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Anul 1944 în viziunea unor martori oculari din 
Basarabia

Sofi a Arsenii
Eugenia Guţu

Perioada contemporană a fost zguduită de numeroase cataclisme politice care a 
afectat în mare parte omenirea. În acest context putem remarca faptul că, regimul 
comunist extins cu preponderenţă în Europa Centrală şi cea de Sud- Est, în timpul 
celui de-al doilea război mondial şi după 1945 a lăsat o “pată neagră “ în istoria 
ţărilor în care a fost introdus acest regim. Pentru o anumită categorie de oameni 
reprezintă teme de discuţii aprinse, amintiri vii ce au o conotaţie dureroasă.   

La etapa actuală, tratarea regimului comunist din Basarabia este făcută de 
istorici în aspect controversat deoarece polemicile pe marginea subiectului 
au dus la condiţia de separare a istoricilor cât şi a populaţiei de rând în două: 
cei ce critică dur regimul comunist, considerând că a avut un impact negativ 
asupra teritoriului Basarabiei şi cea de-a doua categorie, care sunt simpatizanţi 
ai regimului comunist şi încearcă prin multiple metode să reânvie „năluca roşie” 
în Republica Moldova. Ca argument ni se prezintă decretul emis de preşedintele 
interimar Mihai Ghimpu, care a stabilit pentru o anumită dată şi eveniment o 
conotaţie clară vis-a-vis de contextul istoric existent. Este vorba despre decretul 
prinvind ziua de 28 iunie al anului 1940, care a fost declarată ca „zi de ocupaţie 
sovietică a Basarabiei”1. Acest decret a devenit în scurt timp unul dintre cele 
mai mediatizate subiecte în presa Republicii Moldova.  Astfel, putem remarca 
faptul că situaţia actuală din R. Moldova pune într-o confruntare directă cetăţenii 
acestui stat atunci când se pune în discuţie aprecierea sau condamnarea regimului 
comunist, iar acest fapt provoacă dezbateri şi în interpretarea anului 1944 fi ind 
califi cat de unii istorici un an de „ocupaţie” iar de alţii de „eliberare” a Basarabiei 
de către sovietici.

În ceea ce priveşte istoriografi a problemei, prinvind aprecirea conotaţiei anului 
1944 aceasta a fost asiduu studiată de către istoricii din Republica Moldova 

1  http://ro.protv.md/stiri/politic/decretul-lui-mihai-ghimpu-a-intrat-in-vigoare.html
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precum: Petrenco Anatol2, Şişcanu Elena3, Gribincea Mihai4, Olaru Viorica5 
etc. Ei s-au pronunţat efectiv în interpretarea anului 1944, califi cându-l ca unul 
de „ocupaţie sovietică a Basarabiei de către URSS”. Această interpretare este 
disputată de  „istorici” din tagma Partidului Comunist precum ar fi  Stepaniuc 
Victor, care susţine ideea, că anul 1944 este este unul din cel mai important 
pentru Basarabia. Considerentul  de bază a lor fi ind, că a avut loc „eliberarea 
acestui pământ de către URSS de sub ocupaţia româno-germană ” fapt ce a sortit 
populaţia acestui teritoriu să lupte pentru apărarea Patriei contra fascismului.

 Obiectul de cercetare al acestui studiu îl reprezintă interpretarea anului 1944 
din Basarabia din perspectiva unor martori oculari, căci oportunitatea unor astfel 
de studii este condiţionată de păstrarea unei continuităţi a memoriei istorice a 
generaţiilor despre tragicul trecut. Scopul prezentei lucrării constituie stabilirea 
conotaţiei istorice a anului 1944 pentru Basarabia din perspectiva unor martori 
oculari autohtoni. Astfel, la baza studiului dat au fost trasate următoarele 
obiective: identifi carea şi selectarea martorilor oculari în dependenţă de anumite 
particularităţi; intervievarea acestor martori în scopul obţinerii unor informţii 
elocvente privitor la anul 1944; interpretarea analitică a mărturiilor obţinute de la 
intervievaţi privitor la seminifi caţia anului 44 din perspectiva lor. Întru realizarea 
scopului şi obiectivelor propuse au fost utilizate următoarele metode: interviul, 
chestionarul, analiza şi comparaţia. Caracterul novator al acestei cercetări rezidă 
din informaţiile inedtite obţinute de la martorii oculari, care reconstituie istoria 
dintr-un anumit spectru şi prezintă istorii în parte a unor oameni care au fost 
martori oculari ai anului 1944.

