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În Bucovina, cercetarea ştiinţifică programatică a represiunilor regimului
comunist începe doar după anul 2000 (Schipor 2006a: 535–608). În acest cadru,
lucrarea Bucovineni în spaţiul concentraţionar al regimului comunist face parte
dintr-un proiect de cercetare iniţiat în anul 2004. Din acelaşi proiect face parte şi
studiul Bucovinenii în spaţiul concentraţionar al regimului comunist. Martiri,
martori şi mărturii, publicat în volum şi reprezentând o „panoramare” a literaturii
Gulagului şi a lucrărilor despre Gulag apărute în Bucovina, în contextul proceselor
şi fenomenelor din societatea românească, în cadrele căreia se consumă drama
bucovinenilor (Schipor 2006b: 249–320).
Comunicarea noastră Memorialistica bucovineană consacrată spaţiului
concentraţionar al regimului comunist. Constante tematice şi valori estetice
valorifică rezultatele cercetării pe această temă, situându-se în continuarea studiului
Destinul unui gen vitreg. Memorialistica bucovineană consacrată spaţiului
concentraţionar, apărut în acelaşi periodic de la Rădăuţi (Schipor 2007c: 517–546).
Cea dintâi lucrare consacrată calvarului românilor bucovineni din veacul
trecut aparţine lui Dumitru Nimigeanu2. El este, aproape o jumătate de veac,
singurul autor bucovinean al unei cărţi despre Gulag: Însemnările unui ţăran
deportat din Bucovina, tipărită la Paris, în 1958, Londra, în 1960, şi Timişoara, în
1993. Însemnările unui ţăran deportat din Bucovina reprezintă „un document
istoric, nu o operă de imaginaţie literară”, căutând „drumul către inimile fraţilor din
America, în numele părinţilor, al fraţilor de sânge şi al prietenilor dragi rămaşi […]

1
Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 9 iunie 2016.
 Institutul „Bucovinaˮ al Academiei Române, Rădăuți
2 Dumitru Nimigeanu, ţăran din Tereblecea, este deportat, în 13 iunie 1941, împreună cu familia sa,
în Kazahstan şi Siberia. Evadează din lagăr, după şase ani, revine la Tereblecea, de unde trece frontiera
în România, ajungând în Banat, la rudele sale aflate în refugiu. De aici, fuge în Iugoslavia, cunoaşte
iarăşi viaţa din lagărele de muncă şi, în ziua de 21 ianuarie 1950, ajunge în Lumea Liberă, la Triest. În
19 martie 1951, pleacă spre Australia, unde se stabileşte împreună cu soţia şi fiica sa. Dumitru
Nimigeanu este unul dintre cei 236 de ţărani deportaţi din satul bucovinean Tereblecea în noaptea de 13
iunie 1941. Dintre aceştia, 165 au murit în lagărele din Siberia, iar 14 în Kazahstan. Vezi şi Cicerone
Ioniţoiu, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar, VII (N–O), 2005,
p. 134–135.
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în satele martirizate din Basarabia, din Bucovina, din Transilvania şi de
pretutindeni”:
Această carte este mărturia unui om despre pătimirea milioanelor de fiinţe
omeneşti smulse de la vetrele lor şi deportate, pentru a fi distruse, departe de ochii
lumii civilizate, în gheţurile Siberiei, în pustiurile Mongoliei, în pădurile sălbatice
ale Uralilor sau în minele nopţilor eterne de moarte înceată din bazinul Donului
(Nandriş 1958: 19; 1993: 20).

Însemnările autorului din cele două capitole ale cărţii, Drumul în robie, p. 23–
113, şi Zori de libertate, p. 115–157, precum şi corespondenţa din Anexe, p. 161–
172, se constituie într-un „document cutremurător de viaţă”, cuprinzând „un capitol
de istorie care sângeră şi azi ca o rană deschisă” (Munteanu 1993: 5). Capitole din
Însemnările unui ţăran deportat din Bucovina se publică, totodată, în „America”,
Cleveland–Ohio (1959), ziar al exilului românesc, care, după instaurarea
comunismului în România, „a luptat contra sclaviei în care a fost târât poporul
român” (Manolescu 2003: 45, 47).
Din perioada regimului comunist provine şi „mărturia zguduitoare privind
prezenţa românească în Arhipelagul Gulag” a Aniţei Nandriş-Cudla din satul
Mahala-Cernăuţi, ţărancă înzestrată cu „un har ales al povestirii”. Manuscrisul cărţii
a fost încredinţat fiului său, doctorul Gheorghe Nandriş din Sibiu, în 1982, şi se
tipăreşte sub titlul 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1991, 184 p. Cartea, „o capodoperă spontană şi naivă a deportării”
(Cesereanu 2005: 364), este premiată de Academia Română, în 1992, şi tradusă în
mai multe limbi: engleză – 1998; germană – 2010; franceză – 2011 (Hostiuc 1994:
172–174). În 2006, la Editura Humanitas, apare ediţia a II-a revăzută şi adăugită, cu
titlu modificat: Amintiri din viaţă. 20 de ani în Siberia, 288 p. Alte câteva ediții apar
în 2010, 2012 și 2013.
Cartea Aniţei Nandriş-Cudla se bucură de un statut privilegiat, datorită
publicării sub egida unei edituri de prestigiu, fiind singura scriere bucovineană
despre Gulag reţinută de exegeza naţională, mai cu seamă în ultimii ani.
Cartea Aniţei Nandriş-Cudla este „o insolită compunere”, „de o duioşie
molcom bucovineană”, „o rememorare a faptelor cu o uimitoare precizie a
detaliilor” (Papuc 2006: 102–106). Ca şi Elisabeta Rizea, Aniţa Nandriş-Cudla
reprezintă „un model de eroism al româncelor care au străbătut comunismul”:
În felul ei, însă la persoana întâia, Aniţa Nandriş-Cudla îşi scrie o a sa De
bello gallico, un reportaj al unei expediţii obligate, notând trecerea prin vaste
teritorii, întâlnirea cu mari grupuri umane, vicisitudini, încercări ale vieţii, speranţa
şi credinţa hrănindu-se reciproc. […] Victimă în toate a unei ideologii blestemate,
[ea] are necruţarea ca nici măcar să nu-i pomenească numele. În cea mai teribilă
scriere în limba română despre ce a fost comunismul în realitatea lui istorică,
cuvântul acesta care îl denumeşte nu este scris nici măcar o singură dată (Papuc
2006: 106).

