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Participanți la ceremonia dezvelirii Monumentului ridicat de să-
tenii comunei Mahala în memoria înaintașilor care, cu 80 de ani 
în urmă, au plătit cu viața, cu detenția și cu alte privațiuni ale 
GULAG-ului pentru așa-zisa „eliberare” a nordului Bucovinei 
de sub jugul „exploatatorilor români”. Monumentul a fost dezve-
lit la 12 iunie 2021 în Cotul Ostriței, sat care face parte din comu-
na Mahala (numită Ostrița pe timpul lui Ștefan cel Mare), situată 
la 7 km nord-est de Cernăuți, comună cu cele mai multe victime 
ale masacrelor și deportărilor staliniste din regiunea Cernăuți, al 
căror simbol național a devenit, prin zguduitoarele sale memo-
rii din GULAG, Anița Nandriș-Cudla. Proiect realizat sub îndru-
marea fostei primărițe, Elena Nandriș, cu sprijinul Primăriei (pri-
mar Ștefan Saincic) și al oamenilor de afaceri din partea locului. 

Foto: Nicolae HAUCA

Grigore VORONCA din Horecea Urbană, unul dintre supra-
viețuitorii GULAG-ului, cu părinții morți în Siberia, cărora el le-a 
ridicat un monument lângă biserica medievală moldovenească din 
vechiul cimitir al satului, alături de mormântul care-i va fi loc de 
veci. În stânga sa, la braț cu nenea Grigore, pășește un neam de-
al său, horeceanul Nicolai Costaș, în costum popular românesc.

Foto: Maria TOACĂ-ANDRIEȘ
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Editorial

Anul 1941: masacre și deportări

Ștefan HOSTIUC

Mii de români au avut de suferit în urma 
„eliberării” staliniste a nordului Buco-

vinei. Masacrele în masă din 1941, arestările și 
deportările, foametea organizată și câte alte fără-
delegi au lăsat o urmă neagră în istoria românilor 
din partea nordică a Bucovinei, care, în august 
1940, la Sesiunea a VII-a, de tristă amintire, a 
Sovietului Suprem ai URSS, a fost reorganizată, 
prin alăturarea de teritorii din județul Hotin al 
Basarabiei și din ținutul Herța al județului Doro-
hoi (Regatul României), în ceea ce numim astăzi 
regiunea Cernăuți. 

Cincizeci de ani propaganda sovietică a 
ținut ascunsă de ochii lumii tema masacrului de 
la Fântâna Albă, iar în ultimii ani de existență 
a URSS-ului, când românii, deșteptându-se la 
viață națională, au ridicat problema comemo-
rării victimelor măcelului din poiana Varnița de 
lângă satul lipovean Fântâna Albă, această pro-
pagandă a scornit mitul mincinos că nu statul 
sovietic a fost vinovat de această crimă abomi-
nabilă, ci statul român, care ar fi trimis agenți 
pe teritoriul „Bucovinei Sovietice” spre a-i în-
demna pe oameni să atace „granița de stat”. Cu 
alte cuvinte masacrul românilor ar fi fost „regi-
zat” de serviciile secrete române. După ce s-a 
destrămat URSS-ul, acest mit părea a fi murit 
definitiv. Dar iată că, după o moarte clinică de 
trei decenii, el reînvie pe pagina de Facebook 
a Administrației de Stat a regiunii Cernăuți. 
Tocmai acum, când România e cu trup și suflet 
alături de Ucraina, s-au găsit acolo o seamă de 
persoane care au considerat că e cel mai potrivit 
moment să scoată mitul bolșevic de la naftalină 
și să-l promoveze fără nicio rușine pe rețelele 
de socializare. Că doar e un an aniversar – se 
împlinesc 80 de ani de la fatidicul eveniment. 
Aniversare tristă, în special pentru români. E 
de mirare cum de n-au fost trecute și deportă-
rile în masă din 1941 la categoria provocărilor 
organizate de statul român. Oricum, mai există 
timp. Vor mai fi aniversări.

Datorită unor asemenea interpretări ne pu-
tem da mai ușor seama că evenimentele din 
anul „eliberării” Bucovinei (care doar printr-o 
minune n-a aflat bucuria „eliberării de sub jugul 

român” în totalitatea hotarelor sale istorice)  e 
o temă de actualitate. Măcelurile nocturne de la 
Lunca, din 27/28 ianuarie și 6/7 februarie 1941, 
și masacrul, în plină zi, de la Fântâna Albă, din 1 
aprilie 1941, au arătat fața adevărată a pretinsei 
„eliberări”. Sute de români au sângerat pe gheața 
Prutului, pe zăpada luncii de lângă râu, pe sârma 
ghimpată a graniței recent instalate, pe iarba abia 
încolțită a poienii Varnița, prin văile și pârâiele 
pădurii dintre Suceveni și Fântâna Albă. Nimeni 
nu i-a numărat cu precizie. Tendința regimului 
a fost să le diminueze numărul cât se poate de 
mult. Iar noua propagandă, cu toată râvna sa de 
decomunizare, ar dori, în genere, să treacă sub 
tăcere faptul că aceste victime au fost români și 
că numai din dorința de a scăpa de „raiul” adus 
de eliberatorii din răsărit au riscat să treacă, plă-
tind cu viața, hotarul spre patria-mamă. Din con-
vingere proprie și din instinctul eliberării de sub 
cotropitori s-au încumetat bucovinenii să facă 
acest pas temerar, nicidecum înșelați de provo-
catori trimiși de „siguranța” română în teritoriul 
ocupat de Kremlin.

Bieții români n-au avut de unde să știe că 
zbirii care se dădeau drept „eliberatori” sunt ca-
pabili să se răzbune cu atâta furie pe cei rămași 
acasă, pe nevestele și copiii lor, pe frați și pe su-
rori. Cei care au plătit cu viața, n-au avut cum 
să afle acest lucru, iar cei câțiva care au reușit 
să scape de glonțul  „eliberatorului” și au ajuns, 
printr-o minune, în România, au purtat o viață 
întreagă povara remușcării și a regretului de a 
fi plecat de acasă, „condamnându-și” familia la 
chinuri groaznice în GULAG-ul stalinist. Căci 
după cele trei masacre mii de români au împân-
zit Siberia, Komi, Kazahstanul ... Mulți au ră-
mas acolo să-și doarmă somnul de veci. Puțini 
s-au întors la vetrele lor. Iar dacă s-au întors, au 
descoperit că nu mai au casă și că noii stăpâni ai 
satului – „stribocii” din primii ani de după răz-
boi, cei care măturau podurile până la ultimul 
grăunte, avansați în funcții – privesc chiorâș la 
ei, ca la „dușmani ai Puterii Sovietice”.

Lecțiile istoriei sunt de luat în seamă. De ace-
ea, începem acest număr cvadruplu de revistă cu 
tema Golgota Bucovinei. 



4                   Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021

Martirologiul românilor bucovineni  
(Regiunea Cernăuţi, anul 1941)

Petru GRIOR

Imediat după intrarea trupelor sovietice în 
Bucovina, la sfârșitul lunii iunie 1940, ca 

urmare a înțelegerii criminale dintre doi dicta-
tori – Stalin și Hitler, în localitățile din nordul 
ocupat al provinciei încep arestările. Cu trecerea 
timpului ele devin tot mai dese, iar în anul1941 
ele capătă o amploare deosebită. 

Preliminariile primului măcel din 1941
La 2 ianuarie este încătuşat ţăranul Leon So-

caci (din Tereblecea, născut în 1897). Comisia 
Specială (numită în popor „Troika”) de pe lângă 
Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al 
U.R.S.S. îl condamnă la 5 ani de detenție „pen-
tru ajutorul acordat la trecerea ilegală a frontierei 
de stat”. El va muri la 8 iulie 1942 într-un lagăr 
de muncă corecţională  (denumire prescurtată: 
LMS), în rusă: ИТЛ) din regiunea Sverdlovsk, 
Federaţia Rusă. În aceeaşi zi de 2 ianuarie este 
pus în lanţuri și Alexandru Zegrea din Tereble-
cea, născut în 1913, acuzat de „activitate de spi-
onaj”. Și el primește 5 ani de temniţă. Tot în ziua 
de 2 ianuarie, este condamnat pentru „activitate 
subversivă” ţăranul Luca Balan din Pătrăuţii de 
Jos, născut în 1880. 

În data de 7 ianuarie nimereşte în mâinile 
grănicerilor sovietici din Pichetul Nr.97 al Co-
misariatului Poporului pentru Afaceri Interne al 
U.R.S.S. muncitorul Grigore Museac din Igeşti, 
născut în 1922. El va fi lipsit de libertate pe un 
termen de 3 ani „pentru trecerea ilegală a fronti-
erei de stat”. Din câte vedem, pentru „încălcarea 
frontierei” inițial se dădeau 3 ani de închisoa-
re. Peste câteva luni acest termen se va mări 
substanțial.

La 16 ianuarie, este arestat românul Mele-
tie Ciuprun (n. în 1880) din Tereblecea, acu-
zat de „nedenunţare”. Va muri la 4 februarie 
1942, într-un LMC din reg. Sverdlovsk. Tot 
în aceeaşi zi este încătuşată și nevasta sa, Na-

talia Ciuprun, născută la 1884, neştiutoare de 
carte. Și ea va închide ochii pentru totdeauna 
în monstruosul lagăr din regiunea Sverdlovsk. 
În aceeași zi de 16 ianuarie 1941 sunt arestați 
8 țărani din Mămăliga (fosta Basarabie): An-
ton Codiţă (anul nașterii 1922), Simion Co-
diţă (a.n.1899), Gheorghe Codiţă (a.n.1913), 
Liuba Codiţă (a.n.1924), Pelagheia Codiţă 
(a.n.1900) şi Sofia Codiţă (a.n.1920), Vla-
dimir Gheorghiţă (a.n.1911) şi Vasile Dârza 
(a.n.1906). După 5 luni de interogatorii, Tri-
bunalul Militar al Comisariatului Poporului 
pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îi condam-
nă pe cei opt la ani grei de temniţă „pentru 
trădarea patriei”. Simion Codiţă şi Vladimir 
Gheorghiţă primesc câte 10 ani de detenţie. 
Gheorghe Codiţă va muri istovit de muncă, 
foame și ger pe data de 12 august 1943, într-
un lagăr stalinist de muncă corecţională. 

La 18 ianuarie, spre hotarul instalat de so-
vietici pornesc 2 ţărani din Negrinţi (Negreni). 
Ei sunt reţinuţi de către grănicerii Pichetului 
Nr.23. Serghei Capră (a.n.1922) va fi condam-
nat la 10 ani de detenţie „pentru tentativa de 
trecere ilegală a frontierei de stat”. Al doilea 
român, Serghei Păduraru (a.n.1920), a închis 
ochii pentru totdeauna în ziua de 25 iulie 1942 
într-un LMC din regiunea Sverdlovsk. Tot la 18 
ianuarie, în mâinile grănicerilor sovietici din 
Pichetul Nr.97 nimereşte fostul soldat al Arma-
tei Române, Dumitru Ascripcăriţei (a.n.1912) 
din Târnauca. El se întorcea acasă după termi-
narea exercițiilor militare. Este acuzat de „ac-
tivitate de spionaj” și trimis în Siberia, unde 
dispare fără urmă. În aceeaşi zi, la graniţă este 
reţinut Ion Fedor, elev al unei şcoli militare din 
oraşul Dorohoi, născut la 1924, tot din Târna-
uca. Și el este acuzat de „activitate de spionaj” 
în favoarea României și transportat în Siberia 
unde i se pierd urmele.

Golgota Bucovinei
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Peste o săptămână, la 25 ianuarie, grănice-
rii sovietici îl arestează pe Zaharie Motrescu 
din Crasna, raionul Storojineţ, pe motiv că ar 
desfășura „activitate de spionaj”. Fiind întem-
niţat în fiorosul lagăr stalinist de muncă corec-
ţională din regiunea Sverdlovsk, moare pe data 
de 13 martie 1942. În aceeaşi zi de 25 ianuarie 
1941, va fi ferecat în lanţuri Ştefan Diaconovici 
din oraşul Storojineţ, născut în 1910. Pe data de 
17 octombrie 1942, Comisia Specială de pe lân-
gă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne 
al U.R.S.S. îl condamnă la 8 ani de detenţie, ca 
„factor de risc social”. La 26 ianuarie, în mâinile 
grănicerilor stalinişti nimereşte Mihai Cobelia 
din Mihoreni, care va fi condamnat la moarte 
„pentru trădarea patriei”. Sentinţa a fost execu-
tată în ziua de 22 decembrie 1942. 

Pe data de 27 ianuarie este arestat Ştefan Iu-
tiş, născut la 1922, în Ostriţa. Și el este trimis 
într-un LMC din regiunea Sverdlovsk, unde se 
stinge din viaţă la 28 februarie 1943.

Închisoarea Nr.1, din Cernăuți, prevăzută cu 
700 paturi, a „găzduit” în luna ianuarie un număr 
de 1.679 „duşmani ai poporului”. În Penitencia-
rul Nr.2 din centrul regional, autorităţile bolşe-
vice au aruncat după gratii 439 de bucovineni 
nevinovați. Pentru a obţine mărturiile dorite, 
anchetatorii foloseau în timpul interogatoriilor 
diverse metode de tortură. Una dintre ele purta 
denumirea „meciul de fotbal”. În timpul acestei 
torturi, întemniţatul era introdus într-o cameră 
cu pardoseala ceruită. În cele patru unghere ale 
camerei se plasa câte un temnicer, care aștepta 
să apară victima. Lovit cu putere în coaste, cel 
adus la interogări cădea jos şi aluneca până la 
picioarele unui dintre călăii aflați în colțurile ca-
merei, care îi aplica lovitura următoare cu picio-
rul. Astfel, osânditul se transforma într-o minge 
de fotbal. Când interogatul îşi pierdea cunoştin-
ţa, era udat cu apă şi „jocul” era reluat. După 
asemenea „interogatorii”, bieţii oameni semnau 
toate hârtiile puse în față, nemaifiind în stare să 
suporte chinurile infernale. 

Această metodă de tortură socialistă, folosită 
pe larg în beciurile fioroase ale închisorilor bol-
şevice, a devenit cunoscută datorită mărturiilor, 
lăsate de către românul Constantin Andrieş, năs-
cut la 1902, în localitatea Culiceni. Prin Ordinul 
Nr.49 din 17 mai 1941 al Comisiei Speciale de pe 
lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne 
al U.R.S.S., românul a fost condamnat la 3 ani de 
detenţie și trimis în LMC din Vorkuta, Federaţia 
Rusă. După detenție s-a întors la vatră (în 1947) și 
a povestit urmașilor despre viața în Gulag.

Măcelul de la Lunca din 28 ianuarie 1941 
Raportul căpitanului Martînov

În iarna anului 1941, căpitanul Martînov, 
unul dintre conducătorii Direcţiei Comisari-
atului Poporului pentru Securitatea de Stat al 
U.R.S.S. din regiunea Cernăuţi, trimite către 
tov. Ivan Gruşeţki, prim secretat al Comitetului 
regional Cernăuţi al Partidului Comunist (bol-
şevic) al Ucrainei, un raport în care semnalează 
faptul că în ziua de „28 ianuarie 1941, locuitori 
ai satelor Horecea Urbană, Horecea Mănăstirii, 
Boian, Ostriţa și Mahala au organizat o trecere 
în masă a frontierei. La o depărtare de 3 kilome-
tri de la frontieră, ei au fost descoperiţi de către 
călăreţiii Pichetului de grăniceri, care acțonau în 
colaborare cu reprezentanţii operativi ai Direcţi-
ei [regionale a] Comisariatului Poporului pentru 
Afaceri Interne. În timpul „operaţiunii”, au fost 
ucise 12 persoane, 53 au fost reţinute şi doar 2 
persoane au reușit să treacă dincolo, frontiera”. 

Dacă e să credem în veridicitatea datelor fur-
nizate de căpitanul Martînov, tabloul primului 
masacru de la Lunca, de la sfârșitul lunii ianu-
arie 1941, se limpezește. Până în prezent se ştia 
că în noaptea de 27 spre 28 ianuarie 1941, un 
grup de peste 150 de locuitori din regiunea Cer-
năuţi, conduşi de profesorul şcolar Vasile Moră-
rean din Ostriţa, a încercat, fără succes, să treacă 
clandestin în România. Lângă localitatea Lunca 
din raionul Herţa, oamenii au fost întâmpinaţi 
de gloanţele grănicerilor sovietici. Din raport 
reiese că 65 au fost prinși sau împușcați, doi au 
trecut frontiera în România, restul oamenilor s-a 
împrăștiat care încotro.

În privinţa românilor care au căzut seceraţi 
de gloanţele grănicerilor sovietici, datele din 
raportul căpitanului Martînov coincid cu infor-
maţiile din documentul descoperit în fondurile 
Arhivei Direcţiei Ministerului Afacerilor Interne 
al Ucrainei din regiunea Cernăuţi, care spune că 
în ziua de 29 ianuarie 1941, comisia alcătuită din 
locotenentul Lubinenko, comandantul pichetu-
lui de grăniceri Nr.25, felcerul militar Subotin 
şi sublocotenentul  Stronenko, au întocmit un 
act privind moartea unor persoane care au „în-
cercat să violeze frontiera de stat”. În dimineaţa 
zilei de 28 ianuarie, la orele 6 şi 15 minute, la 
Lunca au fost împuşcate următoarele persoane: 
Mosariuc Andrei (41 ani)), Burlă Ion (35 ani), 
Teurean  Osa...(32 ani), Voronca Gheorghe (21 
ani), Florea Eugenia (28 ani), Mosariuc Andrei 
(25 ani), Iaremei Vasile (17 ani), Antonovici Ve-
ronica (17 ani), Florea Nistor (32 ani), Rodici 
Ion (45 ani), Florea Toader (49 ani). Unul dintre 
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cadavre nu a fost identificat. După identificare, 
seara, la orele 19:00, corpurile neînsuflețite au 
fost aruncate într-o groapă comună, care a rămas 
nedescoperită până astăzi.

Raportul căpitanului Martînov ne spune că au 
fost arestate 53 de persoane care intenționau să 
treacă frontiera în România. În fondurile Arhi-
vei de Stat a regiunii Cernăuţi există documente 
care spun că în mâinile călăilor bolşevici au ni-
merit 50 de persoane, dintre care 47 de bărbaţi şi 
3 femei. Din Mahala – 20 persoane, din Ostrița 
– 14 persoane, din Cernăuţi – 10 persoane (care 
vor fi fost, cel mai probabil, cum vom vedea mai 
jos, din Horecea Urbană), din Voloca și Ceahor 
– câte 2 persoane, din Mologhia (Plaiul Cosmi-
nului) – 1 persoană, din Drobeta-Turnu Severin 
– 1 persoană. După naționalitate: 48 români şi 2 
ucraineni. După studii: 44 aveau studii primare, 
unul, Vasile Morărean (învățătorul), avea studii 
medii, iar 5 persoane nu știau carte. Ca stare so-
cială, 38 erau ţărani, 11 erau muncitori la fabrici 
din Cernăuți, unul era învățător. 

Comparând documentele de arhivă vedem că 
lista lui Martînov mai adaugă trei nume de per-
soane ucise la Lunca: Antonovici Dumitru (32 
ani)), Doroş Toader (26 ani), Cute Toader (46 
ani). 

Din grupul celor 67 de tineri români care se 
îndreaptă spre granița de la Lunca în noaptea 
de 27 spre 28 ianuarie e și Constantin Hostiuc 

(a.n.1919), fiul mai mare al Aniței Hostiuc. Este 
prins și condamnat la 10 ani de lagăr „pentru tră-
darea patriei”. Astfel mama rămâne fără un fe-
cior. Vor mai trece zece zile și Anița va rămâne 
și fără feciorul cel mai mic. Dar despre asta vom 
vorbi mai jos. 

Cercetând documentele am aflat și câteva 
date noi privind soarta familiei lui Gheorghe 
Voronca, flăcăul de 21 de ani din Horecea, sece-
rat de gloanţele grănicerilor stalinişti la Lunca. 
Conform Deciziei din 26 aprilie 1941 a Comisi-
ei Speciale („Troika”) a Comisariatului Poporu-
lui pentru Afaceri Interne al U.R.S.S, părinții lui 
Gheorghe Voronca, Simion (a.n.1891) şi Euge-
nia (a.n.1900), împreună cu ceilalți copiii ai lor 
– Florea, Eleonora, Grigore, Ştefania – au fost 
deportaţi în Siberia din cauză că erau „rude cu 
un trădător al patriei”. Tot din Horecea Urbană 
erau și Veronica (Viorica) Antonovici şi Nistor 
Florea. Lui Toader Doroş, care a încercat să trea-
că frontiera în România şi a murit la Lunca, i-a 
rămas acasă soţia (Eugenia) cu doi copii. Și lui 
Toader Cute, i-a rămas acasă soţia (Domnica) cu 
doi copii (Ioan şi Aurelia).

Arestări și condamnări
Pentru cei arestaţi încep interogatoriile. Timp 

de 2 luni, întemniţaţii sunt supuşi diverselor 
metode de tortură. În Închisoarea din Cernăuți 
(rămasă încă de pe vremea Austriei), Tribuna-
lul Militar al Armatei a 12-a a Districtului Mi-
litar Special Kiev, condamnă, în zilele de 28-31 
martie 1941, pe cei care rămăseseră cu zile în 
timpul măcelului de la Lunca din zorii zilei de 
28 ianuarie 1941. Sunt condamnaţi la moarte 12 
persoane (11 români şi un ucrainean): mahale-
nii Boiciuc Ion al lui Mihai (a.n.1910), Bujeniţa 
Florea al lui Simion (a.n.1907), Cudla Ion al lui 
Andrei (a.n.1907), Eremei Toader al lui Simi-
on (a.n.1910), ostricenii Gureliuc Ştefan al lui 
Gavrilă (a.n.1915), Medvighi Gheorghe al lui 
Ion (a.n.1910), Morărean Vasile al lui Gheor-
ghe (a.n.1913), Toderean  Ion al lui Constantin 
(a.n.1908), horecenii Tihon Vasile al lui Maftei 
(a.n.1911), Voronca Ilie al lui Ion (a.n.1911), 
ceahoreanul Moraru Vasile al lui Ion (a.n.1918), 
toți români de origine, și cernăuțeanul Guzma 
Petru al lui Nicolae (a.n.1922), ucrainean de ori-
gine. Ceilalți 38 de martiri (37 de români şi un 
ucrainean) au primit câte 10 ani de închisoare 
(LMC), ca „trădători ai patriei socialiste” sau 
„membri ai unor organizaţii contrarevoluţiona-
re”. Evident, ei nu au fost nici trădători de pa-
trie (patria lor încă mai era Regatul României), 
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nici, cu atât mai mult, „contrarevoluționari” 
(noțiunea de revoluție le era complet străină). 
Dar pentru a le incrimina trădarea de patrie, 
„troika” enkavedistă a așteptat să treacă data de 
8 martie 1941, când Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a adoptat Decretul, conform căruia 
toţi locuitorii care s-au aflat până la 28 iunie 
1940 pe teritoriul actualei regiuni Cernăuţi erau 
declaraţi „cetăţeni sovietici”. Totuși, acest de-
cret nu putea să acționeze retroactiv, ca să poată 
măcar formal să justifice judecarea cetățenilor 
români drept „cetățeni sovietici”. Dintre acești 
oameni nevinovați, în lagărele comuniste au mu-
rit: 7 mahaleni – Chificeac Nicolae al lui Dumi-
tru (a.n.1900), Crăiuţă Gheorghe al lui Zaharie 
(a.n.1898), Doroş Iacob al lui Vasile (a.n.1906), 
Momolea Dumitru al lui Condrat (a.n.1900), 
Momolea Ion al lui Vasile (a.n.1910), Polişciuc 
Nicolae al lui Nichita (a.n.1900), Sanduleac 
Ion al lui Ilie (a.n.1903), 4 ostriceni – Horen-
ciuc Ilie al lui Gheorghe (a.n.1910), Horenciuc 
Nistor al lui Gheorghe (a.n.1919), Ioneţ Zaharie 
al lui Simion (a.n.1913), Raţă Iacob al lui Simi-
on (a.n.1898); 2 horeceni – Hotinceanu Radu 
al lui Constantin (a.n.1922), Tcaciuc Ilie al lui 
Toader (a.n.1924), 2 voloceni – Gorda Vasile 
al lui Toader (a.n.1920) și Zaharciuc Dumitru 
al lui Procopie (a.n.1923), 1 mologhean – Sa-
rafincean Ştefan al lui Gheorghe (a.n.1924), un 
cetățean originar din Drobeta-Turnu Sevenin 
– Bezergheanu Grigore al lui Mihai (a.n.1897) 
și un cernăuțean – Pavlovici Nicolae al lui Flor 
(a.n.1914. Toți erau români, în afară de ultimul 
din listă, care era ucrainean. 

Din cei 67 de oameni dornici de libertate 
ajunşi la Lunca în zorii zilei de 28 ianuarie 1941, 
15 au fost împușcați pe loc, 12 au fost condam-
naţi ulterior la moarte (sentinţele au fost execu-
tate la finele lunii iunie 1941), iar 18 au murit în 
blestematele lagăre staliniste de muncă corecţi-
onală. Nu se ştie până astăzi numele celor 2 bu-
covineni care au avut norocul să treacă în Patria 
istorică, despre care vorbește căpitalul Martînov 
în raportul său. 

Ecoul măcelului de la Lunca din 28 ianu-
arie 1941, s-a răspândit repede în ţinut. Cei 
rămaşi acasă au aflat despre marea tragedie de 
la ţăranii din localităţile herţene, mobilizaţi să 
sape gropi comune pentru morţii împrăștiați pe 
câmpul înzăpezit. Cât de insuportabilă a putut 
să fie teroarea dezlănţuită de regimul totalitar 
comunist, ca românii să caute disperați căi de 
scăpare! Nu trecuseră decât 10 zile de la măce-
lul de la frontierea de lângă Lunca din luna ia-

nuarie, că spre acel loc se îndreaptă un al doilea 
grup de oameni, și mai numeros, toți nutrind 
speranța să ajungă dincolo de sârma ghimpată, 
în patria lor adevărată, România, care i-a lăsat, 
așa, dintr-o dată, pe mâna rusului, care acum își 
bate joc de ei.

Al doilea masacru de la Lunca 
Noaptea de 7 spre 8 februarie 1941

După 10 zile, în noaptea de 7 spre 8 februarie, 
spre frontiera de la Lunca se îndreaptă al doilea 
grup de bucovineni dornici de libertate. Ca şi se-
menii lor din grupul masacrat în dimineața zilei 
de 28 ianuarie, nimeresc sub focul ucigător al 
mitralierelor sovietice.

Grupul, se zice că era îndrumat de secreta-
rul de la primăria din Mahala, Vasile Moldovan. 
Fulgii cădeau ca nişte stele, luminând calea pă-
mântenilor mânaţi de realitatea crudă instalată în 
ţinutul mioritic, în primul an de dictatură bolşe-
vică. 

„Ţăcănit de mitraliere, explozii de grenade, 
lătrat de câini, gemetele celor răniţi şi... petele 
de sânge care se transformau în bălţi pe zăpada 
dintre gardurile de sârmă ghimpată ce aduseseră 
înstrăinarea şi tragedia”. Așa vor descrie eveni-
mentul ziariștii care vor veni aici peste o jumă-
tate de an, deja sub administrație românească, să 
constate tragedia, călcând pe urmele încă proas-
pete și adunând material de la martorii oculari. 
Noaptea s-a transformat într-un infern. 

Nu se ştie numărul şi lista martirilor că-
zuţi la Lunca, în noaptea de 7 spre 8 februarie 
1941. „Românii seceraţi de gloanţele grăni-
cerilor sovietici din Pichetul Nr. 97 au rămas  
neidentificați”. Așa spune documentul din 28 
martie 1941 semnat de comandantul pichetului, 
căpitanul Kurakov, păstrat în Arhiva Direcţiei 
Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei din 
regiunea Cernăuţi. 

În urma cercetărilor am constatat că în acea 
noapte infernală, lângă satul Lunca, a murit tâ-
nărul Florea al lui Ilie Hostiuc (a.n.1922), cel 
mai mic fiu al Aniței Hostiuc din localitatea Ma-
hala, fostul judeţ Cernăuţi al României. Ca el, au 
murit zeci de tineri din Mahala. 

Tabloul măcelului e infernal. Cei împușcați 
sunt aruncaţi în patru gropi comune săpate în 
Valea Prutului care devine Valea Plângerii. În 
anul 1942, când în ţinutul mioritic activau deja 
organele administrative româneşti, se vor lua 
măsuri de deshumare a martirilor. Dar numai 
dintr-o groapă vor fi scoase rămăşiţele trupuri-
lor în descompunere ale osândiţilor. Celelalte 
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trei vor rămâne necunoscute, fiind înnămolite de 
inundațiile din primăvara acelui an. Natura i-a 
plâns cu vârf și îndesat. Osemintele celor des-
humaţi vor fi aduse cu căruțele în satul Mahala, 
de unde proveneau cei mai mulți tineri plecați la 
graniță. 

Unii dintre  ei au scăpat cu viață, dar au fost 
trimiși în GULAG. Spre exemplu, Vasile al lui 
Ion Cernăuţan (a.n.1924) din Mahala, este ares-
tat în dimineaţa zilei de 8 februarie. Tribunalul 
Militar al Armatei a 12-a a Districtului Militar 
Special Kiev, îl condamnă pe data de 14 aprilie 
1941 la 10 ani de închisoare „pentru trădarea 
patriei”. Părinţii, Ion şi Veronica Cernăuţan, 
fraţii Aurel (a.n.1933), Dumitru (a.n.1929), 
Gheorghe (a.n.1927, şi sora Dochiţa, născută 
tot în 1927, apucă, la 1 iulie 1941, calea Gula-
gului stalinist.

În total, în ziua de 8 februarie 1941 sunt 
arestate, la frontieră, 42 de persoane de ori-
gine română şi un ucrainean. În mâinile stali-
niştilor nimeresc 42 de bărbaţi şi o femeie. Ca 
stare socială, 41 erau ţărani, unul era muncitor 
și unul funcţionar. 35 aveau studii primare, 2 – 
studii medii, 4 – studii medii incomplete, iar 2 
– neștiutori de carte. Ca origine, 42 erau din co-
muna Mahala (din stânga Prutului) și unul, Ghe-
orghe Găină, din Horecea Urbană (din dreapta 
Prutului). Precizăm poziția celor două sate față 
de apa Prutului, întrucât grupul de români au 
plecat spre graniță pe gheața râului.

Pedeapsa capitală
La 14 aprilie 1941, Tribunalul Militar al Ar-

matei a 12-a a Districtului Militar Special Kiev 
pronunță sentinţa pentru participanţii la eve-
nimentul sângeros din 07-08 februarie. Sunt 
condamnaţi la moarte mahalenii: Balan Dumi-
tru al lui Nicolae (a.n.1912), Bujeniţa Ion al lui 
Toader (a.n.1912), Costan Dumitru al lui Ion 
(a.n.1907), Doroş Vasile al lui Ion (a.n.1898), 
Iremie Vasile al lui Mihai (a.n.1923), Magda-
lin Martin al lui Constantin (a.n.1914), Maior-
schi Mihai al lui Onufrie (a.n.1900), Moldovan 
Vasile al lui Ion (a.n.1913), Nandriş Dumi-
tru al lui Ilie (a.n.1920), Petriuc Toader al lui 
Ion (a.n.1899), Purici Nicolae al lui Constan-
tin (a.n.1897). Tot la moarte a fost condam-
nat şi horeceanul Găină Gheorghe al lui Ion 
(a.n.1920). Osemintele s-ar putea afla în Cimi-
tirul Vechi (Horecea) din oraşul Cernăuţi, unde 
îşi dorm somnul veşnic cei 400 de martiri ai 
neamului executaţi de către organele sovietice 
de represalii în iunie 1941. 

Ceilalţi arestați au primit câte 10 ani de de-
tenţie, fiind transportați în lagărele GULAG-
ului. În aceste lagăre au murit: Bujeniţa Vasile 
al lui Simion (a.n.1920), Burcovschi Constan-
tin al lui Ion (a.n.1919), Cernăuţan Vasile al 
lui Ion (a.n.1924), Cova Nicolae al lui Con-
dea (a.n.1909), Dascaliuc Ştefan al lui Flo-
rea (a.n.1901), Grigorciuc Victor al lui Ştefan 
(a.n.1921), Lencoste Gheorghe al lui Alexan-
dru (a.n.1920), Magdalin Ilie al lui Constan-
tin (a.n.1904), Mosoriucă Constantin al lui Ion 
(a.n.1920), Vasiliniuc Ion al lui Ilie (a.n.1922), 
Zapotinschi Ion al lui Dumitru (a.n.1920). 

Urmările masacrului 
Două studii de caz

Dar nu numai masacrele în sine a fost groaz-
nice pentru comunele din care plecaseră tinerii 
la graniță. Groaznice au fost și represaliile care 
s-au abătut pe capul familiilor victimelor măce-
lurilor.

După sângeroasele masacrele de la Lunca din 
lunile ianuarie și februarie 1941, intrate în isto-
ria plină de durere a actualei regiuni Cernăuţi, 
ca odioase crime săvârşite de puterea sovietică 
împotriva băştinaşilor, au început deportările. 
Erau ridicate de la casele lor și trimise în Sibe-
ria, în Komi sau Kazahstan rudele „trădătorilor 
patriei socialiste”. Printre aceste rude s-a aflat și 
Anița  Hostiuc (a.n.1889, pe vremea Austriei, în 
localitatea Mahala, sat mare şi frumos, aşezat în 
pitoreasca Vale a Prutului). Când s-a despărţit de 
copilăria plină de farmec, bunii săi părinţi au dat-
o la şcoală, dorind ca fiica lor, ageră la minte, să 
înveţe carte. Ana a absolvit şase clase. Dorul de 
cunoaştere îi îndreaptă paşii spre bogata Biblio-
tecă a filialei din Mahala a Societăţii pentru Cul-
tura şi Literatura Română în Bucovina. Va sorbi 
cu nesaţ din izvorul nesecat al cărţii, devenind 
apoi membră a acestei Societăţi – Filiala Maha-
la. În perioada interbelică, destinul ei s-a unit cu 
destinul lui Ilie Hostiuc. Din dragostea lor mare 
şi curată au venit pe lume doi feciori, unul mai 
frumos ca altul. Durerea a lovit-o cu necruţare 
în 1925, când scumpul ei soţ se stinge din viaţă 
şi ea rămâne cu doi copii, pe care trebuia să-i 
crească şi să-i dea la şcoală.Tinerii erau harnici, 
preţuiau munca şi bunătatea pământului, lăsat ca 
moştenire de neuitatul lor părinte. Sperau să în-
temeieze gospodării trainice în satul de obârşie, 
conform tradiţiilor strămoşeşti. 

Dar peste Ţara codrilor de fagi, peste pămân-
tul urmașilor dacilor liberi, a coborât întuneri-
cul puterii sovietice. Satrapii din Kremlin s-au 
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năpustit ca nişte corbi de pradă asupra melea-
gurilor voievodale, aducând cu ei lacrimi şi du-
rere. A început epoca stalinistă, epoca de jaf şi 
teroare. Însă băştinaşii trăiau cu dorul de liber-
tate în inimi. Ei nu vroiau să se împace cu fără-
delegile săvârşite de către tâlharii de la Răsărit. 
De aceea, o parte din ei, cea mai iubitoare de 
libertate, s-a decis să treacă, cu riscul pierderii 
vieții, în Patria istorică. Cei doi feciori ai Aniței 
pleacă la graniță, primul, Constantin (a.n.1919), 
în noaptea de 27 spre 28 ianuarie 1941, celălalt, 
Florea (a.n.1922), peste 10 zile, în noaptea de 
7 spre 8 februarie, dar niciunul nu reușește să 
treacă dincolo. Amândoi sunt secerați la Lunca 
de gloanțele grănicerilor.

Așa a rămas Anița fără scumpii ei feciori. 
Dar asta nu e tot. În noaptea zilei de 19 februa-
rie 1941, călăii bolşevici bat la uşa casei îndo-
liate și o duc pe biata mamă la închisoare, în 
Cernăuți. Aici, la 7 mai 1941, Comisia Specială 
de pe lângă Comisariatul Poporului pentru Afa-
ceri Interne al U.R.S.S. pronunță sentința prin 
care Ana Hostiuc, „rudă cu trădătorii patriei”, 
este deportată în ţinutul Krasnoiarsk din Fede-
raţia Rusă. Averea îi este confiscată. Așa ajunge 
Anița în împărăţia îngheţurilor veşnice. În Gulag 
își plânge feciorii pierduţi. Acasă se visa soacră 
mare, se vedea cu nepoți... Dar a venit invazia de 
la Răsărit şi au căzut secerați în zăpadă scumpii 
ei feciori. Au căzut ca doi brazi doborâţi de fur-
tună. Pentru care vină?!...

După 3 ani de chinuri, în 1944, Anița Hosti-
uc închide ochii pentru totdeauna. Moare în Si-
beria, departe de glia străbună. Moare cu inima 
sfâşiată de întrebări şi suferinţe. Poate că și până 
astăzi sufletul ei rătăceşte prin taigaua siberiană 
şi nu-şi găseşte alinare...

O dramă similară lovește familia Bujenița din 
Mahala. Trei frați, Florea Bujeniţa (a.n.1907), 
Ionică Bujeniţa (a.n.1912), Vasile Bujeniţa 
(a.n.1920) încearcă să treacă frontiera la Lunca. 
Doi dintre frați, Florea și Ionică, rămân să irige 
cu sângele lor zăpada din valea Prutului, iar Va-
sile este prins și condamnat la 10 ani de lagăr, 
unde moare de foame, muncă grea și ger. Nici 
rudele lor nu scapă de răzbunarea sovieticilor. 
Catalogate drept „elemente ce prezintă un peri-
col social”, Domnica Bujeniţa (a.n 1891), Maria 
Bujeniţa (a.n.1918), Elena Bujeniţa (a.n.1922), 
sunt judecate la 22 mai 1941, de „troica ope-
rativă” a Direcţiei Regionale Cernăuţi a Comi-
sariatului Poporului pentru Securitatea de Stat 
al U.R.S.S și trimise în Siberia. Scos din casă 
împreună cu celelalte surori, Nicolae Bujeniţa 

(a.n.1918), reuşeşte să evadeze de sub escortă, 
găsindu-şi adăpost în locuinţa consăteanului 
Gheorghe Socolovschi. După 4 zile, hotărăşte 
să părăsească ascunzişul, crezând că primejdia a 
trecut. Văzându-se rămas singur, tânărul ia calea 
fraților săi secerați la frontieră, îndreptându-se 
spre Lunca în speranța că va izbuti să pătrundă 
„dincolo”, unde reușise să treacă, în toamna anu-
lui 1940 (atunci frontiera nu era atât de păzită), 
fratele său mai mare. Dar nu are noroc, nimereş-
te în mâinile grănicerilor stalinişti pe data de 19 
iunie 1941. Este întemniţat și ținut în beciurile 
închisorii din Cernăuți. Imediat după începerea 
operaţiunilor militare între România şi Uniunea 
Sovietică, este transferat la Sverdlovsk, Federa-
ţia Rusă, şi supus interogatoriilor. Sleit de puteri, 
flămând, cu dorul de rude şi țară, se stinge din 
viaţă în floarea vârstei, la 14 februarie 1942, de-
parte de glia străbună. Maică-sa, Domnica Buje-
niţa va muri în ţinutul Krasnoiarsk, în 1948. De 
ce au trebuit să moară în neagra străinătate aceşti 
români?!... Ce vină au avut ei faţă de marele im-
periu sovietic?!... Întrebări rămase fără răspuns. 
Numai glasul durerii continuă să răsune în Ţara 
de Sus, ca vocea unui clopot de argint, chemând 
la neuitare.  

Alte arestări în februarie
În ziua de 6 februarie 1941, reprezentan-

ţii Secţiei Raionale Herţa a Direcţiei Regiona-
le Cernăuţi a Comisariatului Poporului pentru 
Afaceri Interne al U.R.S.S. o arestează pe Maria 
Băhnărel, ţărancă din Proboteşti, acuzată de „ne-
denunţare”. La 7 mai, acelaşi an, Comisia Spe-
cială de pe lângă Comisariatul Poporului pentru 
Afaceri Interne al U.R.S.S. adoptă hotărârea pri-
vind deportarea ei în Siberia, împreună cu cei 
trei copii: Mihai (a.n.1936)), Toader (a.n.1939) 
și Verginia (a.n.1940).

În dimineaţa zilei de 8 februarie 1941, când 
autorităţile staliniste îi întemniţau pe mahalenii 
participanţi la evenimentul sângeros de la Lunca, 
raionul Herţa, spre hotarul instalat de bolşevici în 
1940 se îndreaptă alt grup de bucovineni, dornici 
de libertate, numărând circa 40 de oameni. Lân-
gă satul Tereblecea din raionul Hliboca ei vor fi 
întâmpinaţi de gloanţele grănicerilor comunişti 
din Pichetul Nr.97 al Comisariatului Poporului 
pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. În mijlocul 
acelora, care doreau să treacă în Patria istorică, se 
afla şi ţăranul Vasile Posteucă (a.n.1910) din Pu-
ieni-Bucovina. Rănit, este arestat şi aruncat în be-
ciurile pline de groază ale închisorii cernăuţene.  

Golgota Bucovinei



10                   Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021

Conform deciziei Nr.56-S din 15 iulie 1942 a Co-
misiei Speciale de pe lângă Comisariatul Popo-
rului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S., el va fi 
privat de libertate pe un termen de 3 ani „pentru 
tentativa de trecere ilegală a frontierei de stat” şi 
trimis în lagărul stalinist de muncă corecţională 
din oraşul Sverdlovsk. Acasă au rămas mama, Zi-
naida, şi soţia, Elena, cu inimile sângerânde de 
durere şi nedreptate. 

Pentru „nedenunţare” va fi încătuşată, la 12 
februarie, ţăranca Natalia Andros din Târnau-
ca. Soţul ei, Nicolae Andros, în perioada inter-
belică fusese membru al unui partid politic. În 
timpul instaurării dictaturii bolşevice în Ţinutul 
Herţa, el se afla în rândurile Armatei Române. 
Conform legislaţiei sovietice, soţia trebuia să în-
ainteze autorităţilor staliniste un denunţ privind 
apartenența soțului la un partid politic, altul de-
cât partidul comunist. La 10 iunie 1941, „troika 
operativă” a Direcţiei Regionale Cernăuţi a Co-
misariatului Poporului pentru Securitatea de Stat 
al U.R.S.S. adoptă hotărârea privind deportarea 
româncei în Gulag, împreună cu cei doi copii: 
Gheorghe (a.n.1932) și Georgeta (a.n.1933). 
Când Nicolae Andros se întoarse acasă în 1942 a 
găsit casa pustie şi gospodăria devastată.

Pe data de 14 februarie va fi arestat la 
graniță tânărul Mihai Cărăuşu (a.n.1924) din 
localitatea Târnauca. La 13 iunie 1941, Tri-
bunalul Militar al Comisariatului Poporului 
pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îl condamnă 
la 5 ani de detenţie „pentru trădarea patriei”. 
Acasă rămân părinții, Vasile şi Aglaia, care vor 
cunoaște deportarea. 

Peste două zile, la 16 februa-
rie, este încătuşat de reprezentan-
ţii Direcţiei Regionale Cernăuţi 
a Comisariatului Poporului pen-
tru Afaceri Interne al U.R.S.S., 
învăţătorul din Cernăuți, Petru 
Gheorghian (a.n.1900) născut în 
Monastârea, România. Învinuit 
de „activitate subversivă”, este 
împuşcat în Închisoarea Nr.1 din 
Cernăuți, pe data de 28 iunie 1941, 
din ordinul călăului Meşik, Comi-
sar al Poporului pentru Securitatea 
de Stat al Republicii Sovietice So-
cialiste Ucrainene. 

În ziua de 21 februarie 
este arestată Ecaterina Gusman 
(a.n.1898) din Cernăuţi. La 18 

aprilie 1941, Tribunalul Militar al Armatei a 12-a 
a Districtului Militar Special Kiev o va condam-
nă la 3 ani de lagăr „pentru trădarea patriei”. În 
aceeaşi zi de februarie, în mâinile staliniştilor 
intră și fiul, Ion Gusman (a.n.1919), care va pri-
mi 5 ani de detenţie. Iar tatăl, Nicolae Gusman 
(a.n.1888), după arestare, va muri la 14 martie 
1941, în Închisoarea Nr.1 din Cernăuţi. 

Peste 3 zile (24 februarie) va fi încătu-
şat cernăuțeanul Vasile Brădoţeanu, născut în 
Dorogoiești, România, în 1911. Întrunită la 
4 noiembrie, Comisia Specială îl condamnă 
la 5 ani de detenţie într-un lagăr stalinist de 
muncă corecţională „pentru activitate sub-
versivă”. 

A doua zi (25 februarie), staliniştii îl arestea-
ză pe muncitorul din Cernăuți, Mihai Dolinciuc 
născut la Dornești în 1912. Este acuzat de „acti-
vitate trădătoare”. După declanşarea operaţiuni-
lor militare între România şi Uniunea Sovietică, 
va fi transferat în LMC din Sverdlovsk, unde, la 
8 noiembrie 1941, va închide ochii pentru tot-
deauna.

În ziua de 28 februarie 1941, în mâinile 
călăilor comunişti intră țăranca Elena Ailincăi 
(a.n.1912) din Târnauca. La începerea războ-
iului, convoiul de arestanți fiind bombardat de 
avioane germane dincolo de Nistru, românca 
reușește să evadeze de sub escortă. Dar se stin-
ge din viață nu mult timp după ce ajunge acasă. 
Traumele de pe urma anchetelor și-au spus cu-
vântul. Pentru femei, torturile la care recurgeau, 
fără milă, anchetatorii comuniști, erau și mai 
groaznice. Ele mai aveau și o doză de perver-
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sitate despre care victimele rușinate, rămase în 
viață, evitau să depună mărturii.

Prima lună de primăvară 
Vânătoarea de trădători

După o iarnă sângeroasă, plină de durere, 
cu sute de morţi în Lunca Prutului şi în pădu-
rea Crasnei, cu jalea copiiilor rămaşi orfani, 
cu lacrimile mamelor, surorilor şi ale soţiilor, 
cu nedreptatea cuibărită în sufletele bătrânilor 
duşi în Siberia, pe acest picior de plai mioritic 
a coborât prima primăvară sovietică. Pe întinsul 
paşnic al mândrelor poieni din codrii seculari 
ai Bucovinei s-a aprins candela lăcrămioarelor. 
Însă băştinaşii meleagurilor voievodale nu mai 
vedeau această frumuseţe, dăruită oamenilor de 
Domnul. Ei se ascundeau în case, zăvorau uşile, 
închideau porţile, stingeau lumina şi ascultau cu 
sufletul la gură tainele nopţii. În inimile localni-
cilor s-a strecurat frica. În ţinut domnea puterea 
stalinistă, care simboliza violenţa, represiunea, 
teroarea. Nimeni nu era încrezător în ziua de 
mâine. În orice moment, orice băştinaş, indife-
rent de vârstă, profesie sau naţionalitate, putea fi 
arestat şi aruncat în beciurile cazematelor bolşe-
vice sau deportat în Siberia de gheaţă.

Fărădelegile au început chiar la 1 martie. În 
Ziua mărţişorului, autoritățile o deportează pe 
ţăranca Domnica Bodnar (a.n.1915) din raionul 
Storojineţ, incriminându-i vina de a fi „rudă cu 
un trădător al patriei”. Ea este dusă, cu trenul de 
vite, în pustiul stepelor kazahe, cu un copil în 
fașă, Nicolae Bodnar (a.n.1940). Tot la 1 martie, 
Comisia Specială decide deportarea tânărului 
Toader Bogatâreţ (a.n.1924) din Budeniţa (raio-
nul Storojineţ), și tot ca „rudă cu un trădător al 
patriei”. În aceeași zi vor mai fi deportaţi ţăranii 
Victor Bogatâreţ (a.n.1889) şi Zinovia Bogatâreţ 
(a.n.1904). Alte „rude ale unui trădător de pa-
trie” au fost descoperite în Crasna. Doi copilași, 
Dionis (a.n.1934), şi Eleonora (a.n.1927, împre-
ună cu mama lor, Elena Bruja (a.n.1900), por-
nesc spre regiunile nordice ale „necuprinsei” 
Uniuni Sovietice.

La finele lunii iunie 1940, în satul Lunca din 
Ţinutul Herţei, este numit preşedinte al Consi-
liului sătesc cernăuţeanul Oleksandr Lanivski 
(a.n.1910), membru al Partidului Comunist Ro-
mân din anul 1931. Fostul ilegalist care, pentru 
activitatea sa subversivă a avut de suferit în in-
terbelic, hotărăşte să se răfuiască pentru obida 
din trecut. Prima victimă devine ţăranul Vasile 

Ciubotaru (a.n.1893), tatăl a doi copii minori. 
Lanivski înaintează organelor staliniste de re-
presalii un denunţ cu informaţii false despre 
Ciubotaru. Românul este învinuit de faptul că, 
chipurile, în perioada interbelică ar fi fost „agent 
secret al jandarmeriei române”, având misiunea 
să descopere „elemente revoluţionare”. Reacţia 
organelor bolşevice de urmărire nu s-a lăsat aş-
teptată. În ziua de 3 martie 1941, la uşa casei 
lui Vasile Ciubotaru au bătut copoii regimului 
totalitar. Românul este încătușat. La Cernăuți în-
cep interogatoriile, torturile, nopţile de nesomn. 
Torționarii smulg din gura inculpatului mărturii 
false. După declanşarea operaţiunilor militare în-
tre România şi fosta Uniune Sovietică, deţinutul 
din Lunca va fi scos din închisoarea cernăuţea-
nă şi transferat în oraşul Sverdlovsk. Batjocura 
torturilor va dura un an de zile. La 16 mai 1942, 
ajuns la capătul răbdării, vinovatul fără de vină 
nu rezistă și își dă sufletul. 

Pe data de 8 martie 1941, Comisia Specia-
lă adoptă hotărârea privind deportarea ţăranului 
Ştefan Cupcic, un bătrân de 73 de ani din Te-
reblecea („rudă cu un trădător de patrie”). Îm-
preună cu el iau calea chinurilor veşnice Ana 
Cupcic (a.n.1878), Aspazia Cupcic (a.n.1910), 
Gheorghe Cupcic,(a.n.1910), Sergiu Cupcic 
(a.n.1918), Tecla Cupcic (a.n.1898), Vasile 
Cupcic (a.n.1900). În aceeaşi zi, ţăranca Save-
ta Bucea din Stăneşti („rudă cu un trădător de 
patrie”) este deportată în stepele pustii ale Ka-
zahstanului, împreună cu cei trei copii minori: 
Ilie (a.n.1931), Elena (a.n.1936)  şi Viorica (de 
numai 2 anișori). 

Pe data de 10 martie 1941, în mâinile gră-
nicerilor din Pichetul Nr.97 nimerește Du-
mitru Apreutesei din Beceşti (Ţinutul Herţa) 
(a.n.1892), acuzat că „a trecut ilegal frontiera de 
stat”. Odată cu începerea operaţiunilor militare 
de după 22 iunie, va fi dus în regiunea Sverdlov-
sk, unde moare în ziua de 5 februarie 1942. Aca-
să rămâme soţia, Maria, cu trei copii: Floarea, 
Gheorghe, Mihai. 

În prima decadă a lunii martie 1941, în 
stepele îndepărtate ale Kazahstanului nime-
resc stăneștenii Ana Cobelia (a.n.1892), ca 
„rudă cu un trădător al patriei”, Leonora Co-
belia (a.n.1922), Maria Cobelia (a.n.1926), 
Reveca Cobelia (a.n.1896), Saveta Cobelia 
(a.n.1900), Traian Cobelia (a.n.1927), Vasile 
Cobelia (a.n.1928), Zamfira Cobelia (a.n.1932). 
În Siberia, iau drumul calvarului Elena  
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Copileţ (a.n.1918) din Tureatca, fostul judeţ Do-
rohoi. Soţul ei, Ioan Copileţ, aflându-se înrolat 
în Armata Română, este inclus de către activiş-
tii satului în lista „trădătorilor patriei socialiste” 
(conform indicaţiilor Comitetului raional Herţa 
al Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei. 
Sărmana soție îşi ia în braţe fiul Vasile, născut 
în 1941, urcă cu el în vagonul pentru vite, pus 
la dispoziţia băştinaşilor de către „părintele tutu-
ror popoarelor”, şi porneşte în direcţia ţinutului 
Krasnoiarsk din Federaţia Rusă. Aici micuţul va 
trece în lumea îngerilor. 

În a doua jumătate a lunii martie 1941 te-
roarea se intensifică. În ziua de 19 martie, re-
prezentanţii organelor comuniste de represalii 
îl arestează pe ţăranul Teodor Aniculăiesei 
(a.n.1905) din Lucoviţa, judeţ Dorohoi al Ro-
mâniei. Acasă rămân soția, Saveta, şi 5 copii. 
Peste două zile va fi încătușat Sergiu Cherstean 
(n.1884, în Vicovu de Jos), stabilit în Corcești 
(regiunea Cernăuți). La 26 mai 1941, Judecăto-
ria Regională Cernăuţi îl condamnă la 8 ani de 
muncă silnică „pentru agitaţie antisovietică”. Se 
stinge din viaţă în ziua de 20 septembrie 1941. 

La 23 martie este încătuşat Ilie Bihon 
(a.n.1883) din Târnauca, acuzat de  „activitate 
de spionaj”. Moare pe data de 16 septembrie 
1941, într-un LMC din regiunea Sverdlovsk. Tot 
în ziua de 23 martie este arestat Nicolae Culiuc 
(a.n.1907) din Voloca. După declanşarea opera-
ţiunilor militare între România şi fostul imperiu 
sovietic, românul, acuzat de „tentativă de trecere 
ilegală a frontierei de stat”, este transferat în Si-
beria, unde dispare fără urmă.

Recrutul Haralambie Cantoreanu (a.n.1910) 
din Hreaţca (Ţinutul Herţei) fusese mobilizat 
în 1940 în rândurile Armatei Române şi înrolat 
în Regimentul 39 Infanterie, dislocat în oraşul 
Roman. Lăsat la vatră în martie 1941, tânărul 
porneşte spre satul natal, unde-l aşteptau buni-
ca, în vârstă de 90 de ani, scumpa lui mamă, 
tânăra-i soţie, fraţii şi sora. A pornit în primă-
vară, călăuzit de steaua destinului, care licărea 
în îndepărtatul Univers. Reţinut de către grăni-
cerii sovietici pe data de 6 martie, va fi întem-
niţat în groaznica închisoare din Cernăuţi, unde 
este supus unor interogatoriile drastice. După 
începerea operaţiunilor militare între Româ-
nia şi fostul imperiu bolşevic, Haralambie este 
transferat în LMC din Sverdlovsk, unde moare 
în ziua de 11 decembrie 1941. Condamnarea la 
3 ani închisoare „pentru trecerea ilegală a fron-

tierei de stat” vine cu întârziere de 16 luni, la 3 
aprilie 1943.

În martie 1940, ţăranul Constantin Rusu 
(a.n.1912) din satul Hreaţca, judeţul Dorohoi, 
este mobilizat şi încorporat în Regimentul 12 
Artilerie, dislocat în judeţul Bacău. Lăsat la va-
tră în martie 1941, în drum spre casă, este reținut 
de grănicerii stalinişti. Comisia Specială, prin 
decizia Nr.21-M din 3 aprilie 1943, îl condamnă 
la 3 ani de închisoare „pentru trecerea ilegală a 
frontierei de stat”, trimițându-l în rău famatul la-
găr din Sverdlovsk.

Preliminariile măcelului de la Fântâna Albă

În martie, un zvon a străbătut cu iuţeala ful-
gerului ţinutul mioritic, anunțând că locuitorii 
primesc dreptul să părăsească în mod legal re-
giunea Cernăuţi. Cei are ar fi vrut să-şi schim-
be locul de trai, urmau să depună cereri la 
organele de resort. Cererile trebuiau redactate 
în limba rusă sau limba ucraineană, cu speci-
ficarea motivului plecării. Mai târziu, s-a aflat 
că zvonul a fost inspirat de reprezentanţii Co-
misariatului Poporului pentru Afaceri Interne 
(N.K.V.D.) al U.R.S.S. pentru a afla care este 
atitudinea băştinaşilor faţă de regimul stalinist 
recent instaurat. 

Țăranii români nu cunoșteau rusa, iar în ucrai-
neană unii, foarte puțini la număr, puteau doar să 
se explice pe cale orală. De aceea, ei au apelat 
la serviciile președinților şi secretarilor consili-
ilor locale pentru ca aceștia să le redacteze ce-
rerile de plecare în România. Aceștia fuseseră 
instalați în funcții dintre așa-zișii foști „ilegaliști” 
(diversioniști) și îndeplineau indicațiile primite 
de la șefii „eliberatori”. Primind permisiunea să 
răspundă pozitiv la cererea petenților privind în-
tocmirea unor asemenea înscrisuri, secretarii de la 
primării s-au apucat bucuroși de treabă, punând în 
buzunar, pentru fiecare cerere, suma de  5 ruble. 

La 24 martie 1941, mai mulți români din 
localităţile storojineţene au pornit spre centrul 
raional Storojineţ pentru a depune la organelor 
raionale cererile de plecare în Patria istorică. 
Dar autorităţile staliniste au refuzat să primeas-
că aceste cereri, declarând adunarea băştinaşilor 
drept manifestare antisovietică. Primind refuzul, 
oamenii s-au împrăștiat înfricoșați pe la casele 
lor. Totuși, dragostea de libertate a fost mai mare 
decât frica. Se apropia ziua când mii de oameni 
vor porni pe jos, într-un şuvoi năvalnic, în do-
bândirea dreptății. Răzeşii din Valea Siretului 
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vor spune într-un glas: „Dumnezeu, care ne-a 
dat viaţa, ne-a dat, în același timp, și libertate.” 

După evenimentele sângeroase de la Lun-
ca, raionul Herţa, din iarna anului 1941, hota-
rul cu România, instalat de autorităţile staliniste 
la finele lunii iunie 1940, va cunoaște întăriri 
substanțiale. Pichetul de grăniceri Nr.97  va fi 
completat cu noi unităţi militare. Întreaga gra-
niţă va fi întărită cu trei rânduri de sârmă ghim-
pată, se vor săpa şanţuri antitanc, vor fi instalate 
posturi fixe şi turnuri de supraveghere, patrule-
le sovietice vor ţine sub control frontiera zi şi 
noapte. Pe tot cuprinsul graniței se va întinde o 
fâşie de pământ arată, cu o lățime de 20 de metri, 
greblată zilnic, posibilă în orice moment să indi-
ce urmele lăsate de „violatorii” frontierei de stat. 
Orice grănicer care reușește să prindă la graniţă 
vreun  „infractor” sau vreo persoană suspectă e 
răsplătit cu un premiu în bani şi cu două săptă-
mâni de concediu. Vânătoarea începe.

Se instituie o zonă de 15 kilometri de la gra-
niţă care este pusă sub supravegherea continuă 
a „colaboratorilor operativi” ai Comisariatului 
Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S. 
Ei țin sub strict control localităţile ţinutului. Ori-
ce băştinaş din afara acestei zone, dorind să se 
deplazeze în ea, trebuia să vină cu argumente 
imbatabile privind necesitatea acestei deplasări. 
Numai în acest caz comisariatul militar autoriza 
călătoria. Dacă în timpul unei razii era desco-
perită vreo persoană care nu avea asupra sa o 
asemenea autorizație, „vinovatul” era arestat şi 
condamnat la ani grei de detenţie. Aşa s-a întâm-
plat cu Ion Ciubotaru (a.n.1889) din Horbova, 
fostul judeţ Dorohoi. Ţăranul ajunge în satul 
Hreaţca din Ţinutul Herţei, situat la o distanţă 
de 10 kilometri de frontieră, pentru a cumpăra 
o vacă. Este reţinut de grănicerii sovietici și, fi-
indcă nu avea la el autorizaţia de intrare în zona 
de frontieră, este aruncat în închisoarea din Cer-
năuţi. Încep interogatoriile. Evident, românul nu 
cunoştea limba rusă, iar cei ce-l ajutau să se des-
curce, fiind în serviciul NKVD-ului, traduceau 
cele spuse de țăranul român așa cum le convenea 
şefilor. Dosarul falsificat este înaintat Comisiei 
Speciale de pe lângă Comisarul Poporului pentru 
Afaceri Interne al U.R.S.S. Acest organ extraju-
diciar, prin Horărârea Nr.63 din 21 iunie 1941, 
îl condamnă la 8 ani de detenţie, acuzându-l de 
„activitate de spionaj” în favoarea României. Ca 
de obicei, este trimis la moarte sigură în LMC 
din Sverdlovsk, unde trece la cele veșnice la 28 

noiembrie 1941. Este înmormântat în cătunul 
Sosva, raionul Serov, regiunea Sverdlovsk. Fiica 
lui, Olga, în scrisoarea adresată la 30 octombrie 
1990 şefului Comitetului Securităţii de Stat al 
URSS, menţionează că în iunie 1940 „regiunea 
Cernăuţi a fost ocupată de Armata Sovietică”, 
iar tatăl ei, care avea 23 hectare de pământ şi „nu 
săvârşise nicio crimă, a fost declarat duşman al 
poporului și trimis în lagăr, unde moare.” 

Românii care locuiau în zona de frontieră, 
erau obligaţi să poarte cu ei actul de identitate, 
eliberat de către organele sovietice, prin care își 
demonstrau apartenenţa la blestemata zonă stali-
nistă de 15 km. Aici, bolşevicii organizează, din 
rândurile activului local, echipe speciale,  nu-
mite „Prietenii grănicerilor”. Aceste echipe de 
trădători ai neamului, prin denunţurile lor, dis-
trug sute de destine nevinovate. Ivan Gruşeţki, 
prim-secretatr al Comitetului regional Cernăuţi 
al Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei, 
va informa cu mândrie Kievul despre „ajutorul 
acordat grănicerilor de către activiştii din locali-
tăţile din apropierea frontierei sovieto-române”. 
Trecerea clandestină în Patria istorică devenise 
mult mai grea. De aceea, criminalul zvon lansat 
de agenţii N.K.V.D.-ului în martie 1941, prin care 
se anunţa că oamenii au dreptul să părăsească  
legal „fericita ţară a socialismului”, a aprins  în 
sufletele locuitorilor flacăra libertăţii. 

Respingerea cererilor de repatriere
În dimineaţa zilei de marţi, 1 aprilie 1941, în 

cea de a 5-ea săptămână a Postului Mare, peste 
1.500 de locuitori din satele de pe valea Sire-
tului – Pătrăuţii de Sus, Cupca, Pătrăuţii de Jos 
şi Suceveni – îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, 
s-au adunat în curtea bisericii din Suceveni, cu 
scopul să pornească spre centrul raional Hlibo-
ca, pentru a înainta organelor locale ale puterii 
bolşevice cereri de plecare în România. Din lă-
caşul sfânt al satului sunt scoase trei cruci, la 
care vor fi atârnate ştergare albe, demonstrând 
prin aceasta că viitoarea procesiune poartă un 
caracter paşnic. Apoi, cu toţii, au îngenuncheat 
în curtea bisericii şi, în dangătele pline de jale 
ale clopotelor, au rostit o rugăciune. Cu sufle-
tele pline de credinţă şi cu chipul Mântuitorului 
pe crucile sfinte, românii au pornit la drum. La 
hotarul satului Suceveni, lângă podul de peste 
apa Siretului, convoiul de oameni a fost întâm-
pinat de către 13 grăniceri sovietici, conduşi de 
un ofiţer. Scoţând săbiile din teacă, ei s-au răstit 
la oameni, poruncindu-le să se întoarcă la casele 
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lor. Pentru a-i intimida pe români, un soldat a 
lovit cu sabia crucea din capul coloanei. Sabia 
s-a rupt în două. Oamenii, văzând în aceasta un 
semn al Domnului, şi-au continuat mersul spre 
centrul raional. Către Hliboca s-au îndreptat şi 
alte grupuri de băştinaşi din satele de pe Valea 
Siretului.

Un soare gingaş de primăvară învăluia glia 
strămoşească şi pământul se trezea din amor-
ţeala unei ierni grele şi îndelungate. Brânduşele 
firave şi dornice de viaţă, venite parcă din împă-
răţia poveştilor, domneau pe crestele dealurilor, 
împânzind întreaga întindere moldavă. Razele 
soarelui încălzeau inimile ţăranilor care doreau 
să trăiască liberi, nu sub jug asupritor, în con-
diţii de permanentă teroare, frică şi umilinţă. În 
fruntea coloanelor care intrau în Hliboca păşeau 
Ion Musteaţă, Tudor Semeniuc, Ion Bojescu, 
Nazarie Iliuţ, Gherasim Guşulea, Petru Duşce-
ac, Florea Grosu, Ion Grosu, Grigore Bojescu, 
Constantin Holunga, Constantin Bojescu, Nico-
lae Galac. Numărul băştinaşilor adunaţi în Piaţa 
Centrală a raionului a crescut până la 5 mii de 
oameni.  

În această străveche aşezare bucovineană, 
unde se afla sediul Secţiei Raionale Hliboca a 
Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne 
al U.R.S.S., cei veniți cu prapuri şi cruci scoase 
din lăcaşurile sfinte, intonau Imnul României, 
scandând „Trăiască regele Mihai!”, „Trăiască 
mareşalul!”. Vocea oamenilor ajungea până la 
pădurea din Dumbrava Roşie, „de unde spiritul 
marelui Ştefan îi privea cu dragoste şi îi încura-
ja”. 

Reprezentanţii organelor represive din raion 
– aceşti copoi ai regimului totalitar, cu sufletele 
pline de ură şi duşmănie, aduşi din toate colţu-
rile fostului imperiu sovietic pentru promovarea 
unei politici de deznaţionalizare şi rusificare a 
populaţiei băştinaşe – au refuzat să primească 
cererile oamenilor. Dar românii, care de-a lun-
gul mileniilor au înfruntat cu bărbăţie şi eroism 
toate vitregiile vecinilor, păstrându-şi şi afir-
mându-şi fiinţa naţională, n-au renunţat. 

Supăraţi şi indignaţi de această fărădelege, 
urmaşii legendarului Decebal, mândri şi dornici 
de libertate asemenea strămoşilor lor, au început 
să scandeze că nu mai doresc să trăiască în „ra-
iul” bolşevic, unde birurile sunt insuportabile şi 
unde teroarea e ridicată la rangul de principiu. 

Masacrul de la Fântâna Albă
Părăsind Hliboca, oamenii s-au îndreptat în 

grupuri către Suceveni, planificând ca, din cen-

trul acestei localităţi, să pornească cu toţii spre 
frontiera sovieto-română, sperând în îndupleca-
rea autorităţilor staliniste. În vatra satului Suce-
veni au apărut câţiva ofiţeri şi soldaţi sovietici, 
care au început a parlamenta cu lumea aduna-
tă, sfătuindu-i pe ţărani să se întoarcă la casele 
lor. Totodată, bolşevicii doreau să câştige timp 
pentru mobilizarea forţelor necesare, capabile să 
oprească mulţimea. Românii, hotărâţi să ducă la 
bun sfârşit pornirea lor, n-au ascultat de vorbele 
staliniştilor, apucând calea spre mult râvnita li-
bertate, care se afla în „ţara din zare”.

