În dimineaţa de Crăciun
părinţii s-au spălat, şi-au făcut cruce şi s-au aşezat la masă. Au tăiat bucata de
carne în bucăţi mici, şi-au făcut iarăşi cruce zicând: „Mulţumim, Doamne, că ne -ai
dat ceva să mâncăm în ziua de Crăciun”. Numai atunci, de această sărbătoare,
fiecare dintre noi a mâncat câte o bucăţică mică de carne şi slănină.
După un timp, părinţii mei împreună cu alte rude - familia mătuşii de pe tată şi
familia mătuşii de pe mamă, au construit o casă. Apoi ţin minte că împreună cu
familia surorii lui tata, am făcut un pat mare, unde ne culcam şi ne lipeam unul de
altul ca să ne fie mai cald. Noi eram patru şi ei – trei, în total şapte suflete.
Locuiam într-un sat mic, Baraşca, din regiunea Tiumeni. Localnicii aruncau
cartofii stricaţi şi cojile de cartofi după baracă, iar noi ne duceam şi le strângeam
pentru a avea ce mânca. Pentru că nu aveam destule vitamine în alimentaţie mulţi
dintre noi orbeau. Ne îmbolnăveam de orbul găinii. Apoi ni s-a dat untură de peşte
şi ne-am revenit.
Mi-amintesc că odată a venit un bărbat din alt sat –Lesnaia, care ne-a chemat
să mergem să lucrăm acolo, căci ne va fi mai uşor. Nu ştiu de ce au acceptat să
meargă adulţii - eram un copil, nu-mi amintesc prea multe. Toţi ai noştri, familia şi
cumnaţii, alte familii s-au hotărât să plece. Era iarnă şi au fost aduse două sănii doi copaci legaţi unul de altul, trase de un tractor. Fiecare a pus ce avea pe sanie şi
au urcat copii şi femeile. Aproape toţi bărbaţii mergeau pe jos. Şi iată, mergând aşa
prin mijlocul pădurii, s-a stricat tractorul. Era zăpadă, frig, iar noi nu aveam haine
groase şi nici pâsle. Cei care conduceau coloana s -au dus înainte şi au adus sănii
trase de cai şi, în sfârşit, am ajuns la locul nou. Şi totuşi pe drum, copiii şi femeile
au suferit cel mai mult, iar câţiva copii au murit de frig.
În satul acesta trăiam un pic mai bine şi în 1950 am putut merge la şcoală. Am
mers doi ani la rând în clasa întâi, pentru că nu ştiam bine limba rus ă. Desigur, a
trebuit s-o învăţ pentru a reuşi la şcoală.
Îmi amintesc de primele ierni când mergeam la şcoală. Nu aveam ce să încalţ
şi mama a găsit, nu mai ştiu pe unde, o pereche de bocanci militari, mărimea 40.
Bocancii erau uriaşi pentru piciorul meu mic, dar aşa îi încălţam şi mergeam la
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şcoală. Nici îmbrăcăminte nu aveam, dar mama avea un şal gros cu care mă
înfăşura şi mă trimitea la şcoală pe un frig de 50 o C.
Am avut prieteni buni la şcoală şi cu mulţi dintre ei corespondez şi acum. Pe
strada noastră erau numai familii din Moldova şi se numea Kişinevskaia. Una din
prietenele mele, care a vizitat mai târziu satul acela, mi -a spus că strada şi acum
poartă acest nume. Aş vrea să mai merg încolo o dată şi să văd locurile celea.
În locul nou, adulţii lucrau în colhoz. Am construit o casă în care trăiam
împreună cu sora tatei. Apoi am făcut o a doua casă, ca să putem locui separat
fiecare. Sora mamei cu familia sa şi-au făcut şi ei casă. Tata ştia tâmplăria şi a
construit o casă de lemn. Oamenii erau aici mai bine plătiţi. Viaţa a luat o
întorsătură mai bună. Am început a creşte câţiva pui, apoi un purceluş.
În 1952 ori 1953, nu-mi amintesc exact, sora tatei a fost paralizată. Adulţii erau
obligaţi să meargă cu toţii la muncă în pădure. Iar eu învăţam la şcoală. Şi după
lecţii, eu şi prietena mea care locuia peste drum, veneam s-o îngrijim pe mătuşa
mea. Unchiul, care avea o capră, mi-a spus: ”Dacă îi vei purta de grijă mătuşii
Anastasia, am să-ţi dau o ieduţă”. Când a fătat capra, cloşca noastră scoses e un
puişor negru. Eu am luat puişorul, m-am dus la unchiul meu şi i-am zis: “Moş
Simionaş, ia puiul ăsta negru şi dă-mi ieduţa ceea cu botul negru”. Din ieduţa ceea
am făcut un cârd de 15 capre mulgătoare şi aveam şi brânză, şi lapte. Viaţa
devenise parcă mai uşoară. Din nefericire, mătuşa Anastasia a orbit şi a murit.
M-am întors în Moldova singură, după ce am terminat clasa a 7-a. Aveam 15 ani
şi m-am pornit din Siberia cu nişte fete din Suruceni, dar la Moscova ne -am
despărţit. Eu însă nu m-am pierdut cu firea. Le-am trimis o telegramă fraţilor să mă
întâmpine. Mi-era frică să nu-mi recunosc fraţii, pe care nu-i văzusem de peste 9
ani. Când am ajuns în gara Chişinău, am coborât ultima din tren, sperând că fraţii
mă vor aştepta. Aşa s-a şi întâmplat: cobor din tren şi văd pe cineva uitându-se în
jur. Mă uit pe fotografie şi-l recunosc pe fratele meu, Gheorghiţă. Am sărit de pe
scară în braţele lui şi l-am îmbrăţişat, iar el l-a strigat pe celălalt frate: ”Lilian, uiteo!” Aşa mi-am revăzut fraţii.
Eu m-am întors în iunie, dar mama, tata şi sora au venit în septembrie, în
acelaşi an, 1958. Tatăl meu era bătrân când s-a întors acasă şi avea peste 70 de
ani.
Când ni s-a permis să plecăm din Siberia, ni s-a spus că putem pleca oriunde
vrem în toată Rusia, numai nu în Moldova. Toţi însă s-au întors în Moldova, dar nu
eram luaţi la evidenţă. N-ai viză de reşedinţă, nu eşti primit la serviciu. Nu ne
puteam face paşapoarte, pentru că nu eram la evidenţă. Nimeni dintre noi patru nu
lucra.
Tatăl meu a lăsat totul şi a plecat în Ucraina, la 62 de kilometri de Odesa. S-a
aranjat la muncă într-un colhoz şi lucra împreună cu alţi oameni din Olăneşti, care
locuiau deja acolo. Mama a refuzat să plece din Moldova, spunând: ”Măcar să mă
împroaşte cu pietre, că eu de aici nu plec. Mănânc cenuşă, dar nu mă duc nicăieri.”
Disperată, am plecat şi eu în Ucraina, la tata. Am început să lucrez în colhoz şi
după un timp, m-am dus la sovietul sătesc din satul acela şi am obţinut un
certificat. Cu el m-am întors în Moldova, unde mi-am făcut adeverinţa de naştere,
apoi fratele meu mi-a făcut paşaport. Am lucrat aproape un an, dar fără a fi
înregistrată, la un croitor, care era un om bun la suflet.
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Cu ajutorul unei femei care cunoştea situaţia noastră, mi -am găsit un loc de
muncă - dereticătoare la un magazin. Mai târziu am lucrat ca vânzătoare, până mi
s-a născut primul băiat. Apoi m-am aranjat la fabrica de confecţii „Steaua Roşie”,
unde am lucrat 11 ani. Am mai lucrat şi la o fabrică, unde făceam păpuşi. Dar
niciodată, n-am spus nimănui, că am fost deportată. Mă temeam chiar să înaintez
documentele pentru pensie. Abia după „perestroikă” am putut pregăti documentele
necesare.
Înainte de a pleca la muncă în Ucraina, am încercat să obţin adeverinţa de
naştere aici, în Moldova. Secretarul sovietului sătesc, rus de origine, nu a vrut sămi dea adeverinţa nici după ce i-am explicat că certificatul vechi s-a pierdut în
Siberia. Furios, el a strigat: ”Roşca, ştii de ce voi, chiaburii, aţi fost deportaţi?
Pentru că eraţi prea muncitori. Aţi arătat-o şi acolo, în Siberia, şi aici, când v-aţi
întors”.
Să ştiţi că toţi cei care au revenit la baştină, şi-au făcut din nou casă. Dar noi
am putut primi un loc pentru construcţia casei, numai pentru că mama lucra în
colhoz şi era o persoană cu voinţă puternică. În timpul unei adunări a satului, unor
persoane trebuia să li se repartizeze câte un loc de casă. Toţi sătenii au venit la
această adunare. Cererile au fost puse în discuţie şi satisfăcute, una după alta, dar
cererea mamei nu a fost examinată până la sfârşitul adunării. Şi-atunci cineva i-a
spus mamei: ”Doamnă Sofica, ce aştepţi?”. Ea s-a ridicat şi a întrebat: ”De ce n-aţi
discutat şi cererea mea?”
S-a dovedit că cineva luase cererea mamei şi o pusese de-o parte, aşa încât să
nu fie examinată. Când au găsit-o, secretarul a întrebat: ”Oameni buni, ce ziceţi? Îi
dăm lui Ştefan Roşca un lot de casă? Cum hotărâm?” Şi toţi cei prezenţi au
răspuns: ”Da, trebuie să primească. Trebuie să primească”. Mama a început a
plânge şi tot spunea: ”Mulţumesc, oameni buni. Mulţumesc”. Aşa am primit noi lotul
şi părinţii mei şi-au construit din nou casă.
Mama mea a murit în 1975, la vârsta de 75 de ani, iar tata a trăit până la 96
de ani şi a murit în 1979.
