
“Pentru o martirologie fara hotare
“MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALB™

£I FALSIFICATORII ISTORIEI

“În cei nici zece ani de când Ucraina a devenit în mod
instantaneu stat independent ideologii na∞ionalismului ucrainean
de prin partile locului cauta cu înfrigurare s¶ aplice istoriei
∞inutului nostru, în special din ultimul secol al mileniului trecut,
interpret¶ri cât mai coordonate §i cât mai plauzibile (din punctul
lor de vedere), încercînd s¶ împace si s¶ fructifice vechile
poncife ale istoriografiei sovietice despre «eliberarea» Nordului
Bucovinei cu imperativele reie§inde dintr-o cu totul alta situa∞ie,
adica din cea existenta acum. £i cu cât mai insistente au fost
aceste c¶utari, cu atât mai surprinz¶toare au fost rezultatele,
reu§indu-se doar pe parcursul câtorva ani sa se aplice, fa∞a de
unele §i acelea§i momente-cheie ale istoriei Bucovinei, «grile»
total opuse, afirmându-se initial ca perioada de stapânire sovietic
ar fi fost o  perioada de ocupatie, pentru ca mai târziu sa se spuna
ca aceasta n-a fost decât una de... statalitate ucraineana. Anume
în baza acestei «concep∞ii» majoritatea institutiilor de stat si celor
publice din regiunea Cern¶u∞i i-au s¶rb¶torit jubileele de 60 de
ani de la constituirea lor. 

“£i mai radical s-a schimbat «viziunea» acestor ideologi
asupra unor asemenea evenimente tragice, §i înc¶ sângerânde în
sufletele românilor de pretutindeni, ca masacrele de la Lunca §i
Fântâna Alb¶. 

“Bunoar¶, s-a ajuns pân¶ acolo ca s¶ se afirme în presa ucrai-
nean¶ din Cern¶u∞i c¶ uciderea în mas¶ a românilor la Lunca în
noaptea de 7 spre 8 februarie 1941 nu ar fi fost decât «o fapt de
eroism a gr¶nicerilor ucraineni (!) care, fiind pu∞ini la num¶r, au
f¶cut fa∞¶ unui grup înarmat (!) foarte numeros de români care au
încercat s¶ atace grani∞a de stat...». 

“Speram atunci c¶ ar fi fost vorba doar de un act accidental,
fiindca nu ne puteam imagina ca memoria atâtor victime nevino-
vate ale unui regim criminal ar putea fi terfelit într-un mod atât
de pagân §i la§. Dar, dup¶ câte se vede, ne-am în§elat amarnic,
fiindc¶, iat¶, acum a venit §i rândul martirilor de la Fântâna Alb¶
s¶ fie batjocori∞i §i mai mâr§av, ei fiind numi∞i de ziarul Ceas
drept «provocatori», «fasci§ti» §i «ageni ai siguran∞ei române»,
ceea ce n-a cutezat s¶ fac¶ nici fostul KGB sovietic. Într-un
articol intitulat chiar «Provocarea de la frontiera româneasc¶»
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(num¶rul din 22 iunie 2001, 25), semnat de redactorul §ef al
acestei publica∞ii – P. Kobevko §i oferit cititorilor sub
însp¶imânt¶toarea rubric¶ : «SEPARATISM»!

“Fântâna Alb¶ §i Lunca – 
acte de sacrificiu colectiv f¶r¶ precedent în istoria modern¶!

“Citind «Provocarea...» din Ceas, care este ilustrat¶ §i cu o
hart¶ segmentat¶ a României, cu Transilvania prezentat¶ în negru
§i cu Bucovina, Sudul Basarabiei §i Transnistria ha§urate, înso∞it
de ni§te note explicative deosebit de stranii §i curioase, asupra
c¶rora vom reveni pu∞in mai încolo, toate fiind plasate la titlul
«M¶rirea teritorial¶ a României (1861-1945)». Adic¶ aceast hart¶
§i notele explicative la ea sunt menite s¶ înfieze masacrul de
acum 60 de ani de la Fântâna Alb¶ drept argument c¶ în istoria sa
România ar fi promovat o politic¶... expansionist¶ fa∞¶ de vecini,
ba mai mult, s-a extins teritorial pe seama altor state! Motivul
respectiv nu constituie o noutate pentru cititorii acestei publica∞ii,
articole cu asemenea idei fiind publicate în paginile ei în mai
multe rânduri. Îns¶ pentru prima dat¶ se face referin∞¶ la cea mai
mare tragedie a românilor din Nordul Bucovinei cu inten∞ia de a
sus∞ine o asemenea afirma∞ie aberant¶ §i neroad¶, care nu are nici
o tangen∞¶ cu realitatea istoric¶, lucru de altfel foarte bine cunos-
cut §i de promotorii acestor blasfemii insult¶toare, dar, dup¶ cum
se §tie §i dup¶ cum au dovedit-o nu o singur dat¶ provocatorii de
la Ceas, scopul scuz¶ mijloacele, fiindc¶ nu miile de victime
nevinovate de la Lunca, Fântâna Alb¶, din Kazahstan §i de la
Onega, nu împu§ca∞ii de-a lungul întregii frontiere impuse arbi-
trar la sfâritul lunii iunie 1940 de c¶tre ocupan∞ii sovietici au fost
provocatori, ci dezgust¶torii mâzglitori de hârtie de la Ceas §i-au
asumat cu bun §tiin∞¶ un asemenea rol, deoarece s-au v¶zut peste
noapte st¶pâni peste o frântur¶ de neam românesc, care nu are alt
vin¶ decât cea de a fi existat aici de peste dou¶ milenii, de a fi
avut o istorie glorioas¶ prezent¶ §i acum atât de evident §i atât de
adânc în acest mult p¶timit p¶mânt al ¢¶rii de Sus a lui
Alexandru cel Bun §i a lui £tefan cel Mare.