La un colţ al pădurii din Suceveni, coloana 
de oameni a fost somată de un grup de soldaţi 
care, pentru a intimida mulţimea, au tras o salvă 
în aer. Acest avertisment n-a influențat mersul 
coloanei spre frontieră. Lângă cantonul Varniţa 
din apropierea satului de lipoveni Fântâna Albă, 
la o depărtare de doi kilometri de graniță, coloa-
na de oameni paşnici a fost oprită de grănicerii 
stalinişti, proptiţi la marginea codrului secular. 
La semnalul comandantului, au pornit să ţăcă-
nească din trei părţi mitralierele. Rafalele focu-
lui se contopea cu vaietele răniţilor, cu bocetele 
femeilor şi strigătele sfâşietoare ale copiilor, cu 
răcnetele infernale ale satrapilor stalinişti şi cu 
sângele martirilor, care curgea din belşug, aco-
perind glia strămoşească. 

În acea zi, în Poiana Varniţei, a lăcrimat Mân-
tuitorul, răstignit pe cruce. Mureau cu dorul de 
Ţară în inimi fiii şi fiicele neamului. Au căzut, cu 
sufletul neîmpăcat, în floarea vârstei.

În urma investigaţiilor întreprinse de către 
membrii Centrului de Cercetări Istorice şi Cultu-
rale din Cernăuţi s-a descoperit că primii martiri 
căzuţi în Poiana Varniţei, în sângeroasa zi de 1 
aprilie 1941, au fost trei tineri din satul Suce-
veni: Dragoş Bostan (a.n.1923), Vasile Sidoreac 
(a.n.1923) și Ilie Mihailovici (a.n.1921). Zbirii 
regimului totalitar s-au răfuit crunt cu rudele 
martirilor, deportându-le în stepele pustii ale 
Kazahstanului, unde multe dintre ele şi-au găsit 
mormântul. Din satul Suceveni a rămas în viață 
doar Tecla Mihailovici, sora lui Ilie Mihailovici. 

Identificarea morților 
După doi ani de la măcel, la 28 ianuarie 1943, 

Vasile N. Florescu, Guvernatorul provinciei Bu-
covina, s-a adresat către Pretorul plăşii Storoji-
neţ cu următoarele cuvinte: „Avem onoarea a Vă 
ruga să binevoiţi a ne comunica dacă cei asasinaţi 
şi îngropaţi în groapa comună au fost exhumaţi 
şi îngropaţi creştineşte? Câţi dintre cei omo-
râţi au fost idendificaţi?”. În ziua de 1 februa-
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rie 1943, Primpretorul plăşii 
Storojineţ, Gheorghe Scraba, 
răspunsea Guvernatorului pro-
vinciei Bucovina: „La ordinul 
Dumneavoastră Nr.775 din 28 
ianuarie 1943, avem onoarea a 
Vă raporta că nici unul dintre 
locuitorii asasinaţi şi îngropaţi 
în groapa comunei Fântâna 
Albă, nu au fost exhumaţi şi 
înmormântaţi apoi creştineşte. 
Din cei omorâţi acolo, din in-
formaţiile luate de la locuitorii 
care au luat parte activă şi au 
fost prezenţi la măcel, s-a pu-
tut identifica un număr de 24 
de locuitori”. Scrisoarea de 
răspuns avea atașat „Tabelul 
de locuitori morţi şi identificaţi 
din revoluţia din 1 aprilie 1941” Reproducem 
tabelul. Comuna Cupca: Ţugui Mihai al lui Va-
sile Plevan Arcadie al lui Teodor, Belmega Ioan 
al lui Teodor, Bicer Gheorghe al lui Ilie, Duş-
ceac Ioan al lui Teodor; comuna Suceveni: Su-
cevan Constantin al lui Vasile, Bostan Dragoş, 
Mihailovici Ilie al lui Vasile, Sidoreac Vasile al 
lui Alexa; comuna Pătrăuţii de Sus: Ursulean 
Varvara lui Nichita; comuna Pătrăuţii de Jos: 
Liciman Simion, Savu Pavel al lui Ioan, Popes-
cu Petru al lui Ioan; comuna Carapciu: Tovar-
niţchi Gheorghe al lui Dumitru, Tovarniţchi Ilie 
al lui Zaharie, Tovarniţchi Vasile al lui Pavel, 
Tovarniţchi Traian al lui Gheorghe, Corduban 
Nicolae al lui Dumitru, Opaiţ Cozma al lui Ilie, 
Opaiţ Gheorghe al lui Nistor, Dabâca Teodor al 
lui Gheorghe; comuna Iordăneşti: Halac Ioan al 
lui Dumitru;  comuna Petriceni: Lazurca Ghe-
orghe al lui Teodor, Botariu Cozma al lui Vasile.

Numărul celor căzuţi la Varniţa, în ziua de 1 
aprilie 1941, specificat în tabelul Preturei plăşii 
Storojineţ, coincide cu numărul celor seceraţi 
de gloanţele staliniştilor, specificat în documen-
tele Pichetului de grăniceri, păstrate în arhiva 
regiunii. Consultând și alte documente din fon-
durile Arhivei de Stat a regiunii Cernăuţi, am 
mai descoperit două nume de persoane ucise în 
masacrul de la Fântâna Albă: Lupăşteanu Tita-
nia (a.n.1911), şi Rotariu Cozma al lui Vasile 
(a.n.1914). 

În ziua de 1 aprilie 1941 au sângerat cerul 
şi pământul. S-a îngrozit Valea Siretului. Unii, 
care au reuşit să scape de gloanţele grănicerilor 
bolşevici, „refugiindu-se în pădurea din apropi-
ere, au fost ajunşi din urmă de cavaleria sovieti-

că şi măcelăriţi cu sabia”. Martirii sunt aruncaţi 
în gropi comune. Ei îşi dorm somnul veşnic la 
poale de codru verde. Fagii seculari le freamătă 
la creştet. 

Cine a reușit să se salveze de gloanțe, a fost 
urmărit, hăituit, prins și întemniţat. La data de 1 
aprilie au fost arestate 260 persoane. Prizonie-
rii vor fi escortaţi la Hliboca. Închişi în beciuri-
le Secţiei Raionale a N.K.V.D.-ului, ei au trecut 
prin toată gama de metode de tortură şi bătăi 
bine cunoscute. După trei săptămâni de cal-
var şi interogatorii bestiale, 200 de români au 
fost trimiși pe la casele lor pentru a fi deportați 
în iunie, acelaşi an. Ceilalți 60 de osândiţi au 
apucat drumul GULAG-ului, unde își vor găsi 
moartea. 

Puterea sovietică s-a răfuit crunt cu „trădătorii 
patriei socialiste”. Martirii de la Fântâna Albă au 
împărtăşit destinul martirilor de la Lunca. Ma-
sacrul sângeros de la Varniţa rămâne pentru tot-
deauna în memoria neamului. „Adevărul istoric 
este unul şi acelaşi pentru vremuri şi popoare”. 

Despre evenimentele tragice de la Lunca şi 
Fântâna Albă s-a scris, se scrie şi se va scrie, fi-
indcă „cât va fi omenire, se va scrie şi istorie, 
care rămâne peste veacuri conştiinţa ei”. 

Arestări în ziua măcelului
Printre cei 260 de bucovineni arestaţi în ziua 

de 1 aprilie 1941 sunt și fraţii Lazăr (a.n.1922) 
şi Toader (a.n.1919) Alerguş din Cupca, țărani 
cu studii medii. Lazăr a fost interogat timp de 
21 de luni, iar Toader a suferit chinurile cerce-
tărilor bolşevice 20 de luni. Comisia Specială îi 
condamnă pe amândoi la câte 10 ani de detenţie  
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într-un lagăr stalinist de muncă corecţională 
„pentru trădarea patriei”. 

În aceeaşi zi îndoliată au nimerit în mâinile gră-
nicerilor sovietici mai mulți români din Carapciu 
de Siret. Aproape toți au murit în lagăre. Tăranul 
Gheorghe Carp (a.n.1905), cu studii primare, în 
urma fioroaselor metode de tortură, închide ochii 
pentru totdeauna pe data de 1 noiembrie 1941, în 
lagărul din regiunea Sverdlovsk. Țăranii Petru al 
lui Grigore Irimescu (a.n.1904) şi Traian al lui 
Gheorghe Irimescu (a.n.1918) vor muri în același 
lagăr din Sverdlovsk la 23 octombrie, respectiv 
la 25 noiembrie 1941. În toamna aceluiași ani 
mor în LMC din Sverdlovsk și Florea al lui Va-
sile Opaiţ n.1905 – m. 13 octombrie 1941), fraţii 
Gheorghe (n.1897 – m. 3 decembrie 1941) şi Ilie 
Şorodoc (a.n.1896 – nu se cunoaște ziua morții), 
Ion Lutic (a.n.1901 – nu se cunoaște data morții), 
Nicolae Tovarniţchi (n.1906 – m. 26 decembrie 
1941). Un an mai târziu, vor muri în același lagăr 
ţăranul Constantin Nicolaiciuc (a.n.1897 – m. 25 
martie 1942 ), Ion al lui Grigore Opaiţ (n.1898 
– m. 17 iunie 1942). Data morții altor țărani din 
Carapciu arestați la 1 aprilie la Fântâna Albă, ca 
Simion Opaiţ (a.n.1914), condamant la 5 ani de 
detenție (sentință pronunțată abia la 4 noiembrie 
1942 la Sverdlovsk), sau Sava Ioneţ (a.n.1906) şi 
Ion Ioneţ (a.n.1904), condamnaţi la 5 ani de exil 
„pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei de 
stat”, a rămas necunoscută. La Carapciu exista un 
mic grup etnic de polonezi rămași aici să lucre-
ze la fabrica de spirt încă de pe timpul Austriei. 
Din acest grup făcea parte și Franz Korjenevski 
(a.n.1900), arestat la Varnița (Fântâna Albă) la 
1 aprilie 1941) și condamnat la la 5 ani de exil 
„pentru trădarea patriei” (sentința e pronunțată la 
17 iunie 1942, în lagărul din Sverdlovsk).

Din alte sate, la 1 aprilie, au fost arestați: 
Ilie Vladian (n.1923, Pătrăuţii de Jos – m. 2 
septembrie 1943, Sverdlovsk) condamnat la 10 
ani de temniță (sentință pronunțată la 28 octom-
brie 1942 în LMC din Sverdlovsk), Gheorghe 
al lui Sava Zegrea (n.1905, Suceveni – m. 8 iu-
lie 1942, Sverdlovsk), Vasile al lui Tănase Ze-
grea (n.1900, Suceveni – m. 9 februarie 1942, 
Sverdlovsk), ș.a.

Investigând cazul Fântâna Albă, am descope-
rit faptul că pe data de 1 aprilie 1941, reprezentan-
ţii Direcţiei Regionale Cernăuţi a Comisariatului 
Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S. 
l-au arestat și pe pădurarul Grigore al lui Ghe-
orghe Suruceanu (a.n.1914) din satul Proboteşti 

(Ţinutul Herţei). Prin Decizia din 14 noiembrie 
1942, Comisia Specială de pe lângă Comisaria-
tul Poporului pentru Afaceri Interne al URSS, el 
a fost condamnat la 10 ani de detenţie „pentru 
participare la acţiunea teroristă”. 

 Martirii arestaţi în sângeroasa zi de 1 aprilie 
1941 au trecut în lumea celor drepţi cu dorul de 
Libertate şi Ţară în inimi. Duşi cu sila în ţinuturi 
bătute de vânturi sălbatice şi de ierni groaznice, 
oasele lor hrănesc și astăzi brazii Siberiei în care 
freamătă suflete nevinovate. Străbătând timpuri 
şi frontiere, freamătul acestor brazi ajunge până 
în Bucovina natală, căci sufletul patriotului-mar-
tir e nemuritor. 

Arestări după măcel

Persecuţiile staliniste au continuat şi în zilele 
următoare. Pe data de 2 aprilie sunt arestaţi 15 
români, foşti participanţi la evenimentul tragic 
de la Varniţa. Dintre ei, șase sunt din Pătrăuţii de 
Sus: Gheorghe Bogdan (a.n.1912), Ilie Cucerea-
nu (a.n.1909), Gherasim Nicolaiciuc (a.n.1900), 
Gheorghe Nituşcă (a.n.1914), Ilie Simionescu 
(a.n.1911), Aurel Ursulean (a.n.1922). Aurel 
Ursulean s-a pierdut fără urmă, iar ceilalți au 
murit în lagărul din Sverdlovsk. Din Carapciu 
au fost arestați, a doua zi după măcel, Nicolae 
Galac (a.n.1906), Gheorghe Holunga (a.n.1902), 
Dumitru Moldovan (a.n.1913. Nicolae Galac a 
murit în lagărul din Sverdlovsk. În același lagăr 
au murit și Vasile Ovaciuc (a.n.1903) și Ion Ti-
miş (a.n.1912) din Carapciu, arestați la 2 apri-
lie împreună alți trei consăteni, Mihai Plevan 
(a.n.1910), Ion Ghiza (a.n.1914) și Ion Opaiţ 
(a.n.1920). La 10 ani de temniță este condam-
nat „pentru trădarea patriei” țăranul Ilie Zegrea 
(a.n.1890) din Suceveni, arestat la 2 aprilie 1941 
(sentință pronunțată la 20 mai 1941).

Pe data de 6 aprilie este arestat gospodarul 
Gheorghe al lui Vasile Amariei (a.n.1879) din 
Suceveni. Condamnat la 10 ani de temniță, va 
muri la 15 octombrie 1941 la Sverdlovsk. Tot 
în aceeaşi zi va fi aruncat în beciurile închisorii 
cernăuţene Dumitru al lui Ion Tărâţă din Cupca. 
El va fi condamnat la 8 ani de detenţie „pentru 
încercarea de a trece frontiera de stat”. 

A doua zi, la 7 aprilie, în mâinile staliniş-
tilor intră Gheorghe al lui Andrei Bidu din Pe-
triceni. El era născut în anul1910, la Răcheteu, 
România. Pe data de 3 octombrie 1942, Comisia 
Specială îl condamnă la 8 ani de lagăr „pentru 
trădarea patriei”. În lagăr, la 21 august 1943, va 
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mai încasa un termen de 10 ani „pentru agitaţie 
antisovietică”. Se stinge din viaţă la 30 martie 
1947, în lagărul bolşevic de muncă corecţională 
din Sverdlovsk. 

Pe data de 10 aprilie va fi încătuşat Ion al lui 
Gheorghe Cârciul (a.n.1920, în Tărăşeni), neşti-
utor de carte, ţăran. Este condamnat la 10 ani de 
închisoare „pentru trădarea patriei”. Părinţii, Ghe-
orghe al lui Toader Cârciul (a.n.1887), şi Zamfira 
a lui Casian Cârciul (a.n.1883), precum şi surori-
le, Dochiţa şi Elena, vor cunoaște deportarea în 
Kazahstan, unde vor fi transportate în vagoane de 
vite la 7 mai 1941, ca „rude de trădător de patrie”. 

La 15 aprilie este arestat ţăranul Ion al lui 
Lazăr Moraru (a.n.1899) din Cupca. Supus chi-
nurilor infernale, închide ochii pentru totdeauna 
în ziua de 20 mai 1942, în lagărul stalinist din 
regiunea Sverdlovsk. În aceeaşi zi este încătușat 
și Mihai al lui Vasile Barbir (a.n.1919) din sa-
tul Jadova, fostul judeţ Storojineţ. El este acuzat 
de „activitate subversivă” și este împuşcat la 28 
iunie 1941, în închisoarea din Cernăuţi, din ordi-
nul călăului Meşîk, Comisar al Poporului pentru 
Securitatea de Stat al Ucrainei Sovietice. 

În ziua de 19 aprilie, reprezentanţii Direcţiei 
Regionale Cernăuţi a Comisariatului Poporului 
pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îl arestează 
pe pompierul Vasile al lui Gheorghe Cojuhar 
(a.n.1913) din Noua Suliţă (partea basarabeană 
a regiunii Cernăuți). El va fi condamnat la 5 ani 
de lagăr „pentru lupta activă împotriva mişcării 
revoluţionare”. 

Pe data de 23 aprilie, în mâinile grăniceri-
lor sovietici din Pichetul Nr.97  nimereşte Ion 
al lui Dumitru Dugan (a.n.1901) din Cupca. Ţă-
ranul este acuzat de către autorităţile bolşevice 
de faptul că a încercat să treacă frontiera în Ro-
mânia, în timpul evenimentului sângeros de la 
Varniţa. Moare în ziua de 6 iulie 1942, într-un 
lagăr stalinist din regiunea Sverdlovsk. Tot la 23 
aprilie va fi încătuşat, ca „trădător al patriei soci-
aliste”, gospodarul Silvestru al lui Gavrilă Boar 
(a.n.1890) din Carapciu pe Siret. 

Peste trei zile, la 26 aprilie, Comisia Specia-
lă adoptă hotărârea privind deportarea Aniței  lui 
Ion Boiciuc (a.n.1882) din Mahala, „rudă cu un 
trădător de patrie”. În aceeaşi zi va fi deportată 
şi Domnica lui Gheorghe Coiţan (a.n.1883) din 
Mahala, împreună cu un copil de fașă (Radu Co-
iţan). Tot la 26 aprilie va porni către Republica 
Komi ţăranca Dochiţa lui Andrei Costeniuc din 
Volcineţ (a.n.1897), care și-a aflat moartea în tun-

dra Nordului. În aceeaşi zi este deportat şi Petru 
al lui Tănase Costeniuc (a.n.1922) din Volcineţ, 
și el mort în îndepărtata Republică Komi. În acel 
pustiu de la nord, unde nopţile negre sunt fără 
sfârşit, s-a rupt şi firul vieţii româncei Agafia a lui 
Constantin Carp (a.n. 1894) din Mahala, depor-
tată în ceeași zi, ca „rudă cu un trădător al patriei 
sovietice”. Pe data de 26 aprilie 1941, autorităţile 
comuniste au decis şi destinul Domnicăi lui Ilie 
Antonovici (a.n.1888) din Horecea (Cernăuți).

La finele lunii aprilie, în mâinile călăilor 
bolşevici vor intra martirii care, în opinia or-
ganelor staliniste de represalii, „au condus ac-
ţiunile antisovietice, teroriste” de la Fântâna 
Albă. Astfel, în ziua de 28 aprilie este arestat, 
de către reprezentanţii Secţiei Raionale Hlibo-
ca a Direcţiei Regionale Cernăuţi a Comisari-
atului Poporului pentru Securitatea de Stat al 
U.R.S.S., românul Constantin al lui Nicolae 
Holunga (a.n.1914) din Carapciu pe Siret (stu-
dii medii incomplete, ţăran), ca „organizator al 
violării înarmate a frontierei” la Varnița (Fân-
tâna Albă) în ziua de 1 aprilie1941. În prime-
le zile de după începerea operațiunilor armate 
ale Germaniei împortriva Uniunii Sovietice, 
împreună cu alți bucovineni arestați, „orga-
nizatorul subversiunii” din 1 aprilie, Nicolae 
Holunga, este transferat din beciurile închisorii 
din Cernăuți, în lagărul din Sverdlovsk, unde 
dispare fără urmă. Tot în ziua de 28 aprilie va fi 
încătuşat ţăranul Nicolae al lui Tănase Plămadă 
(a.n.1919) din Pătrăuţii de Jos. El era originar 
din Vicovu de Sus, astăzi judeţul Suceava. La 3 
octombrie 1942, Comisia Specială îl condamnă 
la 8 ani de detenţie „pentru intenţia de a-şi trăda 
patria”. Moare în ziua de 11 iunie 1943, într-un 
punct de lagăr de muncă corecţională din regi-
unea Sverdlovsk. 

A doua zi, 29 aprilie, este ferecat în lanţuri, 
de către reprezentanţii regimului bolşevic totali-
tar, Constantin al lui Ion Bojescu (a.n.1896) din 
Carapciu, studii primare, ţăran. Acuzat de „tră-
dare de patrie”, este transportat într-un punct de 
lagăr din regiunea Sverdlovsk unde închide ochii 
pentru totdeauna în ziua de 8 septembrie 1942. 
În aceeaşi zi, acuzat de faptul că „și-a trădat pa-
tria socialistă”, este aruncat în beciurile închiso-
rii cernăuţene Ion al lui Ilie Musteaţă (a.n.1896) 
din Carapciu pe Siret, ţăran cu studii superi-
oare. După începerea operaţiunilor militare  
între România şi Uniunea Sovietică, el va fi tri-
mis în GULAG, unde i se va pierde urma.
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Povestea lui Pavel din Suceveni

La evenimentele tragice de la Lunca şi Fân-
tâna Albă, după cum confirmă documentele de 
arhivă, au participat români din toate colţurile ţi-
nutului bucovinean, oameni de diferite profesii, 
vârste şi origini. Toți urau dictatura stalinistă, 
instaurată pe pitoreştile meleaguri, binecuvânta-
te de Atotputernicul. Lipsiţi de libertate, mii de 
băştinaşi ai plaiurilor voievodale au fost duşi cu 
trenul în GULAG spre a fi nimiciţi. Nu există în 
ţinutul de la poale de Carpaţi, scăldat de apele 
istorice ale Prutului, Nistrului şi Ceremuşului, 
familie în care să nu fi murit, să nu fi fost arestat, 
exilat sau rănit în războiul „eliberatorilor” împo-
triva băştinaşilor meleagului voievodal. Războ-
iul a durat decenii în şir, a secerat sute de mii de 
vieţi nevinovate. 

Născuţi într-un mediu de legendă, cu dorul 
de libertate permanent aprins în piept, urmaşii 
mândrilor răzeşi s-au pornit, în iarna şi primăva-
ra anului 1941, în căutarea libertăţii. Pentru ea 
şi-au dat viaţa, trecând în eternitatea memoriei, 
fiindcă „sângele martirilor este sămânţa biseri-
cii”. 

Pavel, fiul lui Ion şi Saveta Sucevan, a copilă-
rit la Suceveni, într-un mediu de legendă, doină 
şi baladă, de tradiţie şi de înalt patriotism, unde 
se respectă obiceiurile şi datinile stămoşeşti, 
biserica, școala și tot ce-i românesc. Adeseori, 
după o zi caldă şi senină de vară, contemplând 
miraculosul apus de soare, privea cum sub vraja 
ultimului acord al focului ceresc se agitau lanu-
rile de grâu, aidoma valurilor domoale ale mării, 
iar păsările treceau în zbor grăbit spre cuiburile 
lor, rânduite ca o poveste în frumoasa luncă de 
sălcii plângătoare de pe malul râului istoric. În 

sufletul copilului, care întâmpi-
na amurgul, se aprindeau stele-
le îndepărtatului Univers. 

S-a despărţit de copilăria-i 
de farmec plină la vârsta de 7 
anişori, când bunul lui părinte 
a închis ochii pentru totdeau-
na, lăsându-şi fiul sub ocrotirea 
scumpei sale soţii. Atunci, pen-
tru prima dată s-a cufundat într-
un ocean de lacrimi al durerii. 
Atunci a descoperit că sufletul 
omului, când soseşte timpul in-
dicat de Domnul, porneşte că-
tre înaltul cerului fără margini. 
Copilul a înţeles că strămoşii 
rămân alături de cei vii, în lo-

curile unde s-au născut, dormind în veşnica îm-
părăţie a visurilor. 

Mama l-a trimis să guste din izvorul nesecat 
al cărţii, dându-i posibilitate să termine trei cla-
se primare. După absolvirea școlii, s-a alăturat 
mamei la muncile câmpului. Aveau jumătate 
de hectar de pământ, rămas ca moştenire de la 
capul familiei. La 1 februarie 1924, când tână-
rul din satul Suceveni împlinește 22 de ani, este 
chemat în rândurile Armatei Române şi încor-
porat în Regimentul 3 Grăniceri, dislocat în ora-
şul Cernăuţi. În această unitate militară îşi face 
datoria faţă de Patrie. La 1 octombrie 1926 este 
lăsat la vatră. În 1931 se căsătoreşte cu Paulina 
lui Vasile Burlă. În scurt timp, tânărul cuplu va 
avea un fiu căruia îi va pune numele Vasile. 

În memorabila zi de 1 aprilie 1941, Pavel al 
lui Ion Sucevan pornește alături de ceilalți consă-
teni în coloana de băştinaşii din localităţile isto-
rice de pe Valea Siretului, care, în dorința de a-și 
recăpăta libertatea, se îndreaptă spre hotarul cu 
România. Gloanțe nu-l ating pe fostul grănicer 
român, dar nu scapă și de cătușele grănicerilor 
sovietici. Astfel, Pavel Sucevan intră în grupul 
celor 260 de martiri, arestaţi de autorităţile bol-
şevice. Întemniţat în beciurile N.K.V.D.-ului din 
Hliboca, este supus interogatoriilor feroce în zi-
lele de 4, 11 şi 28 aprilie. Aceste date le aflăm din 
raportul lui Krîlovski, comandantul Pichetului 
de grăniceri Nr.97. După declanşarea operaţiu-
nilor militare între România şi imperiul stalinist, 
împreună cu alți frați de suferință ia drumul spre 
Sverdlovsk, unde tortura interogatoriilor conti-
nuă până la 17 octombrie 1942, când Comisia 
Specială, prin decizia Nr.85-M, îl condamnă la 
moarte „pentru trădarea patriei”. Peste o lună, în 
ziua de 21 noiembrie, acelaşi an, Pavel al lui Ion 
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Sucevan din Suceveni, Bucovina, este împuşcat 
de călăii regimului totalitar sovietic în straşnica 
închisoare din Sverdlovsk. Afară domnea tris-
teţea toamnei târzii, cu un cer adânc şi tainic; 
O ploaie mohorâtă ținea locul maicii sale, lăcri-
mând în noaptea fără sfârşit a GULAG-ului. Fiul 
Vasile împlinise 4 anişori, când sufletul tatălui se 
îndrepta către Domnul.

Liste, tabele, mărturii
Dintre rudele care au scăpat de deportare, 

grație venirii armatei române în 1941, și care au 
depus mărturii privind sângerosul măcelul, au 
fost: Teodor, tatăl, Ileana, Maria şi Nicolae, frații 
lui Ion Belmega (a.n.1910), Ana, soție, şi Ioan şi 
Vasile, frații lui Arcadie Plevan (a.n.1914), Ana, 
Maria şi Toma, frații lui Mihai Țugui (a.n.1912) 
din Cupca; Maria, mamă, şi: Ileana şi Zenovia, 
surorile lui Constantin Sucevan (a.n.1903), Du-
mitru, soțul Titaniei Lupăşteanu (a.n.1911) din 
Suceveni, Paraschiva, mamă, Veronica, soție, 
Ilie, Vasile, Ioan, Victor, Silvestru, copiii lui Te-
odor Lazurca (a.n.1889) din Petriceni, Vasile şi 
Elisabeta, părinți, Elena, soţie, şi Mircea, fiul lui 
Cozma Rotariu (a.n.1914), ș.a. 

Regretatul Romulus Rusan afirmă într-unul 
din articolele sale consacrate memoriei victi-
melor comunismului: „Veneraţia faţă de victi-
mele comunismului nu trebuie să ia doar forma 
lacrimii, a florilor depuse şi a liniştii necesare 
reculegerii, ci a unei cercetări active, din care 
să reiasă caracteristicele istorice ale fenome-
nului totalitar. Suferinţa noastră trebuie studi-
ată şi cunoscută de noi înşine, dar şi de alţii, 
pentru că lacrimile se zvântă, florile se ofilesc, 
dar documentele rămân, şi ele se transformă în 
istorie”. 

În „Tabelul de locuitori morţi şi identificaţi 
din revoluţia din 1 aprilie 1941”, întocmit de 
Pretura plăşii Storojineţ la data de 1 februarie 
1943, în lista martirilor comunei Suceveni, că-
zuţi la Varniţa, este inclus numele tânărului Vasi-
le al lui Alexa Sidoreac. În „Tabelul nominal de 
persoane de pe teritoriul rural al Inspectoratului 
din nordul Bucovinei, executate de sovietici fără 
sentinţă”, alcătuit de Inspectoratul Jandarmeri-
ei din Cernăuţi, în 1942, apare numele tânărului 
Gheorghe Sidoreac, în vârstă de 18 ani, care a 
„încercat să se refugieze în ţară” şi a căzut la 
Fântâna Albă. În documentele sovietice, în lista 
persoanelor deportate din satul Suceveni, raio-
nul Hliboca, se menţionează că Sidoreac Vasile 
al lui Oleksii (a.n.1933), ucrainean de origine, 
conform deciziei „troicei operative” a Direcţiei 

Regionale Cernăuţi a Comisariatului Poporului 
pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S. din iunie 
1941, a fost deportat, ca „rudă cu un element 
ce prezintă un pericol social”. Împreună cu el, 
vor fi deportaţi: Sidoreac Veronica a lui Oleksii 
(a.n.1934, ucraineancă), Sidoreac Dragoş al lui 
Oleksii (a.n.1931, ucrainean), Sidoreac Ilie al lui 
Oleksii (a.n.1927, ucrainean), Sidoreac Oleksii 
al lui Simion (a.n. 1891, ucrainean, studii pri-
mare, ţăran), Sidoreac Elena a lui Ilie (a.n. 1902, 
ucraineancă, ţărancă), Sidoreac Petru al lui 
Oleksii (a.n.1925, ucrainean. Ilie Sidoreac moa-
re în regiunea Aktiubinsk din Kazahstan. 

În „Tabelul de locuitori morţi şi identificaţi 
din revoluţia din 1 aprilie 1941”, este trecut Ghe-
orghe Bicer al lui Ilie. În documentele sovietice 
apar următoarele date privind persoana lui Bicer 
Gheorghe al lui Ilie: născut în 1918, în localita-
tea Cupca, actualul raion Hliboca, român, studii 
primare, ţăran; arestat la 2 aprilie 1941 de grăni-
cerii Pichetului Nr.97, „pentru trădarea patriei”, 
decedat la 9 februarie 1942, în lagărul de muncă 
corecţională din regiunea Sverdlovsk, reabilitat 
la 11 aprilie 1990 de către Procuratura regiunii 
Cernăuţi. 

Anchete junalistice
Încă multă trudă şi răbdare trebuiesc depuse 

pentru a duce până la capăt cercetările privind 
evenimentele sângeroase din iarna şi primăvara 
anului 1941, de la Lunca şi Fântâna Albă. Anticii 
spuneau: „Păstraţi încrederea, căci timpul scoate 
adevărul la lumină”. În numărul din aprilie-iunie 
2015 al revistei „Vatra Noastră Românească” 
din Botoșani, Paul-Mircea Iordache, publică un 
interviu cu regretatul ziarist Dumitru Covalciuc 
din Cernăuți, în care ziaristul cernăuțean spune 
următoarele: „Coloana a avut până la 1.500 de 
oameni. Noi vorbim, găsim... În fiecare sat de 
pe valea Siretului, pe cruci, sunt trecuţi cei care 
au murit la Fântâna Albă: ba-s opt, ba-s cinci, 
ba-s doisprezece, 28 au murit acolo, în groapă 
la Hliboca (în cimitirul evreiesc, sunt cei trecuţi 
prin beciurile N.K.V.D.-ului), atâţi au fost duşi 
în lagăre. O mai fi murit prin pădure, răniţi, poa-
te asta noi nu ştim”. 

În continuare, unul dintre principalii cercetă-
tori ai masacrului de la Fântâna Albă relatează: 
„Nu, fraţilor, nu-i Katynul românilor Fântâna 
Albă! Ştiţi unde e Katynul românilor?... Karelya 
– Onega, nu Ladoga! Acolo, în spatele gării Vi-
cika, au fost aruncaţi două mii de români, la în-
ceputul iernii din 1945. Aceştia n-au mai venit 
acasă...”.
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Dumitru Covalciuc, despre care Paul-Mircea 
Iordache spune, la începutul interviului, că „este 
un cunoscut scriitor român din perimetrul buco-
vinean şi, deasemenea, un publicist remarcabil, 
autor al almanahului „Ţara fagilor”, intelectual 
militant, cu o operă binecunoscută românilor 
din ţară, dar, mai ales, românilor din nordul 
Bucovinei”, sublinia: „Şi-mi spune un ziarist – 
ucrainean, dar bucovinean de origine – că a fost 
în arhiva grănicerilor, la Moscova, şi a stat şi a 
descoperit toată documentaţia cu Fântâna Albă. 
Rapoartele... Şi-mi spune: „Eu nu-ţi arăt, dar e 
ceva straşnic”.

Luna mai 1941 
Primul val de deportări 

 În primăvara anului 1941, Comisariatul Po-
porului pentru Securitatea de Stat, cel mai de 
temut organ represiv al U.R.S.S., a emis o direc-
tivă care prevedea aplicarea măsurilor necesare 
penru „curăţarea Republicii Ucrainene de ele-
mentul antisovietic”. Conform indicaţiilor de la 
Moscova, lucrătorii organelor represive din regi-
unea Cernăuţi intensifică acțiunile de acumulare 
a informaţiilor referitoare la băştinaşii fostului 
meleag voievodal. 

În luna mai, copoii regimului totalitar, cu su-
fletele pline de ură şi duşmănie, aduşi aici din 
toate colţurile fostului imperiu sovietic în ve-
derea propagării politicii de deznaţionalizare şi 
rusificare a populaţiei autohtone, ajung la con-
cluzia că principalul „element antisovietic” este 
ruda „trădătorului patriei”. În categoria „trădă-
torilor patriei” sunt incluşi locuitorii ţinutului, 
care, începând cu ziua de 28 iunie 1940, pătrunşi 
de năzuinţa libertății, încearcă să treacă ilegal 
în România. Unii au norocul să treacă hotarul 
instalat de sovietici, alţii nimeresc în mâinile 
grănicerilor stalinişti și sunt condamnaţi de că-
tre Comisia Specială la diferite termene de în-
chisoare. Rudele lor iau drumul calvarului spre 
Republica Autonomă Sovietică Socialistă Komi, 
ţinutul Krasnoiarsk şi regiunea Kirov din Fede-
raţia Rusă. 

Referindu-se la dezmăţul stalinist, ziarul „Bu-
covina”, care apare la Cernăuţi din 14 iulie 1941 
până la 1 martie 1944, va scrie în paginile sale 
următoarele: „În a doua jumătate a lunii mai au 
năvălit asupra satelor noastre nenumărate ca-
mioane, însoţite de miliţieni, care au ridicat mii 
de familii româneşti şi anume dintre acelea care 
aveau pe câte cineva trecut în România. Bărbaţi 

tineri şi bătrâni, femei de toate vârstele şi copii 
au fost închişi, aproape ermetic, în vagoane (...) 
fără apă, cei mai mulţi fără mâncare, şi duşi, 
Dumnezeu ştie unde. Unii, care au avut norocul 
să scape pe drum, au mărturisit că după 10 zile 
nu mai rămăsese nici jumătate din acele fiinţe 
nenorocite. S-au înăduşit sau au murit de boli, 
de foame şi sete pe drum”. 

Deportările din mai, efectuate sub conducerea 
celor 724 de reprezentanţi ai organelor sovietice 
de represiune şi activişti ai Partidului Comunist 
(bolşevic) al Ucrainei, în timpul cărora au fost 
duşi în neagra străinătate românii din nordul Bu-
covinei, nordul Basarabiei şi Ţinutul Herţa, au 
constituit doar o repetiţie pentru viitoarele de-
portări în masă din luna următoare. 

Luna iunie 1941 
Preliminariile deportărilor în masă 

Pe data de 8 iunie 1941 a avut loc şedinţa 
comună a Biroului Comitetului regional Cernă-
uţi al Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei 
şi Comitetului executiv al Consiliului Regional 
Cernăuţi, în cadrul căreia este discutată pro-
blema desfăşurării operaţiunii de deportare din 
regiunea Cernăuţi, „în locurile îndepărtate ale 
Uniunii Sovietice, a familiilor trădătorilor pa-
triei, moşierilor, fabricanţilor, membrilor activi 
ai partidelor contrarevoluţionare, a marilor co-
mercianţi şi a altor elemente contrarevoluţionare 
şi criminale”. La ședință a fost luată hotărârea 
cu următorul conținut: „Având în vedere faptul 
că problema deportării din regiune a elemen-
telor contrarevoluţionare are o importanţă ex-
traordinară, Comitetul Regional al Partidului 
(bolşevic) al Ucrainei şi Comitetul Executiv al 
Consiliului Regional ordonă secretarilor co-
mitetelor orăşeneşti şi raionale ale Partidului 
Comunist (bolşevic) al Ucrainei şi preşedinţi-
lor comitetelor executive orăşeneşti să acorde 
o atenţie deosebită procesului de pregătire şi 
desfăşurare a deportărilor, conform indicaţii-
lor Comitetului Central al Partidului Comunist 
(bolşevic) al Ucrainei şi Consiliului Comisari-
lor Poporului al Republicii Sovietice Socialiste 
Ucrainene”. 

În scopul îndeplinirii poruncilor superiorilor 
de la Kiev, conducerea regiunii întocmește pla-
nul de acţiuni pentru efectuarea viitoarelor depor-
tări. Conform planului, în ziua de 8 iunie, şeful 
Direcţiei Regionale Cernăuţi a Comisariatului 
Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S., 
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căpitanul Trubnikov, urma să ţină o consfătuire 
cu participarea şefilor secţiilor raionale ale amin-
titului comisariat pentru a pune la punct amănun-
tele operaţiunii bolşevice. La 9 iunie, o asemenea 
consfătuire trebuia să fie organizată de către Ze-
leniuk, secretar al Comitetului regional Cernăuţi 
al Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei, 
la care obligatorie devenea prezenţa secretarilor 
Comitetelor orăşeneşti şi raionale ale partidului 
şi a preşedinţilor Comitetelor executive raionale 
şi orăşeneşti ale puterii sovietice. Pentru ridicarea 
„elementelor contrarevoluţionare” s-a hotărât a 
fi mobilizați un număr consistent de comunişti şi 
comsomolişti, la dispoziţia cărora să fie puse ca-
mioane şi căruţe. Concominent, în cele 14 raioane 
ale regiunii, Comitetul regional al partidului tri-
mite persoane autorizate, cu puteri nelimitate. Ele 
iau sub control procesul de pregătire a viitoarelor 
deportări în masă. 

De exemplu, responsabil pentru desfăşura-
rea acţiunilor de deportare a românilor din lo-
calitatea Molniţa a Ţinutului Herţa a fost numit 
Harjan Fedor Petrovici, redactorul-şef al gazetei 
raionale „Steagul roşu” din Herţa, moldovean, 
originar din raionul Dubăsari din Transnistria, 
care acum făcea parte din, Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească. 

Deportările în masă

Pe data de 18 iunie 1941, Ivan Gruşeţki, pri-
mul secretar al comitetului regional Cernăuţi 
al Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei, 
raporta lui Nikita Hruşciov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist (bol-
şevic) al Ucrainei, despre „efectuarea cu succes, 
în regiunea Cernăuţi, a deportărilor elementelor 
contrarevoluţionare”. În nota imformativă adre-
sată Kievului se menţiona că la operaţiunea de 
deportare, împreună cu reprezentanţii Direcţiei 
Regionale Cernăuţi a Comisariatului Poporului 
pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S., au parti-
cipat 3.000 de comunişti şi comsomolişti. Pentru 
transportarea celor 2.279 de familii, ridicate în 
noaptea plină de groază şi durere, au fost mobili-
zate 269 de camioane şi 2.803 căruţe. Raportorul 
sublinia faptul că, în zilele de 14-15 iunie, din 
regiunea Cernăuți au plecat eşaloane cu 7.720 
de deportaţi. 

Ilie Mandiuc, profesor la Școala Normală de 
Băieți din Cernăuţi, fruntaş al vieţii culturale din 
Bucovina în perioada interbelică, scria la 1943 
următoarele, în ziarul „Bucovina”: „Cine cu-

treieră satele Ostriţa, Mahala, Cuciurul Mare, 
Igeşti, Crasna, Tereblecea, Volcineţ, Horbova 
(...) se cutremură adânc de pustiul lăsat de co-
munişti. Casele părăginite, gospodăriile neîn-
grijite, prin care cresc numai bălării sălbatice. 
Fruntaşi ai satelor, cei mai buni gospodari, oa-
meni cu credinţă în Dumnezeu, oameni de ade-
vărată cinste, de omenie, au fost deportaţi cu 
întreaga familie, fără nicio vină, pe simplul mo-
tiv că sunt români cu dare de mână şi gospodari 
bine înstăriţi”. 

„Beria, Beria,/ Ai umplut Siberia!/ Nu cu 
hoţi, nu cu tâlhari,/ Cu românii gospodari!”. 
Acestea erau versurile unui „pierdut cântec” al 
deportaţilor, cântec ce „se-ntoarce, tremurat,” pe 
viorile sufletului, din hăurile Siberiei. Românii 
din regiunea Cernăuţi nu vor uita niciodată acea 
noapte de vară, transformată într-un infern. Ur-
lau câinii, boceau femeile despletite, plângeau 
pruncii, înjurau activiştii, scârţâiau căruţele... 
Nevinovaţii oameni apucau drumul Siberi-
ei. Rămâneau acasă vitele fără hrană şi apă, se 
prăpădeau averile agonisite cu sudoarea frunţii. 
Bărbaţii încleştau pumnii. Nedreptatea cuprinse-
se pământul strămoşesc. Fărădelegea se ridicase 
la rang de politică de stat. Regimul stalinist do-
rea sânge de român. Dar când e vorba de dușman 
de clasă, naționalitatea nu contează.

Haia Vataru, născută la 1906, care a intrat în 
numărul celor 127 de evrei deportaţi din orăşe-
lul Herţa, în scrisoarea adresată la 13 noiembrie 
1963 organelor puterii sovietice, menţiona că în 
ziua de 13 iunie 1941, împreună cu doi copii, 
a fost deportată în regiunea Tiumen. După doi 
ani de chinuri a murit fiul Marcel (a.n.1932). Pe 
parcursul celor două decenii petrecute în taiga-
ua siberiană, în împărăţia îngheţurilor veşnice, 
a trăit cu o mare şi neîmpăcată durere în suflet. 
Femeia a rămas cu neclintita convingere că, în 

Golgota Bucovinei

Deportații, „ajutați” să urce în vagoanele de vite



22                   Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021

1941, autorităţile comuniste au săvârşit acte de 
genocid împotriva oamenilor nevinovaţi din re-
giunea Cernăuţi. 

Povestea tragică a familiei Leibovici 

„Tot ce are omul mai de preţ se reduce la 
viaţă, familie şi casă. Cu câtă trudă şi efort îşi 
construieşte omul o casă. De câte bunuri se limi-
tează şi el, şi familia sa pentru a vedea construită 
sau cumpărată o casă. Dar ce simte omul când 
nişte venetici înarmaţi te dau afară din casa ta, 
instalându-se pentru totdeauna aici şi folosindu-
se de toate bunurile adunate cu atâta trudă?”. 

În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, mii de 
venetici şi activişti sovietici au năvălit mişeleşte 
în casele băştinaşilor. Au dat năvală ca niște tâl-
hari de drumul mare, cu ochii injectaţi de sânge, 
cu ură cuibărită în inimi, cu sudalme în colţul 
gurii. Cu răcnete sălbatice, rostite în limbi stră-
ine, satrapii stalinişti au scos pruncii românilor 
din aşternut, au îmbrâncit mamele şi au lovit 
în față pe taţi. În această condamnabilă acţiu-
ne s-au petrecut lucruri tragice.  Veneticii care 
au participat la această fărădelege erau obişnu-
iţi cu atrocităţile. N.K.V.D.-ul era compus din 
călăi. Dar ce au simţit în acea noapte infernală 
trădătorii neamului, care au lăsat în urmă dure-
re și blestem, lacrimi de sânge şi răni adânci?! 
N-au simțit nicio mustrare, pentru că nivelul lor 
de conștiință era prea scăzut ca să poată realiza 
crima pe care o fac. Mulți dintre ei au devenit, 
după război, striboci, slugoi ai noului regim, 
care au măturat podurile și au golit hambarele 
gospodarilor rămași acasă, lăsând-i să moară 
de foame. Dar asta se va întâmpla ceva mai târ-
ziu. Acum, satele Bucovinei plângeau în urma 
șirului de căruțe și mașini ce se îndreptau spre 
trenul morții ce urma să-i ducă în deportare pe 
fiii și fiicele lor.

 În scrisoarea adresată în aprilie 1989 orga-
nelor sovietice competente, evreica Raşela Lei-
bovici, născută la 10 ianuarie 1928, în orăşelul 
Herţa, scria: „În noaptea de 12 spre 13 iunie 
1941, în jurul orei trei, eu m-am trezit din somn, 
fiindcă în uşa casei noastre au bătut cu putere. 
Părăsind dormitorul, am întâlnit trei bărbaţi, 
dintre care doi erau îmbrăcaţi în uniforme mili-
tare, iar unul – în haine civile. Militarii vorbeau 
ruseşte, civilul – în moldovenească. După ce 
ne-au făcut cunoştinţă cu nişte hârtii, conţinutul 
cărora nu l-am înţeles, ni s-a ordonat să ieşim 
în curte cât mai repede. Mama a luat un coşuleţ, 

unde a pus o pâine şi ceva zahăr. În stradă ne aş-
tepta o căruţă, în care am urcat, îndreptându-ne 
spre gara feroviară din Noua Suliţă. Ajungând 
la destinaţie, am fost încărcaţi într-un vagon 
de vite, unde se aflau peste 40 de oameni. Am 
numărat circa 50 de vagoane, ticsite cu lume, 
aşteptând să pornească spre locuri necunoscute. 
După săptămâni în şir, suferind de foame şi de 
sete, am ajuns în oraşul Tobolsk. Tatăl a fost dus 
în altă parte și a murit în 1943”. 

Raşela a fost deportată în Siberia împreună cu 
mamă-sa, Clara Leibovici, iar tatăl ei, negustorul 
Moriţ Leibovici (a.n.1885), apucă drumul spre 
Republica Autonomă Sovietică Socialistă Komi, 
unde a ajuns la 1 septembrie, acelaşi an, fiind în-
temniţat în Lagărul stalinist de muncă corecţio-
nală din cătunul Vojaiol (Вожаёл). Prin decizia 
Nr.5-M din 20 ianuarie 1943, Comisia Specială 
îl condamnă la 8 ani de închisoare, acuzându-l de 
faptul că în perioada interbelică a fost „membru al 
unui partid contrarevoluţionar român”. La o lună 
după anunţarea sentinţei, la 13 februarie, evreul, 
care până la venirea „eliberatorilor” în Ţinutul 
Herţa fusese proprietarul unei mari prăvălii, cu 
depozite de vinuri şi mărfuri, și cu o cifră de afa-
ceri de 5 milioane de lei, a murit de foame. A fost 
înmormântat în taigaua nordică.

Mărturiile lui Nicolae Avasiloaie

Despre destinul deportaţilor în Siberia măr-
turiseşte românul Nicolae Avasiloaie, născut la 
1926, în comuna Hreaţca, localitate din Ţinutul 
Herţa, ridicat împreună cu mama sa, Victoria, cu 
sora Emilia şi fratele Ilie, în acea noapte de cire-
şar însângerat: „În timp de cel mult douăzeci de 
minute am fost scoşi din casă aproape goi şi flă-
mânzi şi puşi pe drumurile pribegiei (...). Peste 
câteva ore eram la gara din Noua Suliţă, zăvo-
râţi în vagoane de vite. Am stat acolo vreo două 
zile (...). Peste vreo trei săptămâni de chinuri în-
durate în vagoanele de vite puturoase, am ajuns 
la „destinaţie”, fiind repartizaţi într-un sătuc cu 
numele Tropinsk din raionul Elutorsk, regiunea 
Tiumen. Vreo şapte sau opt sute de oameni au 
fost „adăpostiţi” într-un grajd de cai. Şi chiar 
deodată cei apţi de muncă au fost puşi la lucru: 
trimişi la doborât copaci în pădurile mlăştinoa-
se şi pline de ţânţari. Iernile sunt cumplite în 
acele locuri uitate de Dumnezeu şi de oameni. 
Gerurile ajung şi chiar depăşesc cinzeci de gra-
de. Mai ales nopţile nesfârşit de lungi îi încre-
meneau pe oameni cu suflul lor de gheaţă. Veni 
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dezgheţul şi se stârni o epidemie groaznică. Cei 
care au scăpat de foame şi de frig, erau seceraţi 
de boli. Nu ştiu din ce considerente, dar ne-au 
scos din grajdul acela în primăvara lui 1942 şi 
ne-au dus, întâi pe apă, apoi cu trenul, până la 
Tiumen, iar de acolo mai departe până (...) la 
capătul lumii (...). Dar ieşii la iveală că sunt şi 
mai departe locuri tot mai sălbatice, mai groaz-
nice. Am fost duşi la Kodinsk şi mai departe la 
Şain. Ne-au debarcat şi ne-au lăsat pe malul 
râului Konda, punându-ne la cosit iarbă pentru 
fân. Trăiam în nişte colibe, care ne adăposteau 
câineşte de ţânţari, ploi şi frig. Dar prin luna 
august colibele au ars şi noi ne-am pomenit sub 
cerul liber, iar îngheţurile vin devreme pe aco-
lo. Am avut noroc că totuşi şi-au făcut milă de 
noi şi ne-au primit în sătucul Şaim şi ne-au dat 
şi nişte saci ca să ne facem îmbrăcăminte, căci 
spuza de boarfe ce le mai aveam fusese mistuită 
de foc, împreună cu colibele. Astfel, în foame şi 
goliciune, frig şi înjosiri, trecea zi de zi şi an de 
an pentru cei care supravieţuiau (...)”. 

În Galiția cad bombe, 
în Bucovina se mai fac arestări

Persecuţiile staliniste, îndreptate împotriva 
băştinaşilor din ţinutul nostru mioritic, n-au luat 
sfârşit odată cu deportările în masă ale locuito-
rilor din actuala regiune Cernăuţi. Ele au conti-
nuat şi după 13 iunie 1941. Oameni nevinovaţi 
vor fi duşi în neagra străinătate, părăsind baştina 
străbună şi tot ce-au avut mai drag şi scump. Ei 
au apucat drumul Gulagului bolşevic, îndurând 
chinuri feroce. Astfel, în ziua de 22 iunie 1941, 
când au început operaţiunile militare între Ro-
mânia şi imperiul sovietic, zbirii călăului Stalin, 
dornici de sânge de român, rătăceau ca nişte co-
poi turbaţi prin localităţile herţene, căutând noi 
victime. În calea lor a apărut molniceanul Va-
sile Huţanu, un flăcău, frumos la chip, înalt ca 
un pandur, membru al unei numeroase familii de 
oameni harnici şi cinstiţi. Ferecat în lanţuri, va 
fi aruncat în cazematele bolşevice. La baştină, 
în Molniţa lui dragă, au rămas să-i ducă dorul 
şi să-l aştepte părinţii, fraţii şi surorile. A rămas 
satul său natal, cu luncile de sălcii plângătoare, 
unde-şi făceau cuiburi păsările călătoare, veni-
te de la capătul lumii. A rămas Prutul cu mori-
le-i de apă, care măcinau sudoarea ţăranului şi 
sufletul lui. Au rămas văile cu doine şi turmele 
de mioare. A rămas pământul sfinţit cu sânge-
le strămoşilor. Conform deciziei Nr.85-S din 17 

octombrie 1942 a Comisiei Speciale de pe lângă 
Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne 
al U.R.S.S., românul (a.n.1915), este privat de 
libertate pe un termen de 5 ani, ca „element care 
prezintă un pericol social”. 

În aceeaşi zi de cireşar, alt molnicean, Ha-
ralambie Cercun (a.n.1922), este arestat de 
reprezentanţii Direcţiei Regionale Cernăuţi a 
Comisariatului Poporului pentru Afaceri In-
terne al U.R.S.S., ca „element ce prezintă un 
pericol social”. Din blestematul lagăr stalinist 
de muncă corecţională din Sverdlovsk, sărma-
na lui inimă se ruga: „Lasă-mi, mamă, dor de 
glie,/ Ca să vin în zori cu rouă,/ Când în luncile 
din vale/ Iarba ostenită doarme/ Şi-ntocându-
mă acasă,/ Să găsesc lângă fântână/ Doi ci-
reşi cu doina-n frunze/ Şi trecutul în tulpină.// 
Lasă-mi, mamă, graiul dulce,/ Moştenitul din 
străbuni,/ Să-l aud la sărbătoarea/ Satului cu 
oameni buni/ Şi-adunându-mă din vremuri/ De 
adâncă suferinţă,/ Să-mi văd baştina natală,/ 
Îmbrăcată în credinţă.// Lasă-mi, mamă, dor 
de viaţă,/ Să mă regăsesc pe mine,/ Să-nţeleg 
în astă lume/ Ce e rău şi ce e bine”. N-a reuşit 
acest tânăr să înţeleagă ce e rău şi ce e bine, 
fiindcă a închis ochii pentru totdeauna pe data 
de 24 februarie 1942. 

În nota informativă  trimisă la Kiev în ziua 
de 18 iunie 1941, Ivan Gruşeţki, prim– secretar 
al Comitetului regional Cernăuţi al Partidului 
Comunist (bolşevic) al Ucrainei, arăta că „ope-
raţiunea de deportare a elementelor contrare-
voluţionare” din ţinut a fost planificată pentru 
noaptea de „11 spre 12 iunie” 1941. Dar din 
cauză că Direcția căilor ferate din Cernăuţi n-a 
reuşit să pună la dispoziţia conducerii regiunii 
numărul necesar de vagoane pentru „deportarea 
elementului antisovietic”, „operaţiunea s-a des-
făşurat în noaptea de 12 spre 13 iunie”. Toto-
dată, raportorul subliniază că planul prevedea 
„ridicarea a 2.333 de familii, cu un număr de 
8.009 oameni”. Din cauza schimbării termenu-
lui fixat al deportării, „unele elemente contra-
revoluţionare au reuşit să afle despre viitoarea 
operaţiune şi s-au făcut dispărute”. Astfel, „au 
fost ridicate 2.279 de familii, însumând 7.720 de 
membri”. Dar organele represive ale dictaturii 
staliniste „au luat măsurile necesare în vederea 
vânării elementelor contrarevoluţionare care au 
reuşit să se ascundă”. 

Pentru îndeplinirea planului stabilit de că-
tre Comitetul Central al Partidului Comunist  
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(bolşevic) al Ucrainei şi Consiliul Comisarilor 
Poporului al R.S.S.U., reprezentanţi ai regimu-
lui colindă localităţile băştinaşilor din ţinut în 
căutarea „dușmanilor poporului”. Începe marea 
vânătoare de suflete nevinovate. La 8 august 
1942, Eugenia Nicolae Fetcu declară în prezenţa 
primarului şi a secretarului comunei Lunca, ju-
deţul Dorohoi, următoarele: „În ziua de 22 iunie 
1941 am fost chemată la primărie de autorităţile 
sovietice. Motivând că am vorbit contra statului 
sovietic, am fost luată şi dusă la Cernăuţi, unde 
am stat închisă timp de opt zile, unde erau cam 
1.300 de arestaţi. După cercetările asupra noas-
tră, care au durat opt zile, au format un convoi 
cu toţi arestaţii. Convoiul a plecat înspre Hotin, 
trecând în Transnistria (Ucraina), fără a ne spune 
unde ne duc”. 

În acel convoi al băştinaşilor, care a pornit 
spre Siberia, la finele cireşarului însângerat, se 
aflau, de asemenea Elena Ailincăi din Târnauca 
şi Aglaia Moraru din Buda Mare, Ţinutul Herţei. 
În urma unui bombardament aerian, româncele 
reuşesc să evadeze de sub escortă, întorcându-se 
în satele natale. 

Pe data de 23 iunie 1941, reprezentanţii Di-
recţiei Regionale Cernăuţi a Comisariatului 
Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. 
o arestează pe Catinca Bodnar din Tărăşeni 
(a.n.1914), neştiutoare de carte, ţărancă. Săr-
mana femeie este supusă interogatoriilor feroce 
timp de 20 de luni. La 3 martie 1943, românca 
va fi condamnată la 6 ani de detenţie într-un la-
găr stalinist de muncă corecţională „pentru acti-
vitate de spionaj” în favoarea României. 

Peste o zi, la 24 iunie 1941, în mâinile gră-
nicerilor sovietici nimereşte croitorul Vasile al 
lui Gheorghe Basarabeanu (a.n.1885) din Herţa. 
Îngrozit de teroarea înfăptuită în ţinutul mioritic 
de către dictatura stalinistă, românul a încercat 
să treacă în Patria istorică, dar a fost capturat de 
grăniceri. Va dispărea fără urmă în GULAG. 

Şeful interimar al Direcţiei Regionale Cernă-
uţi a Comisariatului Poporului pentru Securita-
tea de Stat al U.R.S.S., căpitanul Şaşkov, aducea 
la cunoştinţa lui Ivan Gruşeţki, primul secretar 
al comitetului regional Cernăuţi al Partidului 
Comunist (bolşevic) al Ucrainei, că în ziua de 
25 iunie 1941 au fost arestaţi de către reprezen-
tanţii organelor represive 18 români, suspectaţi 
de „acţiuni contrarevoluţionare şi agitaţii antiso-
vietice”. Între arestaţi se aflau și două doamne, 
Maria a lui Vasile Cerchez (a.n.1918) și Clau-
dia Constantinovici (a.n.1901), funcţionara din 
Cernăuţi. La 12 septembrie 1942, Claudia va fi 

condamnată, în lagăr, la 5 ani de detenţie „pentru 
agitaţie antisovietică”. 

Cazul avocatului Mihai Dăscălescu
În ziua de 26 iunie 1941, sergentul Rusol, 

anchetator penal al Direcţiei Comisariatului Po-
porului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S. 
din regiunea Cernăuţi, îl arestează pe avocatul 
Mihai Dăscălescu, care locuia în oraşul Cernă-
uţi, pe strada Cuciurul Mare, Nr.7. Românul era 
născut la data de 27 octombrie 1910, în locali-
tatea Bursuceni, judeţul Botoşani, într-o familie 
de muncitori. Când împlinise opt anişori, Mihai 
a trecut pragul şcolii primare din satul natal, sor-
bind cu nesaţ din izvorul nesecat al cunoştinţelor 
timp de trei ani. Îşi continuă studiile primare în 
localitatea Dumbrăveni, acelaşi judeţ, baştina 
scumpei sale mame, Ecaterina Langa. Tatăl său, 
Vasile Dăscălescu, muncitor la căile ferate, este 
transferat, în 1922, în fostul judeţ Hotin, unde 
îndeplinește diverse funcţii la gările ferovia-
re din satele Vancicăuţi şi Mămăliga, încadrate 
astăzi în componenţa regiunii Cernăuţi a Ucrai-
nei. Absolvind şcoala primară, se înscrie, în 
1923, la Liceul „Aron Pumnul” din oraşul Cer-
năuţi, unde se va adânci în lumea miraculoasă 
a cunoștințelor până în 1930, când devine stu-
dent la Universitatea din Cernăuți, Facultatea de 
Drept. În perioada anilor 1931-1932 îşi satisface 
serviciul militar în termen în cadrul Regimentu-
lui 4 Vânători, dislocat în orăşelul Lipcani, actu-
almente în Republica Moldova. 

După terminarea studiilor universitare în 
1934, tânărul Mihai Dăscălescu se angajează ca 
practicant în Biroul avocatului Constantin Ră-
dulescu din Cernăuţi. În acelaşi an se stabileşte 
cu traiul în oraşul Hotin, unde pracică avocatu-
ra. Activitatea sa politică începe în 1933, când 
devine membru al Partidului Radical-Ţărănist 
Român. Datorită calităţilor sale deosebite, spi-
ritului întreprinzător şi principialităţii în fapte, 
după doi ani de activitate în cadrul partidului, 
avocatul Mihai Dăscălescu este ales preşedinte 
al organizaţiei judeţene Hotin a partidului amin-
tit. 

La 28 iunie 1940, când în Basarabia, nordul 
Bucovinei şi Ţinutul Herţa este instaurată dicta-
tura stalinistă, el revine la Cernăuţi, împreună cu 
soţia sa, Maria (a.n.1909). Rămas fără mijloa-
ce de existenţă, depune o  cerere către Comisia 
sovieto-române cu rugămintea să fie repatriat în 
Ţara natală. Rezolvarea cererii va fi tărăgănată 
un an de zile, iar la începerea operaţiunilor mi-
litare între România şi fosta Uniune Sovietică, 
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este întemniţat în straşnica închisoare cernăuţea-
nă și acuzat de activitate antisovietică. Evacuat 
în regiunea Sverdlovsk din Federaţia Rusă, că-
tunul Sosva, este supus interogatoriilor timp de 
13 luni. Prin decizia Nr.85-S din 17 octombrie 
1942, Comisia Specială îl condamnă la 10 ani 
de detenţie într-un lagăr stalinist de muncă co-
recţională. 

În ziua de 13 iunie 1947, Dăscălescu, după 
şase ani de suferinţă, în timpul cărora a doborât 
copaci în pădurile seculare din Uralul îndepăr-
tat, unde durata iernii trecea ca un fior rece prin 
sângele lui, iar cerul de gheaţă îi trezea în suflet 
dorul de Patrie şi de vară, de meleagurile mândre, 
unde trăiau părinţii, fraţii şi sora, trimite o scri-
soare Procurorului General al Uniunii Sovietice, 
în care roagă să-i fie reexaminat dosarul penal, 
motivând că în timpul cercetărilor au fost comise 
greşeli din partea anchetatorilor. La 23 iulie 1947, 
acelaşi an, a doua scrisoare este trimisă lui Via-
ceslav Molotov, unul dintre liderii statului sovie-
tic. Ea conţinea informaţia că Mihai Dăscălescu, 
cetăţean român, este condamnat pentru fapte pe 
care nu le-a săvârşit. În urma acestor memorii, 
sunt efectuate cercetări suplimentare şi Comisia 
Specială de pe lângă Ministrul Securităţii de Stat 
al U.R.S.S., prin decizia Nr.1 din 3 ianuarie 1948, 
îl pune în libertate pe deţinutul politic.

Cu lacrimi în ochi a primit fostul avocat 
această veste. Părăsind pământul îngheţului veş-
nic, a pornit spre Basarabia însorită şi plină de 
verdeaţă, oprindu-se în oraşul Bălţi. Pentru a-şi 
câştiga pâinea cea de toate zilele, se angajează 
lucrător în ateliere de legat cărţi. Începând cu 
luna ianuarie a anului 1952, e cadru didactic în 
mai multe şcoli din raionul Chişcăreni. Întorcân-
du-se în regiunea Cernăuţi, va fi numit profesor 
de limba română şi franceză la Şcoala Medie din 
Carapciu pe Siret. 

Sentimentul nedreptăţii îi rodea sufletul, fi-
indcă el, vinovatul fără vină, a zăcut şapte ani 
în cazematele bolşevice, suferind de foame, boli 
şi frig. Conştiinţa lui nu putea să se împace cu 
faptul că numele îi este pângărit în continuare. 
În 1963, pune mâna pe condei şi trimite o plân-
gere către Procurorul General al U.R.S.S. După 
unele cercetări, efectuate de către reprezentan-
ţii organelor competente, Judecătoria Regională 
Cernăuţi adoptă, la 7 decembrie 1963, hotărâ-
rea privind reabilitarea lui Mihai Dăscălescu, 
la acea vreme lector la Universitatea de Stat din 
Cernăuţi. 

Supravieţuind în Gulagul sovietic, Mihai 
Dăscălescu a lăsat urmaşilor preţioase mărtu-

rii despre închisorile şi lagărele staliniste, unde 
cerberii comunişti îşi băteau joc de osândiţi în 
modul cel mai sălbatic. În una din ele se men-
ţionează următoarele: „Pe teritoriul lagărului, 
condamnaţi purtau numere pe spate, la panta-
loni, pe fuste, pe căciuli şi pe mâneci. Reprezen-
tanţii administraţiilor se adresau către deţinuţi 
strigând numărul, fără a-i interesa că după 
acest număr se află un om cu durerile sale, cu 
lumea lui lăuntrică. Spre locul de muncă şi îna-
poi, osândiţii erau duşi în rânduri de câte cinci, 
ţinându-se unul pe altul de braţ. În timpul miş-
cării se interzicea categoric să privească cineva 
în părţi sau în sus. Capetele trebuiau ţinute în 
jos, privind numai sub picioare. Pentru cea mai 
mică încălcare a acestei rânduieli, era pedepsit 
întregul şir. Oamenii primeau ordin să se culce 
cu faţa la pământ, de cele mai multe ori în glod, 
băltoace, zăpadă, iar soldaţii din escortă îi stâl-
ceau în bătăi.

Deţinuţii care întârziau la apelul de dimi-
neaţă sau refuzau să iasă la lucru, indiferent din 
ce pricină, erau înhămaţi la o căruţă cu două 
roţi, încărcată cu pietre, şi mânaţi pe teritoriul 
lagărului până ce cădeau sleiţi de puteri. După 
această procedură erau udaţi cu apă, maltrataţi 
şi băgaţi la carceră”. 

Sfârșitului lunii iunie 
Arestările continuă

La 26 iunie este arestată Lucheria lui Ale-
xandru Cuţac (a.n.1925) din Lucoviţa-Slobozia, 
Ţinutul Herţei, muncitoare, acuzată de repre-
zentanţii organelor staliniste de represalii de 
„activitate de spionaj” în favoarea României. A 
închis ochii pentru totdeauna pe data de 8 iunie 
1943, la vârsta de 18 ani. 

În ziua următoare, 27 iunie, este ferecat în 
lanţuri pentru „agitaţie antisovietică” Gheor-
ghe al lui Gherasim Balan, născut în 1890, în 
Câmpulung Moldovenesc, studii medii, conta-
bil în Cernăuți. În aceeaşi zi de vară însângerată 
este arestat şi ţăranul Dumitru al lui Ion Bunduc 
(a.n.1901) din Molniţa, fostul judeţul Dorohoi, 
ca „membru al unui partid contrarevoluţionar 
român”. Cea de a treia victimă din această zi a 
fost preotul din Cernăuți, Gheorghe al lui Ion 
Crăciun, născut în anul 1899, în Gordineşti (Ba-
sarabia), acuzat de „activitate de spionaj”

 La 27 iunie 1941, când întreaga Europă era 
cuprinsă de incendiul celui de-al Doilea Război 
Mondial, satrapii stalinişti îşi făceau de cap în 
actuala regiune Cernăuţi, căutând cu înfrigura-
re noi victime. În ghearele lor nimereşte ţăranul 
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Iordache al lui Nicolae Hriţcu (a.n.1896) din Lu-
coviţa-Slobozia, fostul judeţ Dorohoi, neştiutor 
de carte. El este acuzat de spionaj în favoarea 
României. În timpul interogatoriilor, care au du-
rat 21 de luni, el susținea mereu că nu pricepe 
cuvântul „spionaj” şi nici n-are închipuire ce fel 
de activitate poate să fie şi asta. Dar anchetatorii 
rămân neclintiţi. Ei aveau obligația să-l judece şi 
basta. Pe data de 17 aprilie 1943, Comisia Spe-
cială, prin decizia Nr.22-M, îl condamnă la 15 
ani de închisoare „pentru activitate de spionaj”. 
Moare la 27 aprilie 1952, într-un lagăr bolşevic 
de muncă corecţională din regiunea Sverdlovsk. 
Unsprezece ani a trăit românul în împărăţia Si-
beriei cu speranţa că va veni clipa libertăţii şi se 
va întoarce acasă să-şi vadă soţia şi cele două 
fete, rămase în satul natal. Însă inima-i trudită a 
încetat să bată în plină primăvară. S-a stins din 
viaţă departe de glia străbună, unde a rămas să-şi 
doarmă somnul de veci. 