Acum eu sînt pensionară şi îmi îngrijesc soţul, care este orb. Am o fiică şi 2
feciori. Sunt fericită să-i văd pe copii şi pe cei 6 nepoţi ai mei- cea mai bună
consolare după o viaţă plină de lipsuri şi greutăţi.

Larisa Naduc
Născută: 1942, Chişinău
Exilată: regiunea Kemerovo
Pe data de 6 iulie, 1949, la ora 4 dimineaţa, doi oameni au venit la noi acasă.
Noi toţi dormeam şi am fost treziţi de lovituri puternice în uşă. Tata tocmai se
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întorsese de la serviciu din schimbul de noapte şi a întrebat: „Cine bate?”
Răspunsul a fost: ”Controlul documentelor” Când am deschis uşa, cei doi au năvălit
în casă. Unul din ei era îmbrăcat în uniforma militară. El intrase în ajun în curtea
noastră şi a întrebat-o pe mama dacă se dă vre-o cameră cu chirie. Mama i-a spus
că familia noastră e mare şi nu avem camere libere în casă. El a mai întrebat la ce
oră se întoarce soţul de la serviciu. Şi iată că vizitatorul de ieri ne anunţă că familia
noastră este arestată.
Această veste a fost un adevărat şoc pentru părinţii mei. Ironia soartei, tata în
ajun şi-a anunţat şeful că pleacă de la serviciul curent şi a cerut să -i elibereze
cărticica de muncă, pentru că-şi găsise un serviciu mai bine plătit. Dar şeful i-a
răspuns, zâmbind:” Ai răbdare! Se aşteaptă schimbări mari.” El desigur ştia, că
familia noastră era pe „lista neagră”. Înainte de aceasta mama a fost chemată la
primărie şi întrebată despre vecinii noştri. Ce fac? Cu cine se întâlnesc? Şi altele de
genul ăsta. Dar mama a spus că nu ştie nimic despre ei. La fel şi vecinii noştri au
fost chemaţi la primărie şi întrebaţi despre activitatea familiei noastre.
La auzul veştii tata a înţepenit. Mama a izbucnit în plâns, iar din urma ei şi noi,
copiii, am început a plânge. La întrebarea tatei: ”De ce ? Pentru ce?”, ni s-a
răspuns: ”Veţi afla acolo. ”Dar unde „acolo”, nu ni s-a spus. Tata a zis: ”Împuşcaţimă aici pe loc, nu merg nicăieri”. Dar acele cuvinte n-au avut nici un efect asupra
„oaspeţilor”. Ei au spus că avem puţin timp şi să ne grăbim să ne strângem
lucrurile. Părinţii erau atât de pierduţi, încât aruncau tot ce le cădea sub mână în
maşina, care ne aştepta la poartă. Bunica a început s-o ajute pe mama să îmbrace
copiii. Fratele a încercat să fugă, dar n-a reuşit să ajungă departe, deoarece curtea
noastră era înconjurată de soldaţi. Printre oamenii care ne păzeau erau şi
pământeni de-ai noştri. Noi crezusem că ei ne sînt prieteni, pentru că noi niciodată
nu ne-am certat cu nimeni. Dar s-au dovedit a ne fi duşmani. Acele timpuri erau
pline de neîncredere, frică şi intimidare.
Fratele mai mic al tatei a fost arestat în 1941 şi s-a aflat în detenţie câţiva ani.
În 1947, el a fost arestat a doua oară şi trimis în GULAG. Iar fratele mijlociu a fost
arestat şi el în 1949 şi deportat. Eu cred că tata şi fratele mijlociu au fost arestaţi
din cauza activităţii fratelui mai mic.
În curând ne-am pomenit în camion - părinţii şi noi, patru copii. Fratele meu
mai mare era bolnav şi fusese trimis în 1941 la un sanatoriu. După deportare am
pierdut orice legătură cu el. Ceilalţi patru copii care eram atunci cu părinţii aveam
între 13 ani şi un an. Eu aveam şapte ani. Micuţul de un an plângea întruna. Când
am fost scoşi din casă, mama a spus: ”Acum puteţi ocupa casa. Este liberă.”
Am fost duşi la gară. Pe măsură ce noi familii erau aduse, erau încărcate în
vagoane pentru transportarea cărbunilor. Vagoanele erau murdare şi fără ferestre.
Pe parcursul zilei încontinuu condamnaţii erau aduşi şi împinşi în vagoane. Spre
seară am văzut-o pe bunica, care ne-a căutat toată ziua. Ea ne-a adus un cozonac
uscat şi 25 de ruble. Era tot ce avea ea la moment.
Nu mi amintesc când s-a pornit trenul, dar îmi amintesc că ne era foame,
pentru că părinţii luaseră foarte puţină mâncare de acasă. Micuţul continua să
plângă şi sora mai mică la fel a început să plângă. După ea şi ceilalţi copii au
început a plânge. Mama era atât de îngrijorată de toate câte se petrec, încât a
leşinat. Noi ne-am speriat foarte mult, în special tata. El spunea întruna: ”Lenuţa,
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nu mă lăsa singur. Ce mă fac eu cu copiii?” Când şi -a revenit, mama încă mult timp
nu putea înţelege unde suntem şi ce se petrece.
După o săptămână ori poate mai mult, trenul s-a oprit pentru prima dată. Ni s-a
dat apă şi câte o pâine neagră la familie, indiferent cît de mulţi membri avea. Era
atât de înăbuşitor, aglomerat şi murdar în vagon, încât au apărut erupţii pe pielea
micuţului. El plângea întruna şi nu mânca pâinea neagră pe care încercam să i -o
dăm. Mama a muiat o bucăţică din cozonacul uscat pe care bunica ni l -a adus, şi el
a mâncat puţin. Mama a venit cu el lângă uşă, unde era o mică gau ră pe unde
venea puţin aer curat, şi micuţul nostru a adormit în sfârşit.
Condiţiile în vagon erau oribile. La zgomotul şi căldura de acolo, s -a mai
adăugat mirosul insuportabil de urină şi fecale, pentru că oamenii mergeau la veceu
într-un colţ al vagonului, ascunzându-se după un cearşaf. O lampă ardea în vagon
şi ziua şi noaptea. Oamenii dormeau pe banchete şi pe podea. O femeie a născut în
timpul călătoriei în vagonul nostru. Nu era nici un medic şi ea a fost ajutată de alte
femei din vagon. Uimitor, dar copilul a supravieţuit şi la următoarea staţie mama şi
copilul au fost mutaţi într-un alt vagon, despărţind-o de soţ şi un alt copil al ei.
La uşa fiecărui vagon stăteau soldaţi înarmaţi. La staţii uşile erau deschise şi
intra puţin aer. Ni se dădea ceva mâncare şi apă, dar nu ni se permitea să ieşim
afară din vagon.
Am călătorit aşa o lună de zile, până am ajuns în oraşul Taştagol, regiunea
Kemerovo. Noi şi alte câteva familii am fost urcaţi în camioane şi duşi în taiga, în
satul Kociura. Am fost uimiţi de peisajul de acolo. De ambele părţi ale drumului
erau munţi înalţi pe care creşteau brazi foarte înalţi. În sat de noi s -au apropiat
băştinaşii şi ne-au întrebat ce avem de vânzare. Pentru că părinţii mei nu aveau nici
bani şi nici mâncare, mama a fost nevoită să vândă o parte din îmbrăcămintea
noastră. Cu banii căpătaţi ea a cumpărat cartofi şi lapte. Acolo nici nu era altceva
de mâncare. La început, noi şi celelalte familii am locuit în casa de cultură din sat.
Dormeam pe podeaua tare şi pregăteam mâncare afară, chiar şi atunci când ploua.
Se apropia toamna şi începea să se răcească. Mai târziu am fost mutaţi în barăci de
lemn, dar aici nu era mai bine, pentru că ele erau pline cu ploşniţe.
La început tata a lucrat la tăiat pădure, apoi, când s-a aflat că el este lăcătuş, a
fost trimis la lucru în secţia de mecanică. Pe lângă aceasta el repara draga maşina care pluteşte pe râu şi extrage aur. Pentru că în această regiune se
extrăgea mult aur şi draga lucra tot timpul, sigur că se defecta des. Iar t ata trebuia
să fie gata să meargă la lucru şi ziua şi noaptea, pe orice vreme.
În prima iarnă mama s-a îmbolnăvit şi a fost internată în spital la Taştagol. Ea
avea complicaţii la inimă. În acel an eu trebuia să merg la şcoală, dar n -a fost să fie
aşa. Nu aveam haine şi trebuia să am grijă de fraţii mai mici. Fratele mai mare
mergea la şcoală, tata mergea la serviciu, iar eu rămâneam acasă să am grijă de
fraţi şi de gospodărie. Îmi era frică că mama ar putea să nu se mai întoarcă din
spital. Plângeam deseori, băgând capul în haina mamei ca să nu mă vadă nimeni.
Peste o lună mama s-a întors acasă, dar era foarte slăbită şi palidă. Doar odată cu
venirea primăverii a început să se simtă mai bine.
Primăvara şi vara au trecut foarte repede. A venit iarăşi iarna şi ne-a adus noi
necazuri. La începutul iernii, tata, grăbindu-se la lucru pe gheaţa subţire a râului, sa prăbuşit în apă, fiind salvat printr-o minune. În decembrie s-a îmbolnăvit fratele
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mai mare. El avea dureri de articulaţii, mâinile şi picioarele îi amorţeau şi nu putea
să meargă de loc. A fost dus la spital pe o sanie, de unde s -a întors cu diagnoza
„viciu cardiac”. Deşi spitalul în care el a fost internat era la 7 km depărtare de
localitatea unde trăiam noi, mama aproape în fiecare zi mergea la el pe jos prin
zăpada până la genunchi. Fratele s-a întors din spital abia la sfârşitul lui aprilie.