“Având un asemenea trecut §i o ne∞¶rmurit¶ mândrie de
neam, ∞¶ranii no§tri mioritici s-au decis în acel aprilie însângerat
din 1941 c¶ e mai bine, dac¶ nu vor fi l¶sa∞i s¶ se duc la fra∞ii lor,
s¶ moar¶ împu§ca∞i la grani∞a  nefireasc¶, s¶ fie h¶itui∞i prin
p¶dure ca ni§te fiare s¶lbatice decât s¶ tr¶iasc¶ sub cizma
str¶inilor, p¶r¶sindu-§i vetrele milenare, mormintele str¶mo§ilor,
agoniseala lor de-o via∞¶... Este o pild¶ de sacrificiu colectiv f¶r¶
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precedent nu numai în istoria noastr¶ modern¶, ci în cea a între-
gii Europe, §i s¶ vin¶ redactorul de la Ceas (sau cei care stau în
spatele lui) cu un exemplu din trecutul propriului popor, când mii
de oameni pa§nici – b¶rba∞i §i femei, b¶trâni §i copii – s¶ fi ales,
neimpu§i de nimeni, moartea în locul vie∞ii de a tr¶i umili∞i §i
îngenunchea∞i! Poate anume de aceea i se întunec¶ mintea aces-
tui provocator, fiindc¶ nu dispune de asemenea pilde, §i anume de
aceea se str¶duie§te din r¶sputeri §i f¶r¶ pic de ru§ine s¶ profane-
ze memoria martirilor neamului nostru de la Lunca §i Fântâna
Alb¶ prin insinu¶rile din articolul s¶u, potrivit c¶rora miile de
uci§i doar pentru vina de a fi dorit s¶ triasc în libertate §i
împreun¶ cu fra∞ii lor de sânge §i nu sub stpânirea str¶inilor ar fi
fost «provocatori», «agen∞i ai sigurantei» §i ar fi avut drept scop
... «expansiunea» României! Adic¶ românii bucovineni care î§i
l¶sau ocupan∞ilor p¶mânturile lor mo§tenite din mo§i-str¶mo§i,
nedispunând de alt¶ form¶ de protest împotriva unui imperiu
hr¶p¶re∞, ar fi lucrat pentru... m¶rirea teritorial¶ a ∞¶rii lor! Adic¶
ar fi comis o «expansiune» nu în afara, ci în ... interiorul ∞¶rii lor
schilodite atunci! F¶r¶ s¶ vrea, desigur, autorul «Provoc¶rii...»
din «Ceas» ilustreaz¶ astfel într-un mod foarte conving¶tor nu
«firea expansionist¶ a românilor», ci faptul c¶ românii §i-au
constituit statul lor în curs de secole §i cu sacrificii enorme §i nu
l-au primit de la cineva drept cadou peste noapte...

“Adev¶rul recunoscut de KGB-ul de cândva ast¶zi 
nu este acceptat de succesorii lui

“În ace§ti ultimi zece ani tragicele evenimente de la 1 aprilie
1941 au fost reconstituite §i retr¶ite de c¶tre pu∞inii supravie∞uito-
ri de zeci de ori în publica∞iile române§ti din regiunea Cern¶u∞i.
La mitingurile de doliu ce s-au desf¶§urat anual cu prilejul oma-
gierii victimelor nevinovate ale masacrului de la Fântâna Alb¶
s-au f¶cut diferite cercet¶ri, rezultatele c¶rora, de asemenea, au
fost date publicit¶∞ii, au fost retip¶rite, par∞ial, anchetele efectua-
te în anii 1942-43 de ziaristul Ion Dominte §. a. m. d. Adic¶
tabloul general al acelor evenimente este cunoscut în linii mari,
r¶mânînd deocamdat¶ secret doar num¶rul total al celor masa-
cra∞i atât nemijlocit în p¶durea de la Varni∞a §i în împrejurimile
ei, precum §i num¶rul celor condamna∞i §i executa∞i ulterior în
temni∞ele NKVD-ului pentru participarea la mar§ul pa§nic de la
Fântâna Alb¶. Nu se cunosc, de asemenea, toate am¶nuntele cu
privire la locul înhum¶rii românilor masacra∞i în ziua de 1 aprilie
1941, am¶nunte care f¶r¶ doar §i poate s-au p¶strat în arhivele
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fostului KGB §i mai sunt p¶strate sub zece lac¶te de c¶tre
serviciile corespunz¶toare ale statului ucrainean.

