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PREFAŢĂ
Monografia dată „Cupca, un sat din Bucovina”, partea a II-a
cuprinde perioada sovietică, anii 1940 – 1941 şi 1944 – 1991, iar în
unele cazuri depăşeşte acest interval de timp până la sfârşitul secolului,
fixând doar unele date şi evenimente, care în mod simbolic reflectă
viaţa satului, în primii ani ai Ucrainei independente. În preajma
anului 2000, în presă apare o statistică bogată despre economia
localităţilor, viaţa socială şi culturală a populaţiei, reportaje despre
istoria ţinutului şi satelor. La capitolele respective au fost folosite
date actuale de acest caracter.
Populaţia sătească, din nordul Bucovinei, fiind sub stăpânirea
sovietică aproape jumătate de secol, a trecut prin mai multe zile negre
decât cele pe jumătate însorite. Au continuat în şir valurile tragice
ale represaliilor, care au zguduit toată viaţa sătenilor: achiziţionările
insuportabile de la ţărani în mod obligator, a produselor agricole,
colectivizarea forţată şi ”deschiaburirea” gospodarilor, constrângerea
dreptului la credinţă, prigonirea oamenilor din motive ideologice,
limitarea în drepturi a populaţiei de naţionalitate română. În toate
sferele vieţii a pătruns unificarea modului de gândire şi de exprimare.
Persoanele suspectate de neîndeplinirea noilor cerinţe, riscau să
fie deportate, trimise la munci silnice, judecate ca fiind duşmani ai
poporului şi ai puterii de stat. Aceste represiuni în plină putere au fost
aplicate şi împotriva populaţiei din satul Cupca, în perioada stalinistă
(anii 1940 – 1941; 1944 - 1953):
- la 1.04.1941, în timpul masacrului de la Fântâna Albă, şi-au
pierdut viaţa, împreună cu alte zeci de români şi câţiva cupceni,
alţii fiind arestaţi şi exilaţi;
- la 13.06.1941, regimul totalitar a deportat în nordul Kazahstanului,
92 de cupceni (27 de familii);
- la 8 aprilie 1951, 26 de locuitori (8 familii) din Cupca au fost
duşi în exil, în regiunea Ircutsk, pe motive de credinţă;
- în anii secetoşi, 1946 – 1947, de la ţărani erau luate ultimele
rezerve de pâine, astfel provocând foametea;
- colectivizarea forţată a ţăranilor din localitate (anii 1949 - 1950)
a dus la ruinarea gospodăriilor ţărăneşti. Sătenii colectivizați
erau obligaţi să muncească din răsputeri în colhoz, pentru o plată
simbolică, la sfârşit de an.
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După moartea lui I. V. Stalin (1953) cultul personalităţii acestui
tiran a fost public criticat de noul secretar al partidului din ţară, Nichita
Hruşciov. Întrucâtva a scăzut frica, care teroriza sufletele oamenilor.
Perioada hruşciovistă (anii 1954 - 1964) s-a evidenţiat şi prin atenţia
sporită a statului, acordată dezvoltării agriculturii. În colhozul din
sat au apărut primele mijloace tehnice pentru prelucrarea solului. O
oarecare înviorare în viaţa social-economică, a avut loc la începutul
anilor `60.
Mai vădit bunăstarea populaţiei s-a înviorat în perioada
brejnevistă (anii 1964 - 1982). Sătenii erau asiguraţi cu locuri de
muncă în colhoz sau la întreprinderile industriale din raion şi regiune.
Colhoznicii primeau lunar plata pentru munca depusă, iar cei cu vârstă
înaintată – pensii. Locuitorii beneficiau de gaz îmbuteliat. Produsele
alimentare şi mărfurile de consum larg erau puse în vânzare la preţuri
relativ accesibile.
Un plus incontestabil, pe parcursul întregii perioade sovietice,
a fost dezvoltarea învăţământului şi a asistenţei medicale fără plată
pentru toţi locuitorii. În Cupca au fost construite două şcoli, în care
durata învăţământului a crescut de la 7 la 8,9,10 şi 11 clase . Toţi
copiii şi adolescenţii, cu vârsta respectivă, au fost şcolarizaţi.
Asistenţa sanitară a fost organizată în primii ani de după război,
odată cu înfiinţarea în sat a unui punct medical şi de maternitate,
transformându-se treptat în ambulatoriu.
Un minus, tot atât de evidenţiat, a fost intensificarea luptei
împotriva intelectualilor, opinia cărora nu coincidea cu cea oficială
comunistă. Nu-şi cruţau puterile nici propagandiştii ateismului
militant, insistând la închiderea bisericilor şi distrugerea altor locale
ale cultului religios.
O liberalizare în diferite sfere ale vieţii, inclusiv cea spirituală,
a avut loc în anii restructurării (perestroicii) gorbacioviste (1985 1991). În Cupca, ca şi pretutindeni în nordul Bucovinei, a început
procesul de redeşteptare naţională a românilor, a încetat prigonirea
oamenilor pe motive religioase, au fost reabilitate în drepturi
victimele nevinovate ale regimului totalitar şi s-au întreprins primii
paşi în restructurarea economiei.
Toate vânturile timpului, şi-au lăsat urmele sale şi în viaţa
cupcenilor, reflectată şi concretizată în monografia de faţă. Din
fericire, mai puţin afectată a rămas structura naţională a populaţiei
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şi caracterul agricol al îndeletnicirilor de bază. Satul, lipsit de
întreprinderi industriale, aşezăminte şi instituţii importante de stat,
a fost locuit în fond de ţărani – agricultori şi crescători de vite,
majoritatea covârşitoare a lor fiind de naţionalitate română.
Spre deosebire de satele vecine – Carapciu (cu o fabrică de
spirt, spital, casă de copii, gară şi poligon militar) şi Pătrăuţii de
Sus (cu fabrică de cherestea, spital, gară şi aşezăminte forestiere),
Cupca n-a fost atrăgătoare pentru imigranţi-specialişti din regiunile
răsăritene. Dimpotrivă, între anii 1940-1941, din comună au emigrat
în Germania, un număr neînsemnat de nemţi, care şi până la ocuparea
sovietică erau puţini în localitate, iar după evenimentele tragice din
vara anului 1941 (conflictul provocat împotriva armatei române)
evreii rămaşi în viaţă au părăsit satul pentru totdeauna. Cupca a
rămas un sat tipic, cu populaţie românească. În conformitate cu
recensământul local din 1991, populaţia, de naţionalitate română, în
comună o alcătuiau 2592 de locuitori (97.92%) din numărul total de
2647 locuitori. Limba moldovenească (română) de predare în cele
două şcoli şi serviciul divin în biserică, petrecut tot în aceeaşi limbă,
precum şi predominarea locuitorilor băştinaşi din neam în neam şi
de credinţă ortodoxă, au stimulat păstrarea obiceiurilor, tradiţiilor şi
portului popular. La mijlocul secolului al XX-lea, soarta ne-a pus
la încercare sufletele noastre, dorinţa de a supravieţui, credinţa în
Dumnezeu, dragostea de neam, tradiţiile lăsate de strămoşii noştri.
Am rezistat – Cupca a rămas un sat cu tradiţii etnofolclorice mai puţin
afectate de regimul existent, de cultura urbanistică şi de modernism.
Obiceiurile de Crăciun, de Anul Nou, de Iordan, de Paşti, de Sfântul
Gheorghe, de Duminica Mare, de naştere, de nuntă şi înmormântare,
au fost descrise mai detaliat în prima parte a monografiei „Cupca,
un sat din Bucovina”, autorii Petru Ciobanu, Vasile Slănină, Reveca
Prelipceanu. Ele au suportat toate persecuţiile din perioada sovietică
şi au revenit la viaţa lor obişnuită, doar după anul 1991, completate
cu unele schimbări de caracter secundar, dictate de nivelul avansat al
vieţii, progresul tehnic, de modernism. În lucrarea de faţă, tematica
tradiţiilor va fi tratată tangenţial, ne vom limita doar la schimbările
dictate de timp.
Documentarea acestei lucrări s-a făcut în baza materialelor
păstrate în Arhiva de Stat din regiunea Cernăuţi şi parţial din
Hliboca, precum şi a documentelor păstrate în arhivele sovietului
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sătesc şi a celor două şcoli din sat. Alte surse au fost: publicaţiile din
presa periodică, referitor la tema tratată, care au apărut într-un mare
număr după anul 1991. Din ele sunt: Almanahul cultural literar „Ţara
Fagilor” , revista trimestrială de istorie şi cultură „Glasul Bucovinei”,
Almanahul Societăţii pentru cultură românească „Mihai Eminescu”
din Cernăuţi, ziarele „Zorile Bucovinei”, „Libertatea Cuvântului”,
„Concordia” şi „Monitorul de Hliboca”. Materialul factologic a fost
selectat din lucrările „Cniga Pamiati Ucrainî”, Cerniveţca Oblasti,
1, 1994 şi nr. 3 din 1999, cărţile publicate de autorităţile puterii de
stat din regiune: Vașcenco P. „Sovietscaia Bucovina”, V. Curilo, M.
Leşcenco, O. Romaneţi, N. Sirota, B. Timoşciuc „Pivnicina Bucovina,
ii minule i suciasne”, „Bitva za Bucovinu”. Pe larg au fost folosite
interviurile orale şi scrise de la oamenii în vârstă – martori oculari
ai evenimentelor: profesorul Vasile Plevan, care a făcut un studiu
profund cu privire la lista celor deportaţi în nordul Kazahstanului
la 13. 06. 1941; cantorul bisericesc Viorel Timiş, prezentând istoria
amănunţită a construirii bisericii noi în Cupca sub supravegherea
sa; profesoara Valentina Ungurean; fraţii Constantin şi Elisaveta
Bogdaniuc; Vasile Ungurean ş.a.
Însăşi autorul acestei monografii s-a născut şi a trăit în această
localitate, muncind ca profesor şi director în cele două şcoli din
Cupca. Nefiind specialist în istorie, a evitat să facă concluzii, doar a
adus cititorului mai mult material factologic, pentru cugetare.
A procedat în acest mod, oferindu-le posibilitatea de a privi şi
a aprecia evenimentele de la distanţa de mai multe decenii ...
Autorul
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I.CADRUL GEOGRAFIC. AŞEZARE
GEOGRAFICĂ, VECINĂTĂŢI, HOTARE.
I.1 Elemente administrative. Aşezarea satului Cupca.
După ocuparea nordului Bucovinei de către sovietici în anul
1940, acest teritoriu a fost inclus în componenţa R.S.S Ucrainene. La
7 august 1940 s-a format regiunea Cernauţi din teritoriile anexate ale
ţinutului Bucovinean şi fostului judeţ Hotin al Basarabiei.
În sfârşit, peste trei luni din acelaşi an, la 12 noiembrie prin
decretul Prezidiului Radei Supreme a R.S.S Ucrainene, judeţele de pe
pământurile ocupate au fost lichidate, în locul lor s-au creat 14 raioane
rurale (Gherasimov Ivan, pg.19,20). Ca urmare, la sud de centrul
regional , la frontiera cu România a luat naştere raionul Hliboca.
În martie 1944, după reîntoarcerea sovieticilor, această structură
teritorial-administrativă a ţinutului a fost reînnoită. Satul Cupca, care
în trecut aparținea judeţului Storojineţ, după restructurările amintite,
petrecute de noua stăpânire, a fost inclus în raionul Hliboca . Se află
la 14 km de centrul raional în partea de sud-vest a lui pe Siretul
Mic şi-i situat la intersecţia coordonatelor 25º46´ longitudine estică
si 48º3´ latitudine nordică. Se învecinează la nord cu satele Ropcea
şi Iordăneşti, la est cu Carapciu, Suceveni şi Camenca, la sud cu
Corceşti, la vest cu Pătrăuţii de Jos şi Pătrăuţii de Sus.
După modelul sovietic în regiune a fost lichidată proprietatea
privată asupra mijloacelor de producere în general, şi parţial, asupra
pământului (Ucazul prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S din
5 august 1940). În noile împrejurări cu uşurinţă au fost stabilite noi
hotare între sate. Pădurile şi câmpiile naţionalizate şi nepopulate
dintre localităţi au fost croite în linii drepte. Aşa au fost trasate hotarele
satului Cupca cu Camenca în pădurea din sud-est şi cu Ropcea – în
cele din nord-vestul satului, iar în câmpul nord-estic ( Lan ) cu satele
Iordăneşti şi Carapciu. Terenurile, deluroase şi cu o fertilitate redusă
din comună preziceau o soartă jalnică pentru agricultura colhozului
local. Se prea poate că anume din acest motiv artelului agricol din
localitate i s-au adăugat în partea din nord-est o fâşie de teren neted
pe contul teritoriilor satelor Suceveni şi Iordăneşti. Aici hotarul de
cândva al satului a fost mutat la stânga pârâului Perşuv, la câteva
sute de metri , fiind marcat pe teren cu un şanţ artificial care porneşte
din punctul de întâlnire a hotarelor satelor Ropcea, Iordăneşti şi
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Cupca și continuă în linie dreaptă spre sud-est până la calea ferată.
Pământul (Lan şi Clin) alipit la Cupca se încadrează între pădurea
Corneţ, pârâul Perşuv, calea ferată şi şanţul artificial construit. Satele
Cupca şi Suceveni, pe malul stâng al râului, sunt mărginite de pârâul
Perşuv, în partea de jos a lui (de la calea ferată până la revărsarea
acestuia în fluviu) şi de segmentul de cale ferată ce urmează de la
intersecţia cu pârâul numit până la punctul de întâlnire a hotarelor
dintre satele Cupca, Suceveni şi Carapciu. Pe malul drept al râului
hotarul cu Suceveni a suferit modificări neînsemnate în partea de
jos a pârâului Tomescu. În acest loc lotul de pământ cuprins între
stânga afluentului şi dreapta râului a fost trecut pe harta satului vecin
– Suceveni.
Hotarele de învecinare cu satele Corceşti, Pătrăuţii de Jos şi
Pătrăuţii de Sus, în fond , au rămas neschimbate. Explicaţiile cu privire
la schimbările ce au avut loc cu privire la hotarele vechi ale satului
Cupca au fost făcute pe baza confruntării hărţii din anul 1993 (fig. 1)
cu cea din 1938, publicată în partea întâi a monografiei „Cupca, un
sat din Bucovina” (Ciobanu P, pag. 17). Această hartă modificată a
satului Cupca cu o suprafaţă de 3503 hectare a fost aprobată ultima
dată de consiliul raional Hliboca de deputaţi ai poporului din 4 iunie
anul 1993. Teritoriul populat al comunei de 543 hectare este prezentat
în figura 2 cu o culoare închisă. Numărul populaţiei la recensământul
oficial din anul 2001 a fost fixat la nivel de 2671 locuitori.
I.2 Relieful
Siretul Mic, cu pantele sale deluroase, traversează Cupca de
la vest spre est şi o împarte ca teritoriu în proporţia de 2/3 (malul
drept ) şi 1/3 (cel din stânga) din suprafaţa totală a sa. Panta din
dreapta, fiind mai deluroasă , coboară spre râu sub un unghi de 15 º,
iar în unele locuri (în special în cătunul Tomescu) – peste 20 º. Panta
din stânga, relativ mai puţin deluroasă, coboară lent spre râu cu o
înclinare în limitele 5 º şi 15 º. Relieful, apele, flora, vegetaţia, fauna
şi solurile din localitate amănunţit au fost descrise în monografia
„Cupca un sat din Bucovina” partea I (Petru Ciobanu, Vasile Slănină,
Reveca Prelipceanu, pag. 15 – 46 ). În cazul de faţă ne vom opri doar
la unele schimbări ce au avut loc în a doua jumătate a secolului. A
dispărut de pe harta satului iazul de la care se alimenta cu apă moara
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de cândva. În limitele satului, pe o distanţă de aproximativ 2 km,
râul şi-a schimbat albia. La intrarea în sat dinspre Pătrăuţii de Sus,
şi-a schimbat cursul spre nord, ameninţând şoseaua în hotar cu satul
vecin, lăsând în urma sa o cotitură înmlăştinită în Sălişte. În jos, pe
curs a deviat spre cotul Timişenilor, surpând malurile înalte în direcția
căii ferate. Mai jos de podul principal al satului s-a mutat spre nord
la o distanţă de 70 – 100 metri, ameninţând casele din apropiere. În
partea de jos, la ieşirea din sat, apele lui şi-au mutat făgaşul spre sud,
făcând surpături mari în terenurile agricole. Locurile unde erau puse
în pericol căile de comunicaţie, locuinţele oamenilor şi pământurile
roditoare, malurile râului au fost întărite cu construcţii speciale de
consolidare a albiei cu stâlpi şi plăci de beton, cu plase de sârmă
umplute cu piatră. Pentru fortificarea malurilor se mai folosea pe larg
materialul local loza.
Pâraiele. Nici în verile secetoase nu seacă pârâul Corceasca,
care izvorăşte din satul vecin Corceşti şi în cea mai mare parte din
lungimea sa serveşte ca hotar între Cupca şi Pătrăuţii de Jos. El este
şi cel mai mare afluent al Siretului Mic pe teritoriul satului Cupca şi
primeşte pe dreapta sa apele pârâului Parişte, ce adună izvoarele din
partea de sud-vest a satului. Pârâul Tomescu parţial desparte Cupca
de Suceveni în cătunul Tomescu. Ca mărime, e al doilea afluent din
partea dreaptă a râului şi se revarsă în el pe teritoriul satului Suceveni.
Tot la râu îşi aduce apele pârâul Bohorodici cu izvoarele sale din
cătunul cu acelaşi nume şi din pădurea Camencii.
Principalii afluenţi ai râului de pe stânga sa sunt Arjăvăţul
şi Perşuv. Primul izvorăşte din pădurile nord-vestice şi curge pe
teritoriul satului până la revărsarea în fluviu. În verile secetoase
scade mult, dar nu se usucă. Perşuvul, care izvorăşte din Corneţ şi
împrejurimile sale, dimpotrivă, în verile secetoase îşi usucă albia.
După schimbarea hotarelor satului Cupca în partea nord-estică a lui,
şi-a păstrat funcţia sa naturală de a mărgini satul pe intervalul de la
calea ferată până la revărsarea în râu.
Alunecări de teren. Relieful deluros de pe partea dreaptă a
satului cu o înclinaţie mare spre fluviu şi cu râpe adânci în albiile
pâraielor Corceasca, Tomescu și Bohorodici, în condiţiile climaterice
relativ umede, adeseori provocau alunecări şi surpături de teren în
partea de sud-est a satului (Bohorodici, Chetrosu-Runc) în partea
de nord a Bodnăriilor, pe panta spre râu a Dealului Surdului (Săsia
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Popei) şi în stânga satului în partea de sus a pârâului Arjăvăţ.
La peisajul satului s-a adăugat perdeaua forestieră de protecţie
contra înzăpezirii în timpul viscolelor, sădită în lungul căii ferate în
anul 1957. Această plantaţie şi-a păstrat denumirea sa în limba rusă
– „Posadka”. Pe suprafeţe relativ mari de pământ arabil a disprut
mulţimea loturilor mici de pământ despărţite de hotare (haturi). S-a
micşorat numărul drumurilor de acces la ele. Nu mai era nevoie de
păstrat mulţimea trecerilor carosabile peste calea ferată . Din cele 13
treceri de acest fel pe teritoriul satului au rămas doar patru.
În figurile 3,4,5,6,7 se prezintă câteva imagini de relief văzute
din diferite puncte ale satului.
I.3 Toponimia minoră, adusă de împrejurările noi.
O expunere amănunţită a toponimiei satului Cupca, argumentată
din punct de vedere istoric, a fost făcută de autorii monografiei partea
I-a „Cupca, un sat din Bucovina” . 2004 (Petru Ciobanu, Vasile Slănină
şi Reveca Prelipceanu, pag. 413 -428). Aici vom adăuga unele numiri
apărute în condiţiile aduse de noul sistem socialist de gospodărire.
După lichidarea haturilor dintre loturile ţăranilor despropriaţi, au
apărut o mulţime de masive mai mari sau mai mici de pământ ale
colhozului printre casele, de obicei împrăştiate, din Cupca. Pentru
planificarea lucrărilor agricole şi organizarea lor pe teren, a apărut
necesitatea ca fiecare teren agricol să aibă denumirea sa. În limbajul
oficial al colhozului au apărut noi toponime. Mai frecvent fiecare din
aceste terenuri au primit denumirea de la numele unuia din săteni,
ce locuia în apropiere. De pildă: la Nicu, la Zahariuc, la Ursuleni,
la Coroamă, la Câmpan, la Isai, la Cucuruz... Altele au împrumutat
denumirile de la aşezămintele, instituţiile şi organizatiile megieşe cu
ele: la Club, la Sclad (depozit), la Fermă, la Ciaină, la Brigadă, la
Gară... Câmpurile situate la periferiile localității, sau loturile mari
din interiorul ei, şi-au păstrat toponimia veche: Lan, Şes, Bahnă,
Coasta...
Odată cu desfiinţarea colhozului a dispărut şi necesitatea de
a practica noile toponime. Totuşi în limbajul localnicilor circulă şi
în prezent unele din ele. Se mai păstrează (poate merită acest lucru
pentru istorie) aşa toponime: la fermă, la brigadă, la sclad (depozit),
la grădină... care în viitor vor aminti despre istoria nescrisă, îşi
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vor îndeplini funcţia de arhivă, unde se păstrează amintiri despre
evenimentele, întâmplările şi faptele mai mult sau mai puţin
importante.

Figura 1 . Harta satului Cupca cu situaţia din anii 1990 - 2000 şi
poziţia toponimelor (pe matriţa din 1993)
Legenda : ... hotarele comunei,
calea fierată, ___ drum raional, ══
drum local, _ _ _ drum de câmp, ... hotare de pădure, ░░ teren împădurit,
biserică,
capeliţe, + cimitir, ■ puncte comerciale, Ş şcoli, 1 primăria,
2 ambulatoriul medical, 3 clubul, 4 gara Cupca, 5 farmacia, 6 oficiul poştal,
7 grădiniţa de copii (de stat), 8 cârmuirea colhozului, 9 ferma zootehnică, 10
fabrica de cărămizi, 11 aria şi magazia colhozului, 12 brigada de tractoare, 13
moara, 14 gater, 15 gradiniţa pentru copii (a colhozului), 16 abator.

Figura 2.
Harta comunei
Cupca alcătuită şi
publicată în anul
1993. Culoarea
închisă prezintă
partea populată a
satului
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Figura 3. Intrarea în comună pe şoseaua Hliboca - Ciudei la intersecţia cu
calea ferată, partea de est a satului Cupca, 1995

Figura 4. Privelişte: Cupca pe malul stâng al râului, văzută de pe dealul
Surdului din partea dreaptă a satului, în direcția Corneţ. (La orizont - pădurea
Arjăvăţ-Corneţ la marginea de nord a localităţii, 2006)

Figura 5. Privelişte: Cupca pe malul drept al râului, văzută de la cazemata
din partea dreaptă a satului în direcţia bisericii. La stânga - panta dealului
ce coboară spre cătunele Bohorodici – Bahna, la dreapta – panta spre
Sălişte-Parişte, 2006.
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Figura 6. Vedere – fragment: cătunele Bahna – Bohorodici, văzute de pe
dealul Bucojinca, în direcţia Tomescu, 2006

Figura 7. Podul de beton ce uneşte cele două părţi ale satului Cupca,
construit peste Siretul Mic, în anul 1984
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II. CUPCA ÎN ANII STALINISMULUI
(1940-1941, 1944-1953)
II.1 Viața populației între anii (1940-1941 și 1944-1949)
În timp de numai un an (28 iunie 1940 – 22 iunie 1941) populaţia
satului Cupca a gustat pe deplin din paharul amar al regimului tiran
stalinist. Arestările, chinurile îndurate de cei arestaţi şi torturaţi de
NKVD-işti, trimiterea la munci silnice, la închisori, fără judecată şi
vină, masacru de la Fântâna Albă la 1 aprilie 1941, deportările a zeci
de consăteni în Siberia şi în pustiurile Kazahstanului la 13 iunie 1941
au lăsat o rană de nevindecat în sufletul sătenilor, iar în memoria lor
– chipul de monstru antiuman al ocupanţilor stalinişti. În acest an
am fost despărţiţi de România (acum patrie istorică pentru noi, cei
din Nordul Bucovinei) prin frontiera instalată din sârma ghimpată
sovietică.
La sfârşitul lunii martie 1944 Armata Roşie iarăşi se apropia
de malurile Nistrului. Dinspre răsărit se auzeau bubuiturile tunurilor,
pe deasupra satului în direcţia nord-vest zburau avioanele militare
germane. Cupcenii erau alarmaţi. Teama de a-şi vedea biserica închisă,
de reînnoirea coşmarului stalinist îi neliniştea din ce în ce mai mult.
La 29 martie 1944 trupele sovietice au ocupat oraşul Cernăuţi. Despre
aceasta se afirmă în “Comunicatele Biroului Sovietic de Informaţii”,
vol. VI, p.155-156 din 30 martie 1944, parţial fixat în cartea “Bătălia
pentru Bucovina Sovietică“, editura “Carpatî”, 1981: “Trupele
frontului 1 ucrainean, dezvoltând ofensiva au forţat râul Prut şi au
luat cu asalt oraşul regional din Ucraina – Cernăuţi, important centru
economic-politic al Bucovinei de Nord şi puternic punct de sprijin
în perimetrul de apărare al germanilor pe râul Prut…”. Din ultima
sursă, recent amintită, aflăm că luptele pentru regiunea Cernăuţi
din ambele părţi belingerate au continuat până la 19 septembrie. În
acest răstimp (29.03.1944 -19.09.1944), Cupca, find situată la numai
44 km de centrul regional, a fost brăzdată de un tanc sovietic la 2
aprilie. Din fericire lupte, pe teritoriul comunei, nu s-au dus, victime
omeneşti şi ruinări n-au fost înregistrate. Ciocnirile militare au avut
loc pe direcţiile principale de comunicaţie, care ocolesc satul Cupca.
În contextul acestor evenimente de la începutul lunii aprilie 1944
în cartea “Cniga Pameati Ucrainî, Cerniveţica oblasti, 1.1994” p.
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135 tangenţial se aminteşte şi despre satul Cupca:”În rezultatul unei
operaţii realizate cu succes, spre sfârşitul zilei de 2 aprilie, ostaşii
diviziei 24 de puşcaşi si brigăzii de gardă tancuri 45 sub comanda
colonelului M.V.Morgunov au fost eliberate Hliboca, Carapciu,
Cupca, Şirocaia Poleana, Corcești…”
În zilele 1, 2 și 3 aprilie 1944 bântuia un viscol puternic. La
cinci pași nu se mai vedea nimic şi acesta a ţinut fără întrerupere, 3
zile şi 3 nopţi. Oamenii care executau un marş erau slăbiţi de puteri
( Karlov F.V., p.177 ). Anume condiţiile climaterice din acele zile au
şi condiţionat apariţia tancului în Cupca, nu pe şosea, dar pe calea
ferată, care era mai puţin înzăpezită..
Cupcenii îngrijoraţi de reîntoarcerea sovieticilor, se reţineau
mai mult timp închişi în casele lor. Bărbaţii apţi de muncă adesea îşi
petreceau nopţile în ascunzişuri. După cum s-a menţionat în partea
1 a monografiei “ Cupca, un sat din Bucovina ”( p.408 ) o parte
din cupceni s-au refugiat în interiorul României. Numărul lor a fost
oarecum limitat din pricina lipsei mijloacelor de transport şi timpului
nefavorabil de la sfârşitul lunii martie şi începutul lunii aprilie 1944.
Unii dintre cei care şi-au părăsit casele, peste câteva zile neputând
înainta pe drumurile întroienite, s-au întors în sat. Vagonul, promis
pentru evacuare, pe calea ferată, n-a fost pus la dispoziţie.
Despre un caz particular din acele zile de cumpănă ne relatează
cupceanca Magdalina Morar: “Aveam 14 ani. La 25 martie 1944, era
Blagoviştenie, zi de sărbătoare. Am fost la biserică şi m-am pristuit.
A doua zi s-a început evacuarea. Ningea. Nu oricine se hotăra să-şi
scoată din casă familia, copiii mici şi să pornească în drum pe aşa un
viscol. S-au evacuat intelectualii, o parte din liceişti. Nu prea mulţi
au pornit spre interiorul ţării din rândurile ţăranilor, care cu greu îşi
părăseau locul strămoşesc şi avutul agonisit de ei şi părinţii lor. O
soră a mamei a înjugat vacile la căruţă, a încărcat în ea câte ceva
(produse alimentare, haine şi alte lucruri strict necesare în drum).
Familia noastră era pregătită să plece şi ea cu acest transport până la
gară, de unde să continuăm calea cu trenul. Soţul mătuşei era ceferist
şi spera să se evacueze cu vagonul. Promisiunea cu vagonul, fiind
neîndeplinită, ne-a determinat soarta - să fim stăpâniţi de ruşi.”
În continuare se prezintă lista, posibil incompletă, a cupcenilor,
care în acele zile de încercare au reuşit să se refugieze şi să se
stabilească cu traiul în România: Alerguş Petrea (Dodoc) cu familia,
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Andreşan Toader cu familia, Bicer Ion al lui Toader cu familia, Bicer
Petru a lui Florea, Berezovschi Mihai cu familia, Bogdaniuc Profir
cu familia, Cimileac Iosif A., Costiuc Nicolai cu familia, Gâza Lazăr
a lui Toader, Huţanul Aurel, Huţanul Petrea, Morar Andronic, Morari
Toader, Morar Dragoş, Ovaciuc Margalina cu familia, Paces Arcadie,
Paces Constantin, Panţâri Toader, Plăvan cu familia, Popescu Ilie
G., Popescu Lazăr G., Tărâţă Toader, Timiş Ana, Timiş Dumitru,
Timiş Toader, Ţugui Gheorghe C., Ungurean Gheorghe a lui Vasile,
Ungurean Orest cu familia. În această listă nu sunt incluşi liceiştii
evacuaţi împreună cu liceele lor şi tinerii, care înainte de evacuare
au fost mobilizaţi în armata română şi după terminarea războiului au
rămas în România.
Fără multă întârziere regimul sovietic a reînnoit structura
organelor de stapânire cunoscute încă din anii 1940-1941. Din nou
a fost pus în post de primar Gheorghe Macriniuc, fost prizonier în
Rusia încă din primul război mondial, secretar Emil Migdalevici,
fierarul satului. A fost creat şi un sistem de contact permanent (se
poate spune zilnic) a sovietului sătesc cu populaţia dintr-un anumit
număr de şefi de sector, misiunea cărora a fost descrisă detaliat în
prima parte a monografiei (Ciobanu P. 2004, p.373).
În sat s-au redeschis două şcoli cu limba moldovenească de
predare: începătoare de 4 clase şi medie necompletă de 7 ani. În ele au
fost numiţi directori străini: Vasile Racu (din R.S.S. Moldovenească)
și Vasile Bileţchi (un ucrainean, baştina căruia nu este cunoscută).
Biserica a continuat să funcţioneze, fiind limitată în drepturi. Sesia
şi casa parohială au fost naţionalizate, s-au interzis orele de religie
în şcoli. Preot în biserica din sat a fost trimis Alexei Șencariuc
din localitatea Lucovăţ, raionul Vijniţa. Organul represionist din
raion, NKVD-ul, a creat în sat după propria asemănare, o reţea de
colaboraţionişti, denunţători şi un grup numeros de striboci din
rândul elementelor social degradate de tip mancurt. Ei, fiind supuşi
enkavedistului din raion cu pseudonimul Saşco (numele lui adevărat
nu-l cunoștea nimeni), acţionau în mod mârşav, aplicând metode de
înspăimântare, şantaj şi forţă brutală. În acţiunile lor era reflectată
atitudinea regimului “eliberator” faţă de poporul “eliberat” de ei.
Este semnificativ că acest sistem represiv, instaurat în sat, îşi avea
sediul său în localul sovietului sătesc. Insuflând forţa, se sublinia
că toate dispoziţiile raionului trebuiesc îndeplinite de către organul
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local fără cricneală.
Echipa stribocilor în Cupca, după mărturisirea oamenilor în
vârstă, era alcătuită din 17 persoane, însă documentarea ei nu este
posibilă din princina lipsei de acces la toate arhivele NKVD-ului. Se
poate constata însă, că nu toţi stribocii îşi îndeplineau misiunea cu
râvnă, unii dintre ei îşi dădeau consimţământul de a activa ca striboci,
sperând în acest fel să nu fie duşi la munci silnice şi despărţiţi de
familiile lor. Îi vom numi numai pe acei, care prin devotamentul
neprecupeţit regimului îşi îndeplineau misiunea la aşa numita
deschiaburire, trimiterea bărbaţilor la munci silnice în Karelia, la
Omega, la minele din Donbass, la achiziţionarea fantastică de la ţărani
a producţiei agricole. Căpeteniile tuturor relelor erau consideraţi de
săteni stribocii: Dumitru Luţu (a Irinei), Ilie Lazurcă (numit Mojilă),
Mihai Plevan (zis Ghiacon)1.
Aducem unele relatări caracteristice pe această temă. Stribocul
Luţu Dumitru (zis în sat Nitraş a Irinei) era însoţitorul principal a lui
Saşco, când acesta venea la Cupca, îl conducea la mesele cu bucate
şi băutură din timp comandate de striboci. Ţăranii, fiind înfricoşaţi şi
şantajaţi, nu riscau cu refuzuri, pregăteau mese, bineînțeles gratuit,
pentru 4-5-6 persoane. După băutură abundentă, Saşco escortat de
lacheii săi din sat, îşi făcea apariţia şi noaptea la clăcile de desfăcat
porumb pentru a se distra în felul său amoral. Despre un caz de
acest fel îşi înşiră amintirile învăţătorul de matematică Constantin
Bogdaniuc: “Eram elev în clasa a 7-a. Ştiam să cânt la armonică.
Dumitru Luţu, căpetenia stribocilor din sat, mă cheamă la sovietul
sătesc şi îmi porunceşte să mă prezint seara la soviet cu armonica şi
să fiu gata să cânt la clacă. Chiar m-a ameninţat să nu fac mofturi şi
să-i spun mamei să fie mulţumită că trăieşte liniştită. Îmi dam seama
că refuzul putea să aibă urmări neplăcute pentru familia noastră.
M-am prezentat la timpul stabilit, acolo era Saşco, un rus îmbrăcat
în uniformă, cu pistolul la şold. Ştiam că dânsul este de la NKVD-ul
din Hliboca. A apărut şi stribocul. Împreună am ajuns în Bohorodici
la locul cu claca pe la sfârşitul desfăcatului. Am cântat câteva jocuri.
În sfârşit Nitraş s-a oprit în mijlocul camerii, a pus două degete în
gură, a şuierat şi, adresându-se către partea masculină, a strigat :
Marş acasă!!!. În continuare cei doi oaspeţi nepoftiţi au rămas în
1