În aceeași zi de 27 iunie 1941 va fi întemniţat 
şi muncitorul Mihai al lui Dumitru Grincu din 
Cernăuţi (a.n.1891). Pentru „agitaţie antisovie-
tică”, este împuşcat pe data de 30 iunie 1941, în 
subsolul Închisorii cernăuţene Nr.1, din ordinul 
călăului Meşik, Comisar al Poporului pentru Se-
curitatea de Stat a Republicii Sovietice Socialis-
te Ucrainene. 

În ziua următoare, 28 iunie 1941, este fere-
cat în lanţuri funcţionarul cernăuţean Constantin 
al lui Nicolae Dida (a.n.1914). Va fi judecat şi 
condamnat la 5 ani de detenţie. Victimă a re-
gimului sângeros bolşevic devine și profesorul 
unei școli secundare din Cernăuți, Petru al lui 

Ion Gheorghian (n.1900, în Mo-
nastârea, România). Acuzat de 
„activitate subversivă”, va fi îm-
puşcat, la 28 iunie 1941, în localul 
Închisorii Nr.1, la ordinul călăului 
Meşik. Un al „mare spion român”, 
descoperit de ochiul vigilent al 
N.K.V.D.-ului, arestat în ziua de 
28 iunie, a fost ţăranul Zamfir al 
lui Toader Paşcanu (a.n.1904) din 
Lucoviţa-Slobozia, neştiutor de 
carte. Nevinovatul va fi aruncat 
în cazematele bolşevice, pline de 
groază, unde încep interogatoriile 
cu diverse metode de tortură, puse 
la dispoziţia aparatului represiv. 
Românul a respins toate insinuări-
le anchetatorilor, a rezistat tuturor 
fărădelegilor, însă sentinţa trebu-
ia declarată. Pe data de 17 aprilie 

1943, Comisia Specială îl condamnă la 15 ani 
de închisoare „pentru activitate de spionaj”, în-
temniţându-l în blestematul lagăr din Sverdlovsk. 
În aceeaşi zi de 28 iunie, acuzat de „agitaţie an-
tisovietică”, va fi încătuşat muncitorul Mihai al 
lui Gheorghe Greul din Cernăuţi. Este transferat 
în Siberia, unde moare, pe data de 1 mai 1942, 
în Închisoarea Nr.2 din Turinul de Jos, regiunea 
Sverdlovsk. 

În ziua de 28 iunie 1941, acuzat de „activita-
te de spionaj” în favoarea României, este arestat 
Gheorghe al lui Toader Raileanu (a.n.1911) din 
Lucoviţa-Slobozia. Ca motiv pentru întemniţa-
rea sa și a consătenilor Zamfir Paşcanu şi Ior-
dache Hriţcu au servit declaraţiile unei fete de 
16 ani, Lucheria a lui Alexandru Cuţac, origi-
nară din aceeaşi localitate, înhăţată de  ghiaurii 
regimului totalitar sovietic. În timpul interoga-
toriilor din beciurile fioroase ale cazematelor 
bolşevice, tânăra, care avea doar o clasă prima-
ră, a declarat, fiind supusă metodelor staliniste 
de tortură, că este agent al securităţii române 
din anul 1939 şi că are ca misiune specială „să 
stabilească contacte cu soldaţii din unităţile mi-
litare sovietice din Cernăuţi cu scopul de a afla 
diverse secrete de stat”. În activitatea ei „sub-
versivă, îndreptată împotriva patriei socialiste”, 
este ajutată de consătenii menţionaţi mai sus. 
Atât le-a trebuit satrapilor enkavedişti. I-au fere-
cat în lanţuri pe toţi, raportând şefilor de la Mos-
cova că, datorită muncii lor asiduie, în regiunea 
Cernăuţi din Ucraina, a fost descoperită o „largă 
reţea de spioaj”. În categoria „spionilor” au in-
trat trei ţărani, dintre care numai unul ştia să-şi 

Cu vaporul, pe drum de apă, spre Cercul Polar
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scrie numele, şi o fată minoră. Ei constituiau cea 
mai mare primejdie pentru un corp sovietic de 
armată, care îşi lua tălpăşiţa. Gheorghe Răilea-
nu nu rezistă interogatoriilor bestiale şi moare 
pe data de 8 februarie 1942, în lagărul stalinist 
de muncă corecţională din regiunea Sverdlovsk, 
unde a fost transportat de către călăii regimului 
bolşevic. În acelaşi lagăr blestemat s-au stins din 
viaţă, îndurând chinuri cristice, şi ceilalţi „spi-
oni români”, condamnaţi de autorităţile primului 
stat socialist din lume la ani grei de temniţă pen-
tru crimele, pe care nu le-au săvârşit. 

Conform informaţiilor intrate în posesia 
Centrului de Cercetări Istorice şi Culturale, în 
perioada 22-30 iunie 1941, în actuala regiune 
Cernăuţi au fost întemniţaţi de către autorităţile 
sovietice 553 de băştinaşi, acuzaţi de săvârşirea 
unor acţiuni contrarevoluţionare, îndreptate îm-
potriva dictaturii staliniste. În beciurile fioroa-
se ale cazematelor bolşevice, „pentru agitaţie 
antisovietică” nimerește românul Victor al lui 
Grigore Costaş, născut la 1888, în Broscăuţii 
Vechi din Bucovina. În perioada interbelică el se 
stabilise cu traiul în oraşul Cernăuţi. Avea stu-
dii superioare și fusese numit director al şcolii 
Nr.19 din capitala Bucovinei. După declanşarea 
operaţiunilor militare între România şi imperiul 
sovietic, el va fi transferat într-un lagăr din re-
giunea Sverdlovsk, unde moare la 8 iunie 1942. 
„Duşmani ai poporului” au devenit şi cernăuţe-
nii: Vasilica lui Dumitru Miroţchi şi Nicolae al 
lui Vasile Gherman. Vor fi încătuşaţi, tot pentru 
„agitaţie antisovietică”, Eugen Popovici şi Eca-
terina Lazariuc.

Pe data de 30 iunie, 405 deţinuţi ai închiso-
rii din Storojineţ, vor urca în vagoane și vor fi 
transportați în lagărele GULAG-ului.

La finele lunii iunie şi începutul lui iulie 
1941, deţinuţii închisorii din Hotin, în număr 
de 223, sunt transferaţi peste Nistru, în localul 
închisorii din Kameaneţ-Podilski. Doi deținuți 
condamnaţi la moarte sunt împuşcaţi în curtea 
închisorii din Hotin. 

Începutul lunii iulie 1941 
Răfuieli pe ultima sută de metri

Deși frontul înaintează vertiginos spre est, 
răfuielile bolșevicilor cu populația din teritoriile 
ocupate un an în urmă nu încetează. Dimpotrivă, 
capătă amploare. 

În ziua de 1 iulie 1941, Comisia Specială ad-
optă hotărârea privind deportarea ţărăncii Emilia 
a lui Gheorghe Calmuţchi (a.n.1913) din Buda 
Mare, fostul judeţ Dorohoi. Românca „era rudă 

cu un trădător al patriei”. Împreună cu ea, sunt 
deportaţi copiii: Constantin (a.n.1931) şi Oltiţa 
(a.n.1938). Fiica a murit în regiunea Tiumen, în 
1944, iar mama, Emilia, a închis ochii pentru 
totdeauna pe data de 4 decembrie 1950, în ace-
eaşi regiune din Siberia. A rămas fiul Constantin 
singur în această lume plină de suferinţe. 

În aceeaşi zi de 1 iulie porneşte spre înghe-
ţurile Siberiei şi copilul Nicolae al lui Dumitru 
Coițan (a.n.1939) din acelaşi sat-martir Ma-
hala. Doi anişori avea pruncul, când straşnica 
putere sovietică a hotărât să se răfuiască cu dân-
sul, fiindcă tatăl său, Dumitru al lui Ion Coițan 
(a.n.1907) încercase să treacă frontiera în Patria 
istorică. Autorităţile bolşevice l-au condamnat la 
moarte, iar fiul trebuia supus celor mai groazni-
ce chinuri. 

Tot pe data de 1 iulie va fi nevoită să părăseas-
că mândra Bucovină, meleagul ei de credinţă şi 
de dor, Frăsina a lui Gheorghe Cova (a.n.1914) 
din Mahala, „rudă cu un trădător al patriei”. Îm-
preună cu mama, în vagonul stalinist, al „elibe-
ratorilor” urcă fiica Maria (a.n.1937).

Amarul şi greul destin al deportaţilor l-au 
avut și românii din Volcineţ, Ilie şi Saveta Cu-
zic. Împreună cu copiii Gheorghe (a.n.1936), 
Maria (a.n.1934), şi Vasile (a.n.1932), ei sunt 
duși cu trenul, la 1 iulie, din Cernăuți spre ste-
pele pustii ale Kazahstanului. Fiii Gheorghe şi 
Vasile îşi vor găsi mormântul în blestemata re-
giune Aktiubinsk. 

Tot în ziua de 1 iulie, Comisia Specială adop-
tă hotărârea privind deportarea româncei Ştefa-
nia a lui Tudor Bezuşcă (a.n.1916) din Tărăşeni. 
Trenul morţii o va duce din gara Hliboca în fun-
dul Rusiei – ţinutul Krasnoiarsk. În acest ţinut 
străin al Siberiei, bătut de geruri aspre şi viscole 
sălbatice, îşi va găsi mormântul tânăra mamă și 
fiica ei Silvia (a.n.1939). Au rămas fără mamă 
doi copii mici – Petru (a.n.1937) şi Domnica 
(a.n.1940). Cauza deportării fusese mai mult de-
cât aberantă: tatăl se afla în România, în armată. 

La 1 iulie 1941, în Siberia a fost dusă şi ţă-
ranca Eugenia a lui Vasile Boiciuc (a.n.1901) 
din Mahala. 

În ziua de 3 iulie, din cele două cazemate 
staliniste, pline de groază şi durere, ale oraşu-
lui Cernăuţi, sunt scoşi 877 de nevinovaţi şi, sub 
escorta călăilor din Batalionul Nr.154, iau calea 
lagărelor morţii din imperiul comunist. 

Conform informaţiilor obţinute, victime ale 
terorii staliniste, în primele zile ale lunii iu-
lie 1941, au devenit românii Simion Cotoman 
(38 de ani), Ioan Pivin (37 de ani), Gheorghe  
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Strolec (30 de ani), Nicolae Ştefanovici (36 de 
ani), Dănilă Verstiuc (51 de ani), Aurel Verstiuc 
(14 ani), Elena Zvirid (20 de ani), toţi şapte din 
Horecea Mănăstirii, o suburbie a oraşului Cer-
năuţi, Aurelia Bohatir (38 de ani), Constantin 
Ciobanu (29 de ani), ambii din Bănila pe Siret, 
Silvestru Ciornei (23 de ani), Gheorghe Mosi-
ciuc (59 de ani), Vasile Rozma (33 de ani), tus-
trei din oraşul Storojineţ, Cristofor Drabic (52 
de ani), Petru Mehedin (30 de ani), ambii din 
Văşcăuţi pe Ceremuş, Zaharia Snigur (34 de 
ani), din Pohorlăuţi (Pogorilivka), Teodor Bote-
zatu (18 ani), Policarp Creţul (60 de ani), Vasile 
Zaiţ (47 de ani), Vasile Jireadă (28 de ani), toţi 
patru din Tereblecea, Teodor Bucoiu (68 de ani), 
din Oprişeni, Leon Goian, (43 de ani), din Găr-
băuţi (Gorbivţi), Simion Diacon (45 de ani), din 
Băhrineşti, Cristina Olar (51 de ani), din Baineţ, 
actualul judeţ Suceava al României, Teodor Pe-
treanu (23 de ani), Ilie Dănilă (23 de ani), am-
bii din Proboteşti, Silvestru Pavel (30 de ani), 
Toader Sidor (30 de ani), Ioan Avăcăriţei (29 de 
ani), tustrei din Târnauca, Florea Şnaider (27 de 
ani), din Buda-Mahala, Foca Dugan (20 de ani), 
Vasile Colţuneac (30 de ani), Adam Pascar (36 
de ani), tustrei din Cuciurul Mare, Ioan Balcu-
neac (32 de ani), Andrei Cliciuschi (51 de ani), 
ambii din Orăşeni (Orşivţi), Ioan Hudema (28 
de ani), Ioan Cahliuc (44 de ani), ambii din Cea-
hor, Dumitru Ţigănaş (29 de ani), Petru Babiuc 
(45 de ani), Teodor Verenca (49 de ani), Gavriil 
Maniga (41 de ani), toţi patru din Corovia, Ioan 
Bulinschi (38 de ani), Vasile Pojoga (28 de ani), 

Ilie Calancea (29 de ani), tustrei din Crasna, Ni-
colae Curec (20 de ani) din Ciudei, Ioan Len-
ţa (28 de ani), Gheorghe Cozariuc (27 de ani), 
ambii din Igeşti, Constantin Ionaşcu (57 de ani), 
Aurora Ionaşcu (56 de ani) (Vasile Botezatu (31 
de ani), Teodor Scripa (22 de ani), Veronica On-
ciul, (27 de ani), toţi cinci din Vicovu de Sus 
(judeţul Suceava)), Ioan Bahluc (33 de ani) din 
Cerlena (Cerlenivka). 

În această perioadă de timp (1-3 iulie 
1941), autorităţile bolşevice au împuşcat 31 
de ucraineni, doi polonezi şi doi nemţi din 
localităţile: Storojineţ, Vijniţa, Dumbrava Ro-
şie, Văşcăuţi pe Ceremuş, Lujeni, Bănila pe 
Ceremuş, Putila, Plosca, Milie, Dracineţ, Ra-
rancea (Ridkivţi), Adâncata, Cormani, Vadul 
Nistrului (Bridok).

Începând cu data de 22 iunie, prin dispoziția 
Direcţiei Regionale Cernăuţi a Comisariatului 
Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S., 
în spațiul închisorii din centrul regional vor fi 
executaţi toţi deţinuţii condamnaţi la moarte de 
către organele judiciare sau extrajudiciare sovie-
tice. Până la 3 iulie 1941, au fost împuşcaţi şi 
ceilalți arestaţi acuzaţi de săvârşirea unor acţiuni 
contrarevoluţionare, precum şi bolnavii internaţi 
în spitalele închisorilor. 

Părăsind ţinutul mioritic, bolşevicii au comis 
crime oribile împotriva umanităţii. Fără nici un 
fel de motive întemeiate, fără judecată, au fost 
ucişi sau trimiși în GULAG mii de români bu-
covineni. Martirologiul lor este departe de a fi 
cunoscut în întregime.

Golgota Bucovinei
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1 Aprilie, cu lacrimi…

Adrian HORODNIC

Fiecare zi din an are o anumită semnifica-
ţie, religioasă, civică sau de altfel. Între 

Ziua Internaţională a Fericirii (20 martie) şi Ziua 
Mondială a Râsului (prima duminică a lunii mai) 
avem în calendar 1 Aprilie, zi ce în conştiinţa na-
ţională şi-a consolidat statutul de „zi a păcălelii” 
sau „a prostiei”.

În anul 1941 ziua de 1 Aprilie coincidea cu 
cea mai mare sărbătoare religioasă a creştinătă-
ţii: Învierea Domnului. Pentru statul român pri-
măvara acelui an era încă un moment de pace, o 
linişte aparentă şi scump plătită după ce cedasem 
teritorii, inclusiv nordul Bucovinei. În această 
parte a ţării raptul din iunie 1940 a determinat o 
graniţă nouă între România şi Uniunea Sovieti-
că, o frontieră ce a separat arbitrar pe români de 
români.

Imediat după 28 iunie 1940 mulţi români din 
nordul Bucovinei au încercat să se refugieze în 
ţară, părăsind tot ce aveau ca bunuri materiale 
pentru binele suprem: patria, cetăţenia, limba 
română. Unii au reuşit, alţii nu. În primăvara 
anului 1941 autorităţile sovietice (NKVD-ul) 
au lansat zvonul în conformitate cu care s-ar fi 
permis trecerea graniţei spre România pentru 
cetăţenii români de pe valea Siretului superior 
care îşi manifestau această opţiune. Cu toate 
că erau cunoscute mai multe cazuri de acţiuni 
provocatoare, finalizate dramatic cu execuţii şi 
deportări, mai mulţi români (aprecierile istori-
cilor menţionează între două şi trei mii) din sa-
tele apropiate graniţei trasate în 1940 (Corceşti, 
Cupca, Suceveni, Pătrăuţii de Sus şi de Jos) s-au 
îndreptat spre România sperând în veridicita-
tea ştirii şi în loialitatea autorităţilor sovietice. 
Coloana avea în frunte un tânăr de 19 ani din 
Suceveni, purtătorul unui drapel tricolor: Dra-
goş Bostan. Participanţii erau neînarmaţi, purtau 

haine de sărbătoare, cruci, icoane şi prapuri. Cu 
toţii erau încrezători în şansa de a se elibera de 
bolşevismul pe care-l cunoscuseră direct.

1 Aprilie 1941, poiana Varniţa din apropierea 
localităţii Fântâna Albă. La numai trei kilometri 
de frontiera cu România grănicerii sovietici au 
masacrat pe majoritatea participanţilor la acea 
acţiune ce se dorea izbăvitoare pentru locuitorii 
din Bucovina de Nord ce se bolşeviza. Relatări-
le puţinilor supravieţuitori sunt cutremurătoare: 
cinci gropi comune fuseseră pregătite, răniţii în-
gropaţi de vii, deportare pentru cei ce scăpase-
ră temporar în pădurea din apropiere. Păstrând 
proporţiile şi ţinând cont de particularităţi (la 
Fântâna Albă au murit oameni liberi, civili neîn-
armaţi), masacrul de la 1 Aprilie 1941 e conside-
rat „Katyn-ul românilor”.

Acţiuni comemorative s-au întreprins în 1942 
şi 1943, într-o perioadă în care recuperasem prin 
luptă teritoriul răpit în 1940. Abia după o între-
rupere de 50 de ani, odată cu sfârsitul regimului 
comunist şi cu destrămarea Uniunii Sovietice, 
informaţii trunchiate despre drama de la Fântâna 
Albă au putut fi publicate. Cele mai importante 
acţiuni de cercetare asupra evenimentului de la 
1 Aprilie 1941 au întreprins românii din nordul 
Bucovinei, îndeosebi membrii unor societăţi ce 
grupează şi supravieţuitiori ai regimului sovietic 
din perioada celui de-al Doilea Război Mondial: 
„Arboroasa” şi „Golgota”. Din partea „Arboroa-
sei”, în 1991 s-a ridicat o cruce comemorativă 
la Fântâna Albă, iar societatea „Golgota” din 
regiunea Cernăuţi a organizat mai multe sesiuni 
de comunicări ştiinţifice (martie 2011 şi martie 
2012) cu tematică legată de masacrul din 1941. 
În România, la mănăstirea Putna, în 2011, s-au 
comemorat 70 de ani de la masacrul de la Fân-
tâna Albă, arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi  
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Rădăuţilor  sfinţind cu această ocazie o troiţă. 
Mai importantă este iniţiativa legislativă a lui 
Tudor Panţîru, basarabean, fost deputat în Parla-
mentul României (ca reprezentant al diasporei). 
Bazându-se pe o rezoluţie din anul 2010 a Adu-
nării Parlamentare a Consiliului Europei, după 
proceduri ce s-au întins pe mai mult de un an 
şi în dezacord cu Guvernul Emil Boc şi chiar 
cu Senatul (!), Adunarea Deputaţilor a aprobat 
aproape în unanimitate (2 voturi împotrivă şi 4 
abţineri) Legea nr.68 din 10 mai 2011, lege ce 
stabileşte ca ziua de 1 Aprilie să reprezinte „Ziua 
naţională de cinstire a memoriei românilor – vic-
time ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte 
zone, ale deportărilor şi ale foametei organizate 
de regimul totalitar sovietic în nordul Bucovinei 
şi în întreaga Basarabie”. Legea permite „co-
memorări oficiale, depuneri de coroane şi alte 
activităţi menite să cinstească memoria” româ-

nilor care au suferit ororile regimului comunist 
de oriunde. Întrucât nu s-a aprobat încă o „zi de 
comemorare a victimelor fascismului şi comu-
nismului” (reţinem doar o iniţiativă în acest sens 
a Institutului de Investigare a Crimelor Comu-
nismului şi Memoriei Exilului Românesc), ziua 
de 1 Aprilie ar trebui să reprezinte – cel puţin 
deocamdată – cel mai important moment de re-
memorare a pătimirii românilor din perioada re-
gimului totalitar de tip comunist.

O supravieţuitoare afirma că de 1 Aprilie 
1941 s-a mers spre libertate plângând. În fiecare 
dintre noi şi în orice an de 1 Aprilie ar trebui 
să-şi facă loc un gând de recunoştinţă pentru 
cei ce au plătit cu viaţa speranţa într-un trai fără 
constrângeri ideologice. Poate – de ce nu? – şi o 
lacrimă…  

31 martie 2021, Bacău

Golgota Bucovinei

Poiana Varnița. Foto: Vladimir Acatrini
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Masacrul de la Fântâna Albă
în viziunea conducerii regiunii Cernăuți

Gheorghe PITEI

În ajunul zilei de Întâi Aprilie – Zi Națională 
de cinstire a memoriei românilor-victime 

ale masacrelor de la Fântâna Albă și din alte 
zone, ale deportărilor, ale foametei și ale altor 
forme de represiune organizate de regimul tota-
litar sovietic în Ținutul Herța, nordul Bucovinei 
și întreaga Basarabiei – Admministrația Regio-
nală de Stat Cernăuți postează pe pagina sa de 
Facebook un videoclip care a uimit întreaga 
lume românească. 

Pe fondul unei melodii interpretate la violon-
cel, Crainicul (o doamnă care nu apare în imagi-
ne) anunță că cei ce se îndreptau spre frontieră, 
la Fântâna Albă, în data de 1 aprilie 1941, „erau 
femei și copii ce se duceau la rudele lor, erau 
oameni tineri și alți bucovineni...”, după această 
introducere se aude o  voce tânără: „Au zis că 
vor deschide granița pe o săptămână, mamă...”  
Altă voce tânără: „Cătă vreme moscalii des-
chid frontiera spre România, nu sunt chiar așa 
de răi cum zic unii....” Altă voce, șovăielnică, 
de om bătrân, întreabă: „Păi, să merg sau să 
nu merg?...” Cineva, cu ton provocător, îl în-
deamnă (în timp ce pe ecran apare figura unui 
tip bine îmbrăcat care zâmbește pe sub mustăți, 
dar nu spune nimic – atât zâmbetul, cânt și 
vestimentația vor să spună că e un diversionist): 
„Să mergi, unchiule, să mergi!”... Altă voce ( de 
femeie tânără): „Granița e deschisă până la 10 
aprilie. Așa au spus autoritățile sovietice.” „Eu 
sunt student, glăsuiește un tânăr, eu sunt obligat 
să mă întorc la școală...”  Crainicul: „Când lu-
mea s-a apropia de frontieră, ofițerul sovietic a 
strigat: «K бою!» (La luptă!)”. Și prima țintă, 
așa cum sugerează imaginea de pe ecran și spu-
sele crainicului, a fost chiar bătrânul din față, cu 
crucea în mână, îndemnat de „diversionist” să 
pășească înainte... Violoncelul produce sunete 
grave care sugerează măcelul și pe ecran apare 
textul: „La 1 aprilie 2021 se împlinesc 80 de ani 

de la tragedia care a avut loc în poiana Varnița 
de lingă satul Fântâna Albă. Atunci, grănice-
rii sovietici au deschis foc asupra colanei de 
oameni pașnici din regiunea Cernăuți care în-
cercau să treacă, din Uniunea Sovietică, peste 
frontiera de stat, în România. Aceasta a fost o 
provocare, conștient planificată de serviciile se-
crete române, împotriva locuitorilor Bucovinei. 
Cercetătorii informează că în poiana Varnița au 
fost împușcați aproape 50 de persoane, mulți 
au fost răniți. Vom ține minte...” În continuare, 
citim pe ecran: „La realizarea videoclipului au 
fost folosite materiale din romanul-panoramă 
«Букова земля”»(Țara Fagilor) al Mariei Ma-
tios [consultant științific consemnat pe foaia de 
titlu a romanului – nimeni  altul decât istoricul 
Serhii Osaciuk, șeful Administrației Regionale 
de Stat, prima persoană în regiune!]. Consul-
tant științific [al videoclipului]: Ivanna Stefiuk 
(Oleșciuk), scriitoare și critic literar. Proiectul a 
fost realizat cu participarea actorilor Teatrului 
muzical-dramatic regional „Olga Kobileans-
ka” din Cernăuți [se înșiră numele actorilor]. 
Regizor: Liubov Dovrovolska, consilier pe 
probleme de cultură al Șefului Administrației 
Regionale de Stat [no coment!]. Scenaristă: 
Marina Șvarțman, Centrul Bucovinean de Cul-
tură și Artă.” Semnează: Direcția Cultură a 
Administrației Regionale de stat Cernăuți. Pe 
marginea postării textului videoclipului pe Fa-
cebook mai semnează, nominal: Irina Isopenco 
[adjuncta Șefului Administraței Regionale de 
Stat] , Oxana Filipciuc, Tetiana Șaragova, Vasyl 
Yurchak [cu numele transcliterat în engleză], 
Maria Romanova, Snijana Vinarciuc, Ivan Za-
harciuc, Vitalii Gusacov. 

Lumea a rămas uimită de această „interpre-
tare”, cu tentă antiromânească, a masacrului de 
la Fântâna Albă.  Comentariile n-au întârziat să 
vină. Pe Facebook, dar și în presă.

Golgota Bucovinei
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Agenția BucPress transmite reacția promp-
tă a misiunii diplomatice române în Ucrai-
na: „Ambasada României în Ucraina a luat 
notă cu surprindere de filmul publicat de către 
Administrația Regională de Stat Cernăuți. După 
cum se cunoaște, la 1 aprilie 1941, un grup de 
peste 3000 de țărani bucovineni, români din Va-
lea Siretului, care încercau să treacă granița în-
spre România, au fost încercuiți și asasinați de 
trupele NKVD. Ambasada consideră obligatorie 
respectarea adevărului istoric, în orice încerca-
re de portretizare a masacrului care a avut loc 
la Fântâna Albă. Astăzi, în ajunul comemoră-
rii a 80 de ani de la ziua neagră în care mii de 
femei, copii și bătrâni au fost victimele forțelor 
sovietice, este imperios necesar să ne amintim 
cu respect și demnitate de cei care au plătit cu 
viața pentru dorința de libertate.”

De asemenea, Consiliul Național al Ro-
mânilor din Ucraina, care întrunește douăzeci 
de asociații și organizații nonguvernamenta-
le, trimite către Șeful Administrației de Stat 
a regiunii Cernăuți o scrisoare cu Nr. de ieșire 
009/03.04.2021, în care îi cere lămuriri asupra 
videoclipului provocator postat pe pagina de Fa-
cebook a celei mai înalte autorități de stat din 
regiune. Scrisoarea are următorul conținut: 

„Domnului Serhii Osaciuk, Șeful Admi-
nistrației de Stat a regiunii Cernăuți.

Consiliul Național al Românilor din Ucrai-
na, din care fac parte 20 de asociații național-
culturale și organe de presă din regiunile 
Cernăuți, Transcarpatia, Odesa și Kiev, își expri-
mă  marea nedumerire și indignare față de pos-
tarea pe pagina de  Facebook a Administrației 
de Stat a regiunii Cernăuți a videoclipului în 
care se menționează că, în urmă cu 80 de ani, 
în poiana Varnița din apropierea localității Fân-
tâna Albă, au fost împușcați doar în jur de 50 
de bucovineni, actul în sine fiind calificat drept 
provocare «planificată și organizată conștient 
de către serviciile speciale românești împotriva 
locuitorilor Bucovinei». 

Conform datelor folosite de istorici în baza 
documentelor de arhivă și a amintirilor marto-
rilor oculari, numărul bucovinenilor împușcați 
în poiana Varnița de lângă Fântâna Albă a fost 
mult mai mare și cei mai mulți dintre ei au fost 
etnici români, iar operațiunea a fost organizată 
și înfăptuită de către NKVD și alte organe sta-
liniste de represiune și propagandă, pentru a 
băga spaimă în oameni și a diminua rezistența 
față de regimul comunist. Anume la aceste con-
cluzii au ajuns experții din cadrul colocviilor 

internaționale organizate de către Centrul de 
Studii Românești de pe lângă Universitatea de 
Stat din Cernăuți «Iurie Fedkovici», la care și 
dvs. ați luat parte, în calitate de istoric.

Consiliul Național al Românilor din Ucrai-
na respinge orice încercări de denaturare a 
adevărului istoric față de evenimentele tragice 
prin care a trecut  poporul român. Considerăm 
că videoclipul postat pe pagina de Facebook a 
Administrației de Stat a regiunii Cernăuți, con-
dusă de dumneavoastră, conține informații false 
care denaturează trecutul tragic al românilor bu-
covineni și aduc prejudicii coabitării, în condiții 
de bună înțelegere și toleranță reciprocă, a dife-
ritelor grupuri etnice din Bucovina. Cunoscând 
foarte bine cine era atunci stăpân în nordul Bu-
covinei și care îi erau metodele de timorare și 
subjugare a populației «eliberate», considerăm 
că este absolut absurdă, lipsită de orice temei 
și, deci, vădit provocatoare afirmația făcută de 
realizatorii videoclipului cu pricina, în sensul că 
serviciile speciale românești ar fi organizat din 
timp o  provocare care a condus la masacrul de 
la frontieră, unde tot românii au plătit cu viața 
prețul dorinței lor de a-și redobândi libertatea 
pierdută.

Considerăm că morții din poiana Varnița ar 
trebui să-și doarmă somnul de veci în liniștea 
pădurii, fără să li se umbrească memoria cu di-
ferite provocări de genul videoclipului amintit 
mai sus.

Vă rugăm, stimate domnule Șef al Admi-
nistrației de Stat a regiunii Cernăuți, să 
dezmințiți oficial afirmațiile respective, cu 
care noi nu putem să fim de acord din convin-
geri științifice și naționale, iar în cazul în care, 
totuși, le considerați îndreptățite, să ne puneți 
la dispoziție copiile certificate după probele in-
dubitabile care fac dovada așa-zisei provocări 
«planificate și organizate conștient de către ser-
viciile speciale românești împotriva locuitorilor 
Bucovinei».”

Domnul Osaciuk nu a catadicsit să răspundă 
personal, ca Șef al Administrației Regionale de 
Stat, la scrisoarea Consiliul Național al Români-
lor din Ucraina, lăsând în seama Departamentu-
lui Relații cu Publicul încropirea unui răspuns în 
doi peri, pe care-l prezentăm în original, dar nu 
înainte de a vi-l face cunoscut în traducere. Iată 
răspunsul: 

„Stimați membri al Comitetului Coordona-
tor! Ca urmare a scrisorii dvs. nr.009 din data 
de 03 aprilie 2021 vă facem cunoscut că pentru 
Administrația de Stat are o importanță deose-
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bită respectarea corectitudinii și echilibrului în 
problemele sensibile legate de trecutul istoric. 
Totodată, principiul de bază rămâne obiectivita-
tea și apărarea punctului de vedere al statului în 
dirijarea politicii privind memoria.

Având în vedere cele spune mai sus și ca 
răspuns la adresa nr.6138/05-169/5-20944 din 
02 aprilie 2021 a  Ambasadei Ucrainei în Ro-
mânia, vă facem cunoscut că punctul de vedere 
oficial al Administrației Regionale de Stat față 
de marcarea datei jubiliare privind evenimente-
le tragice ce au avut loc în Poiana Varnița de 
lângă satul Fântâna Albă a fost exprimat de 
către șeful Administrației Regionale de Stat, 
Serhii Osaciuk, în discursul său la recviem-ul 
din 01 aprilie, organizat de Administrația de 
Stat pentru cinstirea memoriei celor omorâți 
în 1941. Înregistrarea video a adresării șefului 
Adminsitrației Regionale de Stat, publicată de 
Serhii Osaciuk pe pagina sa oficială de Face-
book care poate fi accesată cu link-ul https://bit.
ly/3fXXER5, a fost distribuită de asemnea prin 
toate canalele de realții cu publicul, precum și 
prin mass-media locală.

Semnat: Directorul Departamentului, Victo-
ria Gatrici. Întocmit: Natalia Masian”

Iată, domnilor și doamnelor, cum Admi-
nistrația de Stat din Cernăuți înțelege să se spele 
pe mâini, dând un răspuns mai mult decât evaziv 
Consiliului Nanțional al Românilor din Ucraina: 
pe de o parte „principiul de bază rămâne obiectivi-
tatea și apărarea punctului de vedere al statului 
în dirijarea politicii privind memoria”, pe de altă 
parte „punctul de vedere oficial al Administrației 
Regionale de Stat față de (...) evenimentele tra-
gice din Poiana Varnița (...) l-a exprimat șeful 

Administrației, Serhii Osaciuk, în discursul său la 
recviem-ul din 01 aprilie”, punct de vedere care 
nu ne este comunicat direct, ci prin trimitere la 
pagina de Facebook a domnului Serhii Osaciuk. 
Accesând linkul, dăm de domnul Serhii Osa-
ciuk cuvântând în fața monumentului din poiana 
Varnița, la 1 aprilie, pe fondul aceleiași melodii de 
recviem executată la violoncel ca în videoclipul 
din ajun. Și iată ce spune dânsul: „condamnăm pe 
cei care în urmă cu 80 de ani, în mod deschis sau 
ascuns („у явний або прихований спосіб”), au 
comis o mare tragedie umană („cпричинилися 
до такої великої людської трагедії”)”. Că Mos-
cova nu avea de ce să se ascundă știm și noi. Dar 
cine o fi fost acela care a acționat pe ascuns? Nu 
cumva Bucureștiul?

Domnule Osaciuk, de ce nu spuneți deschis, 
ca un bărbat adevărat, cine credeți că a acționat 
pe ascuns? Nu aveți curajul. Atunci, vă spunem 
noi de ce. Fiindcă sunteți un laș. Știți că învinu-
ind România, ca un ordinar politruc sovietic, în 
masacrarea românilor de către enkavediși, veți 
primi replica pe măsură din partea țării vecine, 
care ar putea să vă clatine scaunul de guvernator. 
Anul trecut ați sărbătorit, fără să spuneți adevă-
rul până la capăt, un act abominabil adoptat de 
odioasa Sesiune a 7-a a Sovietului Suprem al 
URSS, prin care și-au pierdut independența și au 
fost ciuntite țări și națiuni, acum, iată, încercați 
să comemorați tragedia de la Fântâna Albă ca pe 
o provocare din partea României. Ce fel de he-
rald al multiculturalismului bucovinean sunteți, 
dacă insinuați că măcelul românilor de la 1 apri-
lie 1940 ar fi fost o provocare a patriei lor isto-
rice?! Halal de așa istorici și de așa conducători 
politici!
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„Am simțit o mare rușine când am vă-
zut ce s-a întâmplat. Nu e corect și nu 

e diplomatic să faci așa ceva unui mare vecin! 
Cum să aprinzi lumânări? Îmi cer eu scuze Am-
basadei Rusiei pentru cele întâmplate”, declara 
Diana Iovanovici-Șoșoacă, membru în Senatul 
României, într-o emisiune găzduită de unul din 
posturile naționale de televiziune. Parlamentara 
se referea la faptul că în ziua de 1 aprilie 2021, 
când s-au împlinit 80 de ani de la tragedia din 
poiana Varnița, în fața Ambasadei Rusiei de la 
București a fost organizată o acțiune în cadrul 
căreia s-au aprins lumânări și s-a afișat banner-
ul: „1 aprilie 1941, 80 de ani de la masacrul 
comis împotriva românilor care se întorceau 
acasă!”. 

Oricât de paradoxal ar părea, reinterpretarea 
trecutului prin denaturarea evenimentelor istori-
ce care țin de responsabilitatea regimului totali-
tar bolșevic este realizată nu de istoricii ruși de 
astăzi, ci mai degrabă de terțe elemente care, la o 
primă privire, nu au nimic în comun cu discursul 
oficial al Moscovei. Ideea cu privire la rolul de-
cisiv al serviciilor secrete române apare încă din 
anul 2017, când pe pagina de Facebook a Con-
siliului raional Hliboca din Regiunea Cernăuți 
este publicat un material cu ocazia împlinirii a 
76 de ani de la tragicele evenimente. Postat și 
pe pagina oficială a Consiliului1, textul intitulat 
„Ostatecii” conține mențiunea că a fost întocmit 
pe baza materialelor preluate dintr-un articol 
semnat de Мykola Rubanets*. În anul 2021, cu 
un titlu mai amplu („Ostatecii: trecerea frontie-

rei a fost inițiată de spionajul românesc (la îm-
plinirea a 80 de ani de la execuția, la 1 aprilie 
1941, a oamenilor în poiana «Varnița» de lân-
gă satul Fântâna Albă), articolul a fost reprodus 
fără modificări de portalul de știri cernăuțean 
BukNews3. Dacă ar fi să ne înscriem în logica 
autorilor unor materiale video sau discursuri de 
acest gen am trage concluzia că, pentru a-i pu-
tea acuza pe bolșevici de comiterea unor crime 
de care aceștia nu ar fi fost capabili, masacrul 
împotriva românilor a fost organizat chiar de ro-
mâni. Mai mult, serviciile secrete române sunt 
de o cruzime nemaipomenită și, pentru a-și atin-
ge obiective politice, i-au folosit pe românii din 
afara granițelor țării drept carne de tun și nu vor 
ezita nici în viitor să procedeze la fel. 

Istoriografia problemei
Masacrul din poiana Varnița, de lângă Fân-

tâna Albă, se înscrie în seria nenumăratelor cri-
me comise de autoritățile comuniste împotriva 
cetățenilor Uniunii Sovietice și a celor cărora li 
s-a impus această cetățenie, în urma unor am-
ple anexări teritoriale realizate de Stalin în anii 
1939–1940. Deja de mai multe decenii, proble-
matica crimelor comunismului se află în centrul 
atenției istoricilor din diverse părți ale lumii. 
Cele mai timpurii publicații pe această temă au 
apărut cu peste o jumătate de secol în urmă. Ro-
bert Conquest a fost cel dintâi istoric care s-a 
ocupat de investigarea abuzurilor inimaginabile 
din Uniunea Sovietică, în condițiile în care orice 
informație legată de crimele comise de regimul 

Fântâna Albă, 1941 
Între adevărul istoric și falsificarea 

trecutului

Ștefan PURICI

„A fost o provocare premeditat planificată și organizată de 
serviciile secrete române împotriva locuitorilor Bucovinei.”

(Text publicat pe pagina de Facebook
 a Administrației Regionale de Stat Cernăuți: 

 https://www.facebook.com/181111528763560/
videos/465417604809090, minutul 2:15) 

Golgota Bucovinei



36                   Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021

comunist constituia un secret de stat. Cercetă-
torul american a căutat să adune cât mai multe 
date, mai degrabă intuind decât având dovezi 
pentru o parte dintre faptele asociate unui regim 
antiuman așa cum a fost comunismul stalinist, 
precum și a modului în care a funcționat sistemul 
totalitar4. Aleksandr M. Nekrich, istoric sovietic 
stabilit în S.U.A., în anul 1976, a abordat subiec-
tul represiunilor staliniste împotriva popoarelor 
din Crimeea și Caucaz, reușind să imprime în 
istoriografia universală o abordare științifică a 
subiectului deportărilor, chiar dacă și în cazul lui 
constatăm un număr încă redus de informații5. 

Încheierea Războiului Rece a permis consul-
tarea documentelor anterior inaccesibile cercetă-
torilor, dar și realizarea unor studii comparatiste. 
Robert Conquest a demonstrat că devoțiunea 
oarbă față de ideologiile totalitare – comunis-
mul, nazismul – a făcut din secolul al XX-lea 
cea mai sângeroasă perioadă din istoria omeni-
rii6. În cadrul realizărilor editoriale recente, is-
toricul a reunit nume de referință din domeniul 
sovietologiei europene și americane, fără a avea 
pretenția că au fost furnizate răspunsurile defi-
nitive la toate întrebările ridicate pe marginea 
regimului totalitar sovietic7. 

Richard Pipes a demonstrat cum, în numele 
„Marelui Bine”, comunismul a provocat un Mare 
Rău, arătând că drumul către utopia bolșevică a 
fost pavat cu trupurile inocenților, inclusiv ale 
românilor, deși acest drum nu ducea nicăieri8. Pe 
aceeași linie se înscrie Sheila Fitzpatrick care, 
pe parcursul a peste trei decenii, a aprofundat și 
extins studiul despre regimul sovietic publicat în 
anul 19829. La fel, Anne Applebaum, cunoscuta 
cercetătoare din Marea Britanie a fenomenului 
concentraționar stalinist, vorbește de riscurile la 
care se supuneau persoanele care intenționau să 
treacă granița în România10. Și mai departe au 
mers alți autori, precum Robert Service, inves-
tigând particularitățile regimurilor comuniste în 
varii părți ale planetei și făcând comparații cu 
derapajele de la normele dreptului înregistrate în 
unele state democratice11. Un fapt interesant pe 
care ar trebui să-l menționăm este că deportări-
le12 adversarilor sistemului comunist în Siberia 
nu au fost o măsură inventată de bolșevici, ci 
s-au practicat încă din vremea regimului țarist13; 
în plus, represiunile au fost orientate împotriva 
tuturor națiunilor încorporate Uniunii Sovieti-
ce14, inclusiv contra celor din regiunea în care 
s-a născut și s-a format Iosif Stalin15. 

În opinia unor cercetători aflați în siajul is-
toriografiei sovietice, „deportarea elementelor 

dubioase sub aspect politic era o măsură ine-
vitabilă”16, în timp ce specialiștii fenomenului 
concentraționar stalinist subliniază că „depor-
tările au constituit acte de crimă în masă mo-
tivată etnic”17. Totuși, majoritatea istoricilor 
străini se concentrează pe teroarea practicată de 
bolșevici împotriva națiunilor mai numeroase 
din U.R.S.S. (rusă și ucraineană), a popoarelor 
care au fost extrem de puternic afectate de politi-
cile represive staliniste (națiunile baltice, cauca-
ziene, tătarii din Crimeea, germanii din Rusia și 
altele)18 și chiar împotriva liderilor de partid ori 
a membrilor simpli19.

În ceea ce privește chestiunea represiuni-
lor sovietice în nordul Bucovinei, numărul 
publicațiilor nu este unul care să impresioneze 
și chiar studiile unor autori occidentali dedicate 
analizei politicii totalitare împotriva popoarelor 
neruse practic nu reflectă destinul dramatic al ro-
mânilor bucovineni20. Lipsa accesului la fonduri-
le documentare ale fostelor organe de securitate 
sovietice face anevoioasă analiza și interpretarea 
evenimentelor și proceselor care s-au produs cu 
șapte–opt decenii în urmă, în timp ce volumele 
realizate în colaborare internațională21 se consti-
tuie mai degrabă pe mărturiile supraviețuitorilor 
ori relatările din presă, decât pe materialul ar-
hivistic. Primele informații documentare despre 
tragedia de la Fântâna Albă au apărut la scurt 
timp după revenirea administrației române în 
nordul Bucovinei, atunci când ziaristul Ion Do-
minte a realizat o documentare la fața locului, 
la împlinirea unui an de la masacrul din poiana 
Varniței22. Aceeași metodă a istoriei orale a fost 
pe larg folosită de ziaristul Dumitru Covalciuc 
care, timp de peste două decenii (până în anul 
2018) a publicat în almanahul „Țara Fagilor” 
(Cernăuți, Târgu Mureș), câteva zeci de mărturii 
legate de opresiunea sovietică, inclusiv privitoa-
re la Fântâna Albă. Totuși, singurul care a avut 
acces larg la arhivele K.G.B.-ului din Cernăuți, 
reușind să introducă în circuitul științific o serie 
întreagă de rapoarte oficiale și documente întoc-
mite de autoritățile bolșevice, a fost jurnalistul 
ucrainean din Kiev, Мykola Rubanets�*. O mun-
că imensă de adunare a informațiilor privitoare 
la totalitarismul sovietic în nordul Bucovinei a 
fost depusă de Vasile Ilica24 căruia, pentru acti-
vitatea de demascare a ororilor comise de regi-
mul stalinist, urmașii acelui sistem i-au aplicat 
interdicția de a vizita regiunea Cernăuți. 

La 10 mai 2011, Parlamentul României a vo-
tat Legea nr. 68 pentru instituirea Zilei naționale 
de cinstire a memoriei românilor – victime ale 
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masacrelor de la Fântâna Albă și alte zone, ale 
deportărilor, ale foametei și ale altor forme de 
represiune organizate de regimul totalitar sovie-
tic în Ținutul Herța, nordul Bucovinei și întreaga 
Basarabie25. Istoricul Mihai-Aurelian Căruntu 
sugerează că masacrul de la Fântâna Albă din 1 
aprilie ar trebui considerat „punctul culminant al 
represiunii bolșevice la nivelul întregului terito-
riu românesc anexat la U.R.S.S.”�.

Oricâte puncte de vedere s-ar formula în le-
gătură cu cine au fost provocatorii, câte mii de 
persoane au plecat în direcția frontierei, care 
este numărul victimelor și al celor care au avut 
de suferit ulterior, un adevăr nu va putea fi negat: 
în ziua de 1 aprilie 1941, lângă Fântâna Albă, s-a 
comis un asasinat în masă, grănicerii sovietici 
trăgând cu mitralierele împotriva unei coloane 
de oameni pașnici, preponderent români, care 
doreau să evadeze din „raiul” comunist. În cele 
ce urmează vom încerca să reproducem faptele 
certe privitoare la acele tragice evenimente, pre-
cizând că informațiile adunate până în prezent 
nu acoperă întregul episod al tentativei de trece-
re a frontierei sovieto-române și nici nu reflectă, 
cu fidelitate, repercusiunile la care au fost supuși 
participanții și rudele lor de gradul I din partea 
de nord a Bucovinei, în lunile aprilie – iunie 
1941. Pe de altă parte, studierea documentelor 
oficiale, produse de organele de anchetă și de 
justiție sovietice, permite cunoașterea versiunii 
oficiale a evenimentelor care trebuie comparată 
și completată cu mărturiile contemporanilor, cu 
memoriile celor care au avut de suferit sau ale 
celor care au fost implicați ca executanți. 

Anexarea nordului Bucovinei  
la U.R.S.S.

În ceea ce privește regiunea istorică în care se 
află localitatea Fântâna Albă, aceasta a cunoscut 
mai multe schimbări de administrații. Astfel, la 
1774, partea de nord a Moldovei a fost ocupată 
de trupele habsburgice și, în anul 1775, a fost 
oficial inclusă în rândul posesiunilor Curții de la 
Viena. După încheierea Primului Război Mondi-
al, Bucovina s-a unit cu Regatul României, iar la 
28 iunie 1940, Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, întemeindu-se pe prevederile proto-
colului adițional secret anexat Pactului Molo-
tov-Ribbentrop, din 23 august 193926, profitând 
de înțelegerea cu Hitler, de prăbușirea alianțelor 
antirevizioniste și de capitularea Franței, a deter-
minat guvernul României să dispună evacuarea 
Basarabiei, părții de nord a Bucovinei și plasei 
Herța din ținutul Dorohoi. După desprinderea 

din Regatul României, teritoriile respective au 
fost divizate, apoi alipite Republicii Sovietice 
Socialiste Ucrainene (partea de nord și cea de 
sud a Basarabiei, nordul Bucovinei și localitățile 
din ținutul Herța) și nou-formatei Republici So-
vietice Socialiste Moldovenești (mare parte a 
Basarabiei și câteva raioane din Republica Au-
tonomă Sovietică Socialistă Moldovenească). 
Pentru majoritatea populației regiunilor anexa-
te de sovietici, schimbarea administrației a re-
prezentat un adevărat șoc social. Bucovinenii, 
„regățenii” (locuitorii ținutului Herța) și chiar 
basarabenii care avuseră experiența unui secol 
de administrație rusă s-au pomenit într-o altă 
lume, necunoscută lor, care funcționa după alte 
reguli și norme decât cele ale societății capitalis-
te din care au făcut parte de mai bine de un se-
col și jumătate. Chiar din primele zile de regim 
sovietic, bolșevicii au întreprins acțiuni menite 
să demanteleze societatea tradițională și să în-
scrie populația în structurile sociale, economice, 
politice și ideologice comuniste. Astfel, partide-
le politice au fost declarate ilegale, societățile 
culturale și naționale au fost interzise, presa a 
fost desființată, marile întreprinderi, băncile și 
moșiile întinse au fost naționalizate, iar ideolo-
gia marxist-leninistă a devenit singura paradig-
mă care trebuia să furnizeze răspunsuri la toate 
întrebările și să ofere soluții la toate probleme-
le. Mai rău, în regiunile anexate s-au introdus 
normele așa-zisei economii socialiste planifi-
cate care au făcut ca populația să se confrunte, 
încă din primele luni de administrație sovietică, 
cu grave lipsuri de bunuri de larg consum, de 
strictă necesitate. Într-o Hotărâre strict secre-
tă a Biroului Comitetului Regional Cernăuți al 
Partidului Comunist (bolșevic) Ucrainean, din 
18 noiembrie 1940, se propunea selectarea unui 
număr suplimentar de 50 de persoane vorbitoare 
de limbă română care, constituite în echipe sub 
coordonarea comuniștilor din activul de partid 
regional, să fie trimise „în satele în care marea 
majoritate a populației este de naționalitate ro-
mână” pentru a efectua „agitație politică” și 
„activitate de convingere a maselor”. Totodată, 
structurilor de partid li s-a cerut să intensifice 
propaganda comunistă și „să explice în mod 
corect politica partidului bolșevic în chesti-
unea națională”, iar instituțiilor responsabile 
de comerț să asigure furnizarea „bunurilor de 
strictă necesitate (sare, chibrituri, kerosen, făi-
nă, încălțăminte, manufactură)” în localitățile 
din preajma frontierei27. Politica națională, așa 
cum o înțelegeau bolșevicii, s-a manifestat prin  
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neasocierea românilor în structurile de partid (în 
noiembrie 1940, în cadrul Comitetului Regio-
nal Cernăuți al Partidului Comunist /bolșevic/ 
Ucrainean erau doar șapte comuniști care stăpâ-
neau limba română28) și de stat, impunerea lim-
bilor ucraineană și rusă la nivelul unei populații 
care, în zonele de la sud-est, sud și sud-vest de 
orașul Cernăuți, nu le cunoștea deloc. De pildă, 
în noiembrie 1940, Ion al lui Ilie Bercea, țăran 
înstărit din satul Ostrița, arestat în timpul efec-
tuării tentativei de trecere a frontierei în noaptea 
de 16 spre 17 noiembrie 1940, în cadrul anche-
tei efectuate de reprezentanții N.K.V.D.-ului29*, 
explica motivele ce l-au determinat să fugă din 
U.R.S.S.: „Nu vreau să trăiesc aici, lucrând în 
selpo [asociație rurală de consumatori], eu tre-
buie să întocmesc documentele în limba ucrai-
neană, trebuie să învăț limba ucraineană, eu 
urăsc limba ucraineană. Dacă îmi veți propune 
să rămân aici și să mă întorc la familie, mai bine 
legați-mi o piatră de gât, aici eu nu voi rămâne și 
mă voi îneca în Prut”30.

Practic, chiar în prima lună a stăpânirii 
bolșevice, în toate comunele bucovinene au 
fost arestați foștii membri ai partidelor politice, 
jandarmi, primari și secretari de primărie, ani-
matorii vieții cultural-naționale, agenți fiscali, 
sanitari ș. a., adică persoanele care se încadrau în 
cele 12 categorii sociale și politice evidențiate în 
instrucțiunile N.K.V.D.. Cei mai mulți din aces-
te categorii de „dușmani ai poporului” au fost 
deportați în Siberia, membrii familiilor acestora 
urmând aceeași cale a strămutării în lagărele din 
partea răsăriteană a Uniunii Sovietice. Astfel, 
la o lună din momentul instalării puterii comu-
niste în Basarabia și nordul Bucovinei, Bog-
dan Kobulov, adjunctul Comisarului N.K.V.D. 
al U.R.S.S., semna, la 2 august 1940, un ordin 
prin care se dispunea deportarea din regiunile 
românești încorporate R.S.S. Ucrainene a unui 
număr de 12 191 de „elemente antisovietice”32. 
În luna august 1940, din gara orașului Cernăuți, 
cu destinația Siberia au plecat două eșaloane în 
care fuseseră încărcați deportații33. 

Începuturile deportărilor
Toate măsurile menționate mai sus nu au fost 

suficiente pentru a loializa masele, bucovinenii, 
în special cei din localitățile cu populație ma-
joritar românească, manifestând rezistență în 
fața politicii de sovietizare și alegând pribegia 
pe teritoriul României. Chalyi, secretarul Co-
mitetului Raional Cernăuți de partid, raporta 
șefilor de la regiune, la 31 decembrie 1940, că 

cele mai intense agitații „naționaliste” sunt în 
localitățile Ostrița, Lucovița, Ceahor și Corovia 
și că Mykola Hnatiuk, din Slobozia, care orga-
nizase trei treceri ilegale ale frontierei, pregătea 
un nou grup de 500–600 de persoane. Totodată 
el informa că în Ceahor continuă să acționeze o 
„grupă contrarevoluționară locală” care, în no-
iembrie, planificase o trecere în masă a graniței, 
dar informatorii locali au raportat N.K.V.D.-ului 
și operațiunea nu a mai putut fi executată34.

Pentru a preveni exodul în masă, Ivan 
Hrushetsky, prim-secretar al Comitetului Regi-
onal Cernăuți al Partidului Comunist (bolșevic) 
Ucrainean, într-un raport privind emigrarea 
ilegală a românilor, propunea, la 24 noiembrie 
1940, adoptarea următoarelor măsuri: „a) Efec-
tuarea relocării populației de pe fâșia de fron-
tieră de 800 de metri. b) Deportarea din fâșia 
de 7 ½ kilometri a foștilor membri ai partidelor 
contrarevoluționare și a chiaburilor”35. 

La 4 decembrie 1940, căpitanul de securitate 
Martynov, șef al Direcției N.K.V.D. pentru Regi-
unea Cernăuți, înainta Guvernului R.S.S. Ucrai-
nene propunerea de deportare a unui număr de  
2 057 persoane36. Tabelul cuprindea numele a 
141 foști polițiști, 245 înalți funcționari, 77 foști 
agenți ai Siguranței, 855 mari comercianți, 302 
mari proprietari de imobile, 227 industriași, 74 
mari proprietari de terenuri, 80 prostituate și 26 
alb-gardiști37*38. În ceea ce privește mediul rural, 
lovitura a fost dată categoriei sătenilor mijlocași, 
ale căror gospodării solide le asigurau toate cele 
necesare unui trai decent, dar și comerciali-
zării produselor obținute pe piață. Autoritățile 
comuniste vedeau în această categorie socia-
lă principalul obstacol în calea naționalizării 
pământurilor și colectivizării gospodăriilor 
țărănești. În consecință, la finele lunii februarie 
1941, au fost întocmite liste speciale pe care s-au 
regăsit 3 970 de gospodării ale așa-zișilor chia-
buri din Regiunea Cernăuți. În primăvara anului 
1941 cele aproape patru mii de familii de săteni 
înstăriți au fost deportate în Kazahstan sau Sibe-
ria, în vederea „reeducării”.

Anexarea de către U.R.S.S. a unor terito-
rii imense (partea estică a Poloniei, inclusă în 
R.S.S. Ucraineană și R.S.S. Belarus; republicile 
baltice – Estonia, Letonia, Lituania, partea răsă-
riteană a Careliei finlandeze, Basarabia, nordul 
Bucovinei și ținutul Herța) a determinat Kremli-
nul să procedeze la eficientizarea activității or-
ganelor de represiune. Ministerul de Interne 
era o structură-mamut care funcționa nu atât 
de flexibil precum își dorea Stalin. Din acest 

Golgota Bucovinei



38                   Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021 Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021                    39                   

motiv, la 3 februarie 1941, printr-un Decret al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.40, 
adoptat pe baza Hotărârii Biroului Politic al 
Partidului Comunist (bolșevic) Unional din 
aceeași zi41, s-a dispus reorganizarea acestuia 
prin extragerea organelor de securitate și orga-
nizarea lor în cadrul unui minister distinct: Co-
misariatul Poporului pentru Securitatea Statului 
(N.K.G.B.). Drept urmare, în februarie 1941, 
din cadrul Direcției N.K.V.D. pentru Regiunea 
Cernăuți au fost separate subdiviziunile infor-
mative și contrainformative și plasate în cadrul 
Direcției N.K.G.B.. pentru Regiunea Cernăuți, 
cu angajați din afara Bucovinei.

Repatrierile bucovinenilor  
în România

Timpul extrem de scurt acordat de Moscova 
autorităților române pentru evacuarea Basarabi-
ei și nordului Bucovinei nu a îngăduit bucovi-
nenilor, în special civililor, să se retragă în fața 
înaintării Armatei Roșii, numeroase familii po-
menindu-se separate de noua linie a frontierei. 
Mai mult, Comandamentul sovietic a emis un 
ordin prin care dispunea reținerea populației și 
interzicea evacuarea bunurilor și a mijloacelor 
de transport, animalelor, căruțelor luate de la 
populația locală precum și a altor bunuri42. Au 
existat situații în care persoanele care se refu-
giau au fost oprite din drum de către soldații 
sovietici, fiind nevoite să revină în localitățile 
de origine. La 3 iulie 1940, un anunț oficial al 
autorităților bolșevice informa populația regiu-
nii ocupate că noua graniță cu România este în-
chisă „cu lacăt”43. După finalizarea operațiunii 
de ocupare a teritoriilor românești, paza fronti-
erei a fost transferată, începând cu ora 14.00 a 
zilei de 8 iulie, trupelor de grăniceri din cadrul 
N.K.V.D.44.

Pentru a putea pleca din U.R.S.S., do-
ritorii trebuiau să depună cereri justificate, 
adresate Comisiei mixte sovieto-române de re-
patriere înființată în luna iulie 1940. La 20 iulie, 
autoritățile sovietice și-au dat acordul cu privire 
la evacuarea funcționarilor și militarilor români, 
precum și a populației civile în condițiile în care 
aceștia vor opta pentru strămutarea în Româ-
nia47. Numărul persoanelor repatriate din nordul 
Bucovinei nu este cunoscut, cifrele existente do-
vedindu-se contradictorii. De pildă, prin Adresa 
nr. 490, din 7 octombrie 1940, autoritățile sovie-
tice au adus la cunoștința guvernului României 
că, până la finele lunii sep tembrie, în teritoriile 
ocupate au fost eliberate permise de repatriere 

pentru 13 750 de persoane. În schimb, partea 
română, conform informațiilor deținute de ge-
neralul Ion Aldea, reprezentatul României în 
Comisia mixtă româno-sovietică de la Odesa, 
informa Moscova că, în intervalul iulie–septem-
brie 1940, din teritoriile evacuate s-au repatriat 
8 402 persoane, din care 1 642 de locuitori din 
regiunea Cernăuți48.

Pentru unii bucovineni, o șansă în plus de a 
se refugia de sub administrația sovietică a apă-
rut după 4 septembrie 1940, în urma încheierii 
Acordului sovieto-german cu privire la strămu-
tarea germanilor din Basarabia și nordul Buco-
vinei49. Având în vedere relațiile de prietenie 
dintre Moscova și Berlin, autoritățile sovietice 
nu au împiedicat activitatea reprezentanților 
Germaniei în Comisia mixtă de repatriere, pe 
listele celor care urmau a fi evacuați figurând 
atât etnicii germani, cât și membrii familiilor 
mixte sau deținuții condamnați înainte de 28 
iunie 1940. În pofida faptului că reprezentanții 
Kremlinului în Comisia mixtă urmăreau ca pe 
liste să nu fie incluși etnici români sau ucraineni, 
în tabelele cu persoanele strămutate s-au regăsit 
și multe nume negermane50.

La 19 octombrie, oficialii sovietici din co-
misia de repatriere de la Băhrinești au anunțat 
sistarea transporturilor cu repatriați, motivând 
acest fapt prin atitudinea românilor bucovineni 
care „refuză să se întoarcă în România”. În acele 
zile însă, doar din satele Mahala și Ostrița erau 
împiedicați să se strămute din U.R.S.S. câteva 
sute de locuitori care depuseseră cereri de apro-
bare a plecării51. La 12 decembrie 1940, Comi-
sariatul Poporului pentru Afacerile Străine al 
U.R.S.S. și-a anunțat reprezentanții în Comisia 
mixtă că frontiera sovieto-română a fost închisă 
pentru repatrierile din Basarabia și nordul Bu-
covinei52. 

Fenomenul trecerii ilegale  
a frontierei sovieto-române

Chiar și în condițiile în care funcționa Co-
misia mixtă (care era extrem de selectivă cu 
solicitanții), mulți români au decis să părăsească 
ilegal teritoriul U.R.S.S. Astfel, un grup de ti-
neri (17 persoane) din satele fostului ținut Herța 
au trecut în România în noaptea de 13 spre 14 
octombrie 1940, iar un alt grup (14 persoane) a 
reușit să treacă frontiera în noaptea de 18 spre 
19 octombrie53.

Împiedicarea și, ulterior, interzicerea strămu-
tărilor i-au determinat pe bucovineni să caute 
căi de trecere ilegală a graniței. În acest sens, 
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refugiații planificau din timp, în taină, plecarea 
și încercau să identifice persoane de nădejde din 
localitățile din preajma frontierei care, în calitate 
de călăuze, să îi ajute să ocolească patrulele de 
grăniceri sovietici. Astfel, în noaptea de 16 spre 
17 noiembrie 1940, Dumitru Tcaciuc, Gheorghe 
Țurcan și Andrei Soprovici din satul Ostrița (ra-
ionul Cernăuți), foști membri ai mișcării legio-
nare, au organizat trecerea ilegală a frontierei a 
unui grup de aproximativ 150 de persoane, pre-
ponderent români, din localitățile Ostrița, Ma-
hala, Boian, Cotul Hotinului (Cotul Boianului), 
Mamornița, Lucovița și altele. Potrivit raportu-
lui întocmit la 24 noiembrie de Ivan Hrushetsky, 
prim-secretar al Comitetului Regional Cernăuți 
al Partidului Comunist (bolșevic) Ucrainean, 
și adresat lui Nikita Hrușciov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
(bolșevic) Ucrainean, timp de mai multe zile cei 
trei au colindat satele menționate, promițând să-
tenilor „un trai mai bun” în România�. În nota 
întocmită de căpitanul Martynov, șef al Direcției 
N.K.V.D. pentru Regiunea Cernăuți, se preciza 
că grupul era înarmat cu două puști, opt puști cu 
țeavă tăiată și multă muniție. Sătenii, folosind 
armele și tăind gardul din sârmă ghimpată, au 
reușit să treacă frontiera54 în zona Pichetului de 
grăniceri nr. 2 din raionul Herța, militarii sovie-
tici capturându-l doar pe Ion Bercea. Un alt grup 
alcătuit din peste 80 de persoane a reușit, în sea-
ra zilei de 17 noiembrie 1940, să treacă granița 
în zona localității Probotești, lângă Herța55.

Într-un timp relativ scurt, N.K.V.D.-ul a cre-
at propria rețea de „călăuze” care, fie denunțau 
pregătirile de trecere frauduloasă a frontierei, fie 
conduceau grupurile direct în mâinile grănice-
rilor. Nu întâmplător, în multe cazuri sătenilor 
li se cerea să fie pregătiți pentru eventuale con-
fruntări cu militarii sovietici. De pildă, în noap-
tea de 19 noiembrie 1940, 40 de familii din satul 
Suceveni, însumând un număr de 105 persoane, 
înarmate cu 20 de puști și pistoale, au încercat 
să trea că în România prin zona localității Fântâ-
na Albă. Fiind descoperiți de grăniceri, în urma 
schimbului de focuri s-au înregistrat trei morți 
din rândul sătenilor. Deși alte două persoane 
rănite au fost oprite de militarii sovietici, restul 
membrilor grupului, din care cinci erau răniți, 
a ajuns la Rădăuți. În urma anchetei efectuate 
de reprezentanții N.K.V.D., rudele apropiate ale 
celor 105 persoane care întreprinseseră tentati-
va de trecere a frontierei sovieto-române au fost 
arestate și deportate56. O încercare similară, or-
ganizată de Radu Drăgănuș din Ostrița, în noap-

tea de 16 decembrie 1940, a unui grup compus 
din 26 locuitori din Ostrița, trei din Lucovița și 
cinci din Ceahor, s-a bucurat parțial de succes, 
unii dintre refugiați fiind arestați de grăniceri57.

În schimb, despre grupul alcătuit din peste 
150 de locuitori din Mahala, Ostrița, Horecea și 
alte sate care a procedat la trecerea frontierei în 
noaptea de 27 spre 28 ianuarie 1941, o scurtă pe-
rioadă s-a crezut că a reușit să treacă gra nița fără 
să fie surprins de grăniceri și să ajungă în Româ-
nia58. Deplasarea grupului condus de profesorul 
Vasile Morarean, din Ostrița, a fost sesizată în 
jurul orei 6 dimineața, lângă localitatea Lunca, 
de patrulele sovietice care au tras împotriva be-
jenarilor. Sub gloanțele bolșevice au căzut 14 
persoane, iar 50 au fost arestate. Ancheta a durat 
două luni de zile, iar în cadrul ședinței Tribu-
nalului militar al Armatei a 12-a a Districtului 
militar special Kiev, ținută în Penitenciarul din 
Cernăuți în zilele de 28–31 martie 1941, 12 per-
soane au primit sentința capitală, iar 38 au fost 
condamnați la câte 10 ani de închisoare, fiind 
deportați ulterior în lagărele de concentrare din 
Siberia59.

Deoarece știrea despre faptul că refugiații 
au nimerit sub gloanțele grănicerilor nu s-a 
propagat în spațiul public, „reușita” grupului a 
inspirat alți săteni. Astfel, în noaptea de 6 spre 
7 februarie 1941, un grup de peste 500 de per-
soane din aceleași localități (Buda, Mahala, 
Cotul Ostriței, Șirăuți, Horecea și Ostrița) a 
pornit spre România. Dar autoritățile sovietice 
erau la curent cu pregătirea tentativei de repa-
triere, grație datelor oferite de un informator60. 
Grănicerii au pregătit o ambuscadă la Lunca, 
pe valea Prutului, și au tras cu mitralierile din 
două sau chiar trei61 direcții împotriva civililor. 
Potrivit mărturiilor contemporanilor, sub tiruri-
le militarilor sovietici și-au găsit moartea circa 
patru sute de persoane62, între care N. Merticar, 
N. Nica și N. Isac, indicați drept organizatori ai 
marșului spre graniță. Profitând de întuneric (era 
în jurul orei 6 dimineața), circa 4063 de persoane 
(după alte date, 5764) au reușit să treacă fronti-
era. Din întreg grupul, 44 de persoane au fost 
capturate de grăniceri și, apoi, au fost acuzate 
de activitate antisovietică și de constituire a unei 
„organizații contrarevoluționare”. 12 bucovi-
neni (Dumitru Costan, Dumitru Bălan, Nicolae 
Purici – considerați conducători ai organizației 
contrarevoluționare și organizatori ai trece-
rii frauduloase a frontierei, iar Toader Petriuc, 
Vasile Ieremia, Vasile Doroș, Dumitru Nandriș, 
Martin Magdalin, Gheorghe Găina, Mihai  

Golgota Bucovinei



40                   Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021 Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021                    41                   

Maierschi, Ion Bujenița și Vasile Moldovan, în 
calitate de membri activi ai aceleiași organizații) 
au primit sentința capitală pronunțată, la 14 
aprilie 1941, de Tribunalul militar al Districtu-
lui militar special Kiev. Celorlalți 32 de români 
bucovineni li s-au aplicat pedepse mai „blânde”: 
câte 10 ani de muncă silnică și 5 ani lipsire de 
drepturi politice fiecare, precum și confisca-
rea avutului. Totodată, membrii familiilor ce-
lor implicați în tentativa de la Lunca au fost 
deportați în Siberia65. Din punctul de vedere al 
numărului de persoane căzute victime regimului 
sovietic într-un singur loc, tragedia de la Lunca, 
din 6–7 februarie 1941, reprezintă cel mai mare 
masacru comis de bolșevici împotriva românilor 
după ocuparea nordului Bucovinei și Basarabiei.