Cât am fost în Siberia, bunicii ne scriau deseori scrisori. În una din ele bunica
ne scria că după ce am fost „ridicaţi”, ea a vrut să ia ceva haine din casa noastră,
dar i s-a interzis. Casa a fost sigilată. Ea a reuşit să ia numai sandalele şi jucăriile
noastre din curte. Mai târziu vecinii ne povesteau cum bunica înconjura casa
noastră, sărutând pereţii şi plângând: ”Unde sînt copiii mei? Pentru ce i -au luat?”.
Astfel treceau anii. Ne-a fost foarte greu să ne adaptăm la viaţa siberiană - cu
ierni lungi şi reci şi condiţii dificile de viaţă. După foametea din Moldova din anii
1946-47 toţi erau slăbiţi, în special copiii. Deseori răceam şi ne îmbolnăveam. Pe
lângă răceli, mulţi copii se mai îmbolnăveau de rujeolă, scarlatină şi alte boli. Era
foarte dificil pentru părinţii noştri. Ei se străduiau din răsputeri să ne ajute să
supravieţuim în aceste condiţii vitrege.
În 1953, bunicul a decedat fără a reuşi să-şi mai vadă odată nepoţii. Şi bunica a
rămas singură. Ea a apelat de nenumărate ori la diferite instanţe cu cererea să -i fie
întorşi copiii acasă, pentru că ei nu sînt vinovaţi cu nimic. Dar nimeni şi niciodată n a răspuns la cererile ei. În sfârşit, la mijlocul lunii martie 1956, noi am fost
eliberaţi. Imediat am început pregătirile pentru a ne întoarce acasă, fără a mai
aştepta venirea verii. Părinţii nu doreau să stea acolo nici o zi mai mult. Mama a
tăiat şi a vândut câteva găini, pentru a avea de mâncare la drum, dar şi bani de
bilete. Jenia, fratele mai mare studia atunci în Stalinsk. Trenul s -a oprit acolo când
ne întorceam acasă, şi noi ne-am întâlnit cu el, la staţie. Era foarte slăbit şi rău
îmbrăcat. Mama repeta întruna: ”De ce am vândut găinile pe un preţ de nimic? Mai
bine le tăiam şi le aduceam fiului.”
În Chişinău am avut necazuri din nou. Deşi ne -a fost eliberat certificatul de
reabilitare cu dreptul la restituirea averii confiscate, în realitate nu ni s-a restituit
nimic. În casa noastră trăia un ofiţer. El ştia că începuse eliberarea persoanelor
deportate, deaceea a cumpărat casa de la stat cu 5 mii de ruble, iar câteva luni mai
târziu a vândut-o cu 22 mii de ruble şi a părăsit Chişinăul, mutându-se cu traiul în
altă localitate. Tata a îmblat câţiva ani pe la judecăţi, dar niciodată decizia n-a fost
în favoarea lui.
Când am fost deportaţi, noi aveam o casă mare cu toate camerele mobilate.
Aveam şi o grădină frumoasă. Primăvara ceea fusese ploioasă şi noi sădisem multe
legume şi plantasem mulţi copaci, care s-au prins şi erau foarte frumoşi. Dar toată
recolta a fost strânsă de noii proprietari. Toamna ei au scos cartofii puşi de mama
cu mâinile ei. Bunica se uita printre gard şi plângea. Ea n -a putut să ia măcar un
cartof.
În prima iarnă am trăit în casa bunicii, toţi într-o singură cameră. Aici ne
făceam temele, aici mama ne spăla, aici dormeam. Părinţii mergeau pe la diferite
instanţe, încercând să obţină un apartament. De fiecare dată li se spunea că nu se
construiesc şi nu sînt apartamente pentru noi. Tata zicea:” Daţi-ne măcar un
apartament deteriorat. Noi nu mai putem trăi aşa”. Dar nici această rugăminte n -a
fost auzită. Apoi, una din rudele noastre care era militar, a sfătuit -o pe mama să
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meargă la o anume femeie de la un minister şi să-i povestească istoria familiei
noastre. Mama aşa a şi făcut, şi femeia ceea i-a spus să meargă acasă şi să
aştepte. Un pic mai târziu, familiei noastre i s-a repartizat un apartament, într-un
bloc cu 4 etaje unde-i acum Aventura Park. Când ne-am mutat în acest apartament,
noi mai aveam cu noi maşina de cusut pe care o luasem şi în Siberia. Deşi n -am
putut lua cu noi multe lucruri din Siberia, când ne-am întors am adus înapoi în
Moldova şi un covoraş mic, pe care-l luasem cu noi când am fost ridicaţi. Mai târziu,
una din cunoştinţele noastre, ne-a rugat să-i vindem acest covoraş pentru a fi
expus în muzeu.
Eu eram în clasa a şasea când ne-am întors din Siberia. În Chişinău am mers în
clasa şaptea la o şcoală, care se considera a fi una din cele mai bune din o raş. Dar,
pentru că nu aveam destui bani, eu purtam o uniformă din stambă, în timp ce toate
celelalte fete purtau uniforme de lână şi ciorapi buni. Desigur că din această cauză
eu mă simţeam jenată şi umilită. Şi nu numai exteriorul mă influenţa, dar şi
interiorul, pentru că eu mă simţeam inferioară colegelor şi după nivelul de cultură,
pentru că în Siberia avusesem multe dificultăţi. Şi apoi ce cultură puteam eu să iau
de acolo, din taiga? În plus, mai eram încă cu stigmatul de „duşman al poporului”.
După terminarea şcolii, lucram la fabrica de tricotaje şi în paralel am studiat la
universitate la secţia fără frecvenţă. Pentru a face carieră, trebuia să fii membru al
Partidului Comunist. Trebuia să susţin un test la o comisie, şi am fost întrebată: „Ce
vrei să faci în viitor?”. Eu am răspuns: „Vreau să -mi continui studiile şi să devin
inginer”. Ei au fost foarte mulţumiţi de răspuns şi nu au mai continuat cu alte
întrebări despre trecutul meu.
După terminarea universităţii am lucrat la diferite posturi în fabrică, ajungând
până la „inginer responsabil pentru pregătirea cadrelor tinere”. Eu întotdeauna am
ascuns faptul că familia mea a fost deportată. În timp ce lucram ca şefă a secţiei de
cadre, am găsit mulţi oameni care au scris în autobiografiile lor, c ă au fost
deportaţi. În special m-a impresionat autobiografia unei femei care scria că fusese
deportată. Am vrut să vorbesc cu această femeie, dar n -am reuşit. Mie personal,
întotdeauna mi-a fost frică să scriu în autobiografie că am fost deportată. Îmi er a
frică, pentru că îmi amintesc cum la o adunare un muncitor a fost concediat, şi alţii
spuneau că aşa-i trebuie, pentru că e „fiu de culac”. La fiecare întreprindere era o
secţie specială, care se ocupa cu fixarea celor mai mici detalii din viaţa fiecărui
angajat. În acea secţie lucra un bătrânel, care sînt sigură că ştia despre trecutul
meu de persoană deportată, dar el era bun cu mine şi niciodată n -a făcut publică
această parte a vieţii mele.
Toată viaţa noastră am trăit-o cu durere în suflet. Dar cred că şi alţii au trăit cu
propriile remuşcări şi sentimentul vinovăţiei. Deja după întoarcerea noastră din
deportare, vecinul care fusese chemat la primărie să raporteze despre activitatea
familiei noastre, s-a întâlnit cu fratele meu pe stradă şi l-a salutat. Dar fratele meu
nu i-a răspuns la salut. În curând după aceea, acest vecin s-a spânzurat. Oamenii
spuneau că el a făcut aceasta pentru că se simţea vinovat pentru toate relele pe
care le-a făcut altor oameni.
Cred că limba a avut cea mai mare influenţă în viaţa mea de persoană exilată.
În Siberia a trebuit să învăţ limba rusă. Când m-am întors, am studiat în limba rusă
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şi am lucrat într-o organizaţie unde se vorbea mai mult rusa. Într-o zi, la primul
serviciu, o femeie mi s-a adresat în limba română şi noi am început să discutăm.
Dar imediat am fost trimise să vorbim în română în coridor şi nu în prezenţa altor
muncitori. Altă dată, pe când eram inginer, trebuia să instruiesc fetele tinere,
majoritatea cărora erau de la sate şi nu cunoşteau bine limba rusă. Eu cunoşteam
suficient româna şi le-am citit lecţiile în limba română. Când doi ingineri ruşi au
venit să examineze aceste fete, nu se puteau înţelege. Ca rezultat a trebuit să le
examinez eu, dar după acest incident am fost eliberată din funcţie.
De ce atâtea necazuri au căzut pe capul nostru? Necazuri care ne -au distrus
sănătatea, au dus la înlocuirea limbii materne cu limba rusă şi ne -au luat toată
averea noastră. Noi ne-am pierdut identitatea noastră. Noi eram un popor fără ţară.
Ruşii ne numeau moldoveni, iar moldovenii ne numeau ruşi. Fratele meu, care şi -a
pierdut sănătatea în Siberia în acele timpuri, a murit la 36 de ani. Tata a murit la
doi ani după fratele meu. Fratele deseori îl întreba pe tata:” Tată, de ce noi am fost
condamnaţi?”. Tata nu putea răspunde la această întrebare. El nu ştia răspunsul.
Pentru noi, nici acum nu există un răspuns la această întrebare.

,

,

Elena Poustovan
Născută în anul 1929, raionul Drochia
Exilată în Curgan
M-am născut la 29 Noiembrie anul 1929. Aproape 20 de ani mai târziu, la 6 iulie
1949, au început suferinţele familiei mele. Casa şi averea noastră au fost
confiscate, iar noi am fost arestaţi şi deportaţi în Siberia, regiunea Kurgan.
Deportarea a fost pentru noi o traumă psihologică şi fizică foa rte dureroasă,
care nu va dispărea niciodată. Cei care n-au avut asemenea experienţă, nu pot
înţelege cum este să lucrezi o viaţă întreagă, apoi într-un minut să ţi se ia totul.