Confirmat de consătenii respectivelor persoane, de altfel şi în monografia “Cupca, un
sat din Bucovina”
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casă pentru a-şi demonstra amoralitatea lor şi a puterii, căreia îi
aparţineau.”
Un caz înregistrat de la Orest V. Bolocan: “Bunelul meu
Petrea a lui Mihalucă Bicer era un bun gospodar, ţăran înstărit, avea
20 ha de pământ. Pentru că nu a predat la timp norma de grâne către
stat în 1947 a fost arestat. Bunica Maria şi mama mea Floarea cu doi
copii am fost scoşi din casă. Cheile de la gospodărie au fost luate de
stribocul Ilie Lazurcă, care s-a şi declarat stăpân în casa care nu îi
aparţinea. El îşi petrecea vremea în această gospodărie împreună cu
Ţugui E., o fată scoasă la suprafaţă de noul regim.
Tot acest striboc avea îndrăzneala să-şi însuşească obiecte
de îmbrăcăminte şi alte lucruri, ce îi veneau pe plac, din casele
consătenilor. Nu îşi ascundea satisfacţia când cineva era nevoit să-şi
aplece capul în faţa lui.” Aceasta este imaginea incompletă despre
pilonii stalinismului în memoria cupcenilor. Oamenii trăiau într-o
atmosferă de permanentă ameninţare, fiind stăpâniţi de groază şi lipsiţi
de orice nădejde în ziua ce vine. Pe lângă altele prin păduri hoinăreau
noaptea oameni înarmaţi. Unii din ei prădau averea ţăranilor, alţii
vânau activiştii regimului, erau şi cei ce în aşa mod îşi prelungeau
existenţa în condiţiile războiului. Pe toţi aceşti activiști de noapte
populaţia satului îi numea partizani. Pe unii din ei, autorităţile de
stat îi numea banderişti. Un aşa grup de banderişti a fost înconjurat
de grănicerii sovietici noaptea în casa lui Repciuc Ion, care trăia la
hotarul satului Cupca, lângă pădurea dintre Camenca şi Corceşti.
După un duel de împuşcături grănicerii au dat foc la casă. Casa a ars
cu toţi cei ce au fost în ea.
Satul Cupca era inclus în zona de frontieră. În centrul comunei
funcţiona un post de grăniceri. Drumul era îngrădit cu o barieră.
Mijloacele de transport şi pietonii erau controlaţi de grăniceri. Trenul
de pasageri, care circula din Cernăuţi spre Сiudei era supus şi el unui
control strict.
Paralel, în comună, a fost organizată şi o reţea de propagandă
şi agitaţie comunistă. Peste drum, la intrarea în sat, la intrare în
întreprinderile şi aşezămintele de stat au fost ridicate arcade cu
lozinci şi portretele lui Lenin şi Stalin (fig.nr.8). În centrul satului s-a
montat un difuzor puternic de radio, care fără întrerupere propaga
modul de viaţă sovietic. În club se demonstrau filme despre viaţa
ţăranilor colectivizaţi din regiunile estice. În conformitate cu
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principiile ideologice ale regimului, propaganda stalinistă îşi avea
scopul de a unifica la populaţie modul de a judeca și de a-şi exprima
gândurile. Adunările solemne din acele timpuri se terminau, după
cum se şi cuvine în condiţiile unei dictaturi tirane de stat, cu cuvinte
de proslăvire a lui Stalin.
Ideologia regimului s-a
manifestat în plin şi în viaţa
şcolii. Pentru confirmarea
celor spuse aducem extras din
arhiva şcolii.
Ordinul nr. 36, decembrie
1949.
Şcoala
medie
necompletă
din
Cupca
“Sărbătorirea
aniversării
a 70-a de la nașterea lui
I.V.Stalin”:
Pentru înfrumuseţarea
exteriorului şi interiorului
şcolii întăresc pe tov.
Smirnova L.F., care va
răspunde de lozinci, de
Arcada la intrarea în parcul
portrete, de pregătirea focului Fig. nr.8şcolii
nr.1 (anul 1951)
și fotomontajelor.
1. Pentru ziua de 21 decembrie 1949 însărcinez pe «zavpedul»
şcolii, tov. Cichivciuc I.G. să facă planul sărbătorii (programa)
şi cu întreaga orânduială a disciplinii în lucru pentru pregătirea
sărbătorii: lozinci, fotomontaje, gazete de perete ş.a.m.d.
2. Însărcinez pe «starşaia pionervojataia» tov. Sliusar Z. ca pe
data de 21.XII.1949 să se facă adunarea generală a «drujinii
pionerești» şi ridicarea drapelului, precum şi pregătirea a două
lozinci în camera pionerească, iar la ziar – articol nou despre
I.V. Stalin.
3. Însărcinez pe Bicer F.G. ca să pregătească un şcolar din clasa I-a
cu un mic «doclad» despre a 70-a aniversare a zilei de naştere
a tov. Stalin, iar pe un şcolar din clasa a VII-a cu un «doclad»
mai detailat.
4. Însărcinez pe tov. Tovarniţchii să se intereseze prin clase ca
şcolarii să înveţe poezii despre I. V. Stalin, despre Patrie, care să
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fie declamate pe data de 21.XII.1949 .
Însărcinez pe tov. Cichivciuc E.I. ca să înveţe pe corişti “Cantanta
o Staline” şi “Imnul tinerilor democraţi”.
6. Însărcinez pe tot colectivul să pregătească copiii pentru
întâmpinarea zilei de 21 decembrie, iar pe învăţătorul Miculescu
I.V. să pregătească un «doclad» detailat, pe care să-l citească la
adunarea «drujinii» şi la club” (Conform Hotărârii Sovietului de
Miniştri din Ucraina de la 21.06.1947 nr. 957)
În acest mod regimul infiltra în sufletele oamenilor, începând cu
ale copiilor la vârsta lor fragedă, cultul tiranului Stalin, ridicându-l
în slăvi.
În primii ani sarcina principală a noii puteri era de a stoarce din
populaţia băştinaşă totul ce e posibil, de a-l lăsa pe ţăran flămând, gol
şi supus regimului. Documentele de arhivă ne demonstrează existenţa
în comună a două comunităţi agricole, artificial create de regim, care
funcţionau respectiv pe malul stâng şi pe сel drept al râului. În fruntea
lor au fost numiţi Plevan și Duşceac T. Ele purtau răspundere în faţa
organelor raionale cu privire la însămânţarea pământului, prelucrarea
culturilor, recoltarea roadei şi predarea la stat a normelor stabilite
(Proces verbal nr.5, 23.05.1948, Fondul P-2533). Această structură
de conducere semicolectivă (anii 1944 - 1949) a precedat anilor
de colectivizare 1948 – 1950. Reîntoarcerea imperiului stalinist în
anul 1944 a adus cu sine o nouă reţea de achiziţionare a produselor
agricole de la ţărani. În regiune şi raion îşi desfăşurau activitatea
împuterniciţii Narkomzag-ului (Comisariatul norodnic pentru
achiziționare). În raion dânşii erau numiţi “raiupolnarcomzaga”.
Aceşti slujitori ai puterii la adunările sătenilor înaintau noi cerinţe cu
privire la achiziţionarea produselor agricole de la populaţie. În lupta
cu ţăranii înstăriţi numiţi de regim “culaci”, puterea existentă a creat
în sat active ale sărăcimii (activ bednotî). În lista lor erau incluşi
Bicer Lazăr P., Bicer Dumitru I., Migdalevici Emil A., Bicer Mihai
C., Broască I.I., Alerguş I.S., Paces I.G., Bolocan G.L.,(fond P-719,
p.82, 83).
Situaţia materială în care au nimerit ţăranii din Cupca după a
doua venire a sovieticilor (anul 1944) poate fi concepută, răsfoind,
chiar la întâmplare fondurile din Arhiva de Stat din regiunea Cernăuţi.
Fondul P-719 :
- Planul de contractare a sfeclei de zahăr din gospodăriile
5.
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individuale din Cupca în 1944 – 990 centnere (Hotărârea
RVK Hliboca, 24.06.1949) .
- În mod obligator de predat la stat fân într-o cantitate stabilită
pentru 20 gospodării individuale cu pământ arabil între 2 şi
5 ha și pentru 35 gospodării cu pământ în limitele a 5 – 10
hectare (hotărârea RVK şi RK KP(b)U, 03.07.1944) .
- Asigurarea în mod obligator a tuturor construcţiilor (caselor)
şi vitelor (hotărârea RVK, 13.12.1944).
- De achiziţionat de la ţăranii individuali din Cupca produse
agricole cu următoarele preţuri pentru un kilogram: varză –
20 copeici, sfeclă de masă – 30 copeici, morcovi – 20 copeici,
ceapă – 10 copeici, castraveţi – 10 copeici…
- De trimis la lucru la întreprinderile din Donbass 30 persoane
(hotărârea RVK şi RK KP(b)U, 7.08.1944). Fondul P-2533:
În toiul foametei din 1947 şi în pragul colectivizării (anul
1948), cu scopul de a înfrânge împotrivirea oamenilor de a se înscrie
în colhoz, regimul a organizat împotriva lor un nou val de represalii.
În lunile iunie-iulie anul 1947 în toate satele din raion se petreceau
adunări ale comitetelor executive în comun cu activul săracilor
din localitate, la care se primeau hotărâri cu privire la îndeplinirea
hotărârii Sovietului de Miniştri din Ucraina de la 21.06.1947 nr
957 “Despre impozitări stabilite în mod individual a gospodăriilor
(familiilor) culăcesti” (p.82). O aşa adunare la Cupca a avut loc la
13.07.1947, la care a fost aprobată lista de impozitare individuală
a opt gospodării ale cupcenilor: Bicer Floarea Petrovna (născută în
anul 1880), Guţan Domnica Petrovna (1877), Duşceac Vasile Ilievici
(1865), Plevan Constantin Vasilevici (1908), Şpac Ivan Dmitrievici
(1916), Dugan Vasilii Dmitrievici (1884), Morar Toader Vasilievici
(1918) și Bicer Petro Mihailovici (1883).
Lista a fost semnată de secretarul sovietului sătesc
Bagrimovschi, bărbat adus în Cupca din locuri necunoscute (fondul
P-2533). Activiștii din raion frecvent petreceau adunări cu sătenii, la
care orice dispoziţie, pronunţată de la tribună, trebuia îndeplinită fără
discuţii.
Despre atmosfera care domnea la aceste ședințe îşi aminteşte
Valentina Sacaliuc (născută Ungurean).
Pe scenă, la o masă acoperită cu pânză roşie, şedeau autorităţile:
primarul satului şi reprezentantul de la raion (upolnomocennâi,
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oamenii în sat îi spuneau polomoşnic ), iar după înfiinţarea colhozului
se mai adăugau preşedintele de colhoz şi secretarul de partid.
Reprezentantul de la raion se ridica la masă şi autoritar aducea la
cunoştinţă celor prezenţi sarcinile puse de partid şi de statul sovietic.
Mulţimea din sală asculta cu răsuflarea întreruptă vorbitorul. Erau
cu toţii îngrijoraţi fiindcă sarcinile nu erau din cele uşoare. Trebuia
de dat la stat pâine, carne, lapte, ouă, lână, împrumut bănesc, bir,
secareţie (asigurare)… Răsunau ameninţări în adresa celor care
nu-şi vor îndeplini datoria, fiind calificați ca sabotori şi duşmani ai
puterii sovietice. Când se lua vre-o hotărâre, şi se cerea încuviinţarea
mulţimii, se punea la vot. Cei prezenţi în sală ridicau în unanimitate
mâinile de parcă erau de acord cu tot сe se vorbea de la această masă
roşie. De la adunare sătenii ieşeau cu feţele întunecate de gânduri,
neştiind ce-i aşteaptă mâine sau chiar peste noapte. Stribocii mai
îngăduiau, apropiindu-se de masa roşie ca nişte câini credincioşi
pentru a primi de la autorităţi noi ordine.
Până la înfiinţarea colhozului în sat, pentru ţărani s-au stabilit
impozite în bani: pentru persoane - vite mari, pământ, casă, fântână,
pomi…; cote de predare la stat în natură - cereale (grâu, orz, ovăs,
porumb), lapte, ouă, carne de porc, lâna, piei. Cotele la hectar erau
diferite. Pentru proprietarii de pământ până la 2 ha, cota de predare
la stat era de 275 kg la ha, iar ţăranilor posesori a câte 6-10 ha – până
la 700 kg la fiecare ha. Dânşii nu erau în stare să îndeplinească aceste
norme, mai ales în anii secetoşi 1946-1947. Neîndeplinirea acestor
cerinţe era aspru pedepsită. Aşa s-a şi întâmplat cu gospodarul Petrea
Bicer a lui Mihalucă. Pentru că nu a fost în stare să îndeplinească
normele mari de predare la stat s-a răsplătit cu viaţa şi cu toată
averea. În acest mod se realiza ideea bolşevică despre deschiaburirea
gospodarilor din sat, fiind numiţi duşmani ai puterii de stat.
Ţăranii trebuiau să mai îndeplinească munci forţate (corvezi)
rău plătite. Toți cei apţi de muncă erau siliţi să muncească 30 – 40
zile pe an la tăiatul pădurii, fiind foarte rău plătiţi. Proprietarii cu cai
munceau cu căruţele 20 – 30 de zile pe an la transportarea buştenilor
la gara din Pătrăuţii de Sus. Ca să-şi îndeplinească normele în
Cupca erau cazaţi şi căruţaşii din Dimca, Tereblecea şi alte sate din
vecinătate. Se cerea îndeplinirea diferitor prestaţii pentru o plată
simbolică. De exemplu munca de 6 zile cu căruţa cu doi cai era
plătită cu 18 ruble (Nimigean D., 1993).
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Fiecare în gospodăria sa era nevoit să crească animale de
vânzare, pentru a se achita cu toate plățile către stat.
Lumea muncea din greu. Recolta grânelor era îmblătită
cu îmblăciul, vânturată cu morişca şi transportată cu căruţele la
punctele de achiziţionare din Carapciu şi Hliboca. Dările la stat n-au
fost reduse nici în anii secetoşi. Când ţăranii sufereau de foame,
regimul storcea ultimele rezerve de cereale din gospodăriile lor. În
lipsa aproape totală de cereale a încetat să mai funcţioneze moara
din localitate. Cantităţile mici de grăunţe, ţăranii le râşneau manual
la râşniţele inventate de ei. În căutarea hrănii unii săteni plecau în
regiunea Ivano-Frankivsk (în acele timpuri cupcenii spuneau – la
Polonia), unde lângă un lac se puteau găsi deşeuri (meleasă) de la
fabricarea spirtului din grâne. Seceta, atitudinea regimului faţă de
populaţia locală, alte greutăţi pricinuite de război au adus cu sine
foametea şi tifosul, care au luat viaţa a mii de cupceni în anii 1946 –
1947. În lipsa unei statistici, nu poate fi stabilit exact numărul celor
decedaţi de tifos sau foame. Însă din spusele celor ce au cunoscut
acele timpuri majoritatea decedaţilor au fost bolnavi de tifos. Merge
vorba de 50 – 60 de persoane în timp de doi ani.
Situaţia din sat între anii 1947 – 1949 este comentată cu
relatările aduse de secretara sovietului sătesc din acele timpuri
Elisaveta Bogdaniuc. La soviet se ducea evidenţa uneltelor agricole
din gospodăriile ţăranilor necolectivizaţi: pluguri, grape, sape, coase,
greble, furci, căruţe, morişti de vânt… Erau înregistraţi şi toţi caii ca
forţă de tracţiune. La dispoziţia raionului era pusă informaţia despre
suprafeţele însămânţate cu cereale şi legume. În localul primăriei se
făceau listele tinerilor pentru a fi trimişi la FZO (şcoli profesionale
pentru pregătirea muncitorilor, în mod forţat, la fabrici şi uzine).
O adevărată povară pentru locuitorii satului era aşa numitul
Zaim2 ( împrumutul de stat ) . El trebuia plătit în fiecare an. Suma
împrumutului în bani pentru fiecare o stabilea o comisie specială:
pentru unii – cât costa o vacă, pentru alţii – mai puţin (“se aplica
principiul deschiaburirii”). Nu oricine era în stare să facă faţă
cerinţelor supranaturale. Un gospodar din cătunul Bohorodici, văzând
la poartă încasatorii însoţiţi de striboci a încercat să se ștranguleze.
Împrumut bănesc anual la stat, stabilit de o comisie specială şi colectat de
striboci
2
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II. 2 Colectivizarea ţăranilor, formarea colhozului
În unele sate din Bucovina primele colhozuri au fost create
încă din luna ianuarie 1941 (Dicusarov V.G., 1981, p.10). Înscrierea
forţată a ţăranilor în colhozuri a continuat imediat după reîntoarcerea
sovieticilor, în primăvara anului 1944. Aceeaşi sursă (p. 20) confirmă
încheierea în temei a colectivizării în regiune în anul 1949. Aducem
o statistică culeasă din publicaţia Kurilo V., Leşcenco M. pg.
201, 1969. În toamna anului 1945 în regiune deja se numărau 17
colhozuri, în primăvara anului 1946 – 67 colhozuri, în 1947 – 296
colhozuri, iar în anul 1949 – 491 colhozuri, care întruneau 97,5 %
din toate gospodăriile ţăranilor şi 99,5 % de terenuri agricole. În anul
1950 majoritatea colhozurilor mici au fost unite. În rezultat cele 491
gospodării agricole au fost reorganizate în 291 de colhozuri mai mari
ca suprafaţă şi după numărul braţelor de muncă.
În timpul colectivizării ţăranilor din Cupca li s-a respectat
întocmai aceeaşi procedură. La început au fost create două colhozuri:
“Molodaia Gvardia“ (Garda Tânără) în anul 1948 pe malul stâng
al râului şi “Krasnaia Zvezda” (Steaua Roșie) în anul 1949 pe
malul drept în cătunele Bohorodici – Parişte. Startul colectivizării
în localitate a fost înscenat destul de original. Despre acest lucru
îşi aminteşte Elizaveta Bogdaniuc. În anul 1948, fiind secretară a
sovietului sătesc din Cupca, în acelaşi timp conducea organizaţia
comsomolistă din localitate, care număra aproximativ 17 tineri. În
acest an, la o adunare a organizaţiei, împuternicitul din raion le-a
propus comsomoliştilor să depună cereri cu rugămintea de a crea
colhoz în sat. Întrucât propunerea acestui om era lege pentru cei
adunaţi, toţi tinerii prezenţi la adunare au depus cereri cu conţinut
corespunzător şi din acel moment au şi devenit primii colhoznici
fără să facă contribuţii de caracter material. Într-un cuvânt, au
format colhozul “Molodaia Gvardia” fără pământ, animale şi unelte
agricole . După această adunare a urmat colectivizarea forţată a
ţăranilor. Primul preşedinte a devenit Constantin V. Bogdaniuc. La
sud de râu colhozul cu numele “Krasnaia Zvezda” a fost întemeiat în
anul 1949 de câţiva ţărani cu puţin pământ. În fruntea lui a fost ales
preşedinte Toma Duşceac. Prima cârmuire a colhozului “ Krasnaia
Zvezda “ a fost alcătuită din 10 persoane: Onufrei Iv. Maior, Opaiţ
Petrea, Broască Nicolai, Bicer Gheorghe, Racu Vasile, Tovarniţchi
26

Aurel, Duşceac Gheorghe, Vasile Iv. Broască, Ion Il. Dusceac, Gnida
Nicolai. Şi în această parte de sat a urmat hăituirea forţată a ţăranilor
în gospodăria colectivă. Anii 1948–1949 au fost cei mai dureroşi
pentru cupceni. Primarul satului, preşedinţii colhozurilor, declarate
ca fiind existente, de cele mai multe ori însoţiţi de striboci, umblau
noaptea pe la casele ţăranilor, obligându-i să depună cereri pentru
a fi primiţi în colhoz. În această perioadă, o groază pentru ţărani
era miliţianul din sat – Mazaev, un rus adus în sat pentru a menţine
aici ordinea după placul noului regim. Unde mergea el, ţăranul era
colectivizat neapărat. Cererea depusă era o justificare ca ţăranul să
fie jefuit (Despre acest fapt e documentat în procesele verbale(după
mărturisirile agronomului - Aurel Tovarniţchi) în Arhiva de Stat din
Hliboca).
Dânsu1 era obligat să dea la colhoz pământ şi sămânţă pentru
însămânţarea lui. Deasemenea, fără nici o răscumpărare, erau luaţi
la colectivă caii, boii de lucru, căruţele, săniile, plugurile, grapele
şi moriştele de vânturat. Cine avea două vaci, una era nevoit să o
cedeze colhozului. Pentru toate animalele luate, foştii proprietari
erau nevoiţi să dea şi iernatic. Impozitele mari, frica de a fi deportaţi
cu tot cu familii la periferiile Uniunii Sovietice, de a-şi petrece viaţa
în închisori, îi duceau pe oameni în colhoz.
La începutul anului 1950, când conducerea raionului a
insistat unirea acestor două gospodării colective din Cupca, între
ele s-a iscat un conflict. A apărut întrebarea: cine va fi numit de
raion în fruntea colhozului unit?! Ultima speranţă a sătenilor – să
fie conduşi în obscuritatea de mâine de un om de nădejde și un bun
gospodar. Această poziţie o apărau mai ales cei din “Steaua Roşie
”. Această parte a satului era mai mare ca teritoriu şi cu mai mulţi
gospodari buni. Ideea unirii a apărut din pricina problemelor apărute
la împărţirea între cele două colhozuri a terenurilor agricole, luncii
și pădurii. Mulţi ţărani aveau pământ în ambele părţi ale râului. Ei
se conduceau de iluzia formată de propaganda bolşevică precum că
singuri vor hotărî cum să gospodărească şi cum să împartă între ei
roada muncii. Acest lucru i-a decis pe ţărani să unească cele două
colective din sat şi după iniţiativa proprie să îşi aleagă conducerea
în frunte cu un om de nădejde şi bun gospodar. La şedinţa cârmuirii
colhozului “Steaua Roşie” de la 7.02.1950 la care au participat
toţi membrii acestui organ colectiv, a fost aprobată propunerea
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preşedintelui sovietului sătesc – Gnida Nicolai Feodorovici – de
a primi cereri de la toţi ţăranii care doresc să treacă din colhozul
“Garda Tânără“ în colhozul “Steaua Roşie“. Tot la această şedinţă,
în prezenţa deputaţilor sovietului sătesc Onufrei Maior, Opaiţ Petru,
Sacaliuc Gheorghe L., Cimileac Victor, Cimileac Emil s-a primit şi
hotărârea, împreună cu cârmuirea colhozului “Garda Tânără“ de a
uni cele două colective agricole într-un singur colhoz cu numele
“Karl Marx”. A luat fiinţă şi organul de conducere din 9 persoane:
V.I. Broasca, Gheorghe Constantinovici Sacaliuc, Toma Găsitu, Ivan
P. Timiş, C.V. Bogdaniuc, Toader Constantinovici Alerguş, Vasile Iv.
Țugui, P. Morar, Dumitru P. Schipor, Vasile Gheorghievici Bicer.
Sub această hotărâre şi-au pus semnătura:
Gnida N.F. - preşedintele sovietului sătesc
Tovarniţchi A.I. – agronom la secţia agricolă din raion
Duşceac Toma – preşedintele colhozului “Krasnaia Zvezda“
Bogdaniuc K.V. – preşedintele colhozului “Molodaia Gvardia”,
membrii conducerii celor două colhozuri şi activul satului.
Această îndrăzneală a ţăranilor, utopică pentru acele timpuri
ale totalitarismului bolşevic, a fost primită drept sfidă adusă celor din
raion, care au reacţionat fără întârziere.
În această confruntare, după cum a fost şi de aşteptat, a
luat vârf poziţia regimului. Pentru 9 februarie 1950 a fost anunţată
adunarea tuturor colhoznicilor din sat în localul clubului (malul stâng
al râului). Cei din “Steaua Roşie”, fără să ştie din timp cine va fi
numit preşedinte în colhozul unit, au încercat să boicoteze adunarea,
dar fără succes. La această încercare a sătenilor în mod hotărât a
reacţionat raionul. În sat au apărut împuterniciţii NKVD – ului.
Oamenii înspăimântaţi, purtând frica de a fi deportaţi sau judecaţi,
au cedat în faţa monstrului stalinist. În aceeaşi zi a avut loc adunarea
generală comună a colhoznicilor din cele două gospodării colective
din Cupca. Ele au fost unite într-un colhoz cu numele “Molodaia
Gvardia”. În fruntea lui a fost ales preşedinte Gnida Nicolai
Feodorovici, originar din satul Slobozia, raionul Hliboca, nici om de
nădejde, nici gospodar. Membri ai cârmuirii colhozului unit au fost
aleşi Timiş I.P., Schipor D.P., Sacaliuc G.C., Broască N.I., Tărâţă
Dragoş L., Duşceac Gheorghe, Furnică Lazăr, Gofman Iosif. Au fost
aleşi brigadieri Cimileac D.M., Maior On. Iv., Bolocan I. D. Tot la
această adunare a fost aprobată comisia de revizuire în următoarea
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componenţă: Bojesco G. Iv., Zahariuc Vas. Leon., Timiş V.P., (Istoria
despre crearea colhozului din Cupca şi unirea lor este mărturisită de
agronomul de atunci Aurel I. Tovarniţchi şi documentată de procesele
verbale, păstrate în Arhiva de Stat din Hliboca, dosarul fondului 54).
Colectivizarea a fost însoţită de intensificarea represiunilor
împotriva edinolicinicilor (gospodari individuali, necolectivizaţi).
Un exemplu de acest fel l-am avut în cazul cu Bicer Petrea a lui
Mihalucă, despre care a fost vorba mai sus. Asemănător au procedat
activiştii colectivizării şi cu familia lui Toader V. Morar din cătunul
Bohorodice. Stăpânul a fost nevoit să-şi părăsească casa şi familia
timp de douăzeci de ani, cautându-şi muncă şi adăpost în munţi.
Soţia cu doi copii a trecut cu traiul la mama ei. Casa acestui gospodar
a fost transformată în găinăria colhozului.
După cum se ştie, începutul colectivizării în Cupca a coincis
cu primii ani după cei secetoşi. Lipsea cantitatea necesară de seminţe.
După spusele lui Vasile Ungurean, în colhoz produceau coveţi
pentru a fi schimbate pe seminţe. Ele erau transportate cu căruţele în
raioanele de peste Prut. Acolo fiecare covată se schimba pe o cantitate
de seminţe, care o umplea.
Între anii 1948 -1950 au fost distruse multe gospodării ale
ţăranilor din numărul celor refugiaţi în România, deportaţi în nordul
Kazahstanului și ale altor gospodari prezenţi în sat. Încăperile pentru
animalele colhozului au fost construite din stodoalele gospodarilor
Arcade a lui Lazăr Timiş, Petrea lui Mihalucă Bicer, Floarea lui
Trâncă Bicer, Dragoş a lui Lazăr Tărâţă… În Cupca la sfârşitul anului
1950 erau colectivizaţi ţăranii din 508 gospodării cu o populaţie de
1931 persoane. Apți de muncă erau consideraţi bărbaţii cu vârsta
între 16 şi 60 de ani în număr de 398 şi femeile cu vârsta între 16
şi 55 de ani, în număr de 505, total 903 colhoznici. Inapţi de muncă
cu vârsta peste 60 de ani pentru bărbaţi şi respectiv 55 de ani pentru
femei se numărau 321 persoane. Munca la colectivă era măsurată cu
aşa-numitul “trudodeni” (zi - muncă). Ca să-şi înscrie o zi – muncă,
muncind la câmp, colhoznicul era nevoit să prăşească două – trei
zile. Fiecare colhoznic într-un an era silit să îndeplinească un număr
stabilit de zile-muncă (minim de zile - muncă). Mărimea acestui
minim depindea de caracterul lucrărilor (la câmp, la ferma de vite,
lucrul manual sau mecanizat), de gen (bărbați sau femei), de situaţia
familiară (femei cu sau fără copii mici). Majoritatea colhoznicilor
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nu se isprăveau cu minimul anual de zile – muncă. În anul 1950
au muncit în colhoz 827 colhoznici apţi de muncă, dintre ei 724
n-au atins acest minim. Au reuşit să-şi înscrie nu mai mult de 50
zile – muncă - 578 de persoane, respectiv 51 – 100 zile-muncă 146
persoane, 101 – 200 zile muncă – 72 persoane, 201 – 300 zile muncă
– 23 persoane, 301 -400 zile – muncă – 5 persoane, peste 400 zilemuncă – 3 persoane (Dosarul de arhivă nr. 54). Din numărul total
54865 zile-muncă planificate de colhoz pentru anul 1950 au fost
îndeplinite 44872. Pământurile se arau cu pluguri trase de cai, boi şi
chiar vaci. Tractoare mici cu putere de tracţiune limitată au apărut în
anul 1950. Primul a fost aşa – numitul “Naticul”, apoi “Universal-2”
cu patru roţi de fier şi “Sotic” cu două roţi şi coarne ca la plugul tras
de cai. Tractorul “Universul – 2” din colhozul “Molodaia gvardia”
din Cupca, după înlocuirea lui cu tractoare mai puternice a fost pus
pe postament în faţa MTS –ului (stația de mașini și tractoare) din
Hliboca, ulterior fiind expus în ograda muzeului raional Hliboca şi
în sfârşit ridicat pe postament pe dealul Hlibocii, la intrarea în orăşel,
simbolizând perioada colectivizării şi caracterul agrar al raionului
(figura nr. 9).
Pentru prima dată brigada de tractoare din Cupca a fost
înfiinţată în apropiere de club, spre apus de el, iar în anul 1951 şi-a
mutat locul lângă podul peste râu şi casa lui Dumitraş a lui Ionică
Tărâţă. Primii tractorişti în colhoz, care au lucrat pe tractoarele sus
numite, au fost Vasile a lui Nicolai Ţugui şi Ion a lui Petrea Timiş (a
Nataliei). Printre primii a fost şi tractoristul Simion Coroamă.
O amplă informaţie despre situaţia economică în primul an
de existenţă a colhozului unit o putem primi din darea de seamă a
gospodăriei “Molodaia Gvardia” pentru anul 1950. Prezentăm aici
un extras din acest document de arhivă (fondul 54, Arhiva de stat
Hliboca) semnat de preşedintele colhozului Gnida şi contabilul
Vdovicenco Varvara Iosifivna.
Personalul administrativ şi de serviciu în anul 1950 (capitolul
XXIV). Preşedintele de colhoz – 1 (cu 651 zile-muncă), adjuncţi – 1
(cu 341 zile muncă), calculatori – 1 (cu 340 zile-muncă). Persoane de
serviciu – 3 (490 zile-muncă în total), lucrători la grădiniţa de copii,
sezon de vară – 3 (cu 220 zile-muncă total), brigadieri – 4 (cu 1125
zile – muncă în total), şef de fermă la vite – 1 (cu 410 zile-muncă),
medic veterinar – 1 (cu 241 zile-muncă).
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Baza materială a colhozului la 01.01.1951 (capitolul XXVI).
Clădiri: grajduri pentru cai – 3 (pentru 100 locuri), grajduri pentru
vite – 2 (60 locuri), grajduri pentru viţei – 1 (29 locuri), grajduri
pentru porci – 1 (60 locuri), grajduri pentru oi – 1 (200 locuri),
încăperi pentru păsări – 1 (500 locuri), magazie pentru cereale – 1
(100 de tone), arii acoperite – 2, şoproane – 5. Trebuie de menţionat că
majoritatea clădirilor enumerate în acest capitol n-au fost construite
de colhoz dar pur şi simplu însuşite de la gospodarii refugiaţi în
România, deportaţi în anul 1941 sau numiţi de regim cheaburi. Ele au
fost trecute pe contul colhozului şi folosite la întreţinerea animalelor.

Fig. nr. 9 Primul tractor cu 4 roţi U-2 (Universal 2) din anii `50 (foto 2000,
U-2 pe piedestal în Hliboca)

Întreprinderi auxiliare (cap. XX)
Moara de apă – 1, fierărie – 1, atelier de tâmplărie – 1.
Vităritul la 01.01.1951 (cap X)
Vaci - 9, boi – 8, viței - 22, cai – 63, porci – 46, oi – 170, păsări –
290 (în medie pe an - 50), albine (stupuri ) – 6. Toate animalele erau
îngrijite de 20 persoane.
S-a produs pe parcursul anului 1950 (cap. VIII)
Carne pentru vânzare la piaţă – 81 kg, piei – 15 bucăţi, lapte de vacă
– 3913 litri, lapte de capră – 833 litri, lână – 124 kg, ouă – 2571
bucăţi, brânză – 238 kg, urdă – 35 kg, s-a muls lapte de la o vacă –
652 litri, ouă de la o găină în medie 54,4 bucăţi.
Vânzări la stat (cap.IX)
Vaci – 1, alte animale – 1, porci – 1, oi – 6, păsări -13, pentru o sumă
de 611 ruble.
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Nu s-a îmbunătăţit situaţia în vităritul colhozului nici peste
3-4 ani. Animalele adunate de la ţărani n-au fost asigurate cu furaje,
încăperi normale şi îngrijire necesară. O bună parte din ele mureau
de foame. În anul 1953 au pierit 17 vite cornute mari, inclusiv 12
din vina colhozului. Tot din vina colhozului au pierit 23 porci, 33
oi, 6 cai. Aceste date au fost fixate de procurorul raionului Hliboca –
Ermza (fondul P-719, op.-1, delo 194).
Agricultura (cap.VI), finalul anului 1950, material selectiv.
Din cultura cerealieră în colhoz se cultivă: grâul, secara, orzul,
ovăzul, porumbul; din cele tehnice: sfecla de zahăr, inul, cânepa; din
legume: varză, ceapă, castraveţii, roşiile. Roada cerealelor la hectar
era aproape simbolică: la grâu – 7,5 chintale, la secară – 7,8 chintale,
la orz – 6,1 chintale; la culturile tehnice: sfecla de zahăr 277 chintale,
în seminţe 1,5 chintale. Pe exemple concrete vom demonstra cum
era distribuită roada obţinută. Spre exemplu de pe 92 ha însămânţate
cu grâu colhozul a recoltat 690 chintale. Din ele 38 chintale au fost
planificate ca plată pentru zile-muncă colhoznicilor. În mod analogic
din 906 chintale de secară au fost promise ţăranilor colhoznici 39
chinatale şi din roada de porumb – 17 chintale. În total, conform
promisiunilor planificate, colhoznicii trebuiau să primească pentru
44872 zile-muncă 90 chintale de cereale, adică fiecare zi-muncă în
natură răsplătită cu 200 g cereale. Însă acelaşi document (cap. XVI)
face o presupunere că ţăranii colhoznici vor primi în anii 1951 pentru
muncă din 1950 împreună cu plata suplimentară pentru fiecare zimuncă câte 2,25 carboave şi 0,128 kg cereale. E greu de crezut, dar
acest document de arhivă, semnat de preşedintele colhozului Gnida
Nicolai şi contabilul Vdovicenco Varvara Iosifivna, confirmă acest
lucru.
II.3 Nivelul de trai în primii ani de la colectivizare
În regiunea Cernăuţi, referitor la populaţia sătească, aproape
fără modificări, au fost folosite aceleaşi represalii sălbatice ce le-a
cunoscut Ucraina în anii 1929 – 1933, care au generat ruinarea
satului, distrugerea a zeci de mii de gospodării şi moartea în urma
foametei a milioane de oameni (Cniga pamiati Ucrainî, Cerniveţica
oblasti, 1, p.20).
În Cupca în timpul colectivizării, după cum s-a arătat în
32

paragraful II.2 ţăranii au rămas fără unelte agricole, fără animale de
tracţiune şi fără pământ. Lor li s-a lăsat lângă casă un lot mic de
pământ pentru grădină, mărimea căruia varia între 10 şi 50 de ari în
dependenţă de numărul braţelor de muncă angajate în colhoz şi în
corespundere cu principiile luptei de clasă. Cei ce căutau lucru în
alte întreprinderi, erau ameninţaţi cu excluderea din colhoz şi luarea
grădinii de lângă gospodărie sau micşorarea ei. Despre faptul că în
colhoz munca era silită ne vorbesc şi documentele din acele timpuri.
Prin hotărârea sovietului sătesc de la 29.05.1949, procesul verbal
nr.5, colhoznicilor li s-a interzis plecarea la lucru la întreprinderi
fără hotărârea conducerii colhozului şi acordul sovietului sătesc
(fondul P-2533, op.1. arhiva de Stat, regiunea Cernăuţi). Ţăranii
îşi arau loturile de pământ cu vacile înjugate sau pentru o anumită
plată – cu plugul tras de caii din colhoz după terminarea lucrărilor
de primăvară în colectivă. Populaţia aptă de muncă era silită să
muncească pentru o plată simbolică pe care o primeau după încheierea
anului calendaristic. Făcând calculele respective, ne dăm seama că
fiecare din cele 827 persoane, care au participat la muncă în colhoz
în anul respectiv trebuiau să primească în medie pentru munca de
un an 86.48 carboave şi 6.35 kilograme de cereale. Cifrele aduse
aici reprezintă statistica oficială de atunci, care avea tendinţa de a
“uşura” viaţa oamenilor cu condeiul pe hârtie. Realitatea însă era şi
mai îngrozitoare. Colhoznicul Vasile Rusu, care a lucrat din primele
zile de existenţă a colhozului, îşi aminteşte următoarele: “Până în
anul 1951 pentru o zi – muncă se plătea câte trei copeici şi 200 grame
de pâine la sfârşitul anului. Între anii 1951 – 1955 o zi-muncă era
plătită respectiv cu 7 copeici şi 200 grame de pâine. Ţăranii devenind
colhoznici erau scutiţi să mai predeie la stat cote de grâne, dar în
continuare erau obligaţi să vândă la stat, pentru o plată mică, 240
litri de lapte şi un viţel de la o vacă, 50 kilograme de carne, 300 ouă,
lână… Edinolicinicii erau consideraţi duşmani ai puterii sovietice. Ei
plăteau biruri mari pentru toate ce le aveau în gospodăria lor privată”.
Au trecut anii secetoşi, însă colectivizarea ţăranilor a adus în
casele oamenilor din nou însuficienţa pâinii, lipsa de sare, săpun,
petrol. Câte o pâine coaptă se vindea numai la vagon în gara din
Pătrăuţii de Sus de 1-2 ori pe săptămână. Seara în loc de lămpi cu
petrol în multe case se aprindeau opaiţele. Femeile spălau rufele
folosind zolniţele, iar în loc de săpun cenuşă şi leşia din ea.
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Pentru a supravieţui în condiţiile colectivizării, sătenii pe
furiş strângeau spice încă necoapte de pe câmpul colhozului, le uscau
la soare, le frecau în palme şi obţinând 2-3 kilograme de boabe, le
râşneau la râşniţe. În aşa mod o mare parte din săteni îşi întreţineau
familiile în anii 1949 – 1950. Fumătorii cultivau în grădinile sale
tabacul. Sovieticii au adus cu sine şi modul său de viaţă, care nu era
conceput fără “samagoancă” - rachiu autofabricat din sfeclă de zahăr
sau numai din zahăr. Satul nu era telefonizat. Exista doar un telefon
cu coarbă la primărie, al doilea la colhoz. Singurul transport pentru
pasageri din Cupca la Cernăuţi, prin Hliboca, era trenul, care circula
o dată în zi. Deplasările la Storojineţ şi centrul raional Hliboca se
făceau cu căruţele sau pe jos. Mâncarea se prepara la focul cu lemne.
Cu acelaşi combustibil se încălzeau şi sobele. Casele obişnuite în
sat constau din două camere şi o tindă cu o cămăruţă în fundul ei,
destinată păstrării produselor alimentare. Odaia mare, de obicei era
dinspre răsărit, numită “casa mare”. Cea mai mică, numită “căsuţă”
servea ca bucătărie şi sufragerie, în majoritatea cazurilor şi dormitor
în timpul iernii pentru toată familia. Au continuat să funcţioneze
şcoala începătoare în clădirea şcolii pe malul drept al Siretului Mic
şi de 7 ani în clădirea parohială. Au început să funcţioneze oficiul
poştal în casa lui Virt (drumul central – colţ cu fosta toloacă), punctul
medical în fosta casă a directorului – Orest Ungurean. Biblioteca
într-o odaie din casa lui Ion T. Bolocan (a Băieţilor). După anul 1950
comerţul se înviorează semnificativ.
Primul medic în sat a fost numit Filimon Iosipovici Kovaliov
– un rus în vârstă, demobilizat de pe front. Serviciul şi-l îndeplinea
conştiincios, se comporta frumos cu sătenii, trăia modest. Soţia lui a
lucrat moaşă la acelaşi punct medical.
În jurul anului 1950 pe Siretul Mic în Pătrăuţii de Jos (sat
vecin) s-a început construirea unei electrocentrale cu menirea de a
asigura cu energie electrică satele Pătrăuţii de Jos, Cupca şi Corceşti.
La înfăptuirea acestei construcţii au fost încorporaţi şi cupcenii.
Primele lămpi electrice în Cupca au fost aprinse pe drumul central în
anul 1954.
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II.4. Mărturii de acuzare a stalinismului
Imediat după reînoirea stăpânirii sovietice, în vara anului
1944, regimul stalinist a început noi represalii. Au continuat câteva
etape ale fărădelegilor săvârşite de regim față de populaţia din nordul
Bucovinei, inclusiv ale celei româneşti. În toamna anului 1944
bărbaţii ucraineni au fost încorporaţi în Armata Roşie şi trimişi pe
front, iar românii – în batalioanele muncii la Onega, la construcţia
canalului de la Marea Albă. Următoarea etapă este legată de foametea
din 1946 -1947 cauzată nu numai de forţele naturii, ci şi de acelaşi
regim odios, când ţăranilor li s-a luat ultimul bob de grâu. Foametea
şi-a continuat existenţa în perioada colectivizării forţate, care a durat
până în anii 1949 -1950. Vasile Carlașciuc (Libertatea Cuvântului, nr
48,2004).
***
Regimul ateist şi-a demonstrat atitudinea sa şi faţă de oamenii
credincioşi socotindu-i duşmani ai puterii existente de stat. În noaptea
spre 8 aprilie 1951 aplică metoda sa experimentată de înspăimântare
din arsenalul represaliilor – deportarea în masă a oamenilor. De
această dată ţinta principală a fost omul credincios. Referindu-ne
la raionul Hliboca, mii de oameni, mai ales din satele Camenca,
Cupca, Carapciu, Prisăcăreni au fost deportaţi în locurile nepopulate
ale Siberiei (Ziarul “Monitorul De Hliboca”, 7 aprilie 2006, nr. 14).
Toate represaliile enumerate mai sus au atins în plin şi populaţia
satului Cupca.
***
În special cupcenii au avut de suferit în anul 1944 ca urmare a
lichidării unui desant de paraşutişti sovietici pe teritoriul satului în
vara anului 1941.
În vara anului 1944 au fost arestaţi Bicer Gheorghe Florea ( la
vârsta de 39 de ani), Coroamă Ion (37 de ani), Timiş Ilie Dumitru
(38 de ani), Ungurean Petru Vasile (40 de ani) şi supuşi unor chinuri
insuportabile, bănuiţi că ar fi participat la prinderea paraşutiştilor
sovietici. Primii trei au murit în închisorile NKVD – ului şi lagărele
gulagului. (Ţara Fagilor, 1997).
A supravieţuit numai Petru Ungurean. Dânsul a fost judecat la
25 ani de întemniţare. Era mereu supus torturilor groaznice. Legat
cu funia de picioare, îl trăgeau pe scările de beton până ce ajungeau
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cu el în subsol, fără conştiinţă. Când îşi venea în fire era bătut şi din
nou interogat. Fiind cu sănătatea distrusă a fost internat în spitalul
închisorii. Doctorul, care se îngrijea de el, era şi dânsul român,
prizonier de război, maior din armata română. Acesta i-a şi salvat
viaţa. După moartea lui Stalin s-a întors acasă, lăsând în urmă zece
ani de întemniţare (Înregistrat de Magdalena Morar).
***
Bodnariuc Constantin, Plevan Toader Gheorghe şi Plevan
(Bobeştean) Lazăr din Cupca şi ei au devenit victime ale dezmăţului
bolşevic din perioada stalinistă. Au fost arestaţi şi trimişi în lagărele
de muncă ale NKVD-ului “Belomar canalbud” ¹ unde toţi trei au
murit de boli, foame, frig şi batjocură.
În aceste lagăre erau trimişi bărbaţi după criterii sociale, de
naţionalitate şi credinţă. De cele mai multe ori selecţia era făcută
de “Smers”(moarte spionilor). Despre aceasta se constată în cartea
“Cniga Pamiati Ucrainî, Cernivețica Oblasti, 1, pag.49”. În categoria
celor trimişi în batalioanele de muncă, din regiunea Cernăuţi au
nimerit bărbaţi din satele moldoveneşti, raioanele Hliboca, Herţa,
Storojineţ şi Noua Suliţă. Condiţiile antiumane în care au nimerit cei
3 cupceni, care şi-au pierdut viaţa în lagărele din Carelia, erau aceleaşi
pentru toţi deţinuţii. În lipsa martorilor oculari din rândul cupcenilor
aducem mărturisirile lui Gheorghe Nazarovici Beico din Cernăuţi,
care a supravieţuit coşmarul de la “Belomar canalbud”.
“Trăiam în barăci împreună cu prizonierii militari. Munceam
din întuneric până în întuneric, în frig la minus 25-28 grade fără
îmbrăcăminte caldă, fără plată, permanent înfometaţi. Oamenii au
început să moară în masă, pe noapte câte 15-20 cadavre. La început
îi transportau în pădure şi îi aruncau în prăpastii, unde erau întinse
de fiarele sălbatice ( Cniga Pamiati Ucrainî, Cernivețica Oblasti, 3,
1999, pag. 128).
***
Un caz deosebit s-a întâmplat cu Vasile a lui Lazăr Timiş şi soţia
sa Catrina din Cupca. Aducem extrase din publicaţia “Treisprezece
ani de întemniţare “benevolă” de Magdalina Morar (ziarul regional
“Zorile Bucovinei” din 23.10.1996). Relatează Catrina Timiş – “În
1944, când din nou au venit sovieticii, au început denunţările şi
răzbunările. Eram tânără şi bună de lucru, activiştii umblau după
mine să mă trimită la minele din Donbass. Mă ascundeam pe unde
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puteam. Şi mai mult mă temeam pentru soarta bărbatului meu Vasile,
căci venise din armata română. Simţind pericolul, ne-am gândit să
ne ascundem amândoi, asteptând să se mai schimbe timpurile. N-am
crezut atunci că vom sta tocmai 13 ani în ascunziş. Am stat ascunşi
mai întâi în podul stodoalei. Ziua ieşeam în grajd coseam, torceam,
împleteam. Bărbatul îngrijea de vite. Nimeni nu ne-a văzut, cu toate
că în casă stăteau soldaţi, mai târziu – o organizaţie silvică. Lumea
din sat credea că am trecut frontiera în România. În pod aveam o
ladă mare în care ne-am făcut culcuş. Părinţii lui Vasile ne aduceau
mâncare. Aşa am trăit 13 ani, fără a păşi pe iarbă verde, fără să ne
întâlnim cu rudele. Toți şefii flămânzi de la raion, care vizitau satul,
erau aduşi la noi să mănânce şi să bea. La a 11-lea an cineva ne-a
pârât că suntem ascunşi. Pe neprins de veste a venit o maşină plină
cu soldaţi care au controlat peste tot. Au scos podelele de la grajd,
au străpuns cu o furcă ascuţită fânul şi paiele din pod. Soldaţii erau
înarmaţi, credeau că o bandă întreagă stă ascunsă în pod. Cea mai
mare supărare am avut-o când a slăbit tatăl lui Vasile. Înainte de
moarte a venit la noi în grajd, ne-am iertat unul pe altul. Mă doare
şi acum inima că nu i-am aprins o lumânare la căpătâi. 11 ani el a
avut grijă de noi, ne-a hrănit, ne-a ocrotit, iar noi nu l-am petrecut
în ultimul său drum. Miliţia a stat în casă până ce mortul a fost dus
la groapă. Nu le-am ţinut lumânarea nici parinţilor mei, care la fel
decedaseră între timp. La al 13-lea an a slăbit şi mama – soacră. Am
hotărât să ieşim din ascunziş. La 22 martie 1957 soţul s-a prezentat
la procuratura din Cernăuţi. Întemniţarea “benevolă” de 13 ani s-a
terminat fără urmări grave, deoarece a intrat în vigoare legea despre
amnistie.
***
Din Cupca la 8 aprilie 1951 au fost deportați în regiunea
Irkutsk pe motive religioase 26 persoane din 8 familii. La faţa locului
aceşti deportaţi erau numiţi de autorităţile oficiale “speţpereselenţî”
(colonişti specifici). În continuare se prezintă lista acestor credincioşi
din Cupca după cum a fost publicată în Almanahul cultural – literar
al românilor nord – bucovineni “Ţara Fagilor”, 1997
I
1. Bahrin Rafira, cap de familie
II

2. Bahrin Cristina, fiica
3. Bicer Toader, cap de familie
4. Bicer Silvia, soţie
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III
IV
V

VI
VII
VIII

5. Bicer Ion, copil mic
6. Bicer Vasile, cap de familie
7. Bicer Maria, fiica
8. Broască Ilie, cap de familie
9. Broască Reveca, soţie
10. Broască Lazar, fiu
11. Broască Toader, cap de familie
12.Broască Ana, soţie
13. Broască Gheorghe, fiu
14. Broască Elena, fiică
15. Broască Maria, fiică
16. Broască Aurora, fiică
17. Broască Ion, fiu
18. Broască Vasile, fiu
19. Popescu Petru, cap de familie
20. Popescu Gheorghe, fiu
21. Tarâţa Petru, cap de familie
22. Tarâţa Casandra, soție
23. Ungurean Ion, cap de familie
24. Ungurean Ecaterina, soţie
25. Ungurean Aurica, fiică
26. Ungurean Ilie, fiu

Ungurean Ilie a murit în deportare, toți ceilalți s-au întors
în sat după mulți ani de înstrăinare, găsind terenuri pustii în locul
caselor lor de cândva.
***
Despre 14 ani din viaţă petrecuți în pădurile orientale ale
Siberiei ne marturiseşte Broască Reveca. Înregistrare de Lucica
Duşceac.
În anul 1950 în Postul Mare, cu trei săptămâni înaintea
Sfintelor Paşti, în pragul casei lui Ilie Broască din Cupca a apărut
o ceată de enkavedişti însoţiţi de câţiva activişti localnici ai puterii
sovietice. Gospodarul a fost arestat fără să fie vinovat cu ceva în faţa
autorităţilor. S-a întors, însă, la baştină peste 15 ani. La un an după
arestarea soţului, în puterea nopţii, la casa Ravecăi au apărut militarii
sovietici şi aceiaşi activişti înarmaţi din partea locului. I-au poruncit
să se îmbrace şi să-şi pregătească lucruri necesare în drum. A fost
îmbrâncită şi scoasă din casă cu copilul mic, Lazăr, în braţe şi o
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traistă cu rufe, luate mai mult la întâmplare. Au dus-o la casa Silviei
Tărâţă. Acolo se mai aflau Silvia Bicer şi Maria Bicer, soțul căreia
ca şi al ei, a fost ridicat mai înainte. Până la sovietul sătesc au fost
duse într-o căruţă escortată de oameni fără suflet, apoi în 15 zile cu
trenul au ajuns în regiunea Irkutsk. Reveca Broască şi alte femei din
Bucovina au fost “cazate” în nişte barăci friguroase. Hrana era cât se
poate de proastă. Muncea din răsputeri la depozitarea materialului
lemnos zi de zi, iarna şi vara (fig.10 și 11). După şapte ani bărbatul
ei, Ilie, a aflat, nu se știe de unde, despre cele întâmplate și a venit la
ea. Ultimii cinci ani de deportare au fost împreună.
- Într-o zi, cam atunci când
trebuiam să fim sloboziți
acasă, – îşi aminteşte
Reveca – au venit nişte
“tovarăşi” şi ne-au silit
să semnăm cereri cu
rugămintea că dorim să
rămânem pentru totdeauna
în Siberia. Văzând că
stăm la cumpănă, s-au
năpăstuit asupra noastră
cu o ploaie de sudalme:
“Canalii ce sunteți! Ați
uitat că mâncați pâinea
noastră? O să vă băgăm
mințile în cap”.
Fig. nr. 10 Reveca Broască cu fiul său Lazăr
în deportare (Irkutsk, Iarna 1952)

Baieţaşul Lazăr cu un consătean s-a întors la baştină în Bucovina
înaintea noastră. Când îl petreceam la drum, am aflat că s-a stins
din viaţă tătuţa: am rugat, am plâns, m-am zbătut să fiu lăsată la
înmormântarea părintelui, dar înzădar. Încă doi ani i-am petrecut în
Siberia.
Soţii Reveca şi Ilie Broască s-au întors în satul lor, Cupca,
abia în anul 1965.
***
În continuare aducem încă două mărturii ale cupcenilor despre
atitudinea regimului faţă de ei în exilul din Irkutsk.
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Aurora Ţugui, fiica lui Toader a lui Ion Broască:
“- După ce am fost ridicaţi din Cupca la 8 aprilie 1951, peste 15
zile am ajuns la Irkutsk, în Siberia, unde am fost scoşi la tăiatul
pădurii.

