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Abstract. After June 28, 1940, the Soviet Union occupied the Romanian
territories Bessarabia and Northern Bucovina. The Soviet regime
implemented a policy of repression against the autochthonous Moldovan-
Romanian population, characterized by deported people because of ethnic
motive, disappearance of whole localities, the change of toponims of
the Moldovan-Romanians localities, the change, by Russification and
Ukrainization, of the sir names of persons, the Russification and/or
Ukrainization of Moldovan schools, the destruction of the natural balance
in the zones where Moldovan-Romanian population leaves, the settlements
of people from Ukraine and other places within the occupied territories
(especially in the districts incorporated by abuse into Ukraine: Ismail and
Cetatea Alba / „Belgorod-Dnestrovski“), the forced collectivization, the
expropriations, the brutal and forced industrialization by colonizing the
towns, the organized by the authorities of the starvation in the conditions
of drought. All these were methods of repression of the autochthonous
Moldovan-Romanian population, of its culture and identity, biological and
cultural being, in the occupied territories.
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În ciuda eforturilor de înstrãinare a teritoriului moldovenesc dintre Prut ºi
Nistru începând cu 1812, când a fost anexat de Imperiul Rus, populaþia autoh-
tonã a rezistat ºi a pãstrat limba ºi cultura strãmoºilor. Proclamarea la 2 decem-
brie 1917 a Republicii Democratice Moldoveneºti în cadrul preconizatei fede-
raþii ruse, apoi proclamarea la 24 ianuarie 1918 a Republicii Democratice Mol-
doveneºti independente ºi, în sfârºit, votarea de cãtre Sfatul Þãrii, la 27 martie/9
aprilie 1918, a unirii Republicii Moldoveneºti (Basarabia) cu România — a însem-
nat rezolvarea problemei Basarabiei (în acea perioadã România era, de fapt,
Moldova dintre Carpaþi ºi Prut, fãrã Bucovina, aºa încât a avut loc reunirea celor
douã pãrþi ale Moldovei —Moldova de la est de Prut s-a reunit cu Moldova ves-
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ticã, dintre Carpaþi ºi Prut1). Unirea a fost recunoscutã de cãtre Marea Britanie,
Franþa, Italia ºi Japonia, care au semnat, la 28 octombrie 1920, un tratat cu Ro-
mânia prin care au recunoscut suveranitatea României asupra Basarabiei. Din-
tre statele semnatare, doar Japonia nu a ratificat tratatul deoarece, printr-un acord
secret, s-a angajat sã nu o facã, înþelegându-se cu URSS în privinþa insulei Sa-
halin2. Poziþia SUA poate fi exprimatã astfel: „Cât priveºte chestiunea Basara-
biei, fãrã a exclude justeþea actului de la 27 martie 1918, faþã de care Departa-
mentul de Stat ºi diplomaþii americani de la Paris se pronunþaserã deschis, atitu-
dinea oficialilor Washingtonului, pânã în 1933, a avut în vedere un eventual con-
simþãmânt al diplomaþiei sovietice la Protocolul de la Paris din 1920“3. Reocu-
parea ºi reanexarea Basarabiei, între 28 iunie ºi 3 iulie 1940, de cãtre URSS a în-
semnat reapariþia ºi repunerea acestei probleme pe tapet.
La 23 august 1939, Germania ºi URSS au semnat Tratatul de neagresiune, ca-

re mai este numit Pactul Molotov-Ribbentrop. Acest document a stipulat îm-
pãrþirea zonelor de influenþã din Europa de Est între cele douã state totalitare. În
perioada 1939-1940, se poate vorbi de o convergenþã a intereselor geopolitice
germano-sovietice, care a avut consecinþe dramatice asupra Basarabiei, nordului
Bucovinei ºi Þinutului Herþa. Germania a consimþit ca URSS sã ocupe ºi sã
anexeze teritoriile româneºti în cauzã. Dupã ce au preluat aceste teritorii, sovie-
ticii au declanºat acþiuni de represiune asupra populaþiei locale. „Concomitent cu
instaurarea regimului bolºevic, în teritoriul devenit sovietic începe comiterea
unor crime împotriva umanitãþii: genocid, deportãri, foamete. În perioada 28 iu-
nie – 4 iulie 1940, numai în judeþele Cernãuþi, Chiºinãu, Cetatea Albã ºi Bãlþi au
fost arestate 1 122 de persoane: foºti funcþionari ai statului român sau cei sus-
pecþi de colaborare cu acesta“4. Concomitent, peste 100.000 de persoane s-au re-
fugiat din Basarabia5. „La 14 iunie 1941, din R.S.S. Moldoveneascã au fost de-
portate în GULAG-urile din regiunile Altai, Kirov, Krasnoiarsk, Novosibirsk,
Omsk ºi republicile Kazahã ºi Komi 22 648 de persoane“6.
În ultima perioadã de timp au apãrut mai multe studii cu privire la aceastã

