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Preliminarii

Instaurarea puterii sovietice în Basarabia, în 1940-1941, și procesul de sovietizare 
declanșat imediat după 1944 a fost însoțit de o serie de evenimente dramatice pentru 
populația locală. Represiunile politice și deportările familiilor de basarabeni în regiu-
nile de est ale URSS constituie doar o parte din crimele regimului totalitar comunist, 
care au generat traume adânci în conștiința colectivă.2

Cercetarea sincopată a trecutului de lângă noi generează tendințe îngrijorătoare 
în dezvoltarea societății, alimentează memorii competitive, retrăiri nostalgice și atitu-
dini ambigue față de ceea ce a fost regimul comunist în RSS Moldovenească.3 În acest 

1 Studiul a fost realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, Departamentul Politici 
pentru Relația cu Romanii de Pretutindeni (www.dprp.gov.ro), proiectul „Românii în 
Gulag: recuperarea și valorifi carea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-co-
munist în Basarabia (1940-1941, 1944-1953). Extinderea proiectului”, număr de referință: U1-
1/534/18.06.2014.

2 Vezi: Ludmila D. Cojocaru, Deportările staliniste – traumă a memoriei românilor basarabeni, în 
Românii în Gulag: memorii, mărturii, documente, Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia 
Pădureac (editori), vol. I, Chișinău: Editura „Balacron”, 2014, pp. 319-337. 

3 Virgiliu Bîrlădeanu, „De la practici de comemorare la nostalgie după URSS: dilemele me-
moriei colective în epoca post-totalitară”, în In honorem Alexandru Moșanu: studii de istorie 
medievală, modernă și contemporană a românilor, Nicolae Enciu (coord.), Cluj-Napoca: Editura 
Academia Română, 2012, pp. 693-700; Ludmila Cojocaru, „Memoria colectivă în societatea 
post-confl ict: semnifi cația și căile reconcilierii”, ProMemoria. Revista Institutului de Istorie 
Socială, vol. I, nr. 1-2. Chișinău: USM, 2011, pp. 170-182. 
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context, valorifi carea complexă și sistematică a mărturiilor victimelor rămâne un de-
ziderat important al de-comunizării și democratizării Republicii Moldova. Studierea 
documentelor de arhivă4 (care au început să se deschidă cercetătorilor abia în ultimii 
ani), inaugurarea muzeelor tematice,5 publicarea lucrărilor cu caracter memorialistic6 
și, nu în ultimul rând, agenda partidelor politice perindate la guvernare după 20097 
constituie doar un început de cale pentru articularea, studierea și recunoașterea meri-
tată a acestei probleme în Republica Moldova. Dintre zecile de mii de familii deporta-
te din RSS Moldovenească, supraviețuitorii reprezintă, în mare parte, generația afl ată 
atunci la vârsta inocentă a copilăriei.8 Ridicați în toiul nopții din case, împreună cu 
părinții (sau în absența lor), și condamnați numai în baza faptului că erau din familii-
le așa-numiților “dușmani de clasă”. De altfel, afl ați la o vârstă fragedă, copiii au fost 

4 Vezi: Ion Varta, Deportările în masă din RSS Moldovenească din 5-9 iulie 1949. Operațiunea 
„Sud”. Studiu. Documente, vol. 1, Chișinău: Ed. Litera, 2011; Ion Varta, Tatiana Varta, Igor 
Șarov, Asasinările în masă din RASS Moldovenească în perioada Marii Terori (1937-1938), vol. 
I, Documente desecretizate din arhivele MAI și SIS ale Republicii Moldova, Chișinău: Editura 
Cartdidact, 2010; Ion Varta, Deportările în masă din RSS Moldovenească din 13-16 iunie 1941. 
Studiu. Documente desecretizate din arhivele MAI și SIS ale Republici Moldova, Chișinău: Editura 
Litera, 2011; Ion Varta, Deportările în masă din RSS. Moldovenească din 5-9 iulie 1949. Studiu. 
Documente desecretizate din arhivele MAI și SIS ale Republicii Moldova, Chișinău: Editua Litera, 
2011; Elena Postică, Vera Stăvilă (coord. și red. șt.), Cartea Memoriei. Catalog al victimelor tota-
litarismului comunist, vol. I, Chișinău: Editura Știința, 1999; vol. II, 2001; vol. III, 2003; vol. IV, 
2005.

5 Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, Chișinău; Muzeul „Siberiada”, s. 
Mereni, r. Anenii Noi; Muzeul „Memoria Neamului”, mun. Chișinău.

6 Vezi: Ludmila D. Cojocaru, „Bibliografi a Memoriei (1989-2013)”, în Românii în Gulag: memo-
rii, mărturii, documente, Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac (editori), vol. 
I, Chișinău: Editura „Balacron”, 2014, pp. 305-318. 

7 Decretului prezidențial privind declararea la 24 iunie 2010 a zilei de 28 iunie 1940 „Zi a 
ocupației sovietice și a comemorării victimelor regimului totalitar comunist”, dezveli-
rea „Pietrei Comemorative” din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău; organiza-
rea „Comisiei pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica 
Moldova” prin Decretul Președintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, din 
14 ianuarie 2010.

8 Condițiile obscure în care au avut loc represaliile determină caracterul discutabil al nu-
mărului de victime. Fără a se opri la categoria de vârstă copii, Valeriu Pasat indică asupra 
unei cifre de peste 5000 de familii basarabene ridicate în primul val de deportare din 1941 
(vezi: Валерий Пасат, Трудные страницы истории Молдовы (1940-1950), М.: Терра, 1994, c. 
147-148); pentru valul deportării din 1949 se operează frecvent cu datele propuse de Gh.E. 
Cojocaru – 11.899 copii (vezi: Gheorghe E. Cojocaru (ed.), Operațiunea „Sud” Chișinău: culege-
re de documente, Chișinău: Editura „Bons Offi  ces”, 2010, p. 243); pentru valul de deportări din 
1951 – datele statistice disponibile indică frecvent asupra numărului de 799 copii din RSSM 
(vezi: Valeriu Pasat, Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești 1940-
1050, Moscova: Editura „Rosspen”, 2006, p. 395). De remarcat, numărul persoanelor depor-
tate în 1951, în opinia istoricului Nicolae Fuștei, a fost mai mare decât cel indicat de Pasat și 
aduce cifra de 2.724, în loc de 2.648 de persoane (vezi: Nicolae Fuștei, Persecutarea organizației 
religioase „Martorii lui Iehova”. Operația „Sever”, Chișinău: Editura Cuvântul ABC, 2013, p. 77).
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printre grupurile țintă ale ideologiei socialiste, considerați „agenți primari ai trans-
formărilor socialiste”.9 Alături de alte narațiuni îndelung nesancționate de ideologia 
ofi cială și supuse unui control rigid din partea regimului comunist,10 vocile celor care 
au copilărit în Gulag constituie o temă de studiu importantă în domeniul memoriei 
victimelor deportărilor;11 or, „pentru regimul sovietic, însăși memoria a fost o ame-
nințare serioasă”.12 Din perspectiva copilului de atunci sau retrospectiva adultului 
de astăzi, mărturiile acestei categorii de supraviețuitori ai Gulag-ului13 contribuie la 
cunoașterea unor aspecte puțin elucidate în documentele de arhivă, precum: elabo-
rarea strategiilor de supraviețuire sau gestionarea dilemelor identitare în condiții-
le înstrăinării de locurile natale, impactul memoriei traumatizante asupra formării 
personalității și selectării modelelor culturale dar, mai ales, recuperarea atitudinilor, 
reprezentărilor și percepțiilor individuale trăite la vârsta copilăriei în condițiile exi-
lului comunist. Prin recursul la o perioadă a vieții imprimată ireversibil în memorie, 
cercetarea fenomenului copilăriei în Gulag presupune o investigarea riguroasă a me-
moriilor individuale privind sensibilitatea emoțională, re-trăirile dramatice și strate-
giile de negociere cu propriul trecut. La fel, considerăm relevante și analiza transfor-

9 Cathy A. Frierson and Semyon S. Vilensky, Children of the Gulag, London: Yale University 
Press, 2010, p. 6. 

10 Katherine Verdery, National Ideology under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu’s 
Romania, Berkeley: University of California Press, 1995, pp. 87-97.

