MUZEUL NAŢIONAL

Vol. 31

2019

DEPORTAREA BASARABENILOR ÎN SIBERIA LA JUMĂTATEA
SECOLULUI AL XX-LEA. MĂRTURII ISTORICE REGĂSITE ÎN
ARTA PLASTICĂ DE PESTE PRUT
THE DEPORTATION OF BESSARABIANS TO SIBERIA AT THE
MIDDLE OF THE 20TH CENTURY. HISTORICAL TESTIMONIES
CONVEYED BY THE PLASTIC ART BEYOND THE PRUT RIVER
Florin Georgescu

Abstract
For the Romanians, the end of the second world conflagration represented
the beginning of a historical phase which influenced dramatically the fate of a
nation willing to remain connected to the particularities of national civilization and to
become again part of the Western democratic system. To the sufferings experienced
by common people, individually or collectively, was added the drama of territorial
losses, as the north of Bukovina and Bessarabia entered under Soviet occupation,
which especially affected the lives of inhabitants beyond the Tisza and the Prut rivers.
The present article intends to rememorize, based on a painting by a Bessarabian
author, the drama of people whose only blame what of inhabiting Bessarabia, from
where they tried to flee to Romania in the troubled year of 1944, in an attempt to
escape from the Soviet Army, the representative of a regime repressive of all that
meant spiritual-religious liberty, economical-social, political and cultural freedom.
Those who tried to take refuge to Romania were brought back to Bessarabia
and were then deported to Siberia, far away from their ancestral homes and the
Romanian civilization. As testimony of what the deportations of Bessarabians to
Siberia meant, in the Plastic Art collection of the National History Museum of
Romania there is a creation of Bessarabian painter Victor Zâmbrea (1924-2000),
who captured in an extremely realistic way the dramatism of the daily life of
people guilty only of being Romanians and wanting to preserve the historical
traditions inherited from their parents and grandparents.
Keywords: Bukovina, Bessarabia, Soviet occupation, deportations of
Bessarabians, Siberia, Plastic Art collection of the National History Museum of
Romania.
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Încheierea celei de-a doua conflagrații mondiale a influențat în mod dramatic
destinul unei națiuni dornică să rămână conectată la particularitățile civilizației naționale
și să se întoarcă la regimul democratic.
Suferințele personale au fost amplificate de drama destrămării teritoriale a
României Întregite, nordul Bucovinei și Basarabia fiind ocupate de către Uniunea
Sovietică, schimbându-se radical destinele locuitorilor de peste Tisa și Prut.
Acest articol își propune să rememoreze printr-o serie de mărturii istorice
documentare dar și imagistice din arta plastică de peste Prut, drama unor oameni a
căror vină a fost aceea de a fi locuitori ai Basarabiei de unde au încercat să se refugieze
în România în zbuciumatul an 1944, din fața armatei sovietice, reprezentanta unui
regim represiv față de tot ceea ce însemna libertatea spiritual-religioasă, economicosocială, politică și culturală.
Pedeapsa pentru cei care au încercat să se refugieze în România din fața
Armatei Roșii a fost readucerea lor în Basarabia și apoi deportarea în Siberia, departe
de tot ceea ce însemna casa strămoșească și civilizația românească.
Mărturii istorice ale deportării basarabenilor în Siberia se află în colecția de
artă plastică a Muzeului Național de Istorie a României, și anume tablouri ale pictorului
basarabean Victor Zâmbrea (1924-2000), care a surprins într-o modalitate extrem de
realistă dramatismul vieții cotidiene a basarabenilor.
Anterior prezentării dramei locuitorilor Basarabiei supuși deportării în Siberia,
se cuvine să surprindem o serie de aspecte referitoare la biografia artistului plastic
Victor Zâmbrea. (fig. 1)