problemã7. În legãturã cu crimele comise, Nicolae Enciu ºi Ion Pavelescu scriu
chiar despre un complex basarabean la Moscova: „Se admite îndeobºte cã atât
guvernanþii þariºti, cât ºi cei instalaþi la cârma imperiului dupã revoluþia din oc-
tombrie 1917 au suferit de un complex basarabean. Judecând dupã anumite ma-
nifestãri, modul în care au rupt Basarabia din trupul Moldovei în 1812, dupã ce
în 1711 îi recunoscuserã integritatea ºi încheiaserã cu ea (D. Cantemir) un tratat
de la egal la egal, sãlbãticiile pe care le-au comis în procesul de deznaþionalizare
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(subl. A. L.), toate acestea, ca ºi multe altele, nu-i lasã sã doarmã liniºtiþi (...).
Imperiul a continuat sã rãmânã suspicios faþã de masa poporului dintre Prut ºi
Nistru“8. Crimele comise de regimul sovietic în teritoriile moldoveneºti încã aº-
teaptã sã fie sistematizate, aduse în totalitatea lor la cunoºtinþa opiniei publice ºi
sã li se dea o apreciere. „Invazia Basarabiei ºi Bucovinei de Nord, în 1940, se
integreazã astfel cu totul în definiþiunea agresiunii datã de procurorul britanic de
la Nürnberg“9. Elena Siupiur, originarã din Basarabia, comuna albanezã Caracurt,
plasa Bolgrad, judeþul Ismail, refugiatã cu pãrinþii sãi, la o vârstã fragedã, pe teri-
toriul României liber de trupele sovietice, referindu-se la crimele regimului de
ocupaþie, menþioneazã: „A fost, cred, una din acþiunile cele mai imorale ale unui
stat imperial din secolul XX care a ocupat ºi anexat o bucatã din teritoriul unui
stat vecin. ªi este ºi mai imoralã modalitatea prin care s-a reuºit aceastã înlocuire
de memorie: prin acte criminale, neaduse, de altminteri, în faþa vreunui tribunal
ca cel de la Nürnberg“10. Întrucât pânã în prezent nu a avut loc un proces, aseme-
nea celui de la Nürnberg, la care sã fie judecate acþiunile criminale ale regimului
sovietic, acestea trebuie scoase la ivealã de cãtre cercetãtori, pentru a li se putea
da apreciere. În prezentul articol sunt prezentate un ºir de fapte, mai puþin cunos-
cute, care se înscriu în noþiunea de „represiune“ ºi care vizeazã, cu precãdere, su-
dul Basarabiei ºi nordul Bucovinei. Ca surse, au fost folosite mãrturii — atât cu-
lese direct de pe teren, cât ºi consemnate ºi publicate în presa din 1991, când a
fost posibil sã se scrie pentru prima oarã despre respectivele abuzuri, precum ºi
în studii ale unor cercetãtori din regiunea Cernãuþi, mai puþin cunoscute publi-
cului din Republica Moldova.
Este vorba despre ilegalitãþi ºi abuzuri pe motiv etnic, înfãptuite de autoritã-

þile sovietice atât în teritoriul RSSM, cât ºi, mai mult, în sudul ºi nordul Basara-
biei, nordul Bucovinei ºi Þinutul Herþa, încorporate de regim în RSS Ucraineanã.
Aºa cum regimul nazist a desfãºurat o politicã de represiune împotriva poporului
evreu ºi a altor popoare din teritoriile ocupate (mai cu seamã în est), regimul so-
vietic a desfãºurat o politicã de represiune împotriva unui ºir de popoare. Vic-
time ale regimului de la Moscova au fost tãtarii din Crimeea, popoarele cecen,
inguº, calmâc º.a. O politicã de represiune a fost desfãºuratã de regimul sovietic
ºi în teritoriile pe care le-a ocupat în iunie 1940: Basarabia, nordul Bucovinei ºi
Þinutul Herþa. Astfel, populaþia româneascã a Cetãþii Albe a fost deportatã în
Kazahstan: „În 1940, oraºul este ocupat de Uniunea Sovieticã, fiind atribuit RSS
Ucrainene; între 7 august ºi 1 decembrie [1940] oraºul este reºedinþa regiunii Is-
mail. Românii din oraº sunt deportaþi în Kazahstan“11.
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Dupã reinstaurarea regimului sovietic (1944), în sudul Basarabiei au fost rase
de pe faþa pãmântului mai multe sate. „Frumuºica Veche (astãzi Staroselie) e
unicul sat moldovenesc care a supravieþuit genocidului, cu nume «Poligonul din
Tarutino». Aici s-au adãpostit unii din locuitorii celor trei sate moldoveneºti din
împrejurime — Zurum-ul, Frumuºica Nouã ºi Roºiori (subl. A.L.), obligaþi de
autoritãþile militare sã-ºi lase satele pradã tancurilor ºi tunurilor. Astãzi, pe locul
acestor sate omorâte, am dat peste un macabru peisaj lunar: mii de cratere for-
mate de explozia obuzelor; în locul cimitirelor de oameni — þintirimul de teh-
nicã militarã, mormane de schije, muniþii sfârtecate, salcâmi schilodiþi, zarzãri
despicaþi, gropi ºi dâmburi pe locul fostelor case“12. Pavel Pelin, originar din lo-
calitatea Satul Nou, raionul Sãrata, a reprodus mãrturia lui moº Cãlin „Zurumea-
nul“ (nume dat de consãtenii sãi din Satul Nou pentru cã fusese locuitor al satu-
lui Zurum, de unde se refugiase în Satul Nou), paznic la grãdinãria colhozului,
care locuia într-o casã de la marginea dinspre Tatarbunar a Satului Nou: „«Uite
colo, între dãrâmãturi, zace trupul bisericii din Frumuºica Nouã... Au venit sol-
daþii ºi le-au poruncit oamenilor sã plece din sat. Aici va fi poligon, au zis. Încã
nu toþi bãrbaþii veniserã din rãzboi13. Când s-au întors — þipenie de om. Casele
— una cu pãmântul. Biserica distrusã, folositã de tunari drept þintã de tragere...
Obuzele rãscoliserã þintirimul, amestecând osemintele morþilor. Urme de tancuri
peste grãdini date la pãmânt...». Þinându-se laolaltã, alungaþi din satele lor, mol-
dovenii rãtãceau prin ºes umãr la umãr, cu pruncii la piept... O parte s-a oprit în
casele pãrãsite ale coloniºtilor germani. Alþii, ajungând la Cetatea Albã, urcau în
marfare ºi porneau spre þinutul Krasnodar. Alþii au intrat în satele din lãsãtura Sa-
sâcului — Satul Nou, Borisãuca, Eschipolos. Alþii au luat-o spre gurile Dunãrii,
la confraþii lor din Cartal, Fântâna Zânelor, Anadol, Barta...“14. „(...) Pe la înce-
putul anilor ’50, drumurile de prin partea locului erau pline de cerºetori. Mai toþi
— din fostele sate înghiþite de Poligon“15.
Poligonul a afectat ºi viaþa populaþiei din satele moldoveneºti care nu au fost

