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Pe  15  decembrie  m-am  trezit  la  ora  4 .00  dimineata  si  m-am  pregatit  de  drum 

. Afara  era  o  vreme  de  nu-ti  venea  sa  scoti  nici  un  caine  din  casa ... 

Ningea  si era  ger . Asta  la  Bucuresti . 

La  telefon  nu  se  putea  face  comanda  la  nici o  firma  de  taxi . Pe  la  5 . 

15  am  iesit panicat  pe  usa  cu  geamantanul  si doua  sacose  mari cu carti si  CD -

uri  cu  colinde  de  Craciun   pentru  romanii  din  Cernauti . Alrgam  cu 

ele  pe  strada  disperat  sa  ies  pe  un  bulevard  cu  gandul 

sa  prind  un  taxi  si  sa  nu  pierd  trenul . 

Ajung  in  bulevard  si  toate  taxiurile  erau  ocupate . Intr - un  tarziu  prind  un  taxi , 

il  coving pe  sofer  sa  accelereze  si  ajung  la  5 . 45  la  Gara  de  Nord . 

Ma  reped  la  casa  de  bilete  si strig " Un  bilet  la  Intercity  pana  la  Suceava ! " 

Casiera  ma  priveste  placid : " Ce  Intercity  visezi  dom'le ? S-

au  anulat  o  gramada  de  trenuri inclusiv  Intercity - ul de  care  spui " . 

Simt  ca  ma  ia  cu lesin . Zic  : " Dar  doaman  ce  fac  eu ? 

Ca  trebuie  sa  ajung  neaparat  la  Cernauti ... "  Doamna  se  uita  la  mine  ca  la  " 

nebuni  " si ma  intreaba  : " Cand  vrei  sa  ajungi  dom'le  la  Cernauti ? Azi ? 

Dumneata  nu  vezi  ce - i  afara  ? 

Toata  Moldova  e  sub  "  cod  portocaliu  ...Mai  aveti  un  tren  pe  la  11 , 

dar  deja  e  anuntat  ca  are  intarziere  120  de  minute  ... Deocamdata " mai 

adauga  doamna  de la  casa . Intru  intr-un  fast - food  sa - mi  trag sufletul . 

Beau  un  ceai  cald  sa-mi  revin  si - mi fac  planul " de  atac " . Iau  un 

taxi  si  ajung  la  autogara  Obor . Am  noroc  si  reusesc  sa  ma  sui intr-

un  autocar  care  pleaca  la  7 .00 dimneata  spre Suceava . 

Ar  fi  trebuit  sa  ajungem  la  ora  14. 30 la  destinatie . 

Pe  drum  un  TIR  rasturnat  incurca  traficul  si  ajungem  la  ora  16 . 00 

la  Suceava  . Aici ma  intalnesc  cu  profesorul  Stefan  Plugaru  . 

Mancam  rapid  un  sandvis  si  ne  gandim  ce  sa  facem . 

O  masina  ne  asteptase  pana  la  15 .00  sa  ne  duca  la  Cernauti . Vazand 

ca  intarziem  masina  a  plecat  pentru  ca  avea  un  termen stabilit  , 

trebuia  sa  ajunga  la  ora  18 .00  la Cernauti . Vorbim  cu  prietenii  din 

Cernauti  si  aflam  ca  ne  asteapta un  microbuz  in  Vama  Siret  dar  nu  mai  mult 

de  45  de  minute  . Angajam  un  taximetrist care  lucreaza  la " egru " 

si  care  negociaza  dur  cu  noi  : " 

Eu  va  duc  dar  nu  stiu  daca  mai  pot  sa  ma  intorc , 

daca  nu  se  blocheaza  soseaua , nu  vedeti  ce-i  afara ? 

Unde  ati  plecat  pe  vremea  asta ? " 



n  fine  comunicam  cu  soferul  de  microbuz  telefonic  si 

reusim  cu  putin  noroc  sa  ajungem  la  timp . Ne 

suim  in  microbuz  si  intram  in  vama : vama  romana  o  trecem  repede . 