Literatura bucovineană consacrată spaţiului concentraţionar al regimului
comunist se îmbogăţeşte după 1991 cu noi lucrări de memorialistică. În ordinea
publicării lor în volum acestea sunt: Ilie Popescu, Ion Cozmei, Drumul spre
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Golgota, Iaşi, 1994; V. Blănaru-Flamură, Cazaciocul groazei din Valea Piersicilor.
804 zile şi nopţi în lanţurile morţii, Bucureşti, 1996; Ion Nistor, Amintiri din
închisoare, Cluj-Napoca, 1997 (reeditate la Bucureşti, în 2001 şi 2003); George
Ungureanu, Camera Zero, Timişoara, 1998; Ilie Ilisei, Ioan D. Popescu, Dosarele
suferinţei, Suceava, 1999; Vasile Lazăr, Şase ani în infern, Timişoara, 2000; Teodor
M. Gherasim, Astride Two Worlds [Călare pe două lumi], Tigard-Oregon, 2000 (cu
ediţie în limba română, Suceava, 2010); Aspazia Oţel Petrescu, Strigat-am către
Tine, Doamne…, Botoşani, 2000 (ediţie nouă, București, 2004); Filaret N. Toma, Pe
drumul pavat [sic!] cu ghimpi. Amintiri, Suceava, 2005 (ediţia a II-a revizuită şi
adăugită, Suceava, 2013); Vasile S. Cârdei, Visuri şi temniţe. Memorii, Câmpulung
Moldovenesc, 2006; Victor Leahu, „Starţun”. Între temniţă şi veşnicie, Roman,
2006; Constantin Hrehor, Muntele mărturisitor. Anii rezistenţei–anii suferinţei, Iaşi,
2002 (ediţie nouă, 2012); Jurnalul partizanului Vasile Motrescu (aceasta se publică
mai întâi în „Analele Bucovinei”, anul XI, nr. 1, 2004, p. 125–138; anul XII, nr. 1,
2005, p. 217–237 şi anul XII, nr. 2, 2005, p. 371–391, apoi în volumul Bucovineni
împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, ediţie îngrijită, note şi
comentarii de Marian Olaru, Prefaţă D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române,
Postfaţă de Vasile I. Schipor, indice de nume de Rodica Iaţencu, Suceava, Editura
Universităţii, 2006, p. 23–109. În acelaşi volum apar mărturisirile lui George
Motrescu, publicate sub titlul Lumea lui George Motrescu, p. 127–167. Tot în 2006,
Jurnalul partizanului Vasile Motrescu se publică, în volum, şi la Bucureşti: Jurnale
din rezistenţa anticomunistă: Vasile Motrescu, Mircea Dobre, 1952–1953, ediţie de
Liviu Ţăranu, Theodor Bărbulescu, Cuvânt-înainte de Ion Gavrilă-Ogoranu,
Bucureşti, Editura Nemira, 2006). La Rădăuţi, în volumul Bucovineni împotriva
comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, apar şi mărturisirile lui George
Motrescu, publicate sub titlul Lumea lui George Motrescu, p. 127–167. Dumitru
Oniga, Urme. Lacrimi, sânge şi morminte, Suceava, 2007; Gheorghe Motrescu, „Mau distrus, dar încă nu m-au învins”. Memorii, Cluj-Napoca, 2007.
După cum se poate observa, în Bucovina, memorialistica spaţiului
concentraţionar al regimului comunist şi detenţiei se publică târziu. Lucrarea lui Ion
Nistor, Amintiri din închisoare, ilustrează poate cel mai bine destinul vitreg al
genului şi asumarea temei, în Bucovina, ca domeniu fertil de cercetare3.
Dintre memoriile bucovinenilor, publicate parţial ori în volume de documente,
câteva merită mai mult decât o simplă menţiune. Cele semnate de Ilie Ilisei şi Ioan
D. Popescu aduc mărturii despre un veac sângeros, în care oamenii înfruntă
împreună teroarea istoriei şi reuşesc să-şi păstreze omenia prin iubire, respect şi
solidaritate (Popescu 1999: 7–85, 87–189). Memoriile Marioarei Cenuşă, publicate
de Mihai Rădulescu într-un volum de documente şi intitulate Începutul amarului,
cuprind „amintiri din viaţa de fugar şi din cea de victimă a unor torturi şi umiliri
inimaginabile”, învederând un „mare prozator realist” provenit dintr-o „civilizată
3 Tipărite, pentru prima oară, de Doina Alexa în volumul Maramureş, vatră de istorie milenară,
Cluj-Napoca, Editura „Dragoş Vodă“, 1997, p. 179–190. Textul se publică ulterior în „Memoria”,
Bucureşti, anul XII, nr. 1 (34), 2001, p. 43–51. Amintirile din închisoare ale istoricului bucovinean Ion
I. Nistor au fost ignorate mai bine de un deceniu la Rădăuţi tocmai de „universitatea liberă“ care îi
poartă numele. Acum, cei interesaţi pot găsi textul amintirilor din anii detenţiei sale politice şi în Ion I.
Nistor, Istoria românilor, vol. II, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2003, p. 547–555.
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specie de ţăran bucovinean” (Rădulescu 2004: 116). Amintirile lui Cozma
Pătrăucean, publicate tot aici, cuprind „documente înduioşătoare sau înfricoşătoare
asupra existenţei în munţi a fugarilor din faţa răzbunării comuniste”, salvate „din
dragoste pentru recuperarea istoriei contemporane a neamului nostru şi din iubire
pentru spiţa bucovinenilor, care mulţi eroi a[u] dat în lupta lor fără şansă, nici
nădejde, împotriva ruşilor şi a comunismului” (Rădulescu 2004: 165–166). Trebuie
menţionate, de asemenea, amintirile publicate în diverse periodice de Dumitru
Oniga: Domnul Drescher, în „«Memoria». Revista gândirii arestate”, Bucureşti, anul
XI, nr. 2 (31), 2000, p. 124–129; Mott nu trădează, anul XI, nr. 4 (33), 2000, p. 73–
81; Nichifor Crainic, ibidem, anul XV, nr. 4 (49), 2004, p. 99–102; O, brad
frumos…, ibidem, anul XIV, nr. 3–4 (44–45), 2003, p. 24–26; Părintele Juncu,
ibidem, anul XII, nr. 2 (35), 2001, p. 52–57; Poezie şi destin: Radu Gyr, „Bucovina
literară”, serie nouă, Suceava, anul XV, nr. 9 (175), septembrie 2005, p. 30–31.
Memorialistica publicată aici oferă cercetării ştiinţifice informaţii preţioase, având,
în acelaşi timp, calităţi artistice alese, ce învederează şi un prozator înzestrat cu o
memorie prodigioasă, cultivată în anii grei de detenţie, instruit, sensibil, elegant şi
talentat. Un fragment din mărturisirile lui George Ungureanu se publică, în 1995, în
periodicul „«Memoria». Revista gândirii arestate”. Sub acelaşi titlu, Camera Zero,
acestea apar mai târziu, în volum, la Timişoara (1998) şi reprezintă „un document
zguduitor, care acuză regimul comunist de crimă împotriva naţiunii” (PopescuSireteanu 2005: 294).
Toate aceste scrieri cuprind mărturii ale detenţiei politice, în care Gulagul, ca
noţiune-efigie, „emblematic-simbolică, semnificând spaţiul prototipal al detenţiei
comuniste sub toate formele ei: lagăr de muncă, închisoare, colonie, exil, deportare”,
ultimele două tot „o formă a Gulagului, chiar dacă nu sunt legate direct de
încarcerare” (Cesereanu 2005: 9–10), apare descris direct.
Cercetarea noastră asupra memorialisticii de detenţie a bucovinenilor, ca
„fiică vitregă a literaturii”, are în vedere „constantele şi similitudinile tematice”
observate de Bernardette Morand, încă din 1976, în lucrarea sa consacrată scrierilor
deţinuţilor politici: arestarea, tortura, dificultatea adaptării la viaţa carcerală,
tehnicile de supravieţuire, raporturile deţinuţilor cu autorităţile, înfruntarea morţii,
credinţa, perspectiva asupra libertăţii, eliberarea, precum şi „desfăşurătorul” tematic
pe care îl stabileşte Smaranda Vultur în cunoscutul său studiu de caz colectiv
consacrat deportărilor în Bărăgan: 1) situarea autobiografică; 2) atmosfera din sat
premergătoare deportării (alte deportări, exproprieri, persecuţii); 3) ridicarea
(arestarea) familiilor ce urmează a fi deportate (sosirea autorităţilor, reacţii
individuale şi colective, călătoria); 4) circumstanţele deportării (cine, cât, unde, cum,
de ce); 5) sosirea în Bărăgan (primele impresii); 6) construirea primelor adăposturi;
7) condiţiile de viaţă din Bărăgan (restricţii, hrană, climat, muncă, gospodărie, boli,
şcoală, sărbători, persecuţii); 8) evenimentele care au marcat memoria colectivă
(calamităţi naturale, moartea lui Stalin, construcţia Canalului Dunăre–Marea
Neagră); 9) evenimente care au marcat memoria personală (naşteri, căsătorii, decese,
accidente); 10) relaţii umane (autorităţile, localnicii, alţi deportaţi); 11) întoarcerea
acasă; 12) sosirea în sat (situaţia familială şi gospodăria ţărănească); 13)
consecinţele deportării; 14) situaţia actuală a foştilor deportaţi (la ceasul înregistrării
mărturiei); 15) reveniri la locul deportării (Vultur 1997: 16–18).
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Potrivit mărturisirilor Aniţei Nandriş-Cudla, în preajma celui de al Doilea
Război Mondial, viaţa sa se desfăşura în ordinea ritualică a satului bucovinean din
jurul Cernăuţilor, întemeiat pe rânduială şi valori ancestrale. Autoarea „nu începe
direct cu exilul siberian, ci se foloseşte de o construcţie antitetică, prezentând iniţial
partea edenică a vieţii sale, înnegurată apoi de Gulag” (Cesereanu 2005: 117):
S-au fost aşezat de acum viaţa binişor. Gospodăria am întemeiat-o binişor, am
făcut casă bună, acoperită cu bliaşcă, împrejurul casei ganuc, să aibă unde se juca
copiii. Pentru vite am făcut iarăşi grajd cu studolă la un loc, tot acoperit cu bliaşcă. În
faţa casei, am făcut un hâj, aşa ca o bucătărie de vară, acoperită cu şindrilă şi dedesbt
pivniţă. Fântâna tot acoperită cu bliaşcă, poiată cu porci, alta pentru găini, un sâsâiac
împletit cu nuieli de ţinut papuşoi. Aşa că acum a fost aranjat tot ce ne trebuia pentru
rândul gospodăriei. […] Dar noi am fost mulţămiţi şi fericiţi, căci am muncit din
răsputeri şi Dumnezeu ni-a ajutat şi am ajuns la punctul unde ni-am pus gândul la
începutul vieţii noastre. Gospodăria ni-am aranjat-o bine, căruţă ni-am făcut noauă,
bună, o iapă frumoasă ni-am crescut. Când o înhăma la căruţă, mergia jucând. Venia o
sărbătoare a Crăciunului, Paştilui sau Duminica Mare, de multe ori şi în alte zile,
veniau toţi fraţii, cumnatele, la noi, căci era mama la noi. Stam la masă, sfătuiam,
petriciam cu atâta bucurie şi voie bună că nici nu mai pot să spun. De multe ori venia
şi tatăl meu şi vedia cum merge viaţa la noi. Să uita, parcă îi juca ochii în lacrimi […].
De acum mergia totul bine. Fraţii veniau foarte adesia, nu numai duminica sau la zile
de sărbătoare, dar de multe ori veniau în zile de lucru, aşa pe neaşteptate, să vadă ce
fac eu, cum îmi dau radă cu gospodăria, cu copiii şi cu mama. De multe ori mă găsiau
la stative, ţăsiam sau torciam, cosiam ceva, cum e lucru la sat. […] Eram foarte
mulţămiţi şi ne bucuram când ne întâlniam toţi grămăjoară şi în mijlocu nostru
scumpa noastră mamă, care să uita cu ochii atât de galiş şi plini de voie bună la
frăţiorii mei şi la scumpii ei copii, care aviau atât de multă grijă de ea şi căutau tot
timpu să o mângâie cu cuvinte frumoase, căutau cât mai mult să facă şiagă, voie bună,
ca să uite ea de necazul vieţii. Ea să simţia fericită şi mulţămită când îşi vedia toţi
copiii la locu lor (Nandriş-Cudla 1991: 38–40).