rase de pe faþa pãmântului atunci. Autoritãþile militare îºi bãteau joc de bãrbaþii
populaþiei autohtone din sudul Basarabiei, umilindu-i: „Uneori, în toiul verii,
bãrbaþii satului nostru (satul lui Pavel Pelin: Satul Nou — notã A.L.) erau urcaþi
în camioane ºi duºi «la concentrare», spre pãmânturile Poligonului. Mamele rã-
mâneau în colbul uliþei în lacrimi. Plângeam ºi noi, alãturi de ele. Ne temeam cã
nu vor mai veni înapoi. Reveneau totuºi. N-au mai venit, însã, niciodatã satele
moldoveneºti peste care cãzuse nãpasta viperei“16. Pavel Pelin încheie articolul
sãu astfel: „Între douã vechi aºezãri moldoveneºti — Ocniþa (Frumuºica Ve-
che/Staroselie) ºi Satul Nou — Poligonul din Tatarbunar este fiara care a înghiþit
nu numai mii de hectare de glob. Poligonul s-a înfipt ca o baionetã între nunþi ºi
naºteri, între iubiri ºi datini. Peste el, în marile ºi nedezlegatele înalturi cereºti,
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satele noastre omorâte (subl. A.L.) trãiesc în dreapta lui Dumnezeu, pe locul hã-
rãzit Chinuitului trup al fiului martir“17.
ªi în nordul Basarabiei, nordul Bucovinei ºi Þinutul Herþa (regiunea Cer-

nãuþi) au fost rase de pe faþa pãmântului — „omorâte“, cum s-a exprimat Pavel
Pelin — mai multe sate: Prisaca, Frunza, Albovãþ, Buci, I. G. Duca, ªânþeni,
Proboteºti º.a. De exemplu, satul I. G. Duca (judeþul Cernãuþi) „a fost distrus, iar
populaþia a fost strãmutatã în zonele sudice ale Ucrainei“18. Aceste crime au fost
comise atât în perioada 1940-1941, cât ºi dupã rãzboi (1944-1945). Constantin
Ungureanu, citându-l pe Dumitru Covalciuc, noteazã: „Dupã încheierea rãzboiu-
lui, autoritãþile sovietice au distrus câteva localitãþi mai mici din Regiunea Cer-
nãuþi, populate de români. Astfel, locuitorii din colonia Buci, de lângã Rarancea,
au fost strãmutaþi în regiunile Herson ºi Zaporojie din sudul Ucrainei. A fost dis-
trusã ºi colonia I. G. Duca de lângã Iurcãuþi. Satul Albovãþ, din preajma Storoji-
neþului, a fost distrus în scopul lãrgirii unui poligon (sic!, n. A.L.). Au fost ºterse
de pe faþa pãmântului ºi satele Frunza ºi Prisaca, care au nimerit pe frontierã. De
asemenea, populaþia satului ªânþeni, din zona Herþei, a fost ridicatã ºi strãmutatã
în sudul Ucrainei, dar cei care s-au întors au reuºit sã renoveze satul. O soartã
dramaticã a avut-o ºi satul Proboteºti, de lângã Herþa, care a fost dezmembrat de
noua frontierã. În 1940, satul Proboteºti avea 2 416 locuitori, iar în 1947 — doar
780 persoane, parte din acest sat, cca 125-130 persoane, rãmânând pe teritoriul
României“19. Ion Popescu, originar din satul Pãtrãuþii de Jos, raionul Storojineþ,
regiunea Cernãuþi, deputat în Rada Supremã a Ucrainei, de la Kiev, considerã cã
românii din Ucraina trebuie „sã fie recunoscuþi oficial în calitate de populaþie
care a fost expusã deportãrilor pe motive etnice (aºa cum au fost recunoscuþi tã-
tarii din Crimeea, germanii, armenii, bulgarii, polonii etc.)“, invocând, printre
altele, aceste argumente: drept consecinþe ale Pactului Ribbentrop – Molotov au
avut loc „deportãri masive din rândul populaþiei paºnice, masacrele de la Lunca
ºi Fântâna Albã, dispariþia unor sate întregi — Frunza, Albovãþ etc. —, schimba-
rea toponimelor ºi denumirilor geografice etc.“20
La 6 februarie 1941, cca 150 persoane (dupã alte informaþii — 400) din satele