Întru obţinerea unor informaţii veridice vis-a-vis de anul 1944 în care a fost 
reintrodus regimul comunist în Basarabia , s-au stablit câteva direcţii privitor 
la identifi carea şi selectarea martorilor oculari. Luând în consideraţie faptul că 
martorii oculari al acestui an sunt din ce în ce mai puţini, identifi carea lor s-a 
făcut după anumite rigori şi oportunităţi vizibile şi accesibile pentru intervievare. 
Însă în perimetrul de căutare au fost defi nite clar două categorii de martori

- veterani de război
- simpli martori oculari care de regulă erau copii sau adulţi. Totuşi, s-au ţinut 

cont de faptul ca potenţialii intervievaţi să fi e identifi caţi din diferite zone ale 
Republicii Moldova (Anexa 1), astfel interviurile au fost realizate în raioanele: 
Donduşeni, satul Teleşeuca, altul în raionul Ungheni, satul Năpădeni şi cel din urmă 

2 Petrencu Anatol, Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial, Chişinău, Ed. Epigraf, 
1999, p.42-43
3 Şişcanu Elena, Basarabia sub regimul bolşevic (1940-1952), Bucureşti, Semne, 1998, p. 104-
105.
4 Gribincea Mihai, Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică, 1944-1950, Cluj Napoca, 
Dacia, 1995
5 Viorica Olaru-Cemârtan V60 de ani de la al doilea val de deportări în Siberia publicat 
în Timpul, 16 iulie 2009
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realizat în capitala republicii, Chişinău. Un alt criteriu de selectare al martorilor 
oculari a prezentat şi starea psihico-emotivă a acestora, deoarece ororile pe care 
le-au trăit pot aprinde amintiri vii şi foarte dureroase în memoria lor, iar vârstă 
înaintată presupune adesea o gândire mai puţin lucidă în prezentarea informaţiei, 
aceasta favorizând greşeli de conţinut care poate denatura „adevărul istoric” 
privitor la anul 1944. Un alt criteriu de selectare îl prezintă şi alegerea martorilor 
cu ajutorul unor rude care au aparticipat efectiv şi la colectarea informaţiei. 
Prin intermediul acestora se poate obţine o mărturisire amplă şi clară faţă de 
răspunsurile cerute deoarece prin încrederea sporită ce o are intervievatul faţă de 
ruda ce o interoghează se pot obţine răspunsuri de calitate şi ample. Imediat după 
identifi carea martorilor s-a recurs la următoarea etapă care o constituie selectarea 
lor. Există două particularităţi de bază în acest proces: selectarea după vârsta pe 
care o aveau intervievaţii în anul 1944, astfel a fost selectat un veteran de război 
care poate să mărturisească atât informaţii ce ţin de istoria cotidiană cât şi ceea 
ce ţine de derularea războiului în care a fos implicat. Un alt tip de martor care a 
fost supus selectării în baza particularităţilor de vârstă, este o adolescentă care 
la anul 1944 avea 18 ani, şi în timpul dat, putea să înţeleagă mult mai multe 
lucruri memorând multiple evenimente, oferind astfel informaţii originale. Şi 
ultimpul tip de martor a prezentat un copil mic, de numai unsprezece ani, care a 
văzut evenimentele ce s-au produs în anul 1944 prin prisma personală şi a celor 
din preajma sa. Însuşi diferenţa de vârstă a persoanelor intervievate constituie 
un prilej deosebit de a acumula informaţia privitor la aceştea prezentând divers 
informaţia pe unul şi acelaşi subiect „Basarabia în anul 1944”. La momentul stabilit 
cu intervievaţii, liceenii de la Liceul teoretic „Al.I .Cuza” din oraşul Chişinău, 
Dorin Nicoară, Elena Manin şi Elena Moldovan, au realizat interviurile în baza 
schemei propuse în procesul de familiarizare privitor la anul 1944. Fiecare dintre 
ei, au intervievat câte un martor cu anumite particularităţi. Astfel Dorin Nicoară a 
intervievat pe bunelul său Nicoară Andrei care e veteran de război6; Elena Manin 
şi tatăl ei Anatolii Manin au realizat interviu cu o rudă de familie, Iovu Raisa, 
7, iar Elena Moldovan a cules mărturii de la Vera Moldoveanu care era copil şi 
avea doar 11 ani atunci când a avut loc operaţia Iaşi-Chişinău8. Fiecare din ei au 
stocat informaţia prin mijloace tehnice: video şi audio, urmând ca interviurile să 
fi e transcrise iar în ultima etapă fi ind analizate şi interpretate.

   În general, 1944 pentru Basarabia a prezentat un an difi cil, deoarece imediat 
după ce puterile aliate antifasciste precum Franţa, Marea Britanie, SUA, URSS se 
afl au în ultimă etapă de a câştiga cel de-al doilea război mondial, URSS găseşte 

