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Instaurat prin forţa armelor în 1940 pe durata
unei bune jumătăţi de secol, regimul comunist de tip
sovietic s-a impus şi s-a menţinut, inclusiv în fosta RSS Moldovenească, printr-un monopol strict în
toate domeniile: politic, economic, social, cultural,
religios. Mai ales în domeniul religios, atitudinea
intransigent-duşmănoasă a puterii sovietice faţă de
creştinism nu a fost un fenomen incidental, ci chiar
esenţa concepţiei şi filosofiei marxist-leniniste. În
accepţia exegeţilor fenomenului respectiv, regimul
comunist constituie sinonimul etatismului absolut;
statul în cadrul acestuia este totalitar, impunând o
unitate forţată a gândirii. În calitatea sa de „religie”
totalitară şi materialistă, comunismul este în mod
fanatic ostil oricărei religii tradiţionale şi, în special,
celei creştine. Aceasta deoarece comunismul însuşi
pretinde a fi o credinţă, menită să înlocuiască creştinismul; el pretinde a satisface cerinţele religioase
ale sufletului uman, oferindu-i un sens vieţii [1].
Aşa cum în perioada sovietică s-a aplicat un plan
riguros de „educare ateistă” a întregii populaţii, recurgându-se nu numai la încălcarea flagrantă a dreptului universal la libertatea conştiinţei şi demolarea
bisericilor şi mănăstirilor, ci şi la deportări masive de
populaţie pe motive de apartenenţă religioasă, a fost,
într-un fel, firesc ca relaţia dintre statul ateist şi Biserica creştină, la fel şi adevărata dramă a clerului şi
credincioşilor în anii regimului totalitar comunist să
fi rămas în afara preocupărilor istoricilor de profesie.
Abia din 1991, în condiţiile unui acces progresiv al
istoricilor la cele mai importante arhive din Chişinău,
anterior interzise cercetării, – depozitul special al
Serviciului de Informaţii şi Securitate (fostul KGB al
RSS Moldoveneşti), depozitul special al Ministerului
Afacerilor Interne, fondurile păstrate în Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova
etc., – s-a reuşit reconstituirea unor pagini puţin sau
chiar deloc cunoscute despre aplicarea în practică a
preceptelor teoriei marxist-leniniste faţă de religie şi
Biserică, despre deportările masive de populaţie nu
numai conform criteriului apartenenţei de clasă sau
naţională, ci şi pe motive religioase.
În cadrul eforturilor notabile depuse pe această
direcţie se înscrie şi recenta lucrare a cercetătorului
ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie al Aca-
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demiei de Ştiinţe a Moldovei, doctorului în teologie
şi în ştiinţe istorice Nicolae Fuştei. Pornind de la
constatarea trezirii interesului faţă de fenomenul religios, în general, şi faţă de confesiunile şi grupurile
religioase pe nedrept declarate ilegale, antistatale,
antisociale şi contrarevoluţionare, în special, studiul
a urmărit să ilustreze politica puterii sovietice faţă
de diversele confesiuni şi grupuri religioase în baza
descrierii modului de desfăşurare a celei mai ample deportări pe motiv de principiu confesional din
1 aprilie 1951, – a operaţiunii cu denumirea cifrată „Sever” („Nord”), care a vizat exclusiv membrii
confesiunii „Martorii lui Iehova” [2].
Cartea dr. Nicolae Fuştei, constituind o abordare
multidimensională a problemei, nu se limitează la
elucidarea relaţiilor dintre statul sovietic şi „Martorii
lui Iehova” în perioada postbelică. Studiul se referă pe larg la istoria apariţiei organizaţiei „Martorii
lui Iehova” şi răspândirea acesteia pe mapamond, la
persecutarea membrilor organizaţiei în unele ţări din
lumea contemporană, la motivele doctrinare pentru
persecutarea acestei organizaţii. Sunt invocate noi
date documentare privind desfăşurarea operaţiunii
„Sever” în RSS Moldovenească, prezentându-se şi o
listă – cea mai completă la ora actuală – a persoanelor deportate la 1 aprilie 1951 de pe teritoriul RSSM.
Aşa cum afirmă autorul, urmărind să contribuie
la reducerea substanţială a numărului credincioşilor,
deja în perioada aprilie 1944-mai 1946, KGB-ul din
RSSM lichidase 17 organizaţii şi grupuri religioase,
arestând şi 71 de persoane pe aceleaşi motive. Însă
lovitura decisivă a fost aplicată, deloc întâmplător,
abia la începutul anului 1951.
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Astfel, între 30 martie şi 2 aprilie 1951, la scurt
timp de la înglobarea cvasitotală a gospodăriilor ţărăneşti individuale în colhozurile de tip sovietic, la
Chişinău şi-a ţinut lucrările congresul III al partidului
comunist bolşevic al Moldovei, prezidat de proaspătul trimis al CC al PC(b) din URSS pe post de primsecretar de partid, Leonid I. Brejnev (1906-1982). Cu
puţin timp înaintea sosirii sale, la 15 februarie 1951,
V. Abakumov, ministrul securităţii statului al URSS
(MGB), într-un memoriu secret adresat lui I.V. Stalin, a considerat drept necesară deportarea din RSS
Moldovenească a 1 675 de persoane, sau 670 de familii, membri ai organizaţiei „Martorii lui Iehova”.