“Din p¶cate, la toate demersurile societ¶∞ilor nationale
române§ti din regiunea Cern¶u∞i adresate acestor servicii cu soli-
citarea de a se face lumin¶ în leg¶tur¶ cu victimele de la Fântâna
Alb¶ s-a reac∞ionat printr-o t¶cere absolut¶, chiar mai impenetra-
bil¶ decât pe timpul imperiului sovietic. Acum un deceniu, cu pri-
lejul împlinirii a 50 de ani de la masacrul din marginea p¶durii de
la Varni∞a, însu§i §eful de atunci al KGB-ului regional, Igor
Pikuza, nu a putut s¶ nu ∞in¶ cont de opinia public¶, fiind obligat
s¶ fac¶ personal, în ziarul de limb¶ ucrainean «Radianska
Bukovina», unele dezv¶luiri în leg¶tur¶ cu acest masacru, recu-
noscând, de fapt, c¶ mar§ul de la Fântâna Alb¶ a constituit o
reac∞ie la persecu∞iile la care era supus¶ popula∞ia româneasc din
teritoriile numai ce ocupate, deci, pe de alt parte, a încercat s¶ jus-
tifice c¶ aceste persecu∞ii erau comise pe criterii de clas¶ (de
parc¶ aceasta ar fi fost o justificare!) §i nu de apartenen∞¶
na∞ional¶, afirmând c¶ erau deporta∞i în primul rând func∞ionarii
autorit¶∞ilor române§ti, membrii partidelor politice §i alte
categorii de persoane, dar nu oameni de rând. Adev¶rul, desigur,
este altul §i acest lucru îl denot cât se poate de evident deportarea
în iunie 1941 a circa 13 mii de familii de ∞¶rani (!) români din
toate localit¶∞ile nord-bucovinene §i nu a func∞ionarilor sau a
politicienilor... Cât prive§te num¶rul celor uci§i la Fântâna Alb¶,
§eful kaghebist a încercat mai mult s¶ t¶inuiasc adev¶rul decât
s¶-l elucideze, admi∞ând în mod cinic c¶ ar fi fost vorba de vreo
trei sau cinci victime...

“Dar iat¶ c¶ dup¶ zece ani pân¶ §i acest adev¶r infirm este
înl¶turat, pentru ca s¶ se sus∞in¶ (§i aici nu este vorba doar de
Kobevko, fiindc¶, evident, nu este el unicul autor al articolului
din Ceas) c¶ Fântâna Alb¶ a fost o «provocare», un rezultat al
activit¶∞ii desf¶§urate în satele de pe Valea Siretului de c¶tre
«agen∞i ai serviciilor speciale ale României», încercându-se
astfel s¶ se discrediteze protestul cu adev¶rat popular al
românilor din partea de nord a Bucovinei împotriva ocupan∞ilor
str¶ini, s¶ se profaneze memoria luminoas¶ a celor care §i-au
depus propriile vie∞i la altarul libert¶∞ii neamului, fiindc¶ pilda lor
de sacrificiu le insufl¶ urm§ailor de ast¶zi mândrie §i respect,
dârzenie §i r¶bdare, pietate §i speran∞¶.
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“Cum masacrarea a sute de oameni s-a transformat într-un
neînsemnat «incident» de frontier¶...

“Desigur, nu vom reda aici integral versiunea insult¶toare §i
profanatoare a evenimentelor de la 1 aprilie 1941, dup¶ cum a
fost ea expus în «Provocarea...» din Ceas, ci doar vom schi∞a
momentele cele mai strig¶toare la cer, care totodat¶ scot §i cel
mai bine în eviden∞¶ inten∞iile provocatoare ale autorilor acestui
a§a-zis articol, semnat de redactorul §ef al publica∞iei respective,
c¶ruia în mod sigur c¶ nu-i apar∞ine paternitatea absolut¶, fiindc¶
se vede de departe c¶ datele îi sunt furnizate din arhivele bine
documentate §i bine ascunse ale fostului KGB, la care aspir¶ s¶
ajung¶ de peste un deceniu opinia public¶ româneasc¶ din
regiunea Cern¶u∞i §i la care nu are acces, dup cum ne convingem
înc¶ o dat¶, decât în versiunea «ziari§tilor» de genul lui Kobevko
elaborat¶ în laboratoare speciale de trucare a istoriei §i de
manipulare a con§tiin∞ei.

“«În ziua de mar∞i, 1 aprilie, mul∞imea care num¶ra pân¶ la
2 000 de persoane s-a adunat lâng sediul comitetului executiv din
Hliboca. Se revendica primirea de cereri pentru trecerea în
România la loc permanent de trai. Se f¶ceau încerc¶ri de a-i
calma pe oameni. Li se spunea c¶ nu se primesc §i nu se vor
primi nici un fel de cereri de plecare în România. Oamenii nu se
lini§teau. Deoarece înainte de aceasta lor li  s-a b¶gat în cap c¶
timp de zece zile frontiera va fi  deschis¶ §i cine va dori va putea
s¶ p¶r¶seasc¶ URSS-ul. În sate lucrau agen∞ii serviciilor
speciale ale României»”. 

În continuarea acestui fragment este f¶cut¶ urm¶toarea
remarc¶: 

“«În cel de-al doilea r¶zboi mondial România a fost de
partea Germaniei naziste. (...) Între oameni a ap¶rut un grup de
indivizi în frunte cu P¶l¶mad¶. Ei erau înarma∞i cu pari. Cine
vroia s¶ se desprind¶ din mul∞ime, pe aceia cu for∞a îi b¶gau în 
coloan¶, chiar îi amenin∞au cu omorul. Nu departe de frontier¶
la oameni au venit ofi∞eri-gr¶niceri. Ei i-au rugat s¶ se întoarc¶
la casele lor. Le-au spus c¶ nimeni nu va putea trece frontiera.
Dac¶ oamenii vor merge mai departe, ei vor fi obliga∞i s¶ trag¶.
În acel timp în coloan¶ se r¶spândea zvonul c¶ s¶tenii din
Suceveni au arme §i când solda∞ii vor începe s¶ trag¶, ei vor avea
cu ce s¶ se apere...

“«Nici din dosarul penal nr. 00117, nici din m¶rturiile
martorilor oculari pân¶ acum nu este clar cine au tras primii. 

Îns¶ dup¶ o împu§c¶tur¶ a început groz¶via. Gr¶nicerii au
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deschis focul. Mul∞imea s-a împr¶§tiat prin p¶dure. La locul
incidentului mai târziu s-au g¶sit o arm¶, 60 de cartu§e, un
revolver «Nagan», o baionet¶ §i 4 tuburi de cartu§e.