Apoi  ne  asezam  la  coada  la  vama  ucraineana . 

Multe  masini  particulare  dar  si  multe  microbuze pe  ambele  sensuri 

cu  numere  de  Suceava , Botosani  si  Cernauti  . Majoritatea  sunt  romani 

din  satele  romanesti  din  Romania  si  din  Regiunea  Cernauti  . 

Se  ocupa  cu  micul  trafic  si  recunosc  ca  nu  au  alte  surse  de  venit " 

Pensiile  sunt atat  de  mici  ca  practic  suntem  condamnati  sa  murim  de  foame . 

Chiar  si  salariile  sunt  intre  50 si  200  de  euro . Cum  poti  sa  supravietuiesti 

cu  banii  astia ? se  lamenteaza  satenii  romani  din  Ucraina . O 

doamna  imi  spune  ca  este  din  Cernauca . 

Mama  domnei  era  de  origine  germana . 

Nu  vorbeste  decat  cateva  cuvinte  in  germana . 

Le  era  frica  sa  vorbeasca  in  casa  germana . " 

Mama  se  temea  sa  nu  ne  scapam  la  scoala  ca  suntem  germani . 

Aveau  mare  " boala " sovieticii  si pe  nemti  dar si  pe  romani  , 

imi  explica  sateanca . In  fine  trecem  vama  si  ne "  insurubam 

"  pe  soseaua  alba  ce  serpuieste  printre  dealurile  " mandrei  Bucovine " . 

Totul  este  acoperit  de  zapada  , copacii , brazii 

sunt  impodobiti  cu  ghirlande  si  podoabe  de  omăt  şi  totul  seamănă  cu  un  peis

aj  de  basm ...Ajungem  si  la  Cernauti  la  H. Kiev cu  putin  inainte  de  ora  20 .00 

dupa  vreo  13  ore  de  " marş  forţat  " , prin  viscol , 

ninsoare  si  sosele  aproape  impracticabile .  La  H . Kiev  ne-

am  intalnit  cu  ceilalti  16  romani  veniti  de  la  Suceava  si  Iasi  sa  participe  la  la

nsarea  mai  multor  carti  . Doua  dintre  carti  trebuiau sa  fie 

lansate  chiar  de  autorul  lor  Stefan  Plugaru - 

seful  filialei  Husi  a  Asociatiei  Culturale  " Pro  Basarabia  si  Bucovina " . Lansarile 

de  carti  avusesera  loc  la  sediul  Societatii  Culturale  " Mihai  Eminescu " 

din  Cernauti  si  cu  participarea  presedintelui  acestei  societati  Dl  Vasile  Bacu , 

a  fostului  presedinte  al   ONG -ului  Dl  Arcadie  Opaiţ , 

a  celor  16  romani  veniti  de  la   Suceava  si  Iasi si  a  lui  Iurie  Levcic -

  directorul   Cenrului  Bucovinean  de  Arta pentru conservarea  si  promovarea 

culturii  trditionale  romanesti  Cernauti .  La  invitatia  D-lui  Director  Iurie  Levcic 

am  mers  cu  totii  la  masa  la  un  restaurant . 

Pe  drum  am  admirat  frumosul  brad  impozant  si  luminat  dar  si 

un  mic  patinoar  facut  " cu  bani  romanesti  de  catre  un  investitor  care  a  dorit 

sa  ramana  anonim " . Iata  ca  mai sunt  si  " investitori  romani  " 

care  au  ramas  cu  " inima  română " . 

La  restaurant  un  meniu  bogat  si  variat  a  fost  oferit  de  Dl Iurie  Levcic  si 

vinul  a  curs  din  belsug . Am  facut  cunostinta  cu  ceilalti 

romani  veniti  din  nordul  Romaniei : Dl  colonel ( r ) Abutnaritei - 

fost  consilier  militar  al  Armatei  R . Moldova  in  razboiul  din Transnistria , 

in  prezent  consilier  cultural  la  Consiliul  Judetean  Suceava , Dl  Petre  Horvat - 



Director  General  al  " Centrului  Cultural  Bucovina " din  Suceava , 

Carmen  Veronica  Steiciuc - scriitoare  din  Suceava , muzicologi , oameni  de  litere 

, patronii  postului  " Suceava  Pus  Tv " , etc . Langa  mine  s-a 

asezat  Dl  Arcadie  Opaiţ . Vinul  a  inceput  sa  " dezlege  limbile " 

atat  ale  oaspetilor  cat  si  ale  gazdelor . 