6 Nicoară Andrei, născut în satul Teleşeuca,86 ani; Adresa: satul Teleşeuca, raionul Donduşeni. 
R. Moldova; interviu realizat la Teleşeuca, în 24 aprilie 2010;
7 Iovu Raisa, născută în satul Năpădeni, 88 ani; Adresa: satul Năpădeni, raionul Ungheni, R. 
Moldova; interviu realizat la Năpădeni, în 1 mai 2010;
8 Moldoveanu Vera, născută în oraşul Orhei, 77 ani; Adresa: or. Chişinău, str, Corolenco 59/1, 
ap.58, R. Moldova; interviu realizat în Chişinău, la 22 aprilie 2010;
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de cuviinţă să-şi reântoarcă Basarbia pierdută la 1940. Operaţia Iaşi-Chişinău 
a prezentat pentru populaţia din Basarbia defapt începutul celei de-a doua 
Confl agraţii, deoarece ei nu au simţit acest lucru până la anul 1944, auzind doar 
din surse orale despre războiul mondial existent. Din relatările primului martor 
intervievat, veteran de război, Nicoară Andrei, venirea sovieticilor în Basarabia 
a prezentat un lucru fi resc, ba mai mult ca atât acceptând înrolarea pe front la 
URSS fără a se opune. Astfel, în luna martie a anului 1944 a fost luat di partea 
Uniunii Soveţkii Soiuz9 (de partea Uniunii Sovietice n.a.). Defapt, acest lucru nu 
l-a deranjat deloc, iar ideea că trebuia să lupte pe frontul rus i se părea corectă şi 
lipsită de discuţii în plus, ba mai mult ca atât, puţini din cei care erau de baştină cu 
el s-au împortivit înrolării. Astfel, în baza decretului emis de Stalin, persoanele pe 
linie bărbătească de la 18 ani din Basarabia urmau să fi e aduşi pe frontul de luptă 
pentru a continua lupta împotriva inamicilor fascişti întru obţinerea victoriei: 
războiu când s-o înşeput, s-o dus la Prut aişea din România, ş-o luat Moldova şâ 
s-o dus. Moldova aşă ş-o rămas a Rusiei Sovieţkaia Soiuza, şâ deamu când ruşâi 
o vinit înapoi sub Stalingrad atunşi cînd i-o bătut pi nemţ şâ i-o alungat înapoi, o 
vinit cu frontu şâ atuncea ne-o mobilizat.10 (Războiul când s-a început s-a pornit 
spre Prut aici din România şi apoi a luat Moldova şi a rămas de partea Uniunii 
Sovietice; şi la Stalingrad ruşii i-au bătut pe nemţi şi i-au alungat înapoi, astfel a 
venit frontul sub Stalingrad şi ne-au mobilizat pe noi cei din Basarabia n.a. ). În 
mare parte bărbaţii basarabeni au fost ridicaţi la război, astfel fratele martorului, 
Constantin şi tatăl acestuia nu au fost nici ei scutiţi de înrolare , fi ind distribuiţi pe 
diferite fronturi de luptă ale URSS-ului: ne-o mobilizat prosto, o vinit ucaz di la 
voincomat, tăţ trii, tata eu şâ Costea. Şâ ne-o dus deodată cari şâ cum a chicat11 
(Ne-au mobilizat simplu, a venit decret de la serviciu militar, toţi trei, tata eu şi 
Costea fratele, şi ne-au dus care şi cum am nimerit pe front n.a.).Veteranul de 
război a luptat pe frontul II Ucrainean a lui Rokosvskii: Rocossovscovo, marşal 
Rocosovscovo...aista o fost ftaroi ucrainskii front Rocosovsco12, având funcţia de 
şofer de batalion . Iar mai târziu, după sfârşitul războiului face armata în URSS 
unde va primi gradul de sergent: eu când eram în armatâ avem zvania serjant 
(gradul de sergent), ni-o dat zvania (gradul) după război13. În calitate de şofer a 
unui batalion, domnul Nicoară Andrei deşi a participat la mai multe lupte totuşi 
i s-a memorat cel mai mult două oraşe în care a luptat mai mult însă care ţineau 
rezistenţă dârză datorită nemţior, este vorba de oraşele Sttetin şi Daizing, iar al 
doilea moment este legat de luarea Berlinului care defapt fusese cel mai aşteptat 
moment al soldaţilor sovietici. În baza celor relatate de veteran am constat că în 