“«Nic¶ieri nu se indic¶ num¶rul de mor∞i...»”
£i din aceste succinte fragmente se întrev¶d cu claritate

inten∞iile  autorilor «Provoc¶rii...» din Ceas. Adic¶ «la locul
incidentului» nu s-au g¶sit sute de mor∞i, adic¶ nu a fost un
masacru premeditat pe care l-a s¶vâr§it regimul sovietic de
ocupa∞ie fa∞¶ de popula∞ia autohton¶ subjugat¶, nu a fost o
mi§care stihinic¶ §i pa§nic¶ de protest împotriva umilirii
demnit¶ii na∞ionale §i umane a românilor din Nordul Bucovinei,
nu a fost un act colectiv §i con§tient de sacrificiu în numele
libert¶∞ii §i unit¶∞ii neamului, nu a fost o manifestare curat¶ de
eroism §i vrednicie cum rar s-a întâlnit în istorie... Adic¶ nu a fost
cea mai abject¶ crim¶ dintre numeroasele crime comise în acei
ani împotriva unui popor de ∞¶rani, nu a fost o politic¶ colonia-
list¶ promovat¶ cu bun¶ §tiin∞¶ pentru a împu∞ina num¶rul tr¶ito-
rilor de milenii pe aceste meleaguri §i a se încerca legitimarea
ulterioar¶ a acapar¶rii de teritorii str¶ine, nu a fost teroarea, nu a
fost batjocura, nu a fost nimic ce i-ar putea deranja acum pe al∞i
stpânitori... Vrea s¶ ne spun¶ panul Kobevko nou¶, urma§ilor
celor uci§i la Lunca §i Fântâna Alb¶, în Kazahstan §i la Onega,
urma§ilor celor care §i-au tr¶it o mare parte din via∞a lor în
prigoan¶ §i în teroare, c¶ au fost doar «agen∞i ai siguran∞ei»,
«provocatori» §i «oameni cu zvastici la bra∞», c¶ nu se §tie cine
au fost primii care au tras, c¶ s-au g¶sit «o arm¶, un revolver, o
baionet¶», câteva patroane pe locul m¶celului de la Varni∞a, c¶
nici mor∞i aproape c¶ n-ar fi fost, c¶ a fost un neînsemnat
«incident» de frontier¶... Oare nu se mai tem de Dumnezeu ace§ti
profanatori ai memoriei miilor de suflete martirizate f¶r¶ nici o
vin¶! Nu ne vine s¶ credem c¶ nu exist¶ o justi∞ie divin¶, fiindc¶
altcineva nu are cine s¶-i pedepseasc¶!

“O dezgust¶toare «tufta»

“Ne vine greu s¶ admitem c¶ cineva dintre tr¶itorii pe
aceste meleaguri, de orice na∞ionalitate va fi, nu ar cunoa§te
adev¶rul despre masacrele de la Lunca §i Fântâna Alb¶, despre
deport¶ri §i toat¶ teroarea din primii ani de ocupa∞ie sovietic¶ în
Nordul Bucovinei, de aceea nici nu încerc¶m s¶ dezmin∞im
minciunile scârboase despre evenimentele din 1 aprilie 1941, de§i
autorii «Provoc¶rii...» din Ceas §i-au dovedit pân acum nu o dat¶
experien∞a bogat¶ pe care o aplic¶ cu insisten∞¶ de invidiat în

6M A S A C R U L D E L A F Â N T Â N A - A L B ™



trucarea istoriei ∞inutului nostru, folosindu-se cu abilitate de
unele date §i nume concrete de persoane pentru a-§i masca
inten∞iile ofensatoare la adresa unei mari comunit¶∞ii na∞ionale §i
a-i induce în eroare pe cei ignoran∞i §i naivi. 

“Or, sunt §i ziari§ti ucraineni care evoc¶ acele evenimente în
mod obiectiv, dup¶ cum au f¶cut-o realizatorii unei emisiuni
speciale pe tema ocup¶rii Nordului Bucovinei în 1940 de la
Canalul na∞ional de televiziune «Inter», care au men∞ionat cinstit
c¶ teroarea sovietic¶ a fost îndreptat¶ înainte de toate împotriva
românilor din teritoriile ocupate, ace§tia constituind majoritatea
absolut¶ a victimelor represiunilor din anii 1940-1941, precum
§i în cei imediat postbelici... (subl. mea. P.G.).

“Oricum, alt aspect ne intereseaz¶ în leg¶tur¶ cu acest
articol: care este rostul acestor minciuni? Ce scopuri urm¶resc
autorii din  spatele redactorului de la Ceas? În acest sens ne ajut¶
s¶ ne deslu§im mai bine harta ce ilustreaz¶ articolul respectiv §i
noti∞ele explicative ce o înso∞esc, despre care s-a pomenit pu∞in
mai devreme – harta «M¶ririi teritoriale a României (1861-
1945)». Desigur, nu putem s¶ nu lu¶m cuno§tin∞¶ de aceste note,
fiindc¶ sunt deosebit de elocvente cu privire la ceea ce doresc s¶
inoculeze autorii «Provoc¶rii...» cititorilor ziarului Ceas §i nu
numai acestora. Iat¶ notele:

“«1. 1861. ∞ara Româneasc¶ (Valahia, Moldova); 
“2. 1878. Dobrogea; 
“3. 1913. Dobrogea de Sud de la Bulgaria, pierdut¶ în 1945; 
“4. Basarabia (...), pierdut¶ în 1944; 
“5. 1919. Bucovina (în componen∞a Austriei pân¶ la 1918, a