La fel procedează Vasile S. Cârdei, reconstruind memorialistic viaţa de
dinaintea detenţiei:
În sat eram studentul, oamenii mă respectau, la biserică aveam colţul nostru
lângă dascălul care, de obicei, era înlocuit de unii învăţători mai în vârstă, ce dădeau
răspunsurile preotului: Ion Andronic, Cuciureanu şi alţii. Bătrânii satului, cu plete
albe, îmbrăcaţi în pieptare şi izmene de cânepă, albe, păreau nişte plăieşi de-ai lui
Ştefan Vodă, cu faţa smerită şi cu privirile aţintite asupra sfinţilor de pe icoane,
umpleau spaţiul din dreapta altarului. Se închinau cu evlavie, în genunchi, spre
mântuirea păcatelor.
Ce spectacol măreţ era drumul satului când oamenii ieşeau de la biserică,
îmbrăcaţi în straie ţărăneşti, aşa cum eram şi eu: femeile în vârstă cu pânzaturi albe pe
cap, catrinţe multicolore lungi până la pământ şi opinci îngurzite, care de care mai
frumoase, alcătuiau grupuri-grupuri ce se îndreptau spre case. […]
Eram încă în vacanţă, acasă, la părinţii mei din Bilca, şi savuram ultimele zile
în linişte. Gândurile mă duceau cu ani în urmă şi revedeam clipele de altădată. Aici, în
camera mare, revedeam bunicii după mamă, veniţi din Gălăneşti la hramul satului, de
Sânta Marie Mare, cu moşu Lizarie Bodnar în capul mesei, sfătos, vesel, mângâinduşi mereu mustăţile, povestind întâmplări din cătănie, de pe vremea împăratului, la care
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ceilalţi meseni îl îmbătau cu snoave din festuncuri, cu fel[dw]ebeli şi obersti de pe
frontul din Italia. Hramul dura trei zile, mai multă vorbă decât mâncare şi cu un litru
de rachiu se petrecea trei zile (Cârdei 2006: 14, 21).

După rânduieli străvechi, obiceiuri şi datini, se desfăşoară viaţa din satul
bucovinean de la munte din preajma războiului reconstruită memorialistic şi de
Filaret N. Toma:
Vacanţa de Paşti am petrecut-o în plină activitate gospodărească şi joacă cu
băieţii lui Dumitru. Am strâns miriştea şi alte resturi de fân de pe ogoarele din ambele
livezi, astfel ca în seara de Joia Mare, din Săptămâna Patimilor, să avem cu ce face
focuri pe ogor. Potrivit obiceiului, în această seară se dau foc la aceste resturi adunate
de pe ogor. Noi, copiii, învârtindu-ne în jurul focului, veseli, spuneam cu glas [tare]:
„Să se ierte păcatele morţilor care au stăpânit pe-aici (cutare, cutare…), să fie alungaţi
strigoii, s-avem recolte bogate!” În seara ceea, pe toate ogoarele vecinilor se vedeau
focuri care mai de care mai mari. În noaptea de Înviere, am fost cu fraţii şi mămuţa la
biserică. […] După miezul nopţii, ca de obicei, noi am venit acasă, iar tătuţa a plecat
cu pasca la sfinţit. Dimineaţa, într-un lighean cu apă ne-ncepută, mămuţa a pus
cruciuliţa pe care eu o purtam la chimir, un ou roşu şi un bănuţ de argint. Ne-am
spălat pe rând cu toţii, descântându-ne fiecare pentru sine: „Să fiu sănătos ca oul, pe
care-l plimbam pe faţă, să fiu bogat cu aur mult şi cu argint, în timp ce mângâiam faţa
cu bănuţul de argint şi cruciuliţa de aur, să fiu arătos şi curajos, să fiu ocolit de
necazuri şi supărări” (Toma 2005: 41–42).