din stânga Prutului (Mahala, Buda, Cotul-Ostriþei ºi Boian) au încercat sã treacã
graniþa în apropiere de satul Lunca. „Acolo, însã, la cca 600 metri de linia de de-
marcaþie, în lunca Prutului, au fost întâmpinaþi cu focuri de mitralierã de grãni-
cerii sovietici ºi doar 56 dintre ei au reuºit sã se salveze. 44 de participanþi la a-
ceastã acþiune au fost arestaþi, dintre care 12 au fost condamnaþi la moarte, iar
ceilalþi 32 — la 10 ani de închisoare“21. La 1 aprilie 1941, în Duminica Paºtelui,
aproximativ 2.000 de locuitori din satele de pe valea Siretului din nordul Buco-
vinei au încercat sã se refugieze în România. Ei însã au fost opriþi de grãnicerii
sovietici în apropiere de satul Fântâna Albã (în zona Adâncata), unde cca 200 de
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oameni au fost împuºcaþi, mulþi au fost rãniþi sau, mai târziu, arestaþi ºi „repre-
saþi“ (expresia aparþine lui Ion Popescu). „De asemenea, la 1 aprilie, în jurul orei
19, un grup de circa 100 de locuitori ai satelor Carapciu, Iordãneºti ºi Prisãcãreni
au fost atacaþi lângã graniþã, 24 dintre aceºtia fiind uciºi, iar alþi 43 rãniþi“22. Re-
gimul sovietic nu s-a mulþumit doar cu pãmânturile româneºti ocupate (ca ºi
„compensaþie“ pentru cei 22 de ani în care Basarabia a fãcut parte din România),
ci a vrut sã stãpâneascã ºi sã exploateze populaþia de acolo atât la muncile agri-
cole pe terenurile din regiunea Cernãuþi, cât ºi la munci extenuante („silnice“) în
Carelia, la minele din Donbas, Ural, în Arhanghelsk, Republica Komi, pe þãrmul
lacului Onega, la Peciora, la Viatka, în lagãrele de muncã din Armenia23, în Ka-
zahstan sau alte regiuni ale Rusiei unde mai cu seamã românii bucovineni au fost
deportaþi.
Metodele de represiune ale regimului sovietic au avut ceva în comun cu me-

todele regimului nazist. Aºa cum regimul nazist, în timpul celui de-al doilea rãz-
boi mondial, lua tineri din teritoriile ocupate în est la munci de exterminare în
Germania, la fel ºi regimul sovietic, în 1940, ca ºi dupã 1944, a luat tineri din
nordul Bucovinei ºi Basarabia la munci extenuante în Carelia, la minele din
Donbas º.a. „Dupã anexarea la Uniunea Sovieticã, Moscova trata Basarabia «ca
o sursã de forþã de muncã ieftinã pentru ºantierele de construcþii, întreprinderile
industriale ºi minele de cãrbune din diferite regiuni ale þãrii sovietice». La 9
august 1940, consiliul economic pe lângã C.C.P. al U.R.S.S. a adoptat hotãrârea
nr. 39 privind «recrutarea, în localitãþile rurale ale Basarabiei, a 20 de mii de
muncitori». Executorul acestei decizii trebuie sã fie conducerea R.S.S. Moldo-
veneºti recent formatã. Peste douã sãptãmâni, C.C. al P.C.(b) M. al C.C.P. al
Moldovei Sovietice examineazã, în ºedinþa comunã, chestiunea «Cu privire la
recrutarea muncitorilor pentru industria carboniferã a U.R.S.S.» (...) Aºa a în-
ceput realizarea politicii de smulgere a populaþiei bãºtinaºe din Basarabia ºi tri-
miterea ei prin toate colþurile Uniunii Sovietice (...) La 28 august 1940, Moscova
cere conducerii de la Chiºinãu sã efectueze «recrutãri suplimentare în judeþele
R.S.S. Moldoveneºti»“24.
Toþi deportaþii moldo-români în Kazahstan, Siberia ºi alte locuri din imperiul