Ucrainei în anii 1918-1919, 1940-1941, din 1944, în componen∞a
României în anii 1919-1940), pierdut¶ în 1944; 

“6. 1920. Transilvania de la Ungaria:
“7. Transilvania, ocupat¶ de România în anii 1941-1944».
“Aceste a§a-zise «note», care vor s¶ v¶deasc¶, dup¶ p¶rerea

autorilor, caracterul documentat al opului lor, denot¶, pe de o
parte, ignoran∞a total¶ §i desvâr§it¶ cu privire la istoria României,
constitu-indu-se în ni§te elucubra∞ii greu de imaginat pentru un
om s¶n¶tos la minte cât de cât, iar, pe de alt parte, demonstreaz¶
c¶ manipularea cu datele respective eronate este ingenios gândit¶,
bineîneles, dup¶ p¶rerea acelora§i autori, urm¶rindu-se ca ele s¶
aib¶ o b¶taie cât mai lung. Dar s¶ le lu¶m pe rând.

“Conform acestor f¶c¶tori de h¶r∞i, la 1861 s-a format... ¢ara
Româneasc¶, ei având, desigur, în vedere constituirea statului
român actual, denumit România, care s-a format prin unirea, la
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1859, a celor dou¶ Principate: a ¢¶rii Române§ti §i a Moldovei!
Mai departe: Dobrogea de Sud a fost smuls¶ de la România nu în
1945, ci în 1940, la fel ca §i Basarabia, ca §i Nordul Bucovinei,
ca §i ∞inutul Here∞i datorit¶ acelui monstruos pact Ribbentrop-
Molotov, iar Basarabia mai fusese rupt¶ de la trupul Moldovei de
c¶tre imperiul ∞arist înc la 1812. 

“Îns¶ cele mai senza∞ionale nout¶∞i în materie de istorie le
afl¶m referitor la Bucovina. Acest ∞inut, chipurile, ar fi parvenit
României abia în anul 1919, apar∞inând între anii 1918-1919
Ucrainei (!). Adic¶ s¶ nu §tie cei care l-au documentat pe
Kobevko c¶ unirea Bucovinei cu România a fost consfin∞it¶ de
c¶tre Congresul ei General la 28 noiembrie 1918, iar apartenen∞a
Bucovinei (!), dar nici m¶car a Nordului Bucovinei, la Ucraina în
anii 1918-1919 nu a fost vreodat¶ undeva men∞ionat¶, fiindc¶ a§a
ceva nu a fost niciodat¶! Apoi s¶ nu §tie autorii «Provoc¶rii...»
din Ceas c¶ S¶rb¶toarea na∞ional¶ a României este Ziua de
1 decembrie, adic¶ data când s-a f¶urit, la 1918 §i nu la 1920 (!),
Marea Unire a României cu Transilvania!

“La punctul 7 d¶m din nou de Transilvania, care ar fi fost din
nou ocupat¶ de România, îns¶ de acum în anii 1941-1944?!
Examinând harta, vedem c¶ acest punct desemneaz¶ un cu tot alt
teritoriu decât cel al Transilvaniei... Se pare c¶ ace§ti ingenio§i
f¶ctori de h¶r∞i au dorit s¶ spun¶ Transnistria, care se identific¶,
conform h¶r∞ii, cu regiunea Odesa, regiune care nu s-a aflat
niciodat în componen∞a României!

“În limbajul argotic al punga§ilor din fostul spa∞iu sovietic
exista un termen foarte expresiv care denumea un fals grosolan,
lipsit de inteligen∞¶ – «tufta». Acum facem §i noi ochi mari §i ne
întreb¶m: la ce le-o fi trebuit celor de la Ceas §i de prin alte p¶r∞i
aceast «tufta»? Numai ca s¶ sugereze c¶ România ar fi un stat
expansionist? Dac¶ ar fi fost în alt context, ne-am fi pr¶p¶dit cu
to∞ii de râs, fiindc este o «tufta» plin de haz, îns¶, când aceasta
este pus¶ în rela∞ie cu masacrul de la Fântâna Alb¶, se schimb¶
radical fondul moral al problemei, ceea ce nu ne poate insufla
decât dezgust §i dispre∞...

“Este necesar un proces moral împotriva celor 
vinova∞i de masacrul de la 1 aprilie 1941

“Revenind la tentativele din ultimul timp de a se rescrie
istoria Bucovinei §i în special de a se reinterpreta evenimentele
de la mijlocul secolului trecut, potrivit c¶rora Nordul Bucovinei,

8M A S A C R U L D E L A F Â N T Â N A - A L B ™



Sudul Basarabiei §i ∞inutul Her∞ei nu ar fi fost acaparate prin for∞¶
de fostul imperiu comunist §i oferite cadou Ucrainei sovietice, ci
ar fi fost ob∞inute în mod legal de c¶tre îns¶∞i statul ucrainean
actual, fapt care uluie§te pe toat¶ lumea, îns promotorii acestei
«concepii» îi v¶d imperturbabil de treab¶, promovând-o cu
consecven∞¶ §i îndârjire. (De fapt, acesta §i este sensul articolelor
din presa ucrainean¶ radical¶: de a preg¶ti terenul pentru ca
ulterior «conceptia» respectiv¶ s¶ poat¶ fi preluat¶ de oameni mai
serio§i, adic¶ de politologi §i istorici). 