Pe lângă aceste tentative de trecere în masă a 
frontierei sovieto-române, au existat nenumărate 
inițiative individuale sau de grup restrâns (fami-
lii, prieteni, vecini etc.), care arareori au fost îm-
piedicate de către grănicerii sovietici.

Potrivit datelor autorităților sovietice, din 
sectorul controlat de Detașamentul 97 grăni-
ceri, care acoperea o zonă vastă ce începea de 
la graniță și continua până la o linie de 7,5 km 
de Cernăuți, pe parcursul lunilor iulie–noiem-
brie 1940, a reușit să se refugieze ilegal în Ro-
mânia un număr de 471 de persoane. Din satele 
aflate dincolo de linia menționată, din raioanele 
Cernăuți rural, Sadagura, Noua Sulița, Zastavna 
și Vașcăuți, în lunile iulie–decembrie s-au repa-
triat clandestin 628 de persoane66, din care cir-
ca 30 din satul Ostrița67 (astăzi parte a comunei 
Ostrița, raionul Cernăuți). 

Pe lângă măsurile legate de întărirea pazei 
frontierei, de constituire a unor rețele de infor-
matori și de „călăuze”, organele N.K.V.D.-ului 
au procedat la întocmirea listelor cu mem-
brii familiilor celor care, după 28 iunie 1940, 
fie au plecat în România, fie nu au revenit în 
localitățile de origine. Chiar dacă locuitorii Re-
giunii Cernăuți de jure încă nu erau cetățeni ai 
U.R.S.S. (cel puțin până în 8 martie 1941, când 
printr-un Decret al Prezidiului Sovietului Su-
prem al U.R.S.S. tuturor locuitorilor Basarabiei 
și nordului Bucovinei li s-a atribuit retroactiv – 
de la 28 iunie 1940 – cetățenia sovietică, anulân-
du-se cea română68), persoanele din categoriile 
menționate mai sus au fost catalogate drept „tră-
dători de patrie”. În urma activităților de docu-
mentare a dispariției unor locuitori, pe listele 
datate cu 1 ianuarie 1941 au fost introduse nu-
mele a 1 085 de persoane din așezările care in-
trau în aria de responsabilitate a Detașamentului 

97 grăniceri. Din celelalte localități, potrivit 
informațiilor culese până la 7 decembrie 1940, 
în tabel au fost trecute numele a 1.294 persoa-
ne. Autoritățile au consemnat, pe baza unor 
denunțuri, și numele bucovinenilor care doar 
își exprimaseră intenția de a se repatria în Ro-
mânia69. De asemenea, autoritățile constatau că 
din „raiul bolșevic” se refugiau nu doar româ-
nii70 sau oamenii înstăriți71. Potrivit estimărilor 
realizate de cercetătorul ucrainean Igor Burkut, 
în perioada iulie 1940 – iunie 1941, din Regi-
unea Cernăuți s-au strămutat în România circa 
șapte mii de persoane72. În realitate, numărul 
refugiaților a fost mult mai mare, fiindcă numai 
în lunile iulie și august 1941 au revenit în nordul 
Bucovinei 6.827 persoane73. Evident, procesul a 
continuat și în toamna anului 1941, iar o parte 
dintre refugiați și repatriați74 nu s-a mai întors în 
Bucovina, preferând să aștepte sfârșitul războiu-
lui în interiorul României.

Campania de depunere a cererilor  
de repatriere

Între timp, în noul context marcat de dimi-
nuarea șocului suferit de societatea românească 
în vara anului 1940 și de stabilizarea situației 
politice interne, în condițiile unei apropieri tot 
mai strânse a Regatului României de Germa-
nia nazistă, partenerul Uniunii Sovietice în re-
alizarea anexiunilor teritoriale în estul Europei, 
relațiile politico-economice dintre București și 
Moscova au cunoscut o relativă înviorare. La 26 
februarie 1941, guvernele României și U.R.S.S. 
au încheiat Tratatul de comerț și navigație, pre-
cum și un Acord privind schimbul de mărfuri și 
plăți, acest moment influențând în mod pozitiv 
atitudinea bolșevicilor față de românii din nor-
dul Bucovinei și Basarabia. La 28 februarie, 
Grigore Gafencu, ministrul român la Moscova, 
comunica la București că „guvernul sovietic 
dorește să rezolve în mod definitiv” chestiunea 
repatrierilor. În acest sens, autoritățile bolșevice 
au fost de acord să accepte repatrierea persoa-
nelor care ar fi putut demonstra fosta lor calitate 
de funcționari sau militari ori pentru cazurile de 
reîntregire a familiilor75. 

Din 15 februarie 1941, Comisia de repatriere 
din Cernăuți și-a reluat activitatea. Potrivit unui 
raport întocmit de Grigore Gafencu, în lunile mar-
tie–iunie 1941, oficial s-au repatriat, „aproape  
1 000 de persoane”, mult sub numărul doritori-
lor76. Știrea cu privire la posibilitatea depunerii 
cererilor „în limba ucraineană sau rusă”77 pentru 
repatriere s-a răspândit rapid în mediul rural. În 
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satele românești din raioanele Herța, Storojineț 
și Hliboca circula zvonul potrivit căruia 
bolșevicii vor accepta strămutarea bucovineni-
lor la fel cum au permis repatrierea germanilor 
din Bucovina și Basarabia. Pentru a fi înscriși pe 
liste, locuitorii erau îndrumați să depună cererile 
la secțiile raionale ale N.K.V.D.-ului78. Petițiile 
erau redactate de secretari de primării, avocați, 
învățători sau elevi care stăpâneau ucraineana 
ori rusa, între cei nominalizați de săteni în ca-
drul anchetei efectuate de organele N.K.V.D.-
ului numărându-se Sidor Kobelea, secretarul 
primăriei Pătrăuții de Jos, Gusta Greif, angajata 
aceleiași primării, Orest Dugan, cârnățar, dar și 
Gheorghe Druciuc, din Corcești79 sau, conform 
propriei mărturii, Vasile Ilica (elev, în vârstă de 
17 ani) din Broscăuții Noi80.

În primele săptămâni, organismele abilitate 
au acceptat înaintarea cererilor de repatriere, dar, 
constatând că fenomenul devine unul de masă, în 
rândul solicitanților numărându-se inclusiv et-
nici ucraineni, operațiunea a fost sistată sub pre-
textul că, inițial, cei care au primit actele nu au 
înțeles exact ce anume vor sătenii. Autoritățile 
sovietice au anunțat că nu se poate discuta despre 
emigrarea în România, în spatele campaniei re-
spective aflându-se „spionii” și „provocatorii”81. 
Suspendarea procesului petiționar a provocat 
agitație în rândul locuitorilor, mulți considerând 
că au ratat șansa de a se repatria, spre deosebire 
de acei concetățeni mai norocoși care reușiseră 
să depună cereri. Drept urmare, în ziua de mier-
curi, 26 martie 1941, la ora 10 dimineața, în fața 
Consiliului raional Storojineț s-au adunat, cu ce-
reri de repatriere, sute de săteni din localitățile 
Ciudei, Cupca, Pătrăuții de Sus, Pătrăuții de Jos, 
Ropcea și Storojineț, cărora secția raională a 
N.K.V.D.-ului le refuzase primirea solicitărilor 
de strămutare. Secretarul Consiliului raional a 
transmis solicitanților că nu poate discuta cu ei, 
transmițându-le să aibă însă răbdare fiindcă este 
așteptat să ajungă la Storojineț un repre zen tant 
al Kievului. În scurt timp a sosit și delegatul de 
la centru, respectivul fiind Vasile Luca, unul din-
tre militanții Partidului Comunist Român, stabi-
lit în toamna anului 1940 în U.R.S.S. și ales, în 
ianua rie 1941, din partea regiunii Cernăuți, în 
Sovietul Suprem (Parlamentul) al Republicii So-
vietice Socialiste Ucrainene. Încercând să con-
vingă mulțimea că nici nu se poate vorbi despre 
repatriere, Vasile Luca a subliniat că bucovinenii 
trebuie să fie încântați de statutul de cetățeni ai 
U.R.S.S., iar strămutarea în România nu are rost 
fiindcă acest stat este pe cale de dispariție82. Vo-

cile de blamare a discursului și huiduielile tot 
mai puternice l-au împiedicat să-și încheie cu-
vântarea, fiind nevoit să se refugieze în clădirea 
Consiliului Raional. Pentru a dispersa sătenii, un 
angajat a comunicat celor adunați că la Consiliul 
Raional nu mai pot fi depuse cereri, în schimb ele 
pot fi înaintate Consiliului Orășenesc Storojineț. 
Numai că, în apropierea Consiliului Orășenesc, 
aflat la circa 200 de metri, militarii sovietici au 
blocat înaintarea coloanei, interzicând apropie-
rea de această instituție. Constatând că au fost 
înșelați, în urma unor discuții purtate la nivelul 
unor grupuri, s-a decis ca marți, 1 aprilie, toți 
cei care nu vor să mai rămână sub administrația 
sovietică, să se întâlnească în satul Suceveni și 
să pornească în mod organizat spre frontieră83. 

În ziua de 28 martie, potrivit mărturiei lui 
Simion al lui Teodor Pojoga, din Pătrăuții de 
Sus, la sediul primăriei din Pătrăuții de Jos el 
a găsit în jur de 40–45 de persoane84, cărora 
Sidor Kobelea, secretarul primăriei, le-a adus la 
cunoștință următoarele: „Astăzi, după amiază, 
prin telefon, s-a primit aprobarea ca persoanele 
de naționalitate română să poată depune cereri 
la secția raională N.K.V.D. Nu trebuie să vă fie 
frică”. Kobelea arăta și un ziar ucrainean în care, 
chipurile, se vorbea despre posibilitatea plecării 
libere a românilor. Simion Pojoga a răspândit, 
la rândul său, aceste informații, precizând că 
„secretarul primăriei a primit din satul Igești o 
copie ca model cum trebuie redactată cererea de 
plecare definitivă în România”85. 

În ziua de duminică, 30 martie, în centrul sa-
tului Pătrăuții de Sus s-au adunat în jur de 400 de 
persoane, locuitori ai satelor Pătrăuții de Sus și 
Pătrăuții de Jos. Acest grup s-a deplasat la Hlibo-
ca, pentru a înainta cererile, dar instituțiile erau 
închise. La întoarcere, la marginea localității 
Hliboca, în cadrul unui miting improvizat, po-
trivit informațiilor comunicate anchetatorilor 
sovietici de Todor F. Klinger, Gheorghe Crăs-
neanu „a propus tuturor ca în ziua de 1 aprilie 
să meargă cu cererile, în mod organizat, în Hli-
boca”. El a adăugat că știe „un secret, dar îl va 
spune mai târziu”, în cazul în care autoritățile 
vor refuza să aprobe strămutarea86. Gheorghe 
Crăsneanu a îndemnat participanții să informeze 
cât mai multă lume cu privire la plecare, el obli-
gându-se să convoace pentru ziua de marți locu-
itori din satele Prisăcăreni, Prosica, Carapciu și 
altele. Interesant este faptul că Gheorghe Crăs-
neanu a trecut sub tăcere toată implicarea sa în 
organizarea marșului din 1 aprilie, atât în timpul 
anchetei din aprilie–mai 1941 efectuate de către 
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grănicerii români87, cât și în interviul acordat în 
anul 1996 lui Vasile Ilica88. 

În dimineața (ora 6.00) zilei de marți, 1 aprilie 
1941, potrivit informațiilor furnizate ulterior de 
conducerea unității de grăniceri, un grup de cir-
ca 500 de români din Pătrăuții de Sus și Pătrăuții 
de Jos, cu „icoane, drapele albe, topoare, vergi 
de fier”, s-a îndreptat spre Hliboca, „lipind pe 
drum însemne fasciste, scandând diverse lozinci 
naționaliste”89. În schimb, mai târziu, niciunul 
dintre anchetați nu a confirmat faptul că vreun 
participant ar fi avut topor în drumul spre fronti-
eră. Conform sursei citate, coloanei i s-au alătu-
rat circa 1 500 de locuitori din Cupca și Corcești 
și încă aproape 100 de persoane din Suceveni. 
Printre cei care coordonau deplasarea, potrivit 
mărturiilor participanților de rând, s-au numărat 
Gheorghe Plămadă (din Pătrăuții de Jos), Ghe-
orghe Zegrea (din Prisăcăreni), Gheorghe Crăs-
neanu (din Pătrăuții de Jos, originar din Bilca), 
Gheorghe Nistor90* (din Pătrăuții de Jos, născut 
în Bilca). Ajungând în Hliboca, coloana – care, 
potrivit estimărilor martorilor, număra între  
3 000 și 5 000 de persoane – a trecut pe lângă diver-
se instituții sovietice, inclusiv pe lângă Consiliul 
Raional, ajungând la Secția raională a NKVD-
ului. Reprezentanții autorităților (președintele 
Consiliului Raional, comandantul unității de 
grăniceri, cel al NKVD-ului, alți șefi locali) au 
susținut că nu pot înregistra cererile atât timp cât 
nu au primit, în acest sens, dispoziții „de sus”. 

Constatând că nu pot obține permisiune din 
partea puterii, participanții s-au îndreptat spre 
Suceveni, unde un grup de militari sovietici a 
încercat să convingă mulțimea să se disperseze 
și să plece acasă, iar altul a încercat să demon-
teze podul peste râul Siret92. Totodată, preotul 
Simion Ivaniuc din Suceveni a fost forțat să-i 
determine pe oameni să nu plece spre graniță93. 
În timpul acestei adunări, Gheorghe Crăsneanu 
a făcut public ceea ce ținea „secret”: oamenii nu 
au de ce să se teamă fiindcă, potrivit legii, gră-
nicerii nu au voie să tragă în mulțime. La rândul 
lui, Gheorghe Zegrea a declarat că, în cazurile 
în care frontiera este trecută de peste 50 de per-
soane, în oameni nu se va trage. Totodată, ei au 
încercat să convingă participanții că, în general, 
în perioada 1–10 aprilie, pentru români granița 
este deschisă94. 

Masacrul din poiana Varnița
Unii dintre cei care s-au deplasat la Hliboca 

pentru a depune cererile de plecare în România, 
nefiind pregătiți pentru trecerea frontierei, s-au 

întors la casele lor, în timp ce o mare parte din 
participanții la marș, care veniseră cu întrea-
ga familie și cu bagaje de mână, au pornit spre 
graniță96. În frunte cu un drapel tricolor (pentru a 
arăta că sunt români) și altul alb (pentru a semna-
la că au intenții pașnice), cu prapuri bisericești, o 
coloană de circa 2 500 – 3 500 de per soa ne a por-
nit prin pădurea dintre Suceveni și Fântâna Albă 
spre frontieră. Faptul că participanții nu erau 
înarmați o dovedesc rapoartele oficiale întocmi-
te ulterior, din care rezultă că la locul tragediei 
au fost găsite o pușcă, 60 cartușe, o baionetă, 
patru tuburi de cartuș, două pistoale (din care 
unul defect)97. În poiana Varnița, la o distanță 
de circa trei kilometri de hotarul cu România, 
coloana a fost întâmpinată de grăniceri, care au 
tras focuri de avertisment, însă cei din spate au 
continuat deplasarea, împingându-i pe cei aflați 
în fruntea mulțimii. Militarii sovietici au deschis 
focul împotriva oamenilor nevinovați, ucigând 
sau rănind sute de tineri, bătrâni, femei și co-
pii. Gheorghe Amariei și Gheorghe Ursache au 
descris finalul tragediei: „Cei care au reușit să 
scape de rafalele mitralierelor, refugiindu-se în 
pădurea din apropiere, au fost ajunși din urmă de 
cavaleria sovietică și măcelăriți cu sabia, sau în 
cel mai fericit caz luați prizonieri; o mică parte 
numai a putut să scape și să se întoarcă la case-
le lor”98. Potrivit mărturiei lui Florea M. Panțîr, 
din satul Petriceni (fostul raion Hliboca), unul 
dintre supraviețuitorii masacrului (rănit grav 
în piept), militarii sovietici au adus circa zece 
persoane (lipoveni, conform mărturiilor altor 
supraviețuitori) din Fântâna Albă, care au săpat 
o groapă mare în care au fost aruncate cadavrele. 
Au fost convocați toți primarii din zonă care ur-
mau să recunoască locuitorii din satele pe care le 
conduceau. Cei răniți, între care se afla și Florea 
Panțîr, au fost încărcați în căruțe, „precum lem-
nele”, și transportați la Hliboca, de unde au fost 
încărcați în camioane, transferați în spitalul din 
Cernăuți și puși sub pază militară. După vinde-
care, au fost trimiși în penitenciarul din Cernăuți 
și au fost supuși unor interogatorii intense99. 

Un alt grup, alcătuit din peste 100 de români 
din satele Carapciu, Iordănești și Prisăcăreni, 
ajuns în Suceveni în jurul orei 19.00, la câteva 
ceasuri după plecarea coloanei, a nimerit sub 
focul și săbiile militarilor sovietici chiar pe te-
ritoriul satului. Potrivit datelor oficiale, în ma-
sacrul din Suceveni 24 persoane au fost ucise și 
43 rănite100. 

Numărul bucovinenilor căzuți la Fântâna 
Albă nu este cunoscut nici astăzi. Conform ta-
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belelor întocmite după 1990, în pădurea Varniței 
și-au găsit sfârșitul zilelor 54 de persoane (Ca-
rapciu – 8, Cupca – 5, Hliboca – 2, Iordănești – 
9, Oprișeni – 2, Pătrăuții de Jos – 17, Pătrăuții de 
Sus – 3, Suceveni – 5, Trestiana – 3)101. Martorii 
măcelului vorbesc despre un număr de mini-
mum 200 de morți102. Totuși, nu putem exclude 
ca numărul victimelor masacrului din ziua de 1 
aprilie să fi fost și mai mare.

Astfel, dacă din punctul de vedere al numă-
rului celor uciși într-un singur loc, tragedia de la 
Lunca reprezintă cel mai mare masacru comis de 
bolșevici în nordul Bucovinei și Basarabia, din 
perspectiva caracterului de masă al unei acțiuni, 
cu siguranță evenimentele din 1 aprilie 1941, de 
la Hliboca și Fântâna Albă, constituie cel mai 
de amploare protest al locuitorilor din teritoriile 
ocupate de sovietici, opoziția față de comunism 
exprimând-o deschis nu mai puțin de 3 000 de 
oameni.

În urma anchetei efectuate de N.K.V.D., 22 de 
persoane (între care nu se aflau chiar organizato-
rii menționați de numeroși săteni: Sidor Kobelea, 
Gheorghe Crăsneanu/Gheorghe Nistor, Gheor-
ghe Zegrea, Gheorghe Plămadă) au ajuns în fața 
instanței. Interesant este faptul că, deși Sidor Ko-
belea și Gheorghe Zegrea au fost reținuți, elibe-
rarea lor a venit la scurt timp, în ciuda faptului 
că mulți dintre cei anchetați au relatat despre de-
plina lor implicare în demararea și desfășurarea 
campaniei de depunere a cererilor de repatriere. 
În conformitate cu concluziile dosarului penal nr. 
12969*/1941, în iunie 1941, 16 participanți au 
fost pedepsiți cu câte zece ani de muncă silni-
că, confiscarea averii și deportare. Cât privește 
soarta celorlalte șase persoane inculpate în dosa-
rul nr. 12976/1941, una a fost condamnată la trei 
ani de muncă silnică, alta la zece ani, iar celelalte 
la câte opt ani de lagăr104. Potrivit prevederilor 
legislației sovietice, membrii familiilor acesto-
ra, împreună cu cei identificați de sovietici ca 
fiind participanți la marșul de la Fântâna Albă, 
urmau a fi deportați105. Potrivit istoricului Myko-
la Rubanets, tentativele de trecere frauduloasă a 
frontierei sovieto-române în perioada ianuarie–
aprilie 1941 au condus la condamnarea a 1 603 
persoane, membrii familiilor acestora (3 015 per-
soane) fiind, la rândul lor, deportați106.

Concluzii
Revenind la ideile vehiculate în recentele 

publicații din Cernăuți privind implicarea servi-
ciilor speciale române în organizarea marșului de 
la Fântâna Albă, constatăm că nu a fost descope-

rit vreun document care să demonstreze această 
ipoteză, iar trimiterile la pretinsa existență a unor 
informații de acest gen în arhive nu se confir-
mă. Pe parcursul anchetelor efectuate, niciunul 
dintre participanți nu a făcut măcar o aluzie la 
vreo acțiune sau propagandă inspirată din Ro-
mânia anului 1941 sau la prezența unor suspecți 
în localitățile din raioanele Storojineț și Hliboca. 
Dimpotrivă, așa cum aveau să constate autoritățile 
române în perioada imediat următoare acelor eve-
nimente, tragedia s-a produs tocmai din cauza ne-
implicării în campania de rezistență antisovietică 
a unor persoane cu experiență. Potrivit raportului 
adresat de prim-pretorul Plășii Storojineț genera-
lului Corneliu Calotescu, guvernatorul Bucovinei, 
la 21 ianuarie 1943, acțiunea din 1 aprilie 1941 
a eșuat „din lipsă de prevedere și din lipsa unui 
conducător responsabil”107. Mai mult, toate datele 
indică indubitabil că responsabilitatea pentru ma-
sacrul de la Fântâna Albă aparține N.K.V.D.-ului 
și Partidului Comunist (bolșevic) din U.R.S.S. În 
opinia lui Gheorghe al lui Ion Amariei și Gheor-
ghe al lui Ion Ursache, participanți la tentativa de 
trecere a frontierei, zvonul cu privire la campania 
de primire a cererilor de repatriere, „după cum 
s-a putut constata ulterior, a fost lansat de către 
N.K.V.D.-ul rus, pentru ca acesta să vadă care 
sunt sentimentele românilor după aproape un an 
de «fericire» comunistă revărsată asupra acestui 
colț al Bucovinei”108. Având în vedere faptul că 
întreaga campanie de întocmire a cererilor de re-
patriere a fost inițiată de localnici, că organizatorii 
clar indicați în cadrul a numeroaselor depoziții ale 
celor anchetați nici nu au căzut sub gloanțele gră-
nicerilor, nici nu au fost anchetați și condamnați, 
considerăm că ipoteza privitoare la aplicarea unui 
plan al NKVD-ului de a identifica persoanele ne-
loiale regimului prin intermediul campaniei de 
depunere a cererilor de repatriere are toate șansele 
să fie confirmată. Dragoș Opaiț, din Carapciu, par-
ticipant la marșul din 1 aprilie, care reușise să evi-
te arestarea, fiind ridicat cu întreaga familie, la 13 
iunie 1941, și deportat în Siberia, se întreba: „Dar 
poate marșul meu spre graniță a fost doar pretex-
tul pentru deportare?”109 Și autorul ucrainean Pe-
tro Kyrstiuk își pune aceeași întrebare: „De ce nu 
au fost căutați și prinși agitatorii și provocatorii? 
Evident, operațiunea «marșul» a fost elaborată 
undeva mai sus. Și obiectivele acesteia erau să 
provoace conflict, pentru a avea apoi motiv pen-
tru deportarea bucovinenilor în Siberia și stepe-
le Kazahstanului”110. În urma studierii dosarului 
anchetei și a adunării unui număr consistent de 
mărturii ale participanților la marșul spre graniță, 
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Petro Kyrstiuk ajunge o concluzie fermă: „A fost 
o provocare temeinic pregătită din timp. Astfel, 
după evenimentele de la 1 aprilie, N.K.V.D.-ul 
avea motive solide pentru deportarea în Siberia 
și Kazahstan a mii de bucovineni, acuzați de tră-
darea Patriei”111. O mărturie în acest sens aparține 
lui Ilie Cuciureanu, din Pătrăuții de Sus, păstrată 
în dosarul 12969/1941, care a afirmat că în ziua 
de 31 martie consăteanul său, Simion Lișman, i-a 
comunicat că a depus în ziua de 30 martie în Hli-
boca cererea de repatriere. Dar acolo i s-a spus 
că deocamdată nu se aprobă, fiindcă este nevo-
ie de mai multe cereri112. Mai mult, în toată pe-
rioada sovietică masacrul de lângă Fântâna Albă 
a fost subiect tabu, orice referire la acele eveni-
mente putând provoca mari neplăceri persoanei 
respective, „fiindcă K.G.B.-ul nu doarme”113, 
iar „probabil, pentru a șterge definitiv amintirea 
acestui eveniment, la 1 aprilie 1962 poiana a fost 
împădurită”114. Totuși, așa cum arată documen-
tele și mărturiile contemporanilor, bolșevicii nu 
s-au așteptat ca mii și chiar zeci de mii de români 
să nu accepte puterea sovietică, fapt ce a creat 
confuzie la nivelul organelor N.K.V.D.-ului și 
de partid. Eforturile disperate de a stopa afluxul 
solicitanților de strămutare și, apoi, tentativele de 
a dispersa mulțimea care se îndrepta spre graniță 
dovedesc foarte clar că N.K.V.D.-ul și bolșevicii 
au devenit incapabili să controleze situația pe 
care au generat-o. În același timp, șefii locali în 
niciun caz nu puteau permite ca un număr de circa 
3 000 – 5 000 de români, dar și zeci de ucraineni 
să părăsească, într-o singură zi, U.R.S.S.-ul în fa-
voarea României, prin forțarea frontierei. În ochii 
Kievului și Moscovei acest fapt ar fi demonstrat 
incapacitatea trimișilor lor de a organiza procesul 
de comunizare și de convingere a locuitorilor în 
ceea ce privește „superioritatea” sistemului sovie-
tic. Drept urmare, au dispus ca, până în momentul 
în care coloana se va apropia de graniță, înspre 
frontieră să fie deplasate trupe suplimentare care 
să fie pregătite să oprească marșul bucovinenilor. 
Astfel, într-un regim totalitar, o operațiune de de-
mascare a „dușmanilor poporului” s-a transfor-
mat într-un adevărat masacru, cu sute de morți și 
răniți și cu mii de persoane deportate. Iar românii, 
într-adevăr, sunt „vinovați”: sunt vinovați de fap-
tul că nu au acceptat comunismul, sunt vinovați 
că nu au agreat politica sovietelor în domeniul 
economic, politic și religios, sunt vinovați fiindcă 
au dorit să fie liberi.

(Analele Bucovinei, Rădăuți-București, 
nr.2/2021)
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Masacrele de la Lunca și Fântâna Albă:
 veni-va ziua adevărului?

Ștefan BROASCĂ

S-au împlinit 80 de ani de la masacrele de 
la Lunca și Fântâna Albă (Varnița) din 7 

februarie și respectiv 1 aprilie 1941. Însă noi, 
trăitorii de astăzi, nu cunoaștem nici acum prea 
multe lucruri despre acea tragedie a românilor 
din Nordul Bucovinei, mai bine spus a bunei-
lor și părinților noștri, pe care au trăit-o ei atât 
în primul an de ocupație sovietică dinaintea răz-
boiului, cât și ulterior, după reocuparea ținutului, 
odată cu terminarea marii conflagrații mondiale, 
față de ceea ce știau ei înșiși pe atunci. Se părea 
că a trecut suficient timp, în care lumea s-a răsu-
cit de mai multe ori, chipul Europei s-a împânzit 
cu atâtea state noi de nu-și putea închipui nimeni 
vreodată, iar împrejurările în care s-au produs 
acele măceluri ale românilor noștri pașnici așa și 
au rămas neelucidate, după cum încă nu au fost 
identificate toate victimele nevinovate, nu se știe 
unde au fost înhumați acești martiri, care a fost 
soarta celor arestați în urma evenimentelor de 
atunci, ce s-a întâmplat cu ei, ce au avut ei de pă-
timit, fiindcă știm de bună seamă că au suferit ca 
și Iisus pe Golgota. Vrem să știm aceste lucruri, 
avem dreptul să le știm, fiindcă sunt înaintașii 
noștri de aici, oameni ai satelor noastre, în care 
trăim în continuare noi, cei de astăzi, români 
nord-bucovineni de toate vârstele, mai bătrâni 
sau mai tineri. Avem acest drept în virtutea ori-
căror drepturi de oameni ce suntem, dar și a ori-
căror legi care există în orice stat normal, fiindcă 
este vorba de crime împotriva unui popor sau îm-
potriva umanității, cum se spune astăzi, care nu 
au termen de prescripție. Vrem să știm nu pentru 
a pedepsi pe cineva, a trage la răspundere vreun 
stat oarecare sau a impune un oprobriu veșnic 
asupra vreunui regim politic oarecare, deoarece 
nu avem astăzi nevoie de așa ceva – istoria le 
așază pe toate la locurile lor după cum se cuvine 

și fără ajutorul nostru. Vrem să știm pur și simplu 
de ce au fost sacrificați ca niște animale necu-
vântătoare acești români necăjiți, spunem români 
deoarece ei au murit, pentru că erau români într-
adevăr, cu atâta demnitate umană și națională ce 
ne menține nouă trează admirația și recunoștința 
pentru jertfa lor, ne obligă să le cinstim și să le 
păstrăm curată memoria, fiindcă atunci, în aprilie 
1941, le-au fost pângărite doar trupurile, iar mai 
târziu  și în repetate rânduri până și amintirea lor. 
Noi insistăm doar să le deplângem, chiar și acum 
la trecerea atâtor ani, soarta nenorocită de a fi tră-
it într-o epocă vitregă și cruntă, dar totodată s-o 
coroborăm și cu ceea ce trăim noi în prezent într-
un stat cu totul altul, dar nu lipsit de aceleași me-
tehne dominatoare și nesimțite de a ne priva până 
și de cele mai fundamentale drepturi ale omului 
– dreptul la memoria națională, la limba maternă, 
la identitatea etnică, cu unica deosebire că acum 
nu trebuie să mergem la graniță să înfruntăm 
gloanțele grănicerilor, fiindcă suntem lăsați, cu 
multă generozitate ipocrită, ba chiar ”îndemnați” 
frățește, dar stăruitor, să plecăm nu doar în Ro-
mânia, ci aiurea în Europa după o bucată de pâine 
pe care n-o mai putem avea la noi acasă, dar fără 
dreptul de a ne lua și mormintele morților noștri, 
după cum și toate celelalte pe care le-am agoni-
sit timp de multe secole. Așa pustiesc localitățile 
noastre, unde se aciuează tot mai mulți străini, se 
împuținează copiii, iar școlile ce-au mai rămas 
cu tot mai mare neobrazare sunt trecute la o altă 
limbă de predare decât cea maternă care, printre 
altele, a avut trecere sub toate celelalte regimuri 
imperiale și totalitare perindate prin istorie, dar 
nu și în democrația secolului XXI...

Vrem să știm împrejurările în care au fost 
martirizați, cu ce s-au făcut vinovați, de ce au 
trebuit ei să sufere atâta fiind doar niște țărani 
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umili, cu credință în Dumnezeu, cu dragoste 
pentru pământul pe care-l lucrau cu mare os-
teneală și pe care pășeau parcă pe vârful dege-
telor de prea multă venerație față de glia care 
îi hrănea pe ei și familiile lor atunci, dar nu și 
acum, când a devenit pur și simplu chit că o 
povară? Vrem să știm...  Dar nu știm până azi 
aproape nimic. Și n-am făcut nimic ca să știm 
ceva mai mult decât se știa până la momentul 
de față. Deși au apărut în ultimele două decenii 
mai multe cărți, numeroase articole, s-a format 
o specie aparte de fel de fel de cercetători în ale 
istoriei, de specialiști care și-au făcut pe teme-
iul acelor tragice evenimente nu zic o meserie, 
însă cel puțin și-au creat o anumită notorietate 
sau mai bine spus își fac publicitate (mă refer 
la diferiți deputați, foști deputați, pretendenți 
la deputăție, politicieni meschini de toate cali-
brele, veniți nu se știe de unde și cu ce scopuri, 
pretinși lideri, demagogi pestriți și asexuați etc.), 
organizează diferite manifestări și simpozioa-
ne, dau interviuri în anumite zile, țin discursuri 
patetice la locul acelor crime, aduc preoți care 
slujesc tedeumuri, de altfel acestea sunt întot-
deuna emoționante și tulburătoate, ceea ce nu 
se poate spune și despre predicile lor tributare 
acelorași tipicuri oficializate de acum prin ora-
torii de serviciu aleși cu grijă de nu știu cine, 
dar în marea lor majoritate nu sunt decât niște 
funcționari de stat locali sau raionali. Anume ei 
dau tonul în manifestările noastre comemorati-
ve, rostind cuvinte searbăde de serviciu despre 
”crimele regimului stalinist împotriva bucovine-
nilor”, de parcă acești ”bucovineni” nu ar fi avut 
nici mamă, nici tată, de parcă ar fi fost coborâți 
aici cu hârzobul din cer sau ar fi fost aduși de 
nu știu unde, chipurile, prin vicleșug, instigați de 
provocatori (teza respectivă a devenit de acum 
chit că o axiomă), care s-au adunat acolo fără să 
știe ce vreau  și ce urmau să facă, deși ei știau 
prea bine ce vroiau, fiindcă gândeau și simțeau 
ca un tot întreg de aceeași obârșie, avându-și ră-
dăcinile adânci în satele românești de pe Valea 
Siretului, și au venit acolo, la frontiera impusă 
arbitrar peste noapte, cu un scop foarte bine de-
terminat și conștientizat, dându-și seama perfect 
de concesințele pe care le puteau suporta, însă 
dorul fierbinte de țară, dragostea și solidaritatea 
față de neamul de care țineau fiind mai puterni-
ce decât toate amenințările și pericolele reale și 
iminente. 

Dacă vom analiza cu atenție ceea ce s-a scris 
despre Lunca și Fântâna Albă, ne vom convin-
ge că cel puțin în ultimele două decenii nu s-a 
adăugat absolut nimic nou la ceea ce s-a aflat 
și s-a făcut public în anii 90, nu s-a identificat 
numele unor victime noi față de cele cunoscu-
te, nu s-au limpezit împrejurările în care s-au 
produs aceste masacre, care au fost consecințele 
lor, ce s-a întâmplat cu trupurile celor uciși, câți 
au fost în general (în acest sens există cele mai 
mari polemici și declarații dintre cele mai con-
troversate, afirmându-se, oficial, cel puțin de 
autoritățile ucrainene, că ar fi vorba de circa 20 
de victime la Varnița, ceea ce este strigător la 
cer de nedrept, dându-se dovadă de un cinism 
și ipocrizie pur și simplu fără limite, iar pe de 
altă parte la fel de nejustificate și exacerbate 
sunt puseurile ultrapatriotice potrivit cărora ar 
fi fost asasinate aici mii de persoane, ceea ce 
de asemenea reprezintă o enormitate inadmi-
sibilă, fiindcă asemenea presupuneri nefonda-
te pot pune la îndoială în general veridicitatea 
acelor tragice evenimente, ne-ar putea aduce 
acuze de  exagerare  premeditată a numărului 
de victime, ar putea să arunce chiar o umbră de 
suspiciune asupra memoriei românilor cu ade-
vărat martirizați la Lunca și Fântâna Albă, deși 
nu ar fi vina noastră, ci a celor care nu vor să 
facă publice documentele privitoare la ceea ce 
s-a întâmplat acolo. Nu încape îndoială că ase-
menea documente există și dacă s-ar da dovadă 
de puțină omenie și bun simț toate aceste nedu-
meriri ale noastre ar putea fi lesne risipite, ceea 
ce rămâne de neexplicat însă este doar faptul 
care vor fi motivele ce-i determină pe decidenții 
politici de astăzi de la Kiev, Moscova și, de ce 
nu, și de la București, să păstreze în continuare 
intactă negura așezată inițial cu bună știință și 
multă insistență asupra tragicelor evenimente 
de la frontiera sovieto-română arbitrar pusă în 
iunie 1940, ceea ce pe atunci era firesc pentru 
primele două capitale, fiindcă nu puteau răufă-
cătorii să-și recunoască propriile nelegiuiri, însă 
rămân destule semne de întrebare referitoare la 
ultima dintre cele trei menționate de ce s-a făcut 
atât de puțin în vederea elucidării tuturor împre-
jurărilor în care s-au comis aceste masacre îm-
potriva românilor ce pot fi cu mare îndreptățire 
calificate drept etnocid. Se știe că autoritățile 
române de atunci au efectuat nu o singură an-
chetă în această privință, toți refugiații din  
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nordul ocupat al Bucovinei care reușeau să 
treacă granița erau adăpostiți la Rădăuți, unde 
dădeau declarații unor anchetatori speciali cu 
privire la tot ce s-a întâmplat cu ei, dar și referi-
tor la situația rudelor și a conaționalilor  rămași 
în zona anexată de sovietici. Anchete analogice  
s-au întreprins și după revenirea administrației 
române în Bucovina de către Tribunalul din 
Cernăuți (sub responsabilitatea președintelui 
Vasile Hrincu), acum chiar la fața locului –  au 
fost audiați martori, s-au deshumat unele mor-
minte comune de la Lunca și  Varnița, trupurile 
românilor martirizați au fost preluate de rude-
le acestora și înmormântate în satele de unde 
ei proveneau, pe alocuri cu onoruri militare, 
și pe bună dreptate fiindcă acești români sunt 
adevărați eroi ai neamului. La Mahala, bunăoa-
ră, pentru cele peste o sută de victime câte au 
fost descoperite până atunci chiar s-a inaugurat 
un complex comemorativ.  Adică s-au efectuat 
măsurile necesare de drept procesual prevăzute 
în asemenea situații, acțiuni care până la urmă, 
spre regret, nu s-au încheiat și cu un proces pro-
priu-zis în vederea condamnării, în contuma-
cie, a vinovaților de aceste crime. Rezultatele 

acestor anchete privitoare doar la victime și la 
reconstituirea evenimentelor din iunie 1940 și 
până în iunie 1941, dar nu și la cei care au comis 
măcelurile respective ce se încadrează evident 
la ”crime împotriva umanității”, au fost făcute 
publice într-o serie de articole scrise de ziaristul 
Ion Dominte și publicate pe parcursul lunilor 
mai-iulie 1942 în  ziarul ”Bucovina” cu prilejul 
împlinirii unui an de la masacrul de la Poiana 
Varniței, unde în ziua de 29 august a aceluiași 
an s-a ținut o mare slujbă de pomenire pen-
tru toate victimele grănicerilor sovietici și s-a 
sfințit o troiță impresionantă în prezența a circa 
30 mii de români din ținutul eliberat. Probabil, 
în condiții de război nu s-a putut face mai mult. 

Însă ce împiedică acum să se dea în vileag 
documentele ce se păstrează în arhivele, în pri-
mul rând, din România, pentru ca mai apoi în 
virtutea dreptului nostru uman și moral să re-
vendicăm desferecarea arhivelor, păzite cu atâ-
ta strășnicie timp de aproape opt decenii, din 
Cernăuți, Kiev și Moscova, unde fără nici un 
dubiu se păstrează tot ce ne interesează pe noi, 
urmașii acelor victime, în legătură cu masacrele 
de la Lunca și Fântâna Albă?
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Calvarul deportărilor

Dar tragedia românilor 
nu s-a terminat odată 

cu abominabilele masacre din 
1941 de la granița pusă de so-
vietici cu doar câteva luni în 
urmă. Ea a continuat cu de-
portările în masă. Iar acestea 
au lăsat urme adânci în soarta 
oamenilor. Mulți nu s-au mai 
întors acasă și zac în pământ 
străin. Bătrânii și copiii au su-
ferit cel mai mult. Bătrânii au 
murit repede. Nepoții minori 
le-au urmat calea spre veșnicii. 
Dar câți copii s-au pierdut 
pe drum?! Câți au rămas de 
izbeliște, fără mame, crescuți 
în case de copii, înstrăinați?! 
Și e mare minune ca unii din ei să-și mai desco-
pere rădăcinile. Iar dacă se mai întâmplă ca vre-
unul dintre ei să-și scrie memoriile, mărturisirile 
lăsate de ei emoționează până la lacrimi. 

Destinul Aniţei Nandriş-Cudla, ţărancă din 
nordul Bucovinei, care şi-a scris memoriile spre 
a lăsa o răvăşitoare mărturie urmaşilor despre 
evenimentele trăite într-o perioadă de 50 de ani, 
reflectă destinul tragic al unei provincii româ-
neşti care, trecând prin două războaie mondiale, 
a suportat în mod diferit consecinţele acestora. 
Viaţa memorialistei este oglinda vieţii unei în-
tregi comunităţi istorice care timp de jumătate de 
secol a cunoscut mai multe moduri de existenţă: 
de la spaima primei năvale ruseşti, din 1914, şi 
bucuria salvării din 1918, cu redresări şi împli-
niri în interbelicul românesc, până la coşmarul 
umătoarei năvale ruseşti, din 1940, şi calvarul 
robiei sovietice. În tulburătoarele sale memorii, 
autoarea arată cum, după două decenii de via-
ţă liberă şi împliniri, au urmat două decenii de 
chin, privaţiuni şi detenţii. În istoria memorialis-

ticii româneşti textul Aniţei Nandriş-Cudala se 
înscrie ca un valoros document istoric, lingvistic 
şi literar. 

Scrisă în taină, în anii ’60 ai secolului trecut, 
de o ţărancă din Bucovina cu doar trei clase pri-
mare făcute pe timpul Austriei, înainte de Primul 
război mondial, această carte numită explicit 20 
de ani în Siberia. Destin bucovinean, fără egal 
în memorialistica românească a deportărilor sta-
liniste, reflectă, prin prisma destinului tragic al 
unei familii, istoria zbuciumată a unei provincii. 
Ea ne arată cum poate să lucreze suferinţa într-un 
suflet nobil pentru a da strălucire de mărgăritar 
celor mai întunecate clipe de viaţă, transformând 
destinul sumbru al unei existenţe umane în des-
tinul luminos al unei pagini scrise.

M.B.
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Cea mai scumpă amintire: ia mаmei

În memoria mamei mele 
Ștefania Broască-Cijevschi

Valeria CIJEVSCHI 

Aveam cinci ani și era  
în vara anului 1941

M-am trezit din somn la tânguirile 
sfâșietoare și pline de amărăciune nereținută 
ale mamei care alternau cu suspine și văică-
reli deznădăjduite. Mama stătea deasupra pa-
tului meu și,  după câte îmi dădui seama,  se 
străduia să mă ridice cât mai repede din pat. 
Imediat am izbucnit și eu în plâns, fiindcă am 
simțit că se întâmpla ceva groaznic, apoi am 
început să urlu în gura mare, fiind cuprinsă 
de o spaimă inexplicabilă ce pătrunsese din-
tr-odată în toată ființa mea. Iar spaima aceas-
ta devenise și mai puternică, când am văzut 
că nimeni nici nu încerca să mă ogoaie, să mă 
liniștească. Am înțeles că era ceva deosebit 
de rău, o nenorocire adevărată și implacabi-
lă se abătuse asupra noastră, dar nu puteam 
înțelege ce anume și în ce constă ea. Bune-
lul ședea pe un scaun, cu capul plecat jos de 
tot, iar bunica își frângea mâinile îmblând 
prin odaie de colo-colo și sforțându-se să-și 
înăbușe suspinele disperate. Și numai după 
aceasta am observat doi bărbați stătând în pi-
cioare lângă pragul ușii. Erau în haine milita-
re, tăcuți și gravi. Cu chiu cu vai am înțeles 
că trebuie să tac, să nu mai țip, că trebuie să 
mă liniștesc. Mama a prins să mă îmbrace cu 
mai multe rochițe una peste alta, care stăteau 
foarte strâns pe mine, din care cauză am înce-
put să scâncesc din nou, mofturoasă. Mama 
încerca să mă convingă că așa trebuie, deoa-
rece aveam voie să îmbrăcăm oricâte haine, 
însă cu noi puteam să luăm doar o singură 
bocceluță cu lucruri din casă. Aveam cinci 
ani și era în vara anului 1941. Eram scoși cu 
forța din casa noastră și duși într-o străinăta-
te neagră, foarte depărtată și fără întoarcere, 
dar acest fapt l-am înțeles mult mai târziu.

Mi-aduc aminte cum din gura cuptorului 
 se scoteau pâini aburinde  

și turte dulci în formă de cocostârci
Apoi, din adâncul neguros al memoriei mele 

s-a prefigurat, în continuarea acelei amintiri 
întipărite pentru toată viața, imaginea podelei 
vagonului de marfă sau de animale, în care se 
aflau îngrămădiți o mulțime de oameni. Noi însă 
aveam un colțișor aparte, care aparținea doar 
oamenilor dragi pe care îi știam dintotdeauna: 
mama, fratele, buneii. Cu ei mă simțeam în 
siguranță și pace. Mama era alături de mine și 
eu nu aveam nici o grijă, iar toată lumea aceea, 
înfricoșată și disperată, care își deplângea soarta 
năpăstuită ce dăduse peste ei pe neprins de ves-
te, prin rugăciuni și lacrimi amare, nu mă speria 
deloc, fiindcă majoritatea din ei erau din același 
sat și se cunoșteau între ei. Fratele meu mai 
mare, Euzebi, care avea nouă ani, încerca să mă 
distreze, povestindu-mi ce văzuse prin micuța 
ferăstruică zăbrelită, situată undeva sus deasu-
pra capetelor noastre, unde reușise de acum să se 
cațere și să privească în afară. Mi se părea totul 
deosebit de interesant și minunat. De fapt, Eu-
zebi întotdeauna îmi spunea povești și-mi depă-
na diferite pătărănii. Îmi mai aduc aminte, când 
eram „acasă”, eu și cu bunica priveam prin geam 
cum frățiorul meu, jucându-se afară în curte, cu 
multă bucurie și ardoare băiețească, făcea niște 
oameni zdraveni de zăpadă, ceea ce mă bucu-
ra și pe mine nespus de mult, fiindcă știam că-i 
face anume pentru surioara lui dragă. Urmărin-
du-l cum se zbenguie fericit prin omăt, aș fi vrut  
și eu s-o zbughesc pe ușă afară, însă eram oprită 
cu strictețe. Probabil, eram bolnavă... Mai păs-
trez și alte amintiri cu fratele meu ”de acasă”, 
dar de acum din altă lume, când Euzebi, la vârsta 
sa încă fragedă, muncea văcar în sovlhozul din 
Kazahstan și se întorcea târziu și foarte obosit 
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la bordeiul în care lo-
cuiam, amintindu-mi 
deseori, cu mare regret, 
cât de bine ne-a fost în 
”casa” noastră,  pe care 
mi-o închipuiam ca pe 
un cuib de rândunici pi-
tit sub streașina ei răma-
să acum undeva atât de 
departe, și ca distanță, și 
ca timp, deși de la noap-
tea cea înspăimântătoa-
re, când fusesem răpiți 
de acolo, trecuseră nu 
mai mult de un an-doi. 
Însă eu de acum nu mai 
păstram în memorie, din 
păcate, aproape nimic 
sau foarte puțin despre 
”casa” noastră, iar când 
am revenit aici peste 
mai bine de șaptezeci 
de ani așa și n-am reușit 
să-mi reamintesc cu cla-
ritate ceva concret, prin 
fața ochilor mi se perin-
dau doar niște imagini 
părelnice și confuze, 
dintre care mai clară era cea a unei fântâni din 
care eu deseori beam apă. Totuși, din spusele 
fratelui meu știam că îmi plăceau perele din liva-
da noastră și pâinea neagră și mirositoare cu care 
ne servea un vecin. Îmi amintesc ceva mai mult 
de odaia în care locuiam, cu un cuptor impresi-
onant, pe care dormeau bunelul și bunica, iar de 
partea cealaltă se afla patul meu. Mi-aduc aminte 
cum din gura cuptorului se scoteau pâini aburin-
de și turte dulci în formă de cocostârci, steluțe și 
diferite figuri geometrice. Bunica îmi spunea că 
acești ”cocostârci” ne vor aduce primăvara mai 
degrabă. Tot în această odaie o sâcâiam întruna 
pe bunica să-mi spună de unde m-am luat eu pe 
lume și, odată, când afară ploua, ea îmi arătă un 
nor sus pe cer și îmi spuse: „Dumnezeu te-a fă-
cut și te-a așezat pe acel nor, iar de acolo ploaia 
te-a coborât în pridvorul din fața casei, de unde 
tipa-tipa ai venit la noi”.

Aflu, abia după ce mi-am trăit întreaga 
viață, că limba pe care o vorbeam cu mama, 

era limba română
Acest tablou frumos îmi plăcea foarte mult 

și mi s-a întipărit în memorie drept o imagine 
luminoasă aducătoare de bucurii și care-mi ali-

na sufletul în momente-
le foarte dese de tristețe 
și necazuri copilărești, 
fără să-mi dau seama, 
în același timp, ce dra-
mă inumană și absurdă 
trăiau acele suflete de 
oameni în mijlocul că-
rora eu mă aflam și prin 
ale căror sacrificii am 
supraviețuit în acea lume 
crudă. De aici provinea 
și plăcerea mea deosebi-
tă de a umbla, din vară și 
până toamna târziu, prin 
băltoace cu picioarele 
goale, în toți acei ani de 
război pe care i-am trăit 
împreună cu familia, dar 
nu prin băltoacele din 
curtea casei noastre din 
Ucraina Vestică (cum ne 
spuneau nouă localnicii 
că, chipurile, de acolo 
am fi fost aduși aici), ci 
prin cele din Kazahstan, 
pentru ca să aflu abia 
după ce mi-am trăit în-

treaga viață adevăratul loc de unde proveneam 
și care se numea Bucovina și să înțeleg că limba 
pe care o vorbeam cu mama, buneii, fratele și 
celelalte rude ale mele era limba română. Din 
graiul pe care îl vorbeam atunci, mi-a rămas de 
la mama, în memoria de adult, doar un singur 
cuvânt – „catrință”, dar așa și n-am reușit se aflu 
de a cineva ce însemna el și din ce limbă prove-
nea. Astfel, lipăind prin băltoacele unui aul din 
imensa stepă kazahă, mi-am călit organismul și, 
până la vârsta de peste douăzeci și cinci de ani, 
n-am știut ce înseamnă bolile de gât sau de piept, 
însă a avut de suferit auzul meu, fiindcă din ca-
uza unui abces de timpan am rămas surdă de-o 
ureche pe tot restul vieții, ceea ce mi-a produs, 
în special în tinerețe, suferințe și incomodități 
de neimaginat, deoarece nu puteam stabili nici 
în ruptul capului din ce parte venea cutare sunet 
sau cutare zgomot – din stânga sau din dreapta. 
Și mai tare mă deranja acest lucru în activita-
tea mea profesională, de profesoară de fizică, la 
orele de clasă. Ca să-mi dau seama care dintre 
ei vorbește, trebuia să-i privesc drept în față, să 
le urmăresc gurile și expresia chipurilor lor. De 
aceea, în mediul celor cu care eu conviețuiam și 
contactam, treceam drept o fată ciudată. Uneori 
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mi se părea că cineva mi se adresează din par-
tea stângă fără să-mi dau seama că el mă strigă 
pe nume din partea dreaptă, din care cauză eram 
catalogată drept o „persoană stranie”. „Și de ce 
te bucuri?”, mă întrebau iritați colegii, fără să 
înțeleagă că satisfacția mea venea tocmai din ne-
băgarea lor de seama că eram pur și simplu sur-
dă, fapt deosebit de jignitor pentru mine. Odată, 
în mediul studențesc în care mă aflam atunci, am 
avut imprudența să mă confesez unei prietene 
referitor la problema mea de auz, lucru despre 
care am regretat apoi foarte tare, fiindcă aceas-
ta nu prididea să mă umilească în public, ori de 
câte ori avea prilejul, strigând în gura mare să 
audă toată lumea: „Vai, am uitat că tu ești sur-
dă!”. De aceea, nu am mai recunoscut niciodată 
nimănui, în toată viața mea, că aș sta prost cu 
auzul, cu excepția familiei mele.

Nu aveam apă, iar trenul nu oprea nicăieri
Dar să revin la ferăstruica din vagonul care 

zile la rând huruia pe șine, ducându-ne tot mai 
departe și mai departe. Eu vroiam cu tot dinadin-
sul să privesc prin mica ferăstruică aflată atât de 
sus deasupra capetelor noastre, imaginându-mi 
că aș putea să văd de acolo o altă lume, necu-
noscută mie, atractivă, fermecată. Dar era foarte 
greu să-i pot convinge pe cei de alături să mă 
urce acolo, deoarece bunelul era bătrân și proba-
bil neputincios, iar mama și bunica de asemenea 
nu erau în stare, fiind mai mici de statură, după 
cum îmi închipuiam eu. Totuși, până la urmă ci-
neva s-a îndurat de mine și m-a urcat la ferăs-
truica zăbrelită, prin care am văzut un drum ce 
gonea nebunește alături de tren, iar de-a lungul 
lui o mulțime de păpuși alergând unele după al-
tele, parcă într-un joc vesel de copii. Îmi imagi-
nam că acestea aleargă după mine, strigându-mi 
numele, și mie îmi părea atât de rău că, plecând 
de acasă în mare repezeală și spaimă, mama a 
uitat să-mi ia jucăriile mele. Și atunci am prins 
să-i rog pe cei alături de mine să-mi ajungă 
una din acele „păpuși”, măcar una singură, că 
doar nu le-o fi părut rău, din cele foarte multe 
care rămâneau în urma noastră ... pe stâlpii de 
electricitate sau de telegraf, căci eu nu vedeam 
altceva decât izolatoarele pe care atârnau firele. 
Adulții rămâneau însă surzi și tăcuți, iar în ochii 
mamei și ai bunicilor străluceau lacrimi ascun-
se cu grijă. Desigur, nimeni dintre ei nu putea 
să-mi facă acest hatâr, dar nici trenul nu se gân-
dea să oprească în vreo stație, ducând sufletele 
noastre, zile în șir, în interiorul unei țări imense, 
străine și primejdioase. Se terminau rezervele de 

apă, iar acolo unde trenul, totuși, staționa (foarte 
rar) pentru câteva minute, apa se găsea cu mare 
greutate și foarte puțină. Oamenii din vagon 
sufereau foarte tare de sete. În colțul nostru de 
vagon, apa ce mai rărmăsese era păstrată doar 
pentru mine, dar și aceasta odată și odată s-a ter-
minat. Și atunci eram lăudată de cei mari că sunt 
o fetiță cuminte pentru că nu fac nazuri, însă mai 
târziu am depășit și această stare și a prins să mi 
se facă rău. Nu aveam apă, iar trenul nu oprea ni-
căieri. Atunci bunica din partea mamei, Ecaterina 
Broască, își sacrifică sticluța ei de aghiazmă, la 
care ținea foarte mult și o păstra undeva ascun-
să ca ochii din cap, crezând cu tot sufletul ei că 
această apă sfântă ne va ocroti de orice nenoro-
cire. Biata de ea nu putea ști că de acum înainte 
în viața sa scurtă care-i mai rămăsese nu va mai 
lua în gură nici un strop de aghiazmă și niciodată 
nu va putea merge la biserică. Nu i-a fost dat să 
supraviețuiască în deportare, la fel ca și tuturor 
celorlalte rude ale mele, care au trăit acei doi-trei 
ani, cât le-a fost scurtul soroc, într-un adevărat 
bordei, îngropat pe jumătate în pământ, căci ierni-
le în stepa kazahă erau aspre, cu geruri de crapau 
pietrele și cu viscole năprasnice. Bunica va muri 
în urma unei pneumonii virulente, la o vârstă cu 
puțin peste 60 de ani. A născut zece copii, dintre 
care unul a murit de mic, iar pe toți ceilalți i-a 
ridicat pe picioare, i-a măritat și însurat, lăsându-
i la casele lor în pitorescul sat de lângă Carpați, 
numit Bahrinești, din fostul județ Rădăuți, după 
cum am aflat eu peste aproape șapte decenii,  da-
torită perseverenței și îndărătniciei inexplicabile 
ale fiicei mele, Natalia, care nu știu de unde și 
cum și-a asumat această misiune imposibilă de a 
descoperi rădăcinile noastre. Bunica a trebuit să-
și dea duhul de una singură, deoarece nu a avut 
pe nimeni alături s-o îngrijească. Pe atunci, din 
marea noastră familie doar eu mai rămăsesem în 
viață, dar nu puteam s-o ajut cu nimic pentru că 
zăceam în neștire de mai multe zile, suferind de o 
arșiță foarte puternică provocată de aceeași boală 
gravă ca și a bunicii. Soarta mi-a dăruit însă șansa 
să înving această boală și să rămân în viață. Când 
am căzut la pat, m-a luat să mă îngrijească o altă 
rudă de-a noastră, după cum mi-am explicat eu 
în toți anii cât am trăit, pentru ca să aflu în cele 
din urmă, adică după șapte decenii, că femeia care 
m-a salvat nu avea niciun grad de rudenie cu noi. 
Când mi-am venit în fire și puteam să mă ridic din 
pat, m-am întors la bordeiul nostru, unde imediat 
m-am îndreptat spre cofa cu apă, căci eram chi-
nuită de o sete insuportabilă, și abia atunci am 
observat că bunica de acum nu mai era cu noi... 

Golgota Bucovinei



58                   Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021

Euzebi era un frățior minunat
În toți acei ani din deportare 

familia noastră a avut o existență 
extraordinar de chinuită. Mama 
era o femeie tânără și frumoasă și 
unica dintre noi în stare să mun-
cească ca să ne întrețină, ceea ce 
era absolut cu neputință, deoarece 
erau atâtea guri flămânde – bune-
lul și bunica după tată (Ecaterina 
și Constantin Cijevschi) erau deja 
foarte bătrâni, bunica după mamă 
(Ecaterina Broască), mi se părea 
încă tânără, după cum am mai 
spus, dar în realitate nu prea era și 
nimeni nu-i dădea de lucru, iar pe 
lângă ei mai eram și noi, cei doi 
copii, eu și fratele meu, Euzebi. 
Bunica Catrina fusese deportată 
împreună cu o noră a sa (Paras-
chiva Broască) cu doi copii, care locuiau sepa-
rat, însă nici unul din ei nu a supraviețuit. Euzebi 
îmblase, când eram încă acasă, doi ani la școală, 
știa să scrie și să citească, dar nu în ... limba rusă; 
îi plăcea să deseneze și era în general un frățior 
minunat. Imediat de cum am fost repartizați defi-
nitiv în această așezare din imensa stepă kazahă 
(satul Kominternoe, raionul Novorosiisk, regiu-
nea Aktiubinsk), mama a prins să muncească în 
sovhozul de aici. Ne-am instalat cu traiul într-un 
bordei părăsit, fără podea, dar care era separat în 
două încăperi. După câte îmi dadeam seama, cu 
mintea de atunci, în vagonul de animale cu care 
eram duși la un alt capăt de lume se aflau mai 
multe familii de deportați din același sat, între  
care și un bărbat (Profir Grigoraș) cu doi copii 
(Petru și Lidia). Acest om grav, taciturn fusese 
cândva îndrăgostit de maică-mea. Soția sa în 
acele zile tragice de 12-13 iunie trebuia să nască, 
însă din cauza unor complicații a fost internată 
la spital, unde a și decedat la scurt timp. Copilul 
care a apărut pe lume, numit Dionizie, a fost luat 
de sora mamei mele (Leontina Broască-Ionuță), 
care locuia în vecinătate, amănunte aflate mult 
mai târziu. De fapt, anume Dionizie Grigoraș a 
fost pista pe care până la urmă fiica mea Natalia 
a reușit s-o urmeze și să dea de urmele familiei 
părinților mei, iar eu să-mi descopăr rădăcinile 
și propria identitate.

Atingerile ei drăgălașe făceau să dispară  
toate durerile

Așa s-a întâmplat ca mai târziu familiile Ci-
jevschi și Grigoraș să se unească. Eu în toți acei 

ani, dar și mult mai târziu, nici 
n-am știut cum îl chema pe acest 
om. Dar nici el, la rândul său, 
niciodată n-a insistat să-i spun 
tată și nici nu-și ascundea răcea-
la pe care ne-o purta. În schimb, 
față de mama nutrea o dragoste 
nemărginită, mereu căuta să-i 
prindă privirile și era gata să 
facă orice pentru ea. A meșterit 
în bordeiul nostru priciuri pen-
tru toată lumea, așa că nu mai 
dormeam pe pământ ca în pri-
mele zile. Și eram nouă suflete. 
Mama venea de la corvoada din 
sovhoz foarte târziu și extrem 
de istovită, însă totdeauna gă-
sea timp să mă mângâie și să mă 
ogoaie. Mi-au rămas în memorie 
pentru toată viața atingerile ei 

drăgălașe, care făceau să dispară imediat toate 
durerile și supărările mele din timpul zilei,  să 
mă simt împăciuită și ocrotită. Zilele cele mai 
frumoase erau pentru mine cele de sâmbăta. 
Atunci mama mă îmbăia îndelung,  mă îmbră-
ca în hăinuțe curățele și îmi pieptăna cu migală 
părul lung și bogat, împletindu-l în patru cosițe 
pe care apoi le lega cu o cordeluță. Mai târziu, 
la grădinița din sat, educatoarelor și dădacelor le 
plăcea foarte  mult să-mi  atingă părul, dorind să 
se încredințeze că este natural, ceea ce pe mine 
mă supăra foarte tare, deoarece acestea niciodată 
nu întrebau cine mi-a împletit cosițele. Apoi,  pe 
la grădiniță veneau în permanență diferite comi-
sii care controlau ba una, ba alta și întotdeauna 
doreau să se convingă că eu nu am păduchi sau 
linte, iar eu, cât a fost în viață mama, nu am avut 
așa ceva, fapt care-i mira mult pe toți acești con-
trolori. Așa am scăpat de numeroasele atentări la 
cosițele mele și am făcut față tuturor încercărilor 
de a mi le tăia. 

Îmi mai aduc aminte că verile mi le petre-
ceam împreună cu copiii din familiile kazahilor. 
Fetițele acestora aveau de asemenea cosițe în 
care își împleteau diferite monede. O dată am 
luat foarfecele și pe ascuns i-am decupat unei 
fetițe cea mai frumoasă monedă din cosiță, după 
care am alergat bucuroasă la mama să-i arăt cu 
ce m-am pricopsit. Fața mamei s-a înnegurat 
dintr-odată când a priceput ce-am făcut, însă 
mi-a spus foarte calm și apăsat că trebuie să 
mă duc și să-i leg fetiței moneda la loc, ceea ce 
până la urmă, cu mare greutate, așa și am făcut. 

Golgota Bucovinei

Ștefania Broască-Cijevschi,  
mama Valeriei, mireasă
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După aceea, mult timp am rămas 
nedumerită de atitudinea mamei, 
ca mai târziu să înțeleg cât de 
necesară și cât de greu era pen-
tru mama să fie atât de severă cu 
mine. Cazurile de furt și diferite 
alte fapte urâte erau frecvente în 
acele vremuri grele, însă mama 
niciodată nu permitea nimănui 
așa ceva. La fel de neîndurătoare 
era în cazuri asemănătoare și cu 
fratele meu vitreg, Petru.

Desigur, îmi iubeam foarte 
tare mama și dormeam numai 
cu ea. Nu știu din ce cauză in-
sistam să fac acest lucru, pro-
babil că din cauza zădărârilor 
continue ale fraților mei sau a 
geloziei față de tatăl-meu vitreg, 
dar poate și pentru faptul că bu-
nicile mele o jeleau mereu pe mama că, adi-
cătelea, ar putea biata de ea să se prăpădească 
de atâta muncă grea și istovitoare în sovhoz.  
Într-o noapte am fost cuprinsă de o criză de iste-
rie însoțită de diferite halucinații. Mi se năzărea 
că în pragul ușii stătea dracul, un bărbat negru 
și hidos, care sfâșia cu un cuțit sacul nostru cu 
lucrurile familiei, sac care era păzit cu strășnicie 
de către toți ai casei, eu însă așa și n-am aflat 
vreodată ce se găsea în el. După ce termină de 
tăiat sacul, dracul vru să facă același lucru și cu 
mama și atunci eu am  prins să urlu atât de în-
spăimântător, încât toată familia alertată nu-și 
putu veni în fire multă vreme. Una dintre bunici 
îmi spusese apoi că așa ceva s-a întâmplat cu 
mine și ”acasă”, însă atunci vedenia mea era ca-
uzată de frica de lup, care acolo era socotit drept 
cea mai înfiorătoare fiară.

Oricât de mult nu-l iubeam atunci pe 
tatăl-meu vitreg, n-am putut să nu-mi dau 
seama mai pe urmă că tocmai el, riscând 

extraordinar, ne-a salvat viața
Toamna târziu, în primul an de viață în de-

portare, când mama și tatăl vitreg au venit aca-
să cu rezultatele ”zilelor-muncă”, transformate 
în produse alimentare, cu care au fost răsplătiți 
pentru corvoada în sovhoz, s-a văzut cu claritate 
și cu spaimă că nu aveam nici o speranță că vom 
putea supraviețui până în primăvară, ceea ce îi 
îngrijora în mod obsesiv, fiindcă îi vedeam me-
reu triști și împovărați de gânduri. Apoi nopți la 
rând dispăreau undeva, pentru ca să se întoarcă 
mai târziu cu niște tobultoace pline de grâu, pe 

care le turnau sub priciuri, unde 
în prealabil așternuseră bucăți 
de brezent. Era grâul pe care 
părinții îl furau noaptea nici nu 
știu de unde și cum. Aceste re-
zerve de cereale dobândite în 
mod foarte periculos, cu riscul să 
fie condamnați la cele mai gre-
le pedepse, ne-au insuflat nouă 
tuturor puțină liniște în suflete, 
însă o dată cu aceasta s-a instalat 
în bordeiul nostru și o mare tai-
nă. Eu eram instruită să nu suflu 
cuiva, nu dă doamne, vreo vor-
bă, fiindcă în caz contrar mama 
mea ... va muri. Numai în acest 
fel puteam fi convinsă să-mi țin 
limba după dinți și doar după 
mulți ani am priceput că un ase-
menea pericol era cât se poate 

de real pentru familia mea. În general, noi toți 
cei din bordei, cu mine împreună, care simțeam 
acest fapt la nivelul instinctului de animal hăi-
tuit, trăiam sub povara amenințătoare a unei 
posibile descoperiri a tainei noastre și de aceea 
bunicile mele nu se mai bucurau ca altădată de 
vizitele oaspeților cu aceeași soartă nenorocită 
ce proveneau din satul lor de ”acasă”. Nu mai 
aveam voie să ne zbenguim prin bordei, fiindcă 
am fi putut astfel să ne vârâm întâmplător sub 
prici și să dăm în vileag cuiva comoara noastră 
de acolo. Oricât de mult nu-l iubeam atunci pe 
tatăl-meu vitreg, n-am putut să nu-mi dau sea-
ma mai târziu că tocmai el, riscând extraordinar, 
ne-a salvat, pur și simplu, viața, mie și fiului 
său. La scurt timp, tatăl vitreg a fost mobilizat 
în ”trudarmia” (așa-zisele unități de muncă), 
de unde am primit o scrisoare sau două, după 
care n-am mai avut nici o veste de la el și n-am 
mai aflat nimic despre soarta lui, care nu putea 
fi alta decât moartea inevitabilă. Mama suferea 
foarte tare și o vedeam în permanență cu lacrimi 
în ochi. 