11 Deborah Hoff man, The Litt lest Enemies: Children in the Shadow of the Gulag, Bloomington: 
Slavica Publishers, 2009; Irena Kurtinaityte, Vidmantas Zavadskis, Children of Siberia: Memoirs 
of Lithuanian Exiles, Kaunas: Naujasis lankas, 2013; Marta Craveri, Anne-Marie Losonczy, 
„Trajectoires d’enfances au goulag. Mémoires tardives de la déportation en URSS”, Revue 
d’histoire de l’enfance ’irrégulière, vol. 14, 2012, pp. 193-220; Cathy A. Frierson and Semyon S. 
Vilensky, op.cit.; Sandra Kalniete, With Dance Shoes in Siberian Snows, Champaign: Dalkey 
Archive Press, 2009; Tomas Balkelis, „Deportations, Ethnicity and Identity Memoirs of 
Children Deportees, 1941–1952”, Lituanus. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, 
special issue „Lithuanian Children in the Gulag”, M.G. Slavėnas (guest. ed.), vol. 51(3), 2005, 
pp. 40-75; Anne Applebaum, Gulag: a History, New York: Doubleday, 2003; Irena Gruzinska-
Gross, Jan T. Gross (eds.), War Through Children’s Eyes: The Soviet Occupation of Poland and the 
Deportations, 1939-1941, Stanford: Hoover Institution Press, 1981.

12 Irina Shcherbakova, The Gulag in Memory, in Memory and Totalitarianism, Luisa Passerini 
(ed.), Oxford: Oxford University Press, 1992, pp. 103-116.

13 Termenul Gulag, preluat din limba rusă cu semnifi cația inițială Direcția Generală de 
Muncă a Lagărelor pe teritoriul URSS, și-a extins considerabil conținutul după 1989 prin 
desemnarea emblematică a spațiului de detenție sub orice formă, incluzând deportările, 
închisori, regim forțat de reședință, privarea dreptului de studii superioare la locul de baș-
tină și în capitalele fostelor republici unionale, restricționarea dreptului de alegere a locului 
de muncă și trai etc. Într-un studiu al literaturii universului concentraționar din România, 
Ruxandra Cesereanu prezintă o defi niție expresivă a deportatului și stării de a fi  în deportare: 
„Deportatul este tot un deținut politic, dar afl at într-o închisoare de aer, ‘liberă’: și el este su-
pus autorității de represiune, fi ind silit să locuiască într-un spațiu străin și dezumanizant”. 
Vezi: Ruxandra Cesereanu, Călătorie spre centru infernului. Gulagul în conștiința românească, 
București: Editura „Fundației Culturale Române”, 1998, p. 105.
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mărilor în plan social și economic de după 1989, însoțite de politici comemorative 
ajustate mai mult agendelor de partid decât cunoașterii trecutului recent. Riscul de 
a provoca supraviețuitorilor noi traume a determinat caracterul delicat și sensibil al 
problemei de cercetare, or studierea memoriei copiilor care au cunoscut deportarea 
din RSS Moldovenească nu poate avea loc fără un îndemn la refl ecție, studiere com-
plexă a trecutului și asumarea cu inteligență a acestui trecut.14 Evitarea sau amânarea 
cercetării problemei date pare, în același timp, la fel de primejdioasă în construirea 
relației cu trecutul: „memoria este un mod de manifestare a prezentului, ea poate fi  și 
răbufnirea trecutului pe scena prezentului, a unui trecut uitat, refulat, insufi cient sus-
ținut de acțiuni de rememorare sau de grupuri purtătoare de memorie”.15 Evocativ 
în acest sens este cazul lui Ionel Mârzenco din s. Tătărești, r. Strășeni, un copil de 14 
ani, cu alți patru frați și surori rămași orfani după arestarea tatălui (1945) și pierderea 
mamei (1949), adresându-se după ajutor așa-numitului „părinte al popoarelor”: „Am 
fost deportați din Moldova cu toată familia în 1949. În același an, după ce am ajuns în 
regiunea Tiumeni, mama noastră a murit și noi am rămas cinci sufl ete. […] Nouă ne 
vine foarte greu aici. Vrem să învățăm, dar nu avem posibilitate. Suntem nevoiți să 
muncim la tăiatul pădurii […] dar cu ferăstraiele acestea abia de ne târâm picioarele 
prin pădure. Dorim să învățăm, dar nu avem posibilitate”.16 Autorul scrisorii a supra-
viețuit exilului, ajungând să afl e răspunsul ofi cialităților sovietice la această scrisoare 
abia după desecretizarea recentă a dosarelor de arhivă, însă amintirile traumatizante 
au fost întotdeauna vii în memoria lui Ion Mârzenco: „Îmi amintesc că mama a mu-
rit după trei luni de Gulag. Eram disperați. Când am scris scrisoarea, speram să fi m 
ajutați să ne întoarcem acasă. Odată cu trecerea timpului, am uitat însă de ea. Nu am 
primit niciun răspuns …”17 Astfel de documente ale timpului – de arhivă sau poves-
tiri ale vieții – constituie o contra-istorie a perioadei sovietice ce promova, printre 
miturile politice de referință, și pe cel despre grija paternă a statului pentru „copilăria 
fericită”.18 Pe de altă parte, relevă aceleași surse, fenomenul autocenzurii devenise 
parte din strategiile de supraviețuire în condițiile regimului totalitar.

14 Tomas Balkelis, op.cit., pp. 40-75; Ludmila Cojocaru, „Memoria colectivă în societatea 
post-confl ict: semnifi cația și căile reconcilierii”, pp. 170-182.

15 Jean-Charles Szurek, Pentru o memorie democratică a trecuturilor traumatizante, în Istoria recen-
tă în Europa. Obiecte de studiu, surse, metode, București: Imprimeria Arta Grafi ca, 2002, p. 56.

16 Svetlana Corobceanu, „Ionel îi scrie lui Stalin”, Jurnal de Chișinău, 1 iunie 2010, [online] 
htt p://www.jc.md/ionel-ii-scrie-lui-stalin/.

17 Ibidem.
18 Келли Катриона, «Маленькие граждане большой страны»: интернационализм, 

дети и советская пропаганда, Новое литературное обозрение, 2003, № 60(2), c. 218-251; 
Kirschenbaum, Lisa A., Small Comrades: Revolutionizing Childhood in Soviet Russia, 1917-1932, 
New York: Routledge Falmer, 2001; Sheila Fitz patrick, Everyday Stalinism: Ordinary Lie in 
Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s, Oxford, New York: Oxford University Press, 
1999; Urie Bronfenbrenner, John C. Condry, Two Worlds of Childhood: US and USSR, New 
York: Russell Sage Foundation, 1970.
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În pofi da vulnerabilității vârstei, vocea timidă a acestei categorii de victime – pu-
țin elucidată în contextul altor grupuri de martori ai deportărilor staliniste din RSS 
Moldovenească – merită a fi  ascultată și restabilită cu atenție dat fi ind experiența tră-
ită la o vârstă fragedă, privați de parcursul fi resc al integrării în societatea de baștină 
și, astfel, expuși direct unor manifestări de „emotivitate imediată, naivitate și credibi-
litate oarbă, acestea fi ind mai puțin consemnate în memoriile adulților de atunci”.19 
Totodată, articularea strategiilor de supraviețuire, acomodare, integrare în noile medii 
sociale, culturale, politice impuse de regim, într-un anumit fel, au testat limitele de 
infl uență a ideologiei sovietice asupra diferitelor grupuri sociale, de vârstă, gen, confe-
siune. La fel, studierea memoriei copiilor trecuți prin experiența Gulag-ului ne ajută să 
urmărim consecințele regimului totalitar asupra comportamentului social, identității, 
modelelor culturale, inclusiv a moravurilor din societatea contemporană.