9 Nicoară Andrei, născut în satul Teleşeuca,86 ani; Adresa: satul Teleşeuca, raionul Donduşeni. 
R. Moldova; interviu realizat la Teleşeuca, în 24 aprilie 2010;
10 Ibidem
11 Ibidem
12 Ibidem
13 Ibidem
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timpul războiului, basarabenii se afl au în relaţii foarte bune cu ruşii şi ucrainenii, 
luptând toţi pentru o cauză comună. Ca argument la cele relatate mai sus martorul 
povesteşte despre o istorioară din acel timp în care împreună cu camaradul său de 
război originar din Ucraina a trebuit să aducă mâcare comandatului de batalion în 
timp de noapte şi au fost prinşi de nemţi care au deschis focuri asupa lor. Însuşi 
martorul ocular l-a ajutat pe camardul său care a fost rănit să-l aducă până la 
punctul destinat. La fel de bine se împăca şi cu ceilalţi şoferi din batalion care 
erau de origine rusă: ni împăcam tari ghini, nu ni sfădem. Stam aşa câti odatâ pi 
locuri aşă şâ băieţâi n-aveau chip sâ sâ ducâ nicăieri aşă prin sate, câ dacâ acolu 
ni-o pus acolo oamenii trebuia să stăie totdeauna. Da noi şoferii merjem prin sat 
şâ prindem câti o găină, două, le tăiem, luam câti o căldari, şâ şerbem. Iar eu 
la zvodu meu întotdeauna făşem di mâncari. Băieţâi erau tăţ mulţumiţ, merjem 
prin sat tăţ şafeorii patru din batarii, şâ acolo ni duşem prin beşiuri la nemţ14(Ne 
împăcam foarte bine, nu ne certam. Stam aşa câte odată cu băieţii căci nu aveam 
voie să mergem nicăieri, căci unde te puneau comandanţii acolo trebuia să stai. 
Dar noi şoferii mergeam prin sat şi prindeam câte o găină, două, le tăiam, luam 
o căldare şi le fi erbeam şi eu făceam la detaşamentul meu mâncare. Băieţii erau 
toţi mulţumiţi, mergeam prin sat toţi patru şoferi din batalion şi ne duceam prin 
beciurile nemţilor n.a.). Din cele relatate putem conchide că aceste conjuncturi 
necesita ca prioritate păstrarea vieţii şi nu rezolvarea problemei de inegalitate 
etnică. Cel mai straniu este faptul că intervievatul nu vede nici o problemă că 
Basarabia devenise ocupată de ruşi şi trebuia să lupte pentru benefi ciul lor. Un 
lucru esenţial în cele povestite de veteranul de război îl constituie atitudinea 
nemţilor faţă de comunişti: nemţâi straşnic sâ temeau când am intrat noi. Când 
întrai în casâ la nemţ, apu aşă tremura tăt (arată cu mâinile), nemţâi şâ femei 
şâ copchil şâ tăt. Ei straşnic sâ temeau câ Hitler o spus câ comuniştii au coarni 
şâ dacâ ar sâ vii ar sâ vă împungâ şâ o sâ vă împuşti, tăt laolatâ. El aşa o dat 
ucazanii .Da nu mai făşeau rău ruşâi eştia15.( Nemţii straşnic ce se temeau când 
am intrat noi. Când intrai în casă la nemţi, ei tremurau foarte tare, nemţii şi femei 
şi copii, toţi. Ei straşnic se temeau de noi căci Hitler le-a spus că comuniştii 
au coarne şi o să-i împungă şi îi va împuşca pe toţi. El aşa a dat ordin. Dar, 
nu mai făceau ruşii aşa n.a.).Este de specifi cat că însuşi martorul ia apărarea 
ruşilor invocând că sunt inofensivi, deşi istoria ne-a vorbit adesea despre violarea 
femeilor nemţoaice de către soldaţii sovietici în nenumărate cazuri. 

   În concluzie putem menţiona că atitudinea martorului ocular, Nicoară Andrei 
cu privire la anul 1944 este un pozitivă. Nu se exclude nici faptul că vârsta 
fragedă de numai optesprezece ani în care a fost luat la război i-a creat o atare 
opinie, însă cel mai paradoxal lucru este legat de respectul deosebit pe care îl 
avea faţă de ruşii ocupanţi şi dârzenia cu care participa alături de ei în război care 
14 Ibidem
15 Nicoară Andrei, născut în satul Teleşeuca,86 ani; Adresa: satul Teleşeuca, raionul Donduşeni. 
R. Moldova; interviu realizat la Teleşeuca, în 24 aprilie 2010;
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constituie un lucru inexplicabul pentru intervievat. Astfel, pentru veteranul nostru 
anul 1944 este perceptat ca fi ind începutul celui de-al doilea război mondial în 
Basarabia luptând în acest context cu URSS pentru „apărarea Patriei” împotriva 
coaliţiei fasciste şi nu o ocupare banală de către sovietici a pământul românesc- 
Basarabia.