Dl  Arcadie  Opaiţ  incepuse  sa  explice  cu  gesturi  largi  " 

cât  a  tras  şi  cât  a  muncit  pentru  românii  din  Regiunea  Cernăuţi " . 

Unii  insa  nu  veneau  pentru  prima  oara  la  Cernauti  si  l-

au  rugat  sa  precizeze  si  " 

de  cate  ori  a  fost  medaliat  de  Ucraina  cu  cele  mai  inalte  ordine  " ceea  ce  l-

a  cam  deranjat . Altii  l-au  rugat  sa  povesteasca  in  ce  " imprejurari " 

a  obtinut  titlul  de  " baron  " . Pana  la  urma  a  recunoscut  ca  bunicul  sau  " 

era  Cavaler  de  ... " adica  nu  era  " baron  "  si  ca  titlu  i-

a  fost  acordat  cu  trei  ani  in  urma  la  Moscova  la  o  ceremonie  la  care  a  partic

ipat  insusi  fostul  Patriarh al  Rusiei  Alexei  al  II -lea . 

Ca  sa  vezi  !  Seara  tarziu  am  plecat  cu  totii  la  H . 

Kiev  unde  am  fost  cazati  prin  grija  si  pe  cheltuiala  lui  Iurie  Levcic . 

A  doua  zi  ne-am  trezit  la  or  9 .00  si 

dupa  micul  dejun  am  plecat  la  Palatul  Filarmonic  ( peste  drum 

de  fostul  Hotel  Bristol , se  vede  si  azi  firma  fostului hotel  romanesc cocoţată 

la  8- 9 metri  inaltime ) . 

Sala  de  spectacol  era  plina  cu  copii  veniti  din  Romania  , R 

Moldova  si  Regiunea  Cernauti  sa  cante  si  sa  " joace  " pe  scena . 

Mai  erau  circa  20  de  romani  din  Romanai  si  cam  tot  atatia  din  R . 

Moldova  dar  si  zeci  de  romani  - 

bucovineni  care  au  infruntat  rigorile  iernii  si  au  venit  cu  mic  cu  mare  din  satel

e  lor  din  Nordul  Bucovinei   la  Festivalul  de  folclor  romanesc  si  muzica  traditio

nala  romaneasca  " Sa - mi  canti  cobzar " organizat  de  Dl  Director  Iurie  Levcic . 

Au  fost  prezenti  si  cativa  lideri  de  ONG -

uri  romanesti  printre  care  Dl  Vasile  Tarateanu  si  Dl  Vasile  Bacu . 

De  regula  nu  participa  toti  la  anumite  actiuni  culturale  pentru  ca  nu  stiu  sau  n

u  vor  sa  colaboreze . Ori  sunt  ambitiile  prea  mari  , 

ori  cineva  baga  intentionat  " zâzanie " 

intre  liderii  romanilor  din  Regiunea  Cernauti . 

Cert  este  ca  nu  colaboreaza  si  nu  se  inteleg  iar  asta  se  rasfrange  negativ  as

upra  Comunitatii  Romanesti  din  Regiunea  Cernauti  care  rămâne  dezbinata  fiind

  astfel  perfect  vulnerabila . Nu  a  fost  prezent  cuplul  Cernova - Luceac , 

dar  am  auzit  atatea  lucruri  despre  cei  doi  incat  as  putea  scrie 

cu  usurinta  o  opera  dramatica  in  mai  multe  volume  despre  cei  doi . 