Fig. nr. 11 Ircutsk. Broască Reveca (prima din dreapta), împreună cu
alte femei deportate, muncesc în apele râului la depozitarea buştenilor

În sat ne-au rămas casa mare bătrânească, stodoala, prisaca, o
vacă, junca, doi porci, draniţa pentru acoperişul unei case, zestre
pregătită pentru sora mea Ileana, toate uneltele de muncă. După
întoarcere la baştină a trebuit să treacă câteva zeci de ani ca să fim
reabilitaţi şi să primim ca despăgubire 1500 cupoane. Cu aceşti
bani n-am putut cumpăra nici o capră”. ¹
***
Maria Bicer, fiica Vasilinei Bicer:
“- Am fost și noi deportați la 8 aprilie 1951 și trimiși în exil în regiunea
Irkutsk. Când am ajuns pe loc am fost băgați într-o baracă lungă de
bârne. Bârnele erau clădite ca vai de ele și prin găuri năvălea frigul
fără opreliște. Ce-i drept într-un colț se afla și o sobă de fier. Cât
timp ardea focul în baracă era oarecum cald. Conducerea de acolo
a întocmit listele celor aduși din Bucovina și Basarabia. Fiecare
persoană din listă avea de îndeplinit o normă. Pe mine m-au pus să
car lut cu targa și să astup gropile ce ramâneau în urma copacilor
scoși din rădăcină. Acolo trebuia să fie un sat și de aceea lăzuiau
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pădurea. Lucru era greu, mâncare primeam puțină. După ce am
primit primul avans bănesc ne-au ridicat norma. Cum lucram așa și
câștigam. Pe bătrâni trebuia să-i întreținem noi, cei tineri, pentru că
lor nu le dădeau nimic. După ce am terminat de astupat gropile mi
s-a pus în mână ferestrăul și împreună cu o femeie din Prisăcăreni
trebuiam să curmăm bușteni. Peste un an ne-au dus cu totul în altă
parte, într-un sat. Sarcina noastră acum cădea strânsul răşinei de pe
copaci. Norma pe vară era de 3000 kg. Timp de trei luni ne zbăteam
ca peştii pe uscat să îndeplinim această normă, căci ne scoteau şi
la alte munci, de pildă, la corhănitul buştenilor. Timp de 10 ani nu
aveam voie să părăsim acele locuri. Eu m-am întors acasă după 17
ani de exil.” ¹
***
Majoritatea celor deportați la 8 aprilie 1951 din Cupca s-au
întors în sat. Numai câţiva s-au stabilit cu traiul în diferite colţuri ale
fostei U.R.S.S în căutarea câştigului.
***
O amplă informaţie despre cei deportaţi din Cupca la
13.06.1941 a fost fixată în partea I-a a monografiei “Cupca, un sat
din Bucovina”, 2004. Însă prea mare a fost tragedia, ca să nu aibă
ecou şi în partea a II-a a monografiei. Autorii(Partea I), originari din
acest sat, în anul 1944 s-au refugiat în România unde s-au şi stabilit cu
traiul. Conlucrând mulţi ani asupra cărții, într-o mare măsură au fost
limitaţi în posibilitatea de a avea la dispoziţie documente şi mărturii
exacte despre represaliile săvârşite de regimul politic sovietic în anii
1940-1941. Din această pricină în informaţiile puse la dispoziţia
autorilor s-au strecurat unele inexactităţi în lista cupcenilor deportaţi
în Cazahstan la 13.06.1941.
După o muncă minuţioasă pe această temă efectuată de
profesorul din Cupca – Vasile Plevan, fost şi dânsul deportat la vârsta
de patru ani împreună cu toată familia, facem unele precizări în lista
din pag. 394 partea I a monografiei.
Familia Țugui Toader Ion (XXX), soţia Ecaterina şi fiica
Floarea, şi familia Ţugui Toader Gheorghe (XXXI) , soţia Magdalina,
fiii Vasile şi Gheorghe (total 7 inşi ) au fost scrise din greşeală de
două ori, a doua oară cu numele de familie Dugan (XI,XII) .
Familia Broască Ilie cu soţia Reveca (VIII) într-adevăr au fost
deportați, însă nu la 13.06.1941 ci la 01.04.1951 şi nu în Cazahstan,
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dar în Irkutsk.
Din cei 5 inşi ai familiei Percic Ion Gheorghe înscrişi în lista
(XIX), doi nu au fost deportaţi: soţia Domnica nu era în viaţă din
1935, iar fiica Aurora pe data de 12.06.1941 s-a căsătorit cu un tânăr
Pojoga şi nu figura în familia Percic. Acesta i-a fost norocul să nu
treacă prin iadul deportărilor.
Unele inexactităţi s-au comis şi referitor la familia lui Timiş
Ion Gheorghe (XXIX). Dânsul a avut unele conflicte cu conducerea
satului. Din acest motiv dânsul a fost arestat în aprilie 1941, luat din
familie şi a dispărut fără urmă pentru totdeauna cu două luni înainte
de deportare. Soţia şi cei patru copii au fost deportaţi la 13.06.1941
fără soț și tată.
Dintr-o greşeală necunoscută în listă figurează Crăsnean
Vasile (X)
În același timp în lista deportaților au fost trecute cu vederea
trei persoane: Anastasia, fiica lui Alerguș Traian Toader, nascută în
1937. De asemenea au fost omiși cei doi inși care trăiau în casa lui
Carabarovici Mihai: Cervinschii Olga a lui Petrea, înfiată de această
familie și soțul ei – Novac Carol căsătoriți în 1940. Aceste două
persoane au fost deportate împreună cu familia Carabarovici.
În tabelul nr. 1 aducem lista corectată, întocmită după studiul
profesorului Vasile Plevan. Iată ce ne comunica dumnealui referitor
la studiul făcut. “-Eu am fost deportat în Kazahstan la 13 iunie 1941.
Necătând că aveam în ziua deportării numai patru ani și patru luni,
multe momente le țin minte până acum. Chiar cu unii cupceni deportați
în Kazahstan am fost împreună. Așadar chinurile suferite le țin minte
până la moarte. Trei veri la rând de secetă în Kazahstan (1943-1945)
în timpul războiului când exista lozinca:”Totul pentru front, pentru
biruință!” - cei deportați mureau de foame, frig și diferite boli. La 17
aprilie 1991 Verhovna Rada (parlamentul Ucrainei) a primit legea
“Despre reabilitarea jertfelor politice represate în Ucraina”. Mi-a
fost interesant să aflu despre toți cupcenii care au fost deportați la 13
iunie 1941. Câteva luni la rând am fost în toate cătunele satului. Am
stat de vorbă cu cei deportați, cu rudele sau cu vecinii celor care nu
s-au întors din Cazahstan. M-am consultat de câteva ori cu batrânul
Tărâță Dragoș a lui Lazăr, care și el împreună cu familia a trecut prin
toate chinurile deportărilor. În acest mod am stabilit că la 13 iunie
1941 din Cupca au fost deportați 92 de persoane din 27 de familii”.
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Tabelul nr. 1(corectat). Situaţia familiilor din Cupca deportate la 13
iunie 1941
Nr.

NUMELE ȘI PRENUMELE

ANUL
NAȘTERII

CALITATEA

OBSERVAȚII

1

2

3

4

5
Deportați
în raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”

1901
1912
1937

Soţ
Soţie
Fiică

A murit în
deportare, 1943
A rămas în
Kazahstan
A rămas în
Kazahstan

I.

1.
2.
3.

Familia Alerguș
Traian Toader

Alerguș Traian
Alerguș Ana
Alerguș Anastasia

II.

F a m i l i a
Bodnari Petru
Ion

Deportați în
Novorosiisk,
satul Suhinovka

4.

Bodnari Petru

1909

Soţ

5.

Bodnari Ana

1916

Soţie

6.

Bodnari Gheorghe

1936

Fiu

7.

Bodnari Viorel

1940

Fiu

III.

Bogdaniuc
Vasile Vasile

8.

Bogdaniuc Vasile

1904

Soţ

9.

Bogdaniuc Eufrosina

1898

Soţie

10.

Bogdaniuc Elizaveta

1925

Fiică

11.

Bogdaniuc Constantin

1930

Fiu

IV.

Familia Bolocan
Dumitru Ion

S-a întors din
deportare în
1946
S-a întors din
deportare în
1946
S-a întors din
deportare în
1946
S-a întors din
deportare în
1946
Deportați în
Novorosiisk,
satul Suhinovka
S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
Deportați în
Novorosiisk,
colhozul “Iskra”
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12.
13.
14.

Bolocan Dumitru
Bolocan Elizaveta
Bolocan Ana

Soţ
Soţie
Mamă

V.

15.
16.

F a m i l i a
Bolocan
Ion
Dumitru
Bolocan Ion
1912
Bolocan Zamfira
1921

Soţ
Soţie

17.

VI.
Familia Bolocan
Ion Ilie
Bolocan Ion

Soţ

18.

Bolocan Floarea

Soţie

VII . Familia Frătăucean
Silvestru Gheorghe

19.

Frătăucean Silvestru

1892

Soţ

20.
21.
22.

Frătăucean Victoria
Frătăucean Mircea
Frătăucean Constanţa

1893
1919
1922

Soţie
Fiu
Fiică

23.

Frătăucean Radu

1926

Fiu

VIII.
Familia Ionescu
Elena Toader
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S-a întors din
deportare în
1946
S-a întors din
deportare în
1946
A murit în
deportare în
1943
Deportati în
Novorosiisk,
colhozul “Iskra”
S-a întors din
deportare în
1946
S-a întors din
deportare în
1946
Deportați în
Novorosiisk
După desparțirea
de soție s-a
pierdut fără
urmă
S-a întors din
deportare
Deportați
în raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”
După desparțirea
de familie a
dispărut fără
urmă
A murit în
deportare în
1942
A murit în
deportare în
1942
S-a întors din
deportare în
1946
S-a întors din
deportare în
1946
Deportați
în raionul
Novorosiisk

24.

Ionescu Elena

1905

Singură

IX.
Familia
Carabarovici Mihai
25.
26.

Carabarovici Mihai
Carabarovici Zinovia

Deportaţi în Novorosiisk,
Aktiubinsk
1878
1880

Soţ
Soţie

X. Familia Novac Carol
27.
28.

Novac Carol
Novac Olga

Soţ
Soţie

Nistor Domnica

Ovaciuc Ion

31.
32.
33.

XIII. Familia
Domnica
Opaiţ Domnica
Opaiţ Ilie
Opaiţ Casandra

34.

Opaiţ Maria

S-a întors din deportare în
1946
S-a întors din deportare în
1946
Deportaţi în Kazahstan

1903

Soţie

1880

Soţ

1896
1922
1928

Mamă
Fiu
Fiică

1832

Fiică

XII. Familia Ovaciuc
Ion
30.

Desparţit
de
familie,
dispărut
S-a întors din deportare în
1947
Deportaţi în Novorosiisk

XI. Familia
Nistor
Domnica Tănase
29.

S-a întors din
deportare
în
1946

S-a întors din deportare în
1945
Deportaţi
în
raionul
Novorosiisk,
colhozul
“Oktiabri”
A murit în deportare în 1942

Opaiţ

XIV. Familia Percic Ion

35.

Percic Ion Gheorghe

1896

Soţ

36.
37.

Percic Veronica
Percic Eufrosina

1925
1927

Fiică
Fiică

S-a întors din deportare în
1946
S-a întors din deportare în
1946
A murit în deportare în anul
1944
S-a întors din deportare în
1946
Deportați
în
raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”
Despărţit de familie, a murit
în
lagăr în anul 1944
S-a întors din deportare în
1948
S-a întors din deportare în
1948
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38.
39.
40.
41.

XV. Familia Petriuc
Toma
Petriuc Toma Ilie
Petriuc Casandra
Petriuc Gheorghe
Petriuc Eugenia

1906
1906
1936
1937

Soţ
Soţie
Fiu
Fiică

XVI. Familia Plevan
Ioana
42.
43.
44.
45.

Plevan Ioana
Plevan Constantin
Plevan Eugenia
Plevan Lazăr

1929

Mamă
Fiu
Noră
Nepot

Deportați
în
raionul
Novorosiisk
S-a întors din deportare în
1958
A rămas în Kazahstan
A rămas în Kazahstan
A murit în deportare în 1942
Deportați
în
raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”
A murit în deportare în 1941
Despărţit
de
familie,
dispărut
A murit în deportare în 1941
A murit în deportare în 1942

XVII. Plevan Ion Lazăr
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Plevan Ion
Plevan Dumitru
Plevan Ana
Plevan Lazăr
Plevan Gheorghe
Plevan Ion
Plevan Domnica
Plevan Elisaveta

1871
1893
1901
1925
1928
1930
1931
1933

Tată
Fiu
Noră
Nepot
Nepot
Nepot
Nepoată
Nepoată

XVIII. Familia Plevan
Toader
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Plevan Toader Ion
Plevan Augustina
Plevan Viorica
Plevan Dănilă
Plevan Arcadie
Plevan Aurora
Plevan Vasile

XIX. Familia Popescu
Gheorghe
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1894
1897
1924
1926
1928
1934
1937

Soţ
Soţie
Fiică
Fiu
Fiu
Fiică
Fiu

A murit în deportare în 1941
A murit în deportare în 1942
A murit în deportare în 1943
A murit în deportare în 1944
S-a întors din deportare în
1948
S-a întors din deportare în
1948
S-a întors din deportare în
1948
S-a întors din deportare în
1948
Deportați
în
raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”
A murit în deportare în 1944
A murit în deportare în 1943
S-a întors din deportare în
1946
S-a întors din deportare în
1946
S-a întors din deportare în
1946
S-a întors din deportare în
1946
S-a întors din deportare în
1946
Deportați
în
raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”

61.
62.
63.
64.
65.
66.

Popescu Gheorghe Ilie
Popescu Ecaterina
Popescu Maria
Popescu Ion
Popescu Arcadie
Popescu Reveca

1880
1890
1920
1922
1925
1934

Soţ
Soţie
Fiică
Fiu
Fiu
Fiică

XX. Familia Popescu
Ion Simion
67.
68.

Popescu Ion Simion
Popescu Elena

Deportați
în
Novorosiisk*
“Kâzâlkain”
1903

Soţ
Soţie

XXI. Familia Tărâţă
Lazăr
69.
70.
71.

Tărâţă Lazăr Ştefan
Tărâţă Zamfira
Tărâţă Traian

1911

Soţ
Soţie
Fiu

Tărâţă Dragoş Lazăr
Tărâţă Ecaterina
Tărâţă Traian
Tărâţă Odorica
Tărâţă Viorica

1908
1913
1933
1936
1939

Soţ
Soţie
Fiu
Fiică
Fiică

77.
78.

XXIII: Familia Tărâţă
Floarea
Tărâţă
Floarea 1880
Gheorghe
1925
Tărâţă Reveca

Mamă
Fiică

XXIV. Familia Tărâţă
Petru Ion

XXV. Familia Timiş
Magdalina

A murit în deportare în 1943
A murit în deportare în 1943

A murit în deportare în 1945
S-a întors din deportare în
1946
S-a întors din deportare în
1946
Deportată în Kazahstan

72.
73.
74.
75.
76.

Tărâță Petru Ion
Tărâţă Ecaterina

raionul
sovhozul

Deportată în Kazahstan

XXII. Familia Tărâţă
Dragoş

79.
80.

A murit în deportare în 1942
A murit în deportare în 1942
A murit în deportare în 1941
A murit în deportare în 1941
A murit în deportare în 1943
Nu s-a întors din deportare

S-a întors din deportare în
1947
S-a întors din deportare în
1947
S-a întors din deportare în
1947
S-a întors din deportare în
1947
S-a întors din deportare în
1947
Deportată în Kazahstan în
1947
A murit în deportare în 1944
S-a întors din deportare în
1946
Deportată în Kazahstan

1914
1923

Soţ
Soţie

Despărţit
de
familie,
dispărut
S-a întors din deportare în
1946
Deportați
în
raionul
Novorosiisk*
sovhozul
“Kâzâlkain”
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81.

Timiş Magdalina Ion

1912

Mamă

A murit în deportare în 1942

82.

Timiş Ecaterina

1931

Fiică

83.

Timiş Gheorghe

1934

Fiu

S-a întors din deportare în
1946

84.
85.

Timiş Petru
Timiş Elena

1938
1940

Fiu
Fiică

A murit în deportare în 1942
A murit în deportare în 1942

86.
87.
88.

XXVI. Familia Ţugui
Toader
Ţugui Toader Ion
1868
Ţugui Ecaterina
1875
Ţugui Floarea
1923

Soţ
Soţie
Fiică

A murit în deportare în 1943
A murit în deportare în 1943
S-a întors din deportare în
1946

XXVII. Familia Ţugui
Gheorghe
89.
90.
91.
92.

Ţugui Gheorghe Toader
Ţugui Magdalina
Ţugui Toader
Ţugui Vasile

S-a întors din deportare în
1946

Deportaţi
în
raionul
Novorosiisk , satul Kâţalkai
1916
1916
1935
1940

Soţ
Soţie
Fiu
Fiu

A murit în deportare în 1944
A murit în deportare în 1942
A murit în deportare în 1941
A murit în deportare în 1943

*Novorosiisk – centrul raional din regiunea Aktiubinsk R.S.S. Kazahstan

Cele şase persoane din lista deportaţilor, indicate sub numerele
17, 19, 25, 36, 43, 79 au fost despărţite de familile lor la gara din
Pătrăuții de Sus şi încărcaţi într-un vagon separat. Nu se ştie unde au
fost duşi şi nimic despre soarta lor.
Mărturisesc victimele deportărilor din 13 iunie 1941
Floarea T. Dugan(născută Ţugui), care a supravieţuit calvarul
deportării. – “O mare nenorocire s-a abătut asupra fratelui Ţugui
Gheorghe a lui Toader (născut în 1916) împreună cu soţia Magdalina
(născută în 1916), fiii Toader (născut în 1935) și Vasile (născut în
1940) au fost deportaţi la 13.06.1941 din cătunul Bohorodici. În
Kazahstan au fost repartizaţi în satul Kiţalkai raionul Novorosiisk
împreună cu familiile din Cupca: Opaiţ D.S., Popescu I.S., Timiş
I.M. Muncind în sovhozul local “Kizilkain” în condiţii insuportabile,
caracteristice pentru toţi deportaţii de atunci, suferind de foame, frig,
de atitudinea inumană faţă de ei, zdrobiţi de durerea sufletească,
toţi au plecat din viaţă, aflându-se în pustiurile asiatice. În vârstă
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de numai şase ani în decembrie 1941, a murit fiul Toader. Copleşită
de amar se îmbolnăveşte şi soţia Magdalina, care pleacă din viaţă
în decembrie 1942. Cu intervale de numai jumătate de an se stinge
viața celui mai mic fiu –Vasilică de numai 3 anişori (iunie 1943) şi
îl părăseşte ultima răsuflare pe soţul şi tatăl celor plecaţi în veşnicie
(februarie 1944)”. (Din interviul cu Floarea T. Drugan)
Înregistrat de Vasile T. Plevan
***
Vasile T.Plevan, fiind şi el în deportare îşi aminteşte despre
familia Plevan Ioana fiul ei Constantin a lui Lazăr, nora Eugenia
(numită şi Ghenuca) şi nepotul Lazăr. Au fost deportaţi din cătunul
Corneţ la 13.06.1941. La gara din Pătrăuții de Sus pe Constantin l-a
despărţit de familie şi a nimerit în vagonul cu bărbaţi, despre care nu
se ştie încotro l-au dus şi ce soartă a avut.
***
Bătrâna Ioana cu Ghenuca şi Lazăr în Kazahstan au fost
repartizaţi în colhozul “Octeabri” raionul Novorosiisk. Numai peste
trei săptămâni, cuprinsă de tristeţe Ghenuca a murit. Ea a fost prima
răposată în Kazahstan din mulțimea celor deportaţi din Cupca.
La înmormântarea ei au fost toţi românii din colhozul “Octeabri”.
Am fost şi eu. În câmp, departe de sat, au slobozit-o pe Ghenuca
în mormânt fără sicriu, au aşternut pe ea un ţol şi deasupra au dat
lut. În noiembrie 1941, când era deja frig, a murit bătrâna Ioana,
iar nepoţelul Lazăr – în februarie 1942. Aşa a trecut în veşnicie pe
parcursul a numai câtorva luni încă o familie din Cupca deportată,
fără vină, de regimul sălbatic stalinist.
***
Ecaterina L. Timis, întoarsă din deportare, relatează despre
familia lui Popescu Ion a lui Simion cu soţia Elena deportaţi la
13.06.1941 din cătunul Olăreşti. – “În Kazahstan au lucrat la ferma
de porci nr. 2 a sovhozului “Kâzâlkain”, raionul Novorosiisk. Pentru
că Popescu Ion a luat în buzunar cereale de la fermă pentru a-şi
susţine viaţa a fost judecat la un an de închisoare. L-au eliberat în
martie 1943. Ţinând calea spre fermă a murit pe drum de foame şi
frig. Soţia Elena zguduită de soarta singurătăţii, de foame şi frig s-a
stins din viaţă în ianuarie 1943 înainte de a-şi vedea trupul înghețat
al soţului său”¹
Înregistrat de Vasile T. Plevan
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***
Vasile T.Plevan își amintește despre soarta vecinului său
deportat din cătunul Olărești – “Popescu Gheorghe a lui Ilie cu soția
sa Ecaterina au fost deportați la 13.06.1941 împreună cu copiii Maria,
Ion, Arcadie și Reveca. Calvarul deportării le-a curmat viața copiilor
Ion și Maria, părinților Ecaterina și Gheorghe în decurs de numai o
lună, respectiv la 17 decembrie 1941, 13 decembrie 1941, 14 ianuarie
1942, 28 ianuarie 1942. Au rămas doi copii orfani: Arcadie – bolnav
de epilepsie, care în chinuri s-a stins și el din viață în noiembrie 1943.
Reveca a supraviețuit datorită unei familii de nemți tot deportată,
care au înfiat-o, i-au dat studii, devenind tehnician silvic. În ultimul
timp a trăit în satul Nadejdino din regiunea Omsc, Federația Rusă.”
***
Ecaterina L.Plevan (născută Timiș) își înșiră amintirile triste
despre soarta familiei în care s-a născut. – “În aprilie 1941 tata –
Timiș Ion a lui Gheorghe a avut un conflict cu cei din sovietul sătesc
Cupca, a fost arestat și l-au dus nu se știe încotro, a dispărut fără urmă.
La 13 iunie 1941 mama Magdalina cu patru copii a fost deportată
în Kazahstan. A nimerit familia noastră la ferma nr.2 din sovhozul
“Kâzâlkain”raionul Novorisiisk, regiunea Aktiubinsk. Suferințele
înstrăinării, foametea, bolile și condițiile insuportabile de viață leau curmat viața surioarei mai mici Ilenuţa la 4 februarie, mamei
la 4 aprilie, fratele lui Petru la 7 aprilie 1942. Am rămas orfani în
neagra străinătate eu și fratele meu Gheorghe fără locuință și hrană.
Până a nimeri în orfelinat am suferit foame, frig și boli. În noiembrie
1946 ne-a adus din Kazahstan la Cupca uncheşul nostru Dușceac
Gheorghe”
Înregistrat de Vasile T. Plevan
***
Bodnar Ana – “Noaptea târziu înspre 13 iunie 1941 cineva
a bătut puternic în ușă. Credeam că s-a întors bărbatul Petrea de
la muncă. Dânsul își făcea serviciul la calea ferată. M-am repezit
să-i deschid, dar în loc să-mi văd soțul m-am pomenit cu țeava
revolverului în piept. Cineva m-a amenințat:
¹ Din interviul cu Ecaterina L.Timiş
“Hai, strânge-ți catrafusele, bârdahanii și ieși afară!” Vrând
să-i mai întreb ce s-a întâmplat, m-am pomenit îmbrâncită. Mi-am
trezit băieţii, m-am îmbrăcat cu ce aveam la îndemână, mi-am făcut
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cruce şi neştiind nici cu spatele unde m-or duce, am ieşit din casă. Cu
o căruţă am fost dusă la primărie. Acolo se aflau mai multe familii
din Cupca şi din Suceveni. Ne-au încărcat şi ne-au dus la gara din
Pătrăuţii de Sus. Pe toţi ne-au suit în nişte vagoane de vite. Copiii
plângeau, femeile boceau, bărbaţii scrâşneau numai din dinţi. Băiatul
cel mare mă întreba mereu încotro ne duce, cel mai mic mi s-a agăţat
de gât şi îmi cerea mereu mâncare. Abia la Kiev mi s-a dat ceva de
ale gurii, de unde trenul şi-a luat calea spre Kazahstanul necunoscut.
Îmi părea că nu se mai sfârşeste drumul, copiii au început să moară în
vagoane, îi cosea foamea, setea şi aerul închis. Peste două săptămâni
am ajuns în Kazahstan, regiunea Actiubinsk. Împreună cu alte familii
ne-au urcat într-o căruţă şi ne-au dus în satul Voroșilov, raionul
Novorosiisk. Nouă suflete am fost înghesuite într-o cameră scundă
din locuinţa unui kazah. Mă chinuiam şi eu, şi copiii, şi soţul, care
a fost adus mai târziu şi familia lui Nelcu Dumitru din Pătrăuţii de
Jos. Kazahul era aspru cu noi. Ne-a dat o seceră şi mi-a arătat prin
semne să secer grâul ca să avem pe ce dormi. Am lucrat din răsputeri
la câmp, apoi şi la calea fierată. Soţul într-o bună zi a fost ridicat
şi dus la munci silnice în Siberia, iar pe mine m-au făcut paznic
la o brigadă de tractoare. Mă aflam în pustiu, în jur nu era nici un
copac, nici o casă, îmi venea să-mi fac capătul. La toate necazurile
s-au mai adăugat şi doi ani secetoşi (1943-1944) când o mare parte
din deportaţi au fost seceraţi de foame. Într-o zi când eram foarte
disperată, m-a chemat şeful şi mi-a zis că pot merge la bărbat, dar nu
aveam nici bani, nici măcar o hrincă de pâine ca s-o pun în traistă.
Am cutreierat câmpul şi am găsit nişte muşuroaie de grâu încolţit,
din care am făcut turte pentru copii. Erau totuşi mai bune turtele
decât ţistarii pe care îi prindeau unii oameni ca să-i mănânce. Nu
ştiam nici când e sărbătoare, nici când e paştele. În loc de “Hristos
a Înviat” auzeam numai șuierul vântului și urletele lupilor, flămânzi
ca și noi. Într-o zi, fără să știe cineva, am pornit spre Bucovina. Nici
bani destui, nici documente nu aveam. Am ajuns în sat în iunie 1946.
Plângeam de bucurie, însă casa n-am găsit-o, se mai păstra doar
gardul prăvălit în jurul ei” (Din interviul cu Bodnar Ana). Înregistrat
de Lucica Morar
***
Familia lui Plevan Toader a lui Ion. Istoria tragică a ei este
prezentată aici de fiul mai mic Vasile, actualmente învățător de limbă
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și literatură rusă.
Toader I.Plevan, soția sa Augustina, copiii Viorica, Danilă,
Arcade, Aurora, Vasile au fost deportați în Kazahstan la 13 iunie
1941. Deportarea a fost precedată de următorul dialog între capul
familiei Toader și cupceanul Buta Vasile, considerat de consăteni
colaboraționist al structurii NKVD-ului din raion:
- Toader, să-mi dai două corețe de grâu (200 kg).
- În primul rând, Vasile, mi-a rămas până la noua recoltă numai
jumătate de coreț, iar în al doilea rând, eu nu sunt dator
nimănui cu nimic.
- Nu vreai să-mi dai cu cuvânt frumos – ai să pierzi însutit.
Peste o săptămână familia noastră a fost deportată. În
Kazahstan familia noastră a fost repartizată în colhozul “Okteabri”,
raionul Novorosiisk. Prima impresie pentru cei deportaţi a fost foarte
tristă. Pustietate. Cât vezi cu ochii – câmp neted fără nici un copac
sau măcar un corci. Casele fără acoperiş, numai pereţii şi podul casei.
Localnicii ne-au întâmpinat cu ură, căci lor li s-a spus că
suntem duşmani ai poporului. Nimeni nu voia să ne adăpostească.
Cu mare greu ne-a primit o ucraineancă, al cărei soţ era mobilizat în
armată şi dus pe front. Avea şi ea mulţi copii şi locuia într-un bordei
cu două despărţituri. În una dormea stăpâna cu copiii săi, iar în alta
se aflau două capre şi câteva găini. Din milă, această ucraineancă
ne-a adăpostit împreună cu caprele şi păsările sale. Ziua eu cu Aurora
lucram la grădiniţa de copii, restul la lucru în colhoz. Noaptea
dormeam unul lângă altul. La începutul iernii tata l-a înduplecat pe
un cazah să ne primească în bordeiul său. Dormeam pe jos pe paie,
era frig, însă totuşi în condiţii mai bune. Într-o zi cazahul a primit
veste că fiul său a fost ucis pe front. Era ger şi viscol. Cazahul punând
mâna pe un cuţit ne-a alungat din bordei. Ne-am strâns lucrurile şi
am ieşit în viscol. Noaptea, aproape degeraţi, am găsit un bordei
aproape pierdut prin troiene în care locuiau trei familii de români:
Traian Alerguş cu soţia şi fiica, surorile Veronica şi Eufrosina Percic
din Cupca, precum şi patru persoane din familia Pătrăucean din
Pătrăuții de Jos. Până în august 1942 am locuit împreună în acest
bordei şaisprezece persoane. Întâmplarea cu cazahul, care a vrut să
ne ucidă, pentru că eram români, şi românii cu nemţii i-au răspuns
fiul, i-au zdruncinat sănătatea mamei. Cu mare greu am reuşit s-o
internăm în spitalul din Novorosiisk, unde periodic se vindeca. La
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sfârşitul lui iunie 1943 am vizitat-o cu tata. Se simțea mai bine şi
doctorii i-au promis că peste două săptămâni se va întoarce acasă.
Între timp doctoriţa a primit şi ea înştiinţare că soţul i-a murit pe front.
După un plâns ce i-a scuturat fiinţa, a intrat în salon s-a îndreptat
spre mama şi i-a făcut o injecție. Mama s-a stins din viaţă. Pe lângă
toate necazurile, pricinuite de regim, s-a mai adăugat şi foametea
adusă de seceta din vara anului 1943. Până în decembrie se mai putea
cumpăra câte ceva de ale mâncării, iar pe urmă s-a început foametea.
Localnicii aveau animale şi păsări. Cei deportaţi nu aveau nimic. Noi
eram nevoiţi să mâncăm, dacă găseam ceva – odată la două – trei
zile. Ca să ne salvăm viaţa am dobândit permisul de a pleca cu toată
familia în oraşul Aktiubinsk unde muncitorilor de la întreprinderi li
se dădea pâine pe cartele. În decembrie 1943 prin ger şi viscol şi
mereu pe jos, orientându-se numai după stâlpii de telefon, în trei zile
şi trei nopţi tata a ajuns în acel centru regional, unde şi-a găsit de
lucru la o fermă. S-a întors după noi şi iarăşi pe jos ne-am pornit la
drum. Eu eram sleit de foame şi cădeam în zăpadă la fiecare 10-20
de metri. Din fericire ne-a ajuns o sanie, la care era înhămat un bou.
Stăpânului i s-a făcut milă de mine şi m-a luat în sanie. La fermă
primeam câte 400 grame de pâine pe zi, dar mai luam cartofi fierţi
pentru porci şi aşa ne astâmpăram foamea. Însă bucuria noastră a fost
scurtă. S-a îmbolnăvit tata şi în două săptămâni s-a transformat întrun schelet. S-a stins din viaţă la 4 februarie 1944. Am rămas cinci
copii orfani între străini, fără vreo speranţă în viitor.
În decursul a şase luni ale anului 1944 pe rând toți cinci am
fost bolnavi de malaria (boala de friguri). Vara căldura ajungea la 40
de grade, iar bolnavul tremura de frig chiar dacă îl acopeream cu tot
așternutul şi hainele de iarnă. Pe bolnav în jur de o oră îl scutura frigul,
iar pe urmă adormea. Când se trezea din somn era ud de sudoare de
parcă numai ce a ieşit din baie. Astfel în decurs de 3-4 săptămâni în
fiecare zi la un anumit moment pe bolnav îl scutura frigul. Anii 1944
şi 1945 în Kazahstan au continuat să fie secetoşi, s-a înteţit foametea,
care curma în primul rând viețile celor deportaţi. Aveam numai 7 ani,
la care eram nevoit să muncesc – păşteam porcii la fermă. Ca să nu
ne umflăm de foame strângeam macriş şi vânam ţâstari, pe care îi
mâncam. Abia în vara anului 1946 au fost ploi, trăiam cu speranţa că
moartea ne va ocoli şi tot atunci am şi primit o veste îmbucurătoare:
ni se dădea voie să ne întoarcem la baştină. Nu aveam bani de drum.
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Ne-am întors la Cupca câte unul. Primul s-a intors fratele mai mare
– Dănilă. Eu m-am întors acasă cu mătuşa mea Ana din Pătrăuţii
de Jos. În noiembrie s-a întors fratele Arcadie şi cele două surori
– Viorica şi Aurora. Aici bântuia foametea condiţionată de seceta
anilor 1946 – 1947. Casa noastră era ocupată de o familie care în
mod deschis îşi exprima nemulţumirea de întoarcerea noastră din
Kazahstan. Făcea tot posibilul ca să fim trimişi din nou în exil. Cu
greu am dobândit dreptul să trăim în casă tocmai în anul 1949, însă
cu condiţia să o cumpărăm de la stat. În toamna anului 1950 primarul
din Cupca a adus o echipă de meşteri ca să ne strice stodoala şi să
facă din materialul acela (era acoperită cu ţiglă) club într-un sat din
celălalt capăt al raionului Hliboca. Ca urmare fratele Arcadie s-a
văzut silit să plece la minele de cărbune din Donbass, ca să câştige
banii trebuincioşi pentru a ne cumpăra casa părintească.
***
În Cupca stalinismul şi-a înveşnicit chipul său de invadator
şi stat violent, în care a domnit supremaţia forţei, prin cazemata
construită în anul 1940 din beton şi metal la intersecţia şoselei cu
calea ferată în hotar cu satul vecin – Pătrăuţii de Sus (fig. nr.12 ). Ea
a devenit monument al amintirilor triste despre fărădelegile săvârşite
de regimul tiran.

Fig. nr. 12 Cazemata construită de sovietici în anul 1940 la intersecţia
şoselei cu calea ferată la vestul satului.
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III. POPULAŢIA ŞI OCROTIREA SĂNĂTĂŢII
III.1 Tabloul social al populaţiei din satul Cupca
Pentru a dezvălui conţinutul acestui paragraf au fost folosite
datele statistice de la recensămintele oficiale din anii 1931, 1959, 1989
şi 2001 și cele locale anuale din comună şi ,,Registrele Gospodăriilor
din Cupca” anii 1990, 1991 şi alte publicaţii, despre care va fi vorba
în continuare. La început, în lipsa datelor statistice din anii 40-50 vom
prezenta structura populaţiei din comună în ultimul an de existenţă al
statului sovietic în comparaţie cu anul 1930 (Tab. 2)
Tabelul nr. 2 Structura populaţiei satului Cupca pe grupe de vârstă
în anul 1991 faţă de anul 1930
Grupa de
vârstă (ani)

Anul 1930
Număr
%

Anul 1991
Număr
%

0 -6

446

20.9

347

13.11

7 – 12

225

10.6

288

10.88

13 – 19

279

13.1

298

11.26

20 – 64

1076

50.6

1436

54.25

Peste 64

99

4.6

278

10.50

Vârstă
nedeclarată
TOTAL

5

0.2

--

--

2130

100

2647

100

Într-un termen de peste 60 de ani populaţia satului a crescut
cu 517 persoane, esenţial s-a mărit procentul populaţiei de vârstă
înaintată de la 4,6 % la 10,5% (procentele în tabelul dat sunt calculate
faţă de numărul total al populaţiei din anul respectiv).
Conform datelor obţinute în urma unui studiu mai amănunţit
al registrelor gospodăreşti, referitor la anul 1991, populaţia satului,
care a depăşit vârsta de 60 ani alcătuia 449 persoane (16,96%) din
numărul total de 2647 locuitori. Din ei au atins vârsta de: 60-69 ani
– 287 persoane, 70-79 ani – 104 persoane, 80-89 ani - 46 persoane.
Tot în anul despre care merge vorba aici au trecut pragul de 9 decenii
- 12 persoane: Irina Il. Alerguş (91 ani) , Zamfira Vas. Bicer (90
ani), Gheorghe Tod. Berezovschi (90 ani) , Eugenia Tr. Bodnari (92
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ani), Ecaterina Foca Cimileac (93 ani), Rahila Pet. Dugan(95 ani),
Zamfira I. Furnica (97 ani), Isai Nic. Ionescu (99 ani), Palagheia L.
Popescu (90 ani), Zamfira I. Plevan (92 ani), Aspazia I. Pauliuc (97
ani), Margalina Nic. Prodan(92 ani).
La finele anului 1991 în sat se numărau 941 de familii. Starea socială
a lor o prezentăm în tabelul nr.3.
Tabelul Nr. 3 . Structura familiilor (părinţi - copii din Cupca după
componenţa numerică a lor în anul 1991).
Membri
în familie
(număr)

1

2

3

4

Familii
(număr)

239

258

154

Numărul
total de
persoane
(în aceste
familii)

239

516

462

5

6

7

8

9

10

11

12

151

72

39

13

6

3

2

2

2

604

360

234

91

48

27

20

22

24

Numărul atât de mare al familiilor (497) alcătuite din una şi
două persoane are o anumită explicaţie, dictată de situaţia în care
vieţuia ţăranul colhoznic. Lotul de pământ de lângă casă în acele
timpuri era obiectul de şantaj din partea cârmuirii colhozului în
cazul, când unii membri ai familiei apţi de muncă nu participau
la lucru în colectivă. În acest caz colhozul îşi asuma dreptul de a
micşora mărimea acestui petic de pământ al ţăranului. Pentru a evita
acest lucru mulţi ţărani colhoznici recurgeau la diferite metode cu
scopul de a exclude din lista familiei copiii, care au atins vârsta
maturităţii. Unii tineri după terminarea şcolii se aranjau cu lucrul la
fabricile şi uzinele din apropiere, alţii nedorind să-şi lege viitorul cu
munca istovitoare şi slab plătită în colhoz, plecau la studii în şcolile
profesionale, tehnicumuri şi aşezămintele de învăţământ superior.
De obicei aceştia nu se întorceau în casele părinteşti. Nu erau rare
şi cazurile când părinţii locuiau împreună cu căsătoriţii – fiul şi nora
(fiica şi ginerele) în aceeași casă alcătuind două familii separate.
În acest mod ţăranul lupta cu pretenţiile colhozului la lotul său de
pământ. De la sine se cere concluzia: Agricultura colectivizată a
„izgonit ” tineretul din comună, plecând spre şantiere şi servicii cu
altă calificare decât cea agricolă, populând în majoritatea cazurilor
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periferiile oraşelor, sau alte aşezări de prin ţară. Ca rezultat pe
parcursul a două decenii (1969 - 1989) numărul populaţiei satului a
stagnat. O oarecare înviorare în viaţa sătenilor a avut loc în timpul
„perestroicii” gorbacioviste – tineretul a primit posibilitatea de
a-şi construi o casă înainte de a se căsători şi să devină stăpânul ei,
precum şi a unui lot de pământ. Populaţia satului a început să crească
lent. La începutul anului 1990 procesul demografic în comună a fost
influienţat de criza economică, care în primul rând a lovit populaţia
oraşelor, iar la sate s-a început reforma agrară – ţăranii deveneau
proprietari de pământ. De la fabricile, uzinele şi şantierele închise,
cupcenii de cândva se întorceau la baştină. La sfârşitul anului 1991
populaţia satului a atins numărul de 2647 locuitori, cu 242 persoane
mai numeroasă decât în anul 1989. O creştere atât de considerabilă
în numai 2 ani n-a fost un fenomen izolat numai pentru satul Cupca.
De acest lucru ne conving datele statistice despre migraţia populaţiei
în raionul Hliboca în anii despre care merge vorba. Numai în aceşti
doi ani populaţia raionului a crescut din contul migraţiei cu 2072 de
locuitori (Date statistice prezentate de centrul raional Hliboca).
Familia. Tot în acest an în Cupca numărul mediu de membri
în familie oscila între 2 și 3, iar numărul mediu de copii în familie
era de 1-2. Familii cu un număr de peste doi copii necăsătoriţi se
numărau 147.70 copii cu vârsta până la 18 ani creşteau în 52 de familii
incomplete (mame singuratice, un părinte decedat, divorţuri). Spre
sfârşitul secolului procentul sătenilor de sex bărbătesc a înregistrat o
uşoară creştere, rămânând, totuşi, mai mic cu aproximativ 3% decât
al populaţiei de gen feminin (tabelul nr.4).
Tabelul nr. 4. Structura populaţiei din Cupca după sexe în anii
1979, 1989, 1991, 2001
Populaţia
pe
sexe
Bărbaţi
Femei
TOTAL

1979

NUMĂR

1989

%

1991

2001

NUMĂR

%

NUMĂR

%

NUMĂR

%

1152

47.12

1160

47.84

1273

48.09

1296

48.56

1293

52.88

1245

52.16

1374

51.91

1375

51.44

2445

100.0

2405

100.0

2647

100.0

2671

100.0
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De asemenea prezintă interes datele statistice despre populaţia
satului, caracterizată după sexe şi grupe de vârstă (apți (16-54 ani) şi
inapți de muncă (copii cu vârstă cuprinsă între 0 şi 15 ani şi pensionarii
bărbați – peste 60 de ani, femei - peste 55 ani)) – tabelul nr. 5.
Grupe de vârstă
(ani)
0 – 15

374

331

705

16 - 59 , bărbaţi

718

-

718

16 - 54, femei

-

650

650

Peste 60 ani ,
bărbaţi

204

-

240

-

391

391

1296

1372

2668

Peste 55 ani,
femei
TOTAL

Bărbaţi (nr.)