Imaginea distorsionantă a „copilăriei fericite” în URSS

În perioada stalinistă, experiențele personale de trai în deportare, supraviețuirea în 
condițiile regimului de detenție, strategiile de cooperare la o vârstă departe de cea a 
majoratului, coloniile de muncă, înfometarea organizată și comunicarea în limbă stră-
ină constituiau o realitate concurentă reprezentărilor utopice promovate de propagan-
da sovietică. Dezghețul hrușciovist de la mijlocul anilor 1950 a intervenit cu schimbări 
în ideologia discursului ofi cial privind memoria deportărilor staliniste. Or, așa cum 
copiii deportaților erau parte din segmentul social al tinerei generații chemate să facă 
dovada proiectelor de inginerie socială privind construcția „Omului Nou”, discursul 
puterii a recurs la substituirea sloganului „Mulțumim tovarășului Stalin pentru copi-
lăria noastră fericită!” prin unul care să nu implice referințe directe la trecutul stalinist: 
„Tot ce e mai bun – copiilor!” La fel, în scopul suprimării memoriei celei mai tinere 
generații de victime ale regimului, în primele decenii de instaurare a puterii sovietice 
statul a întreprins eforturi sistematice pentru menținerea sentimentului de frică, auto-
cenzură și „uitare organizată”.20

Cercetările recente prin metoda istoriei orale, urmând literatura de specialitate în 
domeniu21 reconfi rmă caracterul selectiv al memoriei din perioada copilăriei și pre-
dispunerea pentru evenimentele din categoria extra-ordinarului, fi e acesta marcat de 
amintiri luminoase sau traumatizante. Relatarea amintirilor de peste ani refl ectă ca-
racterul puternic emotiv al trăirilor de atunci. Chiar și pentru cei care în momentul 
ridicării erau la vârsta de 3-5 ani, intrarea agentului sovietic în casa părintească în to-

19 Tomas Balkelis, op.cit., p. 65.
20 Milan Šimečka, „Black Holes”, Index on Censorship, vol. 17(5), 1988, pp. 52-55.
21 Marta Craveri, Anne-Marie Losonczy, op.cit.; Tomas Balkelis, op.cit.; Anne Applebaum, op.

cit.; Irena Gruzinska-Gross, Jan T. Gross (eds.), op.cit.; „Кошелев Борис, Оккупация: из 
воспоминаний военного детства”, Наш современник, № 5, 2009, с. 212-216; А. Ю. Рожкова 
(ред.) Вторая мировая война в детских „рамках памяти”: сборник научных статей, 
Краснодар: Экоинвест, 2010.
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iul nopții, perchezițiile violente și ordinele răspicate rostite în limba rusă, anxietatea 
părinților și condițiile de arest până a fi  duși spre „siberii de gheață”, primii ani de 
supraviețuire în deportare, inclusiv moartea celor apropiați, sunt adânc încrustate în 
memorie. Deseori, rupturile ideologice care au urmat eliberării din exil, discursul ofi -
cial și politicile memoriei au determinat numeroase re-vederi ale imaginilor copilăriei 
petrecute în Siberia sau Kazahstanul de nord, ajungând uneori să difere considerabil 
de la o etapă la alta a vieții. Cert este că evenimentele înregistrate în memoria copiilor 
de atunci au infl uențat vizibil destinul acestor martori ai epocii URSS, cât și articularea 
unei percepții colective asupra deportărilor staliniste.

Aspecte metodologice

Studiul de față este realizat pe marginea cercetărilor de istorie orală prin metoda 
interviului aprofundat semi-directiv, cuprinzând studii de caz cu persoane intervie-
vate recent, afl ate la vârsta copilăriei în momentul deportării (1940-41, 1949 și 1951) și, 
ulterior, la vârsta adolescenței în momentul eliberării (1953-1956). Am insistat în mod 
special asupra depășirii hotarelor cronologice cuprinse de tematica propriu-zisă a de-
portărilor pentru o prezentare a trecutului din perspectiva oamenilor obișnuiți, siliți 
prin circumstanțele extra-ordinare ale timpului să-și asume roluri străine: fi e de vic-
time, fi e de susținători taciți sau colaboratori fi deli ai ideologiei comuniste. Totodată, 
memoriile cuprinse în perioada de până la și după elucidează caracterul complex al 
epocii și „cadrelor sociale”22 în care aceste memorii au fost articulate. Astfel, mărturi-
ile din perioada interbelică – deși ușor extrase din memorie și redate în termenii unei 
copilării „cu bucuriile ei fi rești”, „cu adevărat fericite” – trădează caracterul îndelung 
suprimat al amintirilor despre copilăria „la români”, ca parte dintr-un trecut străin 
ideologiei comuniste, care le-a cauzat la acel moment stigmatul de „dușman al po-
porului”. Pe de altă parte, memoriile cu referință la experiența de viață, după elibe-
rarea deportaților și includerea descendenților acestora în instituțiile superioare de 
învățământ sau la locul de muncă relevă despre trauma culturală a foștilor deportați 
și impactul rolurilor asumate în perioada exilului asupra integrării în societatea „soci-
alismului dezvoltat”. Considerăm important de menționat, că alegerea persoanelor in-
tervievate s-a îndreptat, în mod special, spre oamenii simpli care, din varii motive, nu 
au avut anterior posibilitatea împărtășirii memoriilor în spațiul public, dar care s-au 
arătat deschiși să contribuie la valorifi carea subiectului copilăria în Gulag prin aminti-
rile proprii. Aducerea în lumină a vocilor pe cale a se disipa în corul memoriei depor-
taților, dat fi ind politica comemorativă ideologizată, vârsta onorabilă sau lipsa încre-
derii față de spațiul comemorativ public a fost încă un motiv pentru alegerea acestui 
segment de intervievați. De asemenea, am avut în atenție studiile efectuate anterior 
cu privire la cultura comemorativă în Republica Moldova, fi ind relevate numeroase 
cazuri de mediatizare suprasolicitată a unui cerc restrâns de martori ai epocii și riscul 

22 Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris: Librairie Félix Alcan, 1925.



173

de producere a memoriilor stereotipizate sau, și mai grav, de ingerință în percepția 
publică a discursului comemorativ.23

Întâlnirile cu persoanele intervievate au fost convenite în prealabil, comunicân-
du-li-se scopul studiului și având în atenție măsura în care acestea erau predispuse să 
relateze despre propriul trecut. S-a ținut cont de acordul persoanelor intervievate asu-
pra depozitării mărturiilor de istorie orală în fondul de arhivă al INIS „ProMemoria” 
și perspectiva de publicare în colecția de volume „Românii în Gulag”.24 De remarcat, 
prezența intervievatorului („subiectivismul intervievatorului”) în textul narațiunii și 
interacțiunea dintre cercetător și intervievat a fost tratată ca factor extrem de impor-
tant în elucidarea trecutului, narațiunea memoriilor fi ind infl uențată de încrederea 
stabilită între cele două părți, de abilitățile cercetătorului în coordonarea dialogului 
și, nu în ultimul rând, de contextul în care a avut loc interviul. La fel, dimensiunea 
inevitabilă a trăirilor emoționale a fost una prioritară în valorifi carea acestui gen de 
mărturii, urmând să servească procesului de înțelegere și refl ecție atât din partea in-
tervievaților, cât și audienței. Interviurile au fost realizate în perioada aprilie 2013-no-
iembrie 2014, cuprinzând diferite localități din Republicii Moldova, inclusiv regiunea 
Cernăuți din Ucraina, incluzând în lista persoanelor intervievate reprezentanți ai di-
feritelor grupuri etnice, de gen, sociale, profesionale. În toate cazurile de transcriere a 
interviurilor, textele au fost reproduse integral, eliminate fi ind părțile neinteligibile, 
frecventele repetări sau cele care din alte motive nu pot fi  reproduse, în locul lor fo-
losindu-se – [...]. Dincolo de funcția primordială a memoriei – „cea de recuperare”25, 
procesul de colectare și documentare a mărturiilor privind tema copilăria în Gulag 
a încercat să aducă în centrul atenției studierea percepțiilor și reprezentărilor care 
să cuprindă un spectru cât mai larg de considerații personale, secvențe de cotidian, 
modele culturale din viață familială, socială, religioasă, re-trăire a timpului și locului 
istoric articulate povestirilor vieții.26 Or, povestirea vieții „înseamnă mai ales explora-
rea unui câmp de posibilități: detaliile, relatarea faptelor concrete ale trăitului, com-

23 Virgiliu Bîrlădeanu, Ludmila Cojocaru, „Memorie colectivă și practicile memoriei în 
Republica Moldova: o perspectivă de cercetare istorică”, Revista de Istorie a Moldovei, 
Chișinău: IISD, nr. 1, 2009, p. 22-31; Ludmila Cojocaru, „The Culture of Memory and 
Amnesia in the Borderland Societies: The case of the Republic of Moldova”, în H. Helfrich 
et al. (eds.), Impact of Culture on Human Interaction: Clash or Challenge, Gött ingen: Hogrefe & 
Huber, 2008, pp. 233-247; Ludmila Cojocaru, „Political Liturgies and Concurrent Memories 
in the context of Nation-Building Process in Post-Soviet Moldova: the case of ’Victory Day’”, 
Interstitio. East European Review of Historical Anthropology, special issue „Memory, History 
and Identity in Bessarabia and Beyond”, J. R. Cash & I. Livezeanu (guest eds.), vol. I, nr. 2(2), 
2007, pp. 87-116.