Fig. 1. Victor Zâmbrea (1924 - 2000)
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S-a născut în 1924 în orașul Reni, județul Ismail, într-o familie de intelectuali.
În 1936, a absolvit Gimnaziul din orașul Reni, iar 4 ani mai târziu și-a finalizat
studiile liceale la București. În anul 1941, a frecventat Școala de Arte Frumoase,
dar deportările și interdicțiile au făcut să-și finalizeze studiile abia în anul 1963,
când a absolvit Universitatea Populară de Artă de la Moscova. A fost membru al
Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova.
În 1942, s-a înrolat ca voluntar în Marina Regală, urmând apoi Școala de
Scafandri de la Constanța.
În noiembrie 1944 a fost arestat de NKVD și trimis la punctul de filtrare
din Chișinău. A fost eliberat în iunie 1945 și s-a îndreptat spre Ismail unde s-a
încadrat în grupul ilegal „Vocea Basarabiei”.
În mai 1948 a fost din nou arestat pentru activitatea de propagandă
românească desfășurată în Basarabia sovietică. A reușit să evadeze și și-a schimbat
numele în Dumbrovschi. S-a stabilit la Chișinău de unde a avut legături cu Grupul
de Rezistență Antisovietică.
În dimineața zilei de 6 iulie 1949 a fost arestat, anchetat, i s-a stabilit
identitatea. A fost acuzat, în conformitate cu articolul 58 al Codului penal al
Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse, de „propagandă antisovietică și
trădător al poporului Sovietic” și deportat în regiunea Tiumen din Siberia. După
moartea lui Stalin (martie 1953), în urma unui decret de amnistie, a scăpat de condamnarea la pedeapsa capitală. În 1954 a reușit să se transfere în orașul Tiumen,
devenind pictor la Clubul Căilor Ferate din localitate.
După eliberare, în 1958, s-a stabilit la Chișinău unde s-a angajat ca pictor
la Magazinul Central Universitar. Până în 1984, când s-a pensionat, a activat ca
pictor la Fondul Artelor Plastice din Chișinău, expunând în cadrul unor expoziții.
Expoziția personală „Români basarabeni deportați în Siberia”, care
constituie tematica articolului de față, a fost vernisată la Chișinău în 1994.Creații
ale pictorului basarabean Victor Zâmbrea se regăsesc și în colecții particulare din
București, Paris, Moscova, Kiev, Tel Aviv, Ierusalim, Buenos Aires, Montreal,
Riga, Vilnius, Timișoara, Brașov, Odesa, Nicolaev, Tiumen, Novacunețc, Esentuki.
Îndreptându-ne atenția spre arta plastică cu semnificație istorică care se
regăsește în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, tematica acesteia
evocă drama românilor basarabeni supuși deportării de pe meleagurile natale în
îndepărtata și înfrigurata Siberie. Tablourile sale prezintă, aproape cronologic, drama
familiilor deportate.
Totul a început în iulie 1949, țintele deportării în Siberia fiind atât locuitori
din mediul urban, cât și cel din spațiul rural basarabean (fig. 2-4).
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Fig. 2. Tablou tuș. Victor Zâmbrea „Noaptea de 6 iulie 1949 în orașele
Basarabiei”

Fig. 3. Tablou tuș. Victor Zâmbrea - „Dimineața
de 6 iulie1949 în satele Basarabiei”, 1980

Fig. 4. Tablou creion pe hârtie. Victor Zâmbrea - „Deportați în gara Chișinău”, 1953

Sub pretextul „luptei împotriva chiaburilor‟ 1, în noaptea de 5 spre 6 iulie
1949, 11.293 familii din Basarabia au fost deportate în Siberia, operațiune cunoscută
sub denumirea de „Iug” („Sud”).
Reperul „legal” al punerii în aplicare a deportărilor l-a reprezentat Hotărârea
nr. 509 a Consiliului de Miniștri al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești
din 28 iunie 1949 „Cu privire la deportarea din R.S.S. Moldovenească a familiilor
de chiaburi, a foștilor moșieri și a marilor comercianți”.