Un alt martor ocular care ne-a împărtăşit informaţii despre anul 1944, este şi 
Iovu Raisa, originară din raionul Ungheni şi care la timpul dat avea optesprezece 
ani, o veritabilă adolescentă care susţinea că a trecut chinuri şi spaime îngrozitoare 
în acel timp. Spre deosebire de martorul Nicoară Andrei, ea avea o poziţie fermă 
vis-a-vis de anul 1944, fi ind etichetat ca anul „ocupaţiei sovietice în Basarabia” 
şi care datează cu „începutul celui de-al doilea război mondial în Basarabia”. 
Venirea ruşilor în localitatea lor datează cu luna martie 1944, iar populaţia din 
satul ei de baştină, Năpădeni, era foarte alarmată deoarece: sâ zvone prin sat câ 
vin ruşâi , îs comunişti, “ii tai, uşidi, dău foc”. Da tata sâ gânde “oari sâ şii 
chiar aşă di nebuni?16 (Se zvonea prin sat că vin ruşii, care sunt comunişti, ei 
taie, ucid, dau foc. Dar tata se gândea: „- Oare să fi e atât de nebuni?” n.a.). Deşi 
aveau o atitudine preconcepută faţă de ruşii comunişti, totuşi doamna Raisa nu 
a putut da explicaţie de unde dispuneau de aşa informaţie dar cert era un fapt, 
populaţia localnică îşi dădea foarte bine seama că venirea ruşilor nu semnifi ca 
nimic bun: Da tata, sâ vă spun drept, o fost vorba când o vinit ii cicâ: - “Oamini 
buni, n-a sâ şii ghini”. Lucru ista i-o spus nişti evrei, prieteni buni de-a tatii di la 
Bălţ17.( Dar tata să vă spun drept când mergea vorba că vor veni ruşii în sat a zis : 
- Oameni buni nu va fi  bine !Lucrul ăsta i-a fost spus tatei de către nişte evrei de 
la Bălţi, prieteni buni n.a.). Deşi familia sa decise iniţial să plece în România aşa 
cum le-au propus autorităţile locale, au renunţat totuşi la idee, din considerentul 
că aveau o gospodărie extrem de mare şi nu o puteau lăsa de izbelişte. Între timp 
ruşii au început să apară şi în localitatea lor : Ei, amu, când cole, pi dealu Sărătii, 
pi undi esti vâşca asta, esti drum interesant, care are şeva cu interesâli statului. 
Când ni uitam, o prins a vini ruşâi. De-amu, o vinit ruşâi cu daravela, o vinit 
cu frontu aişea, era toamna. Da ii:”- Zdrastvui, zdrastvui” nimi moldovineşti. 
Doamni fereşti şi şioroş erau. Da ii s-o îmbrăcat tari, parcâ erau nişti momâi, 
îmbrăcaţ gros, vătuiţ, lipoş di li străluşe pantalonii. Da mama zâşe: “- Of, câ 
tari-s urâţ”, da tata zâşe :- “Lasâ sâ şii cum a şi numa sâ şii cuminţ”. Şâ, s-o 
aşăzat aişea frontu pi iarnâ, câ toamna o vinit ruşâi aişea în sat, iar românii sâ 
dusăsărâ înapoi18. (Noi ne uitam din depărtare, pe dealul Sărătii, sat vecin cu noi, 
cum au prins a veni ruşii. Acest lucru deja s-a întâmplat în toamnă când ruşii au 
venit cu frontul. Dar ei ne spuneau : «  Bună ziua» ! dar noi nu ştiam nimic ce să 
răspundem.  Doamne fereşte ce fi oroşi mai erau. Îmbrăcaţi ca nişte momâi , gros, 
16 Iovu Raisa, născută în satul Năpădeni, 88 ani; Adresa: satul Năpădeni, raionul Ungheni, R. 
Moldova; interviu realizat la Năpădeni, în 1 mai 2010;
17 Ibidem
18 Ibidem
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vătuiţi, cu pantalonii murdari. Dar mama spunea : « Of, că tare-s urâţi !« , iar tata 
spunea că urâţi cum sunt măcar să fi e cuminţi »). În ceea ce priveşte atitudinea 
localnicilor din Năpădeni faţă de “ocupanţi” era negativă, căci aduceau pagube 
însemnate sătenilor, de exemplu bunicăi doamnei Iovu i-a împuşcat porcul cu 
paisprezece purceluşi, iar pentru timpurile date aceasta însemna foarte mult, un 
alt caz a fost când un rus cerea tatălui ei să mulgă boii neânţelegând că defapt nu 
era posibil din cauza genului masculin al animalului. Un alt incident s-a produs şi 
cu rudele lor: Chiar la fratili tatălui meu o întrat în casâ , ş-o mers la gardirob ş-o 
luat tăti hainili cu braţu. Şere di la fi mei, băte cu pumnu în masâ şâ zâşe sâ-i dăi 
ceas di aur, da noi, neam di neamu nostru n-am avut aşă şeva, nebuni, sălbatişi; 
amu moşu meu ave o hainâ purtatâ cari stroche cu dânsa jia, i-o luat-o şâ pi 
şeia, o rămas sâ mâ iertaţ în cămeşâ şâ izmeni, fărâ haini, iaca aşă fâşe ruşâi 
prin sat .Da beu ruşâii, sâ ti fereascâ Dumnezău!19”.(Chiar la familia fratelui lui 
tata a intrat în casă şi din dulap i-a luat rusul toate hainele cu braţul. Cerea de la 
femei şi bătea cu pumnul în masă să le dea ceas de aur, dar noi, neam de neamul 
nostru nu am avut aşa ceva. Moşul meu avea o haină cu care mergea la stropit via 
şi haina aceea tot a luat-o, a rămas sărmanul doar în izmene. Da ruşii beau de să 
te ferească Dumnezeu n.a.)