Destructurarea rapidă, cu brutalitate, a satului românesc din partea Bucovinei
ocupate de sovietici, în 1940, este văzută de Dumitru Nimigeanu ca „un puhoi de
mocirlă” revărsat asupra „satelor paşnice”, târâte cu forţa în „împărăţia morţilor şi a
robilor”:
Peste noapte, satul meu Tereblecea s-a găsit într-o altă lume. Toate s-au
schimbat în mai puţin de 24 de ore. Credeai că puterile iadului au fost dezlănţuite de
stăpânul lor asupra satelor paşnice, ce aşteptau rodul trudei lor după muncile de
primăvară.
Ucigaşii şi toţi făcătorii de rele au fost sloboziţi din închisori şi aruncaţi asupra
noastră. Nebunii au fost scoşi din casele de sănătate şi s-au întovărăşit cu toţi
vagabonzii şi criminalii, făcându-se şefi de poliţie şi apărători ai regimului comunist.
Venetici cunoscuţi şi necunoscuţi au fost făcuţi primari şi prefecţi de către armatele de
invazie. La aceaştia s-a alăturat pleava doritoare de pradă din fiecare localitate, pentru
a-şi împărţi avutul altora. Aceştia erau instrumentele prin care comuniştii distrugeau o
lume aşezată de secole prin muncă şi omenie, căci partid comunist pe la noi nu era.
[…] După zvonurile răspândite cu iuţeala fulgerului […], oamenii se pregăteau să
apuce calea codrilor, dar nu se puteau despărţi de pământul muncit de ei şi de toţi
strămoşii lor. Tot felul de zvonuri hrăneau din oră în oră nădejdea într-o mântuire
supraomenească. […] Peste noapte am intrat în împărăţia morţilor şi a robilor
(Nimigeanu 1993: 24–25).

Acelaşi proces al destructurării societăţii este surprins la începuturile sale, în
1944, în interiorul ţării, şi de medicul Vasile S. Cârdei. Ca şi la Dumitru Nimigeanu,
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imaginea celor două lumi diferite persistă, într-un contrast şocant, şi sub povara
amintirilor târzii, încărcate de tensiune.
Exploatând motivul drumului, ce străbate aproape întreg spaţiul naţional,
Filaret N. Toma, memorialist provenind dintr-o „adevărată dinastie” de oameni ai
satului bucovinean de la munte, în care omul, familia şi comunitatea trăiesc în
străvechi rânduieli întemeiate pe valori (credinţa, dragostea, omenia, cinstea,
respectul, buna-cuviinţă, munca, înţelepciunea sănătoasă, practică), tradiţii şi
obiceiuri ancestrale, bucovinean crescut şi educat în „ordinea satului tradiţional”,
căutând împlinirea fiinţei sale în ordinea neamului său ritualic, realizează o
adevărată frescă a acestor ani, marcaţi dramatic de evenimente şi procese politice,
sociale, economice: ravagiile războiului, ocupaţia sovietică, comunizarea ţării,
rezistenţa antisovietică şi anticomunistă, alegerile din 19 noiembrie 1946, seceta şi
foametea, percheziţii, anchete, arestări, nesiguranţa şi teama continuă, colectivizarea
forţată a agriculturii, nemulţumirile ţăranilor, revolta, opresiunea. Ca şi alţi tineri ai
vremii, el are „încrederea nestrămutată în destinul nealterat al neamului românesc”
şi caută „alte forme de rezistenţă pentru menţinerea credinţei şi spiritualităţii
româneşti”.
Motivul drumului (al căutării înfrigurate, al rătăcirii într-un spaţiu imens al
dezastrului), este frecventat asiduu de mai toţi memorialiştii bucovineni ai spaţiului
concentraţionar comunist. Un fragment, excerptat de noi din amintirile medicului
Vasile S. Cârdei, reconstituie imaginea unei Românii terifiante:
Cu greu a trecut acea vară fierbinte, cerul ne dogorea, pământul ne frigea
tălpile, aerul încins ca dintr-un cuptor aprins ne sufoca. Pentru câteva zile, am ajuns la
ai mei de la Bilca. Aici am aflat de trenurile foamei. Oamenii disperaţi, cu ceva
lucruri de vânzare, migrau în sudul ţării, în căutare de mâncare. Sute de oameni,
bărbaţi şi femei, înghesuiţi până la refuz în trenuri sau agăţaţi pe acoperişurile
vagoanelor, îşi cărau puţinele boabe de porumb sau de grâu celor de acasă, lihniţi de
foame. Când priveai un astfel de tren, îţi făcea impresia unei dihănii uriaşe de oţel,
pline de cocoaşe, târându-se dintr-o lume în alta. Unii adormeau pe acoperişul
vagonului şi cădeau din mers iar vecinul îi lua desaga; prin gări, bande de răufăcători
trăgeau sacii cu căngi de fier şi dispăreau cu pumnul de boabe ce trebuia să ajungă
acasă la copii. Trenuri se duceau, trenuri se întorceau de-a lungul şi de-a latul ţării, cu
oameni disperaţi în căutare de mâncare. În toamnă târzie, cu nopţi geroase, unii
călători de pe vagoane mureau îngheţaţi de frig şi, la prima oprire a trenului într-o
gară, cadavrele erau aruncate şi aliniate pe peron. Cine va ajunge oare acasă cu
mâncare pentru copii? […] Nimic nu era sigur, domnea un haos de nedescris în toate
domeniile. Erai prins ca într-un cleşte, ferecat pe locul în care te-a prins dezordinea.
Cine avea grijă de bietul cetăţean asuprit, sărăcit, flămând şi fără nicio speranţă?
(Cârdei 2006: 53)

Într-un al doilea plan al amintirilor de detenţie, cel al spaţiului concentraţionar
al regimului comunist, memorialiştii bucovineni realizează o altă frescă, printr-o
bogăţie de mărturii referitoare la arestare, anchetă, anchetatori, tortură, oameni de
seamă ai lumii vechi şi tineri, toţi agonizând sub teroare, „într-un degradant şi
apăsător provizorat”, ori la reeducare (scenariu, călăi, victime, teroarea continuă,
extinderea experimentului).
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Cartea lui Vasile Lazăr este, în partea a doua, o radiografie a „unei lumi
condamnate la moarte social-istorică, sufletească, fizică, mânată de fiinţe
monstruoase, apocaliptice” şi, în acelaşi timp, un tratat de etologie umană. Om
„născut şi crescut în spiritul cinstei şi al dreptăţii”, povestitor educat, observator
atent şi analist al psihologiei umane în situaţii-limită, inflexibil în raportarea sa
critică la fapte, evenimente, fenomene sociale şi la comportamentul semenilor,
mereu îngrijorat de destinul neamului său şi al ţării, Vasile Lazăr oferă celor
interesaţi un document al anilor săi de supliciu şi al unei epoci de prăbuşire a
valorilor umanităţii, îndemnând la cunoaştere şi reflecţie istorică:
O dată cu intrarea pe poarta temniţei mi s-au spulberat toate idealurile şi
speranţele frumoase de viitor. Aici, la poarta închisorii Suceava, mi s-au tăiat aripile
avântului şi dorului de viaţă, având în faţă numai hidoşenia infernului comunist. […]
Îmi povesteau că, mai cu seamă noaptea, răzbăteau până la subsol ţipetele şi strigătele
înfiorătoare ale celor bătuţi, schingiuiţi şi torturaţi în mod bestial de anchetatori
(Lazăr 2000: 60, 60–61).