Femei (nr.)

Total (nr.)

Fiecărei persoane aptă de muncă îi revenea în medie nu mai
mult de un copil sau un pensionar pentru a fi întreţinut. Se poate
spune că exista o posibilitate sporită a sătenilor de a-şi întreţine
familiile. În realitate, însă, în această perioadă o parte însemnată a
populaţiei a rămas fără lucru, îşi puteau asigura bugetul familiei doar
acei care plecau în căutarea muncii peste hotarele Ucrainei: femeile
în majoritatea cazurilor – în Italia, bărbaţii – în Rusia, Portugalia,
Italia, Franţa... Datele statistice din arhiva Sovietuui Sătesc Cupca
(anii 1991 - 2001) ne completează tabloul social al populaţiei după
trecerea în istorie a perioadei sovietice. Să prezentăm aici câteva
dintre ele.
- Ecourile războiului din Afganistan şi ale avariei de la centrala
electrică atomică de la Cernobâl au lovit cu amintirile sale triste şi
câteva familii din Cupca. Bicer Constantin a lui Vasile (născut în
1960), Lunguleac Gheorghe a lui Andrei (născut în 1962) şi Palicârjă
Grigore a lui Toma (născut în 1963), aflându-se în armată, au fost
trimişi la război în Afganistan (anii 1979-1989), iar Alerguş Ion a
lui Mihai (1949), Bicer Ion a lui Aurel (1967), Vasiliniuc Nicolai
a lui Gheorghe (1964), Dugan Ilie a lui Petrea (1953) şi Ţâbuleac
Gheorghe a lui Constantin (1950) au participat la lichidarea avariei
de la Cernobâl (anul 1986). Toţi aceştia după anul 1991 au primit
statutul de participant la război şi respectiv al victimelor avariei
atomice, obţinând înlesniri de caracter social şi asistenţă medicală.
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III.2 Structura etnică a populaţiei
În perioada cuprinsă de monografia dată, oricât de ciudat
ar părea, procentajul populaţiei de naţionalitate română a crescut
în Cupca cu 6.32% (97,92% de populaţie română în 1991 faţă de
91.6% )la recensământul din 1930. (Tabelul nr. 6). Acest lucru are
explicaţia sa. Cele mai esenţiale schimbări în acest sens au fost
aduse de evenimentele din timpul administrării sovietice de până la
război, anii 1940 – 1941. Cu permisul regimului de atunci, o bună
parte din acele câteva familii de nemţi din comună, care în anul 1930
alcătuiau 2,3% din populaţia satului, între 17.09 şi 17.11.1940 s-au
repatriat în Germania. Cei ce nu s-au hotărât la acest pas ulterior
s-au declarat români (Ciobanu P. pg.348). Un alt eveniment care
a avut loc în primele zile ale războiului, a hotărât soarta tragică a
evreilor din comună. La 03.07.1941 evreii din Cupca au tras cu
mitraliera în armata română ce intrase în sat. Incidentul s-a terminat
cu împuşcarea bărbaţilor evrei. Evreicele şi copiii lor au fost duşi
în lagărul din Storojineţ (Ciobanu P., pg.406). La recensămintele
următoare, inclusiv cel din 1989, în sat n-a fost înregistrată nici o
persoană de naţionalitate evreu din cele 3,3% ce o alcătuiau dânşii
până la război.
Cupca, precum şi alte localităţi rurale nu prezenta vre-un
interes pentru imigranţi. Fiind fără întreprinderi industriale de
valoare şi instituţii administrative de stat, n-a fost atrăgătoare pentru
specialişti şi muncitori calificaţi din localităţi îndepărtate. Cele
două şcoli cu limba română de predare, biserica, în care se petrecea
serviciul divin în limba cunoscută de populaţia locală, propagarea
creaţiei populare româneşti de activiştii satului şi-au adus contribuţia
la păstrarea coloritului naţional românesc al populaţiei. Etnicii
români şi-au păstrat superioritatea numerică în comună.
Se cere concluzia: populaţia satului a sporit numeric din
contul creşterii naturale a băştinaşilor şi a căsătoriei mixte, relativ
puţine la număr. Recensământul din 1989 pentru prima dată a fixat
în Cupca 5 persoane de naţionalitate rusă şi 0.17% din populaţie - de
alte naţionalităţi, inclusiv tătari – 2, ciuvaşi – 1.
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Tabelul 6. Structura etnică a populaţiei satului Cupca după
recensămintele generale din 1930, 1989 şi cel local din 1991.
Pentru comparaţie se prezintă şi structura populaţiei din raionul
Hliboca pe naţionalităţi, anul 1989.
Cupca, 1930

Cupca, 1989

Cupca, 1991

Nr.

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

2592

97.92

29042

42.71

9644

14.18

Naţionalitate
%

Raionul
Hliboca, 1989

Română

1952

91.6

2336

97.13

Moldavă

0

0

14

0.58

Ucraineană

40

1.9

44

1.83

41

1.55

27407

40.29

Rusă

0

0

5

0.21

9

0.34

1363

2.01

Polonă

4

0.2

2

0.08

2

0.08

298

0.44

Evreiască

71

3.3

0

0

0

0

39

0.05

Germană

47

2.2

0

0

0

0

0

0

Alte
naţionalităţi

16

0.5

4

0.17

3

0.11

216

0.32

TOTAL

2130

100.0

2405

100

2647

100

68009

100

III. 3 Onomastica din localitate. Modificări şi elemente de
slavismizare
Această temă a fost prezentată desfăşurat în prima parte
a monografiei pentru perioada 1690 – 1940 (Petre Ciobanu , pag.
237 - 247). Rămâne de făcut acest lucru pentru perioada sovietică,
îndreptând atenţia în primul rând la modificările care au avut loc
în onomastica satului. În actele civile majoritatea prenumelor şi
numelor de familie au fost adoptate celor ruse sau ucrainene. De
pildă numele de botez Ion a fost înregistrat – Ivan; Mihai – Mihail,
Mihailo; Nicolai – Micola; Vasile – Vasilii, Vasili; Toader – Fiodor,
Todor; Petrea – Piotr, Petro; Dumitru – Dmitrii, Eugen – Evghenii;
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Gheorghe – Gheorghii; Ştefan – Stepan; Elena – Olena; Ecaterina –
Caterina; Eugenia – Evghenia...
Din aceeași pricină, în aceeaşi situaţie se aflau numele de
familie Tărâţă, fiind înregistrată Teriţa, Gâza – Ghiza...
În acest mod modificările în onomastica din sat au fost
influienţate şi stimulate de politica de slavismizare, dusă de noua
stăpânire. Au apărut şi prenume noi, în majoritatea cazurilor de
origine slavă. De pildă gen masculin: Iurii (2 persoane), Igori (2
persoane), Miroslav (1 persoană), Oleg (4 persoane), Ruslan (3
persoane), Vladimir (4 persoane), Veaceslav (1 persoană); de gen
feminin: Ala (2 persoane), Alisa (1 persoană), Galina (6 persoane),
Jana (1 persoană), Larisa (9 persoane), Liuba (1 persoană), Liubov
(1 persoană), Nadejda (8 persoane), Nataşa (1 persoană), Olesea (2
persoane), Oxana (7 persoane), Svetlana (5 persoane), Tamara (4
persoane).
Certificatele de naştere şi alte acte de identificare se elaborau
de sovietul sătesc în persoana secretarului său, care nu totdeauna
avea o pregătire suficientă, ocupând acest post. De pildă în primii
ani de stăpânire sovietică secretar al sovietului sătesc a fost numit
fierarul din localitate E. Migdalevici; mai târziu în acest post a fost
numit un rus, adus din alte părţi cu numele – Bahrinovschi, care era
departe de a cunoaşte ceva din onomastica locală. În aceste condiţii
onomastica locală a fost schimonosită. Unul şi acelaşi prenume
sau nume de familie, pronunţate de posesorul lor, era înregistrat de
funcționarul în post, acţionând din propria iniţiativă. De exemplu:
din trei variaţii a unuia şi aceluiaşi prenume Magdalina, Magdalena
şi Margalina în sat e practicat în majoritatea cazurilor – Margalina.
Totuşi în registrele oficiale îşi fac apariţia toate trei. Este cunoscut că
onomastica se compune, în genere, din numele de familie (nume),
numele propriu (prenume), iar în cazul practicat în Uniunea Sovietică
– şi din prenumele după tată.
Din mai multe variaţii ale unuia şi aceluiaşi prenume, în
frecvente cazuri se practică o singură variantă specifică pentru
localitatea dată. Dăm câteva exemple specifice pentru onomastica
din Cupca: Prenumele cu aceeaşi provenienţă – Elisaveta şi Saveta în
localitate se practică – Saveta; Ecaterina şi Catrina - Catrina; Elena şi
Ileana – Ileana; Eleonora şi Leonora – Leonora...
În rezultatul unui studiu făcut de autor s-a stabilit existenţa a
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159 nume diferite de familii, care le purtau cei 2647 de locuitori ai
satului la finele anului 1991(tabelele 7, 8, 9), 94 prenume de bărbaţi
ale celor 1273 persoane de acest sex si 138 prenume de femei purtate
de 1374 persoane de gen feminin. Mai răspândită în Cupca a rămas
onomastica tradiţională, ca de pildă:
Cu nume de familie au fost înregistraţi: Alerguş – 210 locuitori
ai satului, Bicer – 210, Plevan – 120, Ţugui – 117, Tărâţă – 105,
Dugan – 100, Timiş – 84, Ţâbuleac – 74, Bolocan -71, Duşceac
– 70, Opaieţ – 55, Schipor – 51...
Locuitori bărbaţi cu nume proprii: Vasile – 219 persoane,
Gheorghe – 201, Ion – 156, Constantin – 96, Petrea – 58,
Toader – 55, Ilie – 43, Mihai – 36, Lazăr – 35, Nicolae – 31,
Grigore – 36...
Locuitori (femei) cu nume proprii: Elena – 207 persoane, Maria
– 135, Domnica – 99, Ecaterina – 77, Floarea – 75, Margalina –
51, Viorica – 43, Rodica – 36, Ana – 34, Zamfira - 32...
III. 4 Asistenţa medicală
Mijloacele de menţinere a sănătăţii au fost şi rămân: hrana
suficientă şi de calitate, igiena alimentaţiei, igiena personală şi
de grup, stârpirea pe toate căile a purtătorilor şi transmiţătorilor
de boli şi epidemii, asigurarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte
corespunzătoare. În dependenţă cum aceste condiții s-au menţinut,
populaţia a tot plătit tribut bolilor de tot felul. Condiţiile de viaţă
îl face pe ţăran să fie mai frecvent atacat de producătorii bolilorepidemii, cu toate că organismul lui e mai puţin expus la ele.
După cum s-a arătat în capitolul II, condiţiile de viaţă de după
război şi foametea provocată de regimul stalinist în anii 1946 – 1947
şi ruinarea gospodăriilor ţărăneşti în timpul colectivizării forţate,
l-au adus pe ţăran într-o stare de deznădejde completă în ziua de
mâine şi viitorul apropiat. În sat bântuia tifosul, tuberculoza, bolile
de piele... În Cupca ca şi pretutindeni, nu putea să fie vorba despre
respectarea condiţiilor de menţinere a sănătăţii. Copiii se năşteau în
casele oamenilor în prezenţa unei moaşe, pe atunci îi ziceau – Docuţa,
cu o pregătire sanitară primară. La naştere mai asistau şi alte femei
recunoscute în sat, dar fără pregătire medicală. Locuitorii cu dureri de
dinţi se adresau la consăteanul lor fără o pregatire medicală – Mihai
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Tărâţă, care înlătura dinții bolnavi folosind instrumente nestandarte.
Prin anii 1944 – început de 1945 în Cupca nu era nici un lucrător cu
studii medicale, nu exista nici instituţie de acest tip. Sătenii găseau
unele medicamente la cupceanul Gavril Irimescu, fratele căruia
lucra ca sanitar în satul vecin – Pătrăuţii de Sus. În anul 1945 în
comună a fost numit în calitate de felcer un bărbat de naţionalitate
rusă – Filimon Iosifovici Covaliov, numai ce demobilizat de pe front.
În casa fostului director, care s-a refugiat în România, a luat fiinţă
punctul sanitar. Într-o odaie din această locuinţă şi-a găsit adăpost
stăpânul acestei instituţii. Dacă vom ţine cont de condiţiile grele de
după război şi posibilităţile cu totul reduse, putem spune că acest
om străin, dar bun la suflet a făcut mult pentru ocrotirea sănătăţii în
sat. Mai târziu a venit în sat şi soţia sa în calitate de moaşă. Punctul
medical s-a transformat şi în casă de naştere – maternitate. Aceşti doi
soţi, foşti luptători pe front au lucrat în Cupca până în mijlocul anului
1950. În acele zile grele felcerul Covaliov cu frisa medicală în mână,
umblând din casă în casă le acorda primul ajutor cetăţenilor bolnavi.
Sătenii îl răsplăteau cu ce puteau de ale mâncării.
În Cupca punctul sanitar și de maternitate (P.S.M) în anul
1968 a fost transformat în ambulatoriu, care după o întrerupere de 3
ani (1977 - 1980) şi-a reînnoit activitatea în anul
1981 într-o clădire nouă (figura 13). 				

Fig. 13. Clădirea ambulatoriului medical din Cupca

Primul medic cu studii superioare de specialitate, numit în
post de şef al acestei instituţii – Tamara Dmitrievna Nicolenco (anii
1968 - 1977) a fost urmată de alţi colegi de profesie: Ludmila Gh.
Senco (1981 – 1982), Ivan Mih. Crişeneţ (1983 - 1985), Irina Iv.
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Michitiuc (1986 - 1987), Arcadie Iv. Burla (1988 - 1989), Jana An.
Lupuleac (1990 - 2001), Vasile Şt. Frătăucean (2002 - 2005), Ion Gr.
Lazurca (după 2005). Postul de şef al P.S.M între anii 1977 şi 1980
l-a ocupat felcerul Emilia An. Moscalu.
Personalul medical pus la dispoziţia populaţiei, la începutul
ultimului deceniu al secolului era alcătuit din următorii salariaţi:
şefa ambulatoriului (1), stomatolog (1), felcer (1), moaşă (1), soră
medicală pentru copii (1), laborant (1), soră medicală (2), registratură
(1), infirmier (2), şofer (1). Funcţionau cabinetele de terapeutică
şi stomatologie. Specialiştii acestui colectiv în caz de urgenţă se
deplasau la bolnavi cu ajutorul automobilului pus la dispoziţia lor. În
sat a funcţionat şi un punct farmaceutic cu localul în centrul comunei
(figura 14).
Mortalitatea infantilă a scăzut brusc, iar cu timpul a devenit
o excepţie rar întâlnită, sau cu totul dispărută. Esenţial s-a micşorat
numărul celor bolnavi de tuberculoză, rar îşi făceau apariţia bolile de
piele, hepatită.
Bineînţeles că la dispoziţia sătenilor erau puse şi instituţiile medicale
din raion şi regiune. Un timp îndelungat au acordat ajutor medical
populaţiei din Cupca spitalele din satele vecine Carapciu şi Pătrăuţii
de Sus. Permanent au deservit populaţia satului spitalul şi policlinica
din centrul raionului Hliboca. Aceste două aşezăminte de asistenţă
medicală în anii 1980 – 1990 s-au transformat într-o instituţie în
care munceau zeci de medici de calificaţie superioară şi medie de
specialitate.
Fig. 14. Clădirea în
care a funcționat
centrul farmaceutic
în centrul satului
Cupca
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IV. ECONOMIA
IV.1. Potenţialul economic al resurselor naturale ale
satului Cupca
Baza materială principală a economiei satului Cupca, în
perioada descrisă, este compusă din resursele naturale: pământurile
arabile, de obicei, cu fertilitate redusă, pădurile, fâneţele, păşunile,
luncile, râul Siretul Mic, cu nisipurile şi pietrişurile sale, solurile
potrivite pentru fabricarea cărămizii. Aceste bogăţii au fost puse la
dispoziţia colhozului local pentru a gospodări în comun pământurile
arabile; gospodăriilor silvice – pădurile; iar ţăranilor colhoznici –
loturi mici de pământ de lângă casele lor pentru folosinţă individuală.
În dependenţă de proprietarii săi, cele 3503 ha de pământ ale
satului Cupca erau folosite după cum ne arată tabelul 10 (supliment
la harta satului, anul 1993). Este clar că rolul principal, în economia
satului, revenea colhozului şi gospodăriilor silvice de stat, care
stăpâneau respectiv 1208.5 ha de pământuri agricole şi 1551 ha
de terenuri împădurite. Sectorul particular căruia îi aparţinea doar
543.4 ha, din care teren arabil 319.6 ha, la o populaţie de peste 2600
de locuitori, în condiţiile veniturilor scăzute din colhoz, jucau un
rol important în aprovizionarea familiilor cu legume şi fructe, iar
după posibilitate – şi cu cereale pentru păsările şi puţinele animale
din gospodăriile lor. Datele statistice din acest tabel, într-o oarecare
măsură, reflectă potenţialul economic al resurselor naturale ale
comunei, după menirea lor. Indiferent de cine sunt proprietarii lor,
populaţia satului dispunea în comun, sau în particular, de 1041.3
ha de pământ arabil, 47.5 ha de plantaţii, 93.4 ha de fâneţe, 149.6
ha de păşuni, 1528.9 ha de păduri şi 646.9 ha de alte terenuri (ape,
lunci, pământuri pentru construcţii etc). În aceste domenii sătenii, în
majoritatea lor, îşi găseau lucru şi resurse materiale pentru a vieţui.
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Tabelul 10. Caracteristica teritoriului satului Cupca după
grupele de folosinţă şi posesorii lor. Situaţia din anul 1993.
Denumirea
proprietarilor de
pământ şi a celor
ce-l au în folosinţă

Pământ

Inclusiv terenuri agricole

Total
ha

Arabil

Plantaţii

Fâneţe

Păşuni

Alte
teritorii
agricole

Kolhozul
„Cupschii”

1208.5

655.3

-

44.0

11.8

497.4

Pământuri de
rezervă

176.5

62.9

-

23.8

88.1

1.7

1551.0

1.9

-

18.6

2.2

1528.3

543.4

319.6

47.5

5.0

46.5

124.8

23.6

1.6

-

2.0

1.0

19.0

Inclusiv:

3.6

0.6

-

-

1.0

2.0

- transportul auto

20.0

1.0

-

2.0

-

17.0

1041.3

47.5

93.4

149.6

2171.2

Gospodării silvice
Localitatea (terenul
populat)
Pământurile
întreprinderilor
industriale,
transportului ;

- transportul căilor
ferate
TOTAL

3503.0

IV. 2 Agricultura
Puterea de stat sovietic, încă din anii 1940 – 1941, a început
transformări în economia din nordul Bucovinei. După modelul
sovietic a fost lichidată proprietatea privată asupra mijloacelor de
producere, se crea baza economiei de tip socialist, bazată pe cea
obştească, colectivistă. În conformitate cu decretul Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S din 15 august 1940 în ţinut, printre
altele, au fost naţionalizate şi 830 mii hectare de pământ. În mod
practic s-a început colectivizarea forţată a ţăranilor. În Cupca, acest
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proces s-a terminat în anul 1950, odată cu formarea colhozului
unit - „Molodaia Gvardia”. Această creaţie agricolă de prelucrare a
pământului şi creşterea vitelor în mod colectiv, în anul 1960 a fost
unită cu colhozul „Matrosov” din satul vecin Corceşti, primind
denumirea de „Novaia Jizni” cu sediul în Cupca. În perioada
Ucrainei independente la 26.02.1992 colhozul „Novaia Jizni” a
fost reorganizat în întreprinderea agricolă „Pricarpatie”. Peste un
an, Cupca s-a despărțit de satul Corcești, formând întreprinderea
agricolă colectivă „Cupschii” (Delo fonda 54, Predislovie na fone
colectivnogo hozeaistva „Novaia Jizni”, satul Cupca).
În anul 2000, pe baza întreprinderii agrare colective „Cupschi”,
a luat fiinţă Asociaţia cu răspundere limitată „Nadia”(Speranţa).
Colhozul în ultima formă a sa şi-a încetat existenţa.
În lipsa întreprinderilor industriale în localitate, Cupca în fond
îşi dezvoltă economia agrară. Colhozul local, cu toată metamorfoza
de comasare şi divizare, era principala unitate economică, unde
munceau ţăranii, pentru o plată relativ mică.
Prin anii `60 regiunea Cernăuţi a fost împărţită în zone de
specializare a agriculturii. O parte a raionului Hliboca, care includea
şi comuna Cupca, a fost introdusă în zona de dezvoltare a vităritului,
de cultivare a grânelor şi cartofilor în asolament cu culturile tehnice
(sfecla de zahăr şi inul).
În această zonă, se recomanda de cultivat porumb, pe o
suprafaţă de 15%-20% din tot terenul arabil, grâu – 10% - 15%, de
crescut la 100 ha terenuri agricole: vite cornute mari: 60-75 capete,
porci: 100-115 capete, oi şi capre: 40-50 capete (Vaşcenco P., pag.
96-97, 102-104). Într-o mare măsură, această direcţie de dezvoltare
a agriculturii în colhozul local, a fost respectată. Întrucât colhozurile
„Viaţa Nouă” şi „Pricarpatie” între anii 1960 – 1993 au gospodărit
în hotarele satelor Cupca – Corceşti, nu dispunem de toate datele
documentare despre activitatea separată pe teritoriul satului Cupca.
Totuşi procesul dezvoltării economiei şi eficacitatea ei era comună
pentru ambele localităţi.
Colhozul unit, în anul 1988, dispunea de 3138 ha de pământ,
din care 665.9 ha drenate. Pământul era lucrat, în cea mai mare
măsură, manual. Aratul şi grăpatul se efectua cu plugul şi grapa trase
de cai. Forţa mecanică de tracţiune şi utilajele agricole apăreau încet.
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În prima jumătate a deceniului al şaselea, au apărut motoblocuri
cu două roţi şi tractoare mici cu roţi de fier, fără cabină pentru
mecanizator. După zece ani de existenţă, în anul 1960, colhozul
prelucra pământul cu 5 motoblocuri şi tractoraşe, 5 pluguri, 50 grape,
8 semănători, 5 cultivatoare. „Molodaia Gvardia” mai dispunea şi
de utilaje agricole trase de cai: 25 căruţe, 25 sănii, 14 pluguri, 14
grasuri, 3 tăvălugi, 7 pluguri de muşuroit, 17 mărcătoare. (Fondul
P-2533, op.1,80. Arhiva de Stat Cernăuţi, protocolul nr. 7, şedinţa
sesiunii sovietului sătesc Cupca 29.01.1960). După numirea, în post
de inginer principal (anii 1976 - 1986), apoi în post de preşedinte al
colhozului „Novaia Jizni”(anii 1986 - 1993) a inginerului Vasilii
Proţiuc, mecanizarea lucrărilor agricole a devenit o pasiune a acestui
om. În acest timp a fost construită o brigadă de maşini şi tractoare
modernă pentru acele timpuri, bine amenajată şi dotată cu tehnică şi
utilaje pentru mecanizarea lucrărilor agricole, fermelor de vite şi a
fabricii de cărămizi.
Pe teritoriul ei existau garaje pentru automobile, tractoare,
combine, o secţie pentru reparaţia tehnicii, terenuri pentru păstrarea
utilajelor agricole de remorcare, un punct staţionar de alimentare cu
combustibil etc. Au fost create condiţii favorabile pentru deservirea
mecanizatorilor. Într-o clădire cu etaj, special construită, funcţiona
oficiul brigăzii, o cantină, sala de recreație, cameră de duş. Acest
centru de mecanizare a lucrărilor în colhoz a fost construit la marginea
de sud a satului, pe partea dreaptă a drumului ce merge spre Corceşti.
Efectul economic, în agricultura colhozului din primii ani
după înfiinţarea lui, creştea încet, rezultatele muncii erau din cele
mai modeste. În anul 1960, după zece ani de activitate, recolta la
hectar alcătuia: la grâu – 13 chintale; la secară – 10.5 chintale; la
orz – 11 chintale; la ovăz – 11 chintale; la porumb – 24 chintale; la
borceag – 14 chintale; la lupin – 10 chintale; la sfecla de zahăr – 225
chintale; la in (seminţe) – 20 chintale. Recolta maximală la hectar a
fost atinsă în anii 80, după care a urmat o perioadă de decădere. Un
studiu făcut pe baza datelor statistice (Secţia de statistică, raionul
Hliboca) ne formează o imagine despre recoltele cerealiere din
perioada de stabilizare şi cea de destrămare a colhozului (tab. 11).
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Tabelul nr. 11. Date despre recoltele cerealiere la hectar
în colhozul „Novaia Jizni” şi „Pricarpatie” (anii 1986 - 1992) şi
colhozul „Cupschii” (anii 1993 - 1995). Satul Cupca.
Ani
Lucrări
agricole

1986

1987

1988

1989

1990

1991
1992

1993

1994

1995

Pământuri
însămânţate
în colhoz
(total, ha)
Din ele:
pământuri
însămânţate
cu cerealiere
şi păstăioase
(ha)
Recolta
la hectar
(chintale)

1510

1510

1510

1513

1508

-

68

607

564

660

592

615

572

600

-

278

245

240

26

32.8

26.1

32.8

34.4

-

30

33

25

Forma colectivă de prelucrare a pământului, în toate structurile
sale, a luat sfârşit în anul 2000, când pe baza colhozului local a
luat naştere Asociaţia cu răspundere limitată „Nadia” (Speranţa)
cu terenuri agricole de 622 ha, din ele 522 ha pământ arabil, 36 ha
fâneţe, 64 ha păşuni şi întreprinderi auxiliare: fabrica de cărămizi,
secţia de teracotă, atelierul de prelucrare a lemnului, o secţie de
vatelină. Dreptul la cote de pământ au primit 787 ţărani, care au
lucrat în colhoz în ultimele luni de existenţă a lui, din ei primii 150
au ieşit din componenţa acestei formaţiuni agricole de tip socialist.
În acelaşi an dânşii au primit în arendă cotele stabilite de pământ.
Însă pentru a transforma pământul arendat în pământ împroprietărit,
ţăranul era nevoit să deschidă uşile serviciilor funciare luni şi ani
la rând, plătind bani pentru toate formalităţile. Cu 50 ani în urmă
istoria a fost crudă şi amară pentru ţărani. Prin colectivizarea forţată
au fost distruse gospodăriile efective din comună, oamenii au fost
chinuiţi, „întovărăşiţi” şi colectivizaţi, au fost lipsiţi de cai, vite,
căruţe, pluguri şi grape, au rămas cu sapa, coasa, secera, furca,
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grebla, toporul şi hârleţul, adesea erau numiţi nu oameni ci „forţă”
sau „braţe de muncă”, „membri ai colhozului” ...
Tabelul nr. 12. Structura semănăturilor și orientația agriculturii în
gospodăriile private din Cupca, anii 2000 și 2001
Ani
Structura
culturilor
agricole (ha)
Suprafeţele însemânţate
(total, ha):
Cu cartofi
Cu alte legume
Cu grăunţoase (Inclusiv
porumb
Cu plante furajere (total)
Inclusiv ierburi
Inclusiv
culturi
rădăcinoase
Cu sfeclă de zahăr

2000

1.06.2001

501

456.99

1991

114.40

35

18.59
142.88
135.00
180.64
37.84
142.80
0.48

1621
121
12

( Informaţie de la secţia de statistică a raionului Hliboca )

Când lucrurile mergeau cât de cât, a venit întoarcerea la pământ.
Au apărut alte necazuri: lupta pentru acelaşi pământ, întrebarea cu ce
să-l lucrezi etc. Pământurile neîmproprietărite şi multe din cele ce
îşi aveau stăpâni, ani la rând au rămas neprelucrate. Sătenii apţi de
muncă au plecat în masă peste hotarele ţării căutând lucru în Rusia,
Italia, Franţa, Portugalia, Germania, Spania, Grecia etc. Dezvoltarea
economiei în sectorul agricol privat din comună în aceste condiţii
era un început de drum. În legătură cu liberalizarea trecerii la forma
privată de gospodărire, numărul gospodăriilor ţărăneşti a crescut
brusc – de la 691 - în anul 1992 la 928 - în anul 2001. Trebuie de
menţionat că din cele 928 familii, 738 trăiau în casele lor, iar 190
continuau să trăiască împreună cu părinţii. Sectorul agricol privat,
în 1994, dispunea deja de 543.4 ha de pământ, inclusiv 319.6 ha de
pământ arabil, 5 ha de fâneţe, 46 ha de păşuni, 47.5 ha de plantaţii,
124.8 ha de alte terenuri agricole.
În anii sovietici, forţa de tracţiune privată (caii, tractoarele,
autocamioanele) era interzisă, loturile de lângă casele ţăranilor erau
lucrate din greu. După anul 1991 în sectorul privat a crescut brusc
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numărul cailor, de la 20 de capete, în 1992, la 104 capete în anul
2000. În anul 2001 ţăranii mai dispuneau de 21 tractoare mici cu roţi,
majoritatea lor cu termenul de utilizare expirat, 9 autocamioane şi 4
minitractoare (motoblocuri).
Despre structura semănăturilor şi orientaţia agriculturii în
gospodăriile private ale ţăranilor ne vorbesc datele din tabelul nr. 12
IV.3. Zootehnia
Vităritul în colhoz. Câţiva ani la rând după înfiinţarea
gospodăriei colective au continuat fărădelegile săvârşite de regim.
În casa gospodarului T. Morar, care a fost nevoit s-o părăsească, a
fost organizată ferma de păsări, iar în gospodăria familiei lui Dragoş
Tărâţa, deportat în Kazahstan la 13 iunie 1941 au făcut crescătorie
de viţei. Însăşi stăpânul casei, reîntors cu familia din exil, în 1947 a
fost nevoit să trăiască într-o cămăruţă din fundul tinzii cu condiţia
să îngrijească de viţeii colhozului din odaia mare a casei. Din casele
demolate ale gospodarilor refugiaţi în România sau a celor deportaţi
de sovietici în Kazahstan au început construcţia fermei de vite,
chiar şi piatra din fântâna lui Ion Tarâţa (Ionică a lui Matraş) a fost
scoasă şi dusă la fermă. Printre primele, în colhoz, a fost construită
o încăpere acoperită cu paie (anul 1949), în care au fost trecute
găinile din casa lui Toader Morar. În anii următori, preşedintele
Hnida (Gnida) Nicolai cu paiele de pe acest acoperiş a hrănit vacile
colhozului, care piereau de foame. Prin anii 1953-1954, la sud-vest
de pădurea Corneţ, în apropiere de gospodăria lui Arcadie V. Plevan,
preşedintele colhozului Serghei Chişca a construit un ocol pentru
întreţinerea oilor.
Grajduri temeinice pentru vite, cu fundament de beton, cu pereţi
din piatră sau cărămidă, au fost construite între anii 1967 şi 1985 pe
malul drept al râului, în Bahnă, în apropiere de gospodăria lui Vasile
Bicer (Bocaneţ), pe ambele părţi ale drumului ce duce spre cătunul
Bohorodici, pe o suprafaţă de aproximativ 2-3 ha. Noile încăperi
pentru vite erau electrificate şi utilate cu transportoare pentru scoaterea
băligarului şi cu apeducte pentru adăparea vitelor. O perioadă, nu
prea îndelungată, mulsul laptelui era mecanizat. Pe teritoriul fermei
funcţiona castelul de apă, o secţie de pregătire a hranei pentru vite,
un punct de însămânţare artificială a vacilor, o tranşee voluminoasă
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pentru păstrarea furajelor însilozate. Spre sfârşitul anilor 80, la
dispoziţia crescătorilor de vite funcţionau: cantina, baia şi o sală de
odihnă. Tot pe teritoriul fermei se afla cârmuirea colhozului (fig.15).
Pentru a nu confunda datele statistice despre economia colhozului,
în continuare vom ţine cont de cele două perioade în dezvoltarea
lui: perioada de activitate în hotarele satului Cupca (anii 1948-1960,
1993-2000) şi când în componenţa lui a intrat şi satul vecin Corceşti
(1961-1992). În primul caz, statistica despre dezvoltarea vităritului,
se va referi numai la fermele din Cupca, în al doilea caz, la vităritul
colhoznic din două sate. În anul 1960 colhozul, având la dispoziţie
564.6 ha de terenuri agricole, a obţinut o producţie globală de carne,
de tot felul, în greutate vie de 106 tone. La muls lapte de vacă, 361
tone, s-a produs lână 840 kg, s-au obţinut 40 mii ouă. La 1.01.61 în
şeptelul colhozului au rămas: porci – 75 capete. Informaţiile au fost
preluate din Fondul P-719, Arhiva de Stat din regiunea Cernăuţi.

Fig. 15. Sediul cârmuirii colhozului (cu o greutate totală vie de 4 tone), vaci –
71 capete din localitate, construit în anii 80. (cu o greutate totala de 16 tone).

Foto din 1998

Cu timpul, fermele de oi, de păsări, de iepuri şi-au încetat
existenţa. Colhozul s-a orientat la creşterea vitelor cornute mari,
păstrând în proporţii mai mici şi creşterea porcilor. S-a extins şeptelul
vacilor pentru producerea laptelui şi a bovinelor pentru carne. Prin
anii 80 terenurile colhozului nu satisfăceau necesităţile vităritului în
nutreţe. Câţiva ani la rând, o bună parte din ele, erau aduse pe calea
ferată din regiunile din sudul Ucrainei (Odesa, Herson etc). Colhozul,
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cu orice preţ, era nevoit să păstreze numărul de animale prevăzute de
planurile impuse de organele de conducere. În anul 1990, animalele
cornute în colhozul unit a atins numărul de 2675 capete, inclusiv 400
vaci. La fermele din Cupca se aflau vacile mulgătoare, iar la Corceşti
– cornutele pentru carne.
Au depus multă muncă la dezvoltarea vităritului în colhoz,
preşedinţii Vasilii Capulo şi Gheorghii Carpiuc. Un merit deosebit
are zootehniciana Eudochia Moiseevna Timiş (Cuşci) specialistă
în ramura respectivă, care a consacrat acestei profesii în Cupca 33
ani. Aici tânăra ucraineancă şi-a format o familie şi a îndrăgit portul
popular din localitate (fig. 16).
Zootehnia în gospodăriile particulare ale colhoznicilor. Se
caracterizează prin creşterea animalelor producătoare de lapte şi
carne, datorită cărora ţăranii îşi completau
necesităţile alimentare ale familiei.
Proprietarii de animale erau obligați să
vândă la stat o anumită cantitate de lapte
(norma), şi să contracteze viţelul de la vacă
pentru a-l preda la colhoz la o anumită vârstă
sau greutate. Pe scurt, situaţia vităritului în
sectorul particular spre sfârşitul secolului o
prezentăm în tabelul nr. 13
Trebuie de menţionat: adeseori
ţăranii, pentru a evita plăţile pentru
asigurarea animalelor, nu totdeauna arătau
realitatea. În orice caz, tabelul nr. 13 trebuie
privit ca un minim în zootehnia gospodăriilor
particulare, care după liberalizarea legilor
cu privire la proprietatea privată, a crescut
esenţial, mai ales a cailor – forţă de tracţiune.
Fig 16. Zootehniciana
Eudochia Timiș (Cușci)
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Tabelul nr.13. Structura şeptelului de vite, proprietate privată a
sătenilor în ultimul deceniu al secolului.
Ani (data)

Categorii de vite
Vite cornute mari
- Inclusiv vaci
Porci
Oi
Capre
Păsări
Cai

01.01.1992

01.01.2000

01.01.2001

696

706
640
492
68
10
5634
93

767
622
706
88
14
8556
104

367
69
19
6236
20

IV.4. Silvicultura
Ocolul silvic din Storojineţ stăpânea în hotarele satului
Cupca 1551 hectare de terenuri, care includeau în sine două
grupuri mari de păduri: primul grup la nord-vest (Arjavăţ-Corneţ),
subordonat administraţiei cu sediul în satul Budineţ, al doilea – la
sud-est (Bohorodici-Tomescu) subordonat administraţiei cu sediul în
Pătrăuţii de Sus, precum şi 1.9 ha de terenuri arabile, 18.6 ha fâneţe
şi 2.2 ha de păşuni. Pădurile, fiind proprietate de stat, nu aduceau
investiţii băneşti, în mod direct în economia satului.

Fig. 17. Gaterul colhozului. Foto 1995

Sătenii, beneficiau doar de locuri de muncă şi material
lemnos de construcţii și pentru încălzirea caselor pe timpul iernii.
Pentru prelucrarea materialului lemnos în sat lucra gaterul (fig.17)
şi o secţie de tâmplărie, ambele ale colhozului (fig. 18). Aparte, sub
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stăpânirea colhozului se aflau 309 ha de pământuri împădurite, de o
calitate inferioară (lunci, râpe, pădurici). Ele erau menite satisfacerii
necesităţilor colhozului în material lemnos. De pildă, în anul 1960,
colhozului local i s-a permis tăierea pădurii pe o suprafaţă de 1.2 ha,
să achiziționeze 230 m³ de material lemnos, inclusiv 160 m³ de lemn
industrial (Fondul P-719, Arhiva de Stat din regiunea Cernăuţi).
IV.5. Pomicultura
După colectivizare, ţăranilor li se lăsa lângă casele lor un
lot de pământ, care nu depăşea mărimea maximală de 0.5 ha. În
situaţia creată mulţi din ei renunţau la pometele mari, în favoarea
pământului arabil. În aşa fel, multe pomete au devenit proprietate
colectivă. Conform datelor statistice, la începutul anului 1960,
colhozul dispunea de un pomăt de 20 ha, alcătuit dintr-o mulţime de
pomete, luate de la ţărani, împrăştiate prin tot satul. Bineînţeles, în
aceste condiţii, colhozul nu profita de venituri în această ramură a
gospodăriei. Mai târziu, la sud-vest de Bodnării a fos sădit un pomăt
compact de mai multe hectare. Ulterior fiind rău îngrijit, a avut soarta
de a fi lichidat. Totuşi, lângă fiecare casă, pe loturi mici de 0.03 –
0.10 ha sătenii cresc meri, peri, nuci, vişini, cireşi. Roada pometelor
în fond este folosită pentru necesităţile personale şi mai puţin în
scopuri comerciale.