1

Elena Postică, Rezistența antisovietică în Basarabia. 194-1950, Întreprinderea EditorialPoligrafică „Știința”, Chișinău, 1997, p. 42.
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Pregătirea operațiunii „Iug” a fost inițiată cu mult înainte și s-a desfășurat
sub supravegherea autorităților centrale de la Moscova și în strictă conformitate cu
indicațiile transmise de la Kremlin.
Astfel, în vederea desfășurării cu „succes” a operațiunii „Iug”, teritoriul
republicii a fost împărțit în 8 sectoare, fiecare incluzând câteva raioane.
Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri al Republicii Sovietice Socialiste
Moldovenești din 28 iunie 1949 erau aprobate listele care cuprindeau 11.342 familii
care urmau să fie deportate din Moldova.
Conform datelor publicate de Ministerul Securității de Stat al Republicii
Moldova au fost deportate din republică 11.293 familii, reprezentând un număr de
35.050 persoane. Din numărul total al familiilor deportate 7628 familii (23.056
persoane, dintre care 6854 bărbați, 8986 femei și 7216 copii), au fost ale „chiaburilor”,
celelalte 3665 familii (11.989 persoane: 2900 bărbați, 4914 femei, 4175 copii) au
fost deportate sub acuzația de colaborare cu autoritățile fasciste, fiind familiile unor
membri ai partidelor burgheze care și-au desfășurat activitatea în Basarabia până la
ocupația sovietică, familiile unor reprezentanți ai Gărzilor albe sau ale unor membri
ai sectelor religioase ilegale din republică.
Din numărul total de 12.860 de familii despre care Ministerul Securității de
Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești a întocmit dosare pentru a fi
deportate, 1.567 familii n-au fost ridicate din diferite motive (către ziua deportării
intraseră în colhozuri - 274 familii); în timpul operației au prezentat dovezi documentare
precum că unii membri ai familiei își satisfăceau serviciul în Armata Sovietică (240
familii); în alte cazuri unii membri ai familiilor aveau ordine și medalii ale U.R.S.S.
(35 familii), sau pur și simplu în momentul operației își schimbaseră domiciliul
(508 familii), ori se ascunseseră pentru a nu fi deportați.
Hotărârea nr. 509 a Consiliului de Miniștri al R.S.S. Moldovenești din 28
iunie 1949 conținea 5 puncte.
Primul punct prevedea confirmarea listelor de „chiaburi, foști moșieri și a
marilor comercianți”2 care trebuiau să fie deportați, liste care trebuiau prezentate de
comitetele executive ale sovietelor orășenești și raionale de deputați ai poporului
din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M.).
Conform punctului 2, listele întocmite la nivelul raioanelor urmau să fie
transmise Ministerului Securității de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești,
scopul fiind acela al verificării datelor referitoare la persoanele cuprinse în liste și a
li se preciza domiciliul. Familiile prezente în respectivele liste, dar care conțineau
persoane ce își satisfăceau serviciul în Armata Sovietică, care erau decorate cu ordine
și medalii de luptă și de muncă ale Uniunii Sovietice, care aveau merite deosebite