Medicul memorialist Vasile S. Cârdei, frecventând obsedant motivul drumului
nesfârşit în spaţiul concentraţionar, mărturiseşte în cartea sa publicată în 2006:
Luna iulie 1951. Un soare torid de vară ne toropea de căldură. Pe căi ocolite,
nu doar pe o linie secundară, departe de ochii lumii şi de peron, ne aştepta un vagondubă, casa noastră pe roţi pentru câteva zile. Mi-a rămas în memorie, profilată pe
cerul albastru, sinistra clădire a celularului, cu sute de geamuri negre fixate pe faţade,
în care au rămas zăvorâţi atâţia oameni nevinovaţi, care-l aşteptau pe Iisus să le intre
în celulă, ca să le mângâie rănile. Voi mai reveni pe acest drum al Golgotei?
Suntem înghesuiţi claie peste grămadă în cuptorul încins al dubei. Câţiva au
avut noroc de un loc pe bancă, dar majoritatea stăteam înghesuiţi ca sardelele, unul în
altul, în poziţie verticală, pe spaţiul rămas liber. […] Cine-şi poate închipui o puşcărie
veritabilă pe roţi, care-şi plimbă prin ţară victimele cu lanţuri la picioare sau cătuşe la
mâini? […] Îngrămădiţi, ne sufocam de căldură, cele două găuri din perete, cu numele
de geamuri – şi ele cu zăbrele – nu ne asigurau aerul necesar; cu gurile căscate,
dezbrăcaţi la pielea goală, căutam un pic de aer ca să ne răcorească.
Şi trenul mergea, mergea, cu noi atârnaţi la coadă, pe drumuri numai de ei
ştiute. Între cerul şi pământul care ne fugea sub picioare, pluteam în necunoscut
(Cârdei 2006: 109–110).

Acelaşi memorialist bucovinean recreează, în relatările sale târzii, viaţa de zi
cu zi din coloniile de muncă forţată de pe Canal:
Era un regim de exterminare organizată, pentru ca nimeni să nu scape de acolo.
Mulţi au murit ca nişte mucenici, îngropaţi în pustiul dobrogean, fără o cruce la
căpătâi. Am auzit de la un ţăran din Bilca [câteva] versuri inspirate de Canal: „Toată
lumea la Canal/ Cară lut din mal în mal/ Pentru planul cincinal”. Pe văgăunile
Canalului s-au petrecut tragedii de neînchipuit, scene de groază, văzute şi crezute doar
de noi, care am fost în iad. Brigadierii erau condamnaţi de drept comun şi aici erau
puşi pentru a face crime: băteau, schingiuiau, îţi tăiau porţia de mâncare, la reclamaţia
[lor] ajungeai la camera de pedeapsă, unde aveai şansa să mori de foame sau de frig.
Canalul a fost cimitirul rezistenţei româneşti (Cârdei 2006: 120).
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Despre „abatorul concentraţionar” al regimului comunist, atitudinea
deţinuţilor în faţa morţii şi raporturile cu autorităţile Gulagului scrie şi George
Ungureanu:
Camera Zero se poate compara cu un grajd de abator, unde sunt ţinute vitele
înainte de sacrificare. În timpul dictaturii comuniste, cei aduşi în această cameră erau
trataţi la fel ca vitele, până le venea rândul să fie împuşcaţi. Sub regimul totalitar,
începând cu deceniul cinci al acestui veac, Camera Zero n-a fost niciodată liberă,
călăii şi-au făcut planul din plin.
Osândiţii la moarte erau ţinuţi aici în lanţuri un timp oarecare, ca material de
şcoală şi experienţă pentru călăi, ca aceştia să-şi poată da seama cât poate omul rezista
schingiuirilor. Ca fost locatar al acestei camere, timp de peste patru sute de zile, miam putut da seama şi eu că sadismul comuniştilor nu avea limite (Ungureanu 1995:
16).

Strategiile de supravieţuire în infernul închisorilor comuniste reprezintă o
constantă şi în memorialistica autorilor bucovineni. Despre detenţia sa la Aiud şi
supravieţuirea în infernul închisorilor comuniste, Dumitru Oniga mărturiseşte în
amintirile sale:
Ca să poţi supravieţui în infernul închisorilor din întunecata epocă a
comunismului, trebuia să-ţi găseşti o preocupare. Cei închişi fiind în cea mai mare
parte intelectuali, cea mai obişnuită metodă de a te smulge din nenorocirea în care te
zbăteai era să te rogi, dacă erai credincios, şi, cum majoritatea erau, rugăciunea
reprezenta cea mai importantă preocupare a noastră; apoi venea la rând memorarea
oricărui aspect frumos şi bun pe care-l găseai la cei cu care te aflai în celulă sau la
lucru. […] Totul se transmitea oral. Reluam experienţa vechilor civilizaţii, când
scrisul era apanajul anumitor caste. Se învăţau de toate: limbi clasice şi moderne,
poezii franţuzeşti, englezeşti, italiene etc., chiar dacă habar nu aveai de limba
respectivă. Se învăţa turceşte, tătăreşte, idiş sau ţigăneşte. Totul depindea cu cine erai
în celulă sau la lucru în fabrică. Nu învăţa chiar toată lumea. Unora le plăcea să coase,
să împletească, să sculpteze pe o bucăţică de os găsită în ciorbă, să facă piese de şah
din pâine şi să joace, dar toate acestea aveau repede un sfârşit, pentru că, în timp,
experienţa călăilor în distrugerea personalităţii umane a devenit diabolică. […] Am
văzut ţărani recitând poezia If de Kipling, în limba engleză, muncitori ce ştiau poezii
franţuzeşti şi oameni simpli care şi-au lărgit mult orizontul cunoştinţelor. Am
cunoscut un tânăr de la ţară cu doar câteva clase elementare, dar care, ajutat de cei din
jur, a parcurs tot materialul ce se predă în liceu şi, dacă s-ar fi luat la întrecere cu orice
bacalaureat, sunt sigur că ar fi câştigat concursul. Literatura română avea prioritate.
De la Luceafărul lui Eminescu, pe care-l învăţau cei mai mulţi, la psalmii lui Arghezi,
Joc secund a lui Barbu, poeziile lui Alecsandri, psalmii lui Dosoftei sau versurile lui
Enăchiţă Văcărescu. Te surprindea varietatea autorilor şi a operelor. Cele mai
obişnuite erau însă poeziile create acolo, între zidurile temniţelor, cei mai cunoscuţi
poeţi ale căror producţii circulau prin toate închisorile fiind Radu Gyr şi Nichifor
Crainic. În general, versurile se creau mintal şi în acelaşi timp se memorau, apoi li se
comunicau celor din jur care le învăţau pe de rost şi, după aceea, se transmiteau, în
măsura posibilităţilor, în alte celule. Cu ocazia deselor schimbări sau transferuri, luau
lungul drum al temniţelor sau şantierelor din ţară, ca să mângâie şi să aline (Oniga
2005: 30–31).
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Despre anii de „şantier literar” din detenţie scrie şi Vasile Blănaru-Flamură în
amintirile sale (Blănaru-Flamură 1996: 84, 340, 340–341). Din acest univers dantesc
al vieţii în catabază, căutarea şi aplicarea strategiilor de supravieţuire de către
deţinuţii politici sunt evocate şi în relatările lui Filaret N. Toma:
Între timp, eu îmi găsisem un cunoscător de limbă germană, care s-a oferit sămi dea lecţii. Era un tânăr evreu din Timişoara, pe nume Por Francisc, arestat pentru
activitate sionistă. Absolvent al Conservatorului, melodiile din operele învăţate cu
pasiune îl însoţeau peste tot. Fluiera în surdină, arii după arii cât era ziulica de mare.
Înalt, blond, cu ochii albaştri, prin comportare şi naivitatea lui se făcea plăcut tuturor.
Cu mine nu pierdea mult timp, pe săpunul făcut tăbliţă, eu scriam câteva cuvinte
româneşti, el mi le traducea în nemţeşte. După ce le învăţam bine, pregăteam tăbliţa
pentru o nouă lecţie, şi tot aşa… (Toma, 2005: 307).