24 Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac (editori), Românii în Gulag: memorii, 
mărturii, documente, vol. I-II, Chișinău: Editura „Balacron”, 2014-2015.

25 Paul Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea, Timișoara: Amarcord, 2001, p. 38. 
26 Alessandro Portelli, The Death of Luigi Trastulli, and Other Stories: Form and Meaning in Oral 

History, Albany: State University of New York Press, 1991, pp. 32-42.
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plexitatea implicărilor emoționale urnesc percepția din încremenirile ei și o fac să se 
deschidă sensului, sensurilor”.27

Cu toate acestea, am avut în vedere că autorii din spatele narațiunilor de genul 
„povestea vieții” sunt inevitabil marcați de logica contextului de moment, inclusiv 
prezența interlocutorului, iar proiectarea experienței este determinată de un proces 
continuu de restructurare, revedere și, nu de puține ori, resemantizare a trăirilor pro-
prii.

Dimensiunea traumatizantă a deportării, în ochii copiilor de atunci

Indiferent de locul dislocării, anii exilului au rămas adânc în memoria afectivă a 
copiilor de atunci. Amintirile lor relevă experiențe traumatizante: calvarul unei călă-
torii „la capătul lumii”, frica de a fi  exterminați („vor face săpun din oasele lor”, „vor 
fi  aruncați în Volga”), frustrarea din cauza condițiilor inumane de călătorie „la urșii 
albi”, reticența din primele luni de exil a băștinașilor („le-au spus că vin oameni care 
mănâncă oameni”, „credeau că suntem ca niște maimuțe”), prestarea unor munci epu-
izante („pe tata aproape că nu-l vedeam”; „mama era la lucru, undeva pe Sârdaria, 
când a venit vremea să mă duc la școală”), subnutriția cronică („fi ecare număra câți 
cartofi  pune în ceaun …”), precaritatea mijloacelor și resurselor sanitare (paturi de 
scânduri, lipsa apei, ploșnițe, păduchi), frigul din primii ani de exil („cartoful pentru 
ziua de mâine trebuia pus sub pernă, ca să nu înghețe …”), regimul de supraveghere 
continuă („ne păzeau tot timpul! Să nu fugim ... de parcă acolo aveai unde să fugi!”). 
Răvășirea acestor amintiri continuă să producă multă suferință și durere, niciodată re-
ușind a se cicatriza până la capăt („parcă s-au așezat toate, dar acum am răvășit aceste 
amintiri și iar sângerează”). Sentimentul de frustrare a fost intensifi cat prin aplicarea 
stigmei „copii ai dușmanilor poporului” sau „copii ai dușmanilor de clasă”, fapt ce 
denotă politica criminală a statului sovietic de extindere a învinuirilor aduse unuia/
ambilor părinți asupra tuturor membrilor familiei. Deși, în 1935, Stalin declară că „fe-
ciorul nu trebuie să răspundă pentru faptele părintelui său” – sintagmă frecvent in-
vocată de liderii de partid/ Komsomol28 – în viața reală, regimul Stalinist a recurs la 
marca stigmatului („dușman al poporului”, „dușman al puterii sovietice”, „trădător 
de Patrie” etc.) pe post de vină comună a familiei întregi: dacă un membru din casă era 
considerat „vinovat”, atunci toți ceilalți, inclusiv copiii cădeau sub incidența represa-

27 Smaranda Vultur, „Povestea vieții ca formă de explorare a memoriei comunitare”, în 
Smaranda Vultur (coord.), Memoria salvată. Evreii din Banat, ieri și azi, Iași: Editura Polirom, 
2001, p. 9.

28 Vezi: Смирнова Татьяна, „Сын за отца не отвечает”. Проблемы адаптации детей 
„социально чуждых элементов” в послереволюционном обществе (1917-1936 годы), 
in Россия в XX веке: люди, идеи, власть, М.: РОССПЭН, 2002, c. 172-193; Idem, „В 
происхождении своем никто не повинен...”? Проблемы интеграции детей „социально 
чуждых элементов” в послереволюционное российское общество (1917-1936 гг.), 
„Отечественная история”, №. 4, 2003, c. 28-42.
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liilor sovietice. Aceste amintiri sunt, din punct de vedere al trăirilor emoționale, cele 
mai difi cile de relatat; acest gen de experiență trăită de părinți în ochii copiilor pare 
chiar mai devastatoare decât umilințele proprii. Mărturiile copiilor condamnați de 
rând cu părinții la surghiunul „pe viață” relevă succint circumstanțele arestării întregii 
familii în aceiași noapte, deseori urmați de rude apropiate. La scurt timp, sintagma fi u/
fi ică de culac ajunge să producă fi ori de groază printre copiii basarabenilor deportați: 
„Ne povesteau la școală despre Pavlic Morozov și despre tatăl lui care nu vroia să ac-
cepte puterea sovietică […] și mă îngrozeam de la ideea că părinții mei sunt culaci”.29

Denigrarea celor mai înstărite familii și cultivarea atitudinii de dispreț social față 
de proprietatea privată era întreținută prin demonizarea sistematică a imaginii țăra-
nilor înstăriți în presa timpului, care era mijloc principal de educare a „Omului Nou”. 
Lentilele ideologice prin care acești copii urmau să-și privească părinții redau imagini 
cu chipuri înrăite, de obicei de gen masculin, cu atitudine agresivă față de săraci, per-
soane reticente procesului de mecanizare a muncii agricole. Conform noilor inginerii 
sociale, a fi  culac însemna a avea trăsături inumane și slujea în percepția publică sco-
pului de personifi care a „dușmanului”30 („culacii își omoară rudele, copiii”). Astfel, 
propaganda comunistă articula prin aplicarea califi cativului culac formele „unei alte-
rități absolute”31, servind drept instrument pentru inocularea sentimentului de vină 
colectivă și lăsând loc unui spectru larg de intimidări și abuzuri la adresa membrilor 
familiilor deportaților („canibali”, „tâlhari”, „țigani”). Amintirile relevă perioada de-
portării în termenii unui timp și loc al traumei („eram în robie”, „ne păzeau ca pe 
niște criminali!”). Memoria locurilor deportării este articulată ca un spațiu trăit sub 
marca vieții cotidiene „ce memorează povestirile spuse și nespuse încă, ale raportului 
și confruntării dintre oameni și cadrele istorice și socio-culturale ale vieții lor”.32 Locul 
de dislocare „pe vecie” a familiilor basarabene, cu puținul pe care au reușit să-l ia de 
acasă și îmbrăcămintea sumară („eram doar în cămășuici, cum ne-au ridicat noaptea 
din pat”), este prezentat ca un loc străin, neprietenos, necunoscut („surghiun”, „si-
berii de gheață”). Topografi a exilului, de la o margine la alta a Uniunii Sovietice, a 
fost articulată în imaginarul copiilor deportați chiar din primele săptămâni de călăto-
rie cu „trenul morții”, când priveau cu ochi speriați printre gratiile vagonului pentru 
vite („aceștia-s munții Ural”, „am văzut Volga”, „se zăreau cătune rusești”, „am fost 
pe râul Irtîș”); ulterior, în pofi da orelor de geografi e despre „necuprinsele hotare ale 
URSS”, aceste imagini au rămas intacte, și nici substituite cu alte chipuri ale „patriei 

29 Nadejda Pascal, „Nu pot ierta comuniștilor că m-au lipsit de limba natală”, în Românii în 
Gulag…, vol. I, pp. 51-86. 

30 Lynne Viola, The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin’s Special Sett lements, Oxford: Oxford 
University Press, 2007, c. 278.

31 Smaranda Vultur, Istorie trăită, istorie povestită. Deportarea din Bărăgan, 1951-1956, Timișoara: 
Editura Amarcord, 1997, p. 32.