„Nu mama plânge, ci un copilaș mic!”
Într-o noapte m-am trezit brusc din somn și 

am început să plâng în hohote și să țip, fiindcă 
dormeam nu cu mama, ci cu bunelul. Din cea-
laltă încăpere răzbăteau strigătele de durere ale 
mamei și eu insistam cu tot dinadinsul să intru 
acolo și să văd ce se întâmplă, însă nu eram lă-
sată nici în ruptul capului, iar eu deveneam tot 
mai disperată, deoarece mi se părea că cineva 
o  omoară și de aceea nu puteam pricepe de ce 

Golgota Bucovinei

Dionizie Cijevschi, tatăl Valeriei
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nu mi se deschide ușa. Bunelul de 
acum nu mai avea putere să mai 
facă față sforțărilor mele, strigân-
du-mi ceva repetat una și aceeași. 
În cele din urmă a așuns și la mine 
sensul cuvintelor sale: ”Încetează 
să răcnești și ascultă... Nu mama 
plânge, ci un  copilaș mic!”... Abia 
atunci m-am liniștiti puțin și am 
început să-l copleșesc pe bunel 
cu întrebările mele – de unde s-a 
luat copilașul? El a început să-mi 
povestească basmele cu barza care 
aduce copii, dar eu de acum numai 
credeam în asemenea povești, fi-
indcă înțelegeam că nici o barză n-
avea cum să intre pe ușa bordeiului 
nostru. Sărmanul bunic, nu mai 
știa ce să zică și cum să iasă din 
încurcătură cu mine, însă ușa se deschise și veni 
la noi bunica, care mă liniști imediat, spunându-
mi că mama e bine, deși puțin cam bolnavă, și mă 
conduse la patul ei. Mama îmi zâmbi istovită, și 
mie acel zâmbet mi s-a părut atât de drag ca soa-
rele care apare de după nori într-o zi mohorâtă, și 
de atunci chipul ei mi se asocia întotdeauna cu o 
rază luminoasă de soare. Alături de ea se afla o le-
găturică: ”Este surioara ta, mi-a spus cu blândețe, 
dacă tu n-o vrei, am s-o dau unei vecine”. Eu cu 
multă bunăvoință am spus că sunt de acord cu o 
astfel de soluție, dar când într-o bună zi a intrat 
la noi o femeie, eu am crezut că aceasta a venit 
într-adevăr după surioara mea și atunci m-am 
împotrivit cu hotărâre. Din păcate, eu așa și nu-
mi amintesc cum o chema, iar mama era foarte 
amărâtă și nefericită că micuța ei era bolnavă de 
hernie și încerca cu multe sacrificii și dăruire s-o 
vindece, însă fără vreun rezultat evident. Eu de 
fiecare dată o ajutam pe mama s-o îmbăieze și, în 
general, petreceam mult timp cu ea, dar adânc în 
suflet o iubeam, totuși, mai mult pe măicuța mea, 
căci eram dominată de un egoism înrădăcinat. 
Îmi plăcea când mi se acorda atenție numai mie,  
când eram lăudată și alintată de către toată lumea. 
Frățiorul meu, Euzebi, îmi spunea că lui îi plac 
mânuțele mele mici, care sunt cele mai frumoase 
și minunate de pe lume. El îmi povestea diferite 
povești despre prințese alese, spunându-mi întot-
deauna că toate acestea seamănă cu mine...

Rugăciunile îmi suplineau lipsa poeziilor 
contribuind la dezvoltarea memoriei

Cele mai nesuferite pentru mine erau rugă-
ciunile de seară. Erau așa de multe că eu nici nu 

le puteam număra. După fiecare, 
tot îndoiam câte un deget și după 
ce făceam acest lucru cu degete-
le de la ambele mâini, trebuia să 
continui cu încă alte trei din ele. 
Acum înțeleg că rugăciunile îmi 
suplineau lipsa poeziilor, contri-
buind la dezvoltarea memoriei 
mele. De aceea, mă străduiam, 
în special când bunica nu se afla 
alături (fiindcă ea nu scăpa pri-
lejul să mă corecteze imediat), 
să introduc în textul rugăciunii 
orice fraze îmi doream. Așa pro-
cedam în momentele când mă 
rugam împreună cu mama, pen-
tru că ea niciodată nu asculta ce 
rosteam eu, puteam să spun ori-
ce ce-mi trecea prin cap. Mama 

era întotdeauna cufundată în gândurile ei negre 
care o copleșeau zilnic, iar principalul dintre ele 
era cum să supraviețuim. Trebuiau hrănite nouă 
suflete și doar ea singură era în stare să mun-
cească.

 Euzebi avea o foarte mare iscusință 
la prinderea popândăilor de stepă

Primăvara a venit rândul și frățiorului meu să 
se ducă la lucru, fiind dat la păscut vițeii, însă a 
răcit foarte tare și a bolit mult timp. După ce s-a 
însănătoșit, a mers din nou la păscutul vițeilor. 
Acum îl vedeam tot mai rar. Doar duminicile 
mergeam la râu, unde puteam să mă scald ori-
cât vroiam. Cu dânsul mă simțeam bine, fiindcă 
știam că eram ocrotită și nimeni nu îndrăznea 
să mă supere cu ceva. Se purta foarte grijuliu 
cu mine. S-a maturizat cu mult înainte de vre-
me. Nu umbla la școală și nu cunoștea aproape 
deloc limba rusă. Anume el m-a învățat să iu-
besc natura, îmi spunea cum se numesc diferi-
te plante și flori, care boabe sunt comestibile și 
care otrăvitoare. M-a învățat să culegem leurdă 
și urzici, dezgropam rădăcini de lalele sălbatice, 
numite acolo ”buzliki”, pe care le foloseam în 
mâncare. Însă cel mai important pentru noi toți 
era faptul că Euzebi avea o foarte mare iscusință 
la prinderea popândăilor de stepă. În primăvara 
anilor 1942-43 pot spune că anume datorită cap-
turilor sale s-a salvat întreaga familie de foame. 
Mama îl susținea sufletește foarte tare, îl lăuda și 
îl încuraja întotdeauna cu multă dragoste. Într-
adevăr, merita din plin recunoștința noastră, de-
oarece vânatul de popândăi era o sarcină foarte 
anevoioasă. Ca să prindă doar o singură jivină 

Golgota Bucovinei
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de acestea, trebuia să care de departe de la râu o 
grămadă de căldări de apă. Numai într-o singură 
gaură încăpeau vreo șase căldări, iar popândăii 
aveau un labirint extins și foarte adânc de galerii 
subterane...

Moartea se instalase cu îndărătnicie  
în bordeiul nostru

În prima iarnă a murit bunelul. A murit re-
semnat și tăcut. Nu cerea nimic, doar se plân-
gea că-i sunt picioarele reci. Suferea de frig în 
permanență. Bunicile îi puneau la picioare pietre 
de râu înfierbântate, pe care apoi noi le scoateam 
cu grijă de sub boarfele ce serveau de plapume.  
Apoi i-a murit soția, bunica mea după tată. Ea 
tot în tăcere s-a stins, cu aceeași resemnare pe 
chip, de parcă ne-ar fi șoptit că plecarea ei de pe 
această lume neprietenoasă ne-ar face bine nouă 
tuturora. Cealaltă bunică, după mamă, cea mai 
tânără dintre ele, ne-a mărturisit apoi că răposații 
mâncau foarte puțin, se străduiau ca din porțiile 
lor să ne lase nouă cât mai mult, iar noi, copiii, 
săream în sus de bucurie pentru porția suplimen-
tară ce-o obțineam. Se părea că moartea s-a in-
stalat cu îndărătnicie în bordeiul nostru, fiindcă 
puțin mai târziu a decedat și micuța mea suri-
oară de doar opt luni... Mama din nou își petre-
cea timpul mai mult plângând. Cred că era anul 
1943. Adulții îl blestemau tot timpul pe Stalin, 
pronunțându-i numele cât se poate de urât, fi-
ind ferm încrezuți, fără nici un pic de îndoia-
lă, că numai el este vinovat de toate suferințele 
neomenești ale noastre. Eu nu înțelegeam cine 
este acest om înfiorător și ce are el cu noi...

Primăvara anului 1944 a adus o altă neno-
rocire în familia noastră atât de pătimită: s-a 
înbolnăvit fratelui meu, care iarăși răcise. De 
data aceasta mult mai grav, fiindcă nu mai era 
în stare să muncească. Nimeni de-ai casei nu bă-
nuia că era vorba de tuberculoză. Eu întâmplător 
am aflat acest lucru când, împreună cu ceilalți 
copii de la grădiniță, am fost scoși la primblare. 
Toți cântam un cântec sovietic patriotic, „Pes-
te dealuri și vâlcele”, pe care eu îl știam pe de 
rost, deși nu înțelegeam toate cuvintele, că nu 
învățasem încă bine limba rusă, ceea ce nu mă 
împiedica să cânt cu multă însuflețire împreună 
cu ceilalți copii.  De departe am văzut în stepă 
ciurda de viței și pe fratele meu culcat în iarbă. 
Eu m-am bucurat foarte tare, Euzebi la fel, când 
m-a observat, s-a ridicat în picioare și îmi zâm-
bi fericit. Atunci una din educatoarele care ne 
însoțeau i s-a adresat celeilalte colege pe un ton 
imperativ: ”Duceți copiii mai departe de acești 

viței tuberculoși și de păstorul lor la fel de tuber-
culos!”. Am înțeles că fratele meu a fost umilit 
într-un mod deosebit de dureros și urât, dar în 
același timp am văzut dintr-odată cu claritate că 
toți vițeii erau într-adevăr bolnavi, iar frățiorul 
meu drag nu era decât o ființă mică, lipsită de 
orice apărare și amenințată de o mare nenoro-
cire. Așa îmi explic acum sentimentele mele, 
precum și tristețea nemărginită și profundă ce 
mă cuprinsese atunci pentru o mare parte din 
existența mea viitoare.

Moartea ne însoțea pe toți  cei aduși aici  
să pătimim, cufundați într-o existență efeme-
ră, cu gândul la hrana ce ne putea menține 

încă în viață

În acele zile moartea era o prezență obișnuită 
în satul nostru, pierdut undeva în imensa stepă 
asiatică în care ne-a aruncat soarta vitregă, moar-
tea ne însoțea pe noi toți, bătrâni, tineri, copii și 
prunci, aduși aici, în virtutea nu știu cărui cata-
clism planetar și cu implicarea celor mai malefice 
forțe ale naturii, să pătimim în fiece clipă a vieții 
noastre deznădăjduite, fără să întrezărim cumva 
vreo rază de speranță, cufundați într-o existență 
efemeră, dar fără nici o limită în supliciile pe care 
le suportam, cu gândul la cei dragi și la hrana ce 
ne putea menține încă în această viață pe cât de 
frumoasă în trecut, cel puțin în amintirile noastre, 
pe atât de insuportabilă în prezentul pe care îl tră-
iam. Aproape în fiecare zi, la grădiniță, de obicei 
la ora mesei, venea un copil sau altul care ros-
tea un nume, iar apoi una și aceeași frază: ”Du-te 
acasă, ți-a murit mama!” sau altcineva din rudele 
apropiate. Când își făcea apariția acest vestitor 
lugubru, toți copiii încremeneau, aproape că în-
cetau să mai respire, rămânând cu lingurile pur 
și simplu în aer, iar după ce ușa se închidea cu 
zgomot în urma celui plecat, continuam să mân-
căm ușurați. Era în luna mai 1944 și a venit rândul 
ca un alt copil să intre în sală și să-mi pronunțe 
numele: ”Cijevschi!„. Am înmărmurit, fără să 
scot vreun sunet, însă vocea necruțătoare rosti din 
nou: ”Valeria Cijevschi! Tu ești? Du-te acasă, ți-a 
murit mama!”. M-am ridicat de la masă, dar nu 
am putut face nici un pas, fiindcă picioarele nu 
mă țineau deloc.  Nu simțeam nimic, absolut ni-
mic, parcă mă înghițise un gol imens. Nici un pic 
de durere, nici un fel de tristețe. Apoi îmi aduc 
aminte doar cum pășeam pe drum, mă sforțam 
să merg mai repede, să ajung mai grabnic aca-
să, pentru ca să mă conving că nu este adevărat 
ceea ce s-a spus, aducându-mi aminte cum bunica 
deseori mă certa când n-o ascultam pe mama sau 

Golgota Bucovinei
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îi luam pâinea din mână și eu mă simțeam atunci 
vinovată, însă nimeni niciodată nu-mi spunea că 
ea poate să moară. Ajungând acasă, am fost dintr-
o dată pătrunsă de un gând necruțător și dureros 
că mama mea a murit într-adevăr, deoarece ni-
meni nu încerca să mă consoleze sau să-mi spună 
măcar o vorbă.

Gândul la mâncare ne rodea în creier,  
ca un vierme

Mama a zăcut doar o săptămână. Un om bun, 
care se va dovedi a fi viitorul meu tată, aflând 
despre aceasta, mi-a spus să iau o strachină și să 
vin la el după mâncare. Nu departe de bordeiul 
nostru se afla o gospodărie auxiliară separată a 
sovhozului, unde era director acest om bun de 
care am amintit – Podrezov Iosif Maksimovi-
ci. Subunitatea auxiliară respectivă dispunea de 
câmpuri foarte întinse, de un beci foarte mare, în 
care se păstrau pe timp de iarnă legumele pentru 
un întreg orășel, Hromtau, situat la o distanță de 
50 de kilometri. Aici nimeni nu suferea de foa-
me. Venind de la grădiniță, deseori eram lăsați, 
împreună cu fratele meu vitreg Petru, să adu-
năm cartofii care cădeau pe jos în timp ce erau 
încărcați în mașini. Viitorul meu tată ne permi-
tea să culegem cartofii risipiți pe jos, iar apoi 
ne privea cu veselie cât de rapid făceam acest 
lucru și cât de fericiți fugeam apoi de ne scă-
părau călcâile spre bordeiul nostru cu cei câțiva 
cartofi care pentru noi erau o adevărată comoară. 
Aflând despre boala mamei, această persoană a 
ordonat ca la cantina sovhozului să mi se dea de 
mâncare pentru mama. Dar biata de ea de acum 
nu mai putea mânca, așa că prânzul l-am înghițit 
noi, copiii. Mama se înăbușea din cauza unei an-
ghine contagioase (difterică) și era de fapt sortită 
să moară. Boala i s-a tras de la  niște spice otră-
vite pe care mama împreună cu fratele meu le-a 
cules după ce acestea s-au aflat toată iarna sub 
zăpadă. Deși era conștientă de faptul că aceste 
boabe pot fi periculoase, foamea care ne răzbea 
pe noi toți a fost mai puternică decât posibilele 
urmări ale unui astfel de pas. Din făina obținută 
din acele boabe otrăvite mama și bunica au copt 
niște turte, pe care le-au mâncat singure, având 
totuși grijă să nu ne dea și nouă, ținând cont și 
de faptul că eu și cu fratele mâncam la grădiniță. 
În acea perioadă foamea era necruțătoare și in-
suportabilă, în special duminicile, când grădinița 
era închisă. Din cauza acestui chin nemaipome-
nit nu știam ce să facem, nicăieri nu ne puteam 
găsi locul, gândul la mâncare ne rodea în creier 
ca un vierme.

Am intrat cu țipete de bucurie în casă:  
Dumnezeu mi-a auzit rugăciunile

Bunica ne povățuia să ne rugăm, spunând că 
așa ne vom simți mai bine, vom uita de foa-
me. M-am dus într-un fel de coteț din nuiele de 
lângă bordeiul nostru, printre împletiturile că-
ruia răzbătea lumina de afară, și am început să 
șoptesc cu încrâncenare o rugăciune după alta, 
iar când le-am terminat pe toate câte le știam, 
am început să inventez unele din capul meu, 
rugându-mă până la urmă de Dumnezeu să-mi 
dea măcar o bucată de pâine, o singură bucățică 
de pâine.  Se vede că, rugându-mă la început 
în șoaptă, am început apoi să-mi pronunț ruga 
cu voce tot mai tare și mai tare, iar în cele din 
urmă am ajuns să strig cu putere implorările 
mele către Dumnezeu. În acest moment, dintr-
odată se deschide ușa cotețului și înăuntru intră 
un moș îmbrăcat cu totul în haine albe, cu o 
barbă lae, lungă și stufoasă, ținând în mână o 
hrincă mare de pâine, iar pe față îi stăruia un 
zâmbet plin de milă și compasiune. ”Oare să fi 
pogorât Dumnezeu la mine?!” – îmi trecu ime-
diat un gând prin mintea mea înfierbântată și 
disperată, dar după puțină zăbavă, venindi-mi 
în fire, mi-am dat seama că acesta era bătrâ-
nul din vecini, de fapt anume lui îi aparținea 
și bordeiul în care noi locuiam. Îl vedeam doar 
din când în când, deoarece ieșea foarte rar din 
casă. După ce  am depășit momentul surprizei 
uluitoare de care am avut parte, i-am mulțumit 
binefăcătorului meu cu lacrimi în ochi, însă nu 
am avut nesimțirea să mănânc bucata cea mare 
de pâine de una singură, așa că am intrat cu 
țipete de bucurie în casă: ”Dumnezeu s-a mi-
lostivit de noi și ne-a adus pâine, fiindcă mi-a 
auzit rugăciunile și a ascultat de ele!”.  Frații 
mei și-au pierdut pur și simplu graiul, fără să 
insiste să mă împart cu ei. După aceea mult 
timp fratele meu vitrerg Petru mergea și el să 
se roage cu voce tare în coteț, însă rugile sale 
erau zadarnice. Lui niciodată nimeni nu i-a dat 
nimic. Moșul din vecini, desigur că-i auzea ru-
găciunile, însă din cauză că avea mult de su-
ferit de pe urma obrăzniciilor sale de copil nu 
a manifestat  aceeași bunăvoință și față de el. 
Între timp, eu deja am prins să plâng cu lacrimi 
amare, deoarece mama împărți hrinca de pâine 
pe care am adus-o în mai multe bucățele egale 
pentru fiecare din membrii familiei. Nu mai țin 
minte cum m-a ogoit mama, ce vorbe mi-a spus 
și cum de-a reușit să mă convingă ca să nu mai 
bocesc, însă m-am calmat doar la mângâierile 
ei tandre, la atingera mâinilor drăgăstoase care 
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erau pentru mine drept un leac miraculos, o mi-
nune adevărată, datorită căreia, eram sigură ca 
niciodată – aceste mâini ne vor hrăni și ocroti 
întotdeauna.

Nu-mi puteam închipui că mama mea 
murise; în acei doi-trei ani moartea era o 
prezență aproape zilnică, însă doar atunci 
am înțeles ce este dispariția fizică a omului 

de pe pământ
... Când am ajuns acasă, mama stătea întinsă 

în mijlocul încăperii, primenită în haine frumoa-
se, pe care poate că nu le-a îmbrăcat vreodată 
în acesată lume străină și dușmănoasă  unde a 
fost adusă de o forță nemiloasă, era încă tânără, 
avea chipul distins, împăcată cu toată lumea, se-
nină ca în zilele ei bune, cu mâinile împreunate 
pe piept, între degetele cărora ardea o lumânare. 
Pentru prima dată în viață ea nu privi la mine 
când intrasem în casă. Nu-mi puteam închipui 
că mama mea murise, conștiința mea încă nu ac-
cepta moartea, deși în jurul meu în acei doi-trei 
ani moartea era o prezență aproape zilnică, însă 
doar atunci am înțeles ce este dispariția fizică a 
omului de pe pământ. Am întrebat-o pe bunica, 
dacă mama a murit în dureri sau nu? Aceasta mă 
privi sălbatic și repetă doar aceste cuvinte: ”A 
murit, a murit”... Dar clipele treceau și eu rămâ-
neam tot nedumerită, negăsind vreun răspuns la 
întrebarea ce mă obseda în mod dureros, fără să 
pot obține o oarecare altă explicație de la cineva. 
Bunica continua să bolmojească în neștire doar 
acele două cuvinte, pierzând parcă contactul cu 
realitatea. Trupul neînsuflețit al mamei a rămas 
pentru mai mult timp în casă, întrucât nu avea 
cine s-o înmormânteze. Petru a fost luat la o casă 
de copii. Mă ruga să merg și eu cu el, însă nu am 
vrut nici în ruptul capului să ies din casă, fiindcă 
credeam că, dacă eu voi pleca, atunci vor veni 
și-o vor lua pe mama, iar dacă voi rămânea lângă 
ea, nimeni nu va îndrăzni s-o atingă. Un bătrân 
transporta la cimitir răposații din vecini, însă n-a 
vrut s-o ridice și pe mama. A spus, privind-o: 
„Este frumoasă, voi veni după ea a doua oară”.

La cimitir era foarte cald, când în sfârșit am 
ajuns acolo nu mai vroiam să mănânc, însă setea 
era insuportabilă, deși înțelegeam că nu trebuie 
să fiu capricioasă, că nu trebuie să cer apă de 
la nimeni. În aceeași zi erau înmormântate mai 
multe victime ale foametei, de aceea gropile 
erau săpate pe loc, chiar în prezența celor ce-și 
plângeau morții. Groapa mamei se săpa foarte 
încet, eu de acum nu mai puteam îndura un ase-
menea chin, nemaivând vreo putere să privesc la 

aceasta. Nu mai plângeam, fiindcă nu mai aveam 
lacrimi, mi se scursese deja ochii de atâta dure-
re, nu mai puteam rosti vreun cuvânt. Am plecat 
de acolo, dar din toate părțile au prins să mi se 
adreseze cuvinte probozitoare. Mă  simțeam o 
ființă neînsemnată și părăsită de toată lumea, ca 
un cățel fără nici o trebuință aruncat afară din 
casă...

Fratele zăcea în neștire de câteva zile,  
delira într-una, iar spre seară muri pe 

brațele mele
A doua zi timpul s-a răcit brusc foarte tare. 

Bunica nu mai putea găsi hăinuțele mele, cineva 
mi le furaseră. Găsind undeva într-o tindă un fel 
de pieptăraș vătuit, pe care nu știu din ce cauză 
nu puse ochii nimeni din străini, mă îmbrăcă cu 
el și mă trimise la grădiniță. În timpul mesei, la 
scurt timp, din acel pieptăraș au prins să iasă la 
iveală o grămadă de păduchi, ceea ce stârni mâ-
nia celor ce ne supravegheau și din care cauză pe 
mine mă îndepărtară imediat într-un colț izolat, 
unde de obicei stăteau întotdeauna câte doi-trei 
copii păduchioși. Acum acolo am fost așezată 
eu însumi, dar nu puteam nici mânca, nici plân-
ge. Nici în ruptul capului nu puteam înțelege de 
unde s-au luat acei copilași, fiindcă atunci când 
era mama în viață, nu-i văzusem niciodată. De la 
grădiniță am plecat acasă singură. A fost ultima 
mea zi petrecută acolo. Pe drum am plâns con-
tinuu. Nu pricepeam ce se întâmplă pe această 
lume care înainte, alături de mama, mi se părea 
cât de cât frumoasă, acum însă devenise insu-
portabil de urâtă, neprietenoasă, rece și respin-
gătoare. Nu luam în seamă nici ploaia care șiroia 
într-una, nici vântul tăios. Bunica când mă văzu 
în acest hal, se îngrozi pur și simplu. Și avea de 
ce, fiindcă a doua zi mă cuprinsese o arsură vio-
lentă. Fratele meu de asemenea zăcea în neștire 
de câteva zile. El delira într-una, iar spre seară 
muri, pot spune, pe brațele mele. Îi cuprinsesem 
capul și mă rugam lui Dumnezeu să nu mi-l ia 
și pe el, iar groapa în care mă închipuiam că ar 
putea fi înmormântat mă înspăimânta atât de tare 
că simțeam cu tot corpul meu o groază fizică, 
materială. Bunica mă dezlipi de el aproape cu 
forța și mă trimise la niște oameni.

Mi-am dat seama că mai trăiesc și voi mai 
trăi, însă de acum absolut singură, fără 

nimeni din cei dragi în viața mea de până 
atunci

Era un întuneric, pe care spaima îl intensifi-
ca și mai tare, dar până la urmă am ajuns acolo 
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unde trebuia și am transmis me-
sajul care mi-a fost încredințat. 
În dimineața următoare a venit o 
mașină cu care urma să plecăm 
la o casă de copii, aflată undeva 
departe, însă în cele din urmă a 
fost luat doar fratele meu Petru. 
Eu cu o febră de peste 40 de gra-
de am ajuns la niște rude mai în-
depărtate aproape că în stare de 
inconștiență, fără să-mi amintesc 
multă vreme ce s-a întâmplat în 
realitate. Am zăcut în neștire 
mai multe zile, iar când îmi ve-
nii în fire și coborâi de pe cuptor 
ca să beau apă, toți cei prezenți 
rămaseră uluiți și fără cuvin-
te, doar cineva îngăimă cu mare 
nedumerire:”Uite că s-a sculat!”. 
Auzind aceste cuvinte, am simțit o durere 
și o disperare atât de profundă de parcă aș fi 
conștientizat dintr-odată că am rămas singură 
pe pământ. M-am urcat din nou pe cuptor, aco-
lo era cald, și mi-am dat seama că mai trăiesc și 
voi mai trăi, însă de acum absolut singură, fără 
nimeni din cei care mi-au fost cei mai dragi în 
viața mea de până atunci...

Puțin mai târziu am aflat că a murit și bunica 
mea. Au înmormântat-o fără mine, la fel și pe 
fratele meu Euzebi. Petru fusese luat la casa de 
copii, după cum am mai amintit. M-a adăpostit 
mătușa Domna (Domnica Patraș). Toată viața 
am fost convinsă că această femeie era sora ta-
tălui meu, fiindcă altfel nu-mi puteam explica 
de ce m-a adăpostit după pierderea tuturor celor 
care au alcătuit familia mea, însă după șaptezeci 
de ani am aflat că nu era nici un fel de  rudă 
apropiată a noastră. În casa ei am supraviețuit 
acelei severe pneumonii de care, din păcate, nu 
s-au putut salva celelalte suflete dragi mie, ceea 
ce s-a întâmplat, probabil, datorită îngrijirilor ei, 
deoarece eu m-am aflat timp de mai multe zile în 
stare de inconștiență... Mătușa Domna mai avea 
o fată de 14 ani, însă aceasta nu manifesta față 
de mine vreo bunăvoință oarecare, iar soțul ei 
era un neamț care lucra în gospodăria auxilia-
ră condusă de viitorul meu tată vitreg. Domna 
pleca la muncă ultima din casă și îmi încredința 
mie paza unei cloști cu pui care erau amenințați 
în permanență de un ciobănesc foarte rău și 
mare, aflat în laț nu departe de casă. Era, pro-
babil, în primele zile de convalescență. Cloșca 
făcea ce făcea, pentru ca apoi să se tragă mereu 
împreună cu puii spre colțul casei unde-și avea 

adăpost câinele uriaș și hapsân. 
Până la mine mâncase deja câțiva 
puișori, acum ceilalți se vârau de 
bună voie în colții dulăului. Îmi 
amintesc și acum botul căscat 
al monstruosului ciobănesc spre 
hăul căruia tipăiau puii imbecili, 
însă atunci, în momentul respec-
tiv crucial pentru mine, cuprinsă 
de spaimă, îmi luai inima în dinți 
și mă năpustii asupra fiorosului 
dulău, împingându-l spre buda sa. 
Apoi am adunat puișorii într-un 
loc ferit de pericol și nu i-am mai 
scăpat din ochi nici pentru o clipi-
tă, așteptând să se întoarcă acasă 
mătușa, iar aceasta nu venea nici 
în ruptul capului spre marea mea 
deznădejde...

„Mâine o să te luăm de aici,  
vei trăi cu noi, iar eu voi fi mama ta viitoare”

Dimineața cineva prinse a  bate în ușă. De 
obicei mătușa nu făcea acest lucru, deoarece 
ușile niciodată nu erau încuiate. Am deschis cu 
precauție și în cadrul ușii s-a înfățișat o femeie 
cam în vârstă, care din capul locului se intere-
să dacă, nu cumva eu voi fi Valeria Cijevschi. 
Am dat afirmativ din cap. „Spune-i Domnei să 
te spele binișor, fiindcă mâine o să te luăm de 
aici. Vei trăi cu noi, iar eu voi fi mama ta viitoa-
re!”, spuse ea  fără drept de apel, neadmițând 
fără pic de îndoială că ar putea exista vreo împo-
trivire din partea mea. Eu, însă, n-am simțit nici 
un fel de bucurie, rămânând totuși cuprinsă de 
o ușurare spontană și firească. Domnei nu i-am 
spus nimic, fiindcă mă temeam c-o să mă certe 
pentru puișorii mâncați de câine. Dimineața, vii-
torii mei părinți s-au ivit după cum au și promis, 
însă eu eram atât de murdară că ei nici n-au dorit 
să se uite la mine, poruncindu-i Domnei să mă 
spele imediat, nu înainte ca să i se tragă și o să-
puneală zdravănă, după care primi-i și eu porția 
mea, dar de acum din partea mătușii.  A pus un 
lighean de apă la încălzit, m-a îmbăiat îndelung, 
jelindu-mă între timp, amărâtă, pentru soarta 
mea vitregă de copil al nimănui, de care, iată, 
străinii dispun după bunul lor plac. Dar conso-
lându-mă pe mine, se consola ea însăși în același 
timp și mă asigura că nu mă părăsește pentru 
totdeauna, deoarece războiul se termină și tutu-
ror celor deportați li se va permite să se întoarcă 
acasă. (Domnica Patraș, împreună cu fiica ei, 
s-a întors într-adevăr la Bahrinești, părăsind 
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fără vreo autorizație locul unde a fost deporta-
tă, adică pur și simplu a evadat de acolo, iar în 
anul 1946 a trecut ilegal frontiera în România, 
unde și-a trăit restul vieții). Mi-a promis că mă 
va lua și pe mine, iar acasă o să mă întâmpine 
propriul meu tată, care bineînțeles că este încă în 
viață, iar pe acești părinți străini nu trebuie să-i 
iubești, dar va trebui să le spui, totuși, ”mamă” 
și ”tată”. M-a îmbrăcat într-o cămașă curată, cu 
mânecile foarte frumos brodate, care mi-a rămas 
de la mama, de la mama mea scumpă și adevăra-
tă. Ea nu numai că a brodat această cămașă, dar 
și pânza a țesut-o cu mâinile proprii și tot ea a și 
cusut-o. Era unicul lucru ce-mi rămăsese de la 
mama și pe care l-am păstrat mulți ani la rând. 
Mult mai târziu am putut să admir și să înțeleg 
cu adevărat calitatea acelei cămăși brodate cu 
fire multicolore de mătase, precum și frumusețea 
ornamentului național românesc.

Încrederea fermă că am supraviețuit 
numai datorită sacrificiului celor dragi din 
cealaltă lume, se afla undeva adânc pitită în 

inconștientul meu
…Mergeam de mână cu Domna, pășeam 

ușor pe drumul reavăn, săream cu viociune pes-
te băltoace. Era dimineața, soarele strălucea pe 
cer parcă mai tare ca de obicei. Intuiam în mod 
miraculos că pentru mine începe o nouă viață, 
că voi trăi de acum înainte într-o altă lume, însă 
nu bănuiam deloc că voi deveni și o altă per-
soană, că voi dobândi o individualitate cu totul 
diferită de cea pe care am avut-o până atunci, 
că mi se va schimba și numele, din Valeria de-
venind Valentina, iar cel de familie nu va mai 
fi Cijevschi, ci Podrezova, pentru ca în cele din 
urmă, în temeiul tuturor acestor transformări, să 
mi se impună și o nouă identitate națională. La 
aceasta au contribuit părinții care m-au adoptat, 
noua mea familie, întrucât primul lucru pe care 
mi l-au impus a fost să nu mă gândesc la ceea 
ce-a fost –  pentru binele meu, ziceau ei, trebuia 
să uit trecutul trăit mereu sub spectrul foamei, 
sub amenințarea continuă și iminentă a morții și 
a pericolului inevitabil de a pierde în orice clipă 
ființele care îmi erau atât de scumpe. Au proce-
dat așa cum au procedat și pentru a mă elibera 
de stigmatul „dușman al poporului”, cum erau 
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numiți deportații, care mi-ar fi afectat în mod in-
evitabil viitorul.  De aceea, mă asigurau ei, tre-
buia să-i dau uitării pe cei cărora le datoram viața 
mea, iar încrederea fermă că am supraviețuit în 
acel mediu nemilos numai datorită sacrificiului 
celor dragi din cealaltă lume, din trecut, se afla 
undeva adânc pitită în inconștientul meu, care 
acum se ciocnea dureros cu o nouă realitate ce 
mă silea să nu mă mai gândesc la ei, născând în 
inima mea o dilemă chinuitoare și de nerezol-
vat... Timpul, însă, le așază pe toate la locul lor, 
fără să țină cont de ceea ce gândim sau dorim 
noi...

Nu voi ști până aproape de sfârșitul vieții  
că lucrul cel mai scump, acea cămașă cu mâ-
neci brodate pe care mi-a cusut-o mama, era 

o ie românească
Mergeam spre un viitor, de altfel care s-a 

dovedit a fi fericit pentru mine, și probabil că 
undeva în sufletul meu exista și imboldul invo-
luntar de a mă desprinde definitiv și ireversibil 
de acea existență atât de tragică și crâncenă, deși 
petrecută în sânul unei familii iubitoare și în lu-
mina ochilor blânzi și suferinzi ai mamei, buni-
cilor și fraților mei. Plecam din acel trecut care 
întotdeauna a fost aidoma coșmarurilor mele ce 
adeseori mă trezeau, urlând de groază, noaptea 
din somn, luând cu mine pe noul meu drum doar 
lucrul cel mai scump pe care-l aveam – cămașa 
cu mâneci lungi și brodate pe care mi-a cusut-o 
mama și cu care eu mă mândream atât de mult 
în acea localitate din îndepărtata stepă asiatică 
în mijlocul unor copii de cele mai diferite etnii 
și rase. Nu voi ști până aproape de sfârșitul vieții 
mele că acea cămașă era o ie românească, ia ma-
mei, și nu-mi pot explica nici până astăzi cum 
s-a întâmplat că limba pe care am învățat-o de la 
ea și în care am vorbit împreună cu toți ceilalți 
până la o anumită vârstă am uitat-o atât de repe-
de și cu desăvârșire... 

Omul niciodată nu va ști cum se înnoadă tim-
purile, după cum n-am crezut nici eu că voi pu-
tea să mă întorc vreodată, după șaptezeci de ani, 
la origini, în satul meu ”de-acasă” de la poalele 
Carpaților și să rămân acolo doar cu sufletul pe 
tot restul vieții mele pe care îl voi petrece în ste-
pa kazahă
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Cu Sfânta Duminică 
lângă lacrimile Ortanței Robu

Maria TOACĂ

Parcă pogorî din basmele noastre 
românești Sfânta Duminică, luându-ne 

de mână și ducându-ne la casa Ortanței Robu, 
o femeie din Buda Mare, amarnic încercată de 
soartă la capătul lumii, în exilul siberian. Călită 
în greutăți, a ajuns la 94 de ani, împliniți astă 
primăvară. 

Ca și Sfânta Duminică, Ortanța e o bătrâ-
nă înțeleaptă, gata să sară, în pofida vârstei și 
a neputinței, în ajutor oamenilor, fie buni, fie 
răi. Întocmai ca Sfânta din poveste, Ortanța 
locuiește într-o căsuță nearătoasă. Și gospodări-
oara ei, cu florile uscate de arșița vierii, e păzită 
de un câine, numai că acesta nu e ditamai câinele 
din poveste. E un cățel de vreo șapte luni, dar se 
repede curajos, aidoma unui zmeu la cei ce intră 
în curte. Cred totuși că-i hămăie numai la oa-
meni răi, căci pe noi ne-a întâmpinat cu un lătrat 
vesel, înțelegând pesemne că am venit cu inima 
bună. Când prindea curaj să latre mai avan, ne 
dădea parcă de veste să ne uităm la minunea 
de sub măsuța din pridvor, de unde se ițeau doi 
motănași ce făcuseră de curând ochi și stăteau 
lipiți de mama lor. Cățelul și pisica nu sunt uni-
cii prieteni ai Ortanței. Mai are o cârjă, cel mai 
sigur reazem al bătrâneților. 

Deseori îmi reapare în memorie acest tablou, 
cu bătrâna, cățelul, motănașii... Nu pot uita ziua 
de duminică, trăită lângă lacrimile sufletului ei 
chinuit, dar atât de luminos și dornic de a împărți 
din lumina, din bunătatea sa. 

În acea dimineață, pornisem la drum cu o sta-
re ca-n versurile lui Alexandru Philippide: „îmi 
mușcam din suflet să nu plâng; / - Și parc-aș fi 
mușcat din zgură...” Și ce miracol mă aștepta 
înainte, când toate cele triste se spulberă, de-
venind neînsemnate lângă un caracter puternic, 
cum m-am convins că e Ortanța Robu, pe care, 
cunoscând-o, am asociat-o în gând cu chipul din 
poveste al Sfintei Duminici. 

Încep depănarea vieții ei cu profunde senti-
mente de recunoștință pentru soții Rauț, cu care 
am împărtășit bucuria popasului la Buda Mare. 
Această comună din părțile Herței e vatra natală 
a lui Vasile Rauț, președintele Societății ”Golgo-
ta” a Românilor din Ucraina. Pe Ortanța Robu el 
o cunoaște din copilărie ca pe o neostenită pur-
tătoare de dureri, ca pe o flacără vie a memoriei 
unui trecut care încă doare. 

Pe Drumul Robilor,  
până la marginea lumii

O cale-a robilor se-ntinde
Și pe pământ, dar nu de foc,
Ci de-ntuneric – e convoiul
Atâtor vieți făr’ de noroc. 

(Ovid Densușianu)

– Taci  odată, stai cuminte, că nu mă duc ni-
căieri, – se răsti Ortanța la cățel, cu prefăcută 
asprime, mai mult ca să-l potolească decât să se 
arate supărată pe zbânțuiala micului prieten. 

Bătrâna iese rareori din ogradă și mai rar se 
întâmplă să-i deschidă cineva portița ca să aibă și 
cuțu ei motiv de bucurie, adică să latre cum îi stă 
bine unui câine. Și pentru noi, oaspeți neașteptați, 
căzuți bob-sositori pe nepusă masă, gazda se agita 
să ne simțim bine. Ne poftise să stăm pe lavița 
umbrită de streașina casei, să nu ne ardă soarele. 
Ea nu se ferește de soare. Atâta ger i-a pătruns în 
oase în 14 ani de muncă și chin în Siberia, ținutul 
Yamal-Nenets (la marginea lumii, cum se traduce 
din limba aborigenilor) că i-ar trebui încă un veac 
înainte ca să se sature de căldura cerului. 

Bine zice românul că ce ți-i scris, în frunte 
ți-e pus. Moștenind de la părinți numele de fa-
milie Robu, destinul a purtat-o întruna pe Dru-
mul Robilor, dar nu pe acel luminos de pe bolta 
cerească. N-a avut noroc de brâul de stele care 
le lumina robilor fugari calea spre libertate. Atât 

Golgota Bucovinei
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doar că acum după atâta amar de drum, la adânci 
bătrânețe, știe unde-i capătul – e aici, în ograda 
ei cu vreascuri de foc pentru iarnă, cu freamă-
tul firavului salcâm, cu pisica-tânără mamă și 
cățelul, care nu fac mofturi, mănâncă ce le dă 
din farfuria ei și sunt mai înțelegători decât oa-
menii ce i-a avut odată în preajmă. 

Cât am stat, de la amiază până la căderea în-
serării, depănându-i fir cu fir nenorocul, din ochi 
i-au curs râuri de lacrimi. Acasă, derulându-i, ca 
pelicola unui film, mărturisirile, mi-a părut rău 
că nu m-am uitat mai adânc în brazdele ce-i în-
nobilează fața, să văd dacă sarea lacrimilor nu 
i-a făcut răni pe obraji și la pleoape. Nici nu 
m-am gândit că poate nu e bine să-i răscolesc 
vechile și proaspetele dureri, așa cum aș fi intrat 
într-un mușuroi de furnici. E mereu în inima ei 
acel mușuroi, numai că hibernează ca într-o ce-
lulă de gheață, până nu vine cineva să-l agite. 
S-a deprins cu singurătatea, nu așteaptă pe ni-
meni. Ne-a mărturisit ca la spovedanie că nu-și 
dă seama ”cum a ajuns la vârsta asta” cu sufletul 
ca o rană sângerândă: ”Niciodată n-am avut bu-
curii, totul a fost scăldat în lacrimi”... 

Nici cum a fost în stare ”să grăiască cu noi așa 
de mult”, tot nu-și dădea seama. N-ar încăpea în 
casă, nici în ogradă cu întreaga-i grădină, dacă 
ne-ar fi spus despre toate câte le ține în minte, le 
vede ca în palmă, dar le cerne în tăcere în fiecare 
noapte, că de la ora unul până la crăpatul zorilor 
n-o mai prinde somnul.

Pe tatăl ei, Dionisie Robu, îl știe numai din 
fotografii, mult mai rezistente decât oamenii, 
care s-au păstrat ca prin minune după ce familia 
a rămas fără casă, fără masă. Ortanța nu împlini-
se nici anul, avea numai nouă luni, când, alături 
de fratele mai mare, Dumitru, a rămas fără tată. 
Scurtă de tot le-a fost fericirea părinților, dar i-a 
așezat fiica lor împreună pe un perete din came-
ra cu icoane și o candelă mereu aprinsă, într-un 
chenar de dor: două chipuri scumpe – mama, 
Grapina, și tata, Dionisie, surprinși într-un mo-
ment când încă nu știau că pe Ea o așteaptă un 
nesfârșit drum al patimilor, iar pe El, revenit 
teafăr acasă din primul război mondial, drumul 
scurt către cele veșnice, căci se va elibera foarte 
repede de frământările pământești.

Ne folosim de matematica țăranului și soco-
tim pe degete cu Ortanța când a murit tatăl ei. 
Dacă e născută în martie și avea atunci numai 9 
luni, reise că pe la sfârșitul lui decembrie 1927 a 
lăsat bărbatul agoneseala, casa nouă netermina-
tă, pământul câștgat ca veteran de război, dar și 
nevoile toate pe umerii nevestei. 

În iunie 1940 Grapina Robu, eliberată de par-
tea cea mai bună din moștenirea de la bărbat, 
a rămas numai cu nevoile. Până atunci reușise 
să-și trimită fiul la o școală în Sibiu, iar mezina 
Ortanța, cu cinci ani mai mică, abia terminase 
trei clase. Își dădea seama de pericolul abătut 
asupra românilor, dar nu credea că va da și pes-
te ea năpasta. Drept că avea neamuri în Româ-
nia (doi unchi – Constantin Robu, fost notar la 
Boian, și fratele mai mic al tatălui, Ion Robu, 
militar în Regimentul 12 Roșiori de cavalerie ). 
Și fiul Dumitru făcea școala acolo, însă toți erau 
plecați înainte de năvala rusească și de ruperea 
Ținutului Herța din trupul Țării. Mai păstra Gra-
pina portretul unui preot în haine negre, cu bar-
bă albă lungă, poate călugărit spre apusul vieții, 
știind despre el doar că-i străbunicul soțului și-l 
chema Alecu Robu. Dar nu credea că poate fi pe-
depsită pentru asemenea „păcate”, de aceea nici 
nu se temea că o să-i vină ”musafiri” nepoftiți în 
pragul nopții. 

Se pregătea de somn cu sufletul împăcat, 
după ce îl petrecu pe preot până la poartă. O 
ajutase Dumnezeu să sfințească noua casă, spera 
că va trăi de-acum înainte cu mai multă bucurie 
între pereții ridicați din amarul pelinului. O fe-
meie singură a adunat ca rândunica,  mai mult de 
zece ani, pai cu pai, cum se spune la țară, ca să-și 

Ortanța în tinerețe
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construiască un cuib nou. Dar cât nenoroc: chiar 
în seara când preotul i-a binecuvântat casa, spre 
miezul nopții, a intrat necuratul – și nu unul, ci 
vreo 12 anticriști. ”

– Era noaptea de 12 spre 13 iunie când ne-au 
scos din casă, goi ca degetul. N-o să mă credeți, 
dar mai omenoși au fost cu noi străinii. Soldații 
ruși ori poate de altă nație, Dumnezeu știe cine 
erau ei, puneau în căruță câte un lucru găsit la 
întâmplare, o legăturică cu grăunțe, cu făină, iar 
oamenii noștri le aruncau jos, urlând că nu avem 
voie să luăm ceva cu noi. Aveau grijă să le rămâ-
nă lor mai mult. Aveam la suflet numai o rublă și 
30 de copeici. La gara din Noua Suliță le-am dat 
unui soldat ce ne păzea vagonul să ne cumpere 
o pâine. Am stat două zile acolo, 60 de suflete 
într-un vagon de vite, fără să ne dea cineva o 
gură de mâncare. Eram mulți din satele Herței, 
numai când ne-au scos pe noi din casă am văzut 
vreo 15 căruțe ce urcau dealul spre moară”, –  
povestește Ortanța, repetând la orice vorbă că nu 
spune minciuni.  

– Rar când am deschis gura în viața mea, 
numai azi cu voi vorbesc pentru toți anii de tă-
cere. N-am spus minciuni. Niciodată n-am luat 
un capăt de ață de la nimeni, n-am furat nici în 
anii când muream de foame. Numai câțiva căr-
buni am adus acasă de la școală..., recunoaște 
bătrâna, neuitând să precizeze că a luat de câte-
va ori câte o căldare de cărbuni de la cazangeria 
școlii, însă tot cu știrea directoarei, o femeie cu 
inima ca pâinea caldă, adusă la Buda Mare de 

Mihai Pricopciuc, un tânăr care fusese depor-
tat împreună cu părinții și care își luă nevastă 
o fată din Siberia. Sătenii o numeau cu respect 
Maria Ivanovna, mai ales pentru că datorită ei 
în sat s-a construit o nouă școală. Ortanța avea 
mai multe motive să-i poarte recunoștința aces-
tei femei, care nu s-a temut să-și lege destinul  
cu un român și încă cu stigmatul de ”dușman al 
poporului”, urmându-și bărbatul drag la mii de 
kilometri de locurile ei natale, într-un ținut abso-
lut necunoscut, cu o limbă neauzită până atunci, 
cu obiceiuri și legi de viață străine pentru dânsa. 

– Numai Maria Ivanovna a fost de partea mea 
când mai marii satului nu vroiau să mă primeas-
că... Strigau să nu mă vadă în sat. Ea mă chema 
să iau cărbuni de foc, numai să nu fie nimeni la 
școală, să nu mă vadă vreun învățător. 

Ortanța ține minte, îi cunoaște pe toți pârâto-
rii și jefuitorii oamenilor gospodari. Poate să le 
spună pe nume. De aceea, mulți ani după ce s-a 
întors din Siberia „nacialnicii” n-au primit-o în 
sat. Multora nu le era pe plac memoria ei trează. 
Mai sunt și azi unii „tovarăși” care n-o suferă și 
cărora le-ar conveni s-o vadă rătăcită cu mințile 
pe „baba asta care nu moare”. Dar nu sunt mulți. 
De-acum nu prea are cine să se teamă de me-
moria ei. Iar urmașii „călăilor” nu sunt vinovați 
de ticăloșiile săvârșite de părinți. N-a aruncat 
cu blesteme în ei, nu dorește nici dușmanilor de 
moarte ca odraslele lor să treacă prin suferințele 
ei. Ortanța se teme chiar de gândul că ar putea 
să le facă vreun rău cu vorba, cu amintirile... Iar 
amintirile n-o lasă să doarmă noapte, câte odată. 
Vin și tot vin... Și se vede iar copilă de 13 ani 
dusă cu căruța la gară ca să ia calea suferințelor, 
a foametei, a înghețului...

... Au mers o lună întreagă cu trenul până la 
Tobolsk. Și acum vede ca prin vis străvechiul 
oraș din nordul regiunii Omsk, cu multe ape. 
Acum e în regiunea Tiumeni. S-a tot lungit 
drumul până au ajuns la ultima gară. Când a 
început războiul (vestea au aflat-o de la niște 
deținuți politici din alt tren), vagoanele încăr-
cate cu nenorociții de români staționau pe li-
nie moartă. Locomotiva fusese desprinsă de la 
garnitura cu deținuți și pusă să tragă după ea 
eșaloane cu soldați spre front. Osândiți la ocna 
siberiană, românii noștri nevinovați mureau 
de foame și de sete, mai ales femeile gravide, 
bătrânii. Mâncarea ce li se dădea cu târâita nu 
ajungea la toți, cine apuca acela-și amăgea foa-
mea. Copiii erau mai slobozi, lăsați să coboare 
din vagoane...

– Umblam desculț, așa cum am ieșit de-aca-

Ofițerul Ion Răuță
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să, călcam pe pietrele cele ascuțite cu tălpile 
numai răni. Era o mizerie îngrozitoare. Oame-
nii își făceau nevoile în vagoane sau pe unde se 
nimerea. Doamne, Dumnezeule, cum am scăpat 
cu zile din iadul acela și am ajuns să trăiesc până 
astăzi, – se miră bătrâna nonagenară. 

„Patul îți era și casă, și masă...”
La un an i-au ridicat pe deportații români 

din Tobolsk și i-au dus la nordul nordului, în 
Yamal-Nenets, într-adevăr, la capătul lumii. 
Toate  erau potrivnice firii oamenilor de pe me-
leagurile noastre – și natura, și clima, și lumea 
de acolo, neamul cela migrator de neneți, popor 
deosebit de vechi și îndepărtat de noi, care și 
vara, și iarna trăia în corturi de blană de ren, 
numite ciumuri, se îmbrăca în piei îmblănite, 
se hrănea cu carne de ren, putea s-o mânânce 
și crudă. Dar omul poate mai repede decât alte 
vietăți să se acomodeze cu locul unde-i aruncat. 
Cine nu reușește n-are zile multe. În Siberia, 
Ortanța Robu, deși avea numai 13 ani, n-a știut 
de școală, de învățătură. Plângea și se ruga la 
șefi s-o primească la lucru. Se înălța pe vârful 
degetelor când intra cu rugămințile ei, ca să 
pară mai mare. Mamă-sa a stat mult timp bol-
navă la spital, iar fiica nu primea nici cele 200 
grame de pâine pe zi. Nu-i rămânea decât să 
moară de foame dacă n-o primeau la vreo mun-
că. Lacrimile copilei i-au înmuiat inima unui 
”nacialnik”, pe nume Baev, dar nevoia a venit 
de unde n-o aștepta. S-a ciocnit de împotrivi-
rea femeilor din părțile noastre, deportate ca și 
mama ei. Nu vroiau s-o primească în echipa lor. 
Pescuitul în largul oceanului era o muncă grea 
pentru bărbați, darămite pentru femei... Cum 
să trimiți la o astfel de corvadă un firav copil? 
„N-o să muncim noi pentru dânsa!”, strigau ele 
mânioase. Cu mintea crudă cum era, Ortanța nu 
s-a supărat pe fetele din satul său, înțelegând că 
și ele abia se țin pe picioare. Numai la gură erau 
rele din cauza necazului, inima însă le era bună. 
Până la urmă au primit-o, au învățat-o cum să-i 
păcălească pe vigilenții supraveghetori, să pu-
nă-n gură câte un peștișor viu, căci li se dădea 
de mâncare numai câțiva pești pe zi. 

– Mâncam pește crud, din cei mai mici. Mă 
bătea peste obraz cu codița, închideam strâns 
ochii și-l înghițeam în două cu lacrimi, la înce-
put în silă, pe urmă fără să-mi dau seama, – își  
mărturisește Ortanța păcatul. 

Trăgea în rând cu cei mari plasele de pescu-
it, năvoadele (oamenii din părțile noastre le nu-
meau ”voloace”), mari de o mie de metri pătrați. 

Munceau pe un ger de până la 60 de grade, dor-
meau în corturi îngropate în troiene. 

Și după ce s-a căsătorit, Ortanța n-a avut cu 
soțul ei un ungheraș numai al lor aparte. 

– Patul tău îți era casa și masa, – povestește 
ea despre căsnicia sa. 

Iarna dura anul împrejur. Odată a nimerit la 
spital cu picioarele degerate. Medicii se pregă-
teau să i le amputeze. Era mai simplu să i le taie 
decât să s-o lecuiască. A fugit din spital, s-a sal-
vat singură, umblă și azi pe pământ.

Am văzut în casă la Ortanța un caiet cu câte-
va pagini scrise. 

– Am început și eu să scriu despre viața din 
Siberia, multe pagini și fotografii am dat la 
școală. Drept că nu mă duce capul să aștern cu-
vintele pe hârtie ca Anița Nandriș, pe care am 
cunoscut-o. A trăit împreună cu noi aproape un 
an, când a fost condamnată la închisoare. I se 
dădea voie să iasă uneori în oraș. Că doar toți 
eram osândiți, toți ispășeam o vină pe care n-o 
cunoșteam, și trăiam acolo, în orășelul acela, ca 
într-o temniță, numai că ceva mai măricică decât 
o celulă de pușcărie...

Și pentru că și-a amintit de Anița, îmi arătă 
o fotografie. Era lângă bustul Aniței, în Mahala. 
Cu ea nu s-au mai văzut după întoarcerea aca-
să, cu feciorii ei se mai întâlnea uneori la piață, 
în Cernăuți. Era de-o seamă cu fiul ei mijlociu, 
Vasile. Iar cu Anița a stat imaginar de vorbă în 
fața monumentului, minunându-se de faptele 
oamenilor din Mahala, care le poartă cu dra-
goste creștinească cinstea părinților și bunicilor 
chinuiți ca mucenicii din Sfânta Biblie. 

Constantin Robu, fost notar la Boian – în prim plan 
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Ortanța s-a întors de la Mahala cu cartea ”20 
de ani în Siberia”, pe care a citit-o și tot citește 
ca din Biblie. Mi-a deschis la pagina unde Anița 
Nandriș povestește cum a fost dusă la închisoa-
re pe o ”nartă (un fel de sanie), trasă de ”oleni” 
(reni), mai întâi vreo 15 kilometri, escortată de 
un milițian, iar apoi a fost dată pe mâna unui 
”tuzemțu” (aborigen) s-o ducă la raion. Mergeau 
de-a dreptul prin troiene, prin tundră. „Atâta 
groază, frică și suferință, cât am avut în drumul 
acela, nu am avut niciodată. Își poate închipui 
orișicine, în timp de iarnă pe ger de 40 de grade, 
o femeie să facă un drum de 80 kilometri, prin 
păduri, prin pustiuri...”, scrie Anița în amintirile 
sale din Siberia. Sună straniu cuvântul „fericire” 
în acest context, însă a fost fericită să ajungă vie 
la închisoare, după acel drum de noapte, când 
nu se vedea nimic decât omătul alb. La pușcărie 
a fost trimisă să lucreze la „kuhne” (bucătărie), 
unde pregătea mâncare osândiților, o fiertură cu 
multă apă și cu puține crupe care ”alergau prin 
oală”. Isprăvind repede cu gătitul acestor buca-
te, Anița avea destul timp liber: „Eu cum eșeam 
dimineața din cameră, nu se mai uita nimeni 
după mine, îmblam toată ziua slobodă. Mai era 
acolo pe aproape o baracă mare, unde trăia lume 
de-a noastră. Fugiam câte un pic acolo...”. 

– Venea în baraca noastră, sta de vorbă cu 
mama, că eu eram pe apă, la prins pește...”, con-
firmă Ortanța mărturisirile din cartea Aniței. 

„Am fost și eu tânără cândva”
N-a mai rămas nimeni de vârsta ei în casele 

din apropiere, printre vecini, dar nici în întregul 
sat Buda Mare sau pe la Mogoșești, unde are 
neamuri și o poartă dorul, poate nici prin alte 
locuri de pe meleagul de baladă al Herței, cum 

le place să spună celor cu drag de limba 
noastră. Toată lumea din jur o știe așa cum 
este astăzi: nedespărțită de cârjă, îmbrăcată 
mai mult în negru, cu basma neagră lăsată 
pe frunte. Nu mai ține minte nici ea de când 
poartă veșminte cernite. A stat acum câțiva 
ani un timp la mănăstire, dar până atunci tot 
așa se îmbrăca. 

– Am fost și eu cândva tânără, -– oftează 
a părere de rău Ortanța, aducând din casă un 
teanc de fotografii îngălbenite, că altă do-
vadă a tinereții sale nu mai are. Au plecat 
demult pe drumul neîntoarcerii cei care au 
văzut-o cum umbla sprintenă pe jos în fieca-
re dimineață la lucru în satul vecin Becești, 
cum și-a făcut cuibul ăsta, cum trecea cu 
coasa prin iarbă și aduna fânul, creștea vite 
ca să strângă un ban pentru casă. Și fiul ei, 

cea mai scumpă amintire a tinereții, nu e aproa-
pe, îl are numai în ramele fotografiilor ce-i îm-
podobesc pereții. 

Cu suspinul întrebării: ”Cine ar crede că am 
fost și eu tânără cândva?”, deschid cea mai tris-
tă pagină din viața Ortanței Robu. Mai neagră 
chiar decât patimile exilului este pagina încercă-
rii de a fi fericită lângă un bărbat, ca reazem de 
încredere, stâlp al familiei. Mânată la marginea 
lumii la vârsta de 13 ani, n-a știut de copilărie, 
de școală. Era bucuroasă să poată munci, să-și 
câștige gramele de pâine. De atunci se roagă 
ziua și noaptea, dă, Doamne, să aibă toată lumea 
de mâncare, să nu moară nimeni de foame, că 
a văzut cum cad oamenii când n-au ce pune în 
gură. 

Cu doi ani înainte de a se întoarce acasă a 
avut nenorocul să se mărite. Nu știe dacă a fost 
dragoste între ei, însă credea că va avea un spri-
jin de la acel Ifim Zadacin, un bărbat din neam 
de lipoveni de pe meleagurile noastre, năpăstuit 
și el de verdictul ”dușman al poporului”. Mamă-
sa a fost de la început contra lui. Atunci, pentru 
prima și unica dată, Ortanța nu i-a dat ascultare, 
pățind întocmai ca în vechiul proverb: ”Cine n-
ascultă de părinți, ascultă câinii”. S-a măritat cu 
acel Zadacin, însă viață bună n-a avut. Din cauza 
lui, după ce a primit învoirea să se întoarcă aca-
să, a mai rămas un an în Siberia, până a obținut 
divorțul. A înțeles că maică-sa a avut dreptate. 
Era atât de înverșunată încât nu dorea să-l mai 
vadă alăuri și pe pământul ei de acasă. La jude-
cată, Ortanța n-a spus câte le-a pătimit din cauza 
bărbatului ce-o ținea într-o beție, motivându-
și decizia că nu pot avea copii. A plătit ea 300 
de ruble taxa cheltuielilor de judecată, numai 

Părinții Grapina și Dionisie Robu
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să scape mai repede. Se roagă și acum s-o ier-
te Dumnezeu că a spus minciuni atunci. Numai 
ea și Domnul Sfânt știau că poartă o nouă viață 
sub inimă. L-a născut pe Vladimir pe pământul 
nostru, n-a vrut să aibă copilul ei un asemenea 
tată, să apară pe lume printre nămeții Siberiei. A 
avut grijă să crească un suflet bun. Așa i-a fost 
băiatul cât a stat sub aripa ei. Dar până a-l aduce 
pe lume a trebuit să-și caute un acoperiș, căci 
n-a avut voie nici să pună piciorul în curtea casei 
părintești. 

Înapoi, pe timp de pace, drumul a durat mai 
puțin. S-au pornit la 4 iunie și la 16 iunie erau 
de-acum în gara din Cernăuți. Mama și fiica se 
întorceau la icoanele lor de acasă. Le-a întâmpi-
nat Dumitru, fratele Ortanței, luându-le la gos-
podăria sa din Mogoșești. A doua zi, Ortanța a 
vrut să vină să vadă ce-a rămas din avutul fami-
liei. S-au pornit pe jos prin pădure. Pe la Poieni a 
zărit pe un grajd al colhozului dranița de pe casa 
lor și a înțeles că nu va avea zile bune la vatra 
natală. Umbla plângând să fie primită măcar la 
cele mai negre munci. Șefii din sat nu vroiau s-o 
audă, s-o vadă... S-a îndurat cineva de la raion 
și a îndreptat-o la punctul medical din Becești, 
unde a lucrat ca infirmieră mai mult de zece ani. 
Acolo înnopta când nu avea puteri să se întoarcă 
seara la mătușa Ileana, unde se aciuase maică-sa. 
Acolo l-a născut pe Vladimir. Ca să nu rămână 
în drum, le-a primit Ileana Răuță, După moartea 
mătușii sale, Ortanța și-a ridicat căsuța în care 
trăiește și astăzi – a cărat ca rândunica, adunând 
câte-un lemn, câte-un chirpici, așa cum își duce 
furnica hrana în spate. 

Ține aprinsă mereu candela în camera unde a 
găsit-o pe maică-sa moartă. În ziua ceea s-a scu-
lat mai devreme să cosească iarbă pentru vițică. 
După o oră s-a pornit la serviciul ei din Becești, 
lăsând-o pe maică-sa să strângă iarba, să mai co-
sească. Știau ele că nu e voie, dar se gândeau 
că nu-i mare pagubă pentru colhoz, mai ales că 
livada de la familia lor fusese luată. 

– N-am putut afla ce s-a întâmplat, vecinii 
mi-au spus că n-au văzut, nu știu nici ei... Mama 
nu era chiar bătrână, la 64 ani, față de câți îi am 
eu acum. Am lăsat-o sănătoasă în grădină. Mai 
apoi am aflat că au venit doi ”de-ai noștri” de la 
primărie. Ce i-au spus nu știu, dar după plecarea 
lor s-a sfârșit viața mamei mele. Nu erau tele-
foane să mă anunțe cineva, a alergat băiatul meu 
până la Becești. Avea 12 ani atunci. Când am in-
trat în casă parcă pierdusem mințile, nu știam ce 
fac, am ridicat-o din pat, am strâns-o la piept. Vă 
închipuiți să ridici un mort în brațe?!” Era anul 

1967. De atunci Ortanța n-a mai vrut să lucreze 
în Becești, și-a găsit de lucru în satul natal. Dar 
înainte de a-și începe viața la baștină, și-a reîn-
tors lucrurile sfinte. Mai întâi de toate a renunțat 
la numele de familie al fostului ei soț, devenind 
iarăși Robu. Și prenumele Ortanța a trebuit să 
și-l restituie. În Siberia s-a numit Tanea (Tatia-
na), așa au înscris-o cinovnicii de acolo în acte, 
refuzând să recunoască numele Ortanța. 

Nu puțini își vând numele, credința, limba, în 
schimbul unui blid de linte. Ortanța n-a cedat, a 
bătut pragul instanțelor de stare civilă până și-a 
schimbat toate documentele, bucuroasă că și-a 
făcut hatârul să trăiască până la capăt cu numele 
ei, așa cum a fost botezată. 

„Nu port ură nimănui...”
Câtă înțelepciune și voie bună am luat de la 

Ortanța Robu în doar câteva ore de vorbă îmi 
ajunge pentru mult timp înainte și, ca dintr-o 
pâine scoasă din spuza cuptorului, mai am de 
unde împărți cu lumea. Amintindu-și de anii de 
școală, când mătușa Tanța era poftită la întâl-
nirile cu elevii, Vasile Rauț a întrebat-o despre 
lucruri ce-i treceau atunci prin mintea de copil. 
Bunăoară, dacă a plâns la moartea lui Stalin.

– Eram pe mare, la prins pește, dar tare-am 
plâns și eu, că Stalin a murit la 5 martie, iar a 
treia zi când se face parastasul, cădea data de 8 
martie. Ce-mi veni să-mi scape din gură față de 
toți lucrătorii că din cauza asta am rămas fără 
sărbătoarea femeilor. Era și un șef pe aproape. 
Fetele noastre au înlemnit, făcându-se surde. 
Repede mi-am dat seama de prostia mea, dar 
vorba era spusă. Am scăpat cu zile, cel care ne 
supreveghea s-a făcut și el că nu aude. Opt mar-
tie era așteptat ca Paștele de femeile condamnate 

Golgota Bucovinei

Ortanța Robu, la Mahala, la bustul Aniței Nandriș
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la munci atât de grele. Alte zile libere și sărbători 
nu aveau. Socoteau ele în minte când cade Sfin-
tele Paști sau sărbătorile sfinților pe care-i prăz-
nuiau odinioară pe meleagurile natale. Rosteau 
în gând rugăciuni și tot în gând își făceau semnul 
crucii. Paispreceze ani, cât a muncit la marginea 
lumii, Ortanța n-a ciocnit ouă roșii de Paști, n-a 
intrat într-o biserică (nu era nici un sfânt lăcaș 
prin apropiere), n-a călcat iarbă verde, n-a vă-
zut pomi înfloriți... Crede că poate de aceea n-a 
avut viață bună cu bărbatul, că nu și-au început-
o din biserică, cu sfânta taină a cununiei. Acolo 
unde și-a ispășit ”păcatul” de a fi român, când 
se năștea un copil era chemată o femeie să spu-
nă câteva cuvinte ca la botez. Din acele timpuri 
Ortanța a luat obiceiul să umble cu capul aple-
cat, rostind în gând rugăciunile, să-și facă cruce 
cu limba. Prigonită, neprimită în propria casă, 
nu poartă nimănui ură, lăsând ca Dumnezeu să-i 
judece, acolo unde au ajuns toți care i-au adus 
numai necazuri. 

S-a găsit și un suflet bun s-o ajute la adânci 
bătrânețe, un tânăr din deal, Vitalie. 

– Uitați-vă la salcâmul ista. Când a intrat pri-
ma dată să-mi facă ordine prin ogradă, Vitalie a 
vrut să-l taie. Era un copăcel becisnic, răsărit ca 
un copil din flori, dintr-o sămânță adusă de vânt. 
Nu l-am lăsat, că-mi pare rău și de copaci. Acum 
are cinci ramuri, și tot atâția copilași cresc în fa-
milia lui Vitalie, – ne povesti bătrâna. 

Până a slăbi de puteri, căsuța ei nu se vedea 
dintre flori. În ajun de 1 septembrie veneau copi-
ii satului după flori la tanti Tanța. ”

– Acum părinții le cumpără de cele scumpe, 
aduse din străinătăți, dar nici n-au la ce veni, 
n-am puteri nici măcar pentru flori..