Fig. 18. Secția pentru prelucrarea materialului lemnos. Foto 1995
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IV.6. Legumicultura
Grădina de legume a colhozului a fost mutată în diferite locuri
pe loturi mici, iar prin anii `70 s-a stabilit pe o arie extinsă în cătunul
Sălişte. În primii ani, răsadniţele îşi aveau locul lor chiar lângă casa
grădinarului Traian Bicer (zis a Vasilinei), care mai mulţi ani a condus
echipa (lanca) de lucrători a grădinii. Cu timpul, grădinăritul a luat
proporţii mai mari, transformându-se în brigadă condusă de Gheorghe
I. Ţugui. Spre sfârşitul anilor 80 grădina de legume a fost irigată cu
apa din Siretul Mic, cu ajutorul unui sistem de apeducte şi pompe. Pe
o suprafaţă de mai multe hectare se cultiva varza, castraveţii, ceapa,
sfecla de masă, morcovii, căpşunele şi alte zarzavaturi.
În tabelul nr. 14 aducem un extras din planul impus „de sus”
(document de arhivă) de cultivare a legumelor în colhozul „Molodaia
Gvardia” pe anul 1960. Trebuie de menţionat însă că în acele
timpuri producţia globală, impusă de organele de conducere, trebuia
îndeplinită, de cele mai multe ori, cu orice preţ, chiar cu mărirea
loturilor însămânţate.
Tabelul nr. 14. Planul de producere a legumelor în colhozul
„Molodaia Gvardia”, anul 1960.
Denumirea legumelor
Varză
Ceapă
Castraveţi
Pătlăgele roşii
Morcovi
Sfecla de masă
Alte culturi

Aria
cultivată
(ha)
5
0.5
1
0.5
0.5
0.3
0.2

Recolta (kg/ha) Producţia totală (t)
10.000
9.000
8.000
9.000
12.900
14.000
2500

50
4.5
8
4.5
6
4.2
0.5

Când colhozul a fost condus de basarabeanul Serghei Chişca
s-a făcut o încercare, să spunem, reuşită în măsura condiţiilor
naturale locale, de a cultiva harbuji (anii 1954 - 1955). Brigada
de legumicultori aproviziona cu zarzavaturi grădiniţele de copii (a
colhozului şi cea de stat), cantinele de la fermele crescătorilor de vite
şi de la brigada de maşini şi tractoare, precum şi cantinele celor două
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şcoli din localitate. O bună parte din producţia obţinută era pusă în
vânzare colhoznicilor sau la piaţă. Pe loturile de lângă casă, ţăranii
îşi cultivau aceleaşi legume pentru necesităţile familiilor lor.
IV. 7. Apicultura
Această ramură a economiei, în colhoz, n-a avut viitor. Doar
în primii ani de existenţă a gospodăriei colective au fost adunate de la
gospodarii din sat cateva stupuri (familii de albine). O susţinere reală
şi o atenţie relativ cuvenită albinăritul a avut-o de la preşedintele
colhozului Vasile Il. Semco (anii 1956-1964).
Număratul amatorilor privaţi crescători de albine în sat, pe
parcursul anilor, a fost diferit. În diferite perioade, îmbrăţişau această
profesie, pădurarul Gheorghe Moroz, sătenii – Vasile Nedelcu,
Carolciu Cimileac, Graţian Ţugui, Aurora Ţugui, Arcadie Mâţac,
Avram Belici şi alţii. În mod permanent şi în proporţii mai extinse
s-au ocupat cu acest lucru 8-10 persoane. Printre cei mai pasionaţi
apicultori, în anul 1992, au fost înregistraţi - învăţătorul de biologie Aurel Tovarniţchi (23 de stupuri), Vasile Broască (12 stupuri), Petrea
Morar (10 stupuri), Gheorghe Plevan (10 stupuri), Ilie Plevan (10
stupuri). Datele prezentate aici nu sunt deloc exagerate. Dimpotrivă,
sectorul privat în perioada sovietică nu avea tendinţa de a se reclama
şi de a fi înregistrat în întregime.
IV. 8. Întreprinderi auxiliare ale colhozului
Moara. Moara de apă de cândva, construită din lemn, a
funcţionat pe locul vechi – malul drept al râului, în partea de est a
drumului, care intersecta Siretul Mic. A ars în anul 1964 şi tot atunci
a fost construită, din nou, pe acelaşi loc. În anul 1984, când a fost
construit podul de beton peste râu, moara, nimerind în mijlocul
drumului proiectat, a fost mutată pe malul stâng (fig. Nr. 19). La
timpul său, moara a trecut de la energia apei la motorul diesel şi la cel
electric. Necesităţile colhozului şi sătenilor, la măcinarea cerealelor
de nutreţuri şi făinei de porumb, erau satisfăcute în întregime.
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Fig. 19. Moara din Cupca

Fabrica de cărămizi (fig. Nr. 20). A fost construită, din
iniţiativa şi cu participarea preşedintelui de colhoz Vasile Petrovici
Capulo (anii 1967 - 1973), cu o capacitate anuală proiectată de 3
milioane cărămizi. În prezent, pe teritoriul întreprinderii există
cuptorul de ars cărămizile, două prese, opt şoproane pentru uscarea
producţiei brute. Timp îndelungat aici au lucrat în post de director
Nicolai G.Cramariuc (din satul Corceşti), inginerul Valerian A. Olari.
Ultimul în conlucrare cu Andronic V. Tărâţă, într-o mare măsură au
redus munca istovitoare a personalului, mecanizând procesul de
formare, uscare şi transportare a producţiei ieşite din presă. S-au
instalat transportarea aeriană cu o lungime totală de 2.5 km, puse
în mişcare de motoarele electrice. În anii prielnici, aici munceau în
trei schimburi, 100-120 muncitori, producând 2-3 milioane cărămizi.
În anul 2000 întreprinderea a produs 1.6 milioane de blocuri (2.4
milioane de cărămizi).

Fig. 20. Fabrica de cărămizi
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Secţia pentru fabricarea teracotei (figura nr. 21). A fost
construită pe teritoriul fabricii de cărămizi, cu o capacitate de 200
complete anuale.
Prima producţie a fost obţinută în anul 1966. Într-un scurt timp
întreprinderea a încetat fabricarea acestei producţii. Pricina: lipsa de
specialişti în ramura dată, de muncitori calificaţi şi utilaje moderne.
Teracota din Cupca n-a rezistat concurenţei pe piaţă.

Fig. 21. Secția de producere a teracotei (1987)

Secţia de vatelină a luat fiinţă la sfarşitul anilor 80, în
localul fostei grădiniţe pentru copiii colhoznicilor (figura nr.22).
Ea era tutelată de fabrica „Trembita” din oraşul Cernăuţi. Aici se
confecţionau saltele şi plapume din acest material prim.
Secţia de granit. A fost construită în apropierea secţiei de
vatelină şi utilată cu mecanisme pentru tăierea plăcilor de granit brut,
adus din regiunea Jitomir. A funcţionat un timp scurt, a încetat să mai
funcţioneze în primii ani după 1990.
Odată cu destrămarea colhozului şi-au încetat activitatea
uscătoriile de cereale şi de fân, precum şi abatorul.

Fig. 22. Secția de vatelină în localul fostei grădinițe pentru copii Foto 1995
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Anexe
1. Preşedinţii colhozului din Cupca

Numele şi Prenumele
Bogdaniuc Constantin Vasilievici

În post (anii)
1948 – 1950

Dușceac Toma

1949 – 1950

Gnida Nicolai Feodorovici
Chişca Serghei Feodorovici
Semco Vasilii Ilici
Hasnaş Gheorghii Antonovici

1950 – 1953
1954 – 1955
1956 – 1964
1964 – 1965

Satul de origine
s. Cupca,
”Molodaia
Gvardia”
s. Cupca, ”Steaua
Roșie”
s. Slobozia
R.S.S.M
s. Camenca
s. Molniţa

Niculcea Feodor Ivanovici
Capulo Vasilii Petrovici
Carpiuc Gheorghii Ilici
Proţiuc Vasilii Gheorghievici
Olari Valerian Arteomovici
Bicer Mihai Aurelovici
Vorotneac Valerii Denisovici
Alerguş Vasilii Todorovici
Schipor Vasilii Lazarovici
Bicer Vasilii Gheorghievici

1965 – 1966
1967 – 1973
1973 – 1986
1993 – 1994
1993 - 1994
1994 – 1995
1995 – 1996
1996 – 1997
1997 – 1998
1999 – în post

raionul Herța
regiunea Hmelnițk
s. Volcineţii Vechi
s. Corceşti
s. Cupca
s. Cupca
s. Cupca
s. Cupca
s. Cupca
s. Cupca

2. Agronomi-şefi cu studii de specialitate

Cichivciuc Ilia Nicolaievici
Onofriiciuc Vasilii Dmitrievici
Cichivciuc Gheorghii Vasilievici

1960 – 1965
1972 – 1976
1977 – 1982

s. Corceşti
s. Tărășeni
s. Corceşti

Dircaci Mihail Mironovici

1983 – 1993

Hliboca

3. Zootehnicieni cu studii de specialitate

Cuşci (Timiş) Evdochia Moiseevna
Alerguş Vasilii Todorvici

1952 - 1980
1986 - 1996

regiunea Kiev
s. Cupca

4. Ingineri-şefi cu studii de specialitate

Olari Valerian Arteomovici
Proţiuc Vasilii Gheorghievici

1966 - 1969
1976 - 1986

s. Cupca
s. Corceşti

IV.9. Industria casnică, artizanatul, meşteşugăriile
Producţia industrială, de toate felurile, relativ ieftină, într-o
mare măsură a frânat dezvoltarea meseriilor tradiţionale de cândva,
iar unele din ele au fost puse pe calea dispariţiei. Treptat, lengeria
produsă în mod industrial a înlocuit în masă pânza ţesută manual
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din cânepă şi inul cultivat şi prelucrat în gospodăriile ţăranilor.
Colectivizarea din anii 1948 – 1950 a schimbat modul tradiţional,
de gospodărire, de cândva, a proprietarilor de pământ. Ţăranul
colhoznic, limitat la un părcel mic de pământ şi lipsit de dreptul de a
avea un cal sau altă forţă de tracţiune, precum şi alt inventar agricol,
a nimerit într-o dependenţă totală de stăpânii colectivei. Posibilitatea
lui de a produce bunuri materiale, pe lotul său mic, cu sapa, cu
hârleţul şi cele două mâini – era foarte redusă.

Fig.23.Magazinul central construit în 1966.Foto 2000

Industrializarea şi colectivizarea au lovit direct şi indirect,
ocupaţiile tradiţionale româneşti. Cupca n-a fost o excepţie la această
pierdere de tradiţii ale economiei casnice. Produsele standartizate
din domeniul metalurgiei, industriei chimice, alimentare, textile şi
al confecţiilor (îmbrăcăminte-încălţăminte) împreună cu apariţia
unor noi trăsături ale natalităţii implementate de sistemul ideologic
existent, ne-au făcut întrucâtva să dăm uitării unele îndeletniciri
economice ale străbunilor noştri. Din îndeletnicirile tradiţionale ale
gospodinelor a dispărut tehnologia pregătirii manuale a materialului
prim pentru confecţionarea pânzei – firul (aţa), el a fost înlocuit cu
firul (tortul) industrial din comerţ. S-au dat uitării cultivarea cânepei
şi inului, muratul (topitul) lor în apa râului sau a heleşteelor. Nu se
mai vorbeşte despre meliţoi, meliţă şi ragilă, la care se prepara fuiorul
şi buciul. Furca şi fusul de tors fuior sau buci au devenit obiecte
doar la şezătorile de scenă. Răşchitorul şi vârtelniţa, pentru formarea
calapului şi ghemului, se păstrează doar în amintirile gospodinelor
în vârstă. Stativele pentru ţesut, care cândva erau aproape la fiecare
casă, în ultimii ani ai secolului, s-au păstrat doar în case numărate.
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Un timp nu prea îndelungat ţesătoarele iscusite continuau să ţese
cuverturi, scoarţe înflorate, ştergare cu menire specială, lăicere –
toate din fir produs industrial. Puţini acceptă astăzi să pregătească
materialul în atâtea culori pentru a alege o scoarţă, când la modă
e covorul persan, relativ ieftin. Cine se mai angajează astăzi la aşa
munci istovitoare şi durabile cu cânepă ca să-şi facă cămăşi aspre din
pânza ei?

Fig 24. Ospătăria satului, construită în 1968. Foto făcută în 2000

În sat nimeni nu practica confecţionarea din lemn a
poloboacelor,ffciuberelor, putinilor pentru apă. În fosta clădire de
incendii din centrul comunei (peste drum de școala nr.1) au funcţionat
trei secţii pentru deservirea populaţiei, subordonate combinatului
raional cu acelaşi nume.Aici lucrau 2-3 cizmari, câteva croitorese şi
un frizer. Aceste meserii erau practicate şi în mod particular de mai
mulţi meseriaşi din sat. Cu timpul concurenţa puternică din partea
producţiei
industriale
a determinat reducerea
acestor
servicii.
Cu
măiestrie, la timpul său, au
confecţionat încălţăminte
din
piele
cizmarii:
Ion Oliva, Constantin
Bogdaniuc (cizmar de
profesie) şi Vasile Timiş.
Fig. 25. Magazinul alimentar din Bohorodici

Cu multă dibăcie, în etapa descrisă, îşi mânuiau profesia
tâmplarii - Vasile T. Morar, Gheorghe V. Ţugui, Aurel Martiniuc,
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Vasile H. Nedelcu, Ilie V. Rotari.

Fig. 26. Magazinul de lângă biserică.

Cu iscusinţă au potcovit caii, au legat căruţe şi sănii fierarii
Emil Migdalevici, Gheorghe T. Bobu, Gheorghe V. Plevan. După
anul 1991, destrămarea regimului colectivist cu proprietatea sa
obştească asupra mijloacelor de producere, precum şi lichidarea
colhzului, au produs ruptura dintre ţăranii din nou împroprietăriţi cu
pământ, dar fără tehnica necesară de prelucrare a lui şi „stăpânii”, în
mâinile cărora au nimerit mijloacele mecanice (camioane, tractoare şi
agregate agricole), din cele care au mai rămas în acţiune. Dependenţa
sătenilor colectivizați în anii 1948 -1950 de stăpânii colhozului, acum
spre sfârşitul secolului, aceiaşi ţărani decolectivizați au nimerit în
dependenţă la fel de nedreaptă faţă de „stăpânii” mijloacelor tehnice,
costul căreia fiind mult mai mare – pământuri necultivate ani la rând.
IV. 10. Comerţul
În raionul Hliboca, ca şi în alte raioane rurale, a fost creată
o reţea din mai multe „Silipouri” (asociaţii săteşti de consum), care
organizau comerţul de tip cooperatist într-un grup de sate, de obicei
învecinate. Începând cu anul 1965, întreprinderile comerciale din
satele Cupca, Corceşti, Suceveni, Carapciu, Iordăneşti, Prisăcăreni
şi Petriceni erau conduse de Silipoul cu sediul în Cupca, având în
post de preşedinte pe Ilie N. Cichivciuc, originar din satul Corceşti.
Tot aici, în anul 1972 a fost creată Asociaţia Întreprinderilor de
Alimentare Publică în frunte cu directorul ei - Valerian N. Cucuruz.
Această instituţie administrativă purta răspundere de organizarea
alimentării publice în 9 întreprinderi de acest tip şi 11 cantine şcolare
83

din satele Cupca, Corceşti, Suceveni, Carapciu, Prisăcăreni, Petriceni,
Iordăneşti, Camenca, Volcineţii Vechi, Bahrineşti, Cerepcăuţi şi
Fântâna Albă. Între anii 1964 – 1990 în comună au fost construite:
magazinul central (1966), fig. 23, ospătăria satului (1968), fig. 24,
magazinul de lângă cimitir, care în anii 90 a fost demolat, magazinul
din Bohorodici (fig. 25) şi cel de lângă biserică (fig. 26), magazinul
cu marfă pentru uz casnic (fig. 27), Ospătăria (ceaina „Svitanoc”)
din Cupca era bine cunoscută şi preţuită de vizitatori. Sătenii sunt
recunoscători acestor doi oameni, care au creat baza materială a

comerţului şi alimentării publice în comună.

Fig. 27. Magazinul din centrul satului

După anul 1991, în sistemul cooperatist, au mai rămas doar
două întreprinderi: ospătăria şi magazinul de lângă club (fig. 27),
restul au fost privatizate. S-au deschis noi magazine de particularii
(marfă de uz casnic) Petru V. Morar şi Constantin Tărâţă (lângă
cimitirul vechi), Toader V. Bicer (în centrul satului), Petru G. Dugan
(la poalele Bohorodiciului).
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V. VIAŢA SPIRITUALĂ
V.I Atitudinea puterii de stat faţă de biserică şi credinţă
Regimul sovietic a adus cu sine în satele şi oraşele bucovinene
şi ateismul său militant. S-a început pe deplin persecutarea religiei.
Activitatea preotului se limita la cei patru pereţi ai bisericii şi curtea
ei. Lui i se interzicea să umble pe la creştini cu icoana la Crăciun, cu
sfinţitul – la Iordan. Era limitată în timp slujba la biserică duminica
şi în alte sărbători religioase. Pentru participarea la slujbe şi alte
ceremonii religioase, sau săvârşirea ritualurilor bisericeşti (botez,
cununie, înmormântare), intelectualii, lucrătorii instituţiilor de stat
şi activul întreprinderilor din sat riscau cu locul de muncă sau să se
confrunte cu mari probleme de alt caracter. Se interziceau colindele
de Crăciun, mălăncile şi urăturile pe la casele oamenilor în ajun
de sf. Vasile. Toate acestea erau contraindicate ateismului bolşevic
stimulat pe atunci la toate nivelele. Era organizată o adevărată
ofensivă împotriva tradiţiilor şi obiceiurilor populare cu conţinut
religios. În această direcţie se mobilizau toate mijloacele de influienţă
ideologică: radioul, televiziunea, presa, programele în aşezămintele
de învăţământ, persecuţiile şi represiile împortiva credincioşilor. Se
propagau aşa-numitele obiceiuri şi rituri noi. În cadrul sovietului
sătesc (primărie) funcţiona o comisie pentru aplicarea şi înrădăcinarea
obiceiurilor şi riturilor noi, legate de naşterea copilului, cununie,
înmormântare, lipsite de conţinut religios. Existenţa bisericilor,
capeliţelor la crucile drumurilor erau văzute rău de regimul ateist
sovietic. Multe biserici au fost închise şi transformate în depozite,
capeliţele – ruinate. Această soartă s-a abătut şi asupra celor două
capeliţe din Cupca, construite din cărămidă cu multe decenii înainte
de anul 1944; una în „cotul timişenilor”, la colţ între drumul central
şi drumuşorul spre Arjăvăţ, a doua la ultima cotitură a drumului
vechi, în apropierea râului, pe malul stâng al lui, vizavi de casa
morarului Toader Buta. În anul 1962, târziu noaptea, ele au fost
dărâmate de veneticii din Slobozia, Camenca, Hliboca, împreună cu
câţiva localnici. Ca şi toate celelalte parohii din Bucovina, biserica
din Cupca a fost lipsită de dreptul la proprietate asupra pământului
(sesiunea bisericii).
Represiile împotriva credincioşilor au continuat şi după
perioada stalinistă. În primul rând erau loviţi martorii lui Iehova,
care refuzau să facă serviciul militar, fiind considerați ca fiind
duşmani ai puterii de stat. Majoritatea covârşitoare a populaţiei din
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sat (circa 98%) sunt de credinţă ortodoxă. Un număr mic prezintă
Oastea Domnului, condusă de părintele bisericesc Vasile Cuciurean.
Existente, dar netradiţionale pentru Cupca, cu un număr neînsemnat
de credincioşi sunt confesiunile: apostoliştii creştini evanghelici şi
martorii lui Iehova. Pe tot parcursul anilor din perioada stalinistă hruşciovistă – brejnevistă cupcenii n-au pierdut imunitatea împotriva
ateismului, au păstrat cu sfinţenie credinţa în Dumnezeu.
După 1988 a început întrucâtva normalizarea vieţii bisericeşti
în actuala regiune Cernăuţi. Protoiereul Adrian Acostachioaie în
publicația sa „Starea Eparhiei Cernăuţilor şi Bucovinei în anul 1995”
(almanahul „Ţara Fagilor”, 1996) confirmă următoarele: „În Eparhia
Cernăuţilor şi Bucovinei există 361 parohii, dintre care 40-urbane,
iar 321 – săteşti. 183 de parohii au biserici de piatră, 148 – de lemn.
30 biserici noi se află în stadiu de construcţie. În 264 serviciile divine
sunt oficiate în limba ucraineană, în 97 – în limba română, dintre
care în 29 se slujeşte pe stilul nou. Tot această publicație constată
că în Protopopiatul Hlibocii 29 de preoți slujesc în 35 de parohii. 24
parohii sunt românofonii, iar în 4 sărbătorile se ţin după stilul nou.”
Conform publicaţiilor făcute ulterior referitor la Protopopiatul
Hlibocii, statistica pentru anul 2000 rămâne neschimbată.
În Cupca, ca şi în majoritatea satelor din raionul Hliboca
sărbătorile se ţin pe stilul vechi.
V.2 Biserica ortodoxă din Cupca
Până în anul 1995 în sat au funcţionat biserica veche şi
clopotniţa, ambele construite din lemn. Ele se păstrează şi până în
prezent. Casa parohială de pe malul stâng al râului, încă din anul
1944, a fost transformată de sovietici în şcoală. Parohiei îi mai
aparţinea şi casa bisericii construită din lemn, lângă poartă, până la
intrarea în curtea bisericii vechi. În trecut ea era numită de săteni
morgă, truparne, mai frecvent – casă mortală. Din spusele bătrânului
Vasile Timiş (cantorul bisericii) ea era folosită în timpurile vechi ca
locuinţă pentru gropar şi chiar ca azil. Trăiau şi mureau acolo oameni
sărmani, chiar şi străini.
După destrămarea Uniunii Sovietice, locuitorii satului au
început să-şi realizeze, în mod deschis, dreptul la credinţă.
Construirea bisericii noi. Între anii 1989 – 1990, în satele din
apropiere, Ropcea şi Crasna, au fost înălţate biserici noi. În anul
1991 şi credincioşii din Cupca au înaintat organelor locale o cerere,
exprimându-şi dorinţa de a-şi construi o biserică mai încăpătoare
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din cărămidă. Această rugăminte a fost semnată de parohul din sat
– Gheorghe Florea – preşedintele comitetului de iniţiativ, Gheorghe
Armănaş – locţiitorul preşedintelui, Vasile Broască – casierul
bisericii, Petrea Morar – preşedintele comisiei de revizie şi încă 102
credincioşi. Cererea a fost acceptată de conducerea satului (primar
Lazăr Druciuc) şi aprobată de organele raionale. După plecarea
părintelui Gheorghe Florea, la Cupca a fost repartizat părintele
Nicolae Proţiuc, care fără întârziere a început înălţarea lăcaşului
pentru noua biserică. În ziua de 12 octombrie 1991 episcopul
Cernăuţilor şi Bucovinei Î. P. S Onufrie a sfinţit locul viitorului lăcaş
sfânt în apropierea nemijlocită de biserica veche, mai la sud de ea.
În acelaşi an, târziu toamna, a fost turnată din beton temelia.
Clăditul pereţilor a început în primăvara anului 1992. Primele
cărămizi au fost puse de preşedintele colhozului – Vasile Proţiuc (în
colţul de nord-est), primarul satului – Lazăr Druciuc (în colţul de
sud-est), părintele bisericii – Nicolai Proţiuc (în colţul de sud-vest) şi
de autorul proiectului, inginerul Viorel Timiş (în colţul de nord-vest
al temeliei). De la temelie şi până la acoperiş clăditul s-a petrecut sub
supravegherea şi răspunderea inginerului Viorel Timiş. În funcţie de
brigadier îşi îndeplinea misiunea Petru Varvariuc, permanent fiind
prezent la îndeplinirea tuturor lucrărilor. Au fost organizate 4 brigăzi
completate cu braţe de muncă, respectiv: din Parişte, Bohorodici,
Selişte şi partea stângă a satului. Participarea la muncă era binevolă
şi fără plată. În anul 1992 s-au clădit pereţii, în 1993 – turlele. Cupola
şi arcadele din lemn au fost lucrate de meseriaşii Mihai şi Gheorghe a
lui Traian Alerguş, împreună cu oamenii din brigada lor. Crucea cea
mare de pe cupola bisericii a fost pregătită de acelaşi Viorel Timiş,
ajutat de consăteanul său, Gheorghe Zahariuc şi sudorul din satul
Petriceni Manolie, sfinţită de preotul Nicolai Proţiuc şi înălţată pe
vârful bisericii de Mihai Alerguş şi Viorel Timiş, ajutaţi de Vasile M.
Alerguş, Nicolai Alerguş, Ion a lui Vasile Bicer şi alţii. La momentul
remarcabil – sfinţirea crucii, invitaților Gheorghe Zahariuc şi Manolie,
în semn de recunoştinţă pentru munca gratuită, li s-a înmânat câte
un ştergar şi doi colaci. Meşterii din satul vecin Suceveni - Dragoş
Sucevan (a Veruţei) şi Toader a lui Lionti au acoperit altarul, turlele
şi cele două părţi rotunde cu foi de aluminiu, iar între turle cu tablă
zincată încheiată de fraţii Ion, Petrea şi Toader Balan din Cupca.
Februarie 1994. În parohie a fost numit preot Vasile Cuciurean.
Pentru terminarea construcţiei şi amenajarea interiorului era nevoie
de mulţi bani. La adresarea părintelui populaţia satului a donat
sumele necesare. Trecând pe la fiecare casă a creştinilor din sat în
repetate rânduri banii au fost adunaţi de Bicer Vasile a lui Grigore,
Bicer Gheorghe a lui Ilie, Gâza Traian a lui Gheorghe, Timiş Viorel
a lui Vasile, Bolocan Radu a lui Gheorghe, Timiş Ion a lui Vasile,
Plevan Vasile a lui Gheorghe.
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Într-un timp îndelungat meseriaşul localnic cu talent înăscut
Vasile G. Alerguş, fiul palamarului bisericesc, a sculptat fără plată
din lemn de nuc, frasin şi tei iconostasul; cu iscusinţă au lucrat faţada
Constantin Caitanovici, Dragoş Sidac, Ion A. Ţugui, ajutaţi de mulţi
alţi credincioşi.
La 21 noiembrie 1995, de ziua Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil,
biserica nouă a fost sfinţită de un sobor mare de preoţi în frunte cu
arhiepiscopul Cernăuţilor şi Bucovinei Î. P. S Onufrie. Componenţa
soborului: părintele Vasile Cuciurean – căruia i s-a ofert gradul de
protoiereu, protopopul Hlibocii Borcea, protopopul Storojineţului,
Vasile Covalciuc, părintele Gheorghe Zmoşu din Pătrăuţii de Jos,
părintele Ion Amari din Suceveni, părintele Gheorghe Florea din
Corovia, părintele Gheorghe Calancea din Bilca, România. La
ceremonie s-a adunat tot satul, au venit şi mulţi creştini din toate
satele vecine şi din România. Au participat autorităţile satului şi
din raion, ziarişti şi corespondenţi de la televiziunea din Cernăuţi.
Arhiepiscopul a fost întâmpinat la hotarele satului şi adus la biserică
într-o caretă cu doi cai, escortată de călăreţi îmbrăcaţi în haine
naţionale româneşti.
În sala de sport a şcolii de pe deal, după ceremonia sfinţirii,
creştinii din Cupca au oferit o masă pentru
Î.P.S Onufrie, preoţi şi cei ce și-au adus
aportul la înălţarea sfântului lăcaş.
Încurajaţi şi îndemnaţi de preoţii
vrednici Gheorghe Florea, Nicolai Proţiuc
şi Vasile Cuciurean la construirea bisericii
(fig. 28) au participat cu bani donaţi şi braţe
de muncă gratuită toţi cupcenii de bună
credinţă, aşezămintele şi întreprinderile
din sat.Iniţiatorii, organizatorii, donatorii şi
participanţii activi la construirea bisericii:
Părintelui Gheorhe Florea (fig. 29) îi
aparţine iniţiativa ridicării în Cupca a unei
biserici noi. Într-un scurt timp, pe când a
fost în funcţie de paroh în sat, a obţinut
autorizarea proiectului de construcţie a
noului lăcaş sfânt, anul 1991.
Fig.29. Părintele Gheorghe Florea

Părintele Nicolai Proţiuc (figura nr.30) în septembrie 1991
imediat a început realizarea proiectului obţinut de precedentul său
şi până în toamna anului 1993 biserica a fost acoperită. A obţinut un
nou lot de pământ pentru lărgirea cimitirului înspre est de cel vechi.
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Vasile Cuciurean (fig.31), paroh în Cupca,
din 1994, a condus cu succes până la sfârşit
construirea bisericii noi. A construit o nouă
casă bisericească şi clopotniţă lângă noua
biserică. Tot timpul liber l-a consacrat
în căutarea materialelor de construcţie şi
inventarului bisericesc. Preot şi vrednic
gospodar. Printr-o înţelegere bilaterală
dintre părintele Vasile şi stareţul mănăstirii
„Noul Neamţ” din Chiţcani (Tiraspol,
Republica Moldova), inginerul Viorel
Timiş cu o brigadă de 8 persoane a efectuat
lucrări de construcţie şi reparaţie la această
mănăstire. În schimb de acolo au fost aduse
policandrul cel mare, o cadelniţă, vopsele
pentru zugrăvit şi pictat.

Fig.30. Părintele Nicolai Proțiuc

Viorel Timiş (fig.32), fiul fostului cantor al bisericii din
Cupca, inginer constructor, autorul proiectului bisericii noi,
şef de şantier, responsabil de respectarea tehnologiei în timpul
construcţiei. Pe parcursul celor 4 ani, zilnic a fost prezent pe
şantier sau în căutarea materialelor de construcţie în interiorul
regiunii şi dincolo de hotarele ei (Moscova, repubica Moldova,
Kamianeţ - Podolsk). Împreună cu preoţii Nicolai Proţiuc şi Vasile

Fig.31. Părintele Vasile Cuciurean

Fig.32 Viorel Timiș
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Cuciurean a aprovizionat lucrul pe şantier cu multe din materialele
necesare. Policandrul cel mare, despre care s-a amintit mai sus,
câştigat prin muncă la mănăstirea „Noul Neamţ” de către Viorel
şi brigada lui: Petru Tarâţă, Avram Belici, Gheorghe Belici, Mihai
Palicârja, Vasile Maximaş, Ion Alerguş, Ion Duşceac şi Ion Dugan.
Contribuţia lui Viorel Timiş prezentată aici şi descrisă mai sus a
fost esenţială. Pentru toate serviciile oferite la înălţarea bisericii şi
sacrificiile făcute i s-a propus plată din partea bisericii. Răspunsul a
fost: „...lăsaţi să mă răsplătească Bunul Dumnezeu!”
Traian Gâza (figura nr. 33) cu
cinste şi-a îndeplinit datoria ca agent de
aprovizionare, deplasându-se permanent
la combinatele forestiere din Storojineţ,
Crasna, în pădurile din împrejurime
în căutarea materialului lemnos, care
la timpul potrivit era pus la dispoziţia
constructorilor. A îndeplinit şi funcţia
de casier în timpul lucrărilor pe şantier.
Împreună cu rudele, în faţa bisericii, a
construit o fântână.
Fig. 33

Vasile Alerguş (figura nr. 34), fiul palamarului bisericii din sat
Grigore, meseriaş cu talent de sculptor înnăscut. Pe parcursul câtorva
ani, fără plată a sculptat în lemn de nuc, frasin şi tei iconostasul
bisericii.

Fig. 34. Vasile Alerguș în fața iconostasului

Varvariuc Petru. Pe parcursul anilor 1991 – 1995 zilnic s-a
aflat pe şantier, îndeplinind misiunea de brigadier.
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La înălţarea lăcaşului sfânt şi-au adus aportul toţi creştinii
satului, mulţi din ei – considerabil.
Colhozul local (preşedinte Vasile Proţiuc) a livrat gratuit pentru noua
construcţie 120 mii cărămizi de la cărămidăria din Cupca, 3 tone
armătură din fier, 40 tone de ciment, a pus la dispoziţie mijloace de
transport.
Între anii 1993 - 1995, Valerian Olar, fiind în post de preşedinte
în colhozul „Cupschi” (Cupca) a continuat ca şi precedentul său să
sponsorizeze construcţia bisericii cu materiale şi transport.
Vasile Slănină, originar din Cupca şi refugiat din 1944 în
patria istorică, a dăruit bisericii unul dintre cele trei policandre aduse
de el din România. Al doilea şi al treilea policandru au fost donate
respectiv de Aurel Ţugui, soţia sa Domnica împreună cu Petru
Popescu, Ion Lazurcă, Dragoş Alerguş şi de un grup format din mai
mulţi creştini din sat.
Starostele bisericii, preşedintele adjunct al comitetului de
iniţiativă Gheorghe Armanaş a procurat pe cont propriu: crucea
de marmură, pusă deasupra uşii la intrarea în biserică, o altă cruce
şi masa pentru sfinţit aghiazmă, două cruci aşezate la mormintele
preoţilor decedaţi în Cupca.
Alergușenii Mihai, Vasile și Nicolai împreună cu Viorel
Timiș, frații Petrea și Toader Balan au făcut poarta din fața bisericii
din materialele donate de ei.
Cu concursul pădurarilor Gheorghe şi Nicolai Moroz din
Camenca, Vasile Dușceac din Cupca, Toader și Ilie Șpac din Corcești
construcția bisericii a fost asigurată cu material lemnos.
Ilie Tarâţă pe contul propriu a cumpărat componentele de
aluminiu pentru gardul de lâng drumul central.
Mulţi săteni au donat icoane gata sau bani pentru pictarea lor
la comandă. Coriştii au plătit icoana cu răstignirea Domnului, Viorel
Timiş – icoana sf. Apostol Pavel, fraţii Domeţian şi Valerian Cucuruz
- icoana sf. Nicolai, Mihai a lui Vasile Ţugui – icoana sf. Arhangheli,
Gheorghe a lui Vasile Ţugui – icoana Maicii Domnului ...
Principalele lucrări şi construcţii din material lemnos au fost
efectuate de Alerguş Gheorghe a lui Trăian împreună cu fratele său
Mihai şi brigada lui de dulgheri...
Clopotniţa (fig. 35)
Parohul satului, părintele Vasile Cuciurean, în anul 1997 a
iniţiat construirea unei noi clopotniţe. Autorul proiectului din nou a
fost cupceanul Viorel Timiş, fiind inspirat de clopotniţele văzute în
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Zagorsk (regiunea Moscova). Prin intermediul cetăţenilor României
– Vasile Slănină (Timişoara) şi Petre Ciobanu (Braşov), originari din
Cupca şi cu sprijinul activiştilor societăţilor româneşti din Cernăuţi,
biserica din Cupca a primit în dar din România un clopot pentru
clopotniţa nouă.

Fig. 35.

Fig. 36

Casa bisericii (fig. 36)
Casa veche a bisericii a fost dărâmată. Mai la sud de ea s-a construit
o casă din lemn cu acoperiş de tablă lucrată de fraţii Ion şi Lazăr a
lui Constantin Duşceac. Ea are hol, bucătărie şi sală pentru oaspeţi.
Capeliţele
În perioada gorbaciovistă şi ucraineană de înviorare a
democraţiei şi liberalizare a credinţei, în Cupca, între anii 1990 –
2004 s-au construit 6 capeliţe.
La 26 octombrie 1990, în ziua sf. Paraschiva, părintele
Gheorghe Florea, cu participarea corului bisericesc, a sfinţit prima
capeliţă în cătunul Sălişte construită la poarta sa de Paraschiva Tarâţă
(născută Alerguş), (fig.37).
Din iniţiativa gospodarilor Mihai a lui Traian Alerguş şi Vasile
a lui Todirică Morar, ajutaţi de consăteni, la intersecţia drumurilor
Cupca – Corceşti şi Bohorodici – Parişte, în centrul cimitirului vechi
a fost înălţată a doua capeliţă (fig. 38).
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Ea a fost ridicată în memoria celor căzuţi pe front, celor represaţi
de regimul totalitar sovietic şi dispăruţi în închisori, deportări şi celor
împuşcaţi la Fântâna Albă la 1 aprilie 1941. Acest lăcaş a fost sfinţit
în prezenţa a câteva sute de cupceni, corul bisericesc şi cel al şcolii
de pe deal au interpretat cântece religioase şi naţionale româneşti.
Capeliţa din cătunul Bohorodici (fig.39), construită de
gospodarul Avram Belici, în apropiere de casa proprie, a fost
sfinţită la 7 noiembrie 1995 de preotul Vasile Cuciurean. Pe locul
capeliţei vechi din cotul Timişenilor, ruinată de comunişti în 1962,
în colţul dintre drumul Suceveni – Pătrăuţii de Sus şi drumuşorul
spre Arjăvăţ, învăţătorul Dorel Timiş cu familia sa a ridicat o nouă
capeliţă în cinstea băieţelului său Dionizie (fig.40). Ea a fost sfinţită
la 16 octombrie 2000 în ziua sf. Dionisie.
Pe acelaşi drum central al satului, în colţ cu drumuşorul spre
pădurea Corneţului, din iniţiativa sătenilor: Radu Tărâţă şi Gheorghe
V. Plevan pe pământul lui Lazăr F. Bicer, ajutaţi prin muncă de Toader
Bicer, Toader Bogdaniuc, Arcadie Plevan cu donaţii băneşti de la
mulţi credincioşi din sat, s-a construit o capeliţă (fig.41) sfinţită în
toamna anului 2003 de părintele Vasile Cuciurean.
Capeliţa (fig.42) de pe drumul ce se ridică spre biserică, de
la poarta gospodarului Octavian Opaieţ, a fost construită de familia
acestui credincios de la început de secol şi sfinţită de părintele Vasile
Cuciurean.

Fig. 37

Fig. 38

Fig.39
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Fig. 40

Fig.41

Fig.42

Anexe
Lista preoţilor între anii 1944-2000
1. Simion Ivaniuc. Paroh în Cupca între anii 1944 – 1945.
2. Alexii Şencariuc. Paroh în Cupca între anii 1945 – 1954. Originar
din satul Lucovăţ, raionul Vijniţa. S-a stins din viaţă în anul 1954.
Înmormântat în cimitirul din Cupca.
3. Gheorghe Zmoşu. Paroh în Cupca între anii 1954 – 1980. Originar
din satul Pătrăuţii de Jos. În Cupca a înaintat cu 6 grade în slujbă.
După 1980 şi-a continuat serviciul în satul natal. S-a bucurat de o
mare autoritate între creştini.
4. Ioan Amari. Paroh în Cupca între anii 1980 – 1988. Originar
din satul vecin Suceveni. După 1988 şi-a continuat serviciul la
baştină.
5. Gheorghe Mitric. Paroh în Cupca în anul 1988 (august decembrie). Originar din Storojineţ.
6. Gheorghe Florea. Paroh în Cupca între anii 1988 – 1991. Originar
din satul Molodia. Venit la Cupca din Stăneşti. A iniţiat construirea
bisericii noi, obţinând autorizare. Soţia Rodica a învăţat copiii
satului cântece religioase.
7. Nicolai Proţiuc. Paroh în Cupca între anii 1991 – 1994. Originar
din satul Ropcea. A început construirea Bisericii noi. În februarie
1994 a trecut cu serviciul la biserica din satul vecin Corceşti.
8. Vasile Cuciurean. Paroh în Cupca după anul 1994, până în prezent.
Originar din satul Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ. Până în
noiembrie 1995 a terminat construcţia bisericii noi. A construit
casa bisericii şi clopotniţa nouă. A înfiinţat Oastea Domnului.
Preot şi gospodar vrednic.
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Lista cantorilor
1. Vasile P.Timiş. În post între anii 1941 – 1992. Originar din
Cupca. Din anul 1924 a cântat în primul cor bisericesc din
comună împreună cu fraţii săi Gheorghe, Lazăr şi Ion. Numit în
funcţie de dascăl de Mitropolia Bucovinei la 1.08.1941. La 21
noiembrie 1957, de ziua soborului sf. Arhangheli, protopopul
raionului, i-a înmânat stihorul şi gradul de lector. A fost vestit
cântăreţ bisericesc. De la el au învăţat cântece pe voci mai mulţi
slujitori bisericeşti din satele vecine: Suceveni şi Crasna. Şi-a
făcut serviciul bisericesc până la adânci bătrâneţe. Din 1992
vârsta înaintată l-a lipsit de posibilitatea să-şi continuie activitatea
bisericească. S-a stins din viaţă în 1995 la vârsta de 89 ani.
2. Vasile G. Duşceac. În post după anul 1994 până în prezent.
Originar din Cupca. A obţinut studii muzicale. Fiind stabilit cu
traiul în oraşul Cernăuţi, cânta în corul Catedralei. Din 1994cantor la biserica din localitate. Posedă o voce deosebită. Dirijează
cu măiestrie corul bisericesc.
Casa de rugăciuni a creştinilor evanghelici
În comună există un număr neînsemnat de credincioşi
apostolişti creştini evanghelici. Un timp îndelungat, neavând un lăcaş
propriu de rugăciuni, dânşii frecventau adunările credincioşilor în
satele vecine. Liberalizarea religiei în anii 90 le-a oferit, credincioşilor
apostolişti din Cupca posibilitatea de a-şi construi un lăcaş propriu în
localitate (fig.43). Inaugurarea lui a avut loc în anul 1997.