Faţă de nemţi, localnicii aveau o atitudine mai bună deoarece erau mai paşnici: 
„da nemţâi erau dijeraţ, lumi chinuitâ di pi front, câ frig era amar puternic, bătai 
dumnezăiascâ. Da pi unu l-o discălţat, da sâ vez şi curăţăi erau, aveu şiomadani 
di pansat. Amu, când l-o discălţat, apu s-o dus chelea lui di pi dejiti. Da ii o 
vinit delicat pi front, cu nişti şiboti ţâ sâ păre câ-i cheli di gâscâ. Da rusu cu 
nişti pâsli, da neamţului îi crăpa chişioarili di frig. Când s-o discălţat i s-o dus 
tătâ chelea pi colţun. O luat şâ o pus capu pi o pernâ şâ răje ca jita suferindâ. 
20”(Dar nemţii erau digeraţi, lume chinuită de pe front, căci era un frig năprasnic, 
bătaie dumnezeiască. Dar pe un neamţ când l-a descălţat la noi în casă pielea de 
pe degete i s-a luat toată. Dar să vezi ce curăţei erau . Căci ei au venit delicaţi 
de pe front, cu nişte cizme de ţi se părea că sunt făcute din piele de gâscă. Apoi, 
neamţul a pus capul pe o pernă şi a început să urle ca o vită de durere, iar ,mama 
a fosr rugată să îl panseze deoarece ei aveau nişte truse medicale speciale n.a.). 
În baza celor relatate este de menţionat că soldatul sovietic faţă de cel german 
era mai slab pregătit pentru război dar nu şi faţă de climă. Mai mult ca atât, ruşii 
erau disperaţi după bunuri materiale şi alimentare ale gospodarilor prădându-i 
fără milă şi fi ind foarte agresivi cu populaţia locală care refuza să le acorde cele 
dorite.

În condiţiile în care frontul de luptă s-a stabilit în satul Năpădeni, populaţia 
băştinaşă a fost silită de ruşi să-şi părăsească casele fi ind evacuaţi forţat. Au fost 
nevoiţi să plece în mai multe localităţi cum ar fi  satele Chişcăreni, Pepeni pentru 
19 Iovu Raisa, născută în satul Năpădeni, 88 ani; Adresa: satul Năpădeni, raionul Ungheni, R. 
Moldova; interviu realizat la Năpădeni, în 1 mai 2010;
20 Ibidem
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a fugi de „urgia războiului.” Deşi a suportat cu greu viaţa în pribegie, în toamna 
aceluiaş an familia Iovu s-a reântors acasă unde au găsit-o distrusă în mare parte 
iar din cauza seminţelor de fl oarea soarelui şi a porumbului care a căzut în pământ 
la întâmplare au crescut atât de des şi înalte, încât blocau intrarea: “când am 
vinit acasâ, ştii şi-am gâsât? Of, păpuşoii şâ răsărita o crescut mari. Când sâ ni 
apropiem di casâ, di desâmea popuşoiului şâ răsăritii nu putem întra. Noaptea 
întâi o chicat bruma, când am ajiuns la Sânta Maria, tata o luat bărdiţa ş-o 
făcut o cărăruşâ de-am putut întra. (Când am venit acasă am găsit porumbul şi 
fl oarea-soarelui crescute mari. Când ne-am apropiat de casă din cauza desimii 
porumbului şi a fl orii-soarelui nu puteam intra în casă. Noaptea mai întâi a căzut 
bruma când am ajuns la sărbătoarea Sf. Maria, iar tata a luat bărdiţa şi a făcut o 
cărare de am putut intra astfel în casă n.a.).

În rezultatul examinării celui de al doilea intrviu, putem conchide că în baza 
celor relatate de Iovu Raisa , familia ei au avut o soartă tragică ca şi multe alte 
familii din regiune. Nu am reuşit să înţelegem din ce cauză tatăl d-nei nu a fost 
luat la război, deşi acest motiv a reprezentat un avantaj pentru familia lor în acele 
condiţii difi cile de supravieţuit. Totodată, anul 1944 pentru dumneaei a avut o 
dublă seminifi caţie:“ începutul celui de-al doilea război mondial” şi “cotropirea 
Basarbiei de către URSS”, care a avut un impact negativ asupra populaţiei şi 
nemijlocit faţă de familia Iovu, care ulterior, au fost desproprietăriţi în procesul de 
colectivizare forţată, iar tatăl lor a fost în permanenţă căutare de către autorităţile 
ruseşti pentru a fi  deportat în Siberia. Raisa Iovu, îşi va aminti printre altele şi de 
foametea din 1946-1947 care a dus la pierzanie sigură familia lor.