Tanti Tanța ne arată încă o dată că nu se jeluie 
de starea ei. E mulțumită că, de rău, de bine, se 
ține pe picioare și, mai cu seamă, că mintea îi 

este trează: ”Câți dintre cei mai tineri ca mine 
plutesc cu mintea, nu știu de unde vin, nici unde 
merg. Eu, mulțumesc Domnului, dacă nu pot 
dormi, toată noaptea citesc – din Biblie, din car-
tea Aniței Nandriș... Dorm ziua, de mă prinde 
somnul”. Trează noaptea, la flacăra candelei, pe-
trece prin minte toate câte le-a trăit, fără nici o 
bucurie. Poate a avut Dumnezeu și pentru ea un 
pic de fericire, dar n-a știut cum s-o primească. 
Cei doi ani de căsnicie în Siberia i-au tăiat pofta 
de a mai vedea bărbat pe aproape. Fiul ei, însă, i 
se plângea că vrea să aibă tată, ca toți copiii. Și 
i-a găsit unul de nu departe, rămas singur după 
moartea soției. S-a nimerit și acela un bețiv ne-
isprăvit. A băut până a murit de cancer. ”Mare 
prostie am făcut, am ascultat de copilul meu”, 
regretă Ortanța necazul îndurat lângă un băr-
bat nevrednic. Dar nu l-a fugărit de la casa ei, 
a răbdat l-a îngrijit cât a zăcut la pat. Poate așa 
a vrut Dumnezeu să-și ispășească din păcate, pe 
care le are ca orice ființă omenească, deși a trăit 
ca sfinții din icoane – numai în suferiță, respec-
tând poruncile, chiar și cea mai grea pentru cel 
nedreptățit – porunca iertării.

Când treceți pe lângă căsuța ei, 
deschideți-i cu inima bună portița!

Depănând firului vieții Ortanței Robu, mă 
apropii de final povestirii și mă gândesc că 
sfârșitul, după cum se termină toate poveștile, 
trebuie să fie fericit. Așa ar trebui să fie dacă își 
trăia odinioară, dacă și-ar trăi acum măcar unele 
zile ca-n frumoasele noastre povești. Deși nu se 
jeluie de nimic, fericită fiind că poate umbla prin 
ogradă, nu i-ar fi de prisos o mână de ajutor, mai 
ales când are nevoie de apă și trebuie să treacă 
șoseaua până la cea mai apropiată fântână. Mă 
gândesc cu înfrigurare la drumul ei cu căldarea de 
apă în mână. Cei de pe aproape, când trec pe lân-

gă căsuța ei, ar fi bine să-i des-
chidă portița, s-o întrebe dacă 
n-are nevoie de-o cană de apă. 
Numai să intre cu inimă bună, 
așa cum o ajută vecina de peste 
drum, profesoara Mariana Olar, 
nu cum au pus la cale niște der-
bedei odată, întâmplare despre 
care acum tanti Tanța povestește 
cu umor. Atunci, însă, a băgat-o 
în sperieți de moarte. 

Într-o noapte, pe la orele 
trei, cineva îi bate la fereastră. 
Se uită prin geam și vede o ma-
tahală cu mâinile întinse. Când 

Golgota Bucovinei

Ortanța cu oameni deportați din satele Herței pe ape, la pescuit
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treceau mașini pe drum, matahala 
dispărea. Bătrâna l-a recunoscut 
pe un tânăr cu faimă rea în sat, dar 
n-a dat semne că-l vede, speriată 
că poate să-i facă mare rău dacă-
i intră-n casă. A ieșit prin ușa din 
spate, s-a târât pe genunchi prin 
urzici... La vecini poarta era în-
cuiată, la altul nu răspundea ni-
meni. Cu picioarele în sânge a 
trecut drumul la vecina Mariana. 
Credea că și-a pierdut vocea, dar 
rostind o rugăciune și-a dat seama 
că poate vorbi. Găsind la Mariana 
ușa deschisă, de-acum se temea să 
nu-i sperie ea pe vecini. I-a pus 
pe toți pe picioare, rămânând să 
aștepte răsăritul soarelui în casa 
lor. Dimineața în sat se știa de ”is-
prava” tinerilor amețiți de băutură. N-a dovedit 
bine Ortanța să treacă drumul de la vecini aca-
să că părinții acelui huligan, cu odrasla lor din 
urmă, i s-au înfățișat cu steag de pace, rugând-o 
să-l ierte. 

– Cere-ți iertare în genunchi!, – striga tată-su 
la fecior. Dar nu numai de dragul ”babei” speri-
ate. Avea odorul lor și alte păcate, din care cauză 
se afla sub ochii oamenilor ordinei. S-a prefăcut 
un timp supărată tanti Tanța, nu că ar fi vrut să-l 
bage la pușcărie, ci să-l învețe minte pe golanul 
cela. 

Povestind întâmplări din anii ei de singurăta-
te, Ortanța nu stă neîndoită că are neapărat drep-
tate. 

– Fiecare cum crede și cum vede, – șoptește 
filozofic femeia cu numai trei clase primare. La 
sigur, n-a citit din tomurile marilor gânditori, dar 
fiecare vorbă a ei parcă-i luată din carte. De fapt, 
n-a rămas cu bruma de învățătură de până la răz-
boi. Când s-a întors din Siberia a umblat la așa-
numita școală serală, primind atestat de 11 clase. 
Însă mare lucru n-a învățat în anii de școală so-
vietică. Așa spune ea, evocându-l pe fratele Du-
mitru și pe alte neamuri care, cu câteva clase la 
români, aveau servicii bune, și cunoștințe mai 
bogate decât astăzi unii cu facultatea terminată. 

– Nu zic că nu sunt și azi tineri deștepți, dar 
tot prin România învață ori lucrează acolo, așa 
ca Ștefan Purici... Îl cunosc, pentru că maică-sa, 
Elena, e de la noi. Am vorbit ieri cu dânsul, la 
înmormântarea unei mătuși de-ai lui. A ajuns om 
mare la Suceava, dar nu s-a schimbat, e simplu 
și omenos cum îl știam de acasă, nu s-a rușinat 
să vorbească cu o bătrână ca mine. 

Au ce învăța și cei cu școli 
mari de la tanti Ortanța. M-au 
uimit vorbele ei despre sfârșitul 
lumii. De fapt, eu am provocat-o, 
văzând atâtea cărticele bisericești 
lângă candela aprinsă, m-am 
gândit că a găsit în ele o zare de 
răspuns la întrebarea ce ne ob-
sedează mai cu seamă în zilele 
noastre, când atâtea nenorociri au 
împânzit întreg pământul. 

– Numai Dumnezeu știe, da 
eu cred că sfârșitul lumii e pen-
tru fiecare om atunci când moare. 
S-a sfârșit viața unui om, acesta 
e sfârșitul lumii pentru el, poa-
te și pentru cineva care l-a avut 
de scump, – ne explică simplu de 
tot, lăsându-ne într-o adâncă tăce-

re. Am vrut să-i amintesc că sunt și întâmplări de 
viață, când ți se pare că a bătut ceasul din urmă, așa 
ca cea din noaptea de 13 iulie de la care a început 
calvarul vieții ei sau ziua de 28 iunie 1940 pentru 
verișorul ei, ofițerul armatei române Ion Răuță, fiul 
mătușii Ileana. Toate acestea, însă, nu sunt atât de 
strașnice dacă nu te omoară, dacă scapi cu viață din 
vâltoarea lor. Se întâmplă uneori și niște nimicuri 
să-ți pară „sfârșitul lumii”. Ne-a povestit despre 
cum a trecut prin vamă la neamurile din România, 
la verișorii din partea unchiului Constantin Robu, 
fost notar la Boian. Era în ajun de Sfântul Vasile. 
Ortanța a luat în buzunar o mână de grâu ca să-și 
sorcovească neamurile din București. Ce zarvă s-a 
mai ridicat, credeau vameșii că duce toată bogăția 
țării în România! 

Am observat că Ortanța își exprimă cu aleasă 
delicatețe gândurile și părerile, deseori repetând: 
„Fiecare cum crede și cum vede…”. Adică, nu 
judecă pe nimeni care gândește și trăiește altfel. 
Înțelege că nu poate crede toată lumea așa cum 
ei i se pare că ”N-avem ce aștepta fericirea”. De 
ce? Pentru că, spune Ortanța, oamenii nu mai au 
pentru ce se bucura așa cum se bucurau odinioa-
ră. Nu că ar trăi mai rău, dimpotrivă, având de 
toate, se pomenesc că nu au nimic. 

– Cât de bucuroase erau fetele de seama mea 
când îmbrăcau o rochie nouă! Acuma, când 
luxul e stâpân peste toate, cine se bucură de o 
haină? Bucuriile s-au împuținat, lumea uită că 
„trage omul ca furnica, moare și nu ia nimica; 
patru scânduri prinse-n cui – asta e averea lui”. 
Cu aceste vorbe ne-a condus până după poartă. 
Nu iei nimic cu tine în mormânt, nu iei nimic, 
îmi răsună în inimă ecoul vorbelor ei. 

Ortanța astăzi, cu fotografia  
străbunicului Alecu Robu
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File din viața mea
(Groaza deportărilor)

Marioara NANDRIȘ-MARINESCU

Mătuşa Veronica1, sora mai mare a ma-
mei, căsătorită la Horecea, era foarte le-

gată sufleteşte de mama noastră, şi de noi copiii 
ei. În anul 1940 când am fost departe de tata şi 
sub ocupaţie străină, „cu frica-n sân” că-l aveam 
pe tata în România, mama avea mare nevoie de 
cineva de mare încredere, ca să se sfătuiască. Era 
cam timidă, nu era umblată în lume; ştia treburile 
casei şi ale copiilor, dar mătuşa – aproape de oraş 
– era mai experimentată, mai umblată în lume, 
mai îndrăzneaţă, era cu totul altă fire. Venea ade-
seori pe la noi şi aducea te miri ce de la oraş: 
lucruşoare pentru casă, dulciuri, mie panglici şi 
mărgeluţe. Ea trecea repede Prutul  la noi. 

Ceilalţi fraţi ai mamei veneau mai rar. Aveam 
impresia că se cam fereau pentru că tata era ple-
cat în România, să nu aibă probleme (n-au spus). 
Astăzi am zice că aveam „bube pe căciulă”.

Cine a trecut în România până s-au închis 
graniţele a scăpat „ieftin”, numai că alţii au în-
cercat să treacă graniţa după ce aceasta a fost 
închisă. Unii au reuşit, alţii nu.

În ianuarie 1941 a încerat să treacă graniţa, 
împreună cu alţii, şi soţul mătuşii Veronica, dar a 
fost împuşcat. Familiile celor care au încercat să 
treacă graniţa, chiar dacă au fost împuşcaţi sau 
prinşi şi băgaţi în închisori, erau trecute pe lista 
deportărilor în Siberia, ca şi familiile celor care 
au trecut graniţa. A fost deportată şi mătuşa Ve-
ronica cu cei doi băieţi ai ei Nicolae (îi spuneau 
Niculuţă) şi Gheorghe (i se spunea Gheorghică). 
Vă închipuiţi cum era sufletul mamei şi pentru 
sora ei şi pentru ce urma să se întâmple cu noi. 
După mulţi ani, s-au întors toţi trei şi s-au aşezat 
la casele lor. Mătuşa a murit în casa ei şi a fost 
înmormântată în cimitirul de lângă mănăstirea 
din Horecea. Mama pierdea un ajutor de nădej-
de.

Aveam teabă multă, vaci, caii, câţiva porci, 
păsări. Porumbul era de prăşit şi ceva grâu de 

secerat. Spun doar „ceva” pentru că noii stăpâ-
nitori au hotărât să facă un aeroport lângă satul 
nostru, care cuprindea o suprafaţă mare, ce tre-
buia eliberată de culturi, dar şi de o parte din 
casele de pe deal. Am avut şi noi un lan de grâu 
„pe aeroport”. Culturile au fost secerate încă ne-
coapte. 

Pentru dărâmarea gospodăriilor erau mobili-
zaţi oameni din sat de toate vârstele, dar o făceau 
numai noaptea. Era un infern: întuneric, praf 
gros în urma dărâmării pereţilor, plânsete, stri-
găte, forfoteală, supraveghetori care ne zoreau, 
jale multă!

Am fost şi eu dusă la demolări. I-am povestit 
mamei dimineaţa şi s-a îngrozit; aveam doispre-
zece ani.

A doua zi m-am ascuns în podul grajdului. 
Cum se apropia seara, soseau echipele care sco-
teau oamenii la lucru, pe toţi pe care îi găseau. 
Pe mine nu m-au mai găsit acasă.

Mama nu putea dovedi să facă tot ce se cerea 
într-o gospodărie mare. Pampureac2, care ajuta 
la gospodări a plecat şi era nevoie de un ajutor. A 
găsit un vecin, sărac şi bătrân, care s-a învoit să 
vină la noi să ne mai ajute, dar mai ales să umble 
cu căruţa pentru treburile gospodăriei.

Trebuia mers la moară să macine grâu, po-
rumb, şi pentru noi şi pentru animale, de adus 
lucernă sau iarbă pentru animale, şi alte treburi. 
Podurile şi magaziile erau încă pline din alţi ani.

Unchiul Chirică3 mai venea pe la noi, mai 
ales că avea nevoie de cai pentru corvoadă 
(munci impuse de autorităţi), la cărat buşteni din 
pădure, la cărat piatră şi la alte munci. Alteori nu 
venea acasă câte o săptămână, și nu numai el, ci 
toţi oamenii buni de lucru.

De multe ori veneau de la Primărie, luau caii 
şi căruţa fără să-ţi ceară voie, ca să transporte, de 
la gară sau de la Sadagura, oficiali mai mari care 
ne vizitau satul.
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Seara dechideau poarta, dădeau drumul cai-
lor în curte şi plecau. Caiii săracii, mergeau sin-
guri spre grajdurile lor, erau flămânzi şi obosiţi, 
neadăpaţi, neîngrijiţi.

Omul angajat – Isăcuţă –  pleca seara acasă. 
Mama cu noi toţi, n-a putut face faţă la toate. Cred 
că s-a sfătuit cu bunica să vândă din animale.

Ajutată de unchiul Chirică, a vândut două 
vaci, a păstrat una cu lapte şi una tânără; cred 
că a vândut şi nişte porci. Nouă, copiilor, nu ne 
spunea nimic din ce vrea ea să facă, poate pentru 
că eram prea mici, dar înţelegeam destule. Cred 
că din banii aceştia a plătit dările la Primărie, dar 
a făcut şi nişte haine şi încălţăminte pentru copii. 

Eu şi Mitruţă trebuia să mergem la şcoală în 
septembrie. Eu, în clasa a V a iar Mitruţă în clasa 
a IVa.

Şi băieţii mătuşii Aniţa4 (Mitruță, Vasile și 
Toader Cudla) au fost la aceiaşi şcoală dar nu 
ştiu de ce nu ne întâlneam în curtea şcolii, dar 
nici pe la noi acasă nu veneau. De altfel, cred că 
nici mătuşa Aniţa n-a venit niciodată pe la noi în 
acel an. Parcă s-a rupt legătura cu familia, sau 
poate le era teamă că eram familie foarte supra-
vegheată.

Mama şi cu noi, cei patru fraţi, mergeam une-
ori duminica după masă la mătuşa Aniţa, să o 
vizităm pe bunica, care stătea în pat paralizată.

Cred că mamei i-au mai rămas ceva bani din 
vânzarea animalelor, dar, între timp, s-a oprit 
circulaţia banilor româneşti şi au pus în circu-
laţie ruble ruseşti.  Nu-mi aduc aminte să ne fi 
schimbat cineva măcar o sumă de bani.

Într-o zi de iarnă, cam pe la jumătatea lunii 
ianuarie 1941, văd că vine pe înserat băiatul cel 
mare, Aurel, al vecinului Iluţă Antonescu. Vor-
beşte cu mama în mare secret, mama merge în 
cămară, vine cu o oală de lut şi-i dă de acolo 
un pachet. Mult mai târziu mi-am dat seama că 
i-a dat lui Aurel5 bani româneşti. (Şi aşa nu mai 
aveţi ce face cu ei, îmi pare că am auzit).

În noaptea aceea au plecat din sat spre graniţă 
cam 100 de oameni (Primul val). Au trecut cu 
bine. Printre aceşia şi vecinii Aurel şi Ilie ai lui 
Iluţă Antonescu. Nu mult după aceea familia lor 
a fost deportată în Siberia.

În februarie 1941 s-a organizat al II lea val 
de aproximativ 300 de persoane să treacă în Ro-
mania. A plecat toată floarea satului, „cam mulţi 
pentru aşa o treabă” spunea un supravieţuitor. 
Au fost deconspiraţi şi mitraliaţi la graniţă (ma-
sacrul de la Lunca, 6/7 februarie 1941)

Puţini au scăpat, dar suficienţi ca să poves-
tească grozăvia.

Deportările
Într-o dimineaţă pe la ora cinci se scoală 

mama, ia doniţa şi merge în grajd la vacă; graj-
dul era în spatele casei. Mulge vaca şi vine spre 
casă cu doniţa plină cu lapte. Ajunge la scările 
de la intrare şi vede în gang un grup de oameni 
străini îmbrăcaţi în negru, printre care şi unul 
din sat.

Mama şi-a dat seama cam ce-ar putea fi, căci 
din sat au mai fost luaţi oameni cu maşina nea-
gră: fostul primar, secretarul comunei – Vasile 
Antonescu, vecin cu noi. Pe aceştia i-au luat câte 
unul sau doi din familie, noaptea  şi dispăruţi au 
fost. Mama se simţea vizată.

Când îi vede, ei ţineau ceva sfat în gang. Atât 
a auzit: nu este asta, că asta are mulţi copii mici; 
cea pe care o căutăm nu are copii.

Mama a scăpat doniţa din mână şi a căzut pe 
treptele casei.

„Oaspeţii” nedoriţi  au plecat. 
Mai la deal de noi era o familie tânără, tot 

Nandriş. Bărbatul era plecat „la graniţă” dar ea 
a rămas. A aflat ce se întâmplă în sat, a fugit de 
acasă la soacra ei şi s-a ascuns într-o grămadă de 
strujeni (tulei).

Căutătorii nu au găsit-o acasă, s-au dus la 
neamuri şi i-au somat: dacă o ascundeţi pe cea 
căutată, vă „ridicăm” pe toţi.

Femeia speriată, strigă din prag: Ileană ieşi 
de unde eşti şi vino că ne ridică pe toţi. După un 
timp, fata a ieşit şi s-a predat.

O altă vecină, mătuşa Fruzâna, avea băiatul 
plecat [la graniță]. Acasă mai avea o fată, o che-
ma Domnica. Fata a reuşit să fugă, să se ascundă 
şi a scăpat. Pe mama ei au luat-o şi nu s-a mai 
întors.

Dimineaţa am auzit multă larmă, bocete, pe 
uliţa noastră. Am fugit cu toţii la poartă şi ne ui-
tam prin gard ce se îmtămplă.

Era „ridicată”, într-o căruţă, familia lui Ion 
Ursu, fost poliţist în Cernăuţi, prieten cu tata, 
refugiat la Rădăuţi, unde era şi tata. În familia 
Ursu era şi o fată de seama mea. Când a trecut 
căruţa pe lângă poarta noastră, fata a început să 
strige:

„Sănătate bună, Mărioară, noi plecăm. Eu 
ştiu că tu eşti acolo! (după gard)” Tremuram de 
frică şi n-am zis nimic.

După furtuna asta, n-a  venit nimeni la noi să 
vadă dacă mai suntem sau nu. Ba da, a venit un 
băiat de pe Deal6, care căuta să se împrieteneas-
că cu mine (la 13 ani). A venit prin grădină şi cu 
mare frică s-a uitat în curte la noi. Spun drept că 
tare m-am bucurat că cineva s-a gândit la noi. 
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Am fugit spre el în grădină şi mi-a povestit gro-
zăviile care s-au petrecut noaptea.

După întâmplarea asta am rămas tare speriaţi, 
ca de altfel întregul sat. Eram convinşi de ceea 
ce ne aşteaptă şi pe noi. Mare mirare că am scă-
pat de data asta!

De teamă, mama a vorbit cu un om bătrân 
Florea Doroş – se pare, un neam de-al nostru 
după bunica – să doarmă la noi, că tare eram spe-
riaţi şi fără sprijin. Moşul Florea a venit. Mama 
i-a pregătit patul bunicului, l-a aşteptat cu puţină 
mâncare, ca pe un om de nădejde. Pe câini îi hră-
nea bine, cum a învăţat-o tata.

Mama fiind convinsă că ne va deporta şi pe 
noi a început să se pregătească. A căutat cinci 
traiste. A pus pentru fiecare un rând de cămăşi, 
pulover, încălţări, a copt pâine în cuptor şi a us-
cat-o felii, tot în cuptor; ne-a pus în săculeţ la 
fiecare ceva brânză sărată de oi, slănină, fiecare 
cu bagajul lui.

Gheorghe7 era de vreo şase-şapte ani. Mama 
zice: traista-i cam grea, tu îi putea să o duci sau 
să mai scot din ea? Oi putea, oi putea, nu scoate, 
i-a răspuns Gheorghe.

Nu ştiam când vine ceasul să ne ducă. Po-
rumbul trebuia prăşit. Mama ne-a pus ceva mân-
care, mie şi lui Mitruţă, ne-a dat câte o sapă şi 
ne-a trimis la prăşit la Jităria din Deal.

În sat au început să vină după pradă, după lu-
crurile şi animalele celor deportaţi. Erau oameni 
din satele vecine, mai mult ucraineni. La ei deja 
s-au înfiinţat colhozurile, erau oamenii noului 
regim. Au făcut jaf pe unde au trecut.

Cam la două săptămâni după Dumineca Mare 
(când era Hram la Mahala) – într-o joi, spune 
mătuşa Aniţa -  după ce s-a întunecat, a început 
din nou să vină miliţie în sat. Aveau maşini, că-
ruţe şi am înţeles că iar au să deporteze familii 
din sat. Toţi sătenii erau îngroziţi şi aşteptau cu 
lumina stinsă, fără să se culce, declanşarea fără-
delegii.

Aşa eram şi noi. Nu ştiu ce era în sufletul ma-
mei, care a mai dat odată ochii cu ei, şi aveau 
„motiv”, deoarece tata era plecat. Noi ştiam cam 
ce ne aşteaptă, dar tot nu eram speriaţi; poate ne 
proteja mama, poate acum eram pregătiţi, poate 
nu înţelegeam. N-am făcut nimic ieşit din co-
mun. N-am văzut zarva: căruţe, maşini, miliţie, 
plânsete, strigăte etc., fiindcă locuiam mai de-
parte de şosea. La noi n-a venit nimeni în noap-
tea aceea, nici răi, dar nici buni. Mătuşa Aniţa 
povesteşte toată groaza prin care a trecut.

Dimineaţa n-am putut sta acasă; se auzea ce 
este în sat, la Primărie. Am plecat şi noi spre Pri-

mărie să vedem ce se întâmplă. N-a fost voie se 
ne apropiem decât până la o anumită distanţă, în 
dreptul bisericii. Am văzut multe camioane în-
cărcate cu oameni, mişcare neobişnuită, ţipete.

Mama vede deodată un camion unde era fa-
milia mătuşii Aniţa. Eu l-am văzut pe Mitruţă, 
verişorul meu în picioare şi pe mătuşa rânduind 
ceva în camionul lor.

Mătuşa îi spune: „Grachino8, fugi şi adu-
mi de la voi un sac de făină de grâu, cât poţi.” 
Mama fuge şi vine cu un sac, pe jumătate plin cu 
făină de grâu, şi se bagă printre miliţieni. Ei cred 
probabil că este de la camion şi o lasă. Mătuşa 
iar o trimite acasă la ea, unde a rămas bunica în 
pat, să-i aducă cojoace pentru copii.

Mama fuge şi vrea să intre în casă după co-
joace. Dar era pusă deja pază la uşă şi aceştia 
au început să o certe, să o ameninţe. Abia acum 
cred că şi-a dat seama mama, în ce s-a ames-
tecat. Totuşi, s-a uitat pe geam şi a văzut-o pe 
bunica singură dar n-a putut vorbi cu ea.

Pe bunica n-au luat-o. Omul din sat care era 
cu ruşii le-a spus că este la pat de douăzeci de 
ani.

N-au dus-o în Siberia, dar nici în casă n-au 
lăsat-o după ce au plecat ei.9

Nu ştiu dacă a mai găsit camionul cu familia 
Aniţei, dar a venit spre noi speriată tare şi-am 
plecat acasă.

I-au dus la gară, în vagoane de vite supraa-
glomerate, separâd bărbaţii buni de lucru, de fa-
miliile lor.

Ne-am adunat acasă toţi şi tremuram ca var-
ga, unul lângă altul. După un timp am ieşit şi 
ne-am uitat peste gard la gospodăriile care s-au 
golit în noaptea neagră. Erau puşi oameni de 
pază, nimeni nu avea voie să se apropie, dar nici 
nu îndrăznea nimeni. Satul de fapt era aproape 
pustiu, oamenii se vedeau pe furiş, prin grădini.

Mama a luat ceva de mâncare şi a mers să o 
vadă pe bunica.

Se pare că bunica ar fi dorit să vină la noi 
acasă, dar mama nu a avut curaj să o ia deocam-
dată: „Eu cu copiii suntem pregătiţi, cu lucrurile 
în traistă, oricând pot veni să ne ia, să ne depor-
teze, şi atunci ce-o fi?”

Bunica a rămas pe loc, dar mama s-a întors 
acasă şi a încărcat în căruţă porumb, grâu, şi ce-a 
mai putut şi le-a dus la familia care a adăpostit-
o, nevoiaşă şi ea, bărbaţii fiind deportaţi.

Nu aveam nici noi cine ştie ce, deoarece oda-
tă cu instalarea noului regim s-au „instalat” şi 
cotele (biruri noi introduse de comunişti pentru 
ruinarea celor avuţi). Erau nişte biruri în natură, 

Golgota Bucovinei
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calculate după cât pământ avea omul. Norocul 
nostru a fost că prin poduri s-au mai găsit produ-
se adunate din anii trecuţi şi mama a putut plăti 
aceste biruri. Vă închipuiţi că la Primărie fami-
lia noastră avea înscris mult pământ, deci cote-
le erau foarte mari. Dar o parte din pământ l-au 
luat pentru aeroport10, o parte nu l-a mai putut 
lucra, iar altă parte l-a luat unchiul Chirică, care 
i-a spus mamei: „Grachino, să nu mai lucrezi pă-
mânturile!” „De ce?”, a întrebat mama. La care 
unchiul Chirică i-a răspuns: „Aşa dau mamele 
pământul la fete!” 11 Adică bunica a dat pămân-
tul căpătat de ea ca zestre şi cel moştenit după 
decesul tatălui ei, Vasile Lazor, ea fiind singurul 
lui copil. 

Am avut impresia că bunica s-a cam supărat 
că Garofina nu a luat-o la casa ei, dar cine putea 
bănui că peste trei săptămâni (început de iulie 
1941) vor veni românii şi vor elibera Bucovi-
na?

Note

1 Veronica Toader, din Horecea, originară din 
Mologhia, soră cu Garofina, mama Marioarei 
Nandriș, din Mahala, județul Cernăuți.

2 Pampureac, un om din sat, mai sărac, tocmit de 
familia lui Florea și Garofina Nandriș, ca mână 
de lucru permantă în gospodărie. La venirea so-
vieticilor, știind că gospodarul s-a refugiat în 
România (în împrejurările descrise de sora lui 
Florea, Anița Nandriș-Cudla, în cartea „20 de 
ani în Siberia. Amintiri din viață”), a renunțat la 
slujbă.

3 Chirică Cudla, soțul Aniței Nandiș-Cudla. El a 
fost acela care a întors-o pe soția sa, Anița, și 
pe cumnata, Garofina, din drumul refugiului, în 
iunie 

4  Mitruță, Vasile și Toader, fiii Aniței și ai lui Chi-
rică Cudla. Desprea ei vorbește amănunțit Anița, 
în amintirile ei, tipărite postum nepotul Gheor-
ghe Nandriș, fiul lui Florea și al Garofinei.

5 Autoarea greșește numele feciorului vecinu-
lui Iluță Antonescu. Cel care ia banii și moare 
împușcat la graniță este Simion. Aurel era atunci 
minor. Va fi deportat cu familia în Siberia, ca 
răzbunare a regimului pentru cei doi frați ai săi 
mai mari, morți la Lunca.

6 Satul natal al Marioarei, Mahala (situat la 7 km 
nord-est de Cernăuți) are 4 coturi: Deal, Vale, 
Coastă, Baron).

7 Gheorghe Nandriș, al treilea copil al soților Flo-
rea și Garofina Nandriș. Refugiat, împreună cu 
familia, în 1944, va deveni doctor în medicină. 
El va trece peste frontieră, în perioada comunis-
tă, manuscrisul Aniței, iar după căderea regimu-
lui ceaușist, le va edita la Editura Humanitas, 
din București. Cartea va obține Premiul „Lucian 
Blaga” al Academiei Române.

8 Garofina, nume rostit Grachina, în graiul satelor 
românești din jurul Cernăuțiului.

9 Mariuca, mama Aniței și a lui Florea, fiind ne-
transportabilă din cauză de boală,  nu a fost de-
portată cu familia Aniței, dar nici nu a fost lăsată 
în casă, ci pusă într-o căruță și scoasă în drum s-o 
ia cine vrea. Fiindcă A luat-o cuscra sa, mama lui 
Chirică Cudla. .

10 Aeroportul nu a fost finalizat; a fost atacat de 
aviaţia germană iar in iulie românii au reocupat 
Bucovina .

11 Aluzie la nedreptățirea Aniței la nunta ei cu Chi-
rică. În memoriile sale, Anița descrie epizodul 
înzestrării ei cu prea puțin pământ, fălcile care 
i s-ar fi cuvenit revenind fratelui său Florea, ră-
mas să locuiască în aceași gospodărie cu părinții, 
după însurătoare.

Golgota Bucovinei

Anita Nandris, 1951
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Florica HOSTIUC: 
„Cei rădicați, din aceeași pricină, dar cu o 
lună mai degrabă au primit 5 ani, da’ noi 20 
de ani de ger și foame!”

– Mătușă Florica, data trecută1 am vorbit 
despre prima deportare a dumneavoastră, care 
a durat din 1941 până în 1947. Acum, aș vrea 
să-mi povestiți cum și de ce, în 1948, ați ajuns a 
doua oară în Siberia.

– Apu’ prima dată, cum v-am mai spus, ne-o 
dus în Omska oblast Marianovski raion, amu-i 
Liubinski2. Acolό ne-o pus la lucru în sovhozu’ 
nr. 2413. Acolό tăt era pi numere... Andrian din 
Coteni, poate-l știi, o fost la Ferma nr.1., da’ 
Sanhiruța o fost la a 3-a fermă, împreună cu 
Margarinta; pi aiestea doauă cred că li știi. Una 
taiește mai la vale di mine, alta mai la deal. Toate 
trei sântem din Cotu’ Baronului, ceal mai urgisât 
cot din Mahala. Di-aici s-o dus cei mai mulți oa-
meni la Lunca, în iarna lu ’41, unde i-o macelarit 
granicerii, di-aici rusu’ o rădicat cea mai multă 
lume... Da pi noi ne-o rădicat din pricina tatei, 
care în 1940, dupa vinirea rușilor, o tricut granița 
în Romania. Am muncit ca robii în Siberia tăț 
anii de razboi, ș-apu’ dacă s-o terminat razboiu’, 
am vinit acasă...

– Împreună cu Sanhiruța și Margarinta?
– Nu. Ele o fost la alte ferme și n-o vinit cu 

noi odată. Cu noi odată o vinit unu’ alu’ Deadea, 
una Margalina din Gaureanca4, una Domnica din 
Strujineț5... Cu dânșii am fost și cu dânșii am vi-
nit... Am mai fost și cu unu’ alu’ Rogalschi din 
Coteni, da’ nu mai știu dacă-i jiu ori nu, că era 
slab di cicioare... Amu-i la pat, záce... El îi în 
Coteni*, eu în Mahala; nu mai știm nica unu’ di 
altu’ ... Nacajit baiet o fost... 

Am vinit acasă și niciun an n-am împli-
nit că înapoi iar ne-o rădicat... C-am vinit fără 
pașapoarte... În ’48 o început să-i rădice și pi 
ucraineni. Cu ei odată, ne-o rădicat și pi noi...

– Pe care ucraineni?
– Pi aiștia din Carpaț, cari nu s-o pridat la 

ruși, da’ șidéu prin paduri... Bandéri6... Să as-
cundéu că nu vroéu să se supuie rușilor... Prima 

dată când o vinit rușii, ei primii s-au supus. Da’ 
a doua oară când o vinit, n-au mai vrut!  Și când 
i-o rădicat pi dânșii, ne-o rădicat și pi noi a doi-
lea oară... Din pricină c-am vinit din Rusîia fără 
pașaport... Unii dintre noi, Dunitru’ lu’ Chifciac 
și alțî ca dânsu’, au putut scoate pașapoarte, că ei 
o fost judicați pi 5 ani, da’ noi tocmai pi 20. Iesă 
că noi am fost mai „bandiț” decât ei!.. Prima dată 
când ne-o rădicat, eu eram o copchilă de 10 ani. 
Când ne-o rădicat a doilea oară eu eram de-amu 
fetișcană, avém vreo 16 ani, giucam la gioc cu 
flăcăi... Plângém... Mă bocém... Da cui îi păsa?! 
Aiștia care facéu colhozu de-aghe așteptau că ne 
vadă duși de-acasă, ca să poată să ne desfacă stu-
dola, șura și casa și să le împrăștie pe la fermele 
colhozului ca să rădice grajduri din ele. Aghé 
ne-am prins și noi la o țâr’ di ghini și nici n-am 
dovedit să ne bucurăm ca lumea di acel ghini, că 
ne-o luat și ne-o dus înapoi la Sibir...

– Tot la Ferma nr.1?
– Nu, amu ne-o dus mai la „sever”7, tocma-n 

„Ust-Ișimski raion” 8, la doi pași di Salehard, un-
de-ncepe „poliarnîi poias” 9! Am mers vreo mie 
di kilometri pi apă, pân-am agiuns acolό...

– Data trecută, mi-ați povestit cum v-au ridi-
cat rușii prima oară, cum v-au dus cu căruța la 
gară, la Moși, cum v-au îmbarcat în vagoane de 
vite și cum v-au transportat pe calea ferată în 
Siberiei. A doua oară, o fost la fel?

– Nu, amu nu ne-o dus la gară, da’ la crimi-
nari, la criminariu’ din Sadagura. Și nu ne-o dus 
cu caruța, da’ cu mașina. Și dacă ne-o bagat în 
criminari, o vinit la noi Manoloaia, Dumnadzău 
s-o ierte, cu niști malai copt, aș din cuptori scos... 
Tăt spatili și-o oparit... Și ni-o dat di mâncari 
noauă... Asta era mama lui Nihai Gaia a Nichi, 
poate-l cunoști... Aici, la Sadagura am stat cam o 
lună... Di la Sadagura ne-o adus la Ciarnauț. Tot 
în criminari! Criminari adânc!.. Aceea o fost așe 
de strașnic, că nici nu știu cum să vă spun... Tăț 
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într-o camiră... Ne-o țânut așé, 
înghesuiți, vreo doauă luni. Pi 
urmă ne-o dus la baie. Ne-o diz-
bracat cu chelia goalî, și ne-o dus 
așé, cu chelia goalî, pi gios, prin 
oraș, încă vreo doi kilometri, fără 
chiloț, fără nica pi noi... Ne-o dus 
la baie... Barbațî deoparti, femeile 
deoparti... Miliția ni paze... Ni era 
rușini... Noi, copchili... Ce să vă 
mai spun?... .

– Cum, cu pielea goală prin 
oraș?!...

– Tocma’ așé... Goi, cum ni-o 
facut mama... Ne-o scos din cri-
minari, di la Sovețka Ploșciad10, 
și ne-o dus... tot ne-o dus... Pi din 
spatele criminariului... Am făcut 
mult drum pi gios... 

– Ziua ori noaptea?
– Dzăua, în aniaza mare... 

Milițienii ni ghiontéu, strigau 
la noi. Da’ mama li dzâci: Ele-s 
copchili tiniri, ci vreț di la dân-
sâli?.. Ș-apu’ o mai tacut tehu11... 
Am agiuns, ne-am băit... Înapoi, 
tot cu chelia goalî am vinit... 
Drept cî era cald... Era vara...

Din Ciarnauț ni-o dus la Liou... 
Și în Liou am stat vreo 3-4 luni... 
Vai di mine!.. Acolό ni-o bagat 
într-o camirî cu vreo sută di su-
fliti... Era cu noi o fimeie batrânî 
di vreo 90 di ani... O pus-o întri 
noi, gios... Da’ pi fimeia ceea di 
ci credeți c-o luat-o? Sî híï la nu-
mâr. Era ucraineancă din Gațiția... 
Ne-o pus cu ucrainenii, tăț grama-
dî... Da’ noi șidem trii pe-o ladî... 
Lada ceea este ș-amu-n pod... Pi 
lada сeea dormeam tăț laolaltă, 
unu’ pisti altu, cum să nimiré... 
Lada o căram după noi. Era lada 
di zestre a mamei... Avea torți și 
o ducém în doi, unu dintr-o parte, 
altu’ din cealaltă parte... Ea ne era 
și cufăr, și pat... Și uiti-așé am stat 
cam 3-4 luni înghesuiți, vreo sutî 
di sufliti, în camira ceea... Cei mai 
mulț dorméu pi gios, pi cimentu’ 
gol... Da’ nici nu-ncapém la somn 
o dată... Cu rându’ tribuia sî ti 
culci... Iar dacî vroiei să mergi 
afarî, aducéu oamenii o galeatî di 

lemn, înaltă, și un țol... Tineretu’ 
țâne țolu’ roatî galiata, și uite-așé 
oamenii își facéu nivoili... Da’ 
unii sî ciréu anumi sî sî chiși, ca 
să aibî motiv sî scoatî afarî ga-
leata, sî sî mai plimbe. Și sî iscau 
certuri întri tiniri, cî tăț vroéu să 
iasă afară cu galiata. Nu-i pasa 
nimanui că duce mizerie... Ba din 
contra, când sî întorcia cu galia-
ta goalî, întreba, hai, cine se mai 
pune, hai, viniți, că țînem țolu’... 
Și uiti-așé am stat acolό vreo pa-
tru luni, până la sfârșitu’ verii... 

– Din vechii deportați ați mai 
întâlnit pe cineva în închisoarea 
de la Lvov?...

– Am întâlnit un om de la 
ferma nr.2. Da’ cum l-am întâl-
nit?.. Noi ne-am luat cuțît di-
acasă… Alțî nu și-o luat, ori l-o 
pripadit… Când cat, vini unu’ la 
noi…, un rus, tânâr, nu batrân, 
și zâce: N-aveț cuțât?.. Ma uit 
eu la el și nu-mi vine să cred… 
Măi Igor, tu ești?... Era strajeriu’ 
di la tocu12 din sovhozu’ undi am 
fost diportați prima dată… Era un 
strajer bun, nu zâcé nimanui nini-
ca… Când doséi ceva sub haină să 
duci acasă, se făcé că nu vede… 
N-aveț cuțît?, zice Igor. Da’ cum 
să nu! Da’ tu cum ai agiuns aici? 
Pentru pâne, zice. Dacă n-am pă-
zit ghini pânea!.. Vezi cum?!.. Pi 
noi ne ducéu la ger, în Sibir, da’ 
pi dânsu’ la racoare, în Galiția...

– Dar din satul dumneavoas-
tră mai era cineva printre voi?

– Mai erau câteva familii rădi-
cate cu noi odată. Da’ aici am mai 
dat și pisti alții… Hei, mahaleni-
lor, aud că strâgă unu’ dintr-un 
ungher. Era Samuil din Buda13 și 
încă vreo doi oameni, tăți închiși 
pentru Miron, un striboc14 din 
Mahala, groaza lumii, prins di 
banderi la Samuil în casă și omo-
rât...

– V-a povestit cum a fost?
– Ne-a povestit, ne-a povestit... 

Că-n închisoare timpul trece greu 
dacă nu ti iei cu vorba. Parcă am 
mai vorbit despre asta și data tre-

Florica Hostiuc, fotografie pen-
tru pașaportul cu care va pleca la 

București, la taică-său

Maria Doroș, mama Floricăi. Fotogra-
fie din dosarul de deportată în Siberia

Florica, în anii tinereții
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cută când ați fost la mine,  da’ vă mai povestesc 
o dată, că poate am scapat ceva atunci. V-am mai 
spus că Miron, cu caruța cu scripcari, strângé pos-
tauca15  di pi la case. Scripcaru’ cânta, în caruță: O 
vinit la noi Armata Roși / Și ne-o liberat di hoți și 
di boieri... Ș-așé mai diparti pi milodia cânticulu’ 
rusăsc „Katiușa”... Iar Miron cu stribocii lui bătéu 
pi la porțile gospodarilor să scoboare pâinea din 
pod și s-o încarce în căruță, ș-apu’-ncî s-arate cî-s 
bucuroși nevoie-mare cî dau la stat pânea pi di-
geaba. Așé facéu, porcii draculu’… Și cân’ Miron 
cu stribocii lui trânté în ușă sî întri în casă la Sa-
muil, fimeia lui Samuil îi zâci: Măi, nu vă băgați, 
că am pi cineva în casă... și nu vă băgați.. nu vă 
băgați!.. Da’ ei n-o catat ci spuni fimeia ș-o spart 
ușa și când o-ntrat Miron în casă, de-acolό n-o 
mai ieșit! Mare batjocoră o facut dintr-însu’… 
I-o scos ochii și l-o bagat în cuptior și l-o țînut 
în fum, taman așé, cum el facé cu lumea din sat, 
și dimineța-n zori l-o ligat di coada unui harma-
sar și așé l-o târâit pân-la Prut, unde l-o zvârlit ca 
pi-un câni și nu l-o mai vazut nime de-atuncia pi 
Miron… Uite-așé i-o fost sfârșitu’!.. Da’ de-amu 
aiștia ci-o ramas sî strângă „postauca” nu mai îm-
blau cu scripcarii după ei...

– Mi-ați spus data trecută că, în copilărie, 
l-ați cunoscut pe acest zbir...

– Prima dată l-am vazut când ne întorcém din 
Siberia, după primii cinci ani di foame, ger și ne-
caz. Era în 1947, la sfârșit de primăvară. Numa’ 
am întrat în sat, că hop! apare și caruța cu Miron 
în fața noastră. Da’ voi cine sânteți și di unde 
viniț? Noi tacém. Ciniva dint-ai lui îi șoptește 
la ureche. A?!.. V-aț întors, boierilor?!.. Prigatiți 
sacii, că agiungém și pi la voi… Și ci crideți cî 
n-o vinit?.. Noi când ni-am întors din Siberia, în 
grădină era gata pus. Cât am lipsât di-acasî, la 
noi o trait o familie di doctori. Ne-am înțales cu 
ei și am strâns și noi din gradină o țîrî di papșoi, 
o țîrî di fasule. La primarie s-a știut despre asta. 
Și-ntr-o zî, ni trizâm cu stribocii la poartă. Nu 
era Miron, da’ o vinit altu’ la fel di cânos, Flo-
rea lu’ Câciu, poate-l mai ții minte, că doar l-ai 
prins în viață. Și zice Câciu: Aici numa’bliașca16 
pi capriori sî rămâie… Da’ sub bleașcă – podu’ 
gol! Noroc di mama, c-o-ngropat în grădină o 
ladî cu graunțî… Da’ dacă ni-o rădicat a doua 
oară, nu ni-o fost di niciun folos… S-o folosît 
di ea o megieșă bătrână, Boboneasa, care știa di 
ladă. I-am spus la plecare…

– Și din Lvov unde v-au dus?
– De-amu, dupa ci s-o saturat să ne poarte 

prin închisori din Ucraina, ne-o dus în Siberia. 
Era cam pi la sfârșitul verii când ne-o-ncarcat 
în vagoane. În Omsk am agiuns când era de-
amu toamna. Și dacă ne-o dat gios din tren, ne-o 
pus în mașină și tot la poarta criminariulu ne-o 
lasat... Noi gândém că-n Sibir om scapa di cri-
minari, că Sibiru-i de-amu criminari. Da ii și-n 
Sibir ne-o bagat l-a-nchisoare... Ș-așé-nchiși, am 
stat vreo doauă luni… În fiecare zî dădeam în 
bobi… Vrăjeam cu fasule: ieșim ori nu ieșim di 
aici? Ne-am saturat di atâta criminari! Criminari 
la Sadagura, criminari la Ciarnauț, criminari la 
Liou, Criminari la Omsk. 

– Ați socotit câte luni de temniță ați făcut în 
1948?

– Apu’ o lună la Sadagura, doauă la Ciarnauț, 
vre-o trei-patru la Liou și doauă la Omsk... Amu 
socotiți, cât fac di tăt...

– Opt-nouă luni...
– Da’ la Omsk o fost criminari adânc. Aici 

n-am mai stat  tăț la gramadă. Ne-au disparțât: 
femeile, di o parte, barbațî, într-altă parte. Pi fra-
te l-o dat cu barbațî. Nu știém nimic unii di alțî. 
Țân minte numa’ cum criminarnicii slobozéu pi 
ață pachete di țâgări di la etajele di de-asupra 
noastră, cum graéu între ei prin parete, cu litra la 
ureche, cum ciocăneu în trube17 cum își trimitéu 
scrisorele cu ața... 

Golgota Bucovinei

Pașaportul Floricăi Doroș, emis în Siberia,  
în anul întoarcerii în Bucovina
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De-acolό dacă ne-o scos, ne-o dus pi apă, cu 
vaporu’, mai vreo mie di kilometri. Mai întăi pi 
Irtîș, dup-aceea pi Obi, pân-aproape di Salihard... 
Când am agiuns în Ust-Ișimski raion, ne-o dat 
gios di pi vapor, ne-o numarat și ne-o împărțit care 
și încotro. Pi noi ne-o oprit în sat, da’ pi ucraineni, 
cărora li spunéu „banderovțî”, i-o dus în padure. 
Da dup-aceea am agiuns și noi în padure. Opt ani 
am stat acolό, în Ust-Ișimski raion .

– Și cu ce v-ați ocupat?
– Făceam cărămizi din lut ars, pentru zîdit 

case. La început, nacialnic pisti noi o fost unu’, 
Bicentuiev, tatar, o  răutate di om! Nu ne lăsa 
deloc să ne hodinim... Făceam câte o mie di că-
rămizi pi zi.

– Cum le făceați?
– Cu mâinili și cu cicioarili. Frământam lutu 

cu cicioarili, după aceea cu mânili, și la urmî îl 
turnam în forme. Când m-am întors acasă, sân-
gură mi-am făcut cărămidă pentru grajd. N-am 
ars-o, că n-am avut cuptor di ars. Am uscat-o la 
soare și o fost bună. Da’ acolό, în „Ust-Ișimski 
raion”, o vâram în cuptor, o clădeam, una câte 
una, da’ nu prea des, aveam grijă să ramână o 
țâră di loc între ele, ca să li ieie focu, și așé li 
clădém rânduri-rânduri, până împlém cuptioru. 
La început, caramida era verde, dar, dacă sta în 
flacăra cuptoriului, se făcea roșie. Nu dintr-o 
dată. Trebuia să stăm lângă ea o zi ș-o noapte 

și să tot punem lemne pi foc până se facé roșie 
ca para foculu’. Facém cu schimbu’, o femeie 
puné pi foc, cealaltă se hodiné în baracă. Fabrica 
era departe în afara satului. Până la ea mergém 
vreo 15 kilometri, mai cu căruța, mai cu mașina. 
Eu eram mai în putere și lucram o săptămână 
în Ust-Ușimsk, iar o săptămână la fabrică. În 
Ust-Ușimsk, lucram cu mama într-un țeh17 unde 
țasém saci din coajă di tei. Frate-meu era mai 
mic ca mine și mai cohăié18. Staté mai mult aca-
să. Da’ eu iaram mai mare și nu ma jalé nimi. 
Cât am stat acolό, n-am avut hodină. Parcă stam 
în arest. Aveam dzâli anumiti când trebuia să mă 
duc la „comindatură” 19 să mă „otmicesc” 20, să 
vadă că n-am fugit acasă ori în altă parte. Opt 
ani, cât am stat acolo, o dată pi lună a trebuit să 
dischid ușa la miliție.

– Și în toți cei opt ani ați lucrat la fabrica de 
cărămidă?

– Vara, la făcut cărămizi; iarna, la taiet co-
paci. Herestrău’ și toporu’ sub braț, și „pașol” 21 
prin omăt, în pădure... Îți mai dădea pereche pe 
cineva, că di una singură n-avéi cum să tragi la 
herestrău, până la brâu în omăt. Lucram în „va-
lenchi”... Știi ce-nseamnă „valenchi”?.. 

– Cum să nu. Pâslari... Am umblat și eu, când 
eram copil, în „valenchi” sovietici, iarna la 
săniuș. Erau groși și rigizi. Nu se îndoiau deloc. 
Glezna piciorului juca în ei – că erau largi –, iar 
ei nu se dădeau deloc după picior... 

– Așé, așé... Statéu țapăn pi cicior. Scorțoși, 
parcă erau din coajă di stejar. Da’ țânéu di 
cald. Fârî „valenchi” cicoarele sî facéu boacă-
nă și li viné lor rându’ să meargă sub herestrău. 
Mulțumesc lui Dumnazău c-am rămas cu cicioa-
rile întregi...

– Seara vă întorceați acasă, în sat?
– Da’ di unde?... Dormeam în pădure, în ba-

răci. Amu, cât di cald era în barăcile celea, poți 

Golgota Bucovinei

Florica și Sanhiruța, prietene de suferință în Siberia,  
de curând întoarse la vatră

Florica mireasă. Satul Mahala,  
regiunea Cernăuți, 1956
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să-ți închipui și dumneata!.. Da’ uite că n-am 
degerat... Dimineața în zori, cân’ mergém la lu-
cru, omătu’ ni țâné deasupra. Așé mergém cam 
un kilometru. Da’ când agiungéi la „rubkă”*, ti 
scufundai pân-la ginunchi ori poate pân-la brâu 
în omăt, că numa-așé putéi să tragi la herestrău. 
Și tot așa în fiecare zi, până se toché omătu’. Fla-
mândi, geruiti, sleiti di puteri. Dimineața când 
ne porneam la drum, luam cu noi o bucățică di 
pâine care era în două cu apă și îngheța pi drum. 
Așé înghețată o rodeam ca șoarecii, că trebuia 
să mănânci ceva. Mi-aduc aminte că odată mi 
s-au înflat gâlcile. De-aghe suflam. M-au trimis 
acasă, ca să mărg la bolniță. Of, Doamne... Ci 
ni-era rău și nu putém nici grai, da’ o fimeie îmi 
mai pune în caruță și o pereche de ciubote. Zice, 
na, să le duci acolό ș-acolό... Da’ eu iarám așé di 
slabă22 că nu vedém cu ochii, nu să mai am grijă 
și di ciubotili ei. Acasă, când m-am dat gios din 
caruță, cuboteli o ramas acolό. Firmanu’23  le-o 
oprin, pisămte, la el, că era mare lipsă de încalțări 
pi timpu’ ceala. Și așé s-o pripadit ciuboteli fime-
ii... Vin eu di la spital acasă, după ce mi-o trecut 
boala, și cân’ colό vine și fimeea ceea după ciu-
bote. Da’ eu di unde să-i dau ciubote, dacă ele o 
ramas în caruță. Ea nu să lasă, țâpă-n gura mare: 
Dă-mi ciubotele!.. Unde le-ai ascuns?... Mama 
strâgă la mine, mă ocărăște: Dă-i fetei ciubote-
le... Da’ di unde să li iéu, mamă, dacă nu-s. Mie 
mi-era în cap di ciubote, dacă eu nu vedeam cu 
ochii di slabă ce eram! Fimeia s-o dus de-amu 
acasă, da mama mă ocărăște, mă roade, mă mă-

nâncă: Unde-s ciubotele?.. Trebuie să-i dai fetei 
ciubotele!.. Degeaba-i spun că n-am di unde să 
i li dau, ea o ține tot una și una, să-i dau fetei 
ciubitele... Să scap di tătî ocara asta, mă sui în 
pod, éu o funie și o leg di un căprior, să mă anin. 
Așé am stat în pod doauă dzîle, luptându-mă cu 
mine: să mă spânzur, să nu mă spânzur... Iar sub 
pod, în cameră, stă mama și graiește cu ucrai-
nencili cu care statém împreună: Ia mai cată o 
dată, Mariuco, cată mai bine, poate le-i găsi, cată 
pes’ tăt locu, poate... poate... Ș-o catat, ș-o catat, 
da’ciubote n-o găsit. Și dac-o vazut că nu-s ni-
caieri, și-o dat sama mama că n-o facut ghini că 
m-o ocarât așé tare și o început a plânge și a sî 
cai. Și-i dzîce o ucraineancă: Tu, Maria, ești re, 
ai mâncat-o așé di tare că ea poate să se prăpă-
dească. Dă-li naiba di ciubote!... Văileu, se vaetă 
mama, văileu, ce-am făcut, unde-i fata mé?.. Nu 
i-oi dzîci nica numa’s-o văd jie... Da’ eu stau la 
cumpănă-n pod și nu știu ci sî fac. O ucraineancă 
dint-acelea îi spune mamei: Ai catat pes’ tăt locu, 
da-n pod n-ai catat. Ian cată și-n pod! Și s-o suit 
mama pi scară și, când să uită în pod, dă cu ochii 
di mine și ma vedi cum sau cu frânghia întinsă, 
gata legată di căprior. Vai di mine, zice mama 
îngrozită, cu ochii în lacrimi, lasă curmeiu’ din 
mână, draga mamei, și dă-te gios din pod că nu 
ți-oi mai dzâci nica. Și m-am dat gios din pod. 
Las’ c-om gasâ noi vreo două rubli să-i plătim 
ruștei24  cubotile, tu sî hii sănătoasă. O înțeles că 
di tare ci ardém, putém să rămân nu numai fără 
ciubote, da’ și fără zile. Și dacă duhul cel necurat 
mi-o luat ciubotele, duhul cel sfânt nu l-o lasat 
să-mi ieie și zilele... Și amu ce să vă mai spun?...

– Spuneți-mi, vă rog, în afară de frământatul 
lutului pentru cărămizi și doborâtul copacilor în 
păcure, la ce alte munci vă mai puneau nacial-
nicii, în Siberia?  

– Vara mai mergém la cosât... Eu eram mai 
mărunțică, ruștili care coséu în rând cu mine 
erau mai voinicuțe și avéu mai mult spor. La 
un moment dat, am slăbit așé di tare că nu mai 
putém țâné coasa... Da’ o ruscă zice: Fetelor, ce 
ne muncim noi în rând cu mucoasâli estea?! Ele 
numai ne strâcă treaba!.. Și către mine: „Tu, ro-
mânco, voi ați îmblat la noi în Carpați cu ceru-
tu25...” (Și aceea, așé o fost. Pi timpu’ foametii, 
mulți oameni di pi la noi mergéu la Caluș după 
pâne) La care eu îi zîc: Or hi îmblat alții, da’ eu 
atunci eram în Rusîia, rodém coajă di pi copaci 
prin pădurile Siberiei să nu mor di foame. Voi 
erați „banderi” în Carpați, da’ noi muritori di 
foame dincoace di Urali. Uite c-o vinit și rândul 
vostru să gustați cum îi pânea în Siberia... Când 
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o vazut că-i zâc așé, s-o liniștit. Ba l-o mai sfa-
tuit și pi frate-su’ să mă ieie di nevastă, că sânt o 
fată vrednică. Și am ramas prietene.

– Și cum de nu v-ați măritat după fratele ei?
– Numai de măritiș nu-mi arde mie în Siberia! 

În ’55 am vinit acasă, iar în ’57 m-am maritat.
– Mătușă Florica, pe parcursul celor 8 ani 

de robie siberiană, în statul sovietic, care vă ex-
ploata fără milă, s-au produs niște schimbări. 
Dumneavoastră le-ați simțit în viața de toate 
zilele?

– Da, la un moment dat am sîmțît că se în-
tâmplă ceva în țară. Treburili parcă o început 
să meargă o țâră mai ghine. S-o facut o fabri-
că nouă di cărămidă. Tineretul care lucra acolό 
s-o mai dezmorțât. Da’ o venit alt necaz peste 
noi. Ne-am pricosît cu o droaie di bandiți. Într-
un timp, s-au fost deschis porțîli închisorilor din 
Siberia, la mulți le-o dat drumu’ din criminari, 
dar nu i-o lasat să meargă prea departe di locul 
în care o stat închiși... Și mulți s-o oprit la noi, 
în Ust-Ișimschi raion. Printre ei erau și oameni 
buni, nacajiți ca și noi, da’ era și multă pleavă... 
Unu’ o făcut râs dintr-o copchilă di 10 ani. De-
amu stăteam și noi cu frica-n sân și cu ochii în 
patru. Unu’ dint-aiștia s-o îndobrit26 cu o ruscă 
ce-o fost deportată din Galiția împreună cu noi 
și dormé cu ea în pat. Da’ noi eram trudite. Ziua 
lucram la cărămizi. Dimineața ne sculam în zori, 
la cinci eram în cicioare, brigadiru’ ne lua în pri-
mire și, în rând cu caii, frământam lutu’ pentru 
vreo 5-6 mii di cărămizi. Sara, la oara noauă, 
viném acasă frânte de oboseală, ne facém o țârî 
di mâncari, și iar înapoi la facut caranizi, noap-
tea. Adouădza27, ne rânduém: una lucra, alta se 
hodiné. Uite-așé traém, muncind în sâlă. Vin 
eu într-o noapte de la lucru, mă culc, adorm, și 
cum dormeam strâns, simt de-odată că chic gios 
din pat. Ohi, ci-i asta? – mă întreb. Mă rădic ză-
păcită di somn, da’ în pat stă lungit unu’ dint-
aceia ci-o facut râs din copchilița de zece ani, 
și se drăgălășește cu fata ce dormé lângă pareti. 
Patu’ era lat, cuprindé cam o treime din baracă, 
și dormém mai multe fete pi el. Stau buimăcită 
și nu știu ce să fac. Pi gios, tăt tineret culcat: și-
acolό, și dincolό... Unde să mai pun și eu capu’?.. 
Cat într-o parte, cat în alta – n-am unde! Da’ să 
mă hodinesc trebuie numaidecât, că dimineața 
în zori îi scularea și începe o zi di muncă gre. 
Văd eu că e un locușor liber sub masă și mă bag 
sub masă. Dimineața în zori, vine brigadiru’ să 
mă mâie la lucru, că așé era regula, m-avém cias 
să sune; cată să mă scoale, să mă trizască, da’ eu 
nu-s. Cată mai ghini, da’ eu îs sub masă. Dacă o 
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Florica, împreună cu soacra Sanhira Hostiuc (născută Zau-
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Florica, cu tatăl ei, Florea Doroș, refugiat în România,  
din cauza căruia familia rămasă acasă a fost deportată în  
Siberia. București, 1978
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vazut că eu dorm acolό ghemuită, nu m-o mai 
trezît; o plecat. De-amu când s-o facut mai zâua, 
o vinit. S-o sculat tăți. Ședem și așteptăm să ne 
mîie la lucru. S-o sculat și fata ceea ci dormé la 
perete. Nu ci-i, Maria, pozdravliaiu s zakonnâm 
brakom! 28  Da’ aceea sare ca friptă: Ce-i cu tine 
Lopatin? (Așa-i spuné brigadirului: Serghei Lo-
patin) Ce vrei să spui? Păi, azi în zori di zi, când 
am vinit s-o trizăsc pi Florica, pe tine te-am gasît 
cu mirele în pat, iar pi Florica sub masă... Fetili 
o râs, da eu, după asta, m-am mai avut zile bune. 
O înciput a mă mânca și mireasa, și tăt alaiul ei 
di miri: Oi, kakaia tî cesnaia, kakaia tî cesna-
ia!29.. Te-ai culcat sub masă!.. Da’ unde era să 
mă culc, dacă m-ai împins di pi pat?!.. Degeaba 
încerc să le spun că n-am nicio vină că i-a fă-
cut di râs brigadiru’, ei tot una și bună o țin: Oi, 
kakaia cesnaia, kakaia cesnaia!.. Și uite-așé, în 
fiecare zi tot ma manâncî, tot ma manâncî... Într-
o zi, îmi fac eu mâncare și mă pun să mănînc. Și 
cum mâncam la masă, vine un fost criminarnic 
la mine și nu-mi dă pace. Eu îi dzâc: Lasă-mă  să 
mănânc, Vova, ori cum îi era numele, că nu mai 
țin minte precis, da’ parcă așé-i zâcé: Vova. Da’ 
el, la mine: Kakaia tî cesnaia, kakaia tî cesnaia! 
Și-mi smulge lingura din mână, să mă cuprindă. 
Eu apuc lingura și i-o trântesc di frunte. El îmi 
dă un pumn în față și mă umple di sânge. Eu, ce 

să fac? Din fierbânțală, mă zmulg de lângă el, 
mă pun repede pe-o mașină și mă duc la raion, 
la miliție. Asta trebuia s-o fac mai demult. Da’ 
eu tot am rabdat. Și am spus tăt la miliție: Vedeți 
ce bardac, ce curvarie e în barăci? Miliția o fa-
cut protocol30. Și-mi spune milițianul, care era 
mai mare peste ceilalți milițieni: di azi, tu nu ti 
mai duci la lucru la fabrică. Las să-ți deie aci di 
lucru, la raion, până om „razberi” 31 noi ce și și 
cum... A hi sud32 pentru asta... Numai că crimi-
narnicu’ ceala o fugit din Ust-Ișimsc și nu l-o 
mai gasît nime. Cum nu poți găsi un ac într-un 
car di fân, așé nu poți să găsești un bandit ascuns 
în Siberia. În Siberia orice bandit dacă vré să se 
facă nevăzut, sî tochește ca un bulgăr di gheață 
și ia-l di unde nu-i! Da’ la fabrică, de-amu gata, 
așteptau să hie sudul, să mă judece, că di ci n-am 
ieșit la lucru?... Și uite c-o vinit rândul să mărg 
la sud, să mă judece pentru sabotaj, cî n-am ieșit 
la lucru în padure. Mărg eu la miliție și spun, 
uite ci-i, pi mini ma chiamî la sud să mă judice 
că n-am mers la lucru în padure. Comandantul di 
la Miliție îmi zice: Când a hi sudu, să vină frate-
tu să ne deie di știre, da’ tu să hii acolό, la sud... 

– Dar spuneați că fratele dumneavoastră era 
minor și nu lucra nicăieri. Putea să se deplaseze 
singur la raion?

– Fratele era încă mic di ani, nu era încă di 
lucru, da’ cât putéi să viețuiești ca „ijdiveneț”34,  
numai cu o hrincă di pâne neagră pe zi, și aceea 
în doauă cu apă?! De la o vârstă, s-o dus și el să 
lucreze la stolerie. Făcea mese, scaune... Și Io-
nică alu’ Lisandroiu lucra acolo. Îl știi pi Ionică 
alu’ Lisandroiu?... Omu’ Sanhiruțî. Pi Sanhiruța 
o știi...

– Da, cum să nu, am făcut și cu ea un inter-
viu...

– Apu’, Ionică alu’ Lisandroiu o vinit acolό 
di bună voie. Că doar Sanhiruța numa’ o vinit 
din prima deportare, ș-aș la câteva luni s-o ma-
ritat. De unde putea să știe c-o s-o mai rădice o 
dată?!.. Da’ uite o rădicat-o, ca și pi noi, că nici 
ea n-avé pașaport când o vinit acasă. Dup-aceea 
am înțeles noi că cine o fost rădicat pi 20 di ani 
n-o primit pașaport, da cine o fost rădicat pi 5 
ani, o primit. Ați vazut? Cei rădicați din aceeași 
pricină ca și noi, dar cu o lună mai degrabă, au 
avut noroc și-au primit numai 5 ani di stat în fun-
du’ Rusîei, da noi n-am avut noroc și am primit 
20 de ani de ger și foame!

– Între două nenorociri, una mai mare și alta 
mai mică, nenorocirea mai mică  pare a fi un 
noroc pentru cei cu nenorocirea mai mare... Dar 
să revenim la povestea cu judecata.

Golgota Bucovinei

Florica, după ce am stat vreo două ore de vorbă, cu doi ani 
înainte de moare. 
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– Ș-o vinit zîua judecății. Fratele repede o mărs 
la raion ș-o dat de știre la miliție c-o început sudu’. 
Și aș atunci o dat telefon miliția la sud ș-o întibat: 
Pi cini judicăț voi acolo? Aciia le-o spus: Pi Doroș 
Florica. „A cui?” „A lu Florea.” „Da’ voi știți că 
n-aveți dreptu’ s-o judecăț?” „Da’ cum n-avem 
dreptul, ea o lipsât atâta timp di la lucru!” „Da’ di 
ce nu i-aț dat di lucru în centrul raional. Doar știți 
ce o pațât acolo, la fabrică! După lege, trebuia să-i 
dați aici di lucru!” Judecatoriu’ mă întreabă: „Unde 
te-ai aflat tăt timpu’ ista, Florica Florovna?” „La 
raion am stat, îi răspund, cum mi-o spus cei di la 
miliție. Am cerut di lucru acolo, da’ cei di la fa-
brică n-o vut să-mi deie... Spunéu că trebuie sî ma 
duc sî lucrez în padure... Da’ eu acolό nu ma pot 
duci sî lucrez și voi știț di ci!..” Gândém c-oi scapa 
nejudecată, da n-am scapat. Până la urmă, totuna 
m-o judecat. Da’ m-o judicat numa’ pe doauă luni. 
Și aceea, nu să stau la criminari, da’ să lucrez și să 
platesc procente la stat, din „zarplată” 35, pentru că 
statu’ o avut pagubă din pricină că o bucată de timp 
n-am îmblat la lucru. Ei, da tot o fost ceva mai ușor. 
Că aiștia ci m-o „mâncat” și m-o batut așteptau să-
mi „împuște” șase luni di criminari.

– Și nu v-ați temut să mergeți iar cu ei la lu-
cru în pădure?..

– Da’ nu m-o mai trimăs la lucru în padure. 
Judecatoriu o spus sî-mi deie de lucru în raion. 
Iar judicata le-o fost de învațatură nacelnicilor. 
Aghe atunci s-o distupat lumea. Că eu am spus 
la sud: Cum pot să lucrez aici, dacă-i așé mare 
bardac! Ne-am culcat doauă într-un pat, da’ la 
miez di noapte s-o „polucit” 36 că sântem trei și 
eu îs „lișniaia” 37. Culcă-te Florica dacă ai unde, 
poate sub pat ori poate sub masă! Ș-apu a doua 
zî să se mai ieie di mini cî di ci nu mă culc și eu 
cu ei, că di ci ma dau eu „takaia cesnaia”?! Da’ 
ei nu erau unu’ ori doi. Erau o „șaică” 38 întreagă, 

toți criminarnici, scăpați prin amnistie și rămași 
să lucreze cu noi laolaltă... Mi-i și rușine să spun 
ce bardac au făcut ei din barăcile noastre!.. Ce 
batjocoră!... Ce curvărie!..

– Și, după ce ați dezvăluit instanței toate 
acestea, cei cu musca pe căciulă nu v-au căutat 
să se răzbune?

– Poate m-o căutat în padure. Da’ eu am ră-
mas în Ust-Ișimsk, unde mi-o dat la lucru la 
„șveinî” 39, la cusut... Și nici nu pre o avut timp 
să mă cate, că în scurt timp am primit pașaport 
și atâta m-o mai vazut ei prin acele locuri... Am 
vinit acasă, la Mahala... Cu mama și cu fratele, 
tăți laolaltă. Asta o fost în ’56.

– Și dacă ați ajuns acasă, ați mai găsit ceva 
din ce ați lăsat la plecare?

– Am vinit acasă, da’ gospodaria era demult 
disfacută și împraștietă prin colhoz. Pi di altă parte, 
Zaidil o-nceput a ne „mânca” așé di tare, iară! Într-
o noapte, o vrut să vie s-o omoare pi mama...

– Zaidel? Pentru ce? Cu ce l-ați deranjat?
– N-am habar... Ave necaz pe mama!... Că di 

ci o tribuit să vie acasă?!.. Că di ci n-o stat în 
Rusîia?!..