Fig.43

95

V.3 Învățământul
V.3.1 Desfășurarea învățământului în comună după anul 1944
În primăvara anului 1944, înainte de intrarea trupelor sovietice
în Bucovina, intelectualii satului Cupca (învățătorii, preotul) și unii
liceiști împreună cu alți săteni s-au refugiat spre sud și s-au stabilit
cu viața în România. Cele două școli din comună (de 4 clase de pe
malul drept și de 7 clase de pe malul stâng al Siretului Mic) au rămas
fără cadre didactice și într-o mare măsură lipsite de posibilitatea de a
le avea în viitorul apropiat. În toamna aceluiași an organele sovietice
au numit în Cupca, în funcție de director al școlii pe Vasile Carpovici
Bilețchii, un bărbat ucrainean din alte regiuni. Primele învățătoare în
sat au fost cupcencele Bicer Floarea, Țugui Ana, Negru Floarea, care
pe atunci nu aveau o pregătire specială suficientă.
Cele două școli și-au reluat activitatea în toamna aceluiași
an, una în localul fostei școli, din partea dreaptă a râului, a doua,
și-a schimbat localul fiind mutată în clădirea veche (fosta casă a lui
Hupca), în casa parohială. În condiții, când războiul încă continua,
anul școlar 1944 – 1945 a fost mai mult organizatoric și mai puțin
instructiv-educațional. După desființarea școlii începătoare în anul
1955, în apropierea nemijlocită de biserica satului, și-a luat ființă a
doua școală de 7 ani.
Școala din centrul satului (malul stâng al râului) a fost numită
nr.1, cea de lângă biserică (malul drept) nr.2. În perioada descrisă,
teritoriul populat al satului atingea dimensiuni între 6 km de la nord
spre sud și de 5 km, de la sud spre vest. Numărul copiilor de vârstă
școlară varia între 400 și 440 de inși. Lipsa de edificii corespnzătoare,
alte diverse probleme ale timpului, agravau dezvoltarea normală
a învățământului de după război. Pentru realizarea legii despre
învățământul general obligatoriu, la început de 7 clase (anii 1950
- 1960), apoi de 8-9 clase și în sfârșit, după anul 1974 – de 10 (11)
clase, corpul didactic, pe umerii căruia fiind pusă această povară,
se confrunta cu numeroase probleme. Mulți cupceni nu doreau săși vadă viitorul copiilor departe de casa părintească, iar în colhozul
local, necesitatea de brațe necalificate de muncă era mare. Adesea te
întâlneai cu zicătoarea generată de realitatea timpului: ”la lucru în
colhoz și fără școală te primește”. Colhoznicii, care își îndepărtau
copiii apți de muncă după terminarea școlii din sat, erau amenințați de
cârmuirea colhozului cu micșorarea lotului de pământ de lângă casă
– sursa principală a țăranilor colhoznici de a-și asigura necesitățile
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familiei cu produse alimentare.
Elevii slabi la învățătură nu doreau să-și continuie studiile în
clasele a 9-a și a 10-a (11), iar cei însetați de carte căutau școli medii
mai prestigioase din satele vecine (Carapciu, Ciudei, Pătrăuții de
Sus) sau diferite tehnicumuri și școli profesionale din Cernăuți, cu
care nu putea concura școala medie din Cupca, recent înființată. Ca
urmare, acută era problema frecvenței cu toate urmările ei, mai ales
în școala nr.2. Până toamna târziu, elevii din clasele superioare își
ajutau părinții la recoltarea roadei. Mulți dintre ei munceau împreună
cu alți vârstnici în colhozurile din regiunile Odesa, Nicolaev, Herson,
unde plata era mai mare decât în colhozul din sat.
Unii elevi, cu predominare din clasele a 8-a până în a 10-a se
întorceau la învățătură toamna târziu. Frecvența în clasele a 9-a și a
10-a în primele luni de toamnă nu depășea 65%. Ilustrăm acest lucru
printr-un exemplu concret (tabelul 16) selectat din arhiva școlii nr.2.
Tabelul nr. 16. Frecvența elevilor la școală, între 1 și 19
octombrie 1970. Școala nr.2.
Clasele

I

II

III

IV

V

Frecvența 97,7 100 94,0 91,2 97,4

VI

VII

VIII

IX

X

91,1

82,1

85,4

64,9

65,1

Învățământul mediu (10-11 clase) în sat s-a înviorat în
dependență de ridicarea nivelului de trai al consătenilor, de calificare
al profesorilor și stabilizarea corpului didactic în cele două școli.
Prestigiul școlilor treptat a crescut. Odată cu el, în o mare parte au
dispărut și unele probleme din cele amintite mai sus. Anul 1983 a
onorat învățământul din Cupca cu primii doi medaliști cupceni
Vasile Dușceac și Toader Timiș, reprezentanți ai celor două școli din
comună.
Dacă vom lăsa la o parte tema politizării și ideologizării
învățământului și educației comuniste în școli, putem constata fără
îndoială că învățământul în comună, ca și pretutindeni, a progresat
brusc în perioada sovietică. Au fost luate măsuri pentru ridicarea
nivelului de cunoștințe în același timp pentru copiii de vârstă școlară
cât și al populației în vârstă. S-a organizat munca pentru lichidarea
analfabetismului și neștiinței de carte în rândurile celor vârstnici.
Chiar la îceputul anilor 50 colectivele didactice din școli erau obligate
să stabilească listele și să lucreze individual cu această categorie de
oameni, nu prea mare la număr, cu vârsta înaintată. Pentru tineretul
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cu vârsta de 17-29 ani, ocupat în muncă, au fost deschise școli serale
și fără frecvență sau clase de acest fel în fiecare școală de zi. În școala
nr.1 din Cupca pentru tineretul cu studii sub 7 clase la 2.10.1950 au
început să funcționeze două clase serale. Ulterior se creau condiții
necesare pentru organizarea învățământului și la locul de muncă,
pentru lucrătorii din vitărit și mecanizatori.
Începând cu anul 1966, absolvenții clasei a 8-a de zi ai
școlii nr.1 au fost obligați să-și continuie studiile în școlile medii
cu frecvență de zi din satele vecine (Carapciu, Pătrăuții de Sus,
Suceveni) și în școala medie nr.2 din Cupca. Conform ordinului nr.
159 din 31.08.1966 pe școală, clasele serale din școala nr.1 și-au
încetat existența. În școala nr.2, paralel cu învățământul de zi, cel
seral și prin corespondență a continuat până în anul 1986, atingând
un număr maximal de 84 elevi în 1964.
Acest mod de a ridica nivelul de studii în rândurile tineretului
a fost impus de organele de stat, de multe ori fără să se țină cont de
posibilitățile reale și dorința tineretului. Toți cei fără studii respective,
erau înscriși în clasele serale și fără frecvență. Mulți dintre ei nu
frecventau lecțiile și consultațiile, nu se prezentau la examene, unii
nici nu bănuiau că sunt elevi. Absolvenților, cunoștințele cărora în cea
mai mare parte, nu corespundeau programelor de studii, li se înmânau
atestate pentru studii medii. Se scriau rapoarte despre școlarizarea
în masă a tineretului. Însă lăsând în pace partea formalistică, acest
sistem realizat cu mari sacrificii fizice din partea statului, a lăsat urme
pozitive ca efect psihologic, în perioada de trecere la învățământul
mediu general obligatoriu pentru tot tineretul.
Cele două școli de cultură generală din comună s-au transformat
în școli medii (de 10-11 clase) respectiv în anii 1966 (școala nr.2) și
în 2002 (școala nr.1). Trecerea la învățământul mediu general de zi
pentru toți copiii și tineretul cu vârsta până la 17-18 ani, în comună
s-a înfăptuit treptat. Pentru realizarea acestui scop în anul 1968 a fost
inaugurată clădirea nouă a școlii nr.2 cu o suprafață totală de 2748
m². Pentru copiii care locuiau la o distanță de peste 3 km a funcționat
internatul școlii. Începând cu anii 80, toți elevii se foloseau în mod
gratuit de manualele din fondul bibliotecii. Școlarii din familiile
nevoiașe și cu mulți copii primeau ajutor material (haine, încălțăminte,
prânz gratuit în cantina școlii). După desființarea internatului, copiii
de la periferii erau transportați la școală cu autobuzul colhozului,
menit pentru acest scop.
Trecerea la învățământul mediu general obligatoriu, nu s-a
limitat numai la crearea unei rețele de școli de acest fel și completarea
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lor cu cadre pedagogice calificate. În structura învățământului și
educației au apărut noi forme de organizare. Între anii 1970 – 1990 în
școli au existat grupe cu regim semiintern. În ele erau incluși elevi de
fiecare vârste și în primul rând cei din clasele primare, care necesitau
ajutor la învățătură și mai ales acei lipsiți de o supraveghere suficientă
din partea părinților. Copiii din aceste grupe, conduși de educatori
pedagogi, timp de 4-5 ore după amiază, erau încadrați în diferite
activități de instruire, educație și de întărire a sănătății. Prânzul îl
primeau în cantina școlii, cheltuielile principale fiind suportate de
fondul școlii și bugetul local. Contribuția părinților la alimentarea
copiilor era neînsemnată. Pentru copiii cu vârsta de 6 ani suplimentar
era repartizată o sală amenajată cu toate cele necesare pentru somnul
de prânz. Între anii 1973 – 1985 preșcolarii cu vârsta de 6-7 ani erau
pregătiți pentru școală în clasele pregătitoare.
V.3.2 Așezămintele de învățământ, particularitățile lor
și etapele dezvoltării
Școala începătoare și-a reluat activitatea în vechiul local
(fig. 43A) de pe malul drept al râului în toamna anului 1944, fiind
patronată la început de școala de 7 ani (nr.1) din centrul satului.
În 1946 director al ei a fost numit Vasile Racu (anii 1946- 1950),
originar din Basarabia. În acele două săli de clasă învățământul era
organizat în două schimburi.

Fig. 43A

Din 1950 postul de director a fost preluat de Dora Rozenblat
(anii 1950-1954). În această perioadă funcționau 6 grupe cu câte 2730 elevi (clasele I-IV). Pentru satisfacerea necesităților spațiale au
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mai fost închiriate câte 1-2 camere pentru a fi folosite ca săli de clasă
la gospodarii Ion Bolocan (vizavi de școală) și Victor Belmega pe
deal lângă biserică, la nord de cimitir. Școala și-a încetat existența sa
la sfârșitul anului 1954, elevii ei și-au continuat studiile în școala nr.
1 de 7 ani și numai ce înființată - școala de 7 ani nr 2. Clădirea școlii
a fost dărâmată în anul 1957, iar în locul ei președintele colhozului
de atunci Vasilii Semco și-a construit casa sa. În acest scurt interval
de timp (1944-1954) și-au desfășurat activitatea de învățători în
această școală Nicolai Gasiuc, Nicolai Zegrea, Claudia Bicer, Andrei
Roșculeț și Dora Bostan.
Școala nr.1
Localul școlii. După cum am menționat mai sus, școala
și-a reînnoit activitatea în anul 1944 în casa parohială (fig.44).
Învățământul în sat ducea o acută lipsă de spațiu. Clădirea dată
dispunea doar de 4 săli adaptate și o cancelarie. Grajdul din curte,
fiind reconstruit, a pus și el la dispoziție încă două săli (atelierul de
instruire prin muncă și o sală de clasă). Lecțiile se petreceau în două
schimburi. În anii 1957 – 1959 în ograda școlii a fost ridicată încă
o clădire cu trei săli de clasă. La construirea ei s-a folosit materialul
lemnos obținut din clădirea dărâmată a școlii începătoare de pe
malul drept. Mai târziu (anul 1988) s-a construit din cărămidă o
clădire nouă cu cinci săli de clasă, inclusiv trei cabinete (de fizică,
biologie și literatură română), un atelier pentru prelucrarea lemnului
și metalului, o cancelarie, o cantină cu o suprafață totală de 750 m²
(fig. 45). S-a mai păstrat pentru necesitățile școlii și casa parohială cu
o suprafață de 200 m².
Etapele dezvoltării. După arestările și deportările staliniste
din 1940 – 1941, așteptându-se la noi represii după reîntoarcerea
armatei sovietice în primăvara anului 1944, când viața era
subordonată realităților războiului ce continua, sătenii cu prudență își
determinau poziția față de școală. Nu erau siguri în ziua de mâine și
erau speriați de propaganda ateistă în școală. Ei cu frică își trimiteau
copiii la învățătură. Anul școlar 1944-1945 s-a desfășurat în condiții
de neîncredere și înstrăinare între părinți și școală. O înviorare
în învățământul din sat au adus anii 1945-1946, când un grup de
entuziaști din satul vecin Corcești au fost numiți învățători în școala
de 7 ani din Cupca. Tinerii corceșteni Ilie Cichivciuc, Lazăr Huțuleac,
Vasile Nicorici, Natalia Alerguș veneau la serviciu îmbrăcați în haine
naționale românești, petreceau lecțiile în limba maternă (română).
Poate că asta a fost începutul unei simbioze spirituale între părinți și
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tinerii învățători, o încredere reciprocă. Elevii școlii nr.1 din Cupca
din acele timpuri împreună cu învățătorii corceșteni și directorul
școlii sunt prezentați în figura 46. Într-un termen scurt s-a făcut lista
copiilor de vârstă școlară. În lipsa arhivei, repartizarea elevilor pe
clase era precedată de un anumit control al cunoștințelor. În funcție
de rezultatele controlului, elevii erau înscriși în clasele respective. În
clasa întâia erau înscriși toți copiii cu vârsta de 7 ani. Se întâlneau
frecvent în aceeași clasă copii de diferite vârste. Prima promoție
(7 clase) îi aparține anului 1947, a doua –anului 1949 (fig. 47). În
continuare, promoțiile au devenit frecvente. Învățământul în școală
se petrecea în așa numita pe atunci – limba moldovenească. În anul
școlar 1949 – 1950 corpul didactic din școală era compus din 11
învățători: soții Ilie și Elisaveta Cichivciuc, Valentina Canțer, Vasile
Tovarnițchi, L. Smirnova, Ion Niculescu, I. Petracec, Vera Podlesnaia,
Floarea Bicer, Zinaida Slusari în frunte cu directorul școlii Lazăr
Furnică.
Pe parcursul următoarelor decenii durata învățământului
treptat s-a mărit: în 1960 până la 8 clase, în anul 1986 s-a terminat
trecerea la 9 clase, primind denumirea de școală generală de treapta
I-II. Despre efectivul de elevi și evoluarea învățământului în a doua
jumătate a secolului ne vorbesc datele selecționate din arhivele școlii
(tabelul 17).

Anul
școlar

19491950
19791980
19901991

Tabelul nr. 17. Școala nr. 1 din Cupca. Structura
învățământului între anii 1950 – 2000

Nr. de
clase

Nr.
de
elevi

Inclusiv pe clase

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

I-VII

169

-

29

30

25

21

28

20

16

-

-

I-VIII

173

15

20

18

20

19

20

20

20

21

-

I-IX

153

-

17

20

16

18

14

18

17

16

17

I-IX

156

-

18

19

15

-

31

22

17

19

15

20002001

101

Anexe

Fig. 44

Fig.45. Clădirea școlii nr.1 din Cupca, construită în anul 1988. Foto 2004.

Fig. 46. Elevii școlii nr.1 din Cupca, anul 1946. Pe scaune: în centru
Directorul școlii Vasile Bilețchi; de la stânga la dreapta învățătorii – Ilie
Cichivciuc, Natalia Alerguș, Lazăr Huțuleac, Vasile Nicorici.
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Fig. 47. A doua promoție a elevilor din școala medie necompletă (7 clase)
din Cupca, anul 1949. Pe scaune: directorul școlii Iulian Petracec (în
centru) cu învățătorii Lazăr Huțuleac, Zina Vasilievna, Ilie Cichivciuc,
Vasile Zolotariuc. Pe primul plan elevii: Domețian Cucuruz, Ștefania Oliva,
Elena Morar, Ion Bicer. În spate: Vasile Bogdaniuc, Toma Tcaciuc, Ludvic
Racu, Constantin Bogdaniuc, Bucur Nistor și Oto Suhii.

Fig. 48. Corpul didactic la începutul anilor 70.

103

Fig. 49. Învățătoarea claselor primare Elena Cucuruz cu elevii săi
octombrei

Fig.50. Primirea elevilor în rândurile pionerilor.
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1. Lista directorilor din școala nr. 1 satul Cupca
Numele și prenumele

Au fost în post (anii)

Bilețchi Vasile
Popovici Ion
Petracec Iulian
Furnica Lazăr
Cichivciuc Ilie
Burla Alexandru
Guțul Parfeni
Badiuc Petro
Romanciuc Gheorghe
Cucuruz Domețian
Bicer Dragoș
Bogdaniuc Constantin

1944 – 1946
1946 – 1948
1948 – 1949
08.1949 – 08.1950
08.1950 – 08.1952
08.1952 – 02.1954
03.1954 – 06.1956
06.1956 – 08.1959
08.1959 – 09.1963
01.1964 – 01.1975
01.1975 – 1997
1997 – în post

Observații

Originar din Cupca
Originar din Corcești
Originar din Budineț
Originar din Basarabia
Originar din Hliboca
Originar din Cupca
Originar din Cupca
Originar din Cupca

2. Corpul didactic (anul 1990)
Școala medie necompletă de 9 ani (nr.1) din Cupca
Numele și prenumele
Bicer Dragoș
Bogdaniuc Vasile
Bogdaniuc Constantin
Bolocan Maria
Cucuruz Elena
Frataucean Ștefan
Cudelcu Gheorghe
Plevan Silvia
Plevan Vasile
Popescu Elena
Sucevan Aurelia
Talaba Ilie
Timiș Dorel
Timiș Ecaterina
Timiș Olga
Ungurean Valentina
Zmoșu Ion

Anul
nașterii
1935
1931
1964
1963
1935
1941
1947
1949
1937
1958
1960
1952
1968
1951
1947
1935
1952

Studiile
Superioare
Superioare
Superioare
Superioare
Medii pedag.
Superioare
Superioare
Superioare
Superioare
Superioare
Superioare
Medii spec.
Medii pedag
Superioare
Nec super
Superioare
Superioare

Funcția
în
școală

Director
Dir adj
Profesor
Învățător
Învățător
Profesor
Profesor
Învățător
Profesor
Profesor
Profesor
Învățător
Profesor
Profesor
Învățător
Învățător
Profesor

Specialitatea
Geografie
Matematica
Matematica
Limba română
Clasele I-IV
Geografie
Matematică
Limba română
Limba rusă
Limba franc.
Istoria
Muzica
Munca tehnică
Limba română
Clasele I-IV
Limba română
Biologie,
chimie

Categoria
(gr.
didactic)

Super.
Super.
II
Spec.
Spec.
I
II
II
I
II
II
Spec.
Spec.
II
Spec.
Super.
super.
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3. Raportul așezământului de cultură generală și învățământ de zi la
început de an școlar 2001-2002 (situația la 5.09.2001)

Școala de treapta I-II Cupca (extras)
Capitolul 1. Efectivul de elevi pe clase

Clasele

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-9

Elevi

19

17

18

-

18

31

25

17

19

169

Inclusiv
fete
80

Repetenți 4, învață individual 1, elevi orfani 2.
Capitolul 2. Limbile de predare și străine:
Româna (de predare) – elevi antrenați 169, ucraineana (de stat)
– elevi antrenați 169, franceza (străină) – elevi antrenați 110.
Capitolul 6. Numărul de externați 2.
Capitolul 8. Înformații despre încăperi și baza materială: suprafața
totală a tuturor încăperilor – 950 m², săli de clasă - 9 m², aria lor
- 345m², inclusiv clase (cabinete - laboratoare): de fizică – 1, de
biologie – 1, de limbă română – 1, atelier combinat (lemn-metal)
– 1, lot agricol – 1, încălzirea încăperilor – cu sobe, cantina școlii
– 1, în ea 60 de locuri.
Numărul de clădiri – 2, numărul de cărți în biblioteca școlii –
6384, inclusiv manuale – 2186.
Capitolul 9. Personalul didactic – 15 învățători.
10.09.2001
Școala nr. 2
Localul școlii. Între anii 1952 – 1953, din casele dărâmate
ale gospodarilor refugiați sau deportați, pe toloaca din apropierea
bisericii (partea dreaptă a satului) a fost construit din lemn primul
local al școlii, care consta din trei săli de clasă și o cancelarie cu o
suprafață totală de cca 150 m², numită de localnici - școala din deal
(fig. 51). An cu an au fost anexate câte 1-2 săli de clasă, construite
din lemn, blocuri de piatră și lampaci de lut. Pentru satisfacerea
din plin a necesităților de spațiu, se închiriau camere la gospodarii
învecinați cu școala: Lazăr Irimescu, Ilie Opaiț, Lazăr Furnică. În
anul 1964 a început construirea clădirii după un proiect tipic pentru
școală cu o suprafață totală de 2784 m², care a fost inaugurată în anul
1968 (fig.52). Dispune de 15 săli de clasă (600 m²), o sală de sport
(160 m²), atelier (60 m²) și alte încăperi. Construcția a fost inițiată
de directorul Lazăr Furnică, continuată și terminată de omologii săi:
Constantin Bogdaniuc și Pintilei Mitran.
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Fig. 51

Fig. 52

Etapele dezvoltării. Conform ordinului nr.1 din 05.03.1954
pe școala de 7 ani nr.1 din partea stângă a satului (directorul ei
Parfenie Guțul) se afirmă existența clasei a 5-a ”B” cu localul în
partea dreaptă a satului, subordonată școlii pe care o conducea. În
această clasă lecțiile erau petrecute de învățătorii din școala existentă
de 7 ani nr.1: Ana Marianciuc, Serghei Așovschi, Alexandru Burla,
A. Buzdugan. Peste câteva luni, la 01.09.1954 deja existau două
clase 1 mai 1955(a 5-a ”B” și a 6-a ”B”) subordonate școlii nr.1,
corespunzător cu un număr de 29 și 30 de elevi. Învățământul se
petrecea în localul clădirii cu 4 săli (inclusiv 3 de clasă). Tot în acest
local și încă în două camere închiriate, au fost deschise și 4 clase
primare pentru copiii din apropiere, care anterior aparțineau școlii
începătoare din partea dreaptă a râului. În acest fel, la 1 septembrie
1954 și-a văzut existența școala începătoare nr.2 cu un efectiv de
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75 elevi, plus filiala școlii de 7 ani din stânga satului: clasele a 5-a
și a 6-a. Prin ordinul nr.1 din 01.09.1954, primii învățători ai școlii
primare recent înființate au fost numiți: Ana Marianciuc (clasa I-a
și a IV-a), Serghei Așcovschi (cl.II-a), Alexandru Burla (cl.III-a).
Limba rusă în clasa a IV-a era predată de Amfisa Șadrina, educația
fizică de Marcel Toșciuc.

Fig.53.

În ianuarie 1955, copiii care locuiau în partea dreaptă a satului
au părăsit clasa a 7-a din școala de 7 ani nr. 1 din partea stângă a
râului. Ei s-au înscris la învățătură în școala recent creată pe malul
drept. În acest mod școala începătoare nr.2, în ianuarie 1955 a fost
reorganizată în școală medie necompletă (de 7 ani) nr. 2 din Cupca.
Conform ordinului nr.4 pe școală din 16.01.1995 ea avea un efectiv
de 179 elevi (cl I – 24, cl.II – 25, cl.III – 21, cl.IV – 30, cl.V – 30,
cl.VI – 22, cl.VII – 27 elevi). Fondatorul și primul director al ei a fost
Alexandru Burla, originar din comuna Budeneț, raionul Storojineț.
Primii învățători ai școlii au fost: Dora Rozenblat, Valentina Crigan,
Ana Marianciuc, Serghei Așovschi, Mihai Alungulesi, Elisaveta
Bogdaniuc, Elena Morar. Primul an școlar 1954 – 1955, școala fiind
autonomă, l-a finisat cu următoarele rezultate statistice (tabelul 18).
Clase
I
II
III
IV
V
VI
VII

Elevi
24
25
21
30
28
21
26

Promovați
23
23
21
25
22
20
25

Repetenți
1
2
3
4
1
-

Corigenți
2
2
1

I – VII

175

159

11

5
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Partea dreaptă a satului cu două treimi din populația lui, la
finele primului an școlar și-a sărbătorit bucuria de a avea pe dealul
Cupcii, lângă biserica bătrână, o școală apropiată de copii. Cu
prilejul zilei de 1 mai (Ziua Solidarității celor ce muncesc) la școală
s-a adunat tânărul corp didactic condus de primul director Alexandru
Burlă împreună cu cei 175 de elevi ai săi și populația din cele două
cătune mari – Pariște şi Bohorodici. Această mică clădire a școlii de
pe deal a adunat în fața sa sute de oameni pe care i-a adus aici speranța
într-un viitor mai bun pentru copiii lor. Un moment al evenimentului
a fost fixat pe peliculă pentru istorie (fig. 53). La 01.09.1955 școala
nr. 2 în rang de instituție de învățământ mediu incomplet a primit în
clasa I-a primii 18 elevi (fig. 54).
Pe parcurs, durata învățământului a crescut. Corespunzător
s-a schimbat și denumirea școlii. În anul 1960 ea a devenit școală
medie necompletă de 8 clase nr. 2, în 1966 a fost transformată în
școală medie de cultură generală (clasele 1-10), iar începând cu anul
școlar 1989 – 1990 - școală de cultură generală de treapta I-II-III (de
11 ani). Treapta I includea clasele primare I-IV, a II-a – clasele V-IX,
a III-a – clasele X și XI. Prima promoție din clasa a X-a (24 elevi) a
avut loc în anul 1968 (fig. 55).
În anii ce au urmat a crescut esențial efectivul de elevi,
atingând un număr de vârf în anul școlar 1969 – 1970 (335 elevi).
Date statistice despre structura învățământului în diferiți ani sunt
afișate în tabelul nr. 18-A.

Fig. 54 Elevii clasei a III-a cu învățătoarea lor.

109

Planul de studii al școlii medii din Cupca prevedea profilizarea
învățământului în clasele superioare fiind orientat spre munca
agricolă. Pentru realizarea acestui scop, în școală funcționau două
săli amenajate cu utilaje agricole (machete, materiale didactice).
Colhozul din sat a pus la dispoziție un tractor cu șenile și altul cu
roți. Mai târziu (1979) școala a procurat un tractor nou T-40-M.

Fig.55

Biblioteca școlii. La începutul existenței sale, școala dispunea
de o mică bibliotecă, completată cu cărți în limba rusă de autori
sovietici. Pe parcursul anilor, în bibliotecă au apărut și dicționare,
enciclopedii, literatură metodică și cărți în limba moldovenească
(română). Începând cu anul 1978 a fost creat și un fond de manuale,
de care gratis se foloseau toți elevii. Tabelul 18-B reflectă dinamica
creșterii fondului de cărți al bibliotecii.
Tabelul nr.18-B
Anul școlar
Număr de
cărți
inclusiv
manuale

1954 1955
700

1969 1970
3819

1979 1980
12150

1989 1990
15490

1999 –
2000
20261

-

820

4140

6220

11650

Internatul școlii. După cum s-a menționat mai sus, școala
avea mult de suferit din pricina frecvenței insuficiente a unui număr
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însemnat de elevi. În condițiile satului Cupca, cu multe case distanțate
la 3-4 km de școală destul de actuală era problema deschiderii unui
internat. Cu acest scop, după construirea localului școlii noi (1968),
clădirea veche parțial a fost adaptată la condiții de internat pentru
copiii de la periferiile satului și celor veniți din alte școli (școala
nr. 1 din Cupca, Suceveni și Corcești) pentru a-și continua studiile
în clasele a 9-a și a 10-a. El a funcționat până în anul 1980, cazând
anual 25-40 copii școlarizați. După ce în satele vecine – Corcești
și Suceveni au fost deschise școli medii, iar colhozul din Cupca a
organizat transportarea copiilor de la periferiile satului la școală,
nu mai era nevoie de internatul școlii, el fiind ulterior desființat.
Educația muzicală extrașcolară.
La începutul existenței sale, școlile din Cupca nu dispuneau
de cadre muzicale. Pentru pregătirea și petrecerea festivităților, în
școală adesea era invitat, unicul pe atunci, muzicantul-viorist cu talent
înnăscut – Arcadie Farcaș. Învățători cu studii muzicale au apărut mai
târziu, prin anii 1970 temelia culturii muzicale în școli și sat a fost
pusă de învățătorii Ion Costinean și Ilie Talaba. Între anii 1972 – 1974
directorul școlii Constantin Foca a organizat din contingentul de elevi
o orchestră de fanfare. În școală exista și un pian. Pentru elevii iubitori
de muzică, școala muzicală din Hliboca a deschis în localul școlii
medii din Cupca filiala sa, care a funcționat între anii 1986 și 1991
după lichidarea filialei, un șir de elevi au continuat studiile la Hliboca.
Deja spre sfârșitul secolului în sat funcționau 2-3 orchestre de amatori.
4. Școala medie din Cupca
Date statistice la început de an școlar 05.09.1990
1. Numărul de elevi pe clase

Clasele

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Numărul de
elevi în ele

36

33

38

19

22

24

30

24

27

12

19

1–
11
284

2. Numărul de învățători – 25
3. Grupe cu regim semiintern – 3, în ele copii – 90, educatori –
3.
4. Date despre încăperi. Suprafața tuturor încăperilor – 2644
m², numărul încăperilor de clasă (inclusiv clase-cabinete
și laboratoare) – 18, suprafața lor – 600 m²: de fizică – 1,
de chimie – 1, de biologie – 1, de limbă rusă – 1, de limbă
română – 1, de matematică – 1, de istorie – 1, de geografie –
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1, de limbă franceză – 1, de mecanizare în agricultură – 1, de
prelucrare a fierului și lemnului – 1.
5. Tehnică și aparatură didactică: aparate de rulat filme – 3,
televizoare – 2, magnitofoane – 2, tractoare – 1, centru
radiofonic – 1.
6. Lotul experimental – 1,5 hectare.
7. Cantina școlii cu 78 locuri la mese.
8. Biblioteca școlii: numărul de cărți – 15490, inclusiv manuale
– 6220.
9. Transportarea elevilor la școală cu autobusul (elevi) – 23
10. Baza materială la educația fizică: sală de sport (600 m²),
teren de fotbal – 1, teren de volei – 2, teren de baschet – 1,
teren de sgimnastică cu instalații metalice (clasele 1-6) – 1,
(clasele 7-11) – 1.
11. Baza materială pentru pregătirea premilitară în clasele 10-11:
cabinet pentru pregătire premilitară – 1, sală de tir – 1, teren
asfaltat pentru instrucție – 1.
12. Baza materială pentru învățământul profilizat în clasele 1011: clasă-cabinet – 1, tractor-machet – 1, tractor cu roți – 1.
13. Ajutor material elevilor din familiile cu mulți copii și
nevoiașe: au primit ajutor din partea școlii – 80 elevi, în
sumă de 1170 ruble.
14.
Schema personalului administrativ-gospodăresc, didacticauxiliar și de deservire din școala medie Cupca la 1.09.1991:
1. director
2. șef de studii (director adjunct)
3. organizator pentru muncă educativă
4. inspector superior de pioneri
5. șef de bibliotecă
6. laborant
7. administrator
8. portar
9. lucrător pentru reparația curentă
10. paznici
11. spălătorese
12. garderobieri
13. fochiști
14. lucrători tehnici
15. secretar dactilograf
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Salarii
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0,25
1,5
3,5
4,5
1

V.3.3 Trăsături caracteristice ale procesului de instruire și
educație
Ca obiecte aparte, în ambele școli erau studiate limbile: rusă
(anii 1944 - 1992) numită pe atunci și limba de comunicare între
oamenii de diferite naționalități, ucraineană (începând cu anul 1992)
ca limbă de stat, germană (1944 - 1950) și franceză (după anul 1950)
ca limbi străine. Un eveniment important în viața învățământului
îl constituie schimbarea denumirii limbii de predare în școală, din
moldovenească în română și corespunzător – trecerea la grafia latină
(anul 1990). Paralel cu procesul instructiv, în școli funcționa un așa
numit sistem de educație, firește cu caracter sovietic. Elevii din clasele
primare se încadrau în grupe de octombrei, cei cu vârsta între 9 și 14
ani – în detașamente de pioneri, iar după 14 ani – în organizațiile
comsomoliste, fiind obligați să poarte insigne respective, iar pionerii
și cravate roșii. Frecventau școala în uniforme școlărești. Procesul
de educație era dirijat de directorul adjunct, pedagogul organizator,
instructorul superior de pioneri și de diriginții de clase.
După scenarii stabilite și impuse de organele de conducere,
în școli se petreceau sărbătorile politice de stat: ziua revoluției din
octombrie (7-8 noiembrie), sărbătoarea de 1 mai, ziua biruinței (9 mai).
Erau marcate în mod obligatoriu și zilele: pionerilor (19 mai), nașterii
lui Lenin (22 aprilie), constituției (7 decembrie), comsomolului (29
octombrie). Învățătorii și elevii erau obligați să participe la toate
manifestațiile politice organizate de conducerea de partid în cadrul
satului. Educația era politizată la maxim. Fiecare școlar trebuia să se
aboneze la un ziar sau la o revistă, se petreceau ore informativ- politice
săptămânal în fiecare clasă, întrunirea cercurilor politice lunare cu
elevii din clasele superioare, perfecționarea activului pioneresc și
comsomolist în tabere speciale raionale și regionale. Evenimentele
și campaniile politice de fiecare dată trebuiau reflectate în procesul
educațional din școală. Culuarele și alte încăperi din școală erau
îmbibate cu lozinci politice, standuri, fotomontaje, cu portretele
lui Lenin (și Stalin până în 1954) și a membrilor biroului politic al
partidului comunist, ungherașe cu caracter patriotic, internaționalist,
ateist...
Sistemul educațional era supus unui control strict din partea
organelor de partid și învățământului din raion.
Cerințe sporite erau înaintate și referitor la educația prin
muncă. Ea se realiza la lecțiile de muncă în atelierele școlărești
ce funcționau în ambele școli. Aici elevii căpătau deprinderi la
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prelucrarea lemnului, metalului, la strungurile și mesele de tâmplărie.
Îndeplineau practica agricolă pe loturile experimentale. În fiecare an
școlar se organizau întreceri individuale sau colective la colectarea
fierului uzat și maculaturei. Tradițional școlile au fost ocupate și cu
munca de înverzire a teritoriilor învecinate. Au fost sădite parcurile:
lângă școala nr.1 în perioada 1948 – 1950 (fig.8), două parcuri în
apropierea școlii nr.2 în perioada 1968 – 1970. Teritoriul școlii nr.2
au fost înconjurate de un gard viu cu o lungume totală de 1100m.
Un aport esențial la înverzirea teritoriilor din împrejurimea școlilor
l-au acordat învățătorii de biologie Aurel Tovarnițchi (școala nr.1)
și Vladimir Svitlițchi (școala nr.2). În timpul activității lor au apărut
livezile cu pomi fructiferi. Mulți săteni și-au sădit pomete cu puieți
din pepiniera școlii nr. 1 creată și îngrijită ani la rând de biologul
Aurel Tovarnițchi.
Un timp îndelungat în școlile din sat elevii erau încadrați
în sistemul de autoservire la deriticarea sălilor de clase, a cantinei
și teritoriilor din jurul școlii. Educarea elevilor prin muncă activă
continua și în timpul vacanței de vară. Cu acest scop în ambele
școli între anii 1971 și 1989 se organizau tabere de muncă și odihnă
pentru elevii claselor 7-9 și doar de odihnă pentru elevii claselor 1-6.
Ilustrăm cele spuse printr-o mică statistică (Tabelul nr.19).
Tabelul nr. 19. Extras din ordinele pe școli referitor la organizarea
lagărelor de muncă și odihnă în timpul verii.
Școala nr.1, anul
1979 (elevi)

Școala nr. 2, anul
1982 (elevi)

Pe termen
(zile)

Elevi în școală (total)

173

288

-

Încadrați în grupe de
odihnă

30

50

7

-în tabăra de muncă și
odihnă

25

50

27

-

30

14

23

20

14-30

-în tabăra pionerească
-în taberele raionale și
regionale

Elevii din clasele 7-9 îmbinau odihna cu munca productivă
la fabrica de cărămizi din sat, la prășitul plantațiilor de porumb și
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cartofi, la aria pentru uscarea și curățarea cerealierelor. În vara anului
1974 școlile din Cupca au organizat lagăr comun de muncă și odihnă
pe malul Mării Negre în regiunea Odesa, raionul Ovidiupot, sovhozul
”Ciapaeveț”. Astfel de lagăre comune, în deplasare, au fost organizate
și în alți ani. A apărut chiar și o tradiție: ultimele zile de activitate în
tabără elevii le petreceau într-o excursie cu autobuzul colhozului în
munții orașului Iaremce, cetatea din Hotin. În vacanțele de toamnă
și primăvară, frecvent se organizau excursii și dincolo de hotarele
regiunii Cernăuți: la cetatea din Kameneț Podolsk (1986), cetatea
din Brest (1986), Belarusia (fig. 56), Moscova (1988), Leningrad în
1987 (fig. 57), orașul Suceava și Constanța (1991) , Polonia-orașele
Lublin și Osfențin (1992), orașul Chișinău, Kiev ș.a. Excursiile
amintite frecvent erau inițiate și organizate de învățătorii entuziaști –
Elena Covalciuc, Maria Bojescu și Iancu Popescu.
O trăsătură comună indiscutabilă a celor două școli din sat
este tendința spre creația populară amatoricească. Fără excepție,
în fiecare an, elevii cu o deosebită plăcere participau la pregătirea
și petrecerea măsurilor mai puțin politizate și a celor tradițional
populare (balul de anul nou, sărbătoarea mamelor la 8 martie, balul
absolvenților, prima zi de școală la 1 septembrie ș.a). Permanent a fost
prezentă activitatea artistică de amatori în cadrul corurilor școlărești,
grupurilor vocale și celor de dans, concertarea acestor formațiuni pe
scenele școlilor, satului, raionului și regiunii. Tradițională a rămas și
costumația națională românească în activitatea amatoricească (fig.
58 și 59).
V.3.4 Cadrele didactice
După cum s-a amintit anterior (paragraful V.3.1 și V.3.2) în
primii ani de după război în școlile din sat lucrau învățători fără o
pregătire suficientă. Mulți dintre ei aveau câteva clase de liceu și în
cel mai bun caz își continuau studiile prin corespondență la școala
pedagogică din Cernăuți, iar mai târziu, la instituțiile de învățământ
superior din republica Sovietica Socialistă Moldovenească. Corpul
didactic era instabil, învățătorii localnici alcătuind un număr
neînsemnat (cca 18-20%). În primii ani de stăpânire sovietică
absolvenții școlii nr.1 din sat, doritori de a-și continua studiile, o
puteau face la școala pedagogică din Cernăuți – unicul așezământ
de specialitate din regiune, cu limba de predare moldovenească.
Numai din promoția a doua (anul 1949), șase din cei zece absolvenți
au devenit învățători, după studiile primite în școala pedagogică:
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Constantin Bogdaniuc, Vasile Bogdaniuc, Domețian Cucuruz, Elena
Morar, Ludvic Racu și Toma Tcaciuc. Cu excepția lui Ludvic Racu,
toți ceilalți s-au consacrat muncii de pedagog în școlile din Cupca.
Între anii 50 – 60, corpul didactic din sat a fost completat cu încă
un detașament numeros de cupceni cu studii de specialitate. Printre
ei au fost: Elisaveta Bogdaniuc, Valentina Ungurean, Dragoș Bicer,
Viorica Bolocan, Margalina Popescu, Aurica Bodnar, Ion Alerguș ș.a
Astfel s-a început procesul de stabilizare a cadrelor în școli.
În anul 1994, când școlile din Cupca și-au sărbătorit jubileul
de 110 ani de la organizarea învățământului în localitate și 40 de ani
de existență a școlii nr.2, în ambele școli cu un efectiv comun de 428
elevi își îndeplineau misiunea aleasă – 52 de pedagogi, inclusiv cu
studii superioare 36, cu medii pedagogice 16. Din ei, de categorie
superioară 6, de categoria întâi 14 și distinși cu titluri pedagogice:
- ”Învățător Emerit al Ucrainei” – Valentina Sacaliuc-Ungurean
(școala nr.1)
- ”Eminent al învățământului public” – Domețian Cucuruz (școala
nr.2)
- ”Învățător superior” – Gheorghe Sucevan (școala nr.2), Elena
Cucuruz (școala nr.1)
- ”Educator metodist” – Ecaterina Țugui (școala nr.2)
Munca instructiv-educativă în așezămintele de învățământ,
mai cu seamă la sat, nu se bucura de un mare prestigiu. Învățătorii,
educatorii și profesorii școlari, întitulați de organele de partid ca fiind
”lucrători ai fondului ideologic” și împovărați cu muncă obștească la
extrem, erau obligați să oformeze în fiecare cătun puncte de agitație cu
standuri, lozinci, grafice de lucru, cu portretele celor de la conducerea
țării, regulat să informeze populația despre evenimentele din raion/
regiune/țară, să se prezinte în fața oamenilor cu referate politice,
patriotice și ateiste. Dânșii erau impuși să frecventeze de 1-2 ori pe
lună seminarele politice ale agitatorilor, adunările de partid deschise,
să îndeplinească misiunea de propagandist în cercurile politice din
colhoz. Neoficial, dar real frecvent se ignora dreptul lucrătorilor din
învățământ la concediu în timpul verii. Dânșii erau siliți de organele
locale de partid și de stat să participe la recoltarea roadei din colhoz,
să îndeplinească norme la pregătirea și predarea la fermele de vite ale
colhozului verdeață cosită în râpe, șanțuri, locuri mlăștinoase sau în
luncă. Destul de frecvent reparațiile în interiorul școlii și pregătirea
ei pentru noul an școlar îl efectuau însăși învățătorii și personalul de
serviciu.
Adeseori învățătorii erau invitați la adunările de partid pentru
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a-și asculta critica adresată lor. O mulgătoare sau un îngrijitor de
vite din colhoz se ridica la tribună cu o fițuică pregătită din timp de
instructorul de partid din raion sau de secretarul comuniștilor locali,
în care se punea accentul pe munca ideologică nesatisfăcătoare
petrecută de lectorii și agitatorii din școli în colectivele de muncă.
La începutul anilor 90 personalul didactic s-a lovit de noi
probleme, de această dată nu ideologice, dar de caracter material.
Lucrătorii din învățământ primeau salariile cu o întârziere de 3-6
luni. În contul salariilor întârziate li se da vodcă, făină, zahăr, lemne
de foc și alte mărfuri. Lor li s-au suspendat înlesnirile legitime de a
primi normele stabilite de combustibil și energie electrică fără plată.
În situația creată a progresat fluctuația cadrelor. Din ambele școli
între anii 1995-2000 au plecat respectiv 8 și 11 persoane din numărul
cadrelor calificate. Mulți din ei se aranjau la muncă necalificată, dar
mai plătită, peste hotarele Ucrainei. Un început de stabilizare, și-a
făcut apariția după anul 2000.
V.3.5 Unele realizări în învățământ
Pe parcursul celui de al cincilea deceniu toți copiii de vârstă
școlară au fost școlarizați, în fond s-a realizat învățământul obligatoriu
de 7 clase, iar în următoarele două decenii s-a înfăptuit trecerea la
învățământul de 8-9, 10-11 clase pentru toți copiii și adolescenții din
comună. În acest mod tot tineretul până la vârsta de 16-18 ani a fost
cuprins la învățătură. Până la înființarea învățământului mediu de
10-11clase în sat, un număr însemnat de tineri au primit studii de
acest gen în școlile din satele vecine, precum și în clasele serale și
prin corespondență, subordonate școlii raionale din Hliboca.
Învățământul în școlile din Cupca a atins un nou nivel
calificativ în anul 1983 când pentru prima dată doi absolvenți ai
școlii medii – Vasile Dușceac și Toader Timiș (fig. 60 și 61) au fost
distinși cu medalii de aur. Până în anul 2000 în lista medaliștilor au
fost înscriși 44 de absolvenți ai școlii medii nr.2. Fiind un așezământ
de învățământ public, relativ tânăr, deja în anul 1994 la olimpiadele
raionale pe obiecte, ocupa locul 7 între cele 20 de școli și 3 licee de
același tip.
Activitatea extrașcolară a elevilor a fost orientată de corpul
didactic la păstrarea tradițiilor și obiceiurilor strămoșești și portului
popular românesc din localitate. Grupele de dans și vocale ale tinerilor
își realizau capacitățile lor artistice pe scena din sat, participau la
festivalurile și olimpiadele de creație populară în raion și regiune,
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fiind înalt apreciate în 50 de ani de după război 132 cupceni au
primit studii superioare și peste 280 – medii de specialitate, 106 din
numărul celor diplomați și-au ales profesia de pedagog, din ei cu
studii universitare și pedagogice superioare 63. În diferite localități
din regiunea Cernăuți și chiar peste hotarele ei, 12 cupceni au ocupat
posturi de conducere în sistemul învățământului public: directori
școlari, inspector la secția raională ș.a
Patru din foștii absolvenți au plecat pe calea științei, devenind
candidați și doctori în medicină, istorie și entomologie.
În deceniile 7-8 în toate sferele vieții din localitate au apărut
specialiști cu studii superioare sau medii de specialitate din rândul
localnicilor și celor ce s-au stabilit cu traiul în comună. Ca argument
celor spuse ne servește un exemplu viu din viața școlilor locale.
În primii 20 ani, școala nr.1 (1944 - 1964) și școala nr.2 (19541974) au fost conduse fiecare de a câte 9 directori originari din alte
localități, apoi în următorii ani acest număr s-a redus la câte unu,
ambii originari din Cupca. Un proces asemănător a avut loc și în
conducerea primăriei și colhozului din localitate.
Spre sfârșitul secolului XX și începutul sec. XXI în școlile
din comună și-au făcut primii pași spre modernizarea mijloacelor de
instruire și educație. Primul computer în școala nr.2 a fost adus de
profesorul de chimie și informatică Ion V. Plevan în anul 1995.
În școala nr.1 acest aparat a apărut în anul 1998 donat de fostul
elev, actualmente doctor în științe medicale, profesor Radu Bicer.
Primele cabinete computerizate au fost amenajate respectiv în anii
2005 (școala nr.1) și 2003 (școala nr.2).
Un număr însemnat de elevi și-au dezvoltat spiritul creației
literare, începând cu anii de școală, primind inspirații la lecțiile de
limbă și literatură română ale profesorilor: Iulia Tovarnițchi, Elena
Popescu, Simion Gociu. Primele deprinderi de activitate creativă
dânșii le-au primit la cercul ”Tânărul corespondent”, care pe parcurs
s-a transformat în cenaclu literar condus de profesoara Eleonora
Schipor. Unii din ei colaborau activ cu presa din raion, regiune și
chiar U.R.S.S Moldovenească.
Timiș Gheorghe. Adolescent cu talent de creație literară
colabora cu redacțiile: revista ”Scânteia leninistă”, revista ”Noi”.
Creator de povestiri hazlii, satire, glume ș.a
Lucica Morar. Încă din școală o stăpânea pasiunea dragostei
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față de tot ce o înconjura: colegi, familie, natură, port, obiceiuri, soarta
celor apropiați. Anume pe aceste teme a continuat să publice articole
și în anii de studenție la secția de filologie română a Universității de
Stat din Cernăuți. Devenind pedagog, filolog de limbă și literatură
română, director adjunct, nu întrerupe colaborarea cu redacțiile de
editură în limba română din regiune.
Marilena Timiș. A îndrăgit comoara cuvântului românesc.
Fiind elevă a debutat cu micile sale publicații în ”Zorile Bucovinei”
și ”Junimea”. Obținând studii superioare la facultatea de litere a
Universității de Stat din Cernăuți, secția de limbă și literatură română,
se încadrează în munca de pedagog pe specialitatea aleasă. Voluntar
continuă să colaboreze cu ziarul ”Libertatea cuvântului”.
Mariana Gâza. Frecvent și-a publicat versurile pe paginile
ziarelor ”Zorile Bucovinei”, ”Arcașul”, ”Libertatea cuvântului”,
”Timp nou” ș.a În anul 1994 a fost menționată cu medalia jubiliară
”Mihai Eminescu ” pentru poezia ”Meleag natal” publicată în ziarul
”Plai românesc”. Primește studii superioare la facultatea de drept,
Universitatea de Stat din Cernăuți.
Olga L. Alerguș. Primele sale creații au fost publicate în anul
1998 în revista ”Făgurel” și ziarul ”Zorile Bucovinei”. Tot în acest
an, elevă în clasa a 10-a, a fost menționată cu diplomă de gradul
III la olimpiada internațională de limbă și literatură română ”Mihai
Eminescu” (ediția I) la Brașov, România, la care a participat diaspora
română din opt țări. A primit studii superioare pe specialitatea
”jurnalism” la Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău). În
această calitate a și fost acreditată în Parlamentul Republicii Moldova.