32 Doru Radosav, „Editorial. O „sensibilitate sudică” a memoriei și oralității”, Anuarul de Istorie 
Orală, vol. VI, 2005, p. 10.
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sovietice” din manualul școlar. La vârsta inocenței, acești copii au încrustat în memo-
rie imagini dureroase cu chipul celor maturi în ceas de cumpănă; drama trecerii hota-
rului între libertate și surghiun, ca dintr-un spațiu al baștinei în cel al străinei este una 
de puternică intensitate emotivă, trăită ca o dramă colectivă: „Vreau să vă spun, că țin 
minte cum femeile bătrâne din vagon plângeau […] atât țin minte, cum femeile celea 
oftau”,33 „țin minte numai cum plângeau femeile când au trecut podul din Basarabia 
în Ucraina”.34

Acestea răsună și azi în memorie cu plânsete, iz de vagon, sudalme rusești, bo-
cete și, mai ales, cu rostirea sacadată, în limba rusă, a locului primei dislocări („ot-
delenie nr. 1”, „barak nr. 8”; „Курганская облость, Косыгинский район, деревня 
Константиновка”). Primii ani de exil, în special prima iarnă, sunt redați ca perioada 
de intensitate maximă a traumei deportării („cel mai greu a fost în primii ani, mai ales 
în prima iarnă”). O bună parte din basarabenii deportați împreună cu toată familia 
au ajuns la destinația exilului într-o componență redusă. Mărturiile reconfi rmă do-
cumentele scrise ale timpului despre arestarea în masă a taților în 1941 („pe tata nu 
l-am mai văzut după ce l-au arestat la gara din Tiraspol în prima noapte de drum spre 
Siberia”); în cazul următoarelor valuri de deportări, tații au încercat să se sustragă 
arestului ascunzându-se de ochiul administrației („tata se ascundea în pod, să nu-l 
aresteze”), dar condițiile morale și economice în care erau siliți să supraviețuiască în 
lipsa familiei îi determina să ia drumul pribegiei pe cont propriu („la trei ani după ce 
ne-au ridicat a venit și tata după noi în Siberia”). Deseori, părinții au fost trimiși la 
muncă forțată la minele de cărbuni din Ucraina, mamele cu copiii fi ind deportați în 
absența capilor de familie; ajunși la dislocație, mamele făceau față cu greu regimului 
de muncă și trai, deseori îmbolnăvindu-se grav. Condițiile vitrege de pierdere a unui 
sau ambilor părinți impun un statut străin vârstei copilăriei – cel de cap al familiei, 
însemnând atât o nouă traumă cât și emergența unei identități străine momentului 
– cea de om matur, prin identifi carea cu rolul și cu imaginea părinților pierduți. De 
altfel, reformatarea modelelor de comportament după care erau educați să comunice 
copiii după instaurarea puterii sovietice în Basarabia poate fi  întrezărită în mai mul-
te studii de caz („Erau altfel copiii atunci – mai atenți, nu spuneau ce se vorbea în 
casă…”). De curând, spațiul public este perceput drept unul al insecurității, riscului, 
incertitudinii, fapt ce va lua turații maxime în condițiile exilului. Contrastând cu ima-
ginea străiniei, în familiile deportaților era întreținută imaginea baștinei. Mențiunea 
ambelor imagini, într-o manieră dihotomică, punctează conținutul tuturor amintirilor 
înregistrate și lăsă impresia unor vieți trăite concomitent în două lumi: cea reală – a 
surghiunului, și cea imaginară – a baștinei. Urmând modelele culturale transmise de 
părinți, cu riscul de a fi  arestați și duși în alte locuri de detenție, aceste trăiri se regă-

33 Vasile Fetescu, „Noi nu am fost proletari! Noi am fost gospodari și am avut de toate!”, în 
Românii în Gulag…, vol. I, p. 22. 

34 Elena Bliuc, „Au distrus tot!”, în Românii în Gulag…, vol. II, Chișinău: Tipografi a „Balacron”, 
2015, pp. 167-190.
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seau în cele mai variate forme în comportamentul copiilor, având comună tendința 
de ancorarea în calendarul și modul de viață de acasă: respectarea timpului sacru al 
sărbătorilor de acasă („auzeam de la părinți: azi la noi e Crăciunul”, „azi e Paștele”), 
celebrarea identității satului de baștină („daca era hramul satului la cineva, chemau 
în ospeție și serbau”), respectarea obiceiurilor de familie (botez, nunți, înmormân-
tări). Durerea sfâșietoare după sentimentul de acasă și dorul baștinei era în stare să-i 
facă pe deportați să înfrunte până și ciclul fi resc al anotimpurilor: în pofi da gerurilor 
sau noroiului de afară, familiile de basarabeni trăiau în ritmul celor patru anotimpuri 
de acasă („auzeai: acum s-a copt poama”, „acum înfl oresc vișinii”, „da’ la noi în sat 
acum s-au copt caisele”). Penuria și mizeria vieții din deportare contrastează imagi-
nii din memorie despre casa părintească și gospodăriile așezate cu har ale părinților, 
toate rămase în voia sorții după ridicare („via noastră a rămas pârloagă”, „casa era 
neîngrijita”; „din casă au furat tot”), iar în cele mai dese cazuri – averea familiei a fost 
trecută în proprietatea statului. Chipul baștinei este conturat prin imaginea strugu-
rilor de poamă desenați involuntar pe sugativele din caietele școlare,35 covorul din 
casa mare purtat de mama prin toate colțurile Siberiei,36 prin chipul emoționat al tatei 
de la vederea urmei paharului cu vin pe ziarul în care au fost învelite grijuliu se-
mințele din coletul tocmai sosit din Moldova.37 Acest dor de acasă este autentifi cat 
și prin numeroase fotografi i cu imaginea casei din Basarabia trimise familiilor de de-
portați de cei rămași în sat. Pe lângă acest gen de mărturii, într-o manieră expresivă 
sunt sintetizate practici de construire a solidarităților de neam („acolo moldovenii 
din alte sate erau neamurile noastre”); solidaritatea la repararea încăperilor pentru 
locuit; ridicarea caselor de locuit, deși conștientizarea identității etnice și locale era 
marginalizată metodic de procesul de rusifi care („în spațiul public moldovenii vor-
beau rusește, spre deosebire de lituanieni”), școlarizare („vorbeam acasă cu părinții 
mai mult in rusa”), regim ideologic („nu pot să iert comuniștilor că m-au lipsit de lim-
ba mea natală”; „ne pedepseau pentru că foloseam Biblia”; „ne impuneau să cântăm 
čeastușki…”). După revenirea la baștină, suferința acestei generații a fost extinsă prin 
interdicția de revendicare a casei părintești, permisiunea limitată de stabilire cu traiul 
în satul natal. Memoria traumatizantă a deportărilor staliniste este articulată și prin 
referințele nenumărate cu privire la regimul dublu de detenție: cel aplicat din partea 
administratorilor la locul deportării și cel impus de vecinătatea directă cu elementele 
criminale. Astfel, neîndeplinirea normei de muncă de către părinții sleiți de puteri și 
cu sănătatea șubrezită se refl ecta asupra celorlalți membri ai familiei, copiii fi ind mar-
tori și suferind direct din cauza micșorării rației de pâine, remunerării pentru timpul 
de muncă: „Trăiam foarte greu. Cei care lucrau primeau pe zi câte 400 de grame de 
rămășițe de orz, în jumătate cu pleavă, precum și câteva ruble pe lună. Umblam mai 

35 Vezi: Nadejda Pascal, „Nu pot ierta comuniștilor…”, în Românii în Gulag…, vol. I, pp. 51-86.
36 Viorica Ilașciuc, „Eu două foamete am trecut – una aici și alta în Siberia”, în Românii în 

Gulag…, vol. I, pp. 125-150.
37 Gheorghe Bunescu, „Dragul tatei, să țineți minte, că dreptatea noastră o să vină”, în Românii 

în Gulag…, vol. I, pp. 87-112.
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mult fl ămânzi. Nu aveam ce îmbrăca și încălța. Hainele și încălțămintea le primeam la 
schimb pe produsele de la fermă. […] Lipsa de lucru însemna să mori de foame…”.38