În ziua când am fost arestaţi, tata avea 57 de ani, mama - 51 şi eu aveam 20
de ani. Ne-au dus departe de casă, fiind nevinovaţi şi nu ne-au permis nimic să
luăm cu noi. Dar ce poţi lua cu numai două mâini?
Când eram mică, noi am locuit în Ţarigrad şi apoi ne-am mutat în Drochia, unde
aveam numai două hectare de pământ. Dar casa noastră era frumoasă şi aveam o
grădină mare. Părinţii mei lucrau foarte mult şi grădina era bine îngrijită. Când
cineva mergea pe lângă proprietatea noastră, de obicei se oprea şi privea cu
admiraţie. În grădinile unor oameni şi lângă casă creştea iarba, dar tatăl meu avea
o grădină îngrijită şi frumoasă.
Tatăl meu avea 7 clase de liceu, care se considerau o educaţie bună pe
timpurile acelea. Mama nu avea studii şi avea grijă de casă. În Ţarigrad eu am avut
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un prieten, dar părinţii lui nu i-au fi permis să se căsătorească cu mine, pentru că
eram prea săracă pentru el. Cum am putut fi consideraţi atunci, culaci?
Probabil altul a fost motivul arestării noastre. Unul din fraţii lui tata a făcut
serviciul în armata Română. Iar când au venit ruşii, ei l -au arestat din motive
politice şi l-au trimis în Vorcuta. El a supravieţuit perioadei de detenţie în GULAG,
dar a decedat în curând după ce s-a întors din închisoare.
În anul 1940, când armata rusească a invadat Basarabia, eu studiam la Iaşi în
România. Înainte de aceasta, tatăl meu mi-a spus că dacă vor veni ruşii, el se va
refugia în Râmnicul Sărat (România). Astfel, eu am urcat într -un tren cu soldaţii
români, care se retrăgeau şi am ajuns în Râmnicul Sărat, unde m -am dus la
Primărie să văd dacă tatăl meu este pe lista refugiaţilor. Numele lui nu era pe listă,
dar am văzut numele unui vecin şi am plecat să stau cu familia lui. Ei au găsit un
serviciu la un pension pentru bătrâni unde am lucrat şi eu în timpul vacanţei.
Toamna mi-am continuat studiile la liceu. Pentru a avea bani de mâncare
împleteam pulovere pentru profesori şi colegi. Viaţa era grea, dar am rămas acolo
încă doi ani pentru a studia. Tatăl meu m-a căutat şi mi-a scris să mă întorc acasă.
Cu toate că mă temeam de represiunile despre care auzisem, viaţa mea de una
singură era prea grea. Nu aveam suficiente produse, nu aveam haine şi
încălţăminte necesară. Şi de asemenea eram îngrijorată de soarta părinţilor mei. Mă
temeam că vor fi pedepsiţi din cauza mea.
Aşadar, m-am întors acasă în anul 1944 şi mi-am continuat studiile la Bălţi. Pe
atunci pâinea se dădea în baza cartelelor speciale. Eu am vândut o cartelă pentru a
plăti orele suplimentare. După toate aceste greutăţi am fost deportaţi în Siberia.
Aceasta este viaţa pe care am trăit-o.
Când eram în Bălţi am auzit că vor fi deportări. Eu i-am spus tatălui meu că noi
nu avem bogăţie mare şi nici oameni care să lucreze pentru noi. Dar aceasta n -a
fost o piedică pentru înscrierea noastră pe lista „neagră”. Chiar înainte ca soldaţii
să ajungă la casa noastră, un prieten l-a sfătuit pe tata să fugă de acasă, poate că
şi ceilalţi membri ai familiei nu vor fi arestaţi. Acesta este un alt motiv pentru care
nu am luat nimic cu noi, în speranţa că vom fi eliberaţi.
Când ne-au arestat, tata era încă fugar. Eu şi mama am fost duse la gară şi
urcate în vagoanele pentru vite. Sora mea nu a fost arestată pentru că era
căsătorită şi avea alt nume de familie. Când a devenit clar că nu vom fi eliberaţi,
tatăl meu ne-a transmis prin cineva o scrisorică, în care ne întreba ce să facă. Noi iam răspuns să nu meargă cu noi, ci să aştepte până vom ajunge la destinaţie şi
apoi noi îi vom scrie şi-i vom spune cum să procedeze. Soldaţii nu permiteau
rudelor să se apropie de vagoane. Ei îi băteau şi-i îndepărtau pe cei care încercau
să se apropie de tren. Acele scene groaznice te înfiorau.
Călătoream mai mult noaptea. Ziua trenul se oprea pe o linie moartă pe la
periferii, departe de ochii lumii. Cred că deja a-ţi auzit cât de mizerabile erau
condiţiile călătoriei. Cele mai grele şi dureroase amintiri din viaţa mea, sunt cele
legate de această călătorie lungă spre Siberia. Eram speriată, fără tata şi nu ştiam
unde ne duc.
După sosirea noastră în Siberia, am fost duşi la o fermă de porci care se afla la
45 kilometri de Şadrinsk. Primele două săptămâni, am locuit într-o biserică veche şi
dormeam pe podea. Eram bolnavi, murdari şi disperaţi. Când autorităţile ne -au spus
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că suntem deportaţi aici pentru totdeauna, am început a plânge. Acele amintiri îmi
provoacă durere şi azi. Peste ceva timp ne-au spus să ne unim câte două familii şi
să ne construim singuri case, dacă nu vrem să murim de frig. Dar aveam dreptul să
lucrăm la construcţia casei numai după orele de muncă silnică. Chiar şi pentru
asemenea lucru, salariul era mizerabil şi numai cei care lucrau aveau dreptul la cele
500g de pâine pe zi. În magazine erau liste şi noi primeam pâine conform zilelor
lucrate. Schimbările necesare pe aceste liste se făceau zilnic. Copiii şi oamenii
bătrâni care nu lucrau, nu puteau cumpăra pâine.
Din Şadrinsk a fost posibil să-i scriem tatălui şi trei luni mai târziu el a venit la
noi.
În toamna anului 1949 şi primăvara anului 1950 eu am lucrat în câmp, unde
verificam tractoarele. Măsuram în fiecare zi câte hectare s-au arat şi cât combustibil
s-a folosit pentru un tractor. Trebuia să parcurg distanţe mari prin pădure şi
mlaştină. Deoarece nu ştiam drumul, mă duceam după zgomotul tractoarelor.
Acesta a fost un lucru foarte greu pentru mine şi am fost bucuroasă când în toamna
anului 1950 mi s-a permis să studiez la Institutul Agricol din Kurgan, în timp ce
părinţii continuau să lucreze în colhoz. Eu doream să-mi continui studiile la
Institutul de Medicină care se afla în altă regiune. Dar nouă ni se permitea să
studiem numai în regiunea Kurgan şi unica posibilitate era Institutul Agricol.
Chiar şi la Institut eram numiţi „duşmani ai poporului”, atunci când se afla că
noi eram deportaţi. Am fost norocoasă că am avut un director bun acolo, care se
comporta bine cu mine. Pentru primele şase luni nu am avut bursă, dar trebuia să
închiriez o odaie. Tatăl meu nu primise salariul pentru trei -patru luni şi îmi era
foarte greu.
Când eram în anul trei, am fost repartizată pentru practică la măcelăria unui
combinat de prelucrare a cărnii din regiunea Karga polia. Eram 7 deportaţi în grupul
care a plecat acolo - 6 băieţi şi eu. Când am ajuns la destinaţie, profesoara noastră
a plecat la director să vadă cum va fi organizată practica. Noi eram foarte flămânzi
şi am mers la cantină să mâncăm ceva. Un student din localitate a adus o sticlă de
vodcă şi ne-a propus să servim cu el. Noi am refuzat, dar tocmai a intrat profesoara
şi a văzut sticla pe masă. Ea ne-a scos afară din cantină fără să terminam de
mâncat. Apoi la Institut s-a organizat o adunare comsomolistă la care s-a discutat
acest incident şi doi tineri au fost eliminaţi din Institut pentru un an. Ca „duşmani
ai poporului”, eram provocaţi şi învinuiţi pentru tot răul ce se întâmpla acolo.
Deoarece eu nu vorbeam bine limba rusă, îmi venea foarte greu să -mi expun
părerea sau să mă apăr. Aveam un profesor care deseori spunea: „Nu uitaţi că sunt
duşmani printre noi!” referindu-se la mine şi la cei şase studenţi deportaţi. Am
suferit mult din cauza lui şi altor ca el.
Pentru a primi diploma de la Institut, era necesar să prezint un act de studii
medii. În anul patru am început să mă îngrijorez, deoarece decanul mi -a spus că
dacă nu-i arăt diploma de la liceu, nu pot absolvi Institutul. Eu plângeam şi nu
ştiam ce să fac. Când am fost arestată, eu nu luasem toate actele mele şi ele s-au
pierdut. Cu multe probleme am reuşit să primesc din Bălţi documentul necesar, dar
cu toate că în realitate eu aveam note mai bune, în el erau scrise numai note de
„3”. M-am mulţumit şi cu notele mici, deoarece în caz contrar, trebuia să mai
studiez un an pentru a obţine un nou atestat.
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La sfârşitul practicii trebuia să mergem la Kurgan să primim bursa, apoi să ne
întoarcem unde erau înregistraţi părinţii. Eu m-am întors la Kargapolia să iau nişte
lucruri de-ale mele, dar din greşeală nu am coborât din tren la staţia respectivă.
Pentru încălcarea restricţiilor de deplasare, am fost arestată la o altă staţie la
aproximativ 50 km depărtare, unde am petrecut trei zile şi trei nopţi în închisoare.
Am fost eliberată cu condiţia că voi ispăşi pedeapsa lucrând într-un oraş de lângă
satul unde erau părinţii mei. Când am ajuns la Şadrinsk, unde trebuia să lucrez, am
fost luată sub custodie. Efectul psihologic al unui asemenea tratament a fost unul
foarte puternic şi m-a marcat pe tot restul vieţii.