Al treilea interviu a fost realizat cu Moldoveanu Vera care în timpul operaţiei 
Iaşi-Chişinău, avea doar unsprezece ani. Fiind de baştină chiar din oraşul Orhei, 
a suportat cu difi cultate anul 1944. Începutul operaţiei Iaşi- Chişinău după cum 
îşi aminteşte intervievata, a demarat într-o zi obişnuită  în care locuitorii se 
ocupau cu îndeletniciri tradiţionale: “era duminică dimineaţă, asta era pima zâ 
di război, noi trăiem în oraş , mama s-a întors de la piaţă, piaţă parcâ amu o 
ţân minte, ave şiapă verdi, ridiche o adus, caş di oai proaspăt, stătem pe prispă 
şâ mâncam toţ. Noi am fost opt copii în timpul şela în familie. Deodată am 
vazut câ oraşul ardi, într-o parte, în altă parti, ardeau magazinile,casele din 
Orhei, şâ când colo, pe poartă întră tata, mama întreabă: „- Şi s-o întîmplat? 
Şâ el o spus:„- S-o înşeput războiul”.21. (Era duminică dimineaţa, aceasta era 
prima zi de război, noi locuiam în oraş, mama s-a întors de la piaţă, parcă şi 
acum imi aduc aminte, avea ceapă verde, ridiche a adus, caş de oaie proaspăt, 
stăteam pe cerdac şi mâncam toţi. Noi am fost opt copii în familie. Deodată 
am văzut că oraşul arde, în diferite părţi ,ardeau magazinele, casele din Orhei 
şi când colo pe poartă intră tata. Iar mama întreabă: „- Ce s-a întâmplat”? Iar 
el a spus: „ S-a început războiul!”). Familia Moldoveanu la fel a fost supusă 
21 Moldoveanu Vera, născută în oraşul Orhei, 77 ani; Adresa: or. Chişinău, str, Corolenco 59/1, 
ap.58, R. Moldova; interviu realizat în Chişinău, la 22 aprilie 2010;
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evacuării doar că în localităţile apropiate, deoarece, tatăl acestei familii avea 
aşa numitul-broni22. (rezervare n.a) Acesta avea o profesie strategică în timp de 
război, activând în calitate de electrician a oraşului. Acest tip de broni îl mai 
aveau încă două persoane în oraş, care lucrau împreună cu d-nul Moldoveanu 
la acea staţie electrică din Orhei. Din acest considerent, ruşii l-au preântâmpinat 
ca să nu plece departe şi nici pe front nu l-au luat. În comparaţie cu familie 
Iovu care a fost evacuată doar într-un singur sat, familia Moldoveanu a mers în 
mai multe localităţi fi ind primiţi de către localnici foarte bine. Având o familie 
numeroasă, au fost nevoiţi să doarmă oriunde, de exemplu: „la Horodişte,, la o 
preoteasâ  în ogradâ trăiem  sub un şopron, pi urmă am plecat  în satul Cinşeuţi, 
în raionul Şoldăneşti . Şâ acolo am intrat într-o casâ tot di asta părăsâtă , ei erau 
refugiaţi  în România” (La Horodişte, la o preoteasă în ogradă trăiam într-o anexă 
gospodărească de vară , pe urmă am plecat în satul Cinşeuţi situat în raoinul 
Şoldăneşti. Şi acolo am intrat întro-o ogradă părăsită, în care locuitorii ei s-au 
refugiat în România n.a.). În timpul evacuărilor, tatăl acestui martor ocular, avea 
boi şi respectiv mergea pe la munci prin sat ca să-şi asigure familia numeroasă. În 
ceea ce priveşte atitudinea localnicilor din Orhei faţă de „ocupanţi” era diferită. 
Prin exemplul familiei Moldoveanu putem conchide că faţă de germani aveau 
o atitudine negativă deoarece le-au alungat vaca din casă şi a îngheţat: „nemţâi  
s-au purtat cam porşeşti. Ştiţ, o vinit în casâ la noi, casa noastră curatâ, Ni-o 
scos vaca din casâ , în cuhnea şeia o pus caii lor, hărmăsari de şei mari , şâ 
noi dormem toţ pi cuptor înghesuiţ, Asta, dar mai mult n-am avut de la dânşâi 
nimic, pur  şâ simplu ii cu vaca o procedat foarti rău, câ o dat vaca afarâ, dar 
aşa soldaţâi ruşi, ii nu trăieu în casâ, ruşâi aveau tranşăi, trăieu în grădini”23.( 
Nemţii s-au purtat cam porceşte. Ei au venit în casa noastră care era foarte curată. 
Ni-au scos vaca din casă, şi au pus în bucătăria lor caii lor, harmasari de cei mari. 
Iar noi dormeam toţi pe cuptor înghesuiţi. Asta, dar mai mult nimic nu am avut de 
la dânşii, pur şi simplu ei cu vaca au procedat foarte rău, căci a dat vaca afară. Dar 
despre soldaţii ruşi, vreau să vă zic că eu nu locuiau în casă, ei trăiau în tranşee, 
grădini n.a.). Un moment foarte bine abordat în interviu, reprezintă un aspect 
deosebit în procesul intervievării. Pe lângă faptul că unii localnici dispuneau de 
acel numit „broni”, care îi scuteau de front, în timp de război mai exista şi aşa 
numitul sistem de cartele care alimenta populaţia băştinaşă: „pe o lună de zile, 
lucrătorii, oamenii, tata ca munictor primea 600 grame pe zi. Slujîşie, cum am 
fi  noi învăţătorii, am avut surorile mai mari, au înşeput sâ lucrezâ, şâ eli, lucrau 
pi undi puteu, primeau 400 grami pâine, pentru mama 250 de grami, noi copii 
câti 300 di grami pe zi. Şâ iaca, pâinea asta toatâ grămadâ, o prime, ca să ni 
ajungă şâ dineazâ câ dimineaţa niş vorbâ di mâncări. Dimineaţa şâ sara câti 
olecuţâcâ. Pi lângâ pîinea asta mai primeu, producte, ulei, carni. Pute sâ dăi, câ 
erau taloani, dar depinde dacâ nimere, iaca de exemplu dădeu pintru carni nişti 
22 Ibidem
23 Ibidem
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tiulcâ , aşa pintru oloi, putea sâ dăi altşeva cari sâ compensăzâ24”, (pe o lună de 
zile, lucrătorii , ca de exemplu tata, în calitate de muncitor primea 600 de grame. 
Funcţionarii, cum ar fi  învăţătorii, am avut surorile mai mari care au început să 
lucreze pe unde puteau, primeau 400 de grame de pâine, mama primea 250 de 
grame, iar noi copii aveam câte 300 de grame pe zi. Toată pâinea o primeam 
toţi odată, ca să ne ajungă. Pe lângă pâine mai primeau producte de ulei, carne. 
Puteau să dea şi tichete, dar depinde cum nimereau, iată de exemplu dădeau în loc 
de carne nişte gingirică, iar în loc de ulei să dea altceva ce putea să compenseze. 
Din interviu am afl at că în timpul războiului, într-un oraş mic dar strategic ca 
Orheiul,  localnicii nu dispuneau de lumină electrică, aveau doar persoanele din 
conducerea oraşului şi cei care activau la staţia electrică: „şâ avem şâ luminâ 
electricâ câ tata lucra la electrostanţâi. Dar în partea şelaltâ di mahalâ nu aveu 
nimeni luminâ25”.,(şi aveam lumină electrică, căci tata lucra la staţia electrică. 
Dar în cealaltă parte de mahalaua noastră nimeni nu avea lumină n.a.).