2

Mihai Gribincea, Basarabia în primii ani de ocupație sovietică (1944-1950), Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p. 130.
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față de statul sovietic, urmau să fie excluse de pe liste. Celelalte familii urmau să
fie deportate pe viață în cele mai îndepărtate regiuni ale U.R.S.S.
Punctul 3 al Hotărârii din 28 iunie 1949 a Consiliului de Miniștri al R.S.S.M.
stabilea dreptul deportaților de a lua „cu sine valori, bani, îmbrăcăminte, încălțăminte,
veselă și alte obiecte casnice, inventar agricol, meșteșugăresc și casnic…precum și o
rezervă de produse alimentare în volum total de 1.500 kg. (1,5 tone) de fiecare familie”3.
Penultimul și ultimul punct al hotărârii respective prevedeau în sarcina cărei
autorități se încadra operațiunea de ridicare a deportaților, această autoritate fiind reprezentată de Ministerul Securității de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești.
Totodată se prevedea și adoptarea unei hotărâri suplimentare care stabilea
ordinea de confiscare și folosire a averii deportaților.
Hotărârea din 28 iunie 1949 prevedea atât deportarea familiilor în integralitate, cât și deportarea unor membri ai respectivelor familii. Astfel, în data de 6 iulie
1949 au fost ridicați acei membri ai familiilor prezenți în acel moment acasă. Au
existat cazuri când în îndepărtata Siberie au fost deportați, evident cu confiscarea
averii, numai părinții sau copiii, mama sau tatăl cu o parte din copii.
Cu toate că operațiunea „Iug” a fost pregătită în mare secret, populația din
unele localități din Basarabia a aflat de operațiune, în special de la ostașii dislocați
în republică să pună în aplicare procesul deportării, dar și de la grănicerii participanți
la respectiva acțiune. În consecință, mulți dintre părinți împreună cu copiii sau fără
aceștia, s-au ascuns pe la vecini sau prin păduri, speranța lor fiind aceea că astfel
propriile familii nu vor fi deportate. O parte dintre cei care s-au ascuns, întorcânduse acasă și găsind casele pustii și confiscate, și-au ajuns familiile din urmă în gări,
ori ulterior s-au adresat autorităților de resort pentru a fi trimiși și ei în locurile de
deportare unde se aflau ceilalți membrii ai familiei.
În ceea ce privește operațiunea de deportare, un martor ocular relata: „Ziua
de 6 iulie 1949 a devenit zi de doliu pentru toată populația Moldovei. În această zi,
n-a fost sat, comună sau oraș în care oamenii să nu se fi despărțit în lacrimi de rude
și prieteni apropiați... Inițiativa s-a desfășurat sub sloganul: „Moldova trebuie să fie
curățată de elementele străine care împiedică colectivizarea și lichidarea culacilor”4.
Rolul determinat în executarea operațiunii „Iug” l-au avut structurile sovietice
de represiune. Conform unor martori oculari rezultă că „la începutul lunii iulie 1949
orașele și satele din zonele vizate au fost practic ocupate de trupele KGB. Arestările
s-au făcut potrivit unor liste speciale. Toți membrii de familie erau incluși pe mandatele
de arestare, de la persoane în vârstă până la sugari. Nimănui nu i s-a permis să rămână,
nici măcar femeilor gravide sau persoanelor grav bolnave. Străzile au fost golite”5.
Mihai Gribincea, Basarabia în primii ani de ocupație sovietică (1944-1950), Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p. 130.
4
Ion Constantin, Basarabia sub ocupație sovietică de la Stalin la Gorbaciov, Editura Fiat
Lux, București, 1994, p. 46.
5
Idem, p. 47.
3
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La 30 iunie 1949 Consiliul de Miniștri al Republicii Sovietice Socialiste
Moldovenești a adoptat Hotărârea „cu privire la confiscarea averii deportaților de
pe teritoriul R.S.S. Moldovenești”, care stipula că familia deportată avea dreptul să ia
cu sine valori, obiecte casnice și rezerve de produse alimentare ce nu depășesc greutatea de 1.500 kg. Restul averii - viile, vitele, inventarul, casele, întreprinderile de
producție - urma să fie confiscat și utilizat pentru acoperirea datoriilor față de stat. Averea
rămasă după acoperirea restanțelor de impozit era transferată fără despăgubire în
fondurile indivizibile ale colhozurilor. Cerealele alimentare, cele furajere și culturile
tehnice erau predate statului, batozele și motoarele - stațiilor de mașini și tractoare.
Hotărârea mai prevedea ca imobilele și construcțiile agroindustriale confiscate să fie
utilizate în special pentru amenajarea spitalelor, școlilor, caselor de copii, bibliotecilor.
Punerea în practică a deportărilor basarabenilor în Siberia s-a realizat prin
dislocarea începând cu 6 iulie 1949 a unor trupe participante la alte operațiuni de
deportare desfășurate anterior în alte regiuni ale Uniunii Sovietice, inclusiv în
Estonia, Letonia și Lituania. Au fost pregătite 30 de eșaloane și 1.573 de vagoane
pentru vite, „mijloace de transport” pentru deportații basarabeni care erau obligați
să apuce calea Siberiei.
La desfășurarea operațiunii „Jug” au participat 4.484 lucrători operativi ai
Ministerului Securității de Stat ai Uniunii Sovietice (484 „lucrători operativi‟ ai
Ministerului Securității de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și
4.000 „lucrători operativi” aduși din celelalte republici sovietice). Acestora li s-au
adăugat și 13.774 ofițeri și ostași din unitățile militare subordonate aceluiași
minister. La desfășurarea operației au fost participat și 24.705 activiști ai organelor
de partid și sovietice din Moldova.
Justificarea autorităților sovietice a fost și aceea că deportările erau dictate
de pericolul izbucnirii războiului și de necesitatea eliminării din spatele frontului a
ceea ce se considera că reprezintă „elemente dușmănoase”6.
Exilările pe scară largă a locuitorilor Basarabiei aveau și scopul dezrădăcinării
românilor basarabeni din locurile natale în vederea modificării componenței etnice
a Basarabiei în favoarea elementului străin.
În ceea ce privește organizarea operațiunii de transport, au fost mobilizate
4.069 autovehicule, inclusiv 1.506 automobile din organizațiile de transport locale și
2.563 din unitățile militare din districtele militare Odesa și Prikarpatie (Subcarpați).
Potrivit martorilor oculari „persoanele arestate au fost înghesuite în camioane
și transportate la stațiile Fălești, Florești, Călărași, Orhei etc., de unde au fost îmbarcate în vagoane de vite, prevăzute cu gratii de fier. Fiecare vagon era însoțit de 2
soldați KGB. (fig. 5-11)