Genul  dramatic  ar  proveni  nu  de  la  vreo  " drama  "   din  viata  " academicienei  " 

Alexandrina  Cernov  ci  dimpotriva  genul  dramatic  si-

ar  trage  seva  din  dramele  romanilor  care  au  " interactionat  "   cu  " 

tovarasa  Cernova  pe  vremea  URSS  cand  ocupa  functia  de  secretar  al  PCUS  

pe  Universitatea  Cernauti  , calitate  in  care  a  contribuit  din  plin  la " 



epurarea  studentilor  romani "  , 

care  erau  prinsi  ca  detin  sau  citesc  carti  romanesti , pe  care  " vigilenta  " 

secretara  de  partid  îi  considera " nationalisti  care  ar  trebui  executati " . 

De  altfel  in  urma  denunturilor , din  cei  patru  studenti  romani  arestati  la  o 

singura " actiune " , unul  ditre  studenti  a  murit  in  timpul  anchetei  KGB . 

Oare  o  putea  sa  " doarma  linistita "  Alexandrina  Cernov 

cand  stie  ca  are  pe  consiinta  moartea  sau  exmatricularea  unor  studenti  romani

  " vinovati  de  crima " ca  citeau  carti  romanesti  in  perioada   URSS ? " Da , 

doarme  linistita  Cernova , mi-au  spus  niste  romani - 

bucovineni  prezenti  la  Festival . 

Doarme  linistita  pentru  ca  ea  nu  are  nici  o  picatura  de  sange  romanesc , nici 

macar  vreun  strabunic  indepartat  nu  a  fost  roman  ! " Mi -

au  prezentat  cu  amanunte  arborele  genealogic  al  " tovarasei  Cernov " 

care  pe  o  linie  merge  pana  pe  malurile  Volgai  iar  pe  cealalta  linie  ajunge  toc

mai  la  Marea  Rosie  ! " Dar  vorbeste  bine  romaneste  ..." remarc  eu  . " Pai , da , 

rad  bucovineni  mei  , a  invatat  romana  la  scoala la  Bucuresti . Taica -

su  a  fost  ofiter  NKVD , a  activat  la  " Spetnaz " . Dupa  razboi  a  fost  " 

recompensat  "  si  trimis  functionar  la  Ambasada  URSS  la  Bucuresti . 

A  fost  chiar  administratorul  ambasadei . Cand  s-a  intors  studenta  anul  III s-

a  declarat  " studenta ucraineana " desi  ea  nici  ucraineana  nu  este . Mama - 

sa  era  o  ferventa  si  fanatica  evreica - rusoaica  total  bolsevizata . 

Primul  ei  sot  lucra  la  Televiziunea  de  Stat  a  URSS  , 

era  un  alt  monstru  cu  chip  de  om " isi amintesc  companionii  mei 

.subinteles  Despre  sotul  actual  al  Cernovei , Ilia  Luceac  am  aflat  ca  " 

este  ucrainean 

si  îi  învaţă  româneşte  pe  preoţii  ucraineni  repartizati  in  satele  romanesti " . 

Pentru  ca  respectivii  preoti  sa  inteleaga  exact  ce-

i  framanta  pe  romanii  din  raioanele  romanesti  si  sa  poata  redacta  " 

note  informative " despre  Comunitatea  Romaneasca  pe  care  ulterior  le  predau  " 

stapanilor  " de  la  Kiev . Bucovinenii  radeau  : " Fericita  Bucovina / Cu  Luceac  si-

Alexandrina " . Altii  spuneau  cu subinteles  " Odiosul  si  Sinistra 

"  .  Tot  romanii  de  acolo  mi-

au  relatat  ca  Cernova  a  primit  la  cererea  expresa  a  lui H . R Patapievici  40 . 

000 de  roni  ca  sa  faca  o  " biblioteca  romaneasca " . 

Cernova  a  luat  banii  Statului  Roman  si  in  sediul  societatii  sale  a  amenajat  bib

lioteca  intr-o  camera  .  Adica  a  cumparat  niste  rafturi  de  2 - 3 . 

000  de  lei  iar  cartile  le-a  strans  din  donatii . 

Jaf  pe  banii  Romaniei  si  ai  Natiunii  Romane  !  Eram  nelamurit  : 

de  ce  era  Patapievici  " protectorul  " suprem  al  Cernovei  ?  Mi  s-

au  dat  explicatii  : H . R . Patapievici  este  un  evreu  - ucrainean  . 