Odată tatăl meu a scris la un ziar că oamenii nu sunt plătiţi corect pentru lucrul
care îl făceau. Redactorul ziarului a trimis scrisoarea la Secţia Afacerilor Interne.
Tata a fost chemat la miliţie şi avertizat că dacă va mai scrie încă o scriso are de
felul acesta, familia lui va fi distrusă ca să fie de învăţătură pentru ceilalţi.
Eu eram ataşată de tatăl meu şi am suferit mult când am auzit că a decedat. Mi
s-a spus că a mâncat salam alterat şi s-a otrăvit. Deoarece spitalul era la 45 km de
la casa noastră şi nimeni nu l-a ajutat, el a decedat în câteva ore. L-am
înmormântat în Şadrinsk.
La 10 martie anul 1954 mama a fost informată că este liberă. Eu studiam în
anul V la Institut şi mama a aşteptat încă un an. Dar după ce am absolvit Institut ul,
eu am fost repartizată la lucru în Kazahstan şi ea a mers cu mine. Ceva mai târziu,
mama s-a întors în Moldova şi eu am rămas singură. Colhozul în care lucram era
sărac. Erau câteva case acoperite cu fân şi iarna când nu aveam cu ce hrăni
animalele, smulgeam câte un braţ de fân din acoperiş şi le dădeam de mâncare. Am
lucrat acolo cinci luni şi mă simţeam foarte singură. În special după ce am privit
filmul „Leana” unde arătau livezile, dealurile şi văile Moldovei, îmi era foarte dor de
casă, dar n-am spus nimănui despre aceasta.
Când am absolvit Institutul eram obligată să lucrez trei ani conform repartizării.
Îmi era frică să las lucrul şi să plec în Moldova, deoarece puteam avea probleme cu
autorităţile. Dar o persoană de la raion, mi-a zis că pot pleca acasă şi că nimeni nu
mă va căuta. Timpurile şi legile s-au făcut mai blânde. Astfel, mi-am făcut bagajele
şi am venit în Moldova.
În Kazahstan eu aveam serviciu şi un venit de 450 de ruble, dar când am venit
în Moldova, nimeni nu vroia să mă angajeze. La început locuiam cu sora mea, care
era bolnavă. Eu m-am angajat să lucrez într-un sat numit Miciurin. Apoi mi s-a
oferit un serviciu şi o cameră de locuit în Ţarigrad (lângă Drochia). Eu şi mama ne am mutat acolo. Mai târziu mi-au dat un teren unde am construit o casă, fiindcă
mama mea î-şi dorea foarte mult o casă.
Înainte de deportare mama a fost casnică şi nu avea carnet de muncă. Iată de
ce, când s-a întors în Moldova la vârsta de 55 de ani, n-a mai primit pensie.
Carnetul din exil arăta că dânsa a lucrat patru ani, iar pentru a primi o pensie mică
de la stat era necesar să fi lucrat cinci ani. Alte persoane cumpărau documente care
confirmau că au lucrat numărul de ani necesari pentru pensie. Dar mama mea era o
persoană onestă şi n-a putut face aşa ceva. Dar mai era şi frica, care i-a pătruns
adânc în suflet. Eu i-am spus că voi avea grijă de ea, fiindcă eu aveam un serviciu.
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Împreună cu mama am construit o casă frumoasă şi am sădit vre-o 60 de pomi.
Pe atunci aveam 29 de ani şi era timpul să mă căsătoresc, dar pentru o persoană
deportată şi cu stigma „duşman al poporului” era foarte complicat.
Am hotărât să mă ocup de ştiinţă şi m-am angajat la Institutul de Medicină
Veterinară din Cricova, unde am lucrat mult timp. Am vândut casa din Ţarigrad şi
am venit cu mama în speranţa că vom primi un apartament. Eu nu aveam viză de
reşedinţă în Chişinău şi era o mare problemă, pentru că Cricova era o suburbie a
oraşului. Am fost de multe ori la primărie, dar de fiecare dată mi -au refuzat. Ruşii,
care veneau de pretutindeni, aveau permisiunea să locuiască în Chişinău şi primeau
apartamente bune, iar cei născuţi pe acest pământ nu aveau nici un drept. Cu
foarte multe greutăţi, am obţinut permisiunea să locuiesc în Chişinău. Şi acum sunt
recunoscătoare unei persoane care ne-a ajutat şi cred că şi el era dintre cei
deportaţi.
Mai târziu, când am primit documentele oficiale de reabilitare, aveam dreptul şi
la o compensaţie pentru averea confiscată. Dar ni s-a dat o compensaţie de 7000
de ruble la momentul când inflaţia era la maxim. Am depus banii în bancă, dar
odată cu prăbuşirea Imperiului Sovietic, banii s -au devalorizat. În anul 1992
valoarea lor era egală cu 7 lei noi, de care nu puteai cumpăra nici o sticlă de ulei.
Pentru a înţelege mai bine pe cei deportaţi, le spun oamenilor să-şi imagineze
că au în jur de 50 de ani. Au un apartament, mobilă, o maşină şi li se pare că au
totul necesar. Apoi într-o noapte vine cineva şi te duce în Siberia şi rămâi cu nimic.
Presupunem că te întorci 6 ani mai târziu, dar eşti un „străin” şi nimeni nu-ţi
restituie nimic din averea ta. Nu te poţi angaja la serviciu, te temi să scrii ori să
vorbeşti că ţi se încalcă drepturile. Nu aceasta este viaţa pe care mi -am dorit-o.

,

Ana Rusnac
Născută: 1939, oraşul Soroca
Exilată: regiunea Kurgan
Eu m-am născut în oraşul Soroca, situat pe malul râului Nistru în nordul
Basarabiei, care pe atunci era parte componentă a Regatului Român unificat. Dar
Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat intre Uniunea Sovietică şi Germania, a jucat un
rol tragic în destinul întregii noastre familii.
În 1940, când eu aveam un an de zile s-a întâmplat cel mai oribil eveniment:
armata rusească a ocupat Basarabia. Rusia a mobilizat trupe armate din Ucraina.
România nici nu a încercat să opună rezistenţă, din cauza temerilor ca trupele
ruseşti să nu invadeze şi Bucureştiul. Astfel, la 28 iunie 1940, armata rusească a
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intrat în Soroca şi la scurt timp după aceasta, la 12 iulie 1940, bunicul meu a fost
arestat.
De ce a fost el arestat? Avea o moară mică cu motor şi angajase câţiva oameni,
cărora le plătea salariu. La sfârşitul anilor ’30 o foamete teribilă a bântuit în
Ucraina. În acest timp, câteva milioane au murit, iar mulţi oameni au trecut
graniţele din apropiere pentru a-şi căuta ceva de lucru şi a putea supravieţui.
Deoarece bunicul meu putea să ofere locuri de muncă, el a fost considerat
„element dăunător pentru popor” şi a fost condamnat la opt ani de puşcărie. Eu nu
l-am mai văzut niciodată. Îl ştiu numai din fotografii. Un an de zile a fost ţinut la
închisoarea din Soroca şi în iunie 1941, el a fost exilat în Solikamsk, un oraş în
munţii Ural.
Potrivit unor documente pe care le-am primit mai târziu, bunicul a murit la 21
noiembrie 1941. Iar locul de înmormântare nu este cunoscut. A trăit doar un an şi
câteva luni după arestare şi numai 5 luni după ce a fost trimis în GULAG. A fost un
om bun la inimă şi era dintr-o familie obişnuită. Nu era vinovat de nimic.
Desigur că toate pământurile şi toată averea, inclusiv moara au fost confiscată.
Bunica mea, deşi nu a fost arestată, a rămas cu nimic. I s-a luat totul. Ea a venit să
locuiască cu noi, dar a fost distrusă moral şi nu mai avea nici putere şi nici dorinţa
să mai trăiască. Ea a murit în 1946.
Bunicii mei au avut trei fete şi un băiat. Pe cea mai mare soră a mamei mele o
chema Ana şi eu am fost numită în cinstea ei. Ea era o femeie foarte puternică şi
inteligentă. După absolvirea şcolii în limba rusă (în timpul ţarist toate studiile se
făceau în limba rusă) ea a plecat la Odesa pentru a studia medicin a. Mai târziu a
studiat franceza la Hotin, un oraş mai la nord şi apoi si -a perfecţionat studiile
medicale la Iaşi (România).
Mama mea vroia să studieze la Paris. Astfel, în 1929 ea a plecat acolo cu sora
sa Melania. Sora ei şi-a terminat studiile, pe când mama mea fiind bolnavă, s-a
întors acasă. Mama era cea mai mică în familie şi bunicul o iubea mult de tot. El i -a
dat o parte din cele 4 hectare de pământ pe care le aveau şi a ajutat -o să-şi
construiască o casă lângă ei. În 1934 mama s-a căsătorit.
Tatăl meu şi-a făcut studiile la Iaşi. A studiat agronomia şi a lucrat în calitate de
profesor la colegiul tehnic agricol din Soroca. Când mă născusem eu (fratele meu s a născut în 1937) mama administra ambele case - a noastră şi a bunicilor.
După Război, problemele au început din nou. În 1946, sovieticii au vrut să
confişte casa noastră „naţionalizând-o”, cum spuneau ei. Tatăl meu a încercat să
păstreze casa chiar şi atunci când o altă familie se stabilise în ea. Tot în acel timp,
au început problemele şi pentru tatăl meu la colegiul unde preda.