sovietic au fost luaþi, de fapt, la munci extenuante. Locuitoarea satului Ropcea,
raionul Storojineþ, regiunea Cernãuþi, Maria a lui Onofrei Bizian (nãscutã la 21
ianuarie 1927), deportatã în iunie 1941 în Aktiubinsk, Kazahstan, mi-a povestit
urmãtoarele:
„Pânã la 28 iunie 1940, tata meu lucra în poliþie în Storojineþ ºî o mãrs [s-a

refugiat] în România. Mama a rãmas cu patru copchii. Aºa pe noi ne-o rîdicat.
În luna lui iunie [13 iunie 1941], dimineaþa din zori, au venit un miliþian din
Stotojineþ ºi o evreicã din Ropcea — în Primãrie ceva lucra — ºtia româneºte.
Aveam 13 ani ºi jumãtate. «Îmbrãcaþî-vã frumos. Mergeþi la tata în România»,
ne-o spus. Ne-o scos la ºosea. Cãruþele veneau de la vale cu râdicaþii: Doscaliuc
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Dumitru (bãieþii lui erau duºi în România), ªubran, Nichiforciuc, Borcea Vasi-
licã... La drumul cel mare ne-o suit în cãruþe. Ne-o dus în Storojineþ. Ne-au urcat
în vagoane pentru animale, ne-au închis. Ne-au þînut o zî ºî o noapte. A doua zî,
trenul a pornit cu noi spre Rusia. La Adâncata o mai legat încã un tren cu rîdicaþi
oameni. ªî o pus o locomotivã înainte ºî una în urmã. Am mãrs o sãptãmânã. În
oraºe se oprea, ne dãdea de mâncare pâne, supã.
Când am ajuns înAktiubinsk, în Kazahstan, o venit o maºânã, o cãruþã cu boi.

Aeºti cu copchii mai mnici [mici] i-o luat cu maºâna. Pe aceilalþi i-o luat în cã-
ruþe cu boi, cãmnili [cãmile]. Ne-o dus într-un sovhoz, 15 km de la Aktiubinsk.
Pe ceilalþi i-o dus în tãti kolhozurile unde era nevoe. Ne-o scris în carantinã.
Eram patru familii de români. Ne-o dat casî fãrã pod, dar cu acoperiº. Ne-o bagat
într-o casã — patru familii. Câte una în cele patru colþuri. A doua zî ne-o dus la
lucru. Eu erammai mare ºî avém gripã. La lucru zmulgém. Îmi spuneau: «Diorgai».
Pe urmã ne dãdeau sapã sã prãºîm.
S-o îmbolnãvit mama de tifos. O scapat, n-o murit. Am lucrat eu în locul ei.

Mai erau ucraineni — duºi de Stalin, nu ºtiau numic de copchiii lor, [mai erau]
poleci. Au mai adus germani de pe Volga. Mama a avut ºî gãlbãnãri. ª-o scãpat
ºî de gãlbãnãri. Pe fratele, la trei ani de când ne-o adus acolo [nãscut în 1923;
deci în 1944, când l-au luat, avea 21 ani], l-o luat de lângã noi. L-o dus nu ºtim
unde la o uzinã. În ’44 în april, când încî nu era gãtit rãzboiu, ne-o chemat la can-
torã [oficiul administraþiei] sã scriem în [la] Bucureºti cã sîntem în viaþã.
Mama mé, luni, 15 april, o murit. Kazahii o sãpat groapa. Am învãlit-o pe

mama într-o petecã ºi am bãgat-o în groapî. Avém 16 ani. O sorã era din ’20
[avea 24 ani], fratele din ’23 [avea 21 ani], eu din ’27, astã mnicã [micã] sorã
din ’37 [avea 7 ani]. Atunci straºnic o fost foamete. Tot viné [era transportat] la
front. 400 gr. de pâne [primeam]. ªî mama o capatat un cap de cârlan de la ma-
gazîe. Am strâns schice [spice] rãmase peste iarnã pe câmp. Primãvara am mãrs
º-am strâns. ªî am râºnit. Mama ne-o fãcut mâncare cu capul cela de cârlan ºi
crupe în supa ceea o pus. Noi am mâncat ºî am vãrsat aceea. Mama n-o vãrsat.
Am cãpãtat dezinterie. Într-o sãptãmânã mama o murit. Doctor nu era nimeni.
Mergém, cumpãram de la Aktiubinsk coajã de pãsat [boabe gãlbioare, pentru