La 3 martie, Consiliul de Miniştri al URSS a adoptat
hotărârea, iar la 5 martie 1951, Ministerul Securităţii
Statului al Uniunii Sovietice a emis ordinul nr. 00193
privind deportarea din RSS Moldovenească a 700 de
familii, membri ai organizaţiei „Martorii lui Iehova”,
cu un număr total de 2 480 de persoane. Familiile
arestate urmau a fi strămutate în regiunile Tomsk şi
Irkutsk, pe veci. Hotărârea strict secretă a Consiliului
de Miniştri al URSS Nr. 667-339cc din 3 martie 1951
stipula următoarele:
„1. Se acceptă propunerea Ministerului Securităţii de Stat cu privire la deportarea membrilor sectei ilegale antisovietice a iehoviştilor şi membrilor
familiilor lor de pe teritoriul regiunilor de Vest ale
Ucrainei şi Bielorusiei, din Moldova, Letonia, Lituania şi Estonia.
Ministerul Securităţii de Stat al URSS (Abakumov) să efectueze deportarea în regiunile Irkutsk şi
Tomsk la sfârşitul lunii martie 1951, în conformitate
cu hotărârea Consfătuirii speciale de pe lângă Ministerul Securităţii de Stat al URSS, fără drept de
întoarcere la baştină.
2. A extinde asupra deportaţilor prevederile
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS
din 26 noiembrie 1948 „Cu privire la răspunderea
penală pentru evadarea din localităţile de aşezare
forţată a persoanelor deportate în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice în perioada Marelui Război pentru Apărarea Patriei” [3].
Referitor la averea deportaţilor, era prevăzut să
li se permită să ia obiecte personale şi de uz casnic
(haine, veselă, instrumente şi inventar agricol) şi o
rezervă de produse alimentare cu o greutate de până
la 1 500 kg pentru o familie. Restul averii urma a fi
confiscat şi transmis autorităţilor locale.
După cum atestă documentele de arhivă recent
publicate, opinia lui V. Abakumov a fost susţinută
activ de noul secretar al CC al PC(b) din Moldova, care însă nu a găsit de cuviinţă să informeze şi
delegaţii congresului în privinţa intenţiilor crimi-
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nale ale regimului. Dimpotrivă, în raportul prezentat, noile realităţi ale satului şi agriculturii Moldovei sovietice au fost descrise în culori optimiste,
afirmându-se că „biruinţa orânduirii colhoznice a
însemnat o transformare revoluţionară a satului, a
eliberat pentru totdeauna ţărănimea de exploatarea
chiaburilor, a creat posibilităţi, practic, nelimitate
pentru dezvoltarea tuturor ramurilor agriculturii şi
sporirea prelucrării pământului”. În aşa mod, concluziona Brejnev, repetând întocmai cuvintele lui
I.V. Stalin, în faţa ţărănimii colhoznice din Moldova
s-au deschis perspectivele „unei vieţi îmbelşugate,
culturale şi fericite” [4].
Realităţile postbelice ale Moldovei sovietice
erau însă de o cu totul altă natură decât cele zugrăvite de propaganda oficială, iar viaţa colhoznicilor
nu se arăta a fi nici îmbelşugată, nici „culturală” şi
nici, cu atât mai puţin, veselă. Aceasta deoarece, cu
doar puţin timp în urmă, ţinutul dintre Prut şi Nistru
trecuse printr-o foamete fără precedent în întreaga sa
istorie, precum şi prin câteva valuri de deportări masive de populaţie către regiunile nordice ale URSS.
Faptul că ţărănimea colhoznică din Moldova sovietică nu putea spera nici în continuare la „un trai
îmbelşugat, cultural şi fericit” l-a confirmat chiar
L. Brejnev, în acelaşi raport la congresul III al PC(b)
M, avertizând că „în satele republicii s-au activizat
(iarăşi! – N.n.) forţele chiabureşti-naţionaliste” [5].
Este de menționat că intenţia primei persoane din
ierarhia republicană de partid de a lupta în continuare împotriva „elementelor chiabureşti-naţionaliste”
era făcută publică, după ce satul basarabean fusese
deja decapitat de elementele cu un pronunţat spirit
întreprinzător şi transferat „pe baze socialiste”.
De data aceasta, mânia Kremlinului a fost provocată de câteva secte religioase – inochentiştii,
adventiştii şi, mai ales, iehoviştii, – care refuzau ostentativ să accepte noile realităţi sovietice. Agenţii
securităţii relatau, în această privinţă, că membrii
respectivelor grupuri religioase „convoacă adunări
cu caracter antisovietic, răspândesc zvonuri antisovietice, contracarează măsurile puterii sovietice la
sat, educă tineretul în spirit antisovietic”. Cea mai
gravă crimă, aşa cum afirmau şefii Ministerului
Securităţii din RSSM, era „tendinţa clericilor de a
organiza o muncă duşmănoasă în scopul menţinerii, prin intermediul bisericii, a influenţei româneşti
asupra populaţiei religioase şi educării unei atitudini negative faţă de orânduirea sovietică” [6].