În memorialistica bucovinenilor întâlnim frecvent relatări referitoare la viaţa
din post-detenţie, surprinsă din perspective multiple, dar în relaţie toate cu libertatea,
ca o constantă a tuturor scrierilor consacrate Gulagului:
Rupţi de lume, noi nu bănuiam că şi afară, în libertate, ne aştepta o altă
închisoare; că orice comunicare în scris era cenzurată, iar întâlnirile urmărite cu
acelaşi zel şi asiduitate ca la închisoare, dacă nu cu mai mare vigilenţă […]. Singura
plăcere şi desfătare sufletească o găseam în sânul naturii. Acolo eram ferit de ochii
vigilenţi ai Securităţii şi de răutatea oamenilor; mă simţeam liber, chiar ocrotit. Dendată ce coboram de pe munte în oraş, între oameni, senzaţia de nelinişte, de
nesiguranţă, punea stăpânire pe mine. Lipsa de perspectivă, sentimentul de a fi
stigmatizat şi tratat ca un paria al societăţii, mă demoraliza, îmi paraliza bucuria de a
trăi, de a gusta şi simţi frumuseţea, farmecul vieţii. Eram mereu îngândurat, trist şi
dominat de grija zilei de mâine. Nici situaţia de a fi întreţinutul soţiei sau de a vieţui
din mila rudelor ei nu era de natură să mă redreseze moraliceşte; din contră, mă făcea
să sufăr cumplit (Lazăr 2000: 163, 179).

George P. Motrescu supravieţuieşte experimentului de exterminare din Gulag
şi revine acasă cu imaginea visului obsedant din „puşcăriile comuniste”, „fărmarea
gospodăriei” sale, imagine care îi răscoleşte sufletul până şi în amintirile târzii. Şi
pentru el lumea de altădată, întemeiată pe ordine, pe bună rânduială, nu mai exista
acum. Acasă, în lumea satului înstrăinat, constată curând că „cine i-a fost prieten,
acum îi este duşman”. Până la sfârşitul anului 1989, cunoaşte necontenit abuzuri,
răutate, bătaie de joc din partea autorităţilor statului comunist.
Frecvent, întâlnim la memorialiştii bucovineni mărturisiri impresionante
despre supravieţuirea nu numai în spaţiul concentraţionar, ci şi în universul
penitenciar al regimului comunist4. O mărturisire memorabilă, în acest sens, o găsim
4 Pentru această problemă, vezi Eugen Uricariu, Universul nostru
penitenciar, „«Memoria».
Revista gândirii arestate, Bucureşti, anul IX, nr. 26, 1998, p. 72–76, care scrie, printre altele: „Regula
penitenciarului a ieşit dintre zidurile închisorii şi s-a aplicat încet, dar sigur, întregii ţări. […] Dacă în
primii ani diferenţa dintre regimul penitenciar intern şi cel extern era mare, după dispariţia fizică a
grupului conducător al naţiunii, de la ţărani la şefi de partide şi aristocraţi, se trece la uniformizarea
regimului penitenciar, cel intern se îmblânzeşte, cel extern se înăspreşte. Închisorile îşi mută zidurile
către frontiere. […] Planul final urmărea transformarea tuturor deţinuţilor în supraveghetori şi invers.
[…] La Sighet marii bărbaţi ai ţării au fost omorâţi sub privirile unor gardieni care nu fuseseră până cu
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în cartea Aspaziei Oţel Petrescu, „o conştiinţă excepţională, dublată de har
scriitoricesc”, carte consacrată anilor săi de studenţie la Cluj şi închisorilor
comuniste prin care a trecut:
M-am gândit de multe ori cum a fost posibil să supravieţuim Calvarului.
Închise în spaţii strâmte, supuse unui regim de exterminare, fiind obligate să ne
cunoaştem până la saturaţie toate limitele, noi, totuşi, nu ne-am sfâşiat între noi şi nu
ne-am pierdut minţile, pentru că am descoperit puterea rugăciunii şi am luptat să ne
însuşim treptele dragostei. […]
Îmi pare rău că nu-mi amintesc autorul comentariului, era, cred, o predică, am
ascultat-o la Vocea Americii într-un moment de mare secetă sufletească. Am reţinut-o
în datele ei esenţiale, mi-a adus bucurie, lumină şi claritate faţă de viaţa de temniţă.
Nu mă pot abţine să n-o reproduc în rezumat, aşa cum a reţinut-o memoria mea. Se
intitula Cele douăsprezece culori ale dragostei şi demonstra care este caracterul
„dragostei agape”: 1) răbdarea […]; 2) bunătatea […]; 3) bucuria […]; 4) modestia
[…]; 5) umilinţa (smerenia) […]; 6) politeţea […]; 7) altruismul […]; 8) stăpânirea de
sine […]; 9) gândirea curată […]; 10) discreţia […]; 11) optimismul creator […]; 12)
jertfa […].
Salvarea noastră a fost descoperirea că numai prin culorile dragostei se poate
supravieţui în universul concentraţionar. Acesta este marele miracol al supravieţuirii
noastre. Nu ne-a fost uşor, am căzut şi ne-am ridicat şi iar am căzut, dar, până la
urmă, am izbutit. Toiagul nostru a fost rugăciunea. Ne-am rugat în comun şi ne-am
rugat în parte. Ne-am rugat pentru toţi ai noştri, pentru prieteni şi pentru duşmani, şi
ne-am rugat, mai ales, să nu ne părăsească cele trei mari virtuţi: credinţa, speranţa şi
iubirea. Mai ales iubirea (Oţel-Petrescu 2004: 356–358).