– Mătușă, iartă-l, a trecut și el nu demult la 
cele veșnice. O viață a fost secretar de partid 
în colhozul din sat, o viață a luptat împotriva 
bisericii, împotriva crucii, iar când a murit, tot 
în biserică l-au dus și tot o cruce la căpătâi i-au 
pus. A avut noroc de copii buni... Dar cu mama, 
cu tatăl dumneavoastră ce s-a întâmplat mai de-
parte?

– Mama o murit acasă, în Mahala, di 76 di 
ani... Tata, în București...  I-am spus o dată, îna-
inte de a muri, când am fost la el în vizită: O 
traistă di bani ai avut, i-ai luat și te-ai dus, da’ pi 
noi ne-ai lăsat să îmblăm cu cerutu’ în Siberia.

Note
1 Revista „Mesager bucovinean”, anul XII, 

nr.2(50) 1016, p.32-35.
2 Омская область, Марьяновский район (re-

giunea Omsk, raionul Marianovka). Raionul 
Marianovka a fost creat în 1935 și desființat în 
1963, când o parte din localitățile sale au trecut 
în administrația raionului Liubinsk (Любинский 
район).

3 Sovhozul nr. 241 se afla pe teritoriul satului  
Yjno-Liubinki (Южно-Любинский), raionul 
Marianovka regiunea Omsk. La 27 februarie 
1947, Maria Doroș, cu domiciliul în satul Yjno-
Liubinki semnează la secția locală NKVD, un 
angajament că nu va părăsi locul de deportare 
până în luna iunie 1961, urmând să-și înregistre-

Vasile și Mărioara își iau rămas bun de la maica lor
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ze lunar prezența la comenduire.
4 Gaureanca – cătun din comuna Mahala.
5 Storojineț (în graiul popular din Mahala și din 

alte localități din Bucovina i se mai zice și 
Strujineț).

6 Banderi, banderoviști (rus. бандеровцы) – de-
numirea populară a  membrilor Organizației 
Naționaliștilor Ucraineni condusă de Stepan 
Bandera, care la sfârșitul și după terminarea ce-
lui de la Doilea război mondial, a dus o luptă de 
gherilă împotriva ocupației rusești în regiunile 
vestice ale Ucrainei. 

7 Nord (rus. cевер).
8 Raionul Ust-Ișim (rus. Усть-Ишимский район) 

se află în nord-vestul regiunii Omsk. Centrul 
adminisrativ al raionului este satul Ust-Ișim, si-
tuat pe malul stâng al râului Irtîș la gura râului 
Ișim (afluent al Irtîșului), de la care a și prelu-
at denumirea care în traducere înseamnă „Gura 
Ișimului”.

9 Cercul polar (rus. полярный пояс).
10 Piața Sovietică (rus. Советская площадь), din 

1962 – Piața Soborna, fosta Piața Austriei, nu-
mită în popor și Piața Criminarului, după denu-
mirea, preluată de la austrieci, a penitenciarului, 
care este cea mai veche clădire din piață. 

11 A tăcea tehu (regionalism) – a tăcea molcom.
12 Arie (rus. tок). Aici, aria unde erau treierate ce-

realele recoltate de pe lanurile sovhozului.
13 Buda – sat din comuna Mahala.
14 Stiboc, pl. striboci (ucr. „стрибок” pl. 

„стрибки”, din rus. „истребитель”, derivat din 
„истребить” – a exermina, a nimici, a lichida). 
La numai două zile după începerea războiului cu 
Germania, Consiliul Comisarilor Poporului din 
URSS adoptă hotărârea privind crearea de „ba-
talioane de exterminare” („истребилтельные 
батальоны”), formațiuni paramilitare, alcă-
tuite din voluntari, în special din activiști de 
partid, comsomoliști, sindicaliști și cetățeni 
neînrolați în armată, care urmau să acționeze 
în spatele frontului sovietic, spre a-i nimici pe 
diversioniști, parașutiști, spioni, acoliți și com-
plici ai Germaniei hitleriste, precum și pe dezer-
tori, bandiți, speculanți și tâlhari. După mutarea 
frontului dincolo de frontierele trasate de so-
vietici în urma pactului Ribbentrop-Molotov, 
asemenea detașamente de exterminare, formate 
din localnici și forțe ale ministerului de interne 
(NKVD) au luptat împotriva gherilelor ucrai-
nene din vestul Ucrainei și împotriva „fraților 
din pădure” din republicile baltice. În regiunea 
Cernăuți, la sfârșitul anului 1944 existau 2025 

de striboci. („Літопис УПА. Нова серія, том 
19. ПІДПІЛЛЯ ОУН на Буковині: 1943-1951. 
Документи і матеріали”, Київ-Торонто, 2012, 
p.41) „Din spusele șefului NKVD din regiune, 
colonelul Bilenko, în fiecare sat trebuie să exis-
te striboci, fiindcă dacă în sat nu există striboci, 
primul om bun va da în tine cu parul, din um-
bră” (Nota informativă din 13 decembrie 1945 
a șefului districtual OUN Bucovina, Vasil  Sa-
vceac, către conducerea superioară – Ibidem, 
p.142).

15 Postauca (rus. поставка – livrare). Livrare gra-
tuită de produse agricole către stat, pentru care 
erau stabilite cote obligatorii, special exagerate 
spre a-i sili pe țărani să se înscrie în colhoz.

16 Bleașcă, regionalism, din ger. Blech – tablă.
17 Trubă (rus. труба – țeavă), barbarism folosit 

după 1945 în satele românești din nordul Buco-
vinei.

18 Țeh (rus. цех – secție de producție), barbarism.
19 A cohăi (regionalism) – a tuși înnăbușit; aici, a fi 

bolnăvicios.
20 Comendatură (rus. комендатура – comenduire), 

barbarism. 
21 Otmici (rus отмечаться – а se înregistra), barba-

rism.
22 Poșol (rus. „Пошeл!” –  „Pleacă!”, „Pornește-

te!”, „Dă-i drumul!”).
23 „A fi slab” în graiul din Mahala mai înseamnă și 

„a fi bolnav”.
24 Firman – căruțaș. Regionalism preluat din ger-

mană, pe timpul Austriei.
25 „Ruscă”, în graiul românilor din Bucovina, în-

seamnă „ucraineancă”.
26 „A îmbla cu cerutul”, în graiul mahalenilor, în-

seamnă „a cerși”.
27 A se îndobri (regionalism)  – a se împrieteni.
28 Adouăza (regionalism)  – în ziua următoare.
29 Поздравляю с законным браком! (rus.) – Te 

felicit cu prilejul căsătoriei legale!
30 О, какая ты честная! (rus.) – Măi, da tare cinsti-

tă mai ești!
31 Proces-verbal (rusism).
32 Разбираться (rus.) – а analiza situația, a clarifica 

lucrurile. 
33 Суд (rus.) – judecată.
34 Иждивенец (rus.) – persoană aflată în întreținere.
35 Зарплата (rus.) – salariu.
36 Получилось (rus.) – a ieșit, a rezultat.
37 Лишняя (rus.) – inutilă. Aici: „îs lișniaia” – sunt 

în plus.
38 Шайка (rus.) – bandă.
39 Швейная (rus.) – atelier de confecții.

Golgota Bucovinei
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Când te trezești între doi morți

Iosif CERNUȘCĂ

Trăind pe pământ, orice om își are istoria 
sa, iar unii mai au și momente ieșite din 

comun pe care nu le uită până nu închid ochii. 
Din istoriile particulare ale vieții oamenilor se 
clădește istoria neamului întreg.

Generația mai în vârstă nu va uita niciodată 
tragedia foametei care s-a abătut pe pământul bu-
covinean în anii de după al Doilea război mondi-
al. Și nu seceta a fost unica și principala ei cauză. 
Cauza adevărată a fost măturarea podurilor case-
lor și confiscare ultimului bob de grâu, secară sau 
porumb de către trimișii statului sovietic. Scopul 

final al bolșevicilor a fost nu doar acela de a as-
tupa, pe seama jăcmănirii țăranului, găurile crea-
te în asigurarea celor ce munceau în industrie cu 
produsele alimentare necesare, ci mai cu seamă a 
fost acela de a nimici elementul autohton din regi-
unile luate cu hapca în stăpânire, în urma Pactului 
criminal Ribbentrop-Molotov, despre care nu se 
știa absolut nimic în acei anii.

Comunismul a adus cu sine moartea. Cei care 
cântau și jucau „fericiți” în scurtmetrajul propa-
gandistic realizat la comandă bolșevică de ma-
rele regizor Alexandr Dovjenko în 1940, acum 
plângeau și icneau neavând ce pune în gură.

Știu oare tinerii de azi prin ce chinuri și încer-
cări  au trecut bunicii lor? Povestește Domnica 
Pauliuc, din Cotul Ostriței, comuna Mahala, re-
giunea Cernăuți:

Am văzut lumina zilei în anii când se zvonea 
că va fi război în lume. Tata, Aurel Sainciuc, din 
Mahala, și mama, Ileana, erau gospodari la casa 
lor. Aveau de toate, cum era pe atunci, vite, cal, 
oi, pământ cât să-l poată lucra cu mâinile lor. 
Când îi auzeam, în timpul sovieticilor, pe copiii 
noștri proslăvind pe scenă armata roșie care ne-
ar fi izbăvit de jugul boierilor români, îmi venea 
să-mi astup urechile, să nu aud atâta minciună 
pusă, prin școală,  în gura unor copilași care nu 
aveau de unde să știe că, de fapt, noi eram acei 
ce trăiam boierește față de traiul de după răz-
boi și că de acea boierie ne-au eliberat tovarășii 
veniți de peste Nistru.

Eu am mai avut un frate, Mihai, mai mare ca 
mine. Pentru o fată e un mare noroc să aibă un frate 
mai mare. Fata e mai slabă de fire și câteodată are 
nevoie de apărare. Mihai era apărătorul meu. 

Mai înainte, copiii nu umblau brambura, 
fără ocupație. Părinții găseau întotdeauna să 
ne dea ceva de făcut, să ne învățăm cu lucrul. 
Că în viață, spuneau ei, cine trândăvește ace-
la păgubește. Că viața nu e întotdeauna timp  

Golgota Bucovinei

Domnica Pauliuc, alături de soț și copii
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frumos. Mai vin și nori pe cerul vieții. Și trebuie 
să fii pregătit pentru ei.

Când eram de zece ani, din cauza unei boli 
fără leac s-a stins din viață scumpa mamă care 
abia împlinise 38 de ani. Dar ceea ce mă aștepta 
peste încă trei ani, nu voi uita niciodată, căci nu 
se poate compara cu nimica. Din cauza foame-
tei din 1947, când nu fără ajutorul unor oameni 
netrebnici din sat ne-au fost luate toate merin-
dele strânse prin trudă grea în anii de după răz-
boi, lumea murea pe capete. Oamenii mureau ca 
muștele și nici nu observai cum pe cutare sau 
cutare megieș nu-l mai întâlneai, de o vreme, pe 
hudiță. Acum dacă moare cineva, știe tot satul. 
Atunci nu mai ținea nimeni socoteală la morți.

 „Revizia” a trecut și pe la casa noastră și a lă-
sat un mare gol în hambare. Noi eram trei persoa-
ne – tata, fratele și cu mine – și de-amu simțeam 
că vine și peste noi foametea. Ca să ne mai putem 
ține pe picioare, să nu ni se lipească stomacul de 
oase, tata și fratele, care avea atunci 17 ani, au 
plecat în Pocuția, în părțile Sniatinului și Colome-
ii, să schimbe pe câțiva pumni de făină de păpușoi 
niște lăicere din zestrea mamei, care ar fi trebu-
it să-mi rămână mie zestre, cum era pe timpuri, 
dacă nu dădea nenorocirea peste noi.

Era iarna și drumul în acea parte era plin de 
primejdii din cauza frigurilor ce bântuiau, dar 
și a tâlharilor, care numai așteptau momentul în 
tren sau pe drum să te jefuiască, luându-ți ultima 
nădejde de a pune ceva în gură.

Așa se face că, plecând tata cu fratele la Snia-
tin și neavând unde să înnopteze la cald, au dor-
mit într-o moară părăsită, când afară era ger de 
crăpau copacii. Întorcându-se acasă înghețat și 
foarte bolnav, fratele Mihai îmi spune: „Domni-
co, eu am să mor...”. Asta m-a făcut pe mine, o 
copilă de 13 ani, să plâng în hohote. 

Făina de păpușoi s-a terminat repede, de par-
că nici nu a fost, și tata s-a pornit iar, de unul 
singuri, spre Sniatin. La întoarcere, a fost jefuit 
de tâlhari, bătut, dezbrăcat și aruncat din tren. 
Prin ger, a ajuns acasă dezbrăcat și fără nici un 
gram de făină. A început și el să bolească.

Ziua de 5 mai 1947 nu o voi uita niciodată. 
După ce noi, cei doi copii, și tata împreună cu 
noi, am spus „Tatăl nostru”, ne-am culcat – eu 
lângă tata, iar Mihai la capul meu, pe cuptor.

Dormind liniștită între tata și fratele, am fost 
trezită în zorii zilei de vocea megieșei de peste 
drum, Pachina, care veni să-și ia sapa pe care i-o 
împrumutase tatei câteva zile în urmă. Mă uit la 
frate, îl văd înțepenit, mă întorc spre tata, el nu 
răsuflă. Așa m-am trezit eu atunci, copilă de 13 

ani, între doi morți. Au murit săracii de foamete 
și boală. Vă puteți da seama, cum m-am simțit 
eu în acele clipe... 

Urmând sfatul Pachinei, m-am dus la primă-
rie să anunț că tata și fratele au murit. Apoi, în 
fuga mare, m-am dus să-l anunț pe moșu’, care 
era încă în viată, și pe celelalte neamuri. Ce du-
reros e când părinții primesc vești despre moar-
tea copiilor! Până ce moșu’ a cătat prin lăzi ceva 
haine de schimb pentru înmormântarea celor 
doi, a mai trecut ceva timp, iar când am ajuns 
amândoi acasă, nu i-am mai găsit la locul lor nici 
pe tata, nici pe fratele.

Am aflat de la megieși că, până a ajunge noi 
acasă, au venit de la primărie niște oameni și, 
din scândurile desfăcute de la podul grajdului, 
au făcut un sicriu mare, i-au pus pe cei doi morți 
alături, unul lângă altul, și i-au dus la cimitir, 
să-i îngroape. Unde i-au îngropat, așa și n-au 
vrut să ne spună. Nici până azi nu știu unde le 
este mormântul. S-au gândit, poate, că-i mai 
bine așa, pentru mine. Să nu-mi iau în cap. Eram 
copchilă fragedă... 

Au urmat ani de pribegie pe la neamuri, care 
au îngrijit de mine, cum au putut, până la vâr-
sta de 17 ani. Casa rămasă pustie a fost furată și 
aproape ruinată.

La 11 septembrie 1955 m-am măritat. Mirele, 
Ionică Pauliuc, era și el nevoiaș ca mine. Dar 
om bun. Ca să ne facem casă, a trebuit să se an-
gajeze la Fabrica de cărămidă din Cernăuți. Pe 
timpurile celea materialele de construcții erau 
de negăsit. Oamenii nu aveau din ce să-și facă 
o casă. Trebuiau să mestece cu picioarele lut cu 
paie și să facă „lampaci”. În anii 50, toată lumea 
făcea casă din lampaci. 

Uite așa, făcând casă, am făcut și patru co-
pii – trei fete și un băiat. Nu sunt vrednică să-i 
mulțumesc lui Dumnezeu pentru grija Sa părin-
tească arătată față de familia noastră. Numai da-
torită milei sale am putut ajunge la vârsta asta, 
cu nepoți și strănepoți, cărora să le povestesc 
istoria vieții mele. 

Nu ne-o eliberat nimeni niciodată. Din contră, 
ne-au nenorocit cu eliberarea lor. Din gospodari 
ne-au făcut argați pe pământul nostru. Numai că 
noi, bucovinenii, suntem născuți gospodari. Și 
nu ne-am dat distruși de tot. Dar am plătit preț 
greu pentru asta.

Domnica Pauliuc este convinsă că dacă 
n-ar fi avut credință în Dumnezeu viața ei ar fi 
fost mult mai grea. Iar cu El alături, ea nu s-a 
simțit orfană. El i-a ținut loc de părinte și Lui îi 
mulțumește.

Golgota Bucovinei
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Amintiri dintr-o vară fierbinte (1940) 
sau cum a fost mutată granița 

din satul Mușenița mai spre... răsărit

Casian LUCASCIUC

Am citit cu deosebit interes, în revista „Cu 
și despre seniori” (nr.1- 2(17)/2005) ar-

ticolul domnului dr. Epifanie Cozărescu, „Du-
reroasa părăsire a Cernăuțiului, 1940” și mi-am 
amintit din perioada respective, trăită de consă-
tenii noștri din Mușenița, jud. Suceava, următoa-
rea întâmplare:

După ce notabilitățile române au părăsit în 
mare grabă localitatea la ordinul de evacuare, 
ne-am trezit în dimineața zilei de 28 iunie 1940 
cu o cohortă de militari ruși care s-au instalat cu 
drepturi depline, ca la ei acasă, în singura clădire 
mai arătoasă din sat – la școală. Oricum, era vară 
și copiii erau în vacanță, dar nu știu dacă acest 
fapt i-ar fi oprit, întrucât, după ce s-au instalat în 
sălile de clasă, răsfoind niște hărți cu care au ve-
nit pregătiți, în fața școlii a ieșit un nacealnic, un 
comandant-șef, care s-a adresat sătenilor adunați 
acolo, de voie de nevoie, decretând că satul 
Mușenița se împarte în două: partea din stânga 
(unde era situată chiar școala, iar mai la vale, 
și biserica) trece la URSS, iar partea dreaptă ră-
mâne la „burghezii români”. 
Scurt! Și a intrat în clădirea 
școlii, trântind ușa după el!

Nu vă imaginați ce va-
carm s-a stârnit între oame-
nii de pe uliță, ce țipete, ce 
jale; că nu se poate să ră-
mână satul fără drum, fără 
școală, fără biserică și doar 
cu cimitirul, care cădea în 
partea dreaptă, a „burghezi-
lor români”, și protestele nu 
mai conteneau...

După un timp, din școală, 
au ieșit câțiva politruci care 
se străduiau să explice ce-
lor prezenți că-i ordin de 
la Moscova, e lege, iar ei 

trebuie să se supună fără vorbă, deoarece chiar 
România a cedat, de bună voie, acest teritoriu, 
fără să opună rezistență, fapt ce era adevărat! 
Noi, chindăraia, am început să-i studiem din cap  
până-n picioare pe musafirii nepoftiți: aveau o 
capelă țuguiată cu o stea roșie în frunte, rubașcă, 
fără veston, pantaloni de cizmă; mai ales cizmele 
ne-au atras atenția pentru că noi eram obișnuiți 
cu moletierele ostașilor români...

Cum se purtau cu noi? Deocamdată n-aveam 
de ce să ne temem! Discuțiile nu mai conteneau, 
răgușiți și epuizați de atâtea răcnete, oamenii 
s-au mai domolit, mai cu seamă când în mijlocul 
lor a apărut fostul director al școlii, domnul Po-
clitari, învățător pensionar, dintr-un sat apropiat, 
Volcineț. Ca director în satul nostru, se  bucura 
de o mare autoritate și de multe ori aplana mul-
tele și măruntele conflicte ivite între săteni. Dar 
de data aceasta își făcea intrarea în școală hotărât 
să obțină ceea ce nimănui nu-i trecea prin gând!

Într-o mână avea o pâine mare de secară în-
velită într-un ștergar, o găină umplută, friptă la 

Remember

„Eliberatorii” pun stâlpi de frontieră în teritoriile ocupate
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Remember

cuptor (cum se face pe la noi) și asta învelită  
într-o gazetă, de se vedea cum o pătrunsese gră-
simea de la galița ceea rumenită, iar într-o subsi-
oară abia mai ținea un șip de samahoncă  (rachiu 
de sfeclă de zahăr) astupat cu un veritabil ciucă-
lău de păpușoi. Asta a fost tot!

După un timp, pe care nimeni nu l-a mai 
putut socoti – toți rămăseseră răbdători și 
înfrigurați în așteptare! – a ieșit afară nacealni-
cul lor, ștergându-se pe mustăți de bucatele ser-
vite și chemă la el un plutonier, comandându-i 
în rusește următoarele: „Mergi cu dânsul și fi-
xează granița unde o să-ți arate dânsul!”. Nici 
nu mai era nevoie de translator, în satul nostru 
se vorbea, pe lângă limba română, germana, 
ucraineana, polona și rusa, asta pentru că, după 
cum se știe din istorie, imperialii de la Viena, 
din momentul cuceririi abuzive a Bucovinei în 
anii 1774-1775, au avut grijă să amestece printre 
români toate semințiile din imperiu.

Ce rumoare, ce uluire pe bieții oameni care 
n-au fost lăsați să se dezmeticescă prea mult 
când l-au văzut pe „domnul director”, urmat de 
plutonier și de alți doi soldați cu automate în-
dreptându-se spre câmp și mutând granița de pe 

șoseaua Mușeniței, după „lisoc” (pă-
durice) și după casele de pe deal ale 
lui Horeșca, în spațiile din vecinătatea 
satului Bahrinești, până la ultima casă 
din Baineț, a Drehuțenilor, unde se 
află și în ziua de azi!

Scriind aceste rânduri, mă gândesc 
la curajul domnului Poclitari, care 
și-a riscat poate viața, dar, după cum 
se știe, gestul său n-a fost chiar dez-
interesat! De ce? Pentru că, ogoarele, 
pomătul și casa domniei sale cădeau 
chiar în partea stângă care, tocmai era 
în litigiu.

O pâine, o găină friptă și-un șip de 
samahoncă au salvat jumătate din sat!

Lui Poclitari, fie-i țărâna ușoară, 
că bine a făcut, ce-a făcut!

Casian LUCAȘCIUC (1932, Mușenița – 2011, 
București) – Profesor, traducător, ghid turistic, foto-
reporter, povestitor . Studii liceale: Școala tehnică, 
Rădăuți, jud. Suceava, (1944-1948) Studii superioa-
re: Facultatea de limbă și literatură rusă, Universita-
tea București (1950-1954). Activitatea profesională: 
translator din limba rusă, profesor de limba și litera-
tura rusă la Liceul „Gheorghe Șincai” din București, 
angajat civil în unități militare care perfecționau 
cunoștințele de limbi străine ale ofițerilor și 
subofițerilor din punctele de frontieră și vamale ale 
țării. În perioada vacanțelor scolare: ghid pe litoralul 
Mării Negre pentru grupuri de turiști din țările slave 
(Cehoslovacia, Rusia sau Polonia). Membru al cena-
clului literar „Ecou Românesc” ș.a.. Publică scurte 
povestiri în antologii de proză și în diverse publicații 
periodice. Membru al Societății pentru Cultură și 
Literatură Română în Bucovina – filialele Rădăuți 
și București. Ca fotoreporter a ilustrat ziarul „Me-
sager bucovinean” ci fotografii de la manifestări și 
momente demne de reținut. În ultima parte a vieții 
și-a diversificat mai mult aria de interese: publici-
tate și distribuție de suplimente alimentare, kineto-
terapie, dezvoltare personală și nu în ultimul rând 
actorie, având privilegiul să apară în serialul ”Regii 
blestemați”, ca figurant în rol de „Pair de France”, 
alături de marii actori Jeanne Moreau si Gérard De-
pardieu. În urma sa a lăsat, sub formă brută, un bogat 
material scriitoricesc din care o parte ar mai putea 
vedea lumina tiparului într-un volum sau în alte 
publicații.

Tancuri ale Armatei Roșii la Cernăuți. 
Fotografie din ziarele vremii
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Ofrandă pe altarul învățământului  
în limba română

Ștefan HOSTIUC 

A fost nevoie de un moment de răscru-
ce ca în inimile românilor din Cernăuți 

și din satele împrejmuitoare să se aprindă fla-
căra speranței în reînvierea învățământului 
strămoșesc. Și acest moment de răscruce a sosit, 
după îndelungi așteptări. N-a durat mult, doar 
cât să poată bucura comunitatea cu câteva mici, 
dar importante făptuiri, în special în domeniul 
educației. Atunci a reînviat la Cernăuți din pro-
pria cenușă pasărea Phoenix a școlii românești. 
Dar așa cum Aron Pumnul a avut în spate spri-
jinul masiv al societății civile care, după o ju-
mătate de secol de administrație galițiană a 
Bucovinei, s-a deșteptat pentru a se manifesta cu 
o forță nestăvilită, cu frații Hurmuzachi în frun-
te, sub impulsul revoluției din 1848, în apărarea 
drepturilor naționale ale românilor, sau așa cum, 
ceva mai târziu, la început de secol XX, inimo-
sul profesor de școală secundară, George Tofan, 
luptând pentru reînvierea școlii strămoșești în 
localitățile bucovinene cu populație mixtă, a 
avut drept reazem puternica Societate pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina, la 
fel, după ani grei de teroare comunistă, animato-
rii învățământului românesc de la cumpăna celor 
două milenii, în lupta lor pentru școala româneas-
că la Cernăuți și în satele din preajmă, în bună 
parte deznaționalizate, au obținut susținerea per-
manentă a societății civile trezită, în sfârșit, la 
viață. Această societate, pe atunci încă neieșită 
bine din fașă, prin reprezentanții săi cei mai ac-
tivi, a făcut primele demersuri, demarând, cu cel 
puțin jumătate de an înaintea înființării, la 28 
mai 1989, a Societății pentru Cultură Româneas-
că „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, pri-
mele negocieri cu autoritățile sovietice (devenite 
mai îngăduitoare datorită reformelor lui Gorba-
ciov) în vederea deschiderii, pentru început, a 
unei clase românești într-o școală (orișicare, cu 
orice altă limbă de predare) din partea centrală a 

capitalei Bucovinei. Prin aceste prime frământări 
ale câtorva intelectuali români încă necoalizați 
instituțional, soldate cu deschiderea, în centrul 
civic al urbei, a primei grupe de preșcolari ro-
mâni la o grădiniță ucraineană și a primei cla-
se cu limba română de predare la o școală rusă, 
societatea civilă românească, prin avanpostul ei 
– Societatea pentru Cultură Românească „Mi-
hai Eminescu” – acumulase experiența necesară 
pentru a face demersuri îndrăznețe și a perseve-
ra cu insistență în vederea deschiderii, în centrul 
capitalei Bucovinei, nu doar a unor clase, ci și a 
unei școli românești. Premise existau, potențial 
exista, perspective se deschideau la tot pasul, ca 
niciodată de largi și variate. Școala românească, 
atât de râvnită în centrul urbei, era tot mai pe cale 
de a se transforma din miraj în realitate. Iar lider 
al ei nu putea să fie altul decât energicul profesor 
Mihai Jar, șef de studii la Școala Nr.10 (suburbia 
Roșa), bun organizator și om de acțiune, ferm în 
decizii și charismatic în relație cu lumea. 

Scurt (pre)istoric al școlii
Așa cum foarte bine remarca, la un colocviu 

organizat de Centrul Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi” din Cernăuți, Mîkola Fedoruk, fost 
primar al orașului în perioada destrămării URSS-
ului, „deschiderea Școlii Nr.29 se datorează in-
telectualilor-pionieri de atunci.” Pe unii dintre ei 
îi cunoaștem prea bine, pe alții – prea puțin sau 
chiar deloc. În acest număr de revistă, încercăm 
să aducem informații noi despre contribuția câ-
torva dintre acei pionieri la obținerea primelor 
succese ale societății civile românești pe cale de 
închegare la Cernăuți, la sfârșitul anilor ’80 și 
începutul anilor ’90 ai secolului trecut. Astfel, 
vom revărsa lumină asupra zonei gri a începutu-
lui de drum, rămasă oarecum în umbră.

Deschiderea primei școli românești în centrul 
Cernăuțiului are și o preistorie, iar această pre-

Învăţământul în limba română: speranţe şi dezamăgiri 



92                   Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021

Învăţământul în limba română: speranţe şi dezamăgiri 

istorie începe cu frământările răzlețe ale câtorva 
intelectuali români care, tatonând terenul, s-au 
angajat în lupta pentru deschiderea, într-o primă 
etapă, măcar a unei clase cu limba română de 
predare în vreo școală rusească sau ucraineană 
din centrul orașului. „La începutul anului 1989, 
– își amintește lect. univ. dr. Alexandrina Cer-
nov, membru de onoare al Academiei Române, 
președintă a Societății «Mihai Eminescu» în 
perioada 1990-1992, – am fost contactată de 
domnul Eugen Patraș, pe atunci tânăr angajat al 
Primăriei raionului Lenin al orașului Cernăuți, 
pentru consultări informale privind posibilitatea 
inițierii unor demersuri oficiale în vederea des-
chiderii unor clase românești la una din școlile 
din centrul civic al orașului. În acest sens, am 
fost invitată de dumnealui pentru o discuție 
tête-à-tête în biroul să de la primăria de raionu-
lui Lenin al orașului Cernăuți. Știu că, pentru o 
asemenea discuție, a fost invitat și colegul Mir-
cea Druc (...) La scurtă vreme, Eugen a reușit 
să obțină de la Inspectoratul Școlar al raionului 
Lenin al orașului scrisori oficiale către directorii 
școlilor din raion cu solicitarea de a n-e furni-
za informații privind adresele de domiciliu ale 
părinților români cu copii înscriși la școli cu lim-
ba de predare rusă sau ucraineană. Acele adrese 
de domiciliu au fost, la rândul lor, sistematizate 
de către câțiva voluntari români, iar listele cu 
adresele concrete, pe cartiere și străzi, domnul 
Eugen Patraș, coordonatorul neafișat al acțiunii, 
le-a difuzat către grupuri de voluntari pentru ac-
tivitate concretă pe teren. Această inițiativă a fost 
urmată de acțiuni similare, la o scară ceva mai 
redusă, și în celelalte două raioane ale orașului: 
Întâi Mai și Sadagura. Dar cele mai multe școli 
din oraș se aflau în raionul Lenin. Această trezire 
la viață națională venea din interiorul societății 
ținute până atunci în frânghiile restricțiilor co-
muniste și se datorează în mare măsură suflului 
înnoitor al reformelor lui Gorbaciov, care au ră-
mas în istorie sub denumirea de «perestroika». 
Astfel s-a trecut de la discuții generale pe tema 
deschiderii, la început a unor clase, apoi și a unei 
școli cu limba română de predare în centrul civil 
al orașului, la acțiuni organizatorice concrete.” 
Printre primii care au bătut la ușa părinților vi-
itorilor elevi ai primei clase românești deschi-
se la Școala Rusă Nr.5 din oraș au fost Dumitru 
Covalciuc, Constantin Covalciuc, Mircea Druc, 
Eugen Patraș, Gheorghe Gorda, Ion Rusu, Ghe-
orghe Haficiuc, Dragoș Olaru, Ilie Gavanos, Ion 
Popescu, Ilie Popescu, Alexandrina Cernov, Te-
odosia Chitari ș.a. 

Eugen Patraș ne mai furnizează, în premie-
ră, într-un articol publicat în acest număr de re-
vistă, o informație valoroasă: „Fiind angajat al 
primăriei, în secția organizatorică, în colaborare 
directă cu deputații (consilierii) locali, din pro-
prie inițiativă i-am solicitat o întâlnire lui Ion 
Grinceșin, directorul Școlii Medii Nr.10. I-am 
propus să convoace adunarea colectivului, care 
să desemneze cât mai mulți candidați români 
pentru alegerile din primăvara anului 1990 în 
consiliile locale (pentru raion [se are în vede-
re sectorul Lenin al orașului Cernăuți], oraș, 
regiune). Se impunea acest lucru și din cauza 
apropierii de final a perioadei de desemnare a 
candidaților pentru alegeri (...) Astfel, la ale-
gerile din 1990, din partea suburbiei Roșa, au 
devenit deputați mai mulți români, inclusiv Ion 
Grinceșin în Consiliul regional, Mihai Jar și Va-
sile Amari în Consiliul orășenesc, Maria Timcu 
și Radu Gherman în Consiliul raional. Menționez 
acest lucru nu pentru că acești oameni vrednici 
n-ar fi meritat să fie aleși în consiliile locale și 
fără propunerea mea, ci pentru ca cititorul nos-
tru să știe că niciunul din cei numiți mai sus nu 
se regăseau în listele viitorilor aleși „agreați” de 
autorități, făcute din timp, după anumite criterii 
și în cu totul altă parte decât în cadrul adună-
rilor electorale de la unitățile de muncă, iar eu 
cunoșteam acest amănunt, pentru că văzusem 
aceste liste la primărie. E un amănunt care, în 
economia articolului nostru despre liderul pri-
mei școli românești din centrul Cernăuțiului, are 
o anumită semnificație. Or, știm cu toții că sta-
tutul de consilier municipal l-a ajutat foarte mult 
pe directorul Mihai Jar în anii care au urmat.”

Deosebit de valoroasă ca informație e și de-
scrierea episodului alegerii viitorului sediu al 
Școlii Nr.29, făcută în premieră de același Eugen 
Patraș, deja în calitate de prim-vicepreședinte al 
Societății „Mihai Eminescu” (ales în Aduna-
rea Generală din 17 iunie 1990): „De două ori 
delegația condusă de profesorul Grigore Bostan, 
șeful Catedrei de Filologie Română și Clasică, a 
fost primită în audiență la Vasîl Folvarocinîi, pe 
atunci șef-adjunct al Administrației Regionale 
de Stat, care nu suferea de prea multă simpatie 
nici față de noi și nici față de cererea noastră. 
La un moment dat, după mulți nervi consumați 
de ambele tabere, ni s-a propus ca școala să fie 
deschisă în imobilul Școlii Medii nr.26, situată 
vizavi de parcul central al orașului. N-am ac-
ceptat, noi insistând să ni se dea Școala Medie 
Nr.1 (fostul Liceu Aron Pumnul), unde a învățat 
Eminescu. Într-un final, am acceptat imobilul 
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în care se afla Combinatul de pregătire tehnico-
profesională a elevilor din oraș, instituție pe cale 
de desființare, în ideea că aceasta e o soluție de 
moment, mai puțin avantajoasă, dar care ne dă 
speranța de a reuși să revenim mai ușor la soli-
citarea inițială (Școala Nr.1), în clipa când vom 
avea suficienți elevi.” Schimbându-se vremurile 
și modificându-se conducerea Societății „Mihai 
Eminescu”, problema revendicării clădirii fostu-
lui Liceu „Aron Pumnul” nu a mai fost ridicată 
vreodată. 

Lupta pentru școală
Ion Popescu, fost deputat în Rada Supre-

mă a Ucrainei, reproduce, la invitația noastră, 
câteva rânduri din agenda cu notițe făcute în 
anii de după deschiderea școlii: „Datorită efor-
turilor enorme depuse de către conducerea și 
activiștii Societății [„Mihai Eminescu”], prin-
tre care se afla și Mihai Jar [profesor la  școala 
din suburbia Roșa], după mai multe încercări, 
autoritățile cedează, iar Șeful Direcției regio-
nale de învățământ, Vladimir Ciubenko, pune 
condiția că «pentru a deschide școala, pe lângă 
copiii din clasele primare paralele cu predare în 
limba română din Școala Nr.5 (clase care urmau 
să devină baza noii școli românești, deschise la 
insistența părinților românofoni din oraș ceva 
mai devreme) și copiii care au frecventat grupa 
românească de la Grădinița Nr.1 din oraș (des-
chisă cu puțin timp înainte), să fie completate 
și celelalte clase, de la a V-a până la a X-a, cu 
numărul necesar de elevi.” Informații mai deta-
liate privind numărul cerut de elevi pentru des-
chiderea școlii ni le dă profesoara Larisa Jar, cea 
care a împărtășit cu soțul neliniștile și bucuriile 
izbânzilor din acea perioadă. Într-un dialog cu 
ziarista Maria Toacă, publicat în ziarul „Zorile 
Bucovinei”, ea își amintește clipa unei aseme-
nea bucurii trăite în comun cu soțul: „Parcă azi 
îl văd cum a venit în una din acele zile acasă şi 
mi-a spus: «Dacă adunăm măcar 50 de copii, ne 
permit să deschidem școala». Şi cât de bucuros a 
fost, când, la 1 Septembrie 1991, s-au strâns pes-
te o sută de copii.” Eugen Patraș, direct implicat 
în activitatea de zi cu zi a Societății „Mihai Emi-
nescu” ca prim-vicepreședinte angajat cu carte 
de muncă (caz unic în istoria mediului asocia-
tiv românesc din Ucraina), fără ca Societatea să 
capete vreun sprijin financiar sau de altă natură 
de la statul ucraineană, își amintește cu plăcere 
de colaborarea strânsă a profesorului Mihai Jar 
cu Societatea care l-a lansat și l-a susținut ca li-
der al primei școli românești din centrul civic 

al Cernăuțiului: „Tânărul și energicul profesor 
Mihai Jar, șef de studii la Școala Medie Nr.10 
(suburbia Roșa), s-a dedicat în totalitate proiec-
tului pentru care Societatea pentru Cultură Ro-
mânească «Mihai Eminescu» lupta din răsputeri 
de la data înființării. Susținut necondiționat de 
Societate, dar și de o serie de profesori, viitori 
colegi, Mihai Jar s-a angajat în procesul strân-
gerii de cereri pentru primul contingent de elevi 
ai școlii promise, iar după inaugurarea festivă a 
instituției, a pus începutul activității didactice.”

Punerea pe picioare a instituției
Din cele relatate de comilitoni, colegi, prie-

teni, părinți și elevi, dar și din dosarul de presă 
care ocupă un întreg capitol din carte, se vede 
fără putință de tăgadă că, impulsionată de avân-
tul social, în continuă creștere, și marcată de 
elanul anilor tineri, contribuția adusă de pro-
fesorul Jar la deschiderea Școlii Medii Nr.29 e 
deosebit de importantă și merită toată lauda, dar 
și mai important este rolul său în punerea pe pi-
cioare a instituției, fapt care trebuie menționat 
cu precădere. Dacă în anii de luptă pentru des-
chiderea școlii el a avut tot sprijinul societății 
civile în frunte cu Societatea „Mihai Eminescu”, 
în etapa următoare, de întărire pe pozițiile cu-
cerite și de dezvoltare a instituției, el n-a putut 
conta decât pe propriile capacități și propriile 
puteri de muncă și de convingere. Nu i-a fost 
deloc ușor. „Într-un oraș devenit aloglot să pui 
pe picioare o școală românească, să o dezvolți 
și să o faci, în final, performantă, trebuia să ai 
multă energie, talent organizatoric, charismă de 
director”, menționează pe bună dreptate Eugen 
Patraș. Aceste calități sunt scoase în evidență 
și de oficialii care, în virtutea funcției pe care 
o dețineau în acea perioadă de răscruce, fusese-
ră, într-un fel sau altul, implicați în procesul de 
înființare a Școlii Nr.29. În cadrul colocviului de 
a Centrul Eudoxiu Hurmuzachi, Bogdan Cior-
tik, fost șef al Secției Raionale de Învățământ 1 
Mai din orașul Cernăuți, și-l amintește pe fostul 
său coleg ca „profesor și administrator cu înalte 
capacități profesionale”, iar Mîhailo Bauer, fost 
șef al Inspectoratului Școlar Regional, îi apre-
ciază „perspicacitatea viziunii asupra celor mai 
îndepărtate obiective ale dezvoltării instituției”. 
La fel, regretatul nostru prieten, Corneliu Ni-
chitovici, fost șef-adjunct al Inspectoratului 
Școlar Regional, luând cuvântul la colocviu, 
remarca promptitudinea cu care tânărul director 
reușise să rezolve problemele complexe ce stă-
teau în fața sa: „căutarea viitorilor elevi de etnie  
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română, găsirea rapidă a cadrelor didacti-
ce, procurarea de manuale în limba română, 
achiziționarea mobilierului, renovarea imobi-
lului și dotarea lui corespunzătoare în funcție 
de cerințele procesului educațional”. Și priete-
nul Marian Olaru în articolul pe care-l publi-
căm în acest număr de revistă, face o descriere 
amănunțită a greutăților inerente începutului de 
drum, cu care se confrunta conducerea noii 
instituții: „localul școlii avea multe trebuințe: 
trebuia reparat acoperișul, sălile de clasă tre-
buiau vopsite și dușumelele refăcute, cantina 
școlară trebuia pornită de la zero, manualele lip-
seau, agentul termic trebuia adus de la Serviciul 
de Pașapoarte (instituție învecinată – n. n.), în 
școală trebuiau aduși dascăli potriviți și formați 
să slujească la cote de măiestrie pedagogică, 
părinții elevilor trebuiau capacitați să sprijine și 
material, prin efortul lor, dorința de zidire cultu-
rală și națională a instituției școlare, delegațiile 
din România trebuiau să vadă speranța întru-
pându-se, oficialii locali, regionali și de la Kiev 
trebuiau să vadă «adevărul» prescripțiilor lor 
de politică școlară și națională, etc. Și nu-i era, 
zău, nimănui ușor, nici măcar energicului direc-
tor Mihai Jar, care-și petrecea viața (din zori și 
până-n seară, de multe ori) între zidurile unei 
instituții care trebuia să crească precum în po-
veste, într-un an cât altele în zece.”

Saltul temerar de la tânăr profesor, la tânăr di-
rector, ambițiosul Mihai Jar l-a făcut fără sforțări 
și fără să surprindă pe nimeni. Profesoara Maria 
Timcu, care i-a fost colegă la Școala Nr.10 (de 
la Roșa), își amintește că tânărului absolvent de 
facultate sosit aici prin repartiție nu i-a trebuit 
decât câțiva ani pentru a avansa până la funcția 
de șef de studii, al doilea om în școală, pe linie 
ierarhică. „Mi-a fost adjunct timp de patru ani”, 
ne spune Ion Grinceșin, fost director al școlii din 
suburbia Roșa. Avea „capacități organizatorice 
eminente”, apreciază ziaristul Vasile Carlașciuc 
într-un articol din ziarul cernăuțean „Libertatea 
cuvântului”. Era un „adevărat bărbat şi om de 
caracter”, ne-a zis și Vasile Tărâțeanu, ai cărui 
copii, Sandu și Cristina, au absolvit „Școala lui 
Jar”. Colegul de studii, Gheorghe Bocancea, 
i-a prezis încă din studenție ascensiunea în ca-
riera pedagogică, pentru că văzuse că Mihai e 
„înzestrat cu un caracter ferm şi cu o voinţă de 
fier”. „Tocmai caracterul, urmat de exemplul 
personal, implicarea, tenacitatea, perseverența 
directorului au constituit cheia succesului școlii 
într-o primă etapă”, opinează Eugen Patraș. „Da-
torită Domniei Sale, în programa şcolară a fost  

introdus Cursul de Cultură Românească în Bu-
covina, respins de mulţi alţi directori”, menționa 
recunoscător, într-un articol al ziaristei Maria 
Toacă publicat în „Zorile Bucovinei” la 1 iulie 
2015, regretatul scriitor și cărturar Mircea Lutic, 
autor al acelui curs, dispărut, între timp, în lipsa 
sprijinitorului său, și din școala pe care acesta o 
pusese pe picioare.

Dârzenie și perseverență
Născut în Zodia Racului, Mihai Jar nu a avut 

nimic în comun, cum ne-am fi putut aștepta, cu 
Apa, în interpretarea arhetipală a acesteia ca 
element primordial al firii, ci, dimpotrivă, ca 
vitalitate și temperament, a fost totalmente cir-
cumscris Focului. A iubit cu înflăcărare viața și 
cât a trăit a fost harnic foc. Dacă se apuca de o 
treabă, o făcea cu pasiune, arzând de dorința să o 
vadă bine făcută. Avea brațul dârz și inima înfo-
cată. Flacăra a fost elementul său. „Se aprindea 
repede, dar nu ţinea mânie”, nuanța, la coloc-
viul amintit mai sus, prietenul din studenție Ion 
Abobuțoaie, viitor coleg și subaltern la Școala 
Nr.29. Dar „cel mai tare îl indigna nu refuzul 
autorităţilor în soluţionarea unor probleme, ci 
inerţia unor conaţionali care, din laşitate sau 
oportunism, refuzau să recunoască că sunt ro-
mâni şi să-şi înscrie copiii la şcoala româneas-
că”, punctează pe Facebook Ilie Zahariciuc, cu 
care Mihai era prieten încă din anii de studii la 
Universitatea din Cernăuți. Un alt bun prieten 
din studenție, Titus Scripa, ne lasă să înțelegem 
că a învățat de la Mihai dârzenia și perseverența: 
„După primul an de studii, împreună cu Mihai 
și alți câțiva colegi, am fost în Iacutia pentru 
a construi case din lemn. Un an mai târziu, în 
timpul vacanței de vară, ne-am dus din nou aco-
lo. Și din timpul acelor călătorii de muncă este 
ceva de reținut. Mai ales din prima călătorie, 
când am ajuns în localitatea Kangalasî. La acea 
vreme nu știam cu adevărat ce fel de muncă ne 
așteaptă. Știam doar că trebuie să construim case 
din lemn. Dar nu aveam idee cum am putea să 
le construim. Îmi amintesc că ne-au dus într-o 
locație unde era o mulțime de bușteni. Ne-au pus 
la dispoziție uneltele și ne-au spus: « В добрый 
час, ребята!» (Într-un ceas bun, băieți!) Con-
fuzi, am stat trei zile lângă acei butuci (cam atât 
ne-au ajuns banii pentru mâncare). Iar în a patra 
zi, Mihai s-a ridicat și a spus: «Nu mai putem sta 
așa la nesfârșit. Trebuie să ne apucăm de treabă». 
A luat toporul în mână și a început să ciopleas-
că. N-a făcut mare lucru, că nu era meșter, topo-
rul mai luneca, mai tăia strâmb, dar important a 
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fost gestul pe care l-a făcut și care a servit drept 
exemplu pentru noi toți cei din jurul lui, în sen-
sul că nu trebuie să renunțăm, nu trebuie să dis-
perăm, ci tocmai invers – să ne apucăm repede 
de treabă. Unul câte unul, ne-am apropiat de el și 
am început să lucrăm. Mai întâi am făcut grinzi, 
apoi am început să construim fundația, iar în ur-
mătoarele trei zile am lucrat la gater. Astfel, pas 
cu pas, filologii au început să stăpânească tainele 
unei noi îndeletniciri, plătite cu bani buni la acea 
vreme. Așadar, în anii studenției, în Iakutia, am 
început să câștigăm până la 2.000 de ruble. În 
valută străină or fi fost vreo 5 mii de dolari, bani 
frumoși pentru acele timpuri!” 

Dârzenia și perseverența, alăturate talentului 
organizatoric, vocației pedagogice și caracteru-
lui înnăscut i-au asigurat tânărului profesor Mi-
hai Jar succesul în toți cei nouă ani de directorat 
exemplar la Școala Nr.29. 

Omul faptelor
„Dascăl înnăscut, (...) aspru şi totodată bun cu 

elevii”, cum foarte exact observa undeva Ilie T. 
Zegrea, directorul Mihai Jar a lăsat o urmă lumi-
noasă în amintirea foștilor discipoli. „Eram elev 
în clasa a zecea când l-am văzut pentru prima 
dată pe profesorul Mihai Jar. De la prima vedere 
îți puteai da seama că e directorul școlii: avea o 
ținută deosebită, era elegant îmbrăcat, tot timpul 
în costum și cravată. Avea un glas pătrunzător și 
când îl vedeau elevii ieșind, pe coridoarele școlii 
se făcea o liniște și o ordine de nemaipomenit. 
Și nu din frică, ci din respect pentru tot ceea ce 
făcea pentru noi.” Astfel și-l amintește muzeo-
graful Nicolae Costaș pe fostul său director de 
școală. „Erau și momente când era strict, dar în-
totdeauna proceda corect, cu dreptate. Eu cred 
că tocmai asta face pe un director sa fie direc-
tor!”, scrie o altă fostă elevă, Elena Timcu-Priu-
tesa, medic stomatolog cu studii la București. 

Era omul faptelor, spun părinții elevilor – 
Alexandru Cotelevschi, Nicolae Toma, Maria 
Andrieș ș.a. Peste ani, când Mihai Jar nu va mai fi 
printre cei vii, doi dintre părinții foștilor săi elevi 
vor căuta și vor găsi posibilități de eternizare a 
memoriei neuitatului director. E vorba de neo-
bositul Vasile Tărâţeanu, președintele Fundaţiei 
de Binefacere „Casa Limbii Române”, și dina-
micul Ilie Tudor Zegrea, preşedintele Societății 
Scriitorilor Români din Cernăuţi, care, scrie 
într-un articol din „Zorile Bucovinei” ziarista 
Felicia Nichita-Toma (și ea mamă a unei eleve 
care a absolvit „Școala lui Jar”), „s-au adresat 
printr-o scrisoare dlui Gheorghe Berezovschi, 

antreprenor din Storojineţ, deputat în Consiliul 
Regional, care le-a pus la dispoziţie o placă de 
marmură, pe care a fost inscripționat anul naş-
terii şi al morţii lui Mihai Jar. Deoarece de mult 
timp nu se ajungea la o înţelegere în privinţa 
turnării în bronz a basoreliefului, dl Tărâţeanu, 
Cetăţean de Onoare al orașului Ploieşti, şi-a asu-
mat şi această răspundere – a căutat sponsori în 
persoana primarului de atunci al orașului Plo-
ieşti, Emil Calotă, şi a preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ploieşti, Mircea Cozma, iar prietenul 
său, renumitul sculptor ploieştean Eugen Petri, 
a turnat în bronz chipul lui Mihai Jar, pe care l-a 
și adus la Cernăuţi cu automobilul propriu. La 1 
Septembrie 2006, pe frontispiciul Şcolii Medii 
nr. 29 (actualul Liceu Nr.6 – n.n.) din Cernăuţi, a 
fost dezvelită placa comemorativă cu basorelie-
ful lui Mihai Jar, astfel înveşnicindu-i-se memo-
ria directorului fondator al acestei instituții de 
învățământ.” Un asemenea pios omagiu Mihai 
Jar l-a meritat din plin, căci directori ca el, care 
să slujească școala cu atâta dăruire și devoțiune, 
sacrificându-și practic viața, nu se găsesc la tot 
pasul. 

„Școala i-a fost a doua casă”
Mulți dintre cei care l-au cunoscut pe profe-

sorul Mihai Jar îl țin minte ca pe un bărbat ele-
gant, îmbrăcat la patru ace, doamnele care l-au 
furat cu ochii de la distanță în timpul vieții l-au 
păstrat pe retina memoriei chipeș și interesant, 
iar cei care l-au cunoscut mai în de aproape își 
mai amintesc și palmele lui muncite, care spu-
neau de la sine că e un bun gospodar, obișnuit 
să facă totul cu mâinile sale. Totul prin forțele 
proprii! – era deviza sa în viața de toate zilele, pe 
care nu o afișa, dar de care îți dădeai seama ime-
diat ce-l vedeai că se apucă de treabă. Iar treburi 
se găseau de făcut oricând – și acasă, și la școală. 
Mai cu seamă la școală!

 „Școala i-a fost a doua casă, – spune soția 
Larisa. – Până la urmă a fost la datorie. A primit 
comisia care a controlat pregătirea şcolii pentru 
noul an de învăţământ. A demonstrat că totul este 
în regulă şi cu conştiinţa împăcată s-a gândit că 
ar fi bine să mai aibă grijă şi de sănătate. În câ-
teva zile, starea sănătăţii lui s-a înrăutățit brusc. 
Când am ajuns la spital, a fost prea târziu...” 
Conștiincios și responsabil, directorul Mihai Jar 
punea obligațiile de serviciu mai presus de toa-
te. „Era atât de pasionat de muncă, atât de pre-
ocupat de școală, că nu-i rămânea timp pentru 
propria-i sănătate”, rezumă cu tristețe într-un ar-
ticol de presă farmacista Maria Gaisan, care i-a 
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fost alături în ultimul, fatidicul drum spre spita-
lul județean din Suceava. Văzându-i voința mai 
mare decât grija pentru sănătate, „Dumnezeu, - 
va spune peste ani colegul Corneliu Nichitovici 
(și el trecut recent la cele veșnice), – i-a dat po-
sibilitatea să pună temelia monumentului vieții 
sale: Școala Medie Nr.29 din Cernăuți”. 

Cu doar câteva luni înainte să pornească pe 
calea veșniciei, pronia cerească i-a mai îngăduit 
o mare bucurie, pe care Margareta Istrati, pri-
ma învățătoare a primei clase românești, ai că-
rei elevi au absolvit Școala nr.29 în anul 1999, 
o consemnează astfel în amintirile sale: „ultima 
promoție căreia a reușit să-i înmâneze, în calitate 
de director, diplomele de absolvire a fost aceeași 
cu care am dat startul Școlii românești nr.29, 
formând primă clasă românească, în 1989, la 
Școala rusă nr.5 din oraș”. Iar printre proaspeții 
absolvenți ai școlii cărora directorul Mihai Jar 
le-a înmânat atunci diplome de studii medii a 
fost și fiul său, Artur. 

Creșterea și descreșterea efectivului  
de elevi

Răspunzând la o anchetă a ziarului „Zorile 
Bucovinei” din 1 septembrie 2001, șeful de stu-
dii, profesorul Grigore Gubceac, făcând bilanțul 
primilor 10 ani de activitate a școlii, spunea: „Cu 
10 ani în urmă [în școală] erau vreo 170 de copii 
[conform datelor de la încheierea anului școlar 
1991/1992, căci școla a început la 1 Septembrie 
1991 cu 127 elevi]... În prezent, numărul ele-
vilor e de peste 430”. Frumos bilanț! În timpul 
directoratului lui Mihai Jar numărul de elevi a 
crescut de 2,5 ori. 

Dar n-au trecut decât cinci ani și ziarul 
„Arcașul” din 9 septembrie 2006 constată cu re-
gret instalarea unui proces invers, de scădere a 
numărului de elevi în școală, trend care s-a mo-
dificat abia în ultimii ani, pe seama numărului 
crescând de elevi de etnie ucraineană care au de-
cis să urmeze o școală cu limba română de pre-
dare, combinată cu limba ucraineană, în cadrul 
unui experiment insuflat de sus, experiment care 
practic transformă instituția românească într-un 
tip de școală mixtă nemaiîntâlnit până acum în 
știința pedagogică. Ar fi acceptat directorul Mi-
hai Jar un asemenea experiment? Ar fi dat curs 
recomandărilor ministerului? E o întrebare la 
care nu vom putea avea niciodată un răspuns, ci 
numai păreri și presupuneri. Mult mai bine ar fi 
fost să nu fi avut trebuință să ne punem vreoda-
tă această întrebare, care s-ar putea să supere pe 
unii, dar numai ursitele ar fi putut să ne scape de 

ea, dacă erau mai generoase cu primul director, 
îngăduindu-i o viață mai îndelungată.

Celor ce se sting la o vârstă înaintată, moar-
tea, negrăbindu-se să vină, le dă șansa să îm-
bătrânească. Lui Mihai Jar, ea n-a vrut să-i dea 
această șansă. „Deseori încerc să mi-l imaginez 
pe Mihai Jar, primul nostru director, la o vârstă 
mai înaintată, rezolvând problemele școlii de 
astăzi… Dar nu pot. El a rămas pentru noi așa 
cum l-am cunoscut atunci, tânăr și energic, cu 
priviri luminate de înțelegere și bunăvoință, de 
demnitate și bunătate omenească”, își amintește 
profesoara Doina Colesnicov care, în urmă cu 
30 de ani, până a fi fost angajată la Școala Nr.29, 
n-a pregetat să-l urmeze pe viitorul director și să 
bată, alături de el, pragul școlilor rusești și ucrai-
nene din oraș, răsfoindu-le cataloagele în căuta-
rea de elevi români, pe care să-i convingă să se 
mute la viitoarea școală românească din oraș. Și 
mulți, am spune chiar neașteptat de mulți, s-au 
mutat. 

Bunele tradiții,  
în chingile noilor condiții

„De-aş putea să zbor, se destăinuia începăto-
rul poet Mihai Jar într-un vers scris în anul întâi 
de facultate, m-aş ridica în nori, aș strânge tot 
binele visat, la lume să-l împart.” Zborul către 
astre a venit peste două decenii, dar binele visat 
n-a mai stat să aștepte clipa ridicării în nori a 
tânărului autor, ci revelându-i-se în chip epifanic 
a coborât pe pământ spre a putea fi mai repede 
strâns și împărțit la lume până a sosi acea rându-
ită de soartă clipă a zborului spre veșnicii. 

Lui Mihai Jar viața nu i-a lăsat prea mult 
timp să aleagă între destinul de slujitor al mu-
zelor și destinul de slujitor al cetății. Și dacă 
focul a fost elementul său în care și-ar fi găsit 
poate un loc și poezia, școala a fost adevărata 
sa vocație, pe care a urmat-o și care i-a adus 
faima binemeritată. De aceea, a lăsat poezia în 
seama altora și s-a consacrat unor îndeletniciri 
mai prozaice, dar pentru care a simțit că are o 
mai mare chemare. Visător a rămas, totuși, până 
la ultima suflare. Visător cu ochii deschiși. Căci 
toate împlinirile de care s-a bucurat în scurta sa 
viață au trecut mai întâi prin crisalida viselor 
sale. 

 „A trăit o viaţă încărcată de vise... Unele i-au 
fost realizate, altele îşi aşteaptă şi acum mate-
rializarea”, apreciază profesoara Ancuța Bâcu, 
director adjunct al Liceului Nr.6 „Alexandru 
cel Bun” din Cernăuți. „Pe urmele lui Mihai Jar 
este uşor şi, totodată, greu să pășești, – spunea 
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într-un articol-anchetă publicat în săptămânalul 
„Libertatea cuvântului” din 1 iulie 2005 profe-
sorul Ion Ignat, director al Școlii Nr.29 (acum 
Liceul nr. 6 „Alexandru cel Bun” din Cernăuți). 
– Este uşor, fiindcă el a consolidat baza mate-
rială a şcolii, a creat o atmosferă normală de 
muncă cu elevii, a închegat un colectiv bun şi 
capabil să facă faţă actualelor sarcini care stau 
în faţa învăţământului naţional. Este greu, deoa-
rece realizările obţinute de el trebuie continua-
te, trebuie menţinut şi nivelul înalt al instruirii, 
atins pe timpurile lui (...) Iar principalul constă 
în înmulțirea bunelor tradiții, concepute de di-
rectorul cu majusculă, Mihai Jar.” Din păcate, 
înaintând în timp, dificultățile nu s-au redus, 
cum credeam noi atunci că se va întâmpla, ci 
s-au înmulțit și dacă în 2005 era greu, în 2021 
e de o mie de ori mai greu să le faci față, căci 

presiuni se fac din toate părțile, iar a menține 
nivelul de educație în limba română la cote ridi-
cate, în condițiile actuale, nu e cu putință decât 
prin eforturi deosebite și printr-o mare putere de 
rezistență. Încercările de slăbire a rolului limbii 
române în procesul educațional sunt atât de in-
sistente în ultimii ani, iar metodele de înstrăina-
re a caracterului românesc al instituției, atât de 
sofisticate și de bine camuflate sub forma unor 
experimente „benefice”, recomandate de sus, în-
cât conducerea școlii trebuie să aibă mare curaj 
și să dea dovadă de mare înțelepciune, voință și 
abilitate pentru a feri instituția de pericolul pe 
care i-l pot aduce toate aceste „inovații”. Numai 
așa noul liceu va reuși să se mențină la înălțimea 
prestigiului vechii școli conduse în primul ei de-
ceniu de existență de către directorul cu majus-
culă, neuitatul profesor Mihai Jar.

Învăţământul în limba română: speranţe şi dezamăgiri 

Colectivul de profesori și învățători de la Școala Medie Nr.29 din orașul Cernăuți, în fața școlii. Rândul întâi (pe bancă, de la 
stânga la dreapta): Galina Maniuc, profesoară de limba rusă, Elena Timciuc, profesoară de limba și literatura ucraineană, 
Doina Colesnicov, profesoară de limba și literatura română, Virginia Timcu, director adjunct pentru activitatea educativă, 
Valeria Bajan, profesoară de limba și literatura rusă, Aliona Grișco, învățătoare, Natalia Țigănescu, pedagog la grupa de 
elevi cu regim de studiu prelungit. Rândul al doilea (în picioare, de la stânga la dreapta): Maria Capră, pedagog la grupa de 
elevi cu regim de studiu prelungit, Vasile Zabulică, profesor de muzică, Valentina Istrati, învățătoare, Alexandra Popescu, 
profesoară de limba engleză, Margareta Istrati, învățătoare, Mihail Șehtman, profesor de lucru manual, Mihai Jar, directorul 
școlii, Grigore Gubceac, profesor de matematică și șef de studii, Aurel Vornic, profesor de istorie, Marina Lis (căs. Văcărașu), 
învățătoare, Vera Fediuc, șef gospodărie, Aurica Chilaru, profesoară de matematică, Valentina Jecov, învățătoare, Angela 
Motriuc, pedagog, Viorel Puiu, profesor de geografie, Serafima Opaiț, profesoară de limba română, Severina Pavel, profesoară 
de lucru manual
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Educaţia şcolară şi mediul asociativ

Societatea civilă și primele ei victorii 
în revigorarea învățământului  
în limba română la Cernăuți

Eugen PATRAȘ

Omul potrivit, la locul potrivit, 
în momentul potrivit

Există o vorbă românească: Omul potrivit, 
la locul potrivit. Eu aș mai adăuga, referitor la 
directorul Mihai Jar: Omul potrivit, la locul po-
trivit, în momentul potrivit. Spun așa pentru că 
la începutul anilor 90, în acea promițătoare pe-
rioadă pentru învățământul românesc din Ucrai-
na, aveam multă nevoie de oameni responsabili, 
competenți și curajoși. Noua școală românească, 
deschisă în clădirea fostului Combinat de pre-
gătire tehnico-profesională a elevilor din centrul 
Cernăuților, a avut norocul să fie condusă, în 
acei primi ani de existență, de un om cu astfel de 
calități. La un asemenea început de drum, Mihai 
Jar întrunea aceste calități mai mult decât oricine 
altul dintre potențialii candidați la funcția de di-
rector. De aceea, nici nu a avut concurenți.

Coroborate cu eforturile Societății pentru Cul-
tură Românească „Mihai Eminescu”, abilitățile 
directorului Mihai Jar au făcut ca Școala Nr.29 
să-și găsească, în scurt răstimp, locul binemeri-
tat printre celelalte școli românești din regiune. 
În doar câțiva ani de directorat al domniei sale, 
școala a ajuns să aibă 430 de elevi. Ne amin-
tim cu nostalgie timpurile când, în discuțiile cu 
părinții, întrebam: vă dați copilul la școala lui 
Jar? Școala se identifica, în acei ani de propășire 
a sa, cu directorul ei. Exemplul personal a contat 
foarte mult.

Perestroika și deschiderea claselor 
românești la școli rusești din Cernăuți

Deschiderea școlii la 1 Septembrie 1991, bi-
necuvântată și de stolul de cocori care apăruseră 
deasupra școlii exact în momentul alinierii ele-
vilor în careul din fața ușilor larg deschise, a fost 
precedată de deschiderea, cu doi ani mai înainte, 
consecutiv, a primelor clase românești în cadrul 
Școlii Orășenești Nr.5. Nici înființarea acestora 

nu a fost ușoară. S-au găsit „binevoitori” care au 
venit imediat cu „obiecții” la adresa celor care 
s-au zbătut pentru aceste clase. Împotriva noas-
tră erau asmuțiți și părinții elevilor din clasele 
paralele rusești. 

Eram pe atunci angajat la Primăria raionu-
lui Lenin (actualul raion Șevcenko). Dangătul 
renașterii naționale din Basarabia se auzea și la 
Cernăuți. Majoritatea dintre noi, prinși în vâltoa-
rea schimbărilor gorbacioviste, am redescoperit 
curajul și demnitatea de a fi români. Înțelegeam 
că trebuie să facem ceva concret pentru multpă-
timitul neam, trecut prin foc și prin sabie. Cât de 
sincer o făceau unii și cât de „duși de val” erau 
alții va rămâne o necunoscută pentru istorie, dar 
fenomenul în sine a existat și trebuie menționat. 
De altfel, în treacăt fie spus, și astăzi „lupta” 
unora se reduce la focuri de armă cu cartușe oar-
be trase ... pe facebook.

După 32 de ani cred că mă confesez pentru 
prima dată afirmând că, în acele timpuri de sfârșit 
de „perestroika”, mă aflam în epicentrul eveni-
mentelor și acțiunilor concrete care au condus la 
deschiderea primelor clase românești, iar ulteri-
or și a primei școli cu limba română de predare 
în centrul orașului. Până atunci școli românești 
erau doar în cele două periferii: Roșa și Hore-
cea. Cred că era la începutul lui 1989, Societa-
tea „Mihai Eminescu” încă nu exista, când i-am 
solicitat o audiență doamnei Elena Anosova, de 
loc din nordul Basarabiei, pe atunci șefa Inspec-
toratului școlar al raionului Lenin. Eram practic 
în aceeași clădire, dar la diferite etaje. Cu dum-
neaei mă vedeam deseori la ședințele comune 
ale primăriei. Am rugat-o să mă ajute cu un aviz 
prin care directorii de școli din raion să-mi fur-
nizeze date privind etnia părinților elevilor din 
școlile lor. N-am avut nicio problemă. A doua zi 
am și obținut de la inspectoare mai multe adrese 
către directori, semnate și parafate de ea, pe care 
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le-am repartizat, direct sau indirect, entuziaștilor 
noștri. N-aș vrea să dau nume concrete, pentru a 
nu omite – fără să vreau – pe cineva. Unii (mai 
puțini la număr) au refuzat. În prealabil, i-am in-
vitat la o discuție pe această temă, pe doamna 
Alexandrina Cernov, lector la Catedra de Filo-
logie Română și Clasică a Universității de Stat 
din Cernăuți, și pe domnul Mircea Druc, lector 
de limba spaniolă, care m-au vizitat la birou, fi-
ecare în mod separat. Au început să apară și alte 
inițiative din partea unor români care se coalizau 
în ceea ce mai târziu se va numi societate civilă. 
Toate acestea se întâmplau până la constituirea 
Societății „Mihai Eminescu”.

Deschiderea primei școli românești 
în centrul civic al capitalei Bucovinei

Au trecut ceva ani de atunci. Multe s-au uitat. 
Iar mulți din cei care au participat, într-un fel sau 
altul, la evenimente, au reținut pe retina memo-
riei doar partea lor sărbătorească, de suprafață, 
consemnând în scris, cu diverse ocazii, doar 
ceea ce au văzut cu ochii, nu și ceea ce ochii 
lor n-au putut să vadă, pentru că se producea în 
alt regim de  lucru, fără flori, fără muzică, fără 
tăieri de panglici... De aceea, să-mi fie îngăduit 
să remarc un adevăr aproape uitat: deschiderea 
Școlii Medii Nr.29 în centrul orașului a fost un 
efort comun al intelectualilor români cernăuțeni, 
care, unii și până la 29 mai 1989, ziua înființării 
Societății, iar cei mai mulți după această dată, 
și-au stabilit ca obiectiv central al activității lor 
(re)înființarea unei școli românești în centrul ve-
chii urbe. Cu toții simțeam o datorie civică de 
a realiza un asemenea proiect, întrucât în toată 
perioada sovietică astfel de propuneri nici nu 
s-au pus în discuție. Or, comunitatea suferea din 
această cauză. Puținii părinți care locuiau în cen-
tru și se încumetau să-și înscrie copiii la școala 
românească nr.10, din suburbia Roșa, aveau 
multe de pătimit din cauza distanței, respectiv a 
transportului.