Pe de altă parte, securitatea era amenințată de prezența elementelor criminale prin-
tre așezările cu deportați, mai ales după eliberările în masă din instituțiile penitenciare 
la scurt timp după moartea lui Stalin: „Se vorbea, că după moartea lui Stalin au înce-
put să dea drumul deținuților. Dar întâi i-au eliberat pe cei din pușcărie. Nu știu ce 
politică era la dânșii, că au dat drumul la bandiți. Atunci, in ’53, eram la Bodaibo, iar 
mama trăia la Kiahtinski. Nu era departe, dar trebuia să mă întorc când se întuneca. 
Așa mă temeam! Când am terminat semestrul, i-am spus mamei că nu mă mai duc la 
școală. […] peste ani, mama a recunoscut că s-a bucurat că am lăsat școala atunci. Ea, 
la fel, se temea pentru mine...”.39 De remarcat respectul deportaților basarabeni față de 
alte categorii de deținuți în închisorile sovietice: „cei închiși pentru politică”, prizonieri 
de război („ofi țeri culți”), victime ale politicii de colectivizare, deportații de alte etnii 
(ruși, ucraineni, evrei, kazahi, greci, lituanieni), în semn de solidaritate a victimelor re-
gimului represiv din URSS. Narațiunea mărturiilor sintetizează expresiv profunzimea 
cu care mediul exilului forțat afectează personalitatea, indicând asupra unei auto-per-
ceperi frustrante a deportaților („robi”, „hoți”, „pușcăriași”) și efortul, uneori peste 
puteri, de a rămâne înscriși în sistemul de valori proprii („ne rugam”, „țineam sărbă-
torile, aveam casă, cuptor, grădină, fântână”). Memoria afectivă a celor care și-au pier-
dut copilăria în Gulag este marcată până azi de sentimentul fricii. Frica a fost inoculată 
în conștiința basarabenilor într-un proces continuu, începând de la modul barbar de a 
tăbărî în casele gospodarilor în noaptea ridicării, adresarea barbară cu membrii fami-
liilor celor incluși pe lista deportării, necunoașterea destinației și motivului deportării 
(„nu știam unde ne duc”, „nu ne-au spus nimic…”) și continuând cu supravegherea 
foștilor „dușmani ai poporului” („îmi era frică tot timpul”, „ei aveau semne prin care 
știau că noi suntem din deportați”, „frica de a fi  excluși de la studii”), frica de a-și re-
vendica propria gospodărie și, mai grav, de a vorbi despre caracterul totalitar-represiv 
al regimului40 („a face pușcărie pentru politică”) sau încălca regimul de colectare a 
cerealelor. Umilința este o altă latura emotivă a traumei relevată în memoriile depor-
tărilor cu privire la: denigrarea publică a întregii familii pentru refuzul părinților de 
a intra în colhoz; ținerea sub arest zile și nopți în câmp deschis la marginea satului, în 
semn de condamnare publică, după ce au fost ridicați; condițiile sanitare mizerabile 
din timpul drumului; cerșitul în condițiile deportării; îmbrăcămintea proastă în timp 
de iarnă. Amintindu-și despre sentimentul umilinței la care le-au fost supuși părinții 
și ei înșiși, memoriile de azi denotă trăiri la fel de puternice. Așa cum o bună parte 
din cei intervievați erau la vârsta școlarizării, în memoria lor subzistă sentimentul de 

38 Vasile Cercavschi, „Povara deportării o duc până astăzi”, în Românii în Gulag…, vol. I, p. 117.
39 Filip Plăcintă, Iulia Oprea, „E tare amară pâinea de acolo”, în Românii în Gulag…, vol. I,

p. 187.
40 Каролайн Хамфри, Опасные слова: табу, уклонение и молчание в Советской России, 

„Антропологический Форум”, № 3, с. 314-338.
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frustrare de la umilința trăită în primii ani de școală. De fapt, pentru unii protagoniști, 
umilința a început odată cu așa-numita „eliberare” a Basarabiei din 1944 care pentru ei 
a însemnat anularea semestrului doi la școală, schimbarea alfabetului, noi profesori de 
altă formație culturală, repetarea anului de studii. Aceste schimbări dramatice au con-
tinuat la locul deportării. Școala a constituit mediul cel mai propice pentru educarea 
„Omului Nou” și procesului de rusifi care. Antrenarea în procesul de școlarizare avea 
menirea să ofere imaginea unei copilării „normale/fi rești”, cât mai apropiate de mi-
tul „copilăriei fericite în URSS”. În realitate, amintirile despre școală scot în evidență 
imaginea falsă a acesteia: rechizitele școlare erau improvizate din ziare vechi, cerneala 
era înlocuită cu funingine, mobilierul școlar era confecționate din acatistul scos din 
biserică, iar pereții de clasă decorați cu chipurile conducătorilor Partidului Comunist, 
lozinci în limba rusă și hărți geografi ce cu imaginea „Patriei sovietice” plasată în cen-
trul lumii. Socializarea în perimetrul școlii relevă amintiri atât pozitive, cât și negative 
de comunicare cu copiii din familiile de ruși, punctează atitudini de simpatie sau lipsa 
acestora în relație cu profesorii. De remarcat aici, mențiunile despre profesorul de lim-
bă rusă asumându-și rolul de gardian al sistemului sovietic de educație. Cunoașterea 
limbii ruse era una din condițiile decisive de supraviețuire în deportare, era limba de 
comunicare în spațiul public și astfel era condiția integrării sociale și element central 
în strategiile de supraviețuire. Trauma identitară provocată de propaganda sovietică 
prin rusifi carea procesului de școlarizare este parte din memoria copilăriei deportați-
lor. Toate disciplinele erau predate în limba rusă, de multe ori fără manual, caiete sau 
rechizite. Duși în exil de pe băncile școlii, chiar dacă unii cunoșteau alfabetul chirilic, 
acești copii nu stăpâneau limba rusă, fapt ce a determinat repetarea anului școlar în 
condițiile exilului (pentru a doua oară la aceeași clasă!): „Toamna ne-au pus în clasa 
întâi, repetat. Eu, fratele meu, Vichia, băieții lui nenea Iacob – toți in clasa întâi, căci nu 
știam rusa. Noi știam pe legea noastră a socoti, a scrie, dar nu știam limba rusă ...”41

Pentru cei care au găsit puteri să meargă mai departe, umilința continua prin situ-
ația de a memora poezii despre „marii conducători” și „patria sovietică”, să participe 
la ritualuri politice, să asculte cu pietate discursuri ofi ciale, să deplângă „convingător” 
moartea lui Stalin („ne puneau să-l plângem pe Stalin!”), uneori chiar fi ind răsplătiți 
prin așa-numitele „mențiuni publice de laudă”: „În 1953 a murit Stalin ... Am să mor și 
am să țin minte. A pus radioul învățătoarea ceea de-asupra ușii și zice: ‘Când o să cânte 
imnul, să știți că o să-l îngroape pe Stalin, acesta-i conducătorul nostru ...’ Da’ eu, când 
cântă marșul zic: ’Bată-l pustiul! Cum m-a adus pe mine in Siberia, numai eu știu …’ 
și încep a boci. Învățătoarea vine și mă bate pe umăr: ’Iată, Rita, ești bravo. Vei primi 
mulțumire!’ Zice: ’Ceilalți nu plâng, da’ tu plângi …’ Ea nu știa de ce plâng eu! Eu plân-
geam, că m-a adus [Stalin] acolo, dar ei [aveau] o jale mare, că a murit conducătorul 
țării. Mi-au dat și foaie de mulțumire că am plâns, da’ eu de jalea mea plângeam”.42