“În acela§i context se înscrie §i modul cum este explicat¶
«ziua de 28 iunie 1940» într-un «caleidoscop istoric ucrainean»
din acela§i ziar Ceas: 

«…începutul ocupa∞iei de c¶tre Armata ro§ie a Basarabiei §i
a Bucovinei de Nord (ast¶zi regiunea Cern¶u∞i), care intrau la
acea dat în componen∞a României. Preluarea Bucovinei de Nord
a fost finalizat¶ în cursul a 4 zile. Unit¶∞ile Armatei ro§ii, care au
participat la aceast ac∞iune, erau alc¶tuite predominant din
ucraineni (!)».

“Evident, în lumina unei astfel de revizuiri a istoriei
Bucovinei se impune efectuarea unor rectific¶ri §i din partea
românilor nord-bucovineni. Noi nu am acuzat niciodat¶ ucraine-
nii c¶ ei ar fi fost implica∞i, ca popor, în crimele comise împo-
triva popula∞iei române§ti de c¶tre regimul sovietic. Dimpotriv¶,
mul∞i ucraineni autohtoni au avut §i ei de suferit de pe urma ocu-
pan∞ilor, în special familiile r¶mase ale celor care s-au refugiat în
România. Vinovat de svârirea masacrelor de la Lunca §i Fântâna
Alb¶, vinovat de deportarea la moarte sigura prin înfometare a
miilor de rani, vinovat de acest adev¶rat genocid împotriva româ-
nilor din teritoriile ocupate în iunie 1940, vinovat de toat¶ batjo-
cura §i umilin∞a la care au fost supu§i p¶rin∞ii no§tri a fost f¶cut
întotdeauna regimul colonialist sovietic. Împotriva acestui regim
defunct cer în prezent societ¶∞ile na∞ionale româneti din regiunea
Cern¶u∞i, pentru masacrarea a mii de oameni nevinova∞i la Lunca
§i Fântâna Alb¶, în Siberia, Kazahstan §i la Onega, organizarea
unui proces moral interna∞ional, pentru ca s¶ fie cunoscute
aceste crime întregii lumi, pentru ca sufletele victimelor marti-
rizate s¶-§i afle mântuirea, pentru a repune, în ultim¶ instan∞¶, în
drepturile lor adev¶rul §i istoria, iar noi, tr¶itorii de azi, s¶ fim
împ¶ca∞i c¶ ne-am f¶cut datoria fa∞¶ de aceste victime. 

“Dac¶ panul Kobevko §i... coautorii s¶i consider¶ c¶ nu
Uniunea Sovietic¶ a de∞inut Nordul Bucovinei în acea perioad¶,
ci altcineva, înseamn¶ c¶ acest «altcineva» de asemenea trebuie
s¶ poarte r¶spunderea pentru tot ce s-a întâmplat atunci, pentru
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toate crimele §i nedrept¶∞ile comise, pentru masacrele de la
Lunca §i Fântâna Alb¶...

“Dac¶ i-ar fi trecut §i panului Kobevko o grani∞¶ 
prin b¶t¶tura casei sale p¶rinte§ti...

“La mitingul din 1 aprilie 2001, prilejuit de comemorarea a
60 de ani de la data tragicelor evenimente de la Fântâna Alb¶,
care a avut loc la locul masacrului, acolo unde s-a aflat unul din
mormintele comune ale victimelor din acea zi fatidic¶ pentru
românii de pe Valea Siretului, un orator – dl Ivan Kriliuk,
loc∞iitor al §efului Administra∞iei raionale de stat Hliboca (de alt-
fel, istoric de profesie) – a spus cu sinceritate §i compasiune: 

“«£i ast¶zi este greu de explicat ce for∞¶ a fost în stare s¶
smulg¶ miile de ∞¶rani de la casele §i de la gospod¶riile lor, de la
vetrele §i mormintele str¶mo§ilor lor, s¶-§i p¶r¶seasc¶ câmpurile
deja însmân∞ate §i animalele în staule §i s¶ ia drumul pribegiei §i
al mor∞ii! O fapt¶ de sacrificiu în mas¶ neîntâlnit în istorie...
Dreptatea unora (a ucrainenilor n.r.) s-a f¶cut prin nedrept¶∞irea
altora (a românilor n.r.). Dar a§a a vrut s¶ fie istoria...» 

“Cel pu∞in acest lucru nu doresc nici în ruptul capului s¶-l
în∞eleag¶ autorii «Provoc¶rii...» din Ceas, de§i majoritatea
absolut¶ a ucrainenilor, dup¶ cum se v¶de§te, de∞in aceast¶
capacitate a omeniei §i a bunului sim∞, f¶r¶ s¶ recurg¶ la explica∞ii
scârboase de genul celor de mai sus: chipurile, agen∞i ai
siguran∞ei i-au provocat §i i-au for∞at pe oameni s¶-§i p¶r¶seasc¶
ba§tina, scandând lozincile «Tr¶iasc¶ România Mare», «Tr¶iasc¶
Regele Mihai»...(…) 

“Pentru a putea în∞elege acel fenomen unic ce s-a produs în
prim¶vara anului 1941 în ∞inutul nostru, pentru a-§i putea da
seama despre starea de spirit ce domnea atunci în sufletele
românilor no§tri, panului Kobevko i-ar fi trebuit ca prin b¶t¶tura
casei sale p¶rinte§ti din Gali∞ia s¶ fi trecut o grani∞¶ care s-ar fi
instalat acolo peste noapte, dup¶ cum s-a întâmplat cu foarte
mul∞i români nord-bucovineni... Atunci alta ar fi fost sensibili-
tatea atât a redactorului de la «Ceas», cât §i a celorlal∞i coautori
ai articolului profanator la adresa martirilor no§tri!.. Altul ar fi
fost «adev¶rul despre nedreptate», fiindc¶ atunci nu i s-ar fi
ridicat mâna redactorului de la «Ceas» s¶ pun¶ o asemenea
rubric¶ la un articol ce def¶imeaz¶ mor∞ii de la Fântâna Alb¶.
Osânditoare misiune §i-au asumat provocatorii de ast¶zi!
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“Nu avem nevoie de nici o autoriza∞ie ca s¶ ne pomenim
mor∞ii!