În general, la 1944 familia Moldoveanu a avut de suportat o groază de suferinţe, 
pierzând un copil mic care în urma unei explozii de bombă a decedat. Un alt copil 
a fost rănit în opt locuri, au trebuit să se evacueze în mai multe localităţi doar ca 
să poată supravieţui. Numai datorită profesiei pe care avea tatăl acestei familii, a 
servit drept mijloc de existenţă singură într-o perioadă atât de difi cilă. Anul 1944, 
este apreciat de doamna Moldoveanu ca unul dintre cele mai difi cile din viaţa 
familiei lor. Avea o atitudine incertă faţă de sovietici şi faţă de nemţi, fapt ce a 
creat o incapacitate concretă de a aprecia clar anul. Un lucru este sigur, dumneaei 
încerca să relateze şi evenimentele ce s-au desfăşurat peste anul 1944, din timpul 
foametei şi a deportărilor staliniste care a lăsat o amprentă profundă în memoria 
ei. 

În concluzie, putem constata că, certifi carea aplicării metodei orale poate oferi 
informaţii inedite şi vaste vis-a-vis de anumite evenimente istorice. Interpretarea 
anului 1944 din perspectiva unor martori oculari din actuala Republica Moldova 
diferă. Veteranul Nicoară Andrei nu a condamnat deloc ocuparea Basarabiei de 
către URSS, privind evenimentul dat ca ceva fi resc, astfel participând în acest 
context de partea ruşilor până la fi nele războiului. Iovu Raisa, care era adolsecentă 
în anul 1944, a constatat cu grozăvie că acţiunile ruşilor de ocupare a Basarabiei 
au fost ilegale, această poziţie fi ind generată şi de atitudinea sovieticilor faţă de 
populaţia băştinaşă. În schimb, Moldoveanu Vera, care era copil în timpul dat, 
nu a reuşit să înţeleagă ce a avut loc în timpul operaţiei Iaşi-Chişinău, apreciind 
poziţia nemţilor şi a ruşilor din unghiul de vedere a prejudiiciilor făcute de aceştea 
familiei sale. 

Utilitatea teoretico-practică a acestui studiu poate fi  folosită de către cercetători, 
istorici pentru reconstituirea istoriei dintr-o altă perspectivă, cea oferită de 
24 Moldoveanu Vera, născută în oraşul Orhei, 77 ani; Adresa: or. Chişinău, str, Corolenco 59/1, 
ap.58, R. Moldova; interviu realizat în Chişinău, la 22 aprilie 2010;
25 Ibidem
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martorii oculari ai acestui eveniment. La fel, culegerea informaţiei audio, video 
şi foto de la martorii oculari, stocarea şi analiza acestora, poate servi drept un 
început de creare a unui muzeu al Comunismului pentru spaţiul românesc în care 
va fi  posibil audierea, vizionarea informaţiei video şi foto oferite de către aceştea 
tuturor celor interesaţi de regimul comunist şi de cei care au trăit în cadrul acestui 
regim.
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