consum alimentar]. Am lucrat pânã în ’46. Ni fãcém mai mult de mâncat. Dar
eram înflaþi, slãbghiþi.Aºa ammai stat. Toamna prin ’46 am vinit acasã [la Ropcea].
Eu, sora cea mare ºi cea mnicã. Fratele [a revenit] la vreo 2 ani di pi [dupã] noi
(în ’48). Stadoala [construcþie din lemn în care þãranii bucovineni þin vacile ºi
fânul — paiele] era luatã la kolhoz, iar casa era distrusã. Lumea fura, distrugé.
Oamenii o luat ferestre, uºi. Pãreþîi erau. Aici am venit... era nãcaz de Doamne
fereºte. Îmblau basarabenii (în Moldova o fost mai mare nãcaz decât la noi —
secetã de n-o rodit nimica). Da [dãdeau] un covor pe o strachinã de grâu, de ce
îþi dãdea omul. Veneau sãracii ºî mureu pe drum. O rudã de-a noastrã, Oltea Mo-
raraº, o þînut o copchilã din Basarabia º-o crescut-o. Când s-o fãcut în Moldova
pâne — o rodit câmpu — pãrinþîi o venit s-o luat-o înapoi.
Noi îmblam cu zîua pe la oameni la sãpat barabule [cartofi], sfeclã de zahãr,

mergem la curãþît. ª-o venit ºî iarna. În casa aceea n-am putut face la loc, da nici
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mâncare n-avém. Unde lucram, aculó dormém. Pe urmã ne-o lipchit lâng-o
femee — Maria Todoriuc.
În ’44, iar era refugiu (lumea atunci s-o dus o grãmadã la România pentru cã

s-o temut c-o sã pãþascã cum ne-o rîdicat pe noi). În ’44 o luat bãrbaþi de aici la
lucru în Finlanda [Carelia]. Mulþi o murit acolo. S-o dus familii întregi în ’44 [în
România]. Barbatul [femeii „lângã care i-au lipit“ — în casa cãreia li s-a permis
sã fie cazaþi] cu doi copchii s-o dus la România, ea o rãmas ºi o furau [prãdau],
pe fereastrã o împuºcat, i-o legat mânile. Dormé ca o copchilã. Hoþii erau români
tot din Ropcea. Ea ne-o spus sã venim sã trãim în casa ei.
În ’47 a gãsît pe cineva care o trecut-o graniþa la România (pe ascuns). ªî [dupã

un timp] lumea o aflat cã-i plecatã în România. O venit de la kolhoz— preºedintele,
primarul, o luat snopchi [snopi] de grâu. Lângã casã este un heleºteu (era mai
mare) cu crapchi [crapi]. Îi hrãnea cu barabule [cartofi] flecuite [pisate]: le punea
pe scândurã, peºtii veneau ºi mâncau. O luat toþi peºtii, o dat drumul la apã.
Preºedintele de kolhoz o luat un dulap mare, frumos ºî patru scaune cu spate
[speteze] — acasã ºî-o luat. Casa ne-o lãsat-o nouã.
Pe urmã o venit de la Storojineþ ºi ne-o pus sã plãtim casa: prima datã 800 ru-

ble, pe urmã mai încã 500 ruble, prin anii ’70. Primãria o vindea pentru cã ea
[fosta proprietarã] era refugiatã“25.
Marcatã de un destin crunt, bucovineanca Maria Bizian, deºi a reuºit sã se în-

toarcã în satul natal, nu s-a mai cãsãtorit ºi nu a avut copii, ajungând sã trãiascã
în condiþii anevoioase, singurã, la o vârstã înaintatã, atunci când am vizitat-o în
casa sa din satul Ropcea (la 2 martie 2011).
Regimul sovietic elaborase planuri de deportare în mai multe etape. Recrutã-

rile forþate pentru muncã în URSS din 1940 ºi deportãrile din 12/13 iunie 1941
au fost doar un preludiu. „Probabil cã deportãrile aveau sã continue la infinit, da-
cã Germania nu ar fi atacat, la 22 iunie 1941, Uniunea Sovieticã. În timpul retra-
gerii din faþa armatelor românã ºi germanã, N.K.V.D.-ul a evacuat o parte a deþi-
nuþilor din închisoarea cernãuþeanã, unii fiind apoi înecaþi în Nistru, în zona sa-
tului Costrijiuca. Mulþi, însã, au fost lichidaþi chiar în interiorul închisorilor din
Cernãuþi, Hotin ºi Storojineþ, în conformitate cu ordinul dat de Leonti Beria, ºe-
ful N.K.G.B.-ului unional“26. Ion Popescu susþine cã „în decurs de un an (28 iu-
nie 1940 – 22 iunie 1941), numãrul jertfelor represiunii bolºevice în teritoriile
anexate de sovietici (Bucovina, Basarabia ºi plasa Herþa), s-ar ridica, potrivit
unor estimãri, între 67 000 – 89 500 de persoane“27. Dupã rãzboi, regimul sovie-
tic a orchestrat foametea din 1946-1947. De asemenea, au continuat deportãrile
din teritoriile în cauzã: 6-7 iulie 1949, 1 aprilie 195128.
În implementarea planului de deznaþionalizare a Basarabiei, regimul sovietic