Tatal  sau  era  traducator  in  anii  '50  la  Inaltul  Comandament  Sovietic  de  la  Ba

den - Austria  si  era  un  "  om  de  mare  incredere  al  sovieticilor " . Mda , 

acum  se  " leaga "  mai  multe  , mi-am  zis .   Am aflat multe alte lucruri despre alti 

KGB-isti care desi sunt septuagenari nu se lasa deloc ... Adica se lasa doar " dirijati " 



spre comunitate romaneasca pe care " o sapa si o infiltreaza cu spor " in continuare . 

Continua sa faca si azi ceea ce au invatat in perioada URSS . 

Dar  in  spiritul  Sarbatorilor  Craciunului  care  se  apropie  ma  opresc  deocamdata  

aici si  nu  am  spus  nici  10 %  din  ceea  ce  am  aflat  despre  cuplul  " Cernova - 

Luceac " .  Altfel  Festivalul  " Sa- 

mi  canti  cobzar  "  a  fost  minunat  iar  copiii  care  au  evoluat , 

au  cantat  si  au  dansat  au  fost  cu  totii  magistrali  si  al  fel  si profesorii  lor , 

indiferent  de  regiunea  sau  tara  de  unde  au  provenit  . 

Primaria  Cernauti  a  impartit  premii  la  toti  participantii  prin  Directoarea  de  Relat

ii  Internationale . 

A  vorbit  si  cosulul  Romaniei  la  Cernauti  inimosul  si  neobositul  Domn  Ciubotaru

  Ioan  Cornel . Domnia  - 

Sa  este  permanent  si  omniprezent  in  mijlocul  Comunitatii  Romanesti  , 

mereu  gata  sa- i  sprijine  cu  " vorba  si  cu  fapat " . 

Pe  fosta  consul  general  Popa  Tatiana  nu  am  reusit  s- o 

cunosc  deoarece  in  ultimii  doi  ani  nu  a  avut  nici  un  fel  de  contact  cu  romanii

  din  Regiunea  Cernauti  . In  urma  numeroaselor  reclamatii , 

a  fost  "  rechemata  definitiv  "  la  Bucuresti  pe  data  de  15 . 11 . 2012 . 

Desi  este  pensionata  pentru  limita  de  varsta  inca  din  ianuarie  2012 

Popa  Tatiana  si-a  bagat  " pilele  in  actiune " ( se  lauda  ca  " are " 

un  fost  secretar  de  stat  in  MAE  care  a  fost  si  ministru  plin  vreo  doua  luni ) 

si  a  reusit  sa  smulga  " numirea  de  consul "  la  Toronto  , in   Canada , 

unde  este  maritata  fiica-sa  care  tocmai  a  nascut  in  vara . 

De  ce  sa  plece  la  Toronto  un  consul  tanar  si  activ  si  de  ce  sa  nu  ocupe  po

stul  de  consul  bunicuta  pensionara  Popa  Tatiana ? 

De  altfel  cat  a  sta  la  post  la  Cernauti  , Popa  Tatiana  a  avut  trei  " surse " 

mari  si  late : doua " surse " din  Cernauti , dintre  care  una  era  Cernova  care-i  " 

susura  la  urechea  doamnei  consul  numai  informatii  expirate  si  desigur  cu  voie 

 de  la  stapanirea  de  la  Kiev " iar  cea  de-

a  treia   sursa  era  ambasadorul  roman  de  la  Kiev  " 

care  de  cate  ori  venea  si  pleca  la  Bucuresti  sau  la  Kiev , 

innopta  la  resedinta  consulei  Popa  Tatiana , care  e  vaduva , 

impotriva  oricaror  uzante  diplomatice " , se  plang  romanii  din  Cernauti . " 

Dar  in  sfarsit  s-a  facut  dreptate  , a  fost  rechemarta  definitiv  Baba - Cloanta " 

spun  ei  veseli . Am  vorbit  si 

eu  la  final  impreuna  cu  Profesorul  Stefan  Plugaru  care  a  prezentat  succint  cel

e  doua  carti  scrise  de  el  " 

Ierarhi  ai  Mitropoliei  Basarabiei  in  perioada  interbelica " si  " Basarabia - 

doua  secole  de  suferinta  de  la  tragedie  la  speranta " . 