6

Elena Postică, Rezistența antisovietică în Basarabia. 1944-1950, Întreprinderea EditorialPoligrafică „Știința”, Chișinău, 1997, p. 44.
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Fig. 5. Tablou tuș. Victor Zâmbrea „Deportați aduși la calea ferată”, 1980

Fig. 6. Tablou tuș. Victor Zâmbrea - „Deportați
încărcați în vagoane pentru vite”, 1980

Fig. 7. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea - „Tren cu direcția Siberia”, 1955

Fig. 8. Tablou creion. Victor Zâmbrea „În drum spre Siberia”, 1949

Fig. 9. Tablou creion pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „În drum spre Siberia”, 1949
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Fig. 10. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea „Îngroparea deportaților decedați în vagoane în
drum spre Siberia”, 1953

Fig. 11. Tablou tuș pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „Vagoane de tren cu
deportați”, 1955

Călătoria a fost lungă (de la 6 iulie la 27 august), în cele din urmă exilații
fiind stabiliți în rezervații din Siberia, Altai, Kuzbas, Karaganda, în câmpiile din
Culundia, lângă frontierele cu China și Mongolia sau în regiunea Tomsk. (Fig. 12-14)

Fig. 12. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea „Descărcarea deportaților”, 1949

323

Fig. 13. Tablou creion pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „Repartizarea deportaților”,
1949
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Fig. 14. Tablou creion pe hârtie. Victor Zâmbrea - „Înregistrarea deportaților”, 1949

Acestor oameni le era interzisă reîntoarcerea în locurile lor de baștină, fiind
deposedați de drepturile elementare de cetățeni. Cei care încălcau aceste dispoziții
erau condamnați la peste 8 ani de închisoare disciplinară. În unele regiuni copiii
erau despărțiți de părinții lor și trimiși în colonii de „reeducare”. În condițiile cu care nu
erau obișnuiți, la temperaturi adesea de minus 50o C, mulți dintre exilați au dispărut”7.
În conformitate cu Ordinul nr. 00564 din 11 iunie 1949 al Ministerului
Afacerilor Interne al Uniunii Sovietice, deportații din Basarabia au fost repartizați în
următoarele regiuni ale Siberiei: în regiunea Kurgan - 5.000 familii, în regiunea Tiumen 328 familii, în Irkuțk - 2.000 familii, în Altai - 1.000 familii. Ulterior deportații din
Moldova au fost distribuiți și în regiunile Habarovosk, Cita, Kemerovo, Republica Sovietică
Socialistă Kazahă, precum și în Republica Sovietică Socialistă Bureato-Mongolă.
Un aspect important a fost legat de condițiile de locuit ale deportaților în
Siberia. Soarta acestora a fost diferită. O mică parte dintre aceștia s-au „bucurat‟ de
condiții umane de trai, marea majoritate locuind în barăci în care se adăposteau mai
multe familii într-o încăpere. (Fig. 15-23)

7

Ion Constantin, Basarabia sub ocupație sovietică de la Stalin la Gorbaciov, Editura Fiat
Lux, București, 1994, p. 47.
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Fig. 15. Tablou ulei pe carton. Victor Zâmbrea „Satul Omutinka”, 1953