a mai comis o ilegalitate, mai cu seamã în judeþele din sudul Basarabiei încorporate
Ucrainei. Administraþia regimului a colonizat teritoriile respective cu populaþie
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din Ucraina (ºi din alte zone ale imperiului sovietic): „Organele sovietice de re-
sort de la Moscova luaserã mãsuri ca generaþiile ulterioare sã se convingã de fap-
tul cã, dacã nu toatã Basarabia, precum a fost declarat în ultimatumul [nota] Gu-
vernului Uniunii Sovietice Guvernului României din 26 iunie 1940, cel puþin te-
ritoriile a trei foste judeþe ale provinciei dintre Prut ºi Nistru ar fi fost populate
«în majoritate» de ucraineni (...) Spre finele anului 1940 a fost organizatã strã-
mutarea, în fostele judeþe basarabene, a circa 10 mii familii din regiunile Ucrai-
nei. Strãmutarea þãranilor ucraineni a fost efectuatã în baza hotãrârii C.C.P. ºi
C.C. al P.C.(b) din toatã Uniunea, adoptatã la 31 octombrie 1940 ºi semnatã de
I. Stalin ºi V. Molotov. Consiliul Comisarilor Poporului ºi Comitetul Central
(bolºevic) din Uniunea Sovieticã au trimis pe fostele pãmânturi româneºti, de
curând încorporate în componenþa Ucrainei, 9 700 de familii, inclusiv din regiu-
nile rãsãritene ale R.S.S.U. — 6 000 de gospodãrii colhoznice ºi din regiunile de
vest ale R.S.S.U. — 3 700 gospodãrii þãrãneºti individuale. În consecinþã, în Ba-
sarabia, deja în anii 1940-1941, erau obþinute modificãri etnice în direcþia trasatã
de Moscova“29.
Dupã 1945 politica de represiune scade întrucâtva în intensitate (deºi s-au

mai înregistrat câteva valuri de deportãri: 6-7 iulie 1949, 1 aprilie 1951). Totuºi,
regimul sovietic a pus în aplicare alte metode de influenþare a vieþii biologice,
culturale ºi spirituale a populaþiei autohtone moldo-române din aceste teritorii.
Aºa cum RSSM a fost împânzitã cu depozite de îngrãºãminte minerale pentru
utilizarea lor în agriculturã — substanþe chimice care au poluat solul ºi apele
subterane —, ºi în sudul Basarabiei intervenþia în echilibrul natural s-a soldat cu
consecinþe dramatice. La începutul anilor ’80 era lansatã „victorios, vestea unei
refaceri «unicale pe plan mondial»: înlocuirea apei saline a lacului [Sasîc], cu
apã dulce, bunã pentru irigaþie“. „Daunele provocate de «originala» intervenþie
în echilibrul natural al acestor locuri, legate de la facerea lumii cu matca Mãrii
Negre [«pe timpuri, Ghiolul, precum îi spun Sasîcului bãºtinaºii, era parte ne-
despãrþitã a Mãrii Negre»], nu pot fi comparate decât cu un adevãrat cataclism,
pus la cale de mintea nesocotitã a omului...“30, sau cu mintea socotitã a regi-
mului sovietic. „Macabra operã de izolare a Ghiolului de mare a fost dusã la ca-
pãt hoþeºte, noaptea“. „Ultimii ani, înstrãinat de mare printr-un dig, lacul a deve-
nit o adevãratã cloacã. Dispare peºtele, se împuþesc apele“31.Astfel, apele Sasîcului
au devenit, dupã expresia lui Pavel Pelin, „falsificate“ sau „otrãvite“.
Rusificarea ºcolilor moldoveneºti (dupã 1991, ºcolile ruseºti au fost transfor-

mate în ºcoli cu predarea în limba ucraineanã ºi se poate vorbi de ucrainizarea
lor) a fost un alt abuz comis de regimul sovietic: „Dincolo de acest þãrm, tot mai
jos de apele falsificate ale lacului Sasîc, se aflã satul moldovenesc Eschipolos
(astãzi Glubokoe) [raionul Tatarbunar], ºcoala naþionalã a cãruia, prin gustul
[vrerea, pofta] unui brigadier venit aici din alte locuri, a fost desfiinþatã ºi în-
locuitã cu ºcoalã rusã. Sãtenii sînt nevoiþi sã vorbeascã douã limbi. Acasã —
limba natalã, la ºcoalã — limba rusã... Acest nemaivãzut cancer moral la Tatar-
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bunar se numeºte, probabil, internaþionalism lingvistic“32. ªcoala moldove-
neascã din Eschipolos a fost transformatã în ºcoalã cu predarea în limba rusã în
1963, când din ºcoalã de 8 clase a devenit ºcoalã de 10 clase. Spre deosebire de
alte ºcoli care s-au aflat în aceeaºi situaþie (ºi care dupã 1991 au fost transfor-
mate în ºcoli cu predarea în limba ucraineanã), ºcoala din Eschipolos, pânã în
prezent, este cu predarea în limba rusã.
Pavel Pelin descrie procesul rusificãrii ºcolii din Eschipolos astfel: „Tragedia