41 Viorica Ilașciuc, „Eu două foamete am trecut…”, în Românii în Gulag…, vol. I, p. 137.
42 Ibidem, p. 138.
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Copiii Gulag-ului își amintesc cu durere despre emergența violentă a statului în co-
municarea lor cu părinții. Amintiri despre chipurile obosite, înghețate, slăbite de vlagă 
ale părinților sunt prezente în majoritatea povestirilor de viață și insistă asupra muncii 
istovitoare la care erau condamnați cei maturi, îmbrăcămintei sumare din perioada ge-
roasă a anului, fețe obosite, mâini și picioare înghețate, permanenta preocupare pen-
tru îndeplinirea normei de muncă la stat: aceștia lucrau la tăiatul pădurilor, încărcatul 
lemnelor în vagoane de marfă, munca istovitoare la fermele de animale din sovho-
zuri, dar mai ales în gospodăriile colhozurilor. Un loc aparte revine amintirilor despre 
mame, antrenate în activități suplimentare de întreținere a familiei/casei după orele de 
muncă istovitoare la stat. Spiritul educației prin muncă a „Omului Nou” prevedea an-
trenarea pe larg a copiilor la procesul muncii în timpul liber de școală fapt reconfi rmat 
în povestirile de viață. Deseori, copiii erau antrenați în procesul de producție la locul 
de muncă al părinților: „Noi, copiii, eram îngrijitori de animale. Era foarte greu … La 
început nu știam deloc rusa, limba in care vorbea brigadierul și alți localnici. Lucram 
din zori și pană noaptea, fără zile de odihnă. Copiii făceau curat in grajduri, scoteau 
de acolo și transportau într-un loc special, băligarul, aduceau apă și hrană la animale. 
Primăvara și vara, când mai era verde iarba, trebuia să paștem vacile. Tot noi, copiii, 
eram căruțași la fermă …”.43

Chiar dacă statul sovietic, la nivel ofi cial, condamna exploatarea muncii copiilor, 
pedagogia muncii și educația „dragostei pentru muncă” rămân elemente centrale de 
instruire a copiilor sovietici. Copiii din familiile deportaților, la fel ca și deținuții din 
coloniile de corecție prin muncă, rămân în vizorul puterii sub pretextul reeducării și 
cultivării dorinței de integrare în „comunitatea poporului sovietic”.44

Cei care reușeau să se mențină la școală, nu evitau să-și ajute părinții la suplinirea 
normelor de lucru după ore; erau mândri că pot contribui la ameliorarea bugetului 
familiei și, astfel, îndepărtând în memorie amintirile când, la o vârstă mai fragedă, au 
trăit umilința cerșitului pentru un cartof și marginalizarea din partea unor colegi de 
școală pentru că sunt copii de culac. În timpul vacanței de vară, din luna mai până în 
septembrie, copiii deportaților la fel erau antrenați la diferite munci colective. În con-
diții difi cile, vârsta de 12 ani era una acceptabilă (deși contrar legii!), pentru angajarea 
în câmpul muncii. O bună parte nu au reușit să obțină o profesie, alegând să munceas-
că din copilărie la ferma de viței, la cosit, în colhoz: „Am învățat pană in clasa V-a. 
Când s-a îmbolnăvit mama, eu am lepădat școala pe la jumătate de an. M-am dus să 
mulg vacile. Nu puteam [să le mulg]; eram voinică, da’ mâinile nu știau cum ... Mama 
zice: ‘Du-te [să lucrezi] la viței ...’ Luam vițelul de mic și-l creșteam pană la 800 de ki-
lograme. Iată așa am trăit …”.45

Cei care au reușit să facă școală și să obțină studii superioare, consideră acest lucru 
drept o realizare personală întru recuperarea statutului social de care au fost privați 

43 Vasile Cercavschi, „Povara deportării…”, în Românii în Gulag…, vol. I, p. 117.
44 Леонтьева Светлана, Трудовое детство, „Отечественные записки”, № 3, 2003, c. 323-333.
45 Viorica Ilașciuc, „Eu două foamete am trecut…”, în Românii în Gulag…, vol. I, p. 138.
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părinții. Sentimentul trădării la fel este însoțit de multă suferință. Intervievații aces-
tui studiu nu ascund că au știut persoanele care „i-au pus pe liste” („tata a știut tot 
timpul cine ne-a trădat”), însă – impresionant! – nici unul din cazuri nu relevă încer-
cări de răzbunare atât din generația celor maturi, cât și din generația descendenților. 
Mărturiile lor invocă o singură putere – cea divină – în drept de a face judecată și ei 
cred cu tărie în pedeapsa supremă a celor care i-au denunțat. Invocarea pildelor de 
pedeapsă a lui Dumnezeu pentru cei care au trădat, în memorii servește dovada resta-
biliri justiției umane și moralei creștine. Așa se întâmplă în cazul familiei Catelli, când 
aceasta afl ă că președintele de colhoz care i-a pus în lista persoanelor condamnate la 
deportare pe viață a ajuns mai rău decât cei care au trăit exilul deportării.46

Deși mult mai puține, în comparație cu sentimentele de frică și frustrare, în me-
moriile deportaților străbat și sentimente de bucurie. Memoriile din copilărie, chiar 
în Siberia, răzbat din toate anotimpurile și includ jocuri, competiții, schi, patinoar. 
Trauma înstrăinării și penuria zilnică era depășită prin jocuri, fi lm, vizite reciproce. 
Desigur, cel mai puternic sentiment de bucurie trăit deschis (spre deosebire de cel 
prilejuit de deplângerea ritualizată a morții lui Stalin!) este clipa eliberării, gândul 
despre revederea cu cei dragi, întâlnirea cu rudele, chiar dacă revenirea la baștină a 
însemnat noi probleme și provocări din partea regimului. De altfel, legăturile cultu-
rale și amintirile despre patrie nu au reușit de fi ecare dată să le păstreze identitatea 
etnică neafectată. Unii descendenți din familiile basarabenilor deportați s-au simțit 
confortabil vorbind limba rusa în locul limbii natale, iar alții au ales să nu mai revină 
în Basarabia.

O altă fațetă a copilăriei în Gulag este oglindită în memoriile celor născuți în peri-
oada exilului sau deportați la o vârstă mult prea fragedă. Experiența lor de viață nu 
reține amintirea despre arestarea/ridicarea părinților/umilirea și ponegrirea publică a 
acestora; memoriile sunt ancorate într-o copilărie „fi rească”, în opinia lor, și care pre-
supune viața în deportare ca normă. Educați în instituțiile de stat circumscrise terito-
riului de domiciliere forțată a părinților, acești copii au fost marcați de valorile sociale, 
culturale și politice ale sistemului sovietic în care au fost formați. Mulți din ei au ales 
să urmeze îndemnul de afi liere la organizațiile pionierești, Komsomol, partid comu-
nist din inițiativă proprie și ambiție de afi rmare ca persoane adulte și responsabile. 
În pofi da originilor sociale „nesănătoase” și stigmei de „deportat/ kulak/ dușman al 
poporului” prescrise de regim – care erau de obicei un impediment în ascensiunea pe 
linie de partid – intrarea în rândurile organizației pionierești și celei comsomoliste era 
„foarte simplu” („toți erau pioneri atunci!”). Mai mult: alegerea aparținea chiar acestor 
copii, care o considerau fi rească, în afara unor remușcări de conștiință reieșind din tre-
cutul părinților („eram născută acolo, eram ca ei, eram prieteni”; „nu conta interdicția 
părinților…”). Acest gen de amintiri relevă astăzi un soi de duplicitate prin discursul 

46 Elena Catelli, „Au suferit și cei ridicați, și cei care au rămas acasă”, în Românii în Gulag…, vol. 
I, pp. 173-192.



182

recent al memoriilor individuale, revăzute, care iau în calcul violența și suferințele 
provocate de regim părinților proprii.