Pe lângă colegiu era o grădină şi ceva tehnică de cultivat pământul. Totul era
administrat foarte bine de către tatăl meu. Acolo era şi o casă unde locuia un
agronom care păzea gradina colegiului. Părinţii mei făceau tot ce puteau mai bun
pentru colegiu. Ei creşteau plante pentru ierbare şi conservau în sticle diferite soiuri
de struguri pentru a le demonstra studenţilor. Tata mai era responsabil şi de o
fermă cu o mare varietate de porci şi vaci. Când au venit sovieti cii, tata a fost
înlocuit cu un nou director, care a început să fure tot laolaltă. Tot noul director a
forţat omul care locuia în casă să plece şi s-a instaurat acolo. Tatăl meu a încercat
să oprească toate acestea şi şi-a pierdut serviciul atât la colegiu ca profesor, cît şi
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ca supraveghetor la gospodăria colegiului. Acesta -i doar un exemplu a activităţii
distructive a regimului totalitar. De fapt, comunismul a distrus foarte multe.
Apoi tatăl meu a fost trimis la Bălţi să predea la Institutul Pedagogic. D eci el,
contrar voinţei sale, s-a mutat acolo şi noi nu-l puteam vedea foarte des. Soţul
mătuşii Ana a vrut să-şi continue studiile pentru a primi diplomă sovietica (care era
necesară în acele timpuri). În 1949 tatăl şi unchiul meu erau la Balţi împreună, unul
în calitate de profesor şi altul ca student.
Înainte de a fi exilaţi, noi am locuit numai cu mama si cu familia care se
stabilise în casa noastră. Femeia care locuia cu noi ne-a prevenit ca noi am fost
incluşi pe lista celor, care urmau să fie arestaţi în timpul nopţii. Ea era o persoană
bună la inimă şi cei şase copii ai ei ne erau prieteni. Ea ne-a zis că va spune
soldaţilor că nu suntem acasă. În noaptea ceea, ne -am luat haine călduroase şi am
fugit în pădure, unde am stat până dimineaţa. Puteam auz i cum lătrau câinii
soldaţilor şi cum plângeau oamenii. A fost o noapte groaznică. Ne era atât de frică
să nu fim găsiţi. Dar femeia care locuia cu noi şi care ne-a prevenit a făcut ceea ce
a promis şi deoarece ea vorbea ruseşte, soldaţii au crezut -o.
Noi am înţeles că oricum vom fi arestaţi, dar fuga de acasă ne-a dat ceva timp
ca să ne împachetăm lucrurile. Mama a început să împacheteze tot ce putea. Eu
aveam zece ani, iar fratele meu avea doisprezece şi încercam să ne ajutăm mama
cum puteam, dar eram foarte stresaţi şi speriaţi. Mătuşa Ana, care locuia la
Rubleniţa tot a venit să ne ajute, pentru că ştia că mama nu era prea puternică.
Mama împachetase ceva haine calde şi lenjerie. Din tot ce aveam, ea luase
fotografii, documente, unelte. A luat chiar şi o maşină de cusut, crezând că va
putea să facă mai apoi şi ceva bani în plus! Nu am luat nimic de mâncare, fiindcă
nici nu prea o aveam în casă. Noi mâncam doar fructe şi legume din grădină.
Femeia din casa noastră a spus că conform legii, avem dreptul să luăm 1500 de
kilograme. Dar militarii şi autorităţile nu spuneau despre aceasta oamenilor care
erau deportaţi. Ei spuneau doar să-şi ia documentele oficiale şi să urce în
camioane. Oamenii nu erau informaţi şi plecau cu frică şi prost îmbrăcaţi. Când
eram încă în Soroca, mama ne-a spus să mergem în grădină şi să ne uităm la ea
pentru ultima oară. Ţin minte cum plângeam şi nu eram s -o mai văd niciodată.
Ni s-au luat imediat documentele, apoi am fost încărcaţi într -un camion şi am
mers prin Rubleniţa, unde mătuşa mea, care a insistat să meargă cu noi, a luat
nişte lucruri. După aceia am fost trimişi la o staţie de trenuri, la Floreşti ori la
Drochia – nu-mi amintesc exact - unde am aşteptat toată noaptea. După aceasta
ne-au încărcat în vagoane de tren pentru transportarea animalelor. Acolo erau
foarte mulţi copii. Aproape jumătate din oamenii din tren erau copii. amiliile erau
mari pe atunci. Majoritatea bărbaţilor au murit în timpul războiului, aşa că erau
arestaţi ca „duşmani ai poporului” femei, copii şi bătrâni. Dar noi, copiii, nu ne
jucam unii cu alţii în timpul călătoriei. Atmosfera era foarte tensionată. Eram foarte
speriaţi numai la gândul unde eram duşi de soldaţii înarmaţi? Cum puteai să te joci,
să râzi, să te distrezi în timp ce mamele plângeau?
Aerul din vagoane era foarte sufocant, pentru că uşa şi ferestruica erau mereu
închise. Mama le-a cerut să deschidă fereastra, iar gardianul a răspuns: „Poate vrei
un sanatoriu aici!” Îmi amintesc cum la o staţie am coborât din vagon şi mi -am
pierdut cunoştinţa din cauza foamei şi a unei adieri de aer proaspăt. La opriri eram
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supravegheaţi de către soldaţi ca nişte criminali. Lumea mergea la toaletă sub
vagoane. Poţi să-ţi imaginezi cît de umilitor era pentru oameni să meargă la toaletă
adulţii şi copiii toţi împreună? Îmi era atât de ruşine. Şi într-adevăr, ceea ce am
văzut atunci, n-am mai uitat toată viaţa mea.
Nimeni nu ştia în care parte a lumii eram duşi. Nimeni nu ne spunea nimic. Îmi
amintesc cum mama întreba prin fereastra vagonului oamenii de la staţ ii cum se
numeau regiunile prin care treceam. Ea vroia să ştie unde eram duşi. Ni se spunea
că regiunea se numea Voronej, aşa că mama a înţeles că noi nu eram duşi spre
nord.
Am fost exilaţi în Kurgan, la graniţă cu Kazakhstan. Când ne -au coborât din tren
la Şadrinsk, acolo erau şefii din colhozurile din apropiere. Ei ne alegeau de parcă
eram sclavi la o licitaţie. Apoi ne-au urcat într-o căruţă ca să ne ducă la o
gospodărie mare de stat, unde se cultive grâu.
Ne-au trimis într-un depozit, unde am locuit împreună cu alte şase familii.
Dormeam la podea, iar mai târziu ne-au mutat într-o casă mică cu o singură
cameră. Locuiam acolo cu încă o familie. Ei dormeau într-un colţ de cameră, iar noi
în alt colţ. În timpul zilei adulţii erau luaţi la lucru. Şi frat ele meu a fost luat, deşi el
avea doar 12 ani.
Era timpul recoltei. Oamenii nu erau plătiţi pentru lucru. Îmi amintesc cum am
scris o scrisoare prietenelor la Soroca, dar n-am putut s-o trimit, pentru că mama
nu avea bani pentru timbru.
Mătuşa mea a fost trimisă la Şaşenino, în raionul Baturino. Ea lucra ca soră
medicală, astfel a fost posibil să locuiască la un punct medical. Mai târziu, ne -am
mutat şi noi la ea. Acolo era o cameră pentru examinare şi alta in care locuiam.
În regiunea aceia oamenii erau mai buni. Vecinul ne dădea uneori fructe din
gradina lui. Şi chiar ne permitea să culegem fructe şi atunci când nu era acasă.
Aceasta poate să nu aibă importanţă pentru cineva, dar pentru noi era o atenuare a
senzaţiei chinuitoare de foame.
Tatăl meu a mers la decanul Institutului Pedagogic din Bălţi, pentru a cere
permisiunea să ne viziteze. Autorităţile l-au luat imediat fără nici măcar să-l lase saşi ia haine calde şi l-au trimis la Petuhovo în Kurgan, unde era un institut tehnico agrar. A primit o slujbă de conducător de brigadă. Am aflat despre aceasta de la
fratele său, care deja era în Petuhovo. Cu mare greu am obţinut permisiunea de a fi
transferaţi şi noi acolo. Mătuşa Ana a mers şi ea cu noi. Ea a încercat să se întoarcă
la soţul ei în Moldova, dar nu i s-a permis. Când am fost duşi la Petuhovo cu trenul,
documentele iarăşi ne-au fost confiscate, dar cel puţin eram toţi împreună.
Tot încă nu aveam haine potrivite de iarnă, aşa că mama a scos vată din saltele
şi ne-a confecţionat un fel de pâsle care se purtau cu galoşi. Băştinaşii din Siberia şi
din alte regiuni cu clima rece purtau „valenki”, dar noi nu aveam bani pentru a le
cumpăra.
Fratele meu a învăţat în Soroca în limba română, dar acolo tata l -a trimis la o
şcoală rusă. Era foarte greu pentru el să-şi schimbe limba pentru că era deja în
clasa a şaptea. Dar fratele s-a străduit din răsputeri şi a absolvit şcoala la vârsta
de şaisprezece ani, cu un am mai devreme decât semenii săi. În prezent, când aud
cum ruşii, care locuiesc în Moldova de peste 50 de ani, spun că nu pot să înveţe
româneşte, nu-i cred. Ei pur şi simplu nu vor.
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Fratele a absolvit şcoala în 1953 (când a murit Stalin) şi a plecat la Omsk
pentru a intra la Institutul Auto. A susţinut examenele, dar nu a fost admis
deoarece fusese exilat şi era considerat „fecior al duşmanului poporului”. Aşa că el
a mers la Institutul Agricol, unde pe atunci lucra şi tata.
La vârsta de douăzeci de ani, fratele a plecat la armată. Tatăl se îngrijora în
privinţa lui şi i-a rugat pe comisarii militari să nu-l ia, că fratele era cam slăbuţ. Dar
el a insistat să plece, pentru că toţi prietenii lui făceau serviciul militar. A fost trimis
să-şi facă serviciul la Vladivostok şi a fost foarte devotat Patriei sovietice. Aceasta
era realitatea.
Până în 1960, noi nu am obţinut actele pentru reabilitare, care să ne permită să
ne întoarcem în Moldova. Dar eu m-am întors în 1957, ca să-mi continui studiile la
Universitate. Am fost admisă numai pentru că nu am spus nimănui că fusesem
exilată. Când eram în anul trei la facultate, cei mai buni studenţi plecau în Bulgaria.