Sasîcului a fost dublatã de o altã tragedie — a satului moldovenesc de pe mal,
Eschipolos. La intervenþia ingratã a unui brigadier oploºit în sat ºi care nu putea
admite ca fiicã-sa, elevã, sã parcurgã zilnic cu autobuzul drumul pînã la ºcoala
rusã din Tatarbunar, ºcoala moldoveneascã de aici a fost lichidatã, deschizîndu-
se în locul ei ºcoalã rusã... Peste ani, la una din conferinþele pedagogice din Is-
mail, o învãþãtoare delegatã de aici va avertiza: crima de la Eschipolos sã nu se
mai repete nicãieri; rusificarea ºcolii a dus la aceea cã ani de zile absolvenþii de
aici nu reuºeau sã intre la învãþãturã în instituþii superioare... Deplîns de o sin-
gurã învãþãtoare, satul Eschipolos este exemplul viu al unei naþionalitãþi lingvis-
tic exterminatã. Siliþi sã vorbeascã o limbã la ºcoalã ºi alta acasã, destinul mol-
dovenilor de aici poate fi asemuit doar cu Ghiolul [lacul Sasîc], apele cãruia au
devenit cel mai mare cimitir acvatic din Europa, otrãvind ºi pãmînturile din jur.
Opera diavoleascã de înlocuire a apei a fost continuatã sus, în satul de pe þãrm,
prin înlocuirea limbii mele prin limba lui“33. Acesta este doar un exemplu dintr-
un ºir lung al ºcolilor moldoveneºti transformate în ºcoli ruseºti în sudul Basara-
biei ºi nordul Bucovinei. Dupã 1991, în regiunea Cernãuþi, toate ºcolile care an-
terior au fost transformate în ºcoli ruseºti au devenit ºcoli cu predarea în limba
ucraineanã.
Deportãrile pe motive etnice, dispariþia/distrugerea unor localitãþi întregi,

schimbarea toponimelor localitãþilor moldo-române, schimbarea numelor pro-
prii ale persoanelor prin ucrainizare ºi rusificare, colonizarea teritoriilor ocupate
(mai cu seamã judeþele încorporate în mod abuziv Ucrainei) cu populaþie din U-
craina ºi din alte regiuni, colectivizarea forþatã, exproprierile, industrializarea
brutalã ºi forþatã prin colonizarea oraºelor, foametea organizatã de autoritãþi în
condiþiile secetei (1946-1947), rusificarea ºi/sau ucrainizarea ºcolilor moldo-
veneºti, distrugerea echilibrului natural în zone unde convieþuieºte comunitatea
etnicã — au fost metode de represiune a populaþiei autohtone moldo-române, a
culturii ºi identitãþii sale. Dacã pornim de la ideea cã o rezolvare a problemei Ba-
sarabiei ar trebui sã însemne reunirea celor douã pãrþi ale vechiului Principat al
Moldovei (a Moldovei dintre Prut ºi Nistru cu Moldova dintre Carpaþi ºi Prut)
într-un singur stat, adicã repararea ilegalitãþii comise prin anexarea Basarabiei ºi
nordului Bucovinei în 1940, repetatã în 1944, de cãtre URSS, putem afirma cã
problema Basarabiei (redeschisã în 1944) nu a fost rezolvatã pânã în prezent. În
1940, ºi apoi în 1944, regimul sovietic a înstrãinat o jumãtate de Moldovã, a im-
pus graniþa pe Prut ºi a instituit un regim de teroare ºi represiune. Deºi, la 27 au-
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gust 1991, Republica Moldova ºi-a proclamat independenþa, în continuare rãmân
în afara graniþelor statului moldovenesc judeþele Cernãuþi ºi Storojineþ, þinutul
Herþa, aproximativ 2/3 din þinutul Hotin la nord, cea mai mare parte a þinuturilor
Ismail ºi Cetatea Albã în sud. De asemenea, oraºul Bender ºi satele Gâsca, Pro-
teagailovca, Mereneºti, Chiþcani, Cremenciug ºi Zahorna, din estul Basarabiei,
se aflã pânã în prezent sub controlul (ocupaþia) armatei Federaþiei Ruse ºi al unui
regim subordonat Moscovei.
În prezent, drama etnicilor moldo-români din sudul Basarabiei, precum ºi a

celor din nordul Basarabiei, nordul Bucovinei ºi Þinutul Herþa este agravatã de
atitudinea nepãsãtoare din partea conducerii Republicii Moldova34. În teritoriile
înstrãinate, compatrioþii noºtri aºteaptã de la statul Republica Moldova ajutor.
Neprimindu-l ºi observând un dezinteres total faþã de zonele în care compatrioþii
noºtri se identificã moldoveni (mai ales, sudul Basarabiei ºi raionul Noua Suliþã
din regiunea Cernãuþi), s-a ajuns la situaþia în care la recensãmântul din 2001 s-au
înregistrat cu 21% mai puþini moldoveni faþã de indicatorul de la recensãmântul
din 1989 (numãrul românilor a crescut cu doar 12%)35. Rezultã cã diferenþa de
9% este reprezentatã de persoane care au renunþat la identitatea moldo-românã,
adoptând (asumându-ºi) o altã identitate.
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