Mărturiile deportaților intervievați arată că trecutul lor a continuat să-i urmăreas-
că. Reușind cu greu să facă față propriilor amintiri, regrete, umilințe, supraviețuitorii 
deportărilor staliniste care ne-au împărtășit experiența copilăriei în condițiile regimu-
lui totalitar au ales să-și asume rolul de martor pentru societate. Relatarea experienței 
trăite, așa cum reiese din memoriile înregistrate, îi ajută să dialogheze cu societatea 
despre propria traumă și le dă puteri să-și recapete încrederea în sine. Într-un con-
text mai larg, martorii tragediilor trăite la nivel național, inclusiv cu referire la trauma 
Holocaustului „au devenit în societatea contemporană o adevărată ‘instituție’ de care 
nu se mai poate face abstracție”.47

Observăm că memoriile deportaților constituie un vehicul cultural complex de 
transmitere a emoțiilor trăite în exilul stalinist. Or, oamenii care au trăit această istorie 
dramatică nu o pot relata fără părtinire. Dincolo de consemnarea, în câteva cazuri, a 
unor atitudini subiective, partizane sau contradictorii ținem să subliniem responsa-
bilitatea manifestată de fi ecare dintre intervievați pentru trăirile împărtășite („eu vă 
spun cum o fost! eu țin minte!”, „Eu nu pot uita și țin minte ca azi …”) cât și eforturile 
întreprinse pentru a găsi susținere/înțelegere din partea noastră, în virtutea vârstei/
profesiei („Așa a fost? În Chițcani așa a fost!”). Odată înregistrate și aduse în spațiul 
public, intensitatea emotivă a povestirilor de viață relatate cu ochii celor mai tinere 
victime ale regimului comunist poate fi , deseori, mult peste puterea descendenților 
de a prelua și valorifi ca aceste mărturii, în căutarea unor răspunsuri uneori extrem de 
importante pentru cunoașterea istoriei familiei sau comunității proprii.48 Discrepanța 
dintre dimensiunea afectivă a mărturiilor copiilor trecuți prin experiența deportări-
lor și percepția mult mai redusă în intensitate a tinerilor de azi vizavi de fenomenul 
deportării poate fi  una din explicațiile privind ruptura pe cale să se producă între ge-
nerații („mata simți, iar pentru ei – acestea sunt povesti …”). Totodată, așa cum arată 
realitățile din Republica Moldova, dimensiunea afectivă a mărturiilor despre politica 
represivă a regimului comunist în RSS Moldovenească nu întotdeauna oferă răspun-
suri concrete privind gestionarea traumei deportărilor, ci mai degrabă ridică întrebări 
(incomode!) și îndeamnă la refl ecție și (re)cunoaștere. Studiile din ultimii ani cu tema-
tică comemorativă devin tot mai atente asupra dimensiunii emoționale din mărturiile 
victimelor totalitarismului, îndemnând la evitarea provocării intenționate a reacțiilor 
emotive din partea intervievaților și concentrarea pe cunoașterea și asumarea cu in-

47 Ștefan Ionescu, În umbra morții Memoria supraviețuitorilor Holocaustului din România, [online] 
htt p://www.idee.ro/holocaust/pdf/mem_supr.pdf, accesat în 2 aprilie 2017.

48 Vezi: Можно ли доверять свидетелю? Стенограмма круглого стола Международного 
Мемориала и ГИИМ „История, память и управление эмоциями: Акторы, институты 
и средства коммуникаций в определении сложного прошлого Германии и России”, 
„Уроки Истории”, [online] htt p://www.urokiistorii.ru/memory/oral/52122, accesat în 2 apri-
lie 2017.
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teligență a moștenirii istorice a trecutului totalitar. Or, în cazul Republicii Moldova 
acest îndemn constituie mai curând două etape din travaliul memoriei atât de impor-
tant pentru cazul deportărilor staliniste, decât o dilemă a unei societăți post-totalitare. 
Trauma represaliilor staliniste a avut efecte dramatice pe durata întregii vieți a genera-
ției de copii deportați și, uneori, a descendenților acestora. Revenirea la mersul fi resc 
al lucrurilor a fost un proces complicat și difi cil. Lupta pentru demonstrarea nevinovă-
ției părinților („am scris scrisori la Moscova, și la Chișinău am scris”), așteptarea reabi-
litării („după moartea lui Stalin …”), găsirea unui loc de trai („nu ne primeau în sat”), 
problemele create artifi cial în ascensiunea profesională („nu aveam voie să mergem 
la studii la baștină și în capitalele republicilor unionale”, marginalizarea și umilințele 
după pensionare – sunt numai câteva aspecte care denotă proporțiile traumei în des-
tinul copiilor cu stigma „dușmani ai poporului”. Spulberarea destinelor și provocările 
repetate de a lua viața de la capăt extind cu mult limita cronologică și generațională a 
traumei deportărilor în RSS Moldovenească.

Considerațiuni finale

Politica deportărilor staliniste prin aplicarea pedepsei asupra copiilor minori doar 
pentru apartenența la așa-numitele familii de „chiaburi” confi rmă caracterul represiv 
al statului sovietic și denotă interesul regimului comunist de lichidare a experienței 
socio-culturale acumulate și transmise prin generații. Percepția trecutului totalitar în 
Republica Moldova, adesea, este caracterizată prin „discrepanțe dramatice între opi-
nia privată și cea publică, între biografi e și istorie”49, între politicile ofi ciale și practi-
cile locale de comemorare. Conturarea unor noi imagini, atitudini, percepții despre 
viața pe care oamenii trecutului au trăit-o la timpul prezent ne ajută să cunoaștem și 
să recuperăm trăirile celor care nu au avut dreptul să vorbească. Privite în ansamblu, 
relatările orale la tema copilăria în Gulag conțin informații valoroase de antropologie 
a traumei și istorie socială, cotidian și strategii de supraviețuire în condiții de represiu-
ne, teroare și manipulare ideologică, aspecte din memoria afectivă care se regăsesc mai 
puțin în documentele de arhivă istorică. Studierea memoriilor celor care au copilărit 
în Gulag, alături de alte voci marginalizate care prind contur în discursul public de as-
tăzi, cere un efort continuu de recuperate. Explorarea acestui gen de amintiri ne ajută 
să înțelegem efectele indirecte și implicațiile de lungă durată produse de experiența 
deportării. Memoriile despre condamnarea de mici copii la muncă silnică, înfometa-
re, frustrări apar ca prelungire a traumei din noaptea arestării, sentimentului de în-
străinare și pierdere a celor apropiați, pe alocuri întrețesut cu sentimentul de mândrie 
pentru momentele de solidaritate, de înțelepciune, de perpetuare identitară la care au 
apelat și prin care au supraviețuit cei cărora „Stalin le-a furat copilăria”.50

49 Alessandro Portelli, The Batt le of Valle Giulia Oral History and the Art of Dialogue, London: 
University of Wisconsin Press, 1997.

50 Boris Vasiliev, Stalin mi-a furat copilăria, Chișinău: Editura Baștina-Radog, 2010.
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Copilăria în Gulag: o istorie orală a deportărilor staliniste

Rezumat. La mai bine de două decenii de la Semnarea Declarației de Independență (1991), valo-
rifi carea complexă și sistematică a memoriei generației de basarabeni, deportați în regiunile de est ale 
URSS, rămâne un deziderat al decomunizării și democratizării în Republica Moldova. Studiul de față 
își propune să elucideze mecanismele de articulare, suprimare și adaptare a memoriei generației de 
copii basarabeni deportați în regiunile de est ale URSS. Cercetarea fenomenului copilăriei în Gulag este 
bazată pe materialele de istorie orală, colectate în cadrul proiectului „Românii în Gulag: recuperarea și 
valorifi carea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist în Basarabia (1940-1941, 1944-
1953)” cu sprijinul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Studiul aduce în 
atenția cercetătorilor importanța elucidării vocilor uitate ale deportărilor staliniste, urmărind să cuprindă 
sensibilitatea emoțională a celor afl ați la vârsta copilăriei, trăirile dramatice ale unei memorii traumatizate 
și strategiile de negociere cu propriul trecut prin asumarea statutului de martor.

Cuvinte-cheie: copilărie, deportări staliniste, Gulag, RSS Moldovenească.

Childhood in the Gulag: An Oral History of Stalinist Deportations

Abstract: More than two decades after the signing of the Declaration of Independence (1991), a 
complex and systematic study on memory of the Bessarabians deported to eastern regions of the USSR 
remains a goal toward democratization in the Republic of Moldova. The paper aims to contribute to 
our understanding of a largely unexamined topic of the totalitarian past – the childhood in Gulag – and 
therefore to offer an oral history of Bessarabian children deported from the Moldavian SSR to the far-
Eastern regions of the Soviet Union. The research of childhood in the Gulag is based on oral histories 
collected within the project “Romanians in Gulag: Recovering and Studying Historical Memory of the 
Victims of the Totalitarian Communist Regime in Bessarabia (1940-1941, 1944-1953)” with the support of 
the Department of Policies for Liaison with Romanians Everywhere (DPRRP). This study emphasises the 
importance of elucidating the dynamics of memory of Bessarabia children deported in eastern regions of 
the USSR in the context of recovering of forgotten voices of Stalinist deportations. The paper argues the 
importance of studying children experience in deportation related to the strategies of survival, integration, 
and/or resistance, as well as its transformation through different ideological changes.

Keywords: childhood, Stalinist deportations, Gulag, Moldavian SSR.
 