“Nici românii, nici ucrainenii nu au nevoie de «adev¶rul»
redactorilor de la Ceas §i a autorilor s¶i. Minciuna umile§te
deopotriv¶ §i pe mor∞ii  scuipa∞i §i pe cei, chipurile, întru binele
c¶rora aceast¶ minciun¶ este proliferat¶. To∞i avem nevoie de
adev¶rul istoric. Adev¶r pe care înc¶ nu-l cunoa§tem în
întregime. Iar cei care au ostenit la scrierea articolului din Ceas
de∞in destule date ce ar completa cu mult tabloul real al masa-
crului de la 1 aprilie 1941. În primul rând, noi dorim, §i este
dreptul nostru legitim §i este de demnitatea acestui stat ai c¶rui
cet¶∞eni suntem ast¶zi, s¶ ni se dezv¶luie num¶rul §i numele
martirilor de la Fântâna Alb¶, locurile unde au fost ei înhuma∞i §i
ce s-a întâmplat cu cadavrele lor, fiindc¶ suntem siguri c¶ astfel
de informa∞ii se p¶streaz¶ în arhivele institu∞iilor corespunz¶-
toare. În acest sens ne este de folos chiar §i «Provocarea de la
frontiera româneasc¶» din «Ceas» prin aceea c¶ ne scoate din
neant numele unor adev¶ra∞i eroi ai neamului – Cr¶snean,
Zegrea, P¶l¶mad¶, Grijincu, Vascu, Pojoga, Motrescu, Dâca,
Onufrieciuc, chiar dac¶ nu ni se precizeaz¶ din care localit¶∞i
ei sunt! 

“Dar câte nume de români-martiri mai sunt acoperite de
întuneric...

“Este de datoria noastr¶ sfânt s¶ dezgrop¶m din uitare tot ce
∞ine de martirajul p¶rin∞ilor §i buneilor no§tri din anii ’40, s¶ le
concentrm într-o viitoare Carte neagr¶ a atrocit¶∞ilor comise
împotriva românilor din teritoriile ocupate de imperiul sovietic la
28 iunie 1940, într-un viitor Muzeu al Holocaustului Românesc,
pentru ca genera∞iile ce vor veni s¶ se poat¶  mândri liber cu eroii
neamului. Este de datoria noastr¶ sfânt s¶ ridic¶m la Fântâna
Alb¶ un monument al nostru, al întregului neam, §i nu oficial, în
memoria tuturor românilor-martiri!

“Fântâna Alb¶ este durerea neamului românesc, tragedia
care ne înal∞¶ §i ne purific¶ pe noi, cei r¶ma§i în vi∞a, pe copiii §i
nepo∞ii no§tri! Pe martirii no§tri îi deplângem cum §tim, f¶r¶ s¶
avem nevoie de recomand¶rile sau de autoriza∞ia «binevoitorilor»
de la «Ceas», fiindc¶ o avem pe cea a mor∞ilor de la Fântâna
Alb¶. De aceea ziua de 1 aprilie trebuie s¶ devin Ziua de
comemorare a jertfei române§ti!”

“£tefan BROASC™
“Redactor-§ef al publica∞iei «Plai Românesc» din Cern¶u∞i
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*
“DECLARA¢IA UNIUNII SOCIET™¢ILOR ROMÂNE£TI

DIN
REGIUNEA CERN™U¢I

“În acest an s-au împlinit §ase decenii de la comiterea odioa-
selor masacre de la Lunca §i Fântâna Alb¶, unde respectiv la 8
februarie §i 1 aprilie 1941 au fost ucise sute de oameni nevino-
va∞i, locuitori pa§nici ai satelor române§ti de pe Valea Prutului §i
a Siretului, b¶rba∞i §i femei, btrâni §i copii care, nemaiputând
r¶bda teroarea social¶ §i na∞ional¶ impus¶ de regimul sovietic de
ocupa∞ie, au dorit s¶ se refugieze la fra∞ii lor de sânge din
România, p¶r¶sindu-§i vetrele str¶mo§e§ti §i agoniseala lor de-o
via∞¶, îns¶ la grani∞a a§ezat¶ de pu∞in vreme în locuri unde ea nu
a existat niciodat¶, din apropierea localit¶∞ilor Lunca §i Fântâna
Alb¶, ei au fost întâmpina∞i cu tiruri de mitraliere... Mai curent,
în luna iunie, s-au împlinit tot §ase decenii de la comiterea unei
alte crime, la fel de monstruoase, dup¶ cum a fost ridicarea a
circa 13 mii de familii de români din teritoriile ocupate la 28
iunie 1940 de c¶tre fostul imperiu sovietic §i deportarea lor în
Siberia §i Kazahstan, pentru ca s¶ fie supuse acolo la suplicii
inumane ¶i s¶ moar de foame §i de munc silnic¶, de unde s-au
întors acas¶ doar foarte pu∞ini.