Fig.56

Fig. 57
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Fig. 58

Fig. 59

V.3.6 Așezămintele preșcolare
Grădinița-creșă a colhozului
Chiar din primii ani după înființarea colhozului, în munca
agricolă și la creșterea vitelor erau încadrate și mamele cu copii
mici. În anul 1949 pentru supravegherea copiilor mici și preșcolari
s-a organizat întreținerea lor în grădinița-creșă, tutelată de colhozul
local. Inițial ea a luat ființă în casa gospodarului refugiat în România
– Gheorghe Ungurean (cătunul Arjăvăț) cu un efectiv în jur de 15
copii. Ei erau supravegheați de îngrijitoarea Eugenia (Ghinuca)
Bogdaniuc, serviți de bucătăreasa Media Oliva și aprovizionați de
brigadierul colhozului – Vasile Rusu. În diferiți ani ce au urmat până
în 1978, acest sistem de întreținere a copiilor treptat s-a extins. El
funcționa în același timp în 2-3 case închiriate în partea dreaptă și
stângă a satului la: Ion (Nicuță a băieților) Bolocan, vizavi de școala
primară de atunci, la Ion (Dodoc) Alerguș din cătunul Bohorodici,
la Ion Slănină din cătunul Pariște, la Vasile Timiș din cătunul
timișenilor, la Lazăr (a surdului) Plevan și la Petrea (lui Mihalucă)
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Bicer din cătunul Corneț, în casa fostului director de școală Orest
Ungurean din cătunul Vatra satului.
Personalul grădiniței era numit în post de către cârmuirea
colhozului și de obicei nu avea studii pedagogice. În fiecare grupă
de copii se prevedea post de dădacă și bucătăreasă. Șefă de grădiniță
a fost fără întrerupere între anii 1949 și 1966 Ecaterina (Constanța)
Boicescu. În continuare grădinița colhozului a fost condusă de soțiile
președinților colhozului ce au urmat: Ana Capulo (1967-1973) și
Antonina Carpiuc (1974-1986). În anul 1978 în apropiere de podul
peste râu, pe malul drept al lui, peste drum de casa săteanului
Petrea (a Casandrei) Popescu, pentru a satisface necesitățile
instituției preșcolare, colhozul a construit o clădire special pentru
grădiniță, cu un efectiv de 25-30 copii (fig.22). De la casele mai
îndepărtate copiii se transportau cu o căruță repartizată de colhoz.
Scopul principal al acestui așezământ preșcolar consta în cazarea,
alimentarea și supravegherea copiilor, mamele cărora își îndeplineau
normele de muncă în colhoz. Grupele se formau numai din copiii
femeilor colhoznice și se întrețineau gratuit. Instituția funcționa
numai primăvara, vara și toamna într-un regim de zi și de 24 ore.
Bucătăria își mai asuma misiunea dublă de a pregăti prânzuri pentru
mecanizatorii care munceau la însămânțarea pământului și recoltarea
roadei. Grădinița-creșă din colhoz și-a încetat existența în anul 1989,
când a fost inaugurată noua clădire a grădiniței de stat pentru un
efectiv de 90 copii cu toate comoditățile pentru întreținerea, instruirea
și educarea lor.
Grădinița de Stat
După construirea clădirii noi a școlii medii nr.2, în câteva săli
de clasă eliberate ale localului vechi al școlii, la 2 decembrie 1967
a luat ființă grădinița de stat, având inițial în structura ei o grupă
mixtă din 25 copii de diferite vârste și un personal alcătuit din:
șefa grădiniței – Aurica Bicer (Timiș) cu studii pedagogice, două
educatoare cu studii medii generale – Veronica Bicer (Irimescu) și
Domnica Armanaș (Crăciun), bucătăreasa Viorica Țâbuleac și trei
dădace.
O perioadă îndelungată (anii 1968 - 1993) grădinița a
fost condusă de Aurora Olar (Pascari). S-a început o nouă etapă
în rezolvarea problemelor de caracter material. După încetarea
funcționării internatului școlii (anul 1980), încă 4 săli din școala
veche au fost puse la dispoziția grădiniței. În anul 1986 grădinița
a fost nevoită să părăsească clădirea vechii școli care a devenit
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inutilizabilă. În următorii trei ani, ea a fost găzduită în casa fostului
director școlar Orest Ungurean și în clădirea grădiniței colhozului.
Pe un timp scurt și-a găsit adăpost și în grădinița din satul vecin
Corcești.
În anul 1989, cu eforturi comune a cârmuirii colhozului local
(președintele Vasile Proțiuc) și a șefei așezământului preșcolar (Aurora
Olar), în cătunul Bohorodici, la marginea drumului spre biserică, a
fost inaugurată noua clădire cu două etaje și condiții confortabile
pentru un efectiv de 90 preșcolari (fig. 62 și 63). În acest așezământ
corpul didactic era alcătuit din 2 persoane cu studii pedagogice
superioare, 9 cu studii medii de specialitate (pedagogice). Personalul
de serviciu număra 21 inși. Între anii 1994 și 2000 colectivul grădiniței
a fost condus de Nelea Bolocan, Elena Sidac, Elena Nicorici și Ina
Cuciurean. După o întrerupere pe un termen scurt, grădinița și-a
reluat activitatea într-o nouă calitate, fiind subordonată școlii medii
și astfel formând împreună Complexul instructiv-educativ Cupca.

Fig. 62

Fig.63. În ziua inaugurării

V.4 Tradițiile populare
V.4.1 Unele schimbări cauzate de împrejurările create de noua
stăpânire
După anul 1944 sătenilor li s-a impus modul sovietic de viață
cu prioritățile principale ale stăpânirii noi: lichidarea proprietății
private, ruinarea în masă a gospodăriilor țărănești, colectivizarea
forțată, limitarea dreptului la credință, dezmățul totalitarismului și
aplicarea represaliilor împotriva așa numiților dușmani ai poporului
și puterii de stat. Toate acestea au creat obstacole serioase la săvârșirea
unor obiceiuri în perioada sovietică. Erau persecutate obiceiurile cu
caracter religios: de Crăciun, de Paște, de Iordan, de Sf. Vasile, de
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alte sărbători și datini. Colectivizarea a redus într-o mare proporție
și posibilitățile materiale ale țăranilor de a cultiva inul și cânepa,
de a crește oi ș.a. Treptat a dispărut pânza țesută manual din in și
cânepă, țesăturile din lână pentru sumane, berneveci și ițari. Nu se
mai practicau clăcile tradiționale de tors fuior și lână. Cojoacele,
bonduștele albe din piei de oaie dubite și cusute cu flori au trecut
din categoria hainelor de sărbătoare în haine folosite frecvent
doar pe scenă. La fel deja nu se mai produceau cheptarele lungi.
Persecuțiile de caracter politic erau îndreptate împotriva folosirii
oricărei simbolici cu conținut religios și național românesc în locurile
publice și în timpul activităților culturale. Nu risca nimeni să poarte
românescul brâu tricolor de cândva sau traista cu baieră, cu aceleași
culori. Ateismul sovietic a exclus posibilitatea preotului să participe
la săvârșirea oricăror obiceiuri în afara bisericii.
Odată cu trecerea la învățământul mediu obligator pentru tot
tineretul, organizarea asistenței medicale în sat și nivelul de trai,
cultural și resursele populației în anii 70 au crescut. În acest context
au apărut nuanțe noi în unele obiceiuri: tradiționalii călăreți de la
nunți și căruțele trase de cai, pe parcursul anilor au fost înlocuiți
cu autoturisme, jandarmii din mălănci îmbrăcau deja haine militare
sovietice adaptate, fluierul a cedat în favoarea orchestrelor de amatori
ai muzicii populare din sat sau din satele învecinate...
În satul Cupca și în alte sate creștinești învecinate, tradițiile
și obiceiurile de Crăciun, Anul Nou, Bobotează, Paște sau Hramul
Bisericesc sunt bogate. Încă cu 2-3 săptămâni înainte, toți creștinii
se pregătesc să întâmpine aceste zile mult așteptate și să participe
în masă la riturile bisericești. Participanții activi în aceste zile sunt
tineretul și copiii. Riturile săvârșite și obiceiurile bogate la aceste
sărbători devin exponenții principali ai ideilor religioase. Anume acest
lucru stârnea ură înverșunată în rândul adepților ateismului. În ajun
de Crăciun, de Anul Nou (Sf. Vasile), în noaptea Învierii, organele de
partid și de stat organizau oameni de serviciu pe drumuri, la poarta
bisericii, ei înregistrau numărul persoanelor participante. A doua zi
cereau socoteala de la primarul satului și de la directorii școlilor din
sat. Ultimii fiind criticați pentru educația ateistă nesatisfăcătoare.
În acest paragraf vom trece cu vederea obiceiurile vechi,
credințele populare, descântecele, farmecele și vrăjile, vindecările
naturaliste ce erau folosite în sat în lipsa asistenței medicale, dansurile
sau strigăturile tradiționale, cântecele și doinele vechi, proverbele,
ghicitorile și așa numitele ”sărbători băbești” cu credințele lor
specifice care au fost prezentate pe larg în partea întâi a monografiei.
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În lucrarea de față ne vom referi doar la obiceiurile noi sau tangențial
va fi vorba despre unele modificări sau inovații dictate de noile
condiții de viață.
În anii de după război în club pe lângă unele dansuri tradiționale
(hora, sârba, rața, rusasca) se mai jucau și hopacul, polca, foxtrotul
și alte dansuri aduse de tineretul venit în Cupca din alte localități sau
de studenții ce își făceau studiile la oraș. Dansurile importate n-au
prins rădăcini și relativ repede au dispărut. Prin anii 50-60, nu prea
frecvent, intelectualitatea satului organiza baluri, care erau pregătite
minuțios: sala era îmbrăcată cu covoare, se atârnau câteva oglinzi
mari, lucra garderoba și muzica era comandată special. Se invitau și
intelectuali din satele vecine. Pe lângă dansurile tradiționale aici își
găseau locul valsul, tangoul și alte dansuri clasice.
V.4.2 Obiceiuri legate de ciclul de viață
Botezul (cumătria)
Nașterea unui copil aduce și o accentuată bucurie în familie.
Tatăl nou-născutului din timp pune de la trei până la douăzeci de
cumătri (nași). La 6-7 săptămâni după naștere copilul se botează,
respectând ritualul bisericesc ortodox. Apoi cu toții merg la casa cu
copilul și se așează la masa de sărbătoare gătită din timp. În afară
de cumătri, la așa numitul rodin vin și rudele, vecinii și prietenii
familiei, cu cadouri. Toți cei prezenți se petrec și glumesc. În sfârșit
cumătrii predau mamei noului născut lumânările de botez, care dintre
care mai împodobite cu flori, cearșafuri, stergare sau cuverturi. Acest
moment este însoțit de cântece din vechime cântate de nașe. Mama
și tatăl copilului trebuie să le stingă pe toate dintr-o singură răsuflare.
Se consideră că anume câte lumânări mai rămân aprinse –atâția copii
o sa mai aibă.
Obiceiurile de până și de după nașterea copilului au fost
descrise amănunțit în partea întâi a monografiei ”Cupca, un sat din
Bucovina” (P. Ciobanu, pg. 316-320). Nu este necesar să repetăm
acest lucru și aici. Ne vom referi doar la acele schimbări pe care leau adus noile condiții sociale, economice și de caracter ideologic în
perioada sovietică. În acest timp s-a experimentat fără să aibă viitor
așa numitul ritual nou, lipsit de conținut bisericesc-înregistrarea
civilă a noului născut. Ritualul civil se petrecea în clubul din sat în
prezența nașilor și rudelor. Scenariul întocmit și impus de organele
ideologice din raion, realizat de împuternicitul special al sovietului
sătesc s-a aplicat foarte rar și a trecut în istorie odată cu destrămarea
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statului sovietic.
În legătură cu apariția în sat a punctului (casă) de maternitate și
a medicului cu calificare de moașă, treptat au dispărut și ceremoniile
vechi cu participarea moașei. În timpul botezului și cumătriei, rolul
de moașă urma să-l îndeplinească una din bunicile copilului.
Odată cu creșterea numărului de persoane cu studii medii și
superioare se dau uitării unele credințe cu caracter superstițios. Nu se
mai practică vindecarea copilului bolnav cu ajutorul descântecelor.
În pas cu creșterea relativă a nivelului de trai în perioada
brejnevistă, oamenii mai înstăriți pregăteau mese cu multe bucate.
Adeseori cumătriile se petreceau în corturi mari special instalate din
pânze de cort (brezenturi).
Fluierul și scripca de cândva au cedat orchestrelor amatoricești
de muzică populară. La masă se bea în cantități mari samagoncă
(basamac – rachiu autofabricat din sfeclă de zahăr sau numai din
zahăr).
Nunta la Cupca.Intelectualii și funcționarii din întreprinderile
și așezămintele de stat, în primul rând membrii de partid, profesorii,
persoanele din conducerea colhozului precum și membrii sovietului
sătesc erau intimidați și criticați public dacă acest eveniment
însemnat din viața lor se săvârșea după ritualul bisericesc. În
localitate, ca și pretutindeni, stăpânirea existentă intensiv reclama
obiceiuri noi de cununie, lipsite de ritualuri bisericești. Incursiunea
comunistă în obiceiurile tradiționale de nuntă a luat sfârșit în
perioada gorbaciovistă, când dreptul la credință s-a liberalizat. Spre
sfârșitul secolului, nunțile în Cupca, în fond se petrec fiind însoțite de
obiceiurile și tradițiile stabilite cu multe decenii în urmă. Un scenariu
model al obiceiurilor de nuntă a fost cules de la folcloriștii satului
și prezentat de Vasile Slănină în partea întâi a acestei monografii
(Ciobanu P. pg. 320-342).
Timpul însă de obicei îmbogățește sau dă uitării unele detalii,
cauzate de situația economică, nivelul avansat de cultură și de trai al
populației.
În ultimele decenii sătenii, primind posibilitatea de a se
deplasa mai liber, plecau în căutarea muncii peste hotarele regiunii,
s-a mărit și spațiul geografic al căsătoriilor aducând cu sine și nuanțe
noi în folclorul, îmbrăcămintea și obiceiul tradițional al nunților din
localitate. Esențial s-a schimbat îmbrăcămintea tradițională. Sub
influiența modernismului și culturii urbanistice, hainele naționale au
fost înlocuite cu cele civile, special comandate pentru nuntă. Din
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atributica națională a vătăjeilor au dispărut bastonul cu năframă și
căciula împodobită cu o panglică și o pană de păun. Mirele nu mai
este excortat de vătăjei călăreți. Nunțile se petreceau în corturi mari
pentru 200-600 și chiar mai multe persoane. Nuntașii se serveau la
mesele cu multe bucate (15-20 de feluri) pregătite de bucătărese
special angajate. Pentru nuntă, pripoi și calea primară de a doua zi se
pregătea băutură, în cea mai mare parte autofabricată (samagoancă)
cu socoteala – câte un litru la fiecare pereche de invitați.
Înmormântarea. În acest paragraf ne vom opri la inovațiile
insistent propagate de cultul ateist al regimului. Se foloseau
toate mijloacele de influiență ca membrii de partid decedați să
fie înmormântați fără participarea bisericii. În acest caz rudele
defunctului erau silite să organizeze înmormântarea după așa
numitul ritual nou, lipsit de orice ceremonie religioasă. În același
fel se proceda și cu cei ce își făceau serviciul în sovietul sătesc,
școli, club și alte așezăminte de stat. Conform cerințelor ateiste
înmormântarea avea loc fără cruci, prapuri și preot, fiind însoțite
doar de fanfare. La intrarea în cimitir sicriul se așeza pe o platformă
special construită pentru funeralii. Din partea celor prezenți se țineau
discursuri de comemorare și condoleanțe. În această perioadă chiar
și înmormântările cu caracter religios se petreceau după un program
redus – preotului nu i se permitea să participe la scoaterea mortului
din casă și să însoțească înmormântarea pe drum spre biserică. Pe
parcursul anilor au fost date uitării și unele obiceiuri vechi, care nu
se acordau cu durerea sufletească a celor ce-l plâng și atitudinea față
de memoria defunctului. Nu se mai practică priveghiul cu jocurile
distractive de cândva: leafa, bânza, scena cu moartea, jocul în
cărți. Treptat, odată cu îmbunătățirea relativă a situației materiale
a țăranilor, masa (praznicul) după înmormântare și după prohod a
devenit din ce în ce mai bogată, cu multe feluri de mâncăruri, însă în
lista bucatelor tradiționale au dispărut jufa din sămânță de cânepă și
mleșniță. După anul 1991 (perioada ucraineană) ritualul religios al
înmormântării a fost restabilit în plin.
V.4.3 Obiceiurile legate de sărbătorile religioase
Sărbătorile de iarnă (Crăciunul, Sfântul Vasile și Iordanul)
precum și Sfintele Paști și hramul bisericesc cu obiceiurile lor
străvechi erau rău privite de regimul ateist. În aceste condiții, tradițiile
frumoase și bogate în conținutul lor, practicate în Cupca în aceste
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zile speciale, după cum a fost vorba și în paragrafele precedente
(V.1, V.4.1) s-au lovit de o rezistență dură din partea organelor de
stat. În nopțile spre 7 ianuarie (ajun de Crăciun), spre 14 ianuarie
(ajun de Sf. Vasile) și de Sfintele Paști tot activul local (membrii de
partid, miliția, învățătorii) erau impuși să patruleze drumurile satului
străjuind la poarta bisericii în noaptea Învierii pentru a împiedica
participarea în masă a populației la aceste sărbători și pentru a aduna
informație despre activitatea credincioșilor în aceste zile.
Au apărut și unele incomodități legate de trecerea sărbătorilor
religioase la calendarul stil vechi. De exemplu postul Crăciunului
după stilul vechi continuă până la 6 ianuarie, inclusiv ziua de Anul
Nou cu toate obiceiurile sale. Ca și credincioșii din alte sate, cupcenii
nu-și permiteau să petreacă la mese bogate cu mult alai (urături,
mălănci) în postul Crăciunului.
Organele puterii de stat țineau sub un strict control lucrul
organizațiilor și instituțiilor de stat în zilele religioase. În școli se
controla frecvența elevilor. Adesea sâmbăta în ajun de Paști sau chiar
duminica Sfintelor Paști erau declarate de organe ca fiind zile de
muncă voluntară, așa numite atunci – ”subotnice” și ”voscresnice”.
Învățătorii cu elevii, colhoznicii, lucrătorii altor așezăminte din sat
trebuiau să participe la creșterea și amenajarea teritoriilor, drumurilor,
să îndeplinească diferite lucrări agricole. De la colectivele pedagogice
se cerea întocmirea unui plan de măsuri pentru abaterea copiilor de
la săvârșirea obiceiurilor frumoase în aceste zile. Regimul ateist a
reușit să minimizeze manifestările publice ale populației în aceste
sărbători, însă Sfintele Paști, Crăciunul și Anul Nou (Sf. Vasile) în
fiecare familie de credincioși s-au sărbătorit cu respectarea tuturor
obiceiurilor tradiționale descrise în partea întâi a monografiei
(Ciobanu P., pg. 303-308). În continuare ne vom opri doar la un mic
rezumat pe această temă, contând și de liberalizarea credinței după
1991 (perioada ucraineană).
Crăciunul la Cupca. În ziua din ajun preotul, împreună cu
un cântăreț, umbla cu icoana pe la toți creștinii satului. În urma lui se
adună mulți credincioși, însoțindu-l cu colinde de Crăciun. Stăpânul
casei îl întâmpină cu poarta deschisă și cu o lumânare aprinsă în
mână. Seara copiii umblă cu colinda pe la ferestrele sătenilor fiind
răsplătiți cu bani, bomboane ș.a. A doua și a treia seară flăcăii în
grupe câte 5-10 inși, însoțiți de muzicanți, colindă pe la casele unde
sunt fete. După ce au colindat, sunt invitați în casă și serviți la masa
de sărbătoare, dansează cu fetele stăpânului și pleacă mai departe.
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În zilele de Crăciun, tineri îmbrăcați în haine respective
înscenează pe la casele oamenilor piesa ”Alexandru Brâncoveanu”,
iar în ultimii ani și ”Irozii” – obicei adus din satele învecinate. Trei
zile de Crăciun, în tot satul predomina o atmosferă de sărbătoare.
Obiceiuri de Crăciun în imagini
Sărbătoarea de Sfântul Vasile, Anul Nou stil vechi (14
ianuarie). În ajun copiii umblă cu clopoțelul, dorind gospodarilor
un an bogat și terminând urătura cu cuvintele ”La anul și la mulți
ani!”. Conținutul urăturilor variază de la cel tradițional vechi până
la hazliu, modern și actual. De cele mai multe ori autorii lor sunt cei
mai talentați folcloriști din sat – Vasile Ungurean și Viorel Timiș.
Tradițional copiii umblă câte doi, iar flăcăii formează mălănci
alcătuite din calfă, rege, regină, general, jandarmi, 1-2 turci, 3-4 crai
și câțiva mascați (pentru glume). Cu timpul au avut loc modificări
esențiale în costumația personajelor: șandarii nu mai poartă căști
austriece cu chipiuri sovietice înfrumusețate cu hurmuz, turcii – haine
militare sovietice completate cu epoleți în imitație turcească veche
și alte schimbări dictate de condițiile de viață. Organele sovietice
admiteau aceste obiceiuri populare în ajun sau în ziua Anului Nou
(1 ianuarie) în postul Crăciunului, dar le persecutau la Sf. Vasile
(sărbătoare religioasă). Spre sfârșitul secolului, numărul malăncilor
în sat a scăzut de la 7-9 la 2-3(Ciobanu P.,pg.304-305). În continuare
aducem o urătură hazlie de Anul Nou, compusă de cupceanul Vasile
Ungurean, în care oglindește realitatea timpului după destrămarea
U.R.S.S și începutul încă nedefinit al puterii noi.
Urătură
Aho, Aho!
Flăcăi și frați,
Miniștri și deputați,
Stați puțin și nu mânați,
Între voi nu vă mâncați,
Ca câinii de la cârnați,
Căci de-atâta mâncătură
Vă ies balele din gură.
Hai pensionari, măi frate,
Din raioane, de la sate,
Să punem plugul în car,
Să urăm și noi de-amar,
De amar și lacrimi multe
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Pân și Kucima să ne-asculte.
Trageți plugul la fereastră
S-asculte urarea noastră,
Să-i tragem o urătură
Să-i crape măseaua-n gură;
Să îi facem o urare,
Poate-om căpăta parale,
Căci suntem cu supărare –
Pensia ce ni se cuvine
N-o primim de luni de zile;
Zău, noi nu spunem minciuni –
N-avem lemne, nici cărbuni.
Ia pocniți din bici, măi frate,
Să se-audă hăt departe,
Să răsune-acest ecou,
Pân la Kiev, în birou,
În birou la Parlament,
Să vorbească mai cu-accent,
Să scrie, să hotărască,
Viața s-o-mbunătățească,
La un viitor congres
Să dea pensia mai des.
Viorele, clopoței,
Ia mai îndemnați flăcăi:
Hăi, hăi !
Iaca am uitat de spus –
La pensie când am ajuns,
Bețe-n roate ni s-au pus,
Am muncit o viață-ntreagă,
Pensia să-mi fie dragă,
Am fost tânăr și frumos,
La stat am fost de folos,
Am muncit în tinerețe
Ca să am la bătrânețe;
Am muncit trei ani și-o vară
Și-am vândut o văcușoară,
O văcuță și-o vițică,
De-am pus bani la cărticică,
Am făcut economie,
Poate mi-or veni și mie
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Colea niscaiva parale
Să am de înmormântare.
Banii pe care i-am pus
Pe-apa sâmbetei s-au dus,
De-am rămas fără nimic,
Cu borta de la covrig.
Și-o venit ordin de sus,
Parlamentul o propus,
Care bani la carte-o pus,
Când va-mplini 80 de ani,
Atunci să primească bani,
Doar 50 grivne pe an.
Și să dea Dumnezeu Sfântul,
Să le vină și lor rândul,
Valuta din bănci străine,
Ca să le-o mănânce câinii,
Câinii și dulăii mari
Să mănânce-ai lor dolari,
Și ca noi să pătimească –
Înapoi să nu-i primească.
Iar acum, domni deputați,
Să nu vă prea supărați,
Că un pic v-am criticat,
Căci ce-am spus e-adevărat;
Voi sunteți cam buni de gură,
Ați rămas caricatură.
Iar acum, flăcăi voinici,
Mai pocniți vârtos din bici,
Mai sunați din zurgălăi
Și strigați odată măi:
Hăi, hăi !
Acuma să fiți atenți,
Premieri și prezidenți,
Că țăranul de la țară –
Vai de viața lui amară,
N-are o copică chioară;
Are-o biată văcușoară,
Doarme pe podeaua goală,
Căci cu pensia cea mare
Nu-i ajunge de mâncare.
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De suman nici nu mai spun,
De colțuni și de tutun;
S-au scumpit țigările,
Fumează răbdările.
Omul nostru muncitor,
Stă acasă pe cuptor,
Iar acel care lucrează
A rămas cu mintea brează,
Banii i-au mâncat golanii
Și nu-i capătă cu anii.
Vai, te miri cu câtă trudă
Se câștigă azi o rublă
Și iai pe ea o nimică,
Poate doar o pâinicică.
Unii numără dolarii
Alții celor slabi le fură
Bucățica de la gură.
Mânca-i-ar para și focul,
Cum ne-au mâncat ei norocul!
În pungași și-n tâlhăroi
Dații fraților, nu-n boi
Cu harapnice-mpletite,
Pentru dânșii pregătite
Și sunați din zurgălăi,
Să se-audă peste văi,
Și strigați odată, măi:
Hăi, hăi !
Hai cu plugul să mergem,
Pe profesori să-i urăm;
Pe profesori și profesoare
Tot nu capătă parale,
Ci votcă și cozonaci
Și colea niște nădragi –
Dar cu ei ce să te faci?!
Să te lași de-nvățătură,
Să te dai cu băutură,
Ori cu vodca la bazar
S-o vinzi toată la cântar.
De când bișnița-i prin piețe
Copiii nu vor să-nvețe,
Poți să fii cât de isteț
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Căci azi cartea n-are preț.
Un examen ca să-l dai,
Dolari trebuie să dai,
Dar de unde, dacă n-ai ?!
Viorele, clopoței
Ia mai îndemnați, flăcăi:
Hăi, hăi !
Acum să vă spun, măi frate,
Despre electricitate.
Astăzi nimănui nu-i pasă
Că n-avem lumină-n casă,
Căci când ți-i mai drag pe lume,
Parc-atunci se stinge-anume,
Prin raion și pe aici –
Nu-i lumina lui Ilici.
Dai mâncare la găină –
Ai rămas fără lumină,
Gazu-i scump, lumină nu-i –
Dă-i în mama dracului!
Oare așa-i în toată țara,
Se stânge la șapte seara,
Ori numai din Bucovina,
Ne fură cam des lumina?!
Cu așa economie,
Vom muri în sărăcie,
Bată-i Dumnezeu să-i bată,
Pe acei ce ne comandă!
Viorele, clopoței,
Ia mai îndemnați, flăcăi:
Hăi, hăi !
Hai, măi frate, cu uratul,
Să gătim cu criticatul,
Și la anul care vine,
Să trăim o viață nouă,
Nu ca-n 99.
Căci de-atâta urătură,
Fără pic de udătură,
S-a uscat și limba-n gură.
Opriți plugul, băietani,
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La anul și la mulți ani!
Aho, aho!
Ziarul ”Arcașul”, anul VI, Nr. 23
Cernăuți, miercuri, 29 decembrie 1999.

Un rol hotărâtor în păstrarea și propagarea obiceiurilor
de Anul Nou l-au jucat școlile. După cum s-a menționat mai sus,
sărbătoarea Anului Nou la 1 ianuarie era admisă de organele sovietice
ca fiind separată de conținutul ei religios de la 14 ianuarie (Sfântul
Vasile). Această ocazie a fost folosită din plin pentru a educa la elevi
și tineretul satului dragostea de portul național românesc și față de
obiceiurile lăsate de strămoși. Carnavalele petrecute în sala de sport a
școlii nr.2 și în încăperea clubului din sat se transformau în festivități
spectaculoase cu căluți, urși și capre...cu ”buhai”, cu tradiționalul
bici și urături, continuate cu dansuri până dimineața și cu participarea
tineretului din sat și chiar din localitățile învecinate.
Iordanul la Cupca (19 ianuarie). După aproape jumătate
de secol, obiceiurile tradiționale de Iordan, au fost reînnoite în
întregime. În ajun, 18 ianuarie, preotul într-o sanie special pregătită,
cu doi cai înhămați la ea, umbla cu aghiazmă, sfințind casele
credincioșilor. Mulți creștini, tot cu sănii, îl urmează scandând cu
voce tare ”Chiraleisa”. Femeile și fetele cântă colinda botezului ”O
ce veste minunată”.
În ziua de Iordan se sfințește la biserică aghiazma mare. Cu
prapuri și cruci în mâini flăcăii pășesc în jurul bisericii. În timpul
înconjurului cetele de credincioși strigă pe rând ”Chiraleisa”.
Aghiazma se sfințește lângă o cruce de gheață înălțată în curtea
bisericii. În iernile geroase, această ceremonie se petrece pe gheața
Siretului Mic din sat.
Paștele la Cupca. Din toate sărbătorile religioase, sărbătoarea
– sărbătorilor, Paștele, în Cupca, ca și în alte localități, stârnea în
ateismul comunist o ură înverșunată. În postul mare și în zilele de
Paști, structurile ideologice ale conducerii de partid își înviorau la
maxim activitatea antireligioasă. Conducătorii așezămintelor de stat
din sat erau obligați să întocmească planuri de lucru pentru a distrage
populația satului, elevii școlilor și personalul instituțiilor de la
pregătirea și petrecerea Învierii. Se intensifica controlul cu privire la
respectarea disciplinii de muncă, frecvența elevilor la școală. Se
declarau ”subotnice” și ”voscresnice” (zi de muncă „voluntară”)
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în sâmbăta și duminica Paștelui. Cea mai mare presiune se exercita
asupra lucrătorilor din învățământ, considerați pe atunci, lucrători
ai frontului ideologic. Dânșii riscau chiar cu locul de muncă, pentru
participarea la riturile cu caracter religios. Chiar și în aceste condiții,
în fiecare familie se cocea pască, se vopseau ouă. În taină toți se
pregăteau de Sfintele Paști. În noaptea Învierii, cei ce își sfințeau
blidurile și pe cele ale prietenilor sau vecinilor, vroiau să rămână
necunoscuți pentru a nu își crea probleme în plus.
Procesul liberalizării dreptului la credință a început în anii
restructurării gorbacioviste, care a continuat în plin, începând cu anul
1991 (perioada ucraineană). Obiceiurile de Paști din Cupca, descrise
în partea întâi a monografiei (P. Ciobanu, pg. 307-308) au reînviat cu
unele modificări neînsemnate.
Înainte de Paști, la Buna Vestire, Duminica Paștelui și Sâmbăta
Paștelui seara în sat se aprind focuri mari. În joia mare se vopsesc
ouăle în diferite culori, mai frecvent – în culoarea roșie. Multe
gospodine mai cunosc și meseria de a le încondeia. Acestor ouă li se
mai spune și ”ouă închestrite” (împestrițate). Noaptea, majoritatea
creștinilor o petrec la biserică unde are loc slujba Învierii, aprind
lumânări la mormintele bine îngrijite din timp ale rudelor.
În această noapte, în jurul bisericii se trage din sacalâșe,
care în ultimul timp, din ce în ce mai frecvent sunt înlocuite cu
împușcături de rachete și petarde. În după amiaza zilei de Paști, în
clopotniță se bate toaca. Anume toaca adună copii din tot satul în
curtea bisericii, unde ei ciocnesc ouăle vopsite. În a treia zi (marția)
la toacă se adună tineretul sau chiar și oamenii mai în vârstă. Tot în
ziua a treia, gospodarii vin la cimitir cu colaci, ouă și alte bucate
pentru a-i pomeni pe cei morți. Preotul sfințește mormintele. În
lunia Paștelui tinerii organizează și dansuri. În schimb, e pe cale de
dispariție tradiția de a sfinți o păscuță numită ”pasca vacii”, care i se
da vacii s-o mănânce în ziua de Sfântul Gheorghe, precum și obiceiul
de a spăla fața, în dimineața de Paști, înainte de a se așeza la masă,
cu apă neîncepută în care au fost slobozite ouă roșii. Marea bucurie
a Învierii credincioșii o exprimă până la Ispas, salutându-se unul pe
altul cu cuvintele ”Hristos a Înviat”.
Hramul la Cupca. Hramul bisericesc și al satului, la Cupca
se sărbătorea în trecut de două ori pe an: la 21 noiembrie, în ziua
Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și într-o măsură mai mică la 3
iunie, în ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena. O mică descriere
a hramului tradițional din zona Siretului Mic a fost prezentată în
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partea întâi a monografiei (Ciobanu P., pg. 345-346) pe exemplul
satului vecin Suceveni. După formă și conținut, hramul din Cupca
nu făcea o excepție, însă în perioada sovietică această sărbătoare
cu lăutari, dansuri, cu strigături și folclor local, cu strânsură de
oameni îmbrăcați în haine naționale era persecutată ca fiind legată
de sărbătorile religioase. Organele raionale făceau tot posibilul ca
această sărbătoare a întregului sat să nu aibă loc. Pentru a împrăștia
strânsura, de multe ori era antrenată miliția. Tineretul era nevoit
să schimbe locul strânsurii din centrul satului, undeva mai departe
de ochii autorităților (de exemplu în luncă pe un teren potrivit pe
malul râului). Din pricina constrângerilor permanente, hramul
satului a devenit o sărbătoare de întâlnire a rudelor, prietenilor și
vecinilor într-un cerc restrâns, în casele gospodarilor, la mese cu
bucate și băutură. Totuși, pentru a păstra obiceiul vechi în integritate,
sătenii susținuți de autoritățile din comună au ”legalizat” hramul,
numind ziua de 21 noiembrie ”ziua roadei” în colhoz. În acest mod
prin anii 80 tineretul și toți sătenii își sărbătoreau hramul în mod
public. Bineînțeles, sărbătoarea se începea cu cuvântări despre roada
adunată și premierea celor mai buni mecanizatori, crescători de
vite și agricultori din colhoz și se încheia cu un concert prezentat
de amatorii din sat (fig. 59). În continuare sărbătoarea roadei se
transforma într-un hram obișnuit cu muzică și horă până noaptea
târziu. Începând cu anul 1991 hramul a revenit la autenticitatea lui
de cândva. Creștinii din Cupca și din satele învecinate, vin la Sfânta
Liturghie în biserica din sat. Ea este ținută de un sobor mare de
preoți. După slujbă cupcenii îi invită pe oaspeți la masa cu bucate
din fața bisericii. Unii își iau rudele și cunoscuții pe la casele lor.
Tineretul sărbătorește hramul organizând muzică și joc în aer liber
sau în încăperea clubului din sat.
Zilele onomastice la Cupca. Ca și în alte localități de zilele
onomastice Sfinții Gheorghe, Ilie, Vasile, Dumitru, obișnuiesc să
ridice la poarta celor ce poartă numele sfântului respectiv, un brad
tulpinos care până în vârf e înfășurat cu o cunună din cetină în formă
de spirală. Crengile brăduțului din vârf sunt împodobite cu panglici
de culori diferite sau cu flori. Cel cu pricina va trebui să-i invite pe
cei care i-au pus brăduț, dar și pe alți vecini, rude și prieteni la masa
de sărbătoare. Cadourile se aduc mai mult simbolice.
Fetele cu numele Elena, Maria, Parascovia ș.a , tot în zilele
onomastice se așteaptă cu o cunună din crenguțe de cetină împodobită
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cu flori vii sau artificiale și bătută în jurul ușii. Obiceiul se termină cu
invitația celor ce au onorat-o, la masa cu bucate.
V.4.4 Alte sărăbători
Sărbători de familie. În condițiile de constrângere a
sărbătorilor religioase și obiceiurilor legate de ele, o răspândire mai
largă au căpătat sărbătorile familiale: ziua de naștere, petrecerea
feciorilor la armată și mai rar practicate – jubileurile de viață
conjugală la 25 și 50 ani, care se sărbătoreau în sânul familiei. În
toate cazurile sărbătoriții sunt felicitați de cei apropiați, de rude, de
colegi de profesie, prin intermediul presei locale, cărților poștale
cu menire specială și personal – cu buchete de flori, cadouri sau cu
un număr de bani mai mult simbolic. În continuare, toți cei adunați
sunt poftiți la masa cu bucate și băutură. Sărbătorirea jubileelor și
petrecerea la armată adesea sunt însoțite de acompaniament muzical.
Sărbători profesionale. La întreprinderi, în colhoz și în
instituțiile de stat, la o anumită dată calendaristică sau în o anumită
duminică din luna stabilită se sărbătoreau: ziua cunoștințelor (1
septembrie), ziua învățătorului (prima duminică din luna octombrie),
ziua lucrătorului în medicină (a treia duminică din iunie), ziua
lucrătorului din comerț, ziua mecanizatorilor, ziua crescătorilor de
vite, ziua agricultorilor etc.
Toate acestea erau sărbătorite oficial în colectivele respective,
unde fruntașilor li se înmânau foi de laudă, premii bănești, cadouri.
Învingătorii întrecerilor socialiste erau înscriși pe tabla de onoare a
colhozului sau raionului.
Fără să fie fixate la anumite date din calendar, într-o zi potrivită
de primăvară se sărbătorea ziua ieșirii în câmp, iar toamna, când se
terminau lucrările agricole – ziua roadei. Anul agricol se încheia cu
o expoziție agricolă la care participa cu exponate fiecare gospodărie
agricolă (colhoz) din raion.
Sărbătorile oficiale de stat. Noua stăpânire a adus cu sine
și sărbătorile sale de stat: aniversarea ”marea revoluție socialistă
din octombrie” (7 noiembrie), ziua solidarității internaționale a
muncitorilor (1 mai), ziua biruinței (9 mai), ziua internațională a
femeilor (8 martie) etc. Sărbătorirea lor era dirijată și supravegheată
de organele de partid. În aceste zile, colectivele de muncă din colhoz,
din alte organizații de pe teritoriul satului, învățătorii și elevii din
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ambele școli erau obligați să participe la demonstrație cu tot
personalul. Participanții la demonstrație trebuiau să poarte drapele
roșii, lozinci, placarde, portretele lui Lenin, Stalin, ale conducătorilor
țării și partidului. În realitate la aceste demonstrații ieșeau numai
activul colhozului și așezămintelor din sat. Sub o supraveghere
strictă se aflau școlile, care formau impresia de demonstrație și
miting. Secretarul de partid, primarul și președintele colhozului
țineau cuvântări despre succesele obținute în muncă, se pronunțau
cuvinte de laudă în adresa fruntașilor la întrecerile socialiste în cinstea
sărbătorii. La aceste manifestații majoritatea covârșitoare a sătenilor
de fapt nu participa. Dânșii își făceau treburile pe lângă casele lor,
vorbitorii de la tribuna din ograda clubului fiind ascultați de elevi,
învățători împreună cu reprezentanții tuturor organizațiilor din sat.
Mai pe scurt, tot se făcea ”de ochii lumii” și organelor din raion
care erau cointeresate să primească informații despre sărbătorirea
aniversării ”la un nivel înalt”.
Cu totul altfel a fost primită de consăteni sărbătoarea femeilor
la 8 martie. La început ea a prins rădăcini la grădiniță și în școli. Cu
timpul s-a transformat într-o manifestare de dragoste reciprocă între
copii și mamele lor. În această zi, copiii din grădinițe și elevii din
școli, îmbrăcați în haine naționale românești, își întâmpinau mamele
cu buchete de flori și cadouri pregătite în taină de ei și le consacrau
un concert tematic. La aceste întâlniri domnea o atmosferă de
binevoință și sinceritate, în care se realizau principiile de conlucrare
între învățători, educatori și părinți, cu privire la creșterea, educarea
spirituală, estetică și fizică a copiilor.
După anul 1991, cu excepția sărbătorii de 8 martie, sărbătorile
de stat din perioada sovietică și-au încetat existența.
V.5 Cultura
V.5.1 Clubul și activitatea artistică din comună
Casa lui Hupca din centrul satului a fost transformată în club
(fig. 64) cu o capacitate de 200 persoane. Aici se petreceau adunările
sătenilor, ședințele colhoznicilor, diferite festivități în zilele
sărbătorilor din sat și revelionul de Anul Nou, concertau colectivele
de amatori din sat. În acest local funcționa și biblioteca satului, iar
într-o cabină atașată se rulau filmele.
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Fig. 64