Mărturisirea bucovinencei Aspazia Oţel-Petrescu reprezintă un cod al
supravieţuirii în spaţiul concentraţionar şi în universul penitenciar, comunicând, în
acelaşi timp, un „model cultural” al trăirii într-un secol violent, opus „agresiunii
comuniste” şi având corespondent doar în celebra frescă de la Suceviţa, ce reprezintă
„scara virtuţilor”.
În tot mai bogata producţie a memorialiştilor bucovineni, un loc aparte îl
ocupă Jurnalul partizanului Vasile Motrescu, scriere insolită, căreia i s-au consacrat
mai multe cărţi5, scriere ce interesează, în primul rând, istoria recentă, prin bogăţia
informaţiilor de tot felul6.
puţină vreme mai înainte decât nişte ţărani. Ţărani, ca şi aceia, pe care acei mari bărbaţi ai neamului îi
elogiaseră în discursuri la Academie şi Parlament, în cărţi şi conferinţe. Nu pot să spun că acei
torţionari, călăi, gardieni n-au ştiut ce fac. Au ştiut. Dar n-au înţeles. N-au înţeles că atunci când i-au
ucis pe acei oameni luminoşi au început propria ucidere. O ucidere care durează şi astăzi. Românii
continuă propria lor ucidere, continuă transformarea lor din deţinuţi în supraveghetori, din victime în
călăi” (p. 74–75, passim).
5 Îngrijit de Marian Olaru, Jurnalul partizanului Vasile Motrescu se publică mai întâi în „Analele
Bucovinei”, anul XI, nr. 1, 2004, p. 125–138, anul XII, nr. 1, 2005, p. 217–237 şi anul XII, nr. 2, 2005,
p. 371–391. Documentarul de aici se constituie într-un adevărat „laborator de creaţie” în pregătirea
pentru tipar a unei lucrări singulare, consacrate rezistenţei anticomuniste din Bucovina, valorificând,
spre deosebire de ediţiile de la Bucureşti, prin ancheta de istorie orală, memoria prodigioasă a unui
martor supravieţuitor providenţial: George Motrescu. În ordinea apariţiei, cele trei ediţii sunt: Adrian
Brişcă, Jurnalul unui partizan: Vasile Motrescu şi rezistenţa armată din Bucovina, Bucureşti, Institutul
pentru Studierea Totalitarismului, 2005; Jurnale din rezistenţa anticomunistă: Vasile Motrescu, Mircea
Dobre, 1952–1953, ediţie de Liviu Ţăranu, Theodor Bărbulescu, Cuvânt-înainte de Ion Gavrilă-
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Jurnalul său consemnează evenimentele din perioada 26 mai 1952–16 iulie
1954. Spre deosebire de memoriile foştilor deţinuţi politici, redactate, cele mai
multe, la aproape o jumătate de veac după consumarea evenimentelor trăite,
Jurnalul partizanului Vasile Motrescu este un document singular în Bucovina,
evidenţiind un diarist talentat şi înzestrat cu o conştiinţă auctorială surprinzătoare:
De aici încolo, nu mai cunosc pădurile. Mă duc ca lupul, tot spre [miazăzi], cu
direcţia Pietrele Muierii. Peste noapte, am dormit sub un brad, la foc, foarte mulţumit
sufleteşte că m-a scăpat Dumnezeu în grădina lui. De cum am trecut plaiul ce duce la
Ciumârna, până unde scriu aceste rânduri, am trecut şase văi, traversând dealurile
paralel cu Obcina Ciumârnei, Poiana Micului, Frumosul […]. Adevărate minuni
dumnezeieşti se petrec cu mine. Când am scris aici, mă aflu chiar în adăpost, cam pe
la amiază. Până seara am stat în adăpost, iar peste noapte am dormit tot în adăpost
[…]. Când scriu aceste rânduri, e ora 1 noaptea. Eu cred că la această oră doarme
lumea liberă, dar eu, robul veacului al XX-lea, de acum [am] să mănânc […]. Trist,
flămând şi supărat, stau în vârf de fag şi scriu aceste rânduri […]. În vârful Gruieţului,
pe un fag am găsit scris numele meu, încă din 1944, toamna, când stam fugar pe
aceste meleaguri, de frica ruşilor. Şi atunci am trăit greu, dar nu ca acum. Atunci eram
prigonit de ruşi, acum sunt de fraţii mei români. Da, stau prigonit de fraţii trădători,
care şi-au vândut ţara şi sufletele lor dracilor din Rusia. Pentru un kilogram de zahăr
şi o litră de ulei şi-au adus ţara în suferinţă, căci acum simte şi pruncul din faşă că
trăieşte în raiul bolşevic […]. Aceste rânduri le-am scris pe un vârf de fag, pe o zi cu
soare şi miros de primăvară şi cu speranţa în suflet, că în această vară voi scăpa liber
[…]. Astăzi, am auzit sturzul întâia dată şi, chiar când scriu aceste rânduri, pe stâncă,
un fluturaş roşu saltă jucăuş în jurul meu, povestindu-mi bucuria primăverii. […]
Timpul e frumos. E cald. Zăpada se topeşte peste tot. Cântă păsări de primăvară.
Prind viaţă şi sufletele noastre, chinuite de foame, frică şi nevoi (Motrescu 2005: 26,
27, 58, 61, 64, 66).

Ca document al unei epoci şi al unei sensibilităţi umane ultragiate, acesta
ilustrează trăirea în ordinea satului tradiţional, supus cu brutalitate destructurării,
încadrându-se într-un „model românesc” al povestirii în faţa istoriei. Oralitatea
stilului, regionalismele şi formele populare (a se brodi, a clipoci, a corhăni, gruieţ,
hat, a se hodini, hrăpăioară, musafir, prelucă, sălcuţă, sihlă, şforac, şalag, şlag, şură),
bogăţia de expresii (a cădea ca musca în lapte, a face cuiva bucata, a face o raită, a fi
mort de oboseală, a fi rupt de foame, a o lăsa moale, a nu purta lacăt la gură, a o
târli, a prinde a curge lume, a scăpa la iarbă verde, a se mândri cu foamea, a sta ca pe
foc, a-şi înăcri sufletul, a-şi obloji capul, a-şi mânca bucăţica de mămăligă cu
lacrimi, a-şi omorî zilele, a umbla brambura), superlativul stilistic („amărât din cale
afară”, „aşa am slăbit de tare”, „curge apa Dunăre în colibă”, „mizerabil mă simt”,
Ogoranu, Bucureşti, Editura Nemira, 2006; Bucovineni împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George
Motrescu, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Marian Olaru, prefaţă D. Vatamaniuc, m. o. al
Academiei Române, postfaţă de Vasile I. Schipor, indice de nume de Rodica Iaţencu, Suceava, Editura
Universităţii, 2006.
6 Câteva studii, toate publicate în afara provinciei, se referă la importanţa acestuia: Adrian Brişcă,
O zi din viaţa unui partizan, „Arhivele totalitarismului”, anul VI, nr. 3, 1995; Theodor Bărbulescu,
Liviu Ţăranu, Existenţa cotidiană a unui „bandit”: cazul Vasile Motrescu, în volumul Mişcarea
armată de rezistenţă anticomunistă din România, 1944–1962, coordonator ştiinţific: prof. univ. dr.
Gheorghe Onişoru, Bucureşti, Editura Kullusys, Colecţia „Studii”, 2, 2003, p. 281–299.
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„tot ninge a potop nu altceva”, „trudă şi mare necaz”) sunt mărci ale discursului
acestui „om al munţilor” („puiul codrului”, cum mărturiseşte el însuşi într-un loc).
Interesantă este în jurnalul propriu-zis ştiinţa exploatării timpurilor. Alături de
prezent, Vasile P. Motrescu foloseşte imperfectul şi perfectul compus. Consemnarea
celor două visuri aminteşte de pagini similare ale memorialisticii detenţiei:
Noaptea, ne-am urcat în sihla de deasupra barăcii, unde am dormit peste
noapte, sub foc, la cerul liber. Peste noapte, am visat o grădină cu un fel de poame
coapte şi eu mă duceam să le strâng şi biserica de la noi din sat era prefăcută, nu era
aşa de înaltă şi în uşa bisericii era o icoană cu Domnul nostru Iisus Hristos şi o stea
roşie mare şi parcă Domnul Iisus călca steaua în picioare […]. Peste noapte am visat
că în colţul livezii, la tata, era un tricolor în văzduh. Dinspre miazăzi, veneau plutind
steaguri tricolore, cu cruci roşii pe ele şi o mulţime de păsări albe strălucitoare
mergeau spre miazănoapte, de numai alb era cerul (Motrescu 2005: 40, 42).

Şi în cazul autorilor bucovineni, trebuie să recunoaştem că „nu toată
memorialistica închisorilor are valoare estetică”. Printre ei există „talente spontane”
dar şi „naratori naiv-stângaci”. Unii dintre ei sunt metodici, cu dispoziţii reale pentru
analiză şi sinteză, depăşind uneori narcisismul inerent memorialistului. „Dorinţa
epică de a povesti” este expresia „ruperii contractului tăcerii”, impus de puterea
comunistă.
Miza cea mai importantă a povestirii este „transformarea ocaziei de a povesti
într-un catharsis necesar”. Discursul capătă, în multe cazuri, „un puternic relief
identitar”, devenind „reabilitant şi contraofensiv”. Astfel, povestirea, pe lângă
„funcţia terapeutică”, devine „o formă a justiţiei”:
Fosta victimă devine erou al povestirii, trece prin diverse probe, încercări,
pentru a izbândi, în cele din urmă, ca eroii din basme […]. Victoria deportaţilor [şi a
celor întemniţaţi] asupra propriului destin […] exprimă, într-un plan mai general, o
victorie a binelui asupra răului. O etică exemplară pare astfel a funcţiona, o etică pe
care povestirea o prezintă ca realizată […]. Iese astfel la iveală o miză mai importantă
a povestirii vieţii, aceea de a reabilita victimele şi de a atribui unei instanţe imanente
puterea de a le face dreptate (Cesereanu 2006: 149–150, 151).