Eu  am  indemnat  pe  romani  " sa  vorbeasca  si  sa 

cante  in  continuare  romaneste " . 

Apoi  am  impartit  celor  prezenti  aceste  carti  dar  si  vreo  40  de  CD -

uri  cu  Colinde  de  Craciun . 

Am  vazut  lacrimile  de  bucurie  din  ochii  romanilor  de  acolo  in  timp  ce  imparte



am  cartile  si  CD -urile  si  mi-am  spus  ca  s-0a  meritat  tot  efortul  si 

toata  cheltuiala . Un  batran  fost  deportat  in  1949  mi - a spus  in  timp  ce-

i  dadeam  cd -UL  : " Sa  nu  ne  uitati  mai  Romanilor  si  noi  suntem  tot  Romani  ! 

" . Mi -au  dat  lacrimile  si  i-am  spus  " Stati  linistiti , 

Noi  nu  o  sa  va  uitam  niciodata ! " . 

Am  fost  solicitat  de  catre  o  frumoasa  bucovineanca  Jitaru  Carolina  si  am  dat  

un  scurt  interviu  pentru  Radio  Ucraina  International . 

Am  multumit  inclusiv  autoritatilor  ucrainene  locale  pentru  sprijinul  acordat  Comu

nitatii Romanesti  pentru  a  desfasura  aceste  manifestari  culturale  periodice . 

Apoi  Dl  Director  Iurie  Levcic  ne-

a  invitat  la  masa  pe  cei  din  Romania  si  din  R. 

Moldova  la  sediul  Centrului  Bucovinean  de   Arta  . Bucatele , 

delicioasele  sarmalute  si  vinul  au  fost  oferite  de  diferiti  romani  localnici . 

Au  fost  prezenti  la  masa  si   Dl  Consul  Ciubotaru  Cornel , 

simpatica  redactora  Jitaru  Carolina  dar  si  un  coleg  al  ei  de  la  Sectia  Romana 

 a  Radio  Ucraina  International . Am  ras  si  am  povestit  pana  seara  tarziu . 

A  doua  zi , luni ,   am  plecat  cu  o  masina  cu  sprijinul  D-

lui  Iurie  Levcic  pana  la  Suceava  si  seara  pe  la  ora  24 . 00 am  ajuns  acasa . 

A  fost  un  tur  de  forta  de  trei  zile , dar  cu  toate  obiectivele  atinse . 

Ba  mai  mult  s-a  discutat  si  de  posibila  aparitie  a 

unui  ziar  romanesc  la  Cernauti . Singurul  impediment ar  fi  gasirea  unei  " 

sponsorizari " lunare  de  minimum  1. 000 de  euro  , pentru  cel  putin doi  ani , 

ca  sa  poata  fi  scoase  tiraje   de  3 - 4 . 000 de  exemplare  . 

Pana  incepe  ziarul  sa  faca  " rating " . Ei  , 

dar  Dumnezeu  este  mare  si  poate  ca  se  va  rezolva  si  asta  ! 

In  timp  ce  tocmai  scriu  articolul  crainica  anunta  cu  vadita  emotie in  glas  : " 

In  Ucraina , in  Regiunea  Transcarpatia  , 

a  fost  votata  limba  romana  ca  limba  regionala  de  stat ! " 

Deci  iata  ca  nici  un  efort  nu  este  in  zadar 

!  Si  iata  ca  exista  si  Dumnezeu  !  "   Un  articol  de  Dacian  Dumitrescu  ( 

acest  articol  va  apare  pe  RBN  PRESS ( www.rbnpress.info )  ) 

dar  poate  fi  preluat  de  toate  publicatiile  romanesti  din  tara  si  de  pretutindeni ) 

http://www.rbnpress.info/