Fig. 17. Tablou tuș pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „Deportați în pădure”,
1984

Fig. 16. Tablou acuarelă. Victor Zâmbrea
- „Barăci în care locuiau deportații”,
1949

Fig. 18. Tablou tuș. Victor Zâmbrea - Bordeie
locuite de basarabenii deportați, 1953

Fig. 19. Tablou creion pe hârtie. Victor Zâmbrea „Cătun pe malul fluviului Obi”, 1954
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Fig. 20. Tablou tuș pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „Case în Siberia”, 1953
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Fig. 21. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea „Bordeie”, 1984

Fig. 22. Tablou tuș pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „Barăci”

Fig. 23. Tablou creion și tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea „Așa se aducea apă în baracă”, 1982

Astfel, în localitatea Erbaș din regiunea Tobolsk, într-o baracă de 130 m2 și
în localul școlii de 90 m2 au fost „cazați” 197 oameni, fiecărei persoane revenindu-i
câte 1,1 m2 de spațiu locativ. În sectorul de pădure Lebedevca din regiunea Tiumen,
într-o baracă de 98 m2 au fost „cazate” nu mai puțin de 28 familii, fiecărei persoane
revenind câte 1,3 m2 de spațiu locativ. În majoritatea cazurilor în respectivele barăci
nu se regăseau nici paturi, mese sau scaune, deportații fiind obligați să doarmă pe podea.
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În ceea ce privește activitatea desfășurată de deportații basarabeni în Siberia,
principala obligație o reprezenta munca forțată desfășurată evident în lagărele de
muncă. Aceștia erau obligați să lucreze în întreprinderi forestiere, piscicole, de construcții
sau miniere.
Pentru a exemplifica vom face referire la un număr de 1.172 familii (49.070
persoane, inclusiv femei și copii) care au sosit în zilele de 23 - 24 iulie 1949 în regiunea
Altai și au fost repartizate pentru a-și desfășura activitatea în colhozuri - 596 familii,
în sovhozuri - 516 familii și în trustul de extracție a aurului „Gornoakaizoloto” - 60
familii. (Fig. 24-37)

Fig. 24. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea „Deportați la minele de uraniu”, 1980

Fig. 25. Tablou tuș pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „Deportați la minele de
cărbune”, 1954

Fig. 26. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea - „La construcția căii ferate în taiga”
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Fig. 27. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea „Barăcile basarabenilor-pescari la gura fluviului Obi, lângă Marea Albă”, 1984

Fig. 28. Tablou tuș pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „Munca la depozitele de
pește”, 1954

Fig. 29. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea
- „Fermă în taiga”

Fig. 31. Tablou tuș pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „Căratul buștenilor”, 1984

Fig. 30. Tablou tuș pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „La tăiat pădure”, 1980
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Fig. 33.Tablou tuș pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „Deportați lucrând la
combinatul de cherestea”, 1954

Fig. 32. Tablou tuș pe hârtie. Victor
Zâmbrea - „Legatul plutelor”, 1984

Fig. 34. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea - „În pădure după fân”, 1954

Fig. 35. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea - „Căratul fânului cu caii”, 1984
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Fig. 36. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea - „Căratul fânului cu tractorul”

Fig. 37. Tablou tuș pe hârtie. Victor Zâmbrea - „Aratul parcelei pentru cultivarea
cartofilor”, 1991

Drama românilor din Basarabia a fost povestită de supraviețuitori în scris
sau prin intermediul unor picturi, gravuri, precum cele ale pictorului Victor Zâmbrea,
ce ilustrează acest articol.
Românii basarabeni au avut parte de un întreg proces de comunizare, de
deznaționalizare și rusificare, similar cu cel al altor popoare din componența Uniunii
Sovietice. Deportarea a fost una dintre multiplele fațete ale abuzului sovietic, în fapt
ruperea locuitorilor din varii regiuni de ceea ce însemna limba, cultura, istoria, obiceiurile
și tradițiile naționale, între aceștia regăsindu-se în mod dramatic și românii basarabeni.
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