Stilistic, procedeul e marcat prin înlocuirea povestirii la persoana I singular cu
povestirea la persoana I plural. În felul acesta, relatarea este asumată în numele unui
grup (deţinuţii politici, deţinuţii politici legionari, femeile deţinute pe motive
politice, deportaţii), cu care memoria îl face solidar pe povestitor.
Ca şi faptele consemnate în eposul eroic al vremurilor de glorie, suferinţa
imensă a românilor din veacul trecut are, frecvent, măreţia şi nobleţea tragediilor din
Antichitate. Fără să culpabilizeze neamuri ori oameni nevinovaţi, ei îşi susţin
dăinuirea, mai cu seamă, în curăţenia şi simplitatea vechilor ceremonii şi ritualuri de
perpetuare a memoriei colective.
Gulagul („Arhipelagul Gulag”, „imperiul Zek(a)”, „infernul concentraţionar”,
„o maşină de înghiţit şi de tocat, ţară a închisorilor, a zidurilor şi a sârmei
ghimpate”, „imperiul apelor tenebroase”, al corupţiei morale şi al dezumanizării,
„leagăn al unei civilizaţii umane pervertite, demonizate încă de la naştere”, „un uriaş
abator uman”), aşa cum apare la Alexandr Soljeniţîn în al său „arhetip al memoriilor
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de detenţie moderne”, reprezintă „toposul literar” care decide şi în cazul
memorialiştilor bucovineni. Ei nu sunt „epigoni tematici” şi nici simpli „oamenimemorie”, ci, în primul rând, ei sunt martori şi mărturisitori. În scrierile lor, Gulagul
este „infern”, „abatorˮ, „malaxor”, „sclavie multiformă”, o „ţară-ţarc” şi o „ţarădubă”, în care funcţionează un aparat de exterminare necruţător. Scrierile lor n-au
avut impactul pe care l-au produs, deşi târziu, scrierile de samizdat ale
memorialiştilor ruşi. Aproape la fel ca în Occident, unde opinia publică refuză să
înţeleagă, multă vreme, ororile Gulagului, prin „orbire şi complicitate”, în Bucovina,
memorialistica detenţiei politice din perioada regimului comunist continuă să apară
şi astăzi într-un anonimat ce nu se explică doar prin inapetenţa bucovinenilor pentru
„recucerirea memoriei” confiscate şi purificarea acesteia. Cu o singură excepţie,
cartea Aniţei Nandriş-Cudla, memorialistica bucovinenilor, în cea mai mare parte a
sa, lipseşte încă din bibliografia consistentă a Gulagului şi din exegeza naţională a
temei. Fără a se putea bucura de ediţii îngrijite, tipărite în tiraje mici, sub egida unor
edituri modeste de provincie, fără şansa de a putea circula pe marile coridoare ale
cunoaşterii contemporane şi fără o critică de impunere în ierarhia valorilor, scrierile
memorialiştilor bucovineni ilustrează drama „lumii marginale” şi în raport cu
lucrările româneşti de referinţă ale genului, consacrate Gulagului.
În acest cadru, la împlinirea a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române,
comunicarea noastră ar putea reprezenta şi un prilej de reflecţie asupra temei, în
general, într-o perioadă în care preocupările de acest fel au devenit deja rarisime în
Bucovina. Apariţia cărţii lui Daniel Popa, Povestea familiei Motrescu din Vicovu de
Jos. Luptele partizanilor anticomunişti din Bucovina, 1944–1958, valorificând 16
mărturii, înregistrate în octombrie 1999, este o dovadă elocventă în acest sens:
În epopeea familiei Motrescu poate fi citită, prin extensie, soarta ţărănimii
române, pedepsite de ideologia şi practica regimului adus de armata roşie fie la
obedienţă totală în condiţiile luptei de clasă, fie la exterminare. [În paginile cărţii],
viaţa se împleteşte în aşa măsură cu istoria, libertatea cu teroarea şi demnitatea cu
moartea, încât paginile capătă o solemnitate de tragedie antică (Rusan 2015: 9, 10).

În contextul „răscumpărării”, „administrării” şi valorizării memoriei,
preocupările în cadrul temei – credem noi – trebuie continuate, mai presus de toate,
ca problemă prioritară, de onoare şi responsabilitate.
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The dissertation Memoirs in Bukovina Dedicated to the Communist Regime
Concentration Space. Thematic Constants and Aesthetic Values capitalizes on the results of a
research project inaugurated around 2000.
In proposing to promote the contribution of the Bukovinians in this field, our research
presents first, in chronological order, the Romanian memoirs in this part of the country:
Dumitru Nimigeanu, Însemnările unui ţăran deportat din Bucovina, Paris, 1958 (with
subsequent editions: London, 1960; Timişoara, 1993); Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani în
Siberia. Destin bucovinean, Bucharest, 1991 (subsequently with a title change: Amintiri din
viaţă. 20 de ani în Siberia, Bucharest, 2006); Ilie Popescu, Ion Cozmei, Drumul spre
Golgota, Iaşi, 1994; V. Blănaru-Flamură, Cazaciocul groazei din Valea Piersicilor. 804 zile
şi nopţi în lanţurile morţii, Bucharest, 1996; Ion Nistor, Amintiri din închisoare, ClujNapoca, 1997 (reissued in Bucharest in 2001 and 2003); George Ungureanu, Camera
Zero,Timişoara, 1998; Vasile Lazăr, Şase ani în infern, Timişoara, 2000; Teodor M.
Gherasim, Astride Two Worlds [Călare pe două lumi], Tigard-Oregon, 2000 (with a
Romanian edition, Suceava, 2010); Aspazia Oţel-Petrescu, Strigat-am către Tine, Doamne…,
Botoşani, 2000 (new edition, 2004); Marioara Cenuşă, Începutul amarului, Bucharest, 2004;
Amintirile lui Cozma Pătrăucean, Bucharest, 2004; Filaret N. Toma, Pe drumul pavat cu
ghimpi. Amintiri, Suceava, 2005 (2nd edition revised and added, Suceava, 2013); Vasile S.
Cârdei, Visuri şi temniţe. Memorii, Câmpulung Moldovenesc, 2006; Victor Leahu,
„Starţun”. Între temniţă şi veşnicie, Roman, 2006; Constantin Hrehor, Muntele mărturisitor.
Anii rezistenţei–anii suferinţei, Iaşi, 2002 (new edition, 2012); Jurnalul partizanului Vasile
Motrescu, Rădăuţi, Bucharest, 2006 (different editions); Dumitru Oniga, Urme. Lacrimi,
sânge şi morminte, Suceava, 2007; Gheorghe Motrescu, „M-au distrus, dar încă nu m-au
învins”. Memorii, Cluj-Napoca, 2007.
In this context, the dissertation also highlights the issue of the memoirs in Bukovina /
“thematic constants and similarities”: the living in the order of the traditional society and its
brutal destruction; arrest, investigation, investigators, torture, terror; daily life in the
concentration universe, survival strategies in the inferno of the communist prisons, life in
post-detention, the aesthetic value of the memoirs in Bukovina (stakes and storyline
functions, particularities of the discourse), the destiny of the memoirs in Bukovina dedicated
to the concentration space.
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