O sinteză a motivelor care i-au adus pe adepţii
„Martorilor lui Iehova” în atenţia specială a organelor de represiune este oferită de următoarea notă
a Securităţii: „Pornind de la considerentul că Statul
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este principalul lor duşman, iehoviştii desfăşoară o
propagandă acerbă, instigând la nerespectarea legilor, la refuzul satisfacerii stagiului militar, îndeamnă
să nu se citească altă literatură decât cea iehovistă,
să nu participe în niciun fel la viaţa politico-socială,
să nu se asculte radioul, să nu se vizioneze spectacole, toate acestea fiind, spun ei, în slujba răului. Conducătorii organizaţiei, alături de această propagandă
ostilă, susţin şi ideea prăbuşirii iminente a statelor,
pretind că, în viitorul apropiat, conducătorii de state
vor fi «nimiciţi», împreună cu popoarele în fruntea
cărora se află, pe pământ urmând să supravieţuiască
numai membrii sectei” [7].
Aşa cum grupul religios al „Martorilor lui Iehova” ieşea din tiparele obişnuite nu numai prin
caracterul sever al criticilor aduse puterii sovietice (subminarea construcţiei socialiste, refuzul de
a intra în colhozuri, de a satisface serviciul militar,
prozelitism activ şi propagarea căderii URSS şi a
instaurării unui regim teocratic în care puterea să
aparţină acelei secte), ci şi prin caracterul său internaţional (centrul internaţional al iehoviştilor se afla
în Brooklin, SUA), liderii de la Kremlin au ajuns la
concluzia că este nevoie să recurgă la un nou val de
deportări, de data aceasta în baza criteriului confesional, şi nu al celui social, care însă cadra perfect cu
aceeaşi doctrină stalinistă a „luptei de clasă”.
În RSSM, către data de 31 martie 1951, listele
cu familiile ce urmau a fi deportate din raioanele
Lipcani, Edineţ, Brătuşeni, Briceni, Râşcani, Sângerei şi Târnova fuseseră deja întocmite. În aceeaşi
zi, în RSSM au sosit 16 grupuri de militari din trupele de securitate, conduse de ofiţeri superiori, cu
un efectiv de 10-25 de persoane fiecare.
În aceste condiţii, în dimineaţa zilei de 1 aprilie
1951, pe teritoriul RSSM a fost declanşată o nouă
operaţiune militară de deportare cu denumirea cifrată „Sever” („Nord”), încheiată la orele 20.00. Rezultatul operaţiunii „Sever” a fost deportarea în Siberia
a 723 de familii cu un număr total de 2 617 persoane, inclusiv 808 bărbaţi, 967 femei şi 842 copii. La
13 şi 14 aprilie 1951, cele două eşaloane cu membrii „Martorilor lui Iehova” au ajuns în Siberia, iar
F. Tutuşkin, ministrul afacerilor interne al RSSM,
îşi informa cu acel prilej superiorii de la Moscova,
că „escorta a fost vigilentă şi, în consecinţă, nimeni
nu a evadat din trenuri”.
Potrivit dr. Nicolae Fuştei, în pofida metodelor
de luptă aplicate de statul sovietic faţă de organizaţie, mica grupare a „Martorilor lui Iehova” s-a transformat, în scurt timp, dintr-o confesiune exotică în
una unională, ceea ce însemna că rezultatele acelei
lupte purtate de regimul sovietic împotriva credin-

cioşilor au fost foarte departe şi chiar contrarii scopului pentru care fusese iniţiată.
Secolul XX a fost, indiscutabil, secolul martiriului în masă al creştinilor. Nu este vorba doar de
destinul vreunui creştin curajos, ci de istoria unui
martiriu în masă, astfel încât, „la începutul celui deal treilea mileniu, Biserica a devenit din nou o Biserică a martirilor” [8].
Pornindu-se de la convingerea că martiriul constituie o realitate contemporană a Creştinismului, în
documentul pregătitor al Marelui Jubileu din 2000,
Tertio Millennio Adveniente, a fost lansată ideea
recuperării memoriei creştinilor căzuţi în secolul
XX, afirmându-se: „În secolul nostru s-au reîntors
martirii, adesea necunoscuţi, aproape militi ignoti
ai marii cauze a lui Dumnezeu. Pe cât este posibil,
Biserica nu trebuie să piardă mărturiile lor (...)” [9].
Pentru aceasta, a fost lansat şi un îndemn: „Este necesar ca Bisericile locale (prin urmare şi cercetătorii
preocupaţi de domeniul respectiv – N.n.) să facă tot
posibilul pentru a nu lăsa să piară memoria celor
care au suferit martiriul, adunând documentaţia necesară (Subl. n.)” [10].
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