Pentru că şi eu eram o studentă bună speram să fiu selectată. După ce am trecut
testele medicale, am întrebat dacă ar trebui să menţionez despre exil in documentul
biografic. Aceasta s-a întâmplat la începutul anilor şaizeci şi părinţii mei nu erau
încă reabilitaţi. În ziua următoare toată universitatea a ştiut despre trecutul meu şi
eu n-am plecat în Bulgaria. Au mai fost o mulţime de situaţii de felul acesta. Chiar
şi oamenii pe care îi credeam prieteni, mă evitau, pentru că fiecare vroia să-şi facă
o carieră bună. Eram evitată şi de bărbaţi. Ei căutau femei cu avere. Iar tot ce
aveam eu, era „o pată” pe destinul meu. Aceasta m-a urmărit toată viaţa. Ni s-a
luat totul şi în plus am mai fost şi umiliţi public prin epitetul – „copiii duşmanilor
poporului”. Toată viaţa am trăit cu sentimentul că am greşit cu ceva. Aşa ne -au
transformat autorităţile, pentru a ne dirija şi manipula mai uşor.
Deşi am fost exilaţi la 6 iulie 1949, documentele arată că noi am fost exilaţi în
1952! Reiese că acest document a fost făcut aproape doi ani mai târziu decât data
deportării noastre. Mai târziu tata a aflat că noi am fost scrişi pe o listă separată.
În 1960 noi am fost reabilitaţi cu dreptul de a ne fi restitui tă averea confiscată.
Dar nici astăzi nu pot obţine averea mea. Casa noastră a fost transformată în
grădiniţa şi nouă ni s-a spus că este inuman să luam grădiniţa de la copii. Dar a
fost uman să se ia totul de la oameni nevinovaţi şi să fie trimişi la cap ătul lumii?
Părinţii şi bunicii mei şi-au făcut averea prin muncă grea şi au pierdut totul. Noi,
fiind nişte copii fără nici o vină, am suferit tot calvarul Siberiei.
Dar Comuniştii nu-şi mai recunosc greşelile. Şi asta tare doare!

,

,

Valentina Sîsoeva
Născută: 1931, raionul Floreşti
Exilată: regiunea Irkutsk
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Satul meu de baştină este Gura Căinarului din actualul raion Floreşti. M -am
născut în anul 1937, într-o familie de oameni simpli. Am amintiri frumoase despre
copilăria mea dinainte de război. E de-a dreptul uimitor faptul că-mi amintesc
despre multe lucruri încă de pe când aveam numai în jur de doi ani.
Tatăl meu era mezinul familiei. Bunicul a fost muzicant, dar şi el, şi bunica au
murit pe când tata avea vreo doi ani şi jumătate. Astfel tata, împreună cu cei doi
fraţi ai săi, au fost adoptaţi de o familie fără copii din satul bunicii. Mama vitregă
era ucraineancă, iar tatăl vitreg era polonez şi aveau un nume de familie sonor Pashirski. Capul familiei era fierar şi tatăl meu a început să l ucreze cu el de mic, de
la 10 ani, ori poate mai devreme. După o asemenea experienţă de muncă tatăl meu
a ajuns să aibă „mâini de aur”, era meşter la toate, făcea totul cu mâna lui.
La vârsta de 17 ani s-a dus să lucreze ca mecanic la o familie de oameni
înstăriţi din Mărculeşti, care aveau o oloiniţă. Cu banii câştigaţi la oloiniţă, şi -a
cumpărat un motor pe care l-a adaptat ca maşină de treierat. În timpul recoltării, el
lucra aproape 24 de ore. După cum vedeţi, tatăl meu a fost un om foarte muncitor
şi, deşi avea numai 4 clase, datorită hărniciei lui a ajuns să aibă o viaţă mai bună
decât mulţi alţi oameni din satul lui. Mama era şi ea originară din acest sat, fiind
cea mai mare din cei şapte copii din familie. Şi pentru că era nevoită să -i
îngrijească pe cei mici, nu a avut posibilitatea să meargă la şcoală.
Când m-am născut eu, teritoriul unde locuiam era parte a României. Unchiul
meu (fratele mamei) îşi făcuse serviciul în armata română. Din această cauză, în
1940, când am fost ocupaţi de sovietici, el a fost arestat şi condamnat.
Mai târziu, în 1943, tatăl meu a trebuit să escorteze eşaloanele militare în
România. Tata i-a spus mamei să ia copiii şi să plece la Buzău, unde el urma să ne
aştepte. Dar în perioada aceea sora mea, fiind bolnavă de mala rie, era spitalizată la
Bălţi. Deci, mama m-a luat pe mine şi am plecat la Bălţi după fratele şi sora mea.
Aşa s-a întâmplat că fratele, care studia la liceu la Bălţi, a fost deja evacuat la
Tîrgu-Jiu, România. Astfel, am pornit la drum doar eu, sora şi ma ma.
Mama a luat de acasă puţine lucruri, printre care nişte bani şi câteva bijuterii.
În timp ce ea o ajuta pe o vecină să urce în tren, mi-a dat mie să ţin geanta unde
erau banii şi bijuteriile. Din nefericire, cineva mi -a smuls geanta din mână şi noi am
rămas fără nici un ban. Dar, cu ajutorul militarilor, am reuşit să ajungem la Buzău,
unde ne-am reîntâlnit cu tata şi fratele. Iarna anului 1943 am petrecut-o în
România, unde s-a născut fratele meu mai mic.
Când ne-am întors în Moldova, în 1944, casa noastră, inclusiv toate lucrurile,
uneltele tatei au fost confiscate, luate, furate, până şi o mică statuetă de bronz
care îmi plăcea foarte mult. Rudele noastre au reuşit să ascundă doar o parte din
veselă, pe care mai târziu am luat-o cu noi în Siberia. Pentru că nu mai aveam
casă, ne-am mutat în satul Zarojeni, apoi în Căinari, unde aveam nişte rude. Eu am
învăţat la şcoala rusă din Căinari, dar îmi era greu să studiez în această limbă.
Acasă vorbeam numai româna.
În 1947 a fost o foamete cumplită în Moldova. Au murit foarte mulţi oameni.
Era atât de greu, încât oamenii ascundeau unul de altul, de hoţi, de criminali orice
bucăţică de pâine, chiar şi cel mai mic sac de grîne. Dar oamenii n-aveau moară
pentru a face făină de grâu. Ca să facem faţă situaţiei, tatăl meu a inventat ceva. A
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luat o maşină de tocat carne, a schimbat sita dinăuntru, ca să poată da grâu prin
ea şi să facă făină. În felul acesta noi ne-am salvat de la foame, şi am ajutat-o şi
pe bunica noastră, care locuia singură în casa ei, dar care totuşi a murit mai târziu,
în 1948.
După foamete, ne-am mutat în satul Cutineşti. Tata a lucrat acolo ca fierar,
pentru că, aşa cum spuneam, avea mâini de aur. Oriunde am fi plecat, el găsea de
lucru, iar noi aveam mâncare pe masă.
Tata avea două loturi de pământ, pe unul din ele a sădit o livadă, iar pe altul a
construit o casă cu beci pentru tatăl său vitreg. În 1948 familia mea s -a mutat la
Bălţi, pentru că fratele şi sora învăţau acolo. Tata se angajase la lucru şi i s -a oferit
un lot de pământ pe care să ne construim o casă. El a cumpărat toate materialele
necesare şi împreună cu fratele şi sora, au săpat şi au pus fundamentul casei. Eu
aveam grijă de fratele mai mic. Pentru a avea unde trăi, tata construise o colibă.
Dar, când fundamentul casei fusese deja pus, în dimineaţa zilei de 6 iulie, au venit
soldaţii să ne aresteze. Era anul 1949.
Sora mea nu era acasă, era în vizită la nişte veri în satul Pepeni. Soldaţii au
venit noaptea, cu arme şi maşini. Era printre ei un soldat bun, care s -a purtat mai
omeneşte, nu ca un câine. Tata a rugat ca familia să fie împreună. Fratele meu cu
soldatul acela s-au dus cu maşina la Pepeni, s-o aducă pe sora mea acasă. Dacă ea
ar fi rămas aici, poate că viaţa ei ar fi fost altfel, poate s -ar fi căsătorit. Dar asta a
fost realitatea. Ea a fost deportată împreună cu noi.
De atunci am devenit cei mai săraci oameni. Ne-au fost luate toate lucrurile şi
nu ne-au fost restituite niciodată - materialele de construcţie, casa din sat, cele
două loturi de pământ, fierăria, două magazii, oile, vaca.
Când au venit soldaţii să ne aresteze, noi nu ştiam că ei fac acelaşi lucru în
toată Basarabia. Credeam că au venit numai la familia noastră, de aceea tata m -a
trimis să-i spun bunicii că suntem „ridicaţi”. Noaptea aceea mi-a rămas în memorie
pentru şocul pe care l-am suferit şi durerile de cap provocate de acest şoc. Dureri,
care mi-au rămas pentru toată viaţa. Tata a pregătit repede nişte lăzi în care am
împachetat puţinele lucruri pe care le aveam în coliba în care locuiam. Am lu at nişte
veselă, haine, cuverturi şi mâncare.
La gara din Bălţi erau oameni din toată Basarabia de Nord. Fiindcă fusesem
aduşi aproape ultimii, călătoria noastră în tren a fost ceva mai uşoară decât a altor
oameni, pentru că ne aflam chiar lângă uşă şi puteam respira puţin aer curat.
Vagonul în care am fost urcaţi fusese folosit la transportarea vitelor şi era împărţit
în cuşti mici, ca la puşcărie. Pe pereţi erau bătute poliţe pentru bagaje.