În contextul acestor evocări, aș vrea să mai 
punctez un moment important din viața mea în 
acea perioadă romantică. Fiind angajat al pri-
măriei, în secția organizatorică, în colaborare 
directă cu deputații (consilierii) locali, din pro-
prie inițiativă i-am solicitat o întâlnire lui Ion 
Grinceșin, directorul Școlii Medii Nr.10. I-am 
propus să convoace adunarea colectivului, care 
să desemneze cât mai mulți candidați români 
pentru alegerile din primăvara anului 1990 în 
consiliile locale (pentru raion, oraș, regiune). 
Se impunea acest lucru și din cauza apropierii 

de final a perioadei de desemnare a candidaților 
pentru alegeri. Am găsit înțelegere la domnia sa, 
mai ales că, anterior, dumnealui fusese director 
la școala de la mine din sat, Bahrinești. Astfel, la 
alegerile din 1990, din partea suburbiei Roșa, au 
devenit deputați mai mulți români, inclusiv Ion 
Grinceșin în Consiliul regional, Mihai Jar și Va-
sile Amari în Consiliul orășenesc, Maria Timcu 
și Radu Gherman în Consiliul raional. Menționez 
acest lucru nu pentru că acești oameni vrednici 
n-ar fi meritat să fie aleși în consiliile locale și 
fără propunerea mea, ci pentru ca cititorul nos-
tru să știe că niciunul din cei numiți mai sus nu 
se regăseau în listele viitorilor aleși „agreați” de 
autorități, făcute din timp, după anumite criterii 
și în cu totul altă parte decât în cadrul adună-
rilor electorale de la unitățile de muncă, iar eu 
cunoșteam acest amănunt, pentru că văzusem 
aceste liste la primărie. E un amănunt care, în 
economia acestui articol despre liderul primei 
școli românești din centrul Cernăuțiului, are o 
anumită semnificație. Or, știm cu toții că statutul 
de consilier municipal l-a ajutat foarte mult pe 
directorul Mihai Jar în anii care au urmat.” Înce-
pând cu 17 iunie 1990, dată la care am fost ales 
prim-vicepreședinte al Societății, am acționat 
deschis pentru înființarea școlii, împreună cu 
colegii din Societate, aflându-mă în epicentrul 
evenimentelor. Delegațiile Societății, în demer-
surile lor pentru această cauză, au avut multiple 
întâlniri cu autoritățile. De două ori delegația 
condusă de profesorul Grigore Bostan, șeful Ca-
tedrei de Filologie Română și Clasică, a fost pri-
mită în audiență la Vasîl Folvarocinîi, pe atunci 
șef-adjunct al Administrației Regionale de Stat, 
care nu suferea de prea multă simpatie nici față 
de noi și nici față de cererea noastră. La un mo-
ment dat, după mulți nervi consumați de ambele 
tabere, ni s-a propus ca școala să fie deschisă în 
imobilul Școlii Medii Nr.26, situată vizavi de 
parcul central al orașului. N-am acceptat, noi 
insistând să ni se dea Școala Medie Nr.1 (fostul 
Liceu Aron Pumnul), unde a învățat Eminescu. 
Într-un final, am acceptat imobilul în care se afla 
Combinatul de pregătire tehnico-profesională a 
elevilor din oraș, instituție pe cale de desființare, 
în ideea că aceasta e o soluție de moment, mai 
puțin avantajoasă, dar care ne dă speranța de a 
reuși să revenim mai ușor la solicitarea inițială 
(Școala Nr.1), în clipa când vom avea suficienți 
elevi. Cum au evoluat lucrurile mai departe, 
cunoaștem deja. Dar imobilul în care se afla 
Combinatul nu s-a oferit școlii în întregime de 
la bun început, ci eșalonat, timp de trei ani, până 
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când instituția respectivă și-a încetat definitiv 
funcționarea.

Nu pot să nu menționez deschiderea de care 
au dat dovadă, în soluționarea demersului nos-
tru, două persoane-cheie din sistemul regional 
de învățământ: Corneliu Nichitovici, șef-adjunct 
al Inspectoratului Școlar Regional, și Vladimir 
Ciubenko, șeful acestei instituții. Acești doi 
funcționari, unul român, altul ucrainean, nu nu-
mai că nu s-au opus, ci chiar ne-au ajutat, atât cât 
au putut. În ansamblu fie spus, pe atunci gradul 
de toleranță față de români era cu mult mai ri-
dicat comparativ cu zilele noastre, când micro-
bul naționalismului, ridicat la nivelul politicii de 
stat, a slobozit rădăcini adânci în societate, fapt 
de pe urma căruia nimeni nu are de câștigat, ci 
numai de pierdut. Asta însă nu înseamnă că nu 
se auzeau vocile “kobevkiene“, dintotdeauna ro-
mânofobe, care numai binele nu ne doreau.

Primul director al primei școli 
românești din Cernăuții postbelici

Tânărul și energicul profesor Mihai Jar, 
șef de studii la Școala Medie Nr.10  (suburbia 
Roșa), s-a dedicat în totalitate proiectului pen-
tru care Societatea pentru Cultură Românească 
„Mihai Eminescu” lupta din răsputeri de la data 
înființării. Susținut necondiționat de Societate, 
dar și de o serie de profesori, viitori colegi, Mi-
hai Jar s-a angajat în procesul strângerii de cereri 
pentru primul contingent de elevi ai școlii pro-
mise, iar după inaugurarea festivă a instituției, 
a pus începutul activității didactice. Nu i-a fost 
ușor. Într-un oraș devenit aloglot să pui pe pi-
cioare o școală românească, să o dezvolți și să 
o faci, în final, performantă, trebuia să ai multă 
energie, talent organizatoric, charismă de direc-
tor. Era ceva obișnuit să-l vezi la școală cu mult 
după program sau în zilele de la sfârșitul săptă-
mânii. Ca la orice început de cale, problemele au 
fost multe și grele. Interesele școlii însă preva-
lau în fața intereselor șefilor. Mihai a fost printre 
puținii directori care aveau curajul să spună NU 
șefilor, atunci când aceștia încercau să-i impună 
diverse modificări în programul de învățământ 
potrivnice caracterului românesc al educației 
școlare. Era însă un NU argumentat și nu unul de 
afront. Să fi îndrăznit atunci cineva să facă din 
școala sa o instituție-cobai pentru diverse expe-
rimente (anti)didactice care să o transforme din-
tr-o școală românească într-o școală cu educație 
macaronică în două limbi folosite concomitent, 
una peste alta, în aceeași oră de clasă, că ar fi vă-
zut ce înseamnă mâna de director adevărat, care 

știe să-și apere școala de delatori, indiferent de 
nivelul lor politic și administrativ! Nu putea fi 
cumpărat cu diplome sau cu titluri didactice.

Mihai Jar avea, pe lângă calitățile profesiona-
le, și acea calitate, rară astăzi la directorii noștri 
de școală, care se numește CARACTER. Vor-
ba lui Eminescu: „Între caractere și inteligențe 
n-ar trebui să existe alegere, inteligențe se gă-
sesc foarte adesea, caracterul foarte rar”. Tocmai 
caracterul, urmat de exemplul personal, impli-
carea, tenacitatea, perseverența directorului au 
constituit cheia succesului școlii într-o primă 
etapă. De aceea, poate, i se simte atât de mult 
lipsa la școala pe care a ridicat-o la un nivel de 
performanță care riscă, prin forța demolatoare 
a experimentului păgubos de predare bilingvă 
din ultimii ani, dar și a politicilor educaționale 
de după 2014, să se poziționeze la polul opus 
al recordurilor de altădată. Competența și de-

terminarea, la care se mai adăugă îndârjirea 
regățeanului Mihai Jar de a face fapte mari în ur-
bea cernăuțeană, i-au adus respect și admirație. 
Lucrurile mergeau într-atât de bine, încât deseori 
te întrebai dacă există probleme nerezolvabile 
pentru Mihai. Știam însă, întrucât l-am cunoscut 
din studenție, că era omul care sfințește locul. 
Primul lucru pe care l-a făcut a fost acela de a-și 
înscrie copiii la școala românească la care urma 
să fie director. Lui Artur i-a înmânat diploma de 
absolvent al acestei școli. Cristinei n-a reușit: 
moartea i-a luat-o pe dinainte. 

 Ce onoare pentru frumosul sat Mihoreni din 
Ținutul Herței să dea doi ctitori, ambii Mihai Jar 
– unul ctitor de sfântă mănăstire românească, 
iar altul – ctitor de școală românească! Nu mai 
vorbesc de înaintașii lor, de aleasa spiță cărtură-
rească a celebrei familii Holban, care au editat la 
Mihoreni și o foarte cunoscută revistă de cultură 
românească.

Soarta celorlalte clase și școli românești 
deschise în împrejurimile Cernăuțiului 
în perioada perestroicii lui Gorbaciov

Acum, la o distanță de timp, înclinăm să cre-
dem că așa trebuia să fie, că a fost un dat natural. 
Dar dacă, să zicem, școala ar fi avut un alt direc-
tor la început, ar fi avut ea oare același trend de 
instituție care pune toată miza pe performanță? 
Gândul mă apasă când mă gândesc că ar fi putut 
să se întâmple la fel cum s-a întâmplat cu alte 
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La microfon – Leontin Pastor, Consulul General al României 
la Kiev.

Foto: Vasile AMARI 
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școli, deschise cu multă osteneală de către mediul 
asociativ românesc din acea perioadă de roman-
tism, la Corovia, Camenca, Storojineț, Molodia, 
sau cum s-a întâmplat cu clasele românești din 
Valea Cosminului, care au dispărut din pricina 
presiunilor de sus, dar și al nepăsării din par-
tea celor care au urmat la conducerea Societății 
„Mihai Eminescu”. Este cazul s-o spunem franc: 
noii diriguitori al Societății nu doar că n-au asi-
gurat continuitatea în renașterea școlii românești 
din nordul Bucovinei, ci au rămas total imuni, 
privind de la distanță, cu mâinile la spate, cum 
noile autorități distrugeau ceea ce predecesorii 
lor reușiseră să înființeze cu eforturi colosale. Iar 
azi constatăm cu durere că, în 30 de ani au dispă-
rut mai mult de 30 de școli românești, iar celelal-
te sunt sufocate de legile ucrainizării „blânde”.

Pentru noi, a ne aminti de Mihai Jar înseam-
nă nu doar un act de pioasă memorie, ci și o 
chemare ardentă de a renunța la comoditate și 
oportunism vremelnic, spre a ne putea apăra 
ființa națională. Faptul că am pierdut 30 de școli 
trebuie să ne dea de gândit. Avem cu toții da-
toria civică să cugetăm adânc la prezumtivele 
pierderi, pe termen lung, pe care cu siguranță 
le vom avea dacă vom continua să fim la fel de 

indolenți, lipsiți de inițiativă și doar strigăreți pe 
facebook precum că ni se închid școlile sau că ni 
se introduc intempestiv experimente care ne dă-
râmă învățământul în limba maternă. Obligația 
principală în acest sens stă pe umerii celor trei 
asociații cu profil pedagogic. 

Miza este prea mare pentru a trece cu vederea 
gravitatea problemei. În fond, e vorba de însăși 
existența noastră ca neam pe aceste meleaguri 
străbune. De aceea, cred că cel mai bun omagiu 
adus directorului de aleasă amintire, Mihai Jar, 
ar fi consolidarea școlii românești în ansamblu, 
inclusiv deja a Liceului Nr. 6, în așa fel ca el 
să ajungă măcar la numărul de elevi pe care o 
avea Școala Nr. 29, lăsată moștenire de Mihai 
Jar, spre a-i spori efectivul și a face din limba 
română o țintă atractivă pentru elevi, o binecu-
vântare, nicidecum o povară.

Dăruirea și pasiunea cu care s-a dedicat 
Mihai Jar școlii românești, alături de alți doi 
demni de pomenire pedagogi, directorul Vasile 
Tovarnițchi, din Carapciu pe Siret, și profesorul 
de română Vasile Bizovi, din Boianul lui Necul-
ce, constituie un model de urmat pentru toți di-
rectorii și profesorii de școală românească din 
regiune. 
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Margareta Istrati, prima învățătoare a primei clase românești deschise în 1989 la Școala Nr.5 din Cernăuți 
(în spatele grupului de elevi Victor Teleucă, cu un buchet de trandafiri în mână, ridicat în sus, Serghei 
Istrati, fiul Margaretei Istrati, cu un buchet de flori, lăsat în jos, Vasile Tovarnițchi, nepotul directorului 
Vasile Tovarnițchi din Carapciu-pe-Siret, Artur Jar, cu cravată, fiul directorului Mihai Jar, împreună cu 
copilașii, care de acum înainte vor învăța la Școala românească nr. 29. În rândul din față, în rochiță cu 
poale roșii și cu capul aplecat în jos, e fiica de 4 ani a directorului,  Cristina Jar, venită să participe cu 
familia la ceremonia deschiderii școlii. 

Foto: Vasile AMARI  
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Societatea pentru Cultură Românească 
„Mihai Eminescu”: 

politici și strategii educaționale,  
la început de drum

Alexandrina CERNOV

În 1989, când a fost fondată Societatea pen-
tru Cultura Românească „Mihai Eminescu” 

din Regiunea Cernăuți, primul ei scop a fost să 
deschidă o școală cu limba română de predare 
în centrul orașului. Toate demersurile noastre 
zăceau prin sertarele administrațiilor. Cele trei 
școli din suburbiile orașului – Roșa, Roșa Stâncă 
și Horecea Urban – erau inaccesibile micuților 
din centrul orașului: autobuzele ce duceau spre 
aceste școli erau supraaglomerate cu cei ce-și 
aveau în aceste zone grădini. Lopeți, căldări, 
sacoșe etc. umpleau până la refuz autobuzele, 
dimineața când plecau la grădini și spre seară 
când se întorceau cu roadele… nimeni nu risca 
să-și supună copiii la asemenea încercări!

La începutul anului 1989, am fost contactată 
de domnul Eugen Patraș, pe atunci tânăr angajat 
al Primăriei raionului Lenin al orașului Cernăuți, 
pentru consultări informale privind posibilitatea 
inițierii unor demersuri oficiale în vederea des-
chiderii unor clase românești la una din școlile 
din centrul civic al orașului. În acest sens, am 
fost invitată de dumnealui pentru o discuție tête-
à-tête în biroul de la primărie al domniei sale. 
Știu că pentru o asemenea discuție, a fost invi-
tat și colegul Mircea Druc. Era perioada când 
la Cernăuți abia începea să prindă contur me-
diul asociativ. La Catedra de Filologie Română 
(atunci încă se mai numea oficial „Moldove-
nească”) și Clasică de la Universitatea de Stat 
din Cernăuți se crease un grup de inițiativă pen-
tru fondarea primei societăți culturale românești 
din perioada postbelică. 

Eforturile comune ale intelectualilor români 
cernăuțeni au dat rezultate. La scurtă vreme, Eu-
gen a reușit să obțină de la Inspectoratul Școlar 
al raionului Lenin scrisori oficiale către direc-
torii școlilor din raion cu solicitarea de a ni se 
furniza informații privind adresele de domiciliu 
ale părinților români cu copii înscriși la școli 

cu limba de predare rusă sau ucraineană. Ace-
le adrese de domiciliu au fost, la rândul lor, sis-
tematizate de către câțiva voluntari români, iar 
listele cu adresele concrete, pe cartiere și străzi, 
domnul Eugen Patraș, coordonatorul neafișat 
al acțiunii, le-a difuzat către grupuri de volun-
tari pentru activitate concretă pe teren. Această 
inițiativă a fost urmată de acțiuni similare, la o 
scară ceva mai redusă, și în celelalte două ra-
ioane ale orașului: Întâi Mai și Sadagura. Dar 
cele mai multe școli din oraș se aflau tocmai în 
raionul Lenin. Această trezire la viață națională 
venea din interiorul societății ținute până atunci 
în frânghiile restricțiilor comuniste și se datorea-
ză în mare măsură suflului înnoitor al reforme-
lor lui Gorbaciov, care au rămas în istorie sub 
denumirea de „perestroika”. Astfel s-a trecut de 
la discuții generale pe tema deschiderii, la înce-
put a unor clase, apoi și a unei școli cu limba 
română de predare în centrul civil al orașului, 
la acțiuni organizatorice concrete.permisiunea 
să organizăm clasa I-a românească în cadrul 
Școlii Medii Nr.5, cu sediul în fosta clădire a 
Conservatorului (din perioada interbelică), cu 
toate că noi ne doream clădirea liceului în care 
a învățat Eminescu. Dar fie, pentru început! 
Toți ne-am mobilizat, ne-am inclus în această 
activitate, care ne dădea o brumă de speranță, 
umblând prin casele românilor, convingându-i 
să-și înscrie copiii în clasa românească. Trebuia 
să avem minimum 15 copii pentru a deschide o 
clasă nouă. Învățătoarea Margareta Istrati riscă 
și demisionează de la Școala Nr.10, loc garantat 
de muncă, și preia această clasă. Nu a fost ușor. 
Copiii din oraș, absolvenți ai grădinițelor rusești 
nu cunoșteau prea bine limba română și multe 
cuvinte trebuiau traduse. 

Toate bune, dar peste ani a apărut o altă pro-
blemă. În clasa a V-a era nevoie de profesori 
pentru fiecare disciplină aparte. Indiferent de 
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psihologia copilului și scopul pentru care s-au 
organizat clasele primare românești, autoritățile, 
cu nonșalanță, ne propun trecerea acestor clase 
la limba rusă de predare. Astăzi, de fapt, trecem 
prin aceeași experiență: ni se propune să trecem 
la limba ucraineană de predare în toate școlile 
românești. Treptat sau nu, problema rămâne 
aceeași: în ce măsură psihologia unui copil de 
10-11 ani este pregătită pentru trecerea la o nouă 
limbă de predare, la acest nivel. 

Întorcându-ne la acei ani, constatăm că doar 
prin perseverența unor lideri ai societății a fost 
posibilă izbânda. Hotărârea de a deschide o 
școală cu limba română de predare a biruit. A 
fost nevoie însă ca la inițiativa autorităților De-
partamentului pentru Învățământ să se organize-
ze o ședință comună cu părinții Școlii Nr.5, în 
care învățau copiii în limba română, să aflăm și 
părerea lor. La ședința cu părinții au venit doar 
câțiva dintre liderii noștri, printre care Dumitru 
Covalciuc, Eugen Patraș și Mihai Jar. Adunarea 
respectivă a fost „fierbinte”. Aveam senzația că 
iată-iată câțiva părinți ne vor lua la bătaie. Unii 
au declarat chiar, „sus și tare” că nu vor permite 
copiilor lor să mănânce la cantina școlii alături 
de „țiganii” din clasele românești. Am răbdat 
cu stoicism și jignirea aceasta. Văzând însă că 
tensiunea dintre noi crește, dl. Bogdan Ciortik, 
șeful Departamentului pentru Învățământ al ra-
ionului Întâi Mai din orașul Cernăuți, ne pro-

pune o soluție, riscantă la început, să preluăm 
clădirea deținută de Combinatul de pregătire 
profesională a elevilor, în desființare, de pe stra-
da „Șciors” (astăzi „Mitropolitul Șeptițki”), care 
tocmai se elibera. Șeful Departamentului pentru 
Învățământ de la Administrație, Vladimir Ciu-
benko, acceptă soluția, dar cu condiția că până la 
15 august vom avea în fiecare clasă nu mai puțin 
de 15 elevi. Am fost de acord, cu toate că unii 
colegi din Societate ne reproșau faptul că am 
pierdut un edificiu istoric, fostul Liceu „Aron 
Pumnul”. 

Societatea „Mihai Eminescu” și-a intensificat 
activitatea în vederea adunării cererilor din par-
tea părinților pentru înscrierea copiilor în clasa 
românească și pentru atragerea unor cadre di-
dactice, necesare pentru organizarea procesului 
de învățământ, care s-au mobilizat și ele în pro-
cesul de selectare și aducere a unor elevi români 
la școală. Totodată noua instituție a  devenit în 
scurt timp și școală de aplicație pentru elevii ro-
mâni de la Colegiul Pedagogic și pentru studenții 
de la Catedra de Filologie Română și Clasică a 
universității cernăuțene. Aici le era mai la înde-
mână să facă practica pedagogică decât în cele 
trei școli din suburbii sau decât în școlile rurale 
din jurul centrului regional. Profesorilor le-a re-
venit o sarcină foarte grea: să-i învețe pe copiii 
de la oraș să vorbească corect românește, căci 
vorbeau o limbă cu multe interferențe rusești. 

Educaţia şcolară şi mediul asociativ

La microfon – lect. univ. dr. Alexandrina Cernov, președinta Societății pentru Cultura Românească 
„Mihai Eminescu” din Regiunea Cernăuți. În rândul din spate (de la stânga la dreapta): Eugen Patraș, 
prim-vicepreședinte al Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din Regiunea Cernăuți, 
Vasile Tărâțeanu, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Ucraina, secretarul Societății „Mihai 
Eminescu”, redactor șef al gazetei „Plai Românesc”, organ de presă al Societății „Mihai Eminescu”, 
ș.a. (vezi legenda la poza precedentă).

Foto: Vasile AMARI   
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Acestea erau ore suplimentare, când după lecții 
învățau să vorbească corect limba literară. Și au 
reușit.

La 1 septembrie 1991, directorul Mihai Jar, 
a inaugurat Școala Nr.29 cu limba română de 
predare, în prezența unor personalități marcante 
ale românilor: Mircea Druc, fost vice-președinte 
al Societății pentru Cultura Românească „Mi-
hai Eminescu”, participant activ la deschiderea 
primei clase românești în centrul Cernăuțiului, 
devenit ulterior prim-ministru al Republicii 
Moldova ( primăvara anului1990- luna mai a 
anului 1991), acad. Vladimir Trebici, originar 
din Cernăuți, absolvent al liceului „Aron Pum-
nul” și al universității cernăuțene, bucovineanul 
Radu Economu, jurist, lideri ai Societății „Mi-
hai Eminescu” din Cernăuți, precum și mulți 
alții. Careul din fața școlii era plin de elevi și de 
părinți. La deschiderea solemnă a primei școli 
românești din centrul civic al Cernăuțiului din 
întreaga perioadă postbelică a fost invitat și a 
participat domnul Leontin Pastor, Consulul Ge-
neral al României la Kiev. 

Mi-aduc aminte de o călătorie din anii ’90 ai 
secolului trecut, de la Rădăuți spre Câmpulung, 
împreună cu alți doi bucovineni, academicienii 
Radu Grigorovici și Vladimir Trebici. La un po-
pas, înconjurați de brazi înalți, falnici și impună-

Elevi transferați la Școala Nr.29 de la diverse școli din oraș și regiune. În centru (în cămașă albă) 
Mariana Hostiuc (Școala ruso-franceză nr.26), cl.VIII-a. În stânga: Mariana Hlopina (Școala 
ucraineană din Valea Cosminului), cl. VII-a, Petrică Maga (Valea Cosminului), cl. V-a, domnișoara 
Hacman (Ostrița). În dreapta: Vitalie Hlopina (Școala din Hrușăuți), cl.V-a, Alina Rusu și Taisia 
Mîșchina, cl. III (eleve ale primei clase românești, deschise în 1989 la Școala Nr.5 din Cernăuți). În 
rândul din spate: prof. Valeria Bajan, adjunctul directorului Școlii Nr.29 pentru activitatea educativă. 

Foto: Vasile AMARI 

tori, Radu Grigorovici a spus: „Noi, bucovinenii, 
vom muri ca brazii, în picioare”. Așa a murit 
și primul director al primei școli cu predarea 
obiectelor în limba română din Cernăuți, profe-
sorul Mihai Jar: în picioare, lăsând generațiilor 
de elevi o instituție bine organizată și de viitor. 

Anii au trecut, s-au perindat politicienii, 
s-au schimbat echipele care administrează re-
giunea, iar politicile noilor conducători sunt tot 
mai influențate de ambițiile ultranaționaliste de 
transformare a tuturor școlilor în școli cu ucrai-
neana ca limbă de predare că, cică, doar așa, în 
opinia lor, mai poate fi salvat statul independent 
ucrainean. În realitate, această politică dăunează 
imaginii Ucrainei, transformând-o într-un stat 
totalitarist, naționalist, în sensul negativ al cu-
vântului. 

Lupta pentru școlile cu limba română de pre-
dare în Ucraina, lupta pentru Școala Nr.29, care 
între timp a devenit Gimnaziul Nr. 6, iar mai re-
cent și Liceul Nr.6, cu nume sonor, „Alexandru 
cel Bun”, continuă și astăzi. Or, avem în față 
exemplul directorului Mihai Jar a cărui cauză nu 
trebuie trădată. Cinstindu-i memoria, absolvenții 
gimnaziului, profesorii, părinții elevilor, liderii 
societăților românești trebuie să lupte atât cu 
autoritățile, cât și cu trădătorii acestei cauze no-
bile. 

Educaţia şcolară şi mediul asociativ
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Perestroika a săltat într-o oarecare 
măsură învățământul în limba maternă

Ion GRINCEȘIN

În 1990, Școala Medie Generală Nr.10 din 
Cernăuți (suburbia Roșa) avea cinci consi-

lieri în consiliile locale. Nici până atunci, nici 
după aceea, așa ceva nu s-a întâmplat la noi la 
școală. Iar secretul a fost următorul: la începu-
tul anului, vine într-o zi la noi la școală domnul 
Eugen Patraș, funcționar la primăria raionului 
Lenin, și-mi sugerează să adun colectivul, să fa-
cem adunare electorală și să desemnăm cât mai 
mulți candidați în deputați (consilieri), că dacă 
nu facem asta, la primărie sunt de-acum întoc-
mite liste pentru circumscripția noastră și vor fi 
aleși oameni din afară. Trebuie să recunoaștem 
că perestroika a săltat într-o oarecare măsu-
ră învățământul în limba maternă. Dacă nu era 
„glasnosti” și „perestroika”, probabil așa ar fi 
fost, dar cum ni s-a dat și nouă atunci dreptul să 
alegem democratic, noi am folosit acea ocazie. 
Pe profesorul Mihai Jar mandatul de consilier 
l-a ajutat mult în viitoarea funcție, pe care o va 
ocupa cu un an mai târziu.

La un an după acele alegeri, Consiliul regi-
onal de deputaţi ai poporului, din care am fă-

cut parte și eu atunci, la cerința societății civile 
românești, a hotărât ca în spațiile fostului Com-
binat de pregătire profesională din Cernăuți să 
fie întemeiată Școala românească Nr.29. Colegul 
Jar a mobilizat atunci colectivul şcolii la recru-
tarea elevilor pentru acest aşezământ de învă-
ţământ, pe care l-a condus cu succes din 1991 
până în 1999.

Când a fost numit director, am știut că va face 
treabă bună în noua funcție. Am lucrat împreună 
cu el la Școala de la Roșa din ianuarie 1987 până 
în vara anului 1991. Mi-a fost adjunct timp de pa-
tru ani. Nu am avut niciun dubiu că va conduce 
școala în mod exemplar și o va ridica la un nivel 
de performanță cu care comunitatea românească 
să se mândrească încă niște ani după dispariția 
sa atât de neașteptată. În mai 1999, în preajma 
sfârșitului de an școlar, primea la școală înalta 
delegație română în frunte cu președintele Emil 
Constantinescu, iar în septembrie, la început de 
nou an școlar, el nu mai era printre noi. A fost o 
grea pierdere pentru școală. A lăsat multe proiecte 
neîmplinite. Și multe speranțe zădărnicite.

Directorul Mihai Jar însoțindu-l prin școală pe 
președintele României, Emil Constantinescu. 
În dreapta directorului – Denis Gorbatiuk, 
domnul cu ochelari, surprins mereu de aparatele 
de fotografiat ale reporterilor în preajma 
înalților oaspeți din România, sosiți în regiune 
în vizite oficiale. În plan secund: profesoara de 
română Ancuța Bâcu
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Note răzlețe dintr-un caiet de amintiri

Începutul anilor 90. În regiunea Cernăuți 
încă persistă „euforia renașterii cultural-

naționale”. Societatea pentru Cultură Româ-
nească „Mihai Eminescu” ia decizia să ceară 
de la autorități deschiderea în centrul orașului 
a unei școli românești. Responsabil din partea 
Prezidiului este desemnat colegul Mihai Jar, de-
putat în Consiliul orășenesc Cernăuți, profesor 
tânăr, dar deja cu experiență în managementul 
școlar, ca șef de studii la Școala Nr.10, româ-
nească, din suburbia Roșa.

Datorită eforturilor enorme depuse de că-
tre conducerea și activiștii Societății, după mai 
multe încercări, autoritățile cedează în fața 
insistențelor noastre, iar Șeful Direcției regio-
nale de învățământ, Vladimir Ciubenko, pune 
condiția ca, „pentru a deschide școala, pe lân-
gă elevii din clasele primare paralele cu preda-
re în limba română din Școala Nr.5 din oraș și 
preșcolarii din grupa românească de la Grădinița 
Nr.1 din oraș, deschisă cu puțin timp înainte, cu 
care se vor completa clasele ciclului primar, să 
fie completate cu elevi și celelalte clase, de la a 
V-a până la a X-a”. Cât despre clasele românești 
din Școala Nr.5, ele au fost deschise cu doi ani 
mai devreme, tot la insistențele și cu sprijinul 
direct al Societății pentru Cultură Româneas-
că „Mihai Eminescu”, care a organizat strân-
gerea unui număr suficient de cereri din partea 
părinților români trăitori în oraș.

S-a dobândit «în scris» dreptul de a intra în 
școlile din Cernăuți și a consulta cataloagele 
pentru a găsi numele părinților elevilor de ori-
gine română cu adresa de domiciliu... Mie, în 
calitate de membru al Prezidiului, responsabil la 
acel moment de activitatea cu tineretul, mi-a fost 
repartizată școala medie ucraineană de lângă Ar-
hiva de stat (fostul Liceu ucrainean deschis în 
timpul Austriei). După ce am consultat cataloa-
gele, am selectat peste 100 de nume de familii de 
români sau de familii mixte. 

Apoi, împreună cu domnișoara Maria Lis, vi-
itoare învățătoare la școala pe care doream să o 
înființăm în centrul civic al orașului, am bătut 
la ușile acestor părinți, obținând ca 17 dintre ei 
să-și transfere copiii la noua școală cu predare în 
limba română, găsind, în plus, și doi copii pen-
tru clasa I-a... Paralel, datorită insistenței, dar și 
înțelegerii din partea mai multor consilieri din 
Consiliul orășenesc Cernăuți (colegi cu viito-
rul director al noii instituții școlare), Societatea 
pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” 
a obținut și localul pentru viitorul așezământ 
școlar: clădirea Combinatului de pregătire pro-
fesională a elevilor.

Dar această clădire necesita reparație urgen-
tă, reorganizare substanțială, dotare corespun-
zătoare. Iar până la deschiderea anului școlar 
rămâneau zile numărate. Pentru a ne încadra în 
timp, fiecărui viitor profesor sau părinte îi reve-
ni, din inițiativa pragmatică a directorului recent 
numit în funcție, și o parte de muncă fizică: eli-
berarea spațiilor de utilaje și exponate, pregăti-
rea pereților pentru văruit etc. Familiei noastre 
i-a revenit pregătirea unei clase la etajul 2 (în 
partea stângă de la intrare). Nevasta mea, Ale-
xandra, profesoară de limba engleză, a acceptat 
propunerea lui Mihai să devină prima profesoa-
ră de limba engleză și de limba ucraineană. La 
acel moment, în majoritatea absolută a școlilor 
românești din regiune, ca limbă străină, se stu-
diau limbile franceză sau rusă, și era necesar ca, 
pe lângă aceste limbi, copiii să însușească și en-
gleza, și ucraineana, pentru a se putea afirma în 
viitor în orice structură atât la nivel național, cât 
și internațional.

Așa a început să funcționeze, alături de alte 
școli și clase românești deschise, nu cu puțin 
efort din partea societății civile românești, în sa-
tele cu populație mixtă din jurul orașului, prima 
școală românească din centrul civic al capitalei 
Bucovinei din perioada postbelică. 

Ion POPESCU

Educaţia şcolară şi mediul asociativ
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Un proiect temerar

S-a întâmplat, printr-un joc al sorții, să fiu 
primită la lucru la Școala românească Nr. 

29 din Cernăuți (astăzi Liceul Nr. 6) aproape 
concomitent cu directorul ei, Mihai Jar, și cu 
șeful de studii, Grigore Gubceac. Am fost, pu-
tem spune, primii trei profesori care am călcat 
pragul acestei instituții de învățământ, deschisă 
după o luptă de câțiva ani a românilor din oraș și 
a conducerii de atunci a Societății pentru Cultura 
Românească „Mihai Eminescu” cu autoritățile 
locale. 

Prima sarcină pe care mi-au dat-o directorul 
și șeful de studii a fost să caut elevi pentru com-
pletarea claselor. Mi s-au repartizat câteva străzi 
din Cernăuți unde locuiau români, pe care trebu-
ia să-i conving să-și dea copiii la școala noastră, 
prima de acest fel (adică românească) deschisă 
în centrul Cernăuților. Nu toată lumea credea în 
șansele de reușită ale acestui temerar proiect. Și 
astăzi îmi amintesc cazul când o viitoare pro-
fesoară de la școala noastră a spus că mai întâi 
vrea să vadă ce fel de instituție vom avea și abia 
peste un an-doi își va aduce și ea copiii la aceas-
tă școală... Se mai întâmplau și asemenea temeri 
sau ezitări.

La 1 septembrie 1991, festivitatea prilejui-
tă de inaugurarea școlii noastre s-a transformat 
într-o adevărată sărbătoare pentru sute de ro-
mâni din centrul regional, ai căror copiii aveau 
de acum posibilitatea să învețe într-o instituție 
cu limba maternă de predare, situată nu departe 
de casele lor. Căci, trebuie să spun, o parte dintre 
acești elevi fuseseră nevoiți să frecventeze, până 
atunci, Școala Nr.10 de la Roșa sau Școala Nr.13 
de la Horecea, ambele românești, dar aflate la 

capătul orașului, în suburbii, sau să meargă la 
alte școli din oraș în care educația se făcea în 
limba rusă. Însă, cred eu, cea mai mare bucurie a 
fost pentru directorul nostru, Mihai Jar, care, în 
acele clipe, și-a văzut realizat un vis, o dorință 
nutrită de mai mult timp. La fel de tare s-au bu-
curat și colegii, învățătorii și profesorii aflați în 
preajma sa, cu care a făcut echipă și a izbândit. 
Țin minte ce emoții aveam cu toți când printre 
oaspeții de onoare i-am văzut pe Leontin Pastor, 
Consul General al României la Kiev, pe acade-
micianul Vladimir Trebici, pe ex-premierul mol-
dovean Mircea Druc… 

Într-un timp scurt directorul nostru a for-
mat un colectiv destul de bun, închegat, prie-
tenos. Toate problemele erau, cum se spune, la 
vedere, discutate în colectiv, la adunări sau la 
ședințele metodice. Noi, profesorii mai tineri, cu 
experiență mai puțină decât cei doi conducători 
ai noștri, Grigore Gubceac și Mihai Jar, simțeam 
în permanență umărul lor și țineam cont de 
observațiile pe care, cu prietenie, ni le făceau, 
de sfaturile și îndrumările metodice pe care ni 
le dădeau. Eram ca o familie unde fiecare avea 
obligațiile sale și, totodată, participa, alături de 
ceilalți, la activitatea întregului colectiv de pro-
fesori şi elevi. Peste ani, ajungând și ei părinți și 
aducându-și copiii la școala pe care au absolvit-
o, foștii noști elevi din anii ’90 ai secolului trecut 
își amintesc cu nostalgie de primul lor director 
și vorbesc cu mult respect despre el. Încă de pe 
când erau copii, ei percepeau, înțelegeau destul 
de bine problemele școlii, se descurcau destul de 
ușor în situațiile de atunci și apreciau munca fie-
cărui membru al colectivului pedagogic. 

Doina COLESNICOV
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Portret in sepia

Manager de vocație
cu inimă de român

Maria TIMCU 

Îmi amintesc ca prin vis anii 80 ai veacu-
lui trecut. Am revenit la şcoala natală,  

nr. 10, din Cernăuți (suburbia Roșa) după 10 ani 
de muncă în alte două şcoli din raionul Adânca-
ta. Cam în aceeași perioadă (1983) vine la Şcoa-
la Medie Nr.10 din Cernăuţi şi tânărul pedagog 
(studentul de ieri) Mihai Jar, profesor de limba 
rusă, care în scurt timp devine director adjunct. 

Înalt, zvelt, în cămaşă albă şi cravată neagră, 
când trecea pe coridor, parcă zbura: mişcări re-
pezi, abia atingea pământul. Fetelor din clase-
le mari le fugeau ochii după el... Apoi, mobilul 
profesor le-a găsit cheia prin dragostea pentru 
literatură. Nu odată am asistat la recitaluri de po-
ezie ale clasicilor ruşi, la întreceri şi concursuri 
militare („Zarniţa” și „Orlionok”), că doar era 
şi profesor de militărie (cum se numea în acele 
vremuri obiectul care acum se numește „Apără-
torul Patriei”) – toate organizate cu pricepere de 
tânărul şi energicul profesor Mihai Jar. 

Ţin bine minte victoria clasei a VI-a „A”, a 
cărei dirigintă eram. Am ocupat atunci locul I 
pe şcoală, după care am participat la concursul 
orăşenesc, unde ne-am plasat pe locul III, din 
simplul motiv că aveam în echipă doar fetiţe. 
„Unde-s băieţii?” – a fost întrebarea... Pe par-
curs am avut multe victorii datorită talentului şi 
profesionalismului tânărului profesor Mihai Jar! 
Toată lumea îi aprecia capacitățile și tactul peda-
gogic, respectându-l pentru perseverența, since-
ritatea, omenia şi dăruirea de sine. 

Simțul libertății
În anii 90, în societate s-au produs schimbări, 

în aer plutea un simţ al libertăţii... țin minte po-
dul de flori peste Prut și câte alte memorabile 
întâlniri cu români din patria istorică (de care 
am fost ținuți izolați o jumătate de secol), dar și 
din Basarabia, devenită, ca și Ucraina, republică 
independentă. Ce avânt frăţesc, câtă dragoste de 

La microfon – Mîkola Fedoruk, primarul orașului Cernăuți.  Foto: Vasile AMARI 
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neam, de grai matern şi de tricolor! 
Anul 1991... Referendumul de la 
Kiev... Manifestări paşnice... Și un 
avânt patriotic prin toată Ucraina! 

Printre numeroșii activişti cu 
inimă mare de român era şi regre-
tatul Mihai Jar. Avea o mare dorinţă 
de a vedea în centrul oraşului drag, 
Cernăuţi, o şcoală cu limba de pre-
dare română. În urma nenumărate-
lor întâlniri şi şedinţe ale Societăţii 
pentru Cultura Românească „Mihai 
Eminescu”, cu participarea celor 
mai demni patrioţi ai neamului, în-
cepe o muncă activă pentru deschi-
derea Școlii Nr. 29 şi căutarea de 
elevi de etnie română prin şcolile 
din oraş cu limbile rusă sau ucrai-
neană de predare. Mulţi pedagogi, între care 
şi eu, împreună cu regretata învăţătoare Maria 
Saftencu, am cercetat cataloagele din şcolile 
raionului nostru, în căutarea elevilor români... 
N-am scăpat din vedere nicio școală. Am bătut 
pe rând la ușile cancelariilor din școlile Nr.6, 
Nr.11, Nr.22, Nr.24, Nr.27. Am purces apoi spre 
casele elevilor, făcând vizite la adresele găsite, 
obținând, nu întotdeauna foarte ușor și nu dintr-
o dată, convingerea părinţilor de a-și lua copiii 
de la școlile vechi și a-i da la noua şcoală.

Entuziasm și talent managerial
Entuziasmul viitorului director al noii şcoli, 

Mihai Jar, şi încrederea sa în victorie ne încu-
raja pe toţi! Energic, carismatic, cu o capacitate 
de convingere incomparabilă, Mihai ne insufla 
tuturor convingerea că împreună vom reuşi! Şi 
am reuşit! A fost o victorie comună deschiderea 
Școlii Nr.29 şi un mare merit al profesorului Mi-
hai Jar de a pune pe roate cu chibzuire şi tact 
procesul de instruire şi educaţie a unui colectiv 
de elevi și profesori cu totul nou, dar și de a sta-
bili o legătură cu totul specială cu părinţii ele-
vilor școlii, veniţi din locuri diferite, unii chiar 
din sateLE din proximitatea orașului! Era atent 
faţă de grijile şi problemele fiecăruia. A creat un 
colectiv bazat pe relaţii de prietenie cum nu prea 
des găsești. Preda elevilor literatura universală, 
cu dragoste şi talent. 

Nu i-a fost deloc uşor tânărului director! Nu-
mi imaginez acum pe altcineva care să fi făcut 
faţă lucrurilor asemeni dânsului. Treptat, Școala 
Nr.29 devenise o instituție respectabilă, se enu-
mera printre cele mai bune şcoli din oraş, graţie 
întregului colectiv pedagogic şi măiestriei direc-
torului Jar. 

Ca director al Școlii Nr.10 de la Roșa (1997-
2002), de unde profesorul Mihai Jar plecase spre 
a-și îndeplini noua misiune de director al nou 
înființatei școli cu Nr.29, am participat împreună 
cu el la mai multe conferinţe şi adunări ale direc-
torilor de şcoli din oraş. Ştiu foarte bine prin câte 
greutăți am trecut, cât efort şi sănătate am depus 
spre a le învinge... 

Adunarea tradițională a directorilor, ținută în 
august 1999, a fost pentru el ultima... La 24 au-
gust 1999 inima mărinimosului director a încetat 
să bată într-un spital din Suceava, România. Ce 
pierdere pentru toţi!.. Câtă lume l-a petrecut în 
ultimul drum, câtă jale şi durere!.. 

Mihai Jar a fost un om adevărat în sensul de-
plin al cuvântului, un om deosebit, un tată, soţ, 
fiu şi prieten devotat! Şi-a iubit nemărginit nea-
mul şi graiul matern. Prin dragostea sa faţă de 
oameni şi facerea de bine şi-a câştigat o stimă 
deosebită şi un loc aparte în inimile noastre!

Frumos şi la chip şi la suflet, delicat, modest, 
generos şi iubitor de oameni! – aşa a rămas în 
memoria mea!
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O viață trăită meteoric

Corneliu NICHITOVICI

Așa a rânduit Dumnezeu ca după ce-și va fi 
încheiat misiunea pe pământ, punând pe 

picioare o școală pe care și-o dorea transformată 
cât de curând în liceu, colegul și prietenul nos-
tru Mihai Jar să treacă, meteoric, la cele veșnice, 
lăsând celorlalți bucuria de a-i aduce la îndepli-
nire visul. Când îi pronunț, cu voce tare sau în 
gând, numele, inima-mi plânge şi, totodată, este 
mândră de acest Om care a trăit o viaţă scurtă, 
însă plină de iubire şi dragoste de neam, o via-
ţă modestă, dar intensă, în timpul căreia bunul 
Dumnezeu i-a dat posibilitatea să pună temelia 
monumentului vieţii sale: Școala Medie Nr.29 
din Cernăuți, transformată ulterior în Gimna-
ziul Nr.6 „Alexandru cel Bun”. De fapt, Școala 
Nr.29 de ieri există și astăzi, dar numai pentru 
ciclul primar, ca școală de gradul I. Gimnaziul 
începe cu clasa a V-a. 

Ideea deschiderii acestei şcoli s-a născut în 
anii tumultuoși ai destrămării URSS-ului pe fon-
dul deșteptării conștiinței naționale a popoarelor. 
Dar să nu creadă cineva că traducerea în faptă 
a acestei idei a fost o treabă ușoară. Lui Mihai 
Jar nu i-a fost deloc ușor să pună bazele unei 
instituții românești moderne în centrul oraşul. 
Mai întâi, a trebuit să demonstreze conducători-
lor regiunii și edililor oraşului, în mâinile căro-
ra se afla cheia rezolvării practice a problemei, 
că înființarea unei asemenea instituții în centrul 
istoric al capitalei Bucovinei are o logică, o jus-
tificare, că nu e un moft al românilor, ci un im-
perativ al timpului, că e de mare actualitate, căci 
e cerută de un număr impresionant de cetățeni 
care vor să-și școlarizeze odraslele în limba ma-
ternă. Desigur, autoritățile nu s-au lăsat convinse 
cu una, cu două, dar până la urmă, sub presi-

Portret in sepia

La microfon – prof. Corneliu Nichitovici, prim-adjunct al şefului Direcţiei Regionale de Învățământ 
Cernăuți.  Foto: Vasile AMARI   
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unea publicului și la insistențele societății civi-
le, au căzut de acord că e necesară deschiderea 
unei școli cu limba de predare română în centrul 
orașului și, în consecință, au adoptat hotărârea 
de a deschide o asemenea școală în localul elibe-
rat de Centrul sau, cum i se spunea în limba rusă, 
Combinatul de Pregătire Profesională a elevilor 
de la școlile din oraș, instituție care nu-și mai 
justifica existența și era în curs de lichidare. Ast-
fel a luat ființă Școala Medie Nr. 29. 

Domnul Mihai a fost implicat permanent în 
acest proces. Cea mai dificilă etapă a început 
până a fi emis ordinul de deschidere a școlii. Ea 
consta în căutarea deloc ușoară a viitorilor elevi 
de etnie română, găsirea rapidă a cadrelor didac-
tice, procurarea de manuale în limba română, 
achiziționarea mobilierului, renovarea imobilu-
lui și dotarea lui corespunzătoare în funcție de 
cerințele procesului educațional. Practic, toate 
aceste probleme au devenit parte din viaţa de 
toate zilele a directorului. Greutățile se țineau 
lanț. Probleme care trebuiau urgent rezolvate 
s-au adunat multe, poate chiar prea multe, cum 
se întâmplă întotdeauna la orice început de cale. 
Și cam toate au căzut pe capul conducătorului 
care, chiar dacă era ajutat de colectivul pe care 
se chinuia să-l formeze, purta întreaga răspun-
dere pentru rezolvarea în timp util a chestiu-
nilor. Nu mă aprofundez în detalii, ţin doar să 
punctez esențialul: acest om a făcut faţă tuturor 
greutăților, iar şcoala, fiind deschisă, a devenit 
una dintre cele mai bune instituţii de învăţământ 
din Cernăuţi, model pentru alte şcoli care, când 
trebuiau să adopte vreo hotărâre, se întrebau: 
„Dar cum procedează cei de la 29?”

După succesele din primii ani, care au dat 
curaj colectivului de elevi, părinți și profesori, 
au urmat alți ani de muncă asiduă, în care numă-
rul elevilor a crescut văzând cu ochii. Au fost 
ani de perfecţionare a procesului educațional, 
de înzestrare a şcolii cu manuale și cu litera-
tură artistică și didactică în limba română. A 
fost pusă la punct noua cantină a școlii, a fost 
amenajată sala de festivități. Toate acestea au 
necesitat nu puține eforturi, creând prilej de bu-
curie, lăsând amintiri frumoase, dar și urme de 
oboseală, pentru că toate au trecut prin creierul, 
şi, nu în ultimul rând, prin inima tânărului di-
rector. La fel și vizitele... E plăcut să primești 
vizite, dar și pentru ele trebuie să faci pregă-
tiri. Într-un cuvânt, viață încordată, cu puține, 
foarte puține clipe de destindere, de relaxare, 
de liniște și tihnă... 

Adesea, seara, pe la orele șapte-opt, încă fi-
ind la serviciu, îl sunam pe domnul director şi 
de fiecare dată îi auzeam vocea bărbătească la 
telefon. Nu o dată am avut posibilitatea să discut 
cu dumnealui despre diverse lucruri, să dialo-
ghez cu el pe diferite subiecte. Aceste discuţii 
îmi aduceau o satisfacţie extraordinară, deoare-
ce Mihai era o persoană citită, o persoană cultă.

Într-un cuvânt, primul director al primei și 
deocamdată unicei școli românești din centrul 
istoric al Cernăuțiului, profesorul Mihai Jar, a 
fost un Om deosebit, cu planuri şi idei minunate 
care, cu părere de rău, au rămas, în marea lor 
majoritate, nerealizate... Prea tânăr a plecat din-
tre noi. Va trăi în inima mea atât timp cât voi fi şi 
eu pe acest pământ. 

Cernăuți, 21 aprilie 2020

Prima promoție a Școlii Medii Nr.29 din orașul Cernăuți 
(iunie 1992) – la ceremonia inaugurării școlii (1 Septembrie 
1991). Elevi de clasa a X-a, transferați la Școala Nr.29 de la 
alte școli din oraș sau din localitățile învecinate. În rândul din 
față (de la stânga la dreapta): Cristina Fârfa, Alina Humailo, 
Natalia Plăcintă, Dorin Ceahoreanu, Victor Jedi (ținând în 
mâini ștergarul cu pâine și sare). În rândul din spate (de la 
stânga la dreapta): Cristina Șuhani, Liliana Puiu, Ruxanda 
Covalciuc, Florin Covanciuc și un tânăr necunoscut care a 
venit să fie alături de prieteni
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Despre destinul unui om –  
profesorul Mihai Jar

Marian OLARU

Uneori în viață îți sunt date asemenea mo-
mente pe care trăindu-le parcă le-ai mai 

trăit aievea, într-un alt timp, în altă epocă. Așa 
mi s-a întâmplat mie cu Mihai Jar. Ne-am întâl-
nit pentru prima dată în vara lui 1991, și parcă 
ne știam de mult, dintr-o altă lume sau vreme. 
Conducea o excursie școlară organizată cu ele-
vii de la o școală din Cernăuți. Erau vreo 30 de 

elevi și trei cadre didactice însoțitoare, între care 
și domnul profesor Mihai Jar. Cum am ajuns eu 
să-i întâlnesc pe excursioniștii din Cernăuți? În 
anul de grație 1991, eram profesor suplinitor 
de istorie la Liceul „Eudoxiu Hurmuzaki” din 
Rădăuți și domnul Petru Bejinaru, directorul li-
ceului, m-a desemnat să fiu ghid pentru un grup 
de excursioniști cernăuțeni. Lucrul acesta se în-

Portret in sepia

Ceremonia inaugurării Școlii Medii Nr.29 din orașul Cernăuți, str. Șciors (actualmente Mitropolitul Andrei Șeptițki, nr.19). La 
microfon – prof. Mihai Jar, directorul școlii. În rândul din spate (de la stânga la dreapta): Leontin Pastor, Consul General 
al României la Kiev, Leonid Finkel, scriitor evreu, lider al comunității evreiești sosit la inaugurarea școlii românești direct de 
la festivitățile de inaugurare a Școlii evreiești nr.41 (str. Bojenko, actualmente str. Școlii, paralelă cu str. Andrei Șeptițki), prof. 
Vasile Tovarnițchi,  director al Școlii Medii din Carapciu pe Siret, membru activ al Societății „Mihai Eminescu”, Mircea Lutic, 
poet, secretar de redacție al ziarului regional „Zorile Bucovinei”, membru al Societății „Mihai Eminescu” (viitor președinte 
al acesteia), prof. univ. dr. Vladimir Trebici, membru corespondent al Academiei Române, președinte de onoare al Societății 
pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina (cu sediul la Gălănești), originar din Horecea Mănăstirii, invitat de onoare 
sosit din București,  col (r) George Galan, membru al Societății pentru Cultură, secretar al Asociației „Pro Bucovina și 
Basarabia” (București). Reporterii care înregistrează discursul directorului: Ilie T. Zegrea, Radio Cernăuți (stânga), Ion Rusu, 
Radio Kiev (dreapta). 

Foto: Vasile AMARI
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tâmpla pentru că liceul nostru avea internat și 
putea găzdui un număr însemnat de elevi. Tre-
buie să precizez pentru cititor, că era în vremea 
entuziasmului biruitor, a podurilor de flori pes-
te Prut și a deplasării a mari mase de oameni, 
din partea de sud sau de nord a Bucovinei, la 
„frați”, la hramuri sau alte sărbători religioase, 
într-un efort uriaș de topire a unui semi-secol de 
nedreptăți sociale și politice pe care bucovinenii 
le suferiseră în timpul regimului comunist, de o 
parte sau de alta a sârmei ghimpate. Ne regăsi-
sem cu toții în speranța ce ne eliberase de an-
goase, de neștiute mari dureri sociale, cu dorința 
de a ne apropia unii de alții întru împărtășirea 
bucuriei regăsirii de sine și a semenilor. 

Mihai Jar, așa cum l-am cunoscut eu de atunci 
și până la plecarea lui Dincolo, în Lumea Eternă, 
era un om direct, de o sinceritate și un curaj debor-
dante. Cu chip ce amintea de Eminescu, mai tot 
timpul vesel și plin de viață, era omul care con-
ducea energic grupul de elevi excursioniști, mai 
mult ca într-un ritual inițiatic de regăsire a propri-
ei identități, cu inefabile valori ce le fuseseră as-
cunse conaționalilor din nordul Bucovinei. Atunci 
am vizitat lăcașurile mânăstirești de la Rădăuți, 
Putna, Sucevița, Moldovița, Voroneț, Suceava și 

Dragomirna. Cum excursia era planificată să se 
desfășoare pe două zile, am putut împărtăși cu 
Mihai multe dintre gândurile ce ne animau. Mai 
târziu am aflat că fusese unul dintre cei care, îm-
preună cu alți colegi din Societatea „Mihai Emi-
nescu”, a lucrat pentru întemeierea Școlii Medii 
Nr.29, că au mers din casă în casă pentru a-i lă-
muri pe romanii din Cernăuți să își dea copiii la 
această școală și am înțeles că nu a fost un lucru 
prea ușor, într-o lume în care până mai ieri domi-
nase arbitrariul, iar afirmarea identității naționale 
contravenea flagrant lui Homo sovieticus. 

Legământul pe care l-a făcut profesorul Mi-
hai Jar părinților copiilor care au avut dorința de 
a stărui în visul de a-și învăța copii într-o școală 
în care limba de predare să fie limba română și 
redescoperirea rădăcinilor românești ale culturii 
urbei Cernăuților, de care amintesc și întinsele 
zone de exprimare românească din jurul fostei 
capitale a Bucovinei, l-au adus pe dascălul evo-
cat în postura de lider, de deputat ales în Consi-
liul Orășenesc Cernăuți (1990-1994), de marcant 
membru al Societății pentru Cultura Românească 
„Mihai Eminescu”. Dar drumul său în viață nu a 
fost ușor. Ca prim director al Școlii Medii Nr.29 
(1991-1999), avea să lupte cu inerția, cu platitu-

Ziaristul Simion Gociu ia notițe pentru reportajul de la ceremonia deschiderii Școlii Nr.29, pe care îl va publica peste câteva 
zile în ziarul regional „Zorile Bucovinei”. Cu flori în mână, în prim plan, este profesorul Nicolae Mintencu din Voloca pe 
Derehlui, iar alături, în stânga, cu o mapă subțioară, este avocatul Radu Economu din Bucurști, autorul viitoarei cărți 
„Unirea Bucovinei”. 

Foto: Vasile AMARI
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dinile administrative, cu clevetirea și ignoranța 
care-i stăteau în cale, de la cei mai simpli oameni 
– învățați cu supraviețuirea în vremuri de restriște 
– și până la cei potențați, aflați în vârful piramidei 
decizionale locale sau regionale și…Doamne, cât 
de multe erau (sau mai sunt) vămile terestre ale 
neputinței: sovietul municipal, sovietul regional, 
administrația municipală, administrația regională, 
secția municipală de învățământ, secția regiona-
lă de învățământ, ochiul magic al „interesului de 
stat” etc. Şi, în tot acest timp, localul școlii avea 
multe trebuințe: trebuia reparat acoperișul, sălile 
de clasă trebuiau vopsite și dușumelele refăcute, 
cantina școlară trebuia pornită de la zero, manu-
alele lipseau, agentul termic trebuia adus de la 
Serviciul de Pașapoarte, în școală trebuiau aduși 
dascăli potriviți și formați să slujească la cote de 
măiestrie pedagogică, părinții elevilor trebuiau 
capacitați să sprijine și material, prin efortul lor, 
dorința de zidire culturală și națională a instituției 
școlare, delegațiile din România trebuiau să vadă 
speranța întrupându-se, oficialii locali, regio-
nali și de la Kiev trebuiau să vadă „adevărul” 
prescripțiilor lor de politică școlară și națională 
etc. Și nu-i era, zău, nimănui ușor, nici măcar 
energicului director Mihai Jar, care-și petrecea 

viața (din zori și până-n seară, de multe ori) între 
zidurile unei instituții care trebuia să crească pre-
cum în poveste, într-un an cât altele în zece. 

Îmi aduc și acum aminte de ziua deschiderii 
anului școlar 1991-1992. În stradă, în fața școlii 
era lume multă din Cernăuți și din împrejurimi, 
din Republica Moldova și din România. La o 
stație de amplificare se auzeau dureros versurile 
cântecului „Maluri de Prut”, interpretat de Doi-
na și Ioan Aldea Teodorovici. Ele cuprindeau în 
valuri clădiri vechi ale Cernăuțiului, unele de o 
arhitectură majestuoasă, altele cu vopsele parcă 
înadins administrate pentru a arăta înstrăinarea 
acestei urbe. Delegații, între care se aflau aca-
demicianul Vladimir Trebici, avocatul Radu 
Economu, profesori de la „Eudoxiu Hurmuzaki” 
din Rădăuți, membri ai Societății pentru Cultu-
ra Română din Bucovina din București, Brașov, 
Sibiu și de aiurea, curioși din Cernăuți se ames-
tecau cu părinții și elevii ce aleseseră Școala 
Medie Nr.29 din Cernăuți. Cel ce administra cu 
speranță această zi „a primului sunet” – cum se 
spune la Cernăuți momentului de deschidere a 
anului școlar – era profesorul Mihai Jar. Era un 
promițător început de drum. Cuvântările cur-
geau, promisiunile erau pe măsura emoțiilor din 

Delegați ai Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina (cu sediul la Gălănești), profesori ai Colegiului „Eudoxiu 
Hurmuzachi” din Rădăuți, invitați la inaugurarea școlii (rândul 1, de la stânga la dreapta): profesoara de limba și literatura 
română Carmen Andronachi (secretar al Societății), col. (r) George Galan, profesorul de biologie Petru Bejinariu (director al 
Colegiului), profesorul de istorie Marian Olaru. Rândul 2, la mijloc: Grigore Gubceac, profesor de matematică și șef de studii la 
Școala Medie Nr.29. 

Foto: Vasile AMARI 

Portret in sepia
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partea autorităților locale, regi-
onale și a invitaților…Chipuri-
le școlarilor exprimau bucurie, 
încredere și peste toate trona 
un arc de timp ce lega într-un 
continuum pe Mihai Eminescu, 
domnul literaturii române și al 
Cernăuțiului, și scrisul latin ce 
revenea la el acasă, pe plaiurile 
bucovinene. Oare, câte dintre 
cele ce s-au promis atunci s-au 
împlinit? A făcut cineva un in-
ventar? 

La Cernăuți, printre ultime-
le dăți l-am găsit pe profesorul 
Mihai Jar prin 28 mai 1999, se 
pregătea de primirea delegației 
române condusă de președintele 
Emil Constantinescu. Aces-
ta avea să se întâlnească în 
fosta capitală a Bucovinei cu 
Leonid Kucima, pe atunci președinte al Ucrai-
nei. Mihai Jar, deși slăbit fizic de o boală care-l  
măcina, era la ora întâlnirii noastre, din ziua ace-
ea de mai 1999, cu pensula în mână, pregătind ul-
timele detalii pentru primirea delegației conduse 
de președintele Emil Constantinescu. Parafra-
zând un cunoscut roman din literatura sovietică, 
putem spune că „așa s-a construit” Școala Medie 
Nr.29, aducând în zidurile sale și oportunitatea 
unei vizite oficiale pentru a mai repara ceea ce 
obtuzitatea administrativă nu înțelege să facă în 
vremuri normale, pentru că așa e cuvenit: elevii 
trebuie să aibă cele mai bune condiții de dezvol-
tare socială și culturală și pentru aceasta nici o 
justificare a neputinței administrative nu stă în 
picioare. 

M-am întâlnit ultima dată cu Mihai Jar în iu-
lie 1999, în preajma zilei naționale a Franței. Ve-
nise la Rădăuți însoțit de soția sa Larisa. Atunci, 
Mihai Jar era doar voință, căci boala își pusese 
puternic amprenta asupra fizicului său. A venit 
pentru ultima dată în viața lui la Sucevița. Și deși 
era fizic slăbit, Mihai era foarte sprinten. Cu mare 
ușurință și desăvârșită cunoaștere descoperea în 
flora spontană a zonei ierburi de leac. Mai târziu, 
încercând să refac drumul lui Mihai pentru a găsi 
plopul tremurător despre care mi-a vorbit, nu am 
reușit. Mihai Jar era întruchiparea desăvârșită a 
neastâmpărului creativ atât în viața socială cât și 
în raportul său cu natura. Parcă timpul nu putea 
să-l încapă, el rostuia un destin ce se iscodea pe 

sine pentru a-și afla sensul. Mihai Jar voia pen-
tru sine ceea ce voia și pentru semeni. Era prin 
desăvârșire un om al agorei, de aceea interacționa 
ușor cu semenii săi, chiar și atunci când avea te-
meinice motive de supărare. 

L-am găsit pe Mihai Jar în august 1999, 
„boțul de humă”, „adormit” pe unul dintre patu-
rile Spitalului Județean Suceava. Am aflat după 
aceea, că neînțelegerea și obtuzitatea l-au trimis 
mai devreme în lumea celor drepți. Fusese ținut 
cu o terapie ineficientă la Spitalul din Cernăuți, 
la sfârșit de săptămână atunci când nu-i chip să 
treci peste zăgazurile obișnuinței unora și a sis-
temului medical, fapt care i-a grăbit sfârșitul. 
Când medicii cernăuțeni i-au permis să vină la 
Suceava, pentru dializă, era deja prea târziu. 
Nici n-au apucat medicii suceveni să-i pună ca-
teterele că s-a stins, dându-și obștescul sfârșit 
în brațele soției sale. Pleca împreună cu el acel 
spiritus rector care întemeiase prima școală ro-
mânească din urbea Cernăuților, pentru a cărei 
creștere zidise o parte din sufletul său în pereții 
care adăpostesc și azi zglobiul cristalin al unora 
dintre școlarii cernăuțeni.

La cei aproape 30 ani de dăinuire a instituției 
pe care a întemeiat-o profesorul Mihai Jar, se 
cuvine să-l pomenim pe cel ce și-a pus sufletul 
drept altar pentru împlinire, pentru că el a fost 
dascălul speranței noastre regăsite în identita-
te, credință și școală. Fie-i veșnică amintirea și 
urmașii demni de zidirea ce a făcut-o!

Ceremonia înmânării diplomelor de absolvire a școlii, promoția 1999. Directorul Mihai 
Jar înmânează diploma de absolvire a Școlii Medii Nr.29 elevului Artur Jar, fiul său
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În data de 23 iulie 2020, Secția de Poliție 
Cernăuți din cadrul Direcției Principale 

a Poliției Naționale în regiunea Cernăuți, prin 
decizia anchetatorului, a clasat acțiunea penală 
nr.22018260000000045, pornită in rem la data de 
22.05.2018 de către Direcția Serviciului de Se-
curitate al Ucrainei (SSU) în regiunea Cernăuți 
în temeiul articolului 110, alin.1 din Codul penal 
(C.p.) al Ucrainei („acțiuni premeditate având 
ca scop modificarea teritoriului sau a frontierei 
de stat a Ucrainei, nerespectarea ordinii statua-
te prin Constituția Ucrainei, de asemenea ape-
luri publice și difuzarea de materiale ce conțin 
apeluri la comiterea unor astfel de acțiuni”), la 
care, ulterior, în data de 17.03.2020, a fost co-
nexat art.161, alin.1 C.p. al Ucrainei („acțiuni 
premeditate având ca scop incitarea la ură et-
nică, rasială sau religioasă, umilirea onoarei și 
demnității naționale sau insultarea sentimentelor 
cetățenilor în legătură cu credințele lor religioa-
se, precum și restrângerea directă sau indirectă a 
drepturilor sau stabilirea de privilegii directe sau 
indirecte ale cetățenilor bazate pe rasă, culoarea 
pielii, sex, dizabilități, origine etnică sau socială, 
locul de reședință, caracteristici lingvistice sau 
de altă natură”).

Cauza a fost clasată în baza art.219, alin.1, 
pct.2 din Codul de procedură penală (C.p.p) al 
Ucrainei, pentru depășirea termenului de 18 luni 
de cercetare prealabilă (pentru infracțiuni deo-
sebit de grave), după prelungiri repetate a ter-
menului de urmărire penală, în lipsa inculpării 
vreunei persoane.

Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmu-
zachi” din Cernăuți a fost anunțat de clasarea 
dosarului în decembrie 2020, pentru ca ulterior, 
începând cu data de 29.12.2020, să ia cunoștință 
de materialele dosarului, compus din 5 volume, 
însumând 1010 pagini.

Precizăm faptul că, la expirarea termenului 
maxim de anchetă stabilit de C.p.p. al Ucrainei 

(18 luni, în cazul dat), SSU avea obligația să 
claseze din oficiu dosarul, ceea ce n-a făcut. A 
preferat să transmită dosarul către poliție care, 
preluându-l în data de 23 iulie 2020, l-a și clasat 
în aceeași zi.

Reamintim că, în data de 11.06.2018, o echipă 
de 12 colaboratori ai SSU în regiunea Cernăuți 
(în loc de 7, nominalizați în aprobarea judecă-
torului de instrucție), timp de opt ore au efec-
tuat o percheziție la sediul Centrului, și, contrar 
aprobării judecătorului, dată doar pentru Cen-
trul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi, au 
percheziționat de asemenea sediul librăriei “Mi-
hai Eminescu” și sediul cafenelei „București”.

Pentru a da mai multă greutate acțiunilor în-
treprinse, SSU afișează pe website-ul centralei 
sale din Kiev, în data de 11.06.2018, un comu-
nicat ambiguu despre efectuarea percheziției, 
menționând ca deja stabilită „existența unor 
hărți tipărite în scopul de a face propagandă 
omagierii pe teritoriul Ucrainei a 100 de ani de 
la formarea României Mari”, informație prelu-
ată și de Direcția SSU în regiunea Cernăuți, pe 
site-ul său.

Plângerea penală privind “infracțiunea” de 
afișare în vitrina librăriei „Mihai Eminescu” la 
data de 13.05.2018, cu ocazia sărbătorii Paradei 
Portului Popular Românesc la Cernăuți, a două 
hărți istorice ale României și Bucovinei interbe-
lice, a fost depusă la Direcția SSU a Ucrainei 
în regiunea Cernăuți, la data de 22.05.2018, de 
către Olga Kobevko, nimeni alta decât fiica zia-
ristului românofob Petro Kobevko, redactor-șef 
al publicației naționaliste „Ceas”.

În aceeași zi, locotenentul major V.Pușcariov, 
împuternicit operativ al sectorului 3 din cadrul 
Secției de protecție a statalității naționale a 
Direcției SSU al Ucrainei în regiunea Cernăuți, 
raporta șefului său, general-maiorul Storojuk 
R.V., că, la Centrul Cultural Român se difuzează 
„materiale cu caracter antiucrainean”, referin-

Vocea societăţii civile