“Cu acest prilej, Societ¶∞ile române§ti din regiunea Cern¶u∞i
«Golgota», «Aron Pumnul», «Mihai Eminescu», «Isidor Bodea»
§i «Stejarul» au orga-nizat manifest¶ri de comemorare a victime-
lor represiunilor din anii ’40, manifest¶ri care s-au desf¶§urat în
centrul regional Cern¶u∞i §i în cele raionale Her∞a §i Storojine∞ §i
care au fost sus∞inute de administra∞iile respective de stat. Spre
regret, despre aceste manifestri în presa local¶ de limb¶ ucrainean
nu s-a scris nimic, cu excep∞ia ziarului Ceas, în num¶rul din 22
iunie al c¶ruia a ap¶rut un articol de o pagin¶ intitulat
surprinz¶tor... «Provocarea de la frontiera româneasc¶», care este
semnat de redactorul §ef al acestei publica∞ii P. Kobevko.
Articolul a vizat conferin∞a desf¶§urat¶ în ziua de 31 martie la
§coala medie 29 din Cern¶u∞i pe tema masacr¶rii popula∞iei
române§ti în anii 1940-1941, la care a participat §i un grup de
oaspe∞i de la R¶d¶u∞i în frunte cu dl. Lorin Fortuna, pre§edintele
Uniunii Românilor Bucovineni. Invocând drept pretext prezen∞a
la aceast manifes-tare a d-lui Fortuna, precum §i declara∞iile
f¶cute de c¶tre acesta pe propria sa r¶spundere, autorul artico-
lului «Provocarea de la frontiera româneasc», precum §i acele
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for∞e radicale ce stau în spatele lui, se ded¶ la acuza∞ii §i genera-
liz¶ri insult¶toare §i nefondate la adresa tuturor societilor
române§ti, a tuturor românilor din regiunea Cern¶u∞i, ba chiar a
întregului popor român, pentru ca s¶ ajung¶ apoi la o aberant¶ §i
absurd¶ cerere discret¶ adresat¶ organelor corespun-z¶toare de a
se institui o supraveghere poli∞ieneasc¶ asupra activit¶∞ii
forma∞iunilor noastre ob§te§ti!

“Dar §i mai grav¶ §i periculoas¶ este tentativa de profanare a
memoriei miilor de români, care au fost victimele nevinovate ale
regimului sovietic în anii 1940-1941, ucise mai întâi de-a lungul
frontierei nefire§ti care a desp¶r∞it peste noapte tat¶ de fiu, so∞ de
so∞ie, frate de sor¶, apoi la Lunca §i Fântâna Alb¶, precum §i în
beciurile NKVD-ului, iar §i mai târziu în Siberia, Kazahstan §i la
Onega. În pofida adev¶rului istoric evident §i cunoscut de toat¶
lumea, autorii artico-lului îndr¶znesc s¶ comit¶ nu numai un
sacrilegiu, încercând s¶ justifice crimele svârite împotriva
românilor de c¶tre autorit¶∞ile staliniste de ocupa∞ie prin aceea c¶,
chipurile, victimele ar fi fost însele vinovate. Adic¶ de masacra-
rea la Fântâna Alb¶ a sutelor de ∞¶rani nevinova∞i de toate
vârstele, oameni pa§nici ai p¶mântului, inclusiv femei §i copii, nu
ar purta nimeni nici o vin¶, fiindc¶ au fost to∞i... «provocatori»,
«fasci§ti» §i «agen∞i str¶ini»! Ceea ce se sfor∞eaz¶ acum s¶
sugereze redactorii de la Ceas, dar mai bine zis provocatori
califica∞i din sânul for∞elor extremiste §i românofobe din regiune,
c¶rora nu le convine  stabilitatea interetnic¶, fiindc¶ din aceast
situ¶∞ie nu pot s¶ trag¶ pentru ei foloase pur politice în campania
electoral¶ ce se apropie, n-au îndr¶znit s¶ fac nici ideologii
vechiului regim!

“Societ¶∞ile române§ti din regiunea Cern¶u∞i apreciaz¶
articolul «Provocarea de la frontiera româneasc» din Ceas drept
o neru§inat¶ sfidare a adev¶rului istoric, o ordinar¶ §i periculoas¶
provocare îndreptat¶ la adresa neîncrederii, ba chiar a urii, între
românii §i ucrainenii din ∞inutul nostru, o profanare abject¶ a
memoriei miilor de victime, nu numai de na∞ionalitate român¶,
fiindca la Fântâna Alb¶, în deportare au murit §i destui ucraineni,
care au fost martiriza∞i de c¶tre regimul totalitar.

“Invocarea repetat¶ si nefondat¶ cu privire la un
«separatism» inexistent nu poate fi explicata din punctul de
vedere al logicii normale, dar se vede ca instigatorii la ura
interetnic¶ si provocatorii de la «Ceas» au logica lor pervers¶,
care ar putea în cele din urm¶ s¶ genereze si consecin∞e,
r¶spunderea pentru care le va reveni în exclusivitate.”
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Octavian BIVOLARU, pre§edintele Societ¶∞ii «Golgota» a
victimelor represiunilor staliniste din Cern¶u∞i,

Dr. doc. Aurel CONSTANTINOVICI, pre§edintele
Asocia∞iei £tiin∞ifico-Pedagogice «Aron Pumnul» din Ucraina,

Arcadie OPAI, pre§edintele Societ¶∞ii pentru Cultura
Româneasca «Mihai Eminescu» din regiunea Cern¶u∞i,

Dr. Ion BROASC™, pre§edintele Societ¶∞ii Medicale «Isidor
Bodea» din regiunea Cern¶u∞i,

Ion VORONCA, pre§edintele Societ¶∞ii Ecologice §i
Gospodare§ti «Stejarul» din Cern¶u∞i,

£tefan BROASC™, redactorul sef al publica∞iei independen-
te a comunita∞ii române§ti din regiunea Cern¶u∞i «Plai
Românesc».

14M A S A C R U L D E L A F Â N T Â N A - A L B ™