Pe toată durata călătoriei, uşile erau ţinute închise. Nouă ni s e permitea să
ieşim numai pentru necesităţile fiziologice. Trenul se oprea undeva în câmp şi
soldatul care însoţea vagonul, ordona: ”Bărbaţii la stânga, femeile la dreapta”, ori
invers. Uneori soldatul de la vagonul de alături striga invers şi atunci era o confuzie
totală. Pentru mine, o copilă, aceste momente erau foarte stresante, mă şocau şi
stăruie şi acum în memoria mea.
Când am ajuns la râul Volga, trenul s-a oprit chiar pe pod şi au fost deschise
uşile pentru prima dată. Noi călătoream dinspre sud, prin Ufa. Imediat ce uşile au
fost deschise şi lăsate fără supraveghere, câţiva tineri s -au folosit de situaţie, au
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sărit din vagon şi au fugit. Soldaţii nu i-au urmărit pentru că vagonul ar fi rămas
fără supraveghere şi ar mai fi fugit oameni.
A fost o călătorie lungă, stresantă şi foarte traumatică. Cea mai acută
necesitate pentru noi era să ne spălăm, dar acest lucru nu era posibil. Abia când
am ajuns în Novosibirsk, la două săptămâni de călătorie, am avut şansa să facem
baie, după atâta drum, pe căldurile toride din iulie şi în vagoane foarte murdare.
Din Novosibirsk am continuat călătoria prin Taşkent, spre Usolisibirskoe. Am
stat o lună în acest oraş. Tot aici au fost aduşi şi oamenii din Lituania. Stăteam în
corturi, într-o tabără mică. Eram chinuiţi după drumul lung, disperaţi şi apăsaţi de
durerile sufleteşti şi de frica despre viitorul nostru. Dar tinereţea e tinereţe şi unii
încercau să facă viaţa mai interesantă, chiar dacă duceam multe lipsuri. Aici ne -am
făcut multe cunoştinţe. Au fost chiar şi nişte tineri care s-au căsătorit. Apoi am
mers mai departe spre Irkutsk.
În Pangna am fost îmbarcaţi pe şlepuri şi am mers spre nord, pe râul Angara.
Am fost foarte impresionată de frumuseţea acelor locuri. Angara are o adâncime de
aproape 5 metri, e destul de largă pentru ca şlepurile să poată merge. Apa era atât
de limpede, că puteai vedea pietrele de pe fund. Râul Angara izvorăşte din lacul
Baikal. Apa lui este curată, dar foarte rece. Admiram această frumuseţe, când de odată am auzit un strigăt de copil. El se juca pe marginea şlepului, unde erau
lanţurile de la ancoră, când brusc, şlepul a început să -şi schimbe direcţia şi
picioruşul copilului a fost prins de lanţuri. Copilul şi -a pierdut piciorul şi a devenit
invalid. Asemenea evenimente tragice nu se şterg din memoria nimănui.
Şlepul ne-a dus până în satul Zaiarsk. Apoi am mers cu maşinile pe drumul pe
care se aducea aurul din Iakutia şi din Bodaibo în Zaiarsk, unde se construia o linie
de cale ferată. Tata, care era un meşter bun, a rugat să fie l ăsat să lucreze la
construcţia căii ferate din Zaiarsk. Autorităţile nu vroiau să-i permită să rămână
aici, pentru că avea o familie numeroasă şi nu era de lucru pentru ceilalţi membri ai
familiei şi nici locuinţă pentru noi. În cele din urmă, ei i -au permis să rămână, iar
mai târziu desigur că nu vroiau să-l lase să plece în alt loc.
La început am stat în barăci împreună cu alţi oameni deportaţi ori foşti
prizonieri. Apoi ni s-a permis să ne deplasăm liber prin sat. Aici am văzut pentru
prima dată taigaua şi mi-a plăcut foarte mult, în special florile Siberiei. După prima
iarnă petrecută în această localitate, au venit nişte şefi de la o uzină mare din
Irkutsk, pentru că aveau nevoie de muncitori acolo. Uzina producea plase pentru
extragerea aurului din râu. Tata a fost angajat la uzină. S-a dus să lucreze acolo
pentru că vroia ca noi să ne continuăm studiile.
În Zaiarsk am mers la şcoală în clasa a şaptea. Nu vorbeam prea bine ruseşte,
dar mă pricepeam la matematică şi geografie, discipline la care era mai uşor să dai
răspunsuri, chiar dacă nu stăpâneai bine limba. Dar învăţătorul din Zaiarsk nu era
interesat de rezultatele noastre, de aceea, când ne-am mutat la Irkutsk, am repetat
clasa a şaptea. Aici am avut un învăţător mai bun şi am început să învăţ mai bine şi
mai mult. Îmi plăcea învăţătura, care îmi aducea clipe de fericire în viaţa mea
amară.
După clasa a zecea, eu am susţinut examenele de admitere la Institutul de
Medicină. Deşi am luat la examene doi de „patru” şi doi de „cinci”, note înalte în
vechiul sistem de evaluare, n-am fost admisă pentru că eram deportată şi aveam
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puţine drepturi. Abia în 1955 s-a schimbat atitudinea faţă de persoanele care
fuseseră represate.
Când învăţam în clasa a nouă şi a zecea, tata nu mă lăsa să lucrez. Dar eu
aveam nevoie de haine şi în timpul vacanţei de vară de obicei lucram. Duceam o
viaţă grea în acei ani. Amintirile despre această perioadă din Irkutsk îmi revin de
fiecare dată, când văd borş pregătit cu sfeclă roşie. Singurele ingrediente folosite în
mâncare erau cartofii, varza şi sfecla roşie. N-aveam nici carne, nici verdeţuri
pentru borş. În general, aceştia au fost ani foarte grei din viaţa noastră.
În 1954, după eşecul la admitere la Institutul de Medicină, am repetat încă
odată clasa zecea la şcoala serală, împreună cu fratele meu, care avea probleme cu
învăţătura. Deşi avea cunoştinţe bune, scria cam prost şi eu îl ajutam să scrie
compuneri.
În felul acesta, am absolvit ambii şcoala serală şi ne pregăteam să susţinem
examenele de admitere la Universitate. Acum aveam două certificate de absolvire a
şcolii medii. Un set de documente l -am depus la Institutul de Medicină şi al doilea la Universitate, la Facultatea de Fizică şi Matematică, unde a depus documentele şi
fratele meu. Eu l-am ajutat să scrie compunerea la examenul de admitere pentru
care a primit un „cinci” – nota maximă pe atunci.
Era în 1955 şi noi nu mai eram consideraţi „duşmani ai poporului”. Aşteptam
documentele care să ne permită să ne întoarcem în Moldova, dar eu şi fratele meu
aveam dorinţa de a ne continua studiile. În cele din urmă, eu am ales Institutul de
Medicină. În timpul studenţiei eu am fost foarte energică şi participam la multe
activităţi. Eram foarte ocupată, de la opt dimineaţa până la zece -unsprezece seara.
În anul cinci de studii, mi-am întâlnit viitorul soţ - un băiat rus din Siberia. El
era student la geologie şi ne-am întâlnit la o petrecere studenţească. A fost o
dragoste de la prima vedere. Ne-am căsătorit înainte de a absolvi Institutul, în
1961, deşi tata era împotrivă. Eu am primit diplomă liberă şi l-am urmat pe soţul
meu în regiunea Krasnoiarsk. Acolo era o uzină secretă unde se prelucra uraniul.
Până acum sănătatea noastră este afectată de munca la acea uzină.
Krasnoiarskul e în taiga, pe râul Kama. Natura era frumoasă acolo. În mijlocul
acestui peisaj frumos nu era nici o casă veche. Totul era nou, dar construit cu
sângele şi sudoarea condamnaţilor. La început acolo trăiau şi lucrau numai oamenii
exilaţi, prizonierii de război şi soldaţii dintr-o unitate militară.
Acolo s-a născut primul meu copil. După naşterea copilului am stat acasă două
luni, apoi am fost angajată să lucrez în inspecţia sanitară. Am lucrat ca microbiolog
în laborator. La început nu mi-a plăcut acest lucru, dar mai târziu am devenit
specialist de categorie superioară şi lucrez în acest domeniu şi acum. Am locuit
acolo cinci ani, până în 1966, când tata ne -a convins să ne întoarcem în Moldova.
Întotdeauna mi-am dorit să mă întorc la baştină. Părinţii mei au revenit la Bălţi
în 1960, iar sora mea s-a întors în 1961, când eu absolvisem facultatea. Fratele
meu fusese repartizat să lucreze în Kaluga şi s-a întors în Moldova abia în 1980,
împreună cu soţia sa, pe care a întâlnit-o în una din vacanţele petrecute în
Moldova.
Eu am lucrat în calitate de şefă a laboratorului bacteriologic, în inspecţia
sanitară din Bălţi, iar mai târziu am fost numită şefă a inspecţiei sanitare. Soţul
meu a lucrat la uzina „Lenin” din Bălţi. În 1980 mi s-a propus postul de şefă a
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laboratorului bacteriologic la inspecţia sanitară republicană din Chişinău. Aici mi s-a
repartizat o cameră la cămin, unde am stat până a venit şi soţul cu fiul. Ei
rămăseseră la Bălţi încă un an, până a absolvit fiul universitatea. Apoi mi s -a
repartizat un apartament în Chişinău unde locuim şi astăzi. A trebuit să pregătesc şi
să prezint 32 de acte pentru a primi acest apartament. Am făcut multe drumuri
între Bălţi şi Chişinău pentru a pregăti toate aceste documente.
Deportarea în Siberia a avut diverse consecinţe pentru viaţa noastră. Sigu r,
acolo mi-am făcut studiile, l-am întâlnit pe viitorul meu soţ. Pe de altă parte, ni s-a
luat tot ce agonisiseră părinţii noştri, am fost dezrădăcinaţi de pe pământurile
noastre şi n-am putut înţelege de a trebuit să trecem prin asemenea încercări grele
şi prin atâtea suferinţe morale şi fizice.
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