Instrumentul principal de care se foloseau mai mulți
amatori din sat era fluierul. Fluierarii tineri cântau la clăci, șezători și
chiar și la cumătrii. Cei mai în vârstă însoțeau funeraliile cu melodii
triste cântate la același instrument. În sat era un singur scripcar
autodictat Arcadie Farcaș. Lipsa de cadre cu o pregătire specială și
condițiile nesatisfăcătoare de lucru în clădirea adaptată a căminului
cultural limitau activitatea artistică în acest așezământ în primii
ani de după război. Se înaintau cerințe cu privire la repertoriile
artiștilor. În ele trebuiau să fie incluse poezii și cântece despre patrie
și partid, despre pioneri și comsomoliști, cântece revoluționare și
despre Lenin. Fiecare concert avea o anumită tematică consacrată
unui eveniment, legat de fostul regim. Și doar pe ici-colo străbătea
câte un cântec popular, un vers sau un dans, dar nici ele nu erau
binevenite, nici privite cu ochi buni de cei care ne indicau cum, ce
și când să jucăm, să declamăm, să cântăm. Însă activitățile culturale
suprapolitizate n-au găsit prea mulți adepți în rândurile populației din
sat. Oamenii se simțeau mai în largul lor la activitățile izvorâte din
propria inițiativă, nu directiviste și neapărat prost și brutal politizate
unilateral. Sătenii preferau șezătorile, claca, nunta, cumătria, hramul,
strânsura, concertele și festivalurile de creație populară nepolitizată.
În sălile arhipline se petreceau sărbătorile de Anul Nou și balurile de
absolvire în cele două școli. Activiștii clubului erau nevoiți de multe
ori să alcătuiască două variante de repertorii pentru unul și același
concert. Realizarea unuia dintre ele era în dependență de prezența
musafirilor din raion sau de lipsa lor. Se aplica principiul ”și lupul
sătul și oile întregi”.
Activitatea cultural – artistică din sat a fost totdeauna
sprijinită, în primul rând, de slujitorii celor două școli, clubului,
bibliotecilor, grădiniței pentru copii, la care se mai alăturau amatorii
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cântecului și dansului popular din rândul tineretului și a vârstnicilor
din sat.
Primul șef al clubului, în același timp îndeplinind
și funcția de învățător de educație fizică la școala nr.1, a fost Ivan
Vasilievici Miculescu, originar din satul vecin Corcești. Misiunea lui
era de a deschide și a închide clubul, de a supraveghea curățenia,
de a coase presa periodică (ziarele) în mape separate. Un început de
activitate culturală în incinta clubului, a avut loc mai târziu, după
anul 1950. În acest timp se organizau grupe vocale, fiind numite și
brigăzi de agitație, care la indicațiile conducerii de partid trebuiau
să concerteze în fața colhoznicilor pe câmpuri, la toc (arie), la
ferma de vite din colhoz. Primele grupe de dansatori la club au fost
organizate de șeful clubului Gheorghe V. Timiș (a Bereznicului, anii
1956-1958). Munca lui a fost continuată cu mult entuziasm de Bucur
Nistor (anii 1959-1965). Deși nu avea nici o pregătire specială și
nu cânta la vre-un instrument muzical el a știut să adune în jurul
lui tineri amatori de scenă. El pregătea concerte, care includeau
poezii, dansuri, cântece românești interpretate de soliști și grupe
vocale. Meritul lui însă constă în organizarea cercului dramatic, care
a pregătit și a pus în scenă piese de Vasile Alecsandri, Constantin
Negruzzi și din literatura contemporană. Artiștii amatori au cucerit
simpatia publicului cu piesele ”Chirița în provincie”, ”Arvine și
Pepelea”, ”Cuiul lui Pepelea”, ”Mirele furat” ș.a.

Fig. 65. Grupa de dans a corpului didactic, 1972
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Primul organizator al corului școlăresc și al învățătorilor
între anii 1946-1950 a fost învățătorul de limbă și literatură
moldovenească, din școala nr.1 – Lazăr Huțuleac. În continuare corul
satului și ansamblul fluierarilor a fost condus de directorul școlii nr.2
Lazăr Furnică. Echipa de dansatori ai satului și amatori ai jocului
popular a fost creată și condusă mai mulți ani la rând de învățătoarea
școlii nr.1 – Cucuruz Elena (fig. 65) și directorul școlii nr.2 – Furnică
Lazăr.
Prin anii 1970 la școli și la club au apărut specialiști
cu pregătire muzicală. După un sistem planificat de organele
respective din raion, în fiecare an în școli și în clubul din sat se
petreceau festivaluri de activitate artistică amatoricească. Festivități
asemănătoare se petreceau și pe scena raională, unde concertau
colective de amatori din toate localitățile. Acest sistem, precum și
numeroșii amatori, având la dispoziție încăperea clubului și fiind
îndemnați și susținuți de muzicanții: Ilie Talaba (învățător de cânt
și muzică și șef al căminului cultural) și Ion Costinean (învățător de
cânt și muzică la școala nr.2) au înlesnit activitatea cultural-artistică,
făcând un pas de calitate. Au fucționat în mod permanent corurile,
grupele vocale de băieți și fete, de dansuri ale elevilor din ambele
școli, cercul de dans și corul învățătorilor din comună. Artistismul
interpretării și originalitatea costumației populare nu o dată au fost
menționate la festivalurile raionale și regionale (fig. 66).

Fig. 66. Mai 1989.Corul învățătorilor pe scena din Hliboca

În perioada gorbaciovistă și în primii ani ai perioadei
ucrainene în sat a existat o formație solidă de artiști amatori, alcătuită
din învățători, educatori și săteni de rând. Corul mixt (bărbați, femei)
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de aproape 60 persoane, pus pe 2-4 voci interpreta cântecele ”Când
a fost să moară Ștefan”, ”Limba noastră-i o comoară” și cu conținut
folcloric ”Hai la horă măi flăcăi”, ”Două fete spală lână” ș.a. Grupa
vocală de femei, îmbrăcate în catrințe, cămăși cu altițe și basmale
înflorate aveau în repertoriu romanțe pe versuri de M. Eminescu și
cântece specifice satului Cupca. Grupa vocală de bărbați îmbrăcați
în sumane, ițari, cușme și încălțați cu cizme, interpretau cântecele:
”Așa-i românul”, ”Balada satului”, ”Cât trăim pe-acest pământ mai
avem un lucru sfânt”, ”Noi suntem români” ș.a. Dintre dansurile
specifice satului în scenă au fost puse ”Hora”, ”Sârba” și ”Bătuta”.
Acest ansamblu a concertat în repetate rânduri pe
scena raionului, în multe sate din împrejurime, în Teatrul de Vară,
Casa Ofițerilor din Cernăuți și pe scena Muzeului Regional de Stat
de Arhitectură Populară și Trai (fig. 67). Apogeul în activitatea

Fig. 67. Echipa vocală(bărbați) pe scena din Cernăuți. Octombrie 1990

sa a fost atins printr-un turneu prin câteva localități din România: Bilca,
Gălănești, Straja, Vicovul de Jos. La o invitație specială ansamblul
vocal de bărbați a concertat pe scena Palatului Octombrie (Palatul
Republicii din Chișinău, Moldova) la 15 ianuarie 1991 la festivalul
internațional ”Colind lui Eminescu”, fiind prezentat în fața publicului
ca fiind ”Haiducii din Cupca, Bucovina”. Publicul din sala arhiplină,
ridicându-se în picioare au adus aplauze neîntrerupte amatorilor din
Cupca pe toată durata cântecului ”Așa-i românul”. Festivitatea s-a
încheiat cu același cântec, interpretat de aceiași ”haiduci” susținuți
de formațiunile de amatori din România, Republica Moldova și
spectatori. Amatorii din Cupca și-au sărbătorit triumful.
O apreciere înaltă în deceniul al nouălea a primit
ansamblul vocal al familiei Talaba (fig. 68). Acest colectiv format
din trei frați minori: Marian, Lilian și Gheorghică și părinții lor –
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Elena și Ilie Talaba îmbrăcați în haine specifice portului local,
interpretau cântece populare românești. În afara clubului local
au cântat pe scenele din Cernăuți (Casa Ofițerilor, Parcul de Vară,
Palatul Tineretului), republica Sovietică Socialistă Moldovenească
(raionul Glodeni, Palatul Republicii din Chișinău), România
(orășelul Suceava), Polonia (Krakov, Glogov, Zacoracna) și la
festivalul ”Spicul de Aur” din Kiev, Ucraina. De o popularitate
meritată s-au bucurat și alte formațiuni de acest gen. Printre ele mama
Vera Vasileniuc cu fiica sa Cristina, admirate totdeauna de iubitorii
cântecului și portului popular românesc. Au concertat și la Cernăuți
la tradiționala sărbătoare ”Mărțișorul” unde s-au și fotografiat cu
renumita interpretă din România – Sofia Vicoveanca (fig.69)
În viața cultural-artistică a satului, persoană cu renume
a devenit Marian Talaba.

Fig. 68. Ansamblul vocal al familiei Talaba

Fig.69. Duetul vocal: Cristina cu mama Vera Vasiliniuc în centru – Sofia
Vicoveanca
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V.5.2 Biblioteca satului.
O altă formă de activitate cu rol culturalizator este
cea legată de biblioteci. Prima bibliotecă comunală cu biblioteca
salariată de stat a luat ființă în casa cupceanului Ion T. Bolocan (al
băieților) pe malul drept al Siretului, vizavi de școala începătoare
(fig. 70). La început în ea puteai găsi colecții de ziare raionale
”Budivnic comunismu” în limba ucraineană și varianta în limba
moldovenească, ”Constructorul comunismului”, respectiv gazetele
regionale ”Radiansica Bucovina” și ”Bucovina Sovietică”, broșuri
cu conținut științifico-popular din seriile agriculturii și ideologiei
comuniste. Au apărut și primele cărți de literatură artistică scrise
de scriitorii sovietici, în majoritatea lor în limba rusă. În anul 1950
biblioteca a fost mutată într-o cameră din localul clubului unde a
funcționat în toată perioada sovietică și după anul 1991. Între anii
1945-1952 șefi ai bibliotecii au fost mai multe persoane: un rus
demobilizat de pe front – N.A. Bondarenco, o fată străină pe nume
Vita, rusoaica Ceaica. Ultima s-a căsătorit cu cupceanul Ferdinand
Oliva, născut într-o familie de nemți. După ce soțul i-a fost arestat în
1949 de NKVD-iști și mai târziu a dispărut fără urmă – ea a părăsit
satul împreună cu fiica Valentina. Se presupune că Ceaica ar fi fost
un denunțător al securității sovietice. Între anii 1949 și 1952 în post
de bibliotecari au lucrat cupceanca Octavia Cucuruz și Domnica Gh.
Colomieț din Șirocaia Poleana (Suceveni). O perioadă îndelungată
având studii de specialitate a muncit cu dăruire de sine în această
instituție Mihailina Suhii.

Fig.70. Localul bibliotecii
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Prin anii 1960 în partea dreaptă a satului a fost deschisă a doua
bibliotecă comunală, care a funcționat în încăperi închiriate în
gospodăriile sătenilor Ion Il. Sucevan și Dragoș Opaiț. Aici și-a
desfășurat activitatea în post de bibliotecară între anii 1968 și 1993
Domnica S. Popescu (născută Mihailovici) din Șirocaia Poleana
(Suceveni). Această bibliotecă și-a încetat existența în anul 1993.
Fondul de cărți al bibliotecilor sătești era completat cu
opere ale scriitorilor sovietici, inclusiv și celor moldoveni. Biblioteca
ca și oricare așezământ cultural era privită de organele de stat ca fiind
un mijloc de propagandă și răspândire în masă a ideologiei comuniste.
Fondul bibliotecii era în mare măsură era alcătuit din broșuri și cărți
politice cu materialele congreselor și plenarelor organelor de partid.
Conform cerințelor existente de atunci, în bibliotecă
se organizau expoziții de cărți consacrate evenimentelor politice,
educației ateiste, se formau fotomontaje tematice. Fondul de cărți și
broșuri în biblioteca principală a satului din incinta clubului devia
între 10 și 12 mii volume. Activitatea bibliotecii din perioada sovietică
după părerea autorului nu poate fi apreciată contând pe datele statistice
oficiale, ele sunt exagerate, în care dorința este prezentată ca fiind
realitate. Totuși trebuie de menționat că numărul real al cititorilor
în Cupca a crescut esențial. Nu mai redusă a fost activitatea celor
două biblioteci din ambele școli despre baza materială a cărora a fost
vorba în paragraful V.3.2.
V. 5.3 Cinematograful, presa periodică, televizorul și influiența
lor asupra vieții culturale și tradițiilor locale.
Cinematograful. Sovieticii permanent au avut grijă să
trateze poporul în spirit comunist. Printre altele, mijlocul principal de
ideologizare era cinematograful, care pentru prima dată a apărut în
Cupca odată cu venirea noii stăpâniri. La început, în lipsa curentului
electric (satul nu era încă electrificat), aparatul de rulat filme era
alimentat cu energie de la un motobloc transportabil – generator de
energie electrică, care după un grafic stabilit era transportat dintr-o
comună în alta. După apariția curentului electric în club a fost montat
un cinematograf staționar. Se rulau filme și la cinematograful staționar
instalat în sala de sport a școlii nr.2. Mai târziu au fost instalate încă
4 aparate de rulare a filmelor didactice pe bandă îngustă în cele două
școli. În primii ani filmele erau rulate în săli pline de spectatori. Se
propaga patriotismul și modul sovietic de viață idealizat.
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Presa periodică. În perioada sovietică mai ales
cea brejnevistă se acorda o atenție sporită muncii pe așa-numitul
”front ideologic” înaintându-se cerințe ca presa periodică să fie
prezentă în fiecare casă. Conducătorii întreprinderilor, instituțiilor
și organizațiilor din sat purtau răspundere la același nivel cu oficiul
poștal de organizarea abonării la gazete și reviste în colectivele sale.
Planurile de abonare, pentru a fi îndeplinite calitativ erau concretizate
la maxim după denumirea publicațiilor, numărul lor, categoria de nivel
(unionale, republicane), după specialitate (agricultură, pedagogie)
ș.a. Subscrierea se făcea forțat. Chiar și fiecare elev din școală
trebuia să fie abonat la presa periodică pentru copii. Intelectualii
erau obligați să se aboneze la câte 9-10 și mai multe publicații
periodice, majoritatea lor fiind scrise în limbile rusă și ucraineană.
Mai mult de două decenii cupcenii, ca și alți români din regiunea
Cernăuți, au avut posibilitatea să citească două ziare locale în limba
moldovenească: ”Bucovina Sovietică” (regională) și ”Constructorul
comunismului” (raională). Datorită dezghețului hrușciovist, în anul
1967 apare primul număr al ziarului ”Zorile Bucovinei” cu redacția
sa autonomă, apropiindu-se de spiritul și graiul românilor din ținut.
Perestroica gorbaciovistă a lărgit posibilitatea publicațiilor pentru
cititorii români, au apărut ziarele ”Plai Românesc”, ”Concordia” și
”Libertatea cuvântului” cu redacțiile sale autonome.
Televizorul. Primii posesori de televizoare în sat au
fost învățătorul Aurel Tovarnițchi și președintele colhozului Feodor
I. Niculcea, anul 1966, iar spre sfârșitul celui de a 8-lea deceniu acest
aparat a cucerit fiecare casă, a adus cu sine și unele schimbări radicale
în viața culturală și nu numai în direcția dorită. Astăzi oamenii de
rând dispun de radioreceptoare, televizoare, radiocasetofoane, presă
după gust și interes, abonarea nefiind făcută sub presiune. Televizorul
a pus la îndemâna fiecăruia la locul de trai manifestările de tot felul,
informația și programele distractive, tezaurul folcloric din patria
istorică – România și multe altele. El a adus cu sine și cultura
multinațională și modernistă. Centrul de culturalizare a populației a
migrat în mare parte din căminul cultural la domiciliile localnicilor.
În concurența dintre televizor și cinematograf a câștigat primul.
V.5.4 Portul.
Portul popular românesc din satul Cupca de până la al
doilea război mondial a fost descris cu cele mai amănunțite nuanțe
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în partea întâia a monografiei (Ciobanu P., 2004, pag 262-275).
Cu unele excepții aceste haine tradiționale se păstrează și până în
zilele noastre (fig. 69). Schimbările principale în portul popular au
fost influiențate de vitregiile timpului, de vecinătăți, completate prin
împrumut, iar în ultimii 200 de ani ai secolului au fost accelerate
de modernism. Confecțiile moderne ce ne oferă comerțul: costume,
pantaloni, sacouri, paltoane, cojoace, scurte, cușme-ușance și
multe alte denumiri curioase, mai ales după anul 1991, au înlesnit
dezvoltarea portului rural în cel urban-universal. Aceste transformări
ne îndepărtează tot mai mult de frumusețea portului popular, de
datini, de obiceiuri și folclor. Portul popular pentru copii a fost
împins pe planul doi de către formele școlărești care nu concordau
cu cele tradiționale din localitate, dar erau comode și relativ ieftine.
Hainele tradiționale de cândva din categoria celor de fiecare zi au
fost înlocuite în întregime cu cele din rețeaua comercială. Hainele
de sărbătoare tradiționale sunt îmbrăcate de un număr neînsemnat de
locuitori în zilele de Paști, hramul bisericii și satului. Aceste haine
frumoase au devenit în plin haine de scenă pentru numeroșii artiștiamatori ai cântecului și dansului popular românesc. O impresie
generală despre portul practicat în localitate în a doua jumătate a
secolului al XX-lea ne formează imaginile din figurile 58, 63, 65, 66,
67, 68 și 69 de față.
V. 5.5 Sportul.
În Cupca, ca și în majoritatea localităților rurale,
sportul în rândurile tineretului nu este pus pe picior profesionist, el
este o îndeletnicire amatoricească de un caracter mai mult stihiinic.
Condițiile naturale înlesneau posibilitatea de a se ocupa cu înotul
în apele curgătoare are râului Siret, iar iarna – cu schiatul. Abia
spre sfârșitul anilor 70 în lista lucrătorilor titulari din colhoz a fost
introdus postul salariat de secretar al organizațiilor comsomoliste,
căruia i se implica misiunea de a organiza lucrul sportiv împreună
cu profesorii de educație fizică din cele două școli, care se consacrau
acestei misiuni în mod voluntar. Pe parcursul anilor, frecvent au
fost practicate jocurile sportive – voleiul și baschetul, însă totuși
rămânând cel mai îndrăgit fotbalul. Constatăm însă că în Cupca
școli sportive cu cercuri extrașcolare n-au existat. În acest caz unica
instituție în care se practica cultura fizică și sportul era școala cu cele
două lecții săptămânale de aducație fizică și câteva cercuri sportive
în afara orelor de curs.
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Cu dăruire de sine și competență au cultivat sportul între elevi
și tineret învățătorii de educație fizică – Ion P. Alerguș (școala nr.2) și
Ștefan Frătăucean (școala nr.1). Echipa de volei pregătită de Ștefan
concura cu cele mai bune formațiuni în categoria respectivă de vârstă
la competițiile raionale și regionale. Un nou avânt în dezvoltarea sa a
cunoscut sportul școlar din Cupca odată cu numirea în post (anul 1982
) a profesorului de cultură fizică în școala nr.2 maestru al sportului
Petru Marcu. Elevii școlii antrenați de acest pedagog concurau cu
cele mai bune formațiuni sportive școlărești la nivel de raion. În anul
1983 echipa de băieți a ocupat primul loc în regiune la competițiile
de volei. La același gen de sport echipa de fete de-a lungul anilor
deține locuri de frunte la competițiile raionale. De succes la nivel de
raion se bucurau la fel fotbaliștii și atleții școlii.

Fig.71. Terenul de fotbal, școala nr.2

Fig. 72. Complexul de gimnastică, școala nr.2
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V.5.6 Sculptura
La începutul acestui aliniat revenim, iar la creația
sculptorului autodidact Vasile G. Alerguș despre care a fost vorba
în paragraful V.2. În publicația ”Vasile Alerguș a dăruit bisericii din
Cupca un iconostas” se constată următoarele: ”Talentul de sculptor
s-a manifestat la el din copilărie. Se scălda în râu și găsea tot felul
de rădăcini cu forme ciudate. Mai tăiat, mai sculptat și iată niște
coarne de cerb, balauri cu trei capete, cai cu coarnele fluturând în
vânt”. (ziarul ”Monitorul de Hliboca” nr. 17, 25.04.2008). Dânsul a
dăruit bisericii noi din sat sculptura în lemn a iconostasului (fig. 73).
Lucrările sale se află și în bisericile din satele vecine – Iordănești și
Suceveni.

Fig.74. Poarta sculptată de Ion O. Opaiț la casa părintească

Fig. 73. Iconostasul bisericii.
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Sculptura în lemn și tâmplăria au devenit o ocupație
permanentă și a cupceanului Ion O. Opaiț, care la timpul său a primit
studii respective la o școală de meserii. Fântâna din fața casei și poarta
de la drum cu stâlpii sculptați în lemn prezintă în particular munca
creativă a acestui meșter (fig. 74). Obiecte de artă din lemn crează și
tâmplarul amator Vasile T. Morar. Majoritatea utilajelor din atelierul
său prezintă un interes deosebit de caracter creativ. Din numărul lor
face parte și masa de meserii (vârstatul) - o adevărată operă creată
din lemn.
V.5.7 Societăți culturale.
În perioada sovietică nici nu putea fi vorba despre
societăți inițiate de populație. Existau doar pe hârtie numeroase
societăți anunțate de sus pentru a aduna de la slujbași și chiar de la
elevi și colhoznici cotizații bănești, de pildă: crucea roșie, societatea
voluntarilor pentru combaterea incendiilor, ocrotirea naturii,
voluntarii pentru sprijinirea armatei și flotei ș.a. Exista și societatea
”Știința” organizată și controlată de secția ideologică a organelor de
partid. În ea se încadrau toți intelectualii (în primul rând învățătorii
școlilor). Ei erau obligați să se aboneze la publicațiile periodice
precum broșurile din seriile politice, ateiste, economice, pedagogice
și din alte domenii de cunoaștere cu caracter propagandist. Conținutul
lor era folosit la alcătuirea referatelor care la rândul lor serveau
ca dovadă precum că societatea lucrează. Lecțiile ideologizate la
maxim nu trezeau interesul ascultătorilor adunați la comandă după
ziua de muncă în colhoz, nici entuziasmul lectorilor. În fiecare lună
președintele societății, de obicei directorul școlii era obligat să
raporteze organului ideologic din raion despre lecțiile citite în fața
populației, prezentând așa-numitele ”puteovci” (confirmări despre
fiecare lecție citită în auditoriu) vizate de președintele colhozului
sau de secretarul organizației de partid din localitate. În realitate
activitatea societății se reducea la cerșitul ”puteovcilor” și expedierea
lor în raion. Formalismul se materializa în teancurile de ”puteovci”,
referate și mape adunate pe polițele din cabinetele ideologilor din
raion. În anii dezghețului gorbaciovist a început redeșteptarea
națională a românilor din regiunea Cernăuți, care s-a intensificat
după proclamarea independenței de stat a Ucrainei. Anume în această
perioadă a luat ființă societatea ”Mihai Eminescu”a românilor din
ținut.
La 18 februarie 1990 în sala de sport a școlii nr.2
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arhiplină cu locuitori din localitate, a avut loc adunarea de constituire
a filialei din Cupca a Societății regionale ”Mihai Eminescu”, inițiată
de corpul didactic din comună. La această adunare, condusă de
directorul școlii Domețian Cucuruz a fost ales organul de conducere
în frunte cu Elena Popescu - șef de studii al acestei instituții. La
această festivitate populația satului pentru prima dată a răsuflat cu
ușurință după timpurile tiraniei comuniste. Oamenii în vârstă, care
au supraviețuit persecuțiile de tot felul ale fostului regim, lăcrimau
ascultând cântecele ”Limba noastră-i o comoară”, ”Când a fost să
moară Ștefan”, ”Așa-i românul”, ”Cât trăim pe acest pământ mai
avem un lucru sfânt” interpretate de corul comun al învățătorilor,
sătenilor și elevilor îmbrăcați în haine naționale. Tot prima dată
alături de steagul de stat a fost arborat în fața școlii și pe scena din
sală tricolorul societății înființate. De aici înainte oamenii se eliberau
de frica cultivată în sufletele lor de fosta stăpânire.
Următorul eveniment organizat de activiștii filialei,
susținuți de colectivele pedagogice a fost realizarea ideii propusă de
autorul monografiei ”Cupca, un sat din Bucovina”, partea I, Petru
Ciobanu: sărbătorirea aniversării învățământului în Cupca. La 15 mai
1994 colectivele pedagogice împreună cu sătenii au sărbătorit a 110a aniversare a școlii din Cupca și întâlnirea cu fiii satului. Festivitatea
a avut loc în sala de sport a școlii nr.2. La această festivitate au fost
invitați fiii satului din România, Republica Moldova și înaintași ai
învățământului originari din Cupca, personalități care au contribuit
la organizarea învățământului în comună în ultimii 50 de ani. Au

Fig.76. Corpul didactic din Cupca după concertul prezentat la festivitatea
”110 ani de învățământ în Cupca”, în fața școlii medii, 15.05.1994
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fost prezenți oficialități din raion și regiune: Petru Foca - șeful
Administrației de Stat din Hliboca, Silvian Boicu – președintele
Consiliului raional Hliboca, Florea Șapcă - șeful cabinetului metodic
din raion, Grigore Bostan – membru de onoare al Academiei Române,
copreședinte al societății raionale ”Mihai Eminescu”, Petru Ciobanu
– președintele societății pentru Cultură și Literatură din Bucovina
(filiala ”Iancu Flondor”, Brașov, România), Constantin Olaru –
președintele Alianței Creștin-Democrate a Românilor din Ucraina,
Ilie Zegrea – scriitor bucovinean, Petru Posteucă – președintele
filialei din Hliboca a societății regionale ”Mihai Eminescu”, directorii
școlilor din satele învecinate. Referatul ”Dezvoltarea învățământului
în Cupca” a fost prezentat de directorul școlii Cucuruz Domețian,
urmat de un impresionant concert pus pe scenă de învățători, elevi
și tineret – amatori ai cântecului și dansului popular îmbrăcați în
hainele portului popular din localitate (fig.76). În școală a fost
organizată o expoziție (început de muzeu) a învățământului în Cupca.
O sărbătoare de același nivel a avut loc în decembrie 2004 cu ocazia
aniversărilor: 120 ani de la înființarea învățământului în localitate,
50 ani de funcționare a școlii nr.2 și 575 ani de la prima atestare
documentară a satului. Sărbătoarea a fost încununată cu prezentarea
Monografiei ”Cupca, un sat din Bucovina” (partea I) de autorul ei –
Petru Ciobanu.
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VI. NIVEL DE TRAI
Presa și statistica oficială din acele timpuri, manipulând cu
cifrele, își puneau scopul de a demonstra creșterea multiplă a nivelului
de trai al populației de la sate. ”Succesele” în dezvoltarea agriculturii
de la sfîrșitul anilor 60 erau comparate cu situația economică din anul
1950, când agricultura zăcea în ruinele provocate de colectivizarea
forțată. În acest mod cifrele arătau mai impunătoare pentru cititor.
De pildă, în publicația secretarului comitetului regional Cernăuți, de
partid în problemele ideologice Kurilo V. ”Pivnicina Bucovina, ii
minule i suceasne” (1969, pg.216), nu sunt arătate datele nominale
extrem de mici, când colhoznicii, care lucrau cu sapa în camp,
primeau pentru o zi de muncă 3-4 copeici și 150-200 grame de
cereale. Această realitate ocolită sau ascunsă de ideologul de atunci,
era folosită pentru a demonstra ”marele succes” obținut peste 20
ani de la înființarea colhozurilor. Autorul constatează: ”veniturile
colhozurilor din anul 1950 până în anul 1968 inclusiv au crescut
aproape de 9 ori, care au asigurat o creștere rapidă a plății pentru
muncă în colhoz (în acest timp, prețul unei zile-muncă a crescut de
2,1 ori) ”. Deci, dacă vom citi ”printre rânduri”, vom obține ce a
ascuns autorul, pentru o zi- muncă plata era de 6,3 – 8,4 copeici
și 300-400 grame de cereale. Atitudinea stăpânirii de atunci față
de țăranul colectivizat poate fi explicată prin următoarea întrebare:
dacă venitul colhozurilor a crescut de 9 ori, atunci de ce venitul
țăranului colectivizat a crescut numai de 2,1 ori. La această întrebare
funcționarul de partid ”a uitat” să răspundă.
În această privință colhozul și colhoznicii din Cupca nu făceau
excepție, dimpotrivă, nivelul de trai în anii 60 în localitate era mai
scăzut decat cel mediu din regiune.
Cu atât mai mult, situația reală a locuitorilor de la sate nu
putea fi stabilită dacă nu vom ține cont de cheltuielile suportate de
ei în decursul anului în formă de plăți obligatorii către stat. De pildă
țăranul, de curând colectivizat continuă să fie jefuit cu impozite pe
clădiri, construcții, pe venit, cu taxe de stat și locale, cu asigurări
obligatorii, renta funciară, împrumuturi la stat. Toate acestea
împreună erau o povară de nesuportat pentru țăranul care nu avea
surse bănești.
Despre existența unui așa sistem de a stoarce bani de la
populația rurală ne mărturisesc documentele de arhivă. Ilustrăm
acest lucru ca extrase din documentele de acest fel referitor la satul
Cupca.
152

1. În primele 8 luni ale anului 1957 s-au încasat de la populația
satului Cupca 50231 ruble din cele 79740 ruble planificate pentru
întregul an (Fond P-2533 op.1, ed. Hr. 49, Cniga pributchiv
Cupscoi Siliscoi Radî).
2. În primele 11 luni ale anului 1960 sătenii au plătit statului 56662
ruble din cele 59400 ruble planificate, iar colhozul local 15662
ruble respective din cele 29100 ruble planificate pe întregul an
(Fond P-2533 op.1, ed. Hr. 93, Cniga pributchiv Cupscoi Siliscoi
Radî. Arhiva de stat Cernăuți).
Totuși, cu timpul, mai ales în perioada brejnievistă, o bună parte
din munca manuală grea în câmp și la ferme se făcea cu ajutorul
mecanismelor, se aplica tehnologii noi, corespunzător timpului
respectiv. Fiecare sătean avea loc de muncă în ramura vităritului la
câmp, pe șantierele din colhoz, raion și orașul Cernăuți. O bună parte
din săteni lucrau la întreprinderile industriale și de transport din centrul
regional. În fiecare zi, acești oameni erau transportați la lucru peste
hotarele satului, cu autobuzele întreprinderilor respective. Pentru
a-și mări bugetul familiei mulți plecau în Kazahstan, unde construiau
grajduri pentru animale, depozite și alte încăperi. Pentru colhoznici
au fost lichidate dăjdiile în natură către stat. S-a înfăptuit trecerea la
plata lunară în bani pentru muncă în colhoz. Treptat colhoznicii s-au
deprins cu munca în colectivă, adaptându-se întrucâtva la modul de
viață impus de stăpânirea sovietică. Nivelul de viață creștea odată cu
creșterea lentă a economiei colhozului. A influiențat pozitiv asupra
traiului sătenilor asistența medicală și asigurarea celor vârstnici
cu pensii și plăți sociale, rețeaua de întreprinderi comerciale și de
alimentare publică, cele două școli în care se primeau studii medii toți
copiii satului, așezămintele preșcolare colhoznice și de stat, clubul și
bibliotecile, apariția în localitate a cinematografului, televizorului,
radioficarea satului, despre care pe larg a fost vorba în paragrafele
precedente. Relativ ieftine erau produsele alimentare și mărfurile de
larg consum. Consumul de carne, lapte și grăsimi, ouă, zahăr, pâine a
crescut. Pe larg se foloseau produsele de hrană, conservate în condiții
casnice. Produsele industiale de hrană și îmbrăcăminte au pătruns
în fiecare familie. Sursele de venituri ale populației proveneau
din colhoz și întreprinderile auxiliare din localitate, silvicultura,
întreprinderile intercolhoznice din raion, pensii, loturi de pământ
individuale, instituțiile - sfera socială.
Viața sătenilor s-a schimbat esențial după electrificarea
comunei. Energia electrică parțială a apărut în localitate în anul
1954 generată de hidrocentrala electrică, construită pe Siretul Mic
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în Pătrăuții de Sus. Primii consumatori ai energiei furnizate au fost
fermele de vite și alte întreprinderi ale colhozului. Tot atunci au
fost montate lămpile electrice pentru iluminarea parțială a drumului
central în timp de noapte. Satul în întregime a fost electrificat în anul
1968. După acest eveniment, în gospodăriile oamenilor apare tehnica
electrică la bucătărie (în primul rând plita electrică și frigiderul),
mașina de spălat rufele, aspiratorul de praf, mecanismele pentru
prelucrarea nutrețului... Pe larg erau folosite pompele electrice,
radioul și televizorul au apărut în fiecare casă.
Permanent la dispozitia sătenilor au funcționat oficiul postal și
filiala băncii de aconomii, localul cărora a migrat din casa cetățeanului
Victor Cimileac – în localul primăriei, iar de acolo – în clădirea
special construită în apropierea heleșteului de lângă calea ferată
în centrul satului (fig. 77). Acolo sătenii primeau diferite servicii
poștale, insclusiv expedierea pensiilor la domiciliile adresaților.
În anii 40 și începutul anilor 50 această instituție din Cupca
deservea trei sate: Cupca, Corcești și o parte din Pătrăuții de Sus. În
fiecare sat era câte un poștaș: Alerguș Constantin a lui Istrate (din
Cupca), Nicorici (din Corcești), Șvabiuc (din Pătrăuții de Sus).
Prima motocicletă și primul autoturism, proprietate privată au
apărut respectiv în anii 1954 și 1963 la învățătorul de matematică
Constantin Bogdaniuc (fig.78 și 79). Spre sfârșitul secolului aceste
obiecte de lux în trecut, au devenit mijloace obișnuite de transport
personal de care se foloseau o bună parte a sătenilor.

Fig. 77. Oficiul Poștal din Cupca

Pentru prima dată cupcenii s-au folosit de gaz ieftin îmbuteliat,
în anul 1967. Primii au primit permisul de a-și instala plita cu gaz
– directorul școlii Lazăr Furnică și președintele colhozului Vasilii
Capulo. Ulterior de aceste servicii au beneficiat toți doritorii.
În conformitate cu datele publicate în presa raională, de acest
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combustibil, în anul 2000 se foloseau 533 familii din Cupca.
În anul 1972, în localul sovietului sătesc a fost repartizată o
odaie în care s-a instalat o stație automată de telefoane (S.A.T) cu o
capacitate de 50 numere. Mai târziu S.A.T. cu o capacitate mărită, de
200 abonamente a fost dislocată în clădirea oficiului poștal.
Primul montor de telefoane și instalator a plitelor cu gaz ,
care a lucrat un timp îndelungat în sat, a fost Aurel M. Bicer.

Fig. 78. Primul proprietar de motocicletă în Cupca, Constantin V.
Bogdaniuc

Drumurile
Suprafața totală a satului ocupă aproximativ 35 km². Casele, în
majoritatea lor, sunt construite răzlețit în trei cătune mari. În situația
dată, drumurile, ca lungime și calitate, joacă un rol important în
viața comunității. Cu excepția drumurilor de câmp, lungimea totală
a lor constituie 18 km, inclusiv 5 km asfaltate. Starea drumurilor s-a
îmbunătățit esențial când brigada rutieră a fost condusă ani la rând
de săteanul Gheorghe Armanaș (fig. 80). În anii 70 șoseaua centrală,
drumul spre Corcești și cel din Bahnă – Bohorodici – Pariște – Seliște
au fost lărgite, îndreptate și reparate general. Sub supravegherea
acestui om a fost construit în 1984 podul de beton peste râu, cupcenii
au uitat de necazurile, care le aduceau cu sine puhoaiele, distrugând
punțile și podul de lemn de cândva.

155

Transportul obștesc
În trecut și în anii de stăpânire sovietică populația beneficia
de transportul feroviar. Regulat circula trenul Cernăuți – Hliboca –
Ciudei. Prin anii 70 transportul obștesc a fost lărgit cu două autobuze
care circulau de 2-3 ori pe zi, fiecare pe traseurile Cernăuți – Pătrăuții
de Sus și Cernăuți - Corcești.

Fig. 79. Primul autoturism în proprietate privată și proprietarul lui –
Constantin V. Bogdaniuc

Deservirea socială
Un mic combinat în care funcționa o
cizmărie, o frizerie, o ceasornicărie și o
croitorie propuneau populației serviciile
sale.
Casele de locuit
Unul din indicii principali,
după care se putea stabili nivelul de
trai, sunt locuințele oamenilor, în care
dânșii viețuiesc. După al II-lea război
mondial, în comună majoritatea caselor
erau de tip vechi, construite din lemn,
așezate tradițional cu fața spre sud, cu
acoperișurile în patru dacuri, făcute din
draniță și cu streșină joasă. Aveau două

Fig. 80. Gheorghe F. Armanaș,
conducător al brigăzii rutiere din colhoz
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camere: una numită casa cea mare, a doua – căsuță, de obicei ea era
și bucătărie și dormitor. Casa mare era situată în partea de est , iar
căsuța – spre vest. Aceste două odăi erau despărțite de un coridor în
popor numit tindă. În capătul căruia se afla și o mică cămară pentru
păstrarea produselor de hrană. Pe parcursul anilor numărul caselor
de acest tip a devenit din ce în ce mai mic.
La început ele alcătuiau aproximativ 90% din numărul total al
fondului locativ, la sfârșitul secolului – nu mai mult de 10% . Amănunțit
despre acest tip de casă a fost vorba în prima parte a monografiei
(Ciobanu P. pag. 251, 2004). În jurul anilor 60 în comună se construia
un nou tip de case cu un nivel, dimensiunile cărora variau între 7x9
și 10x12 metri pe exterior, cu următoarele despărțituri: la intrare, în
loc de tinda tradițională – o verandă spațioasă și bine luminată, o
odaie – casa cea mare, a doua – dormitor, a treia – bucătărie.

Fig. 81. Tip de casă răspândit prin anii 1960

În unele case mai era și o mică odaie pentru păstrarea
produselor – cămară. Acoperișurile, de obicei în două dacuri erau
învelite cu foi de ardezie, iar pereții zidiți din cărămidă și din lemn.
Legile existente în perioada amintită și starea materială a populației
nu permiteau să se construiască la sat case mari. Unele familii pentru
a-și lărgi spațiul locativ își construiau aparte o așa numită bucătărie
de vară, de diferite dimensiuni nu prea mari, în care își rezervau și o
cameră pentru un mic dormitor.
Un model de casă mai răspândită în acele timpuri este
prezentată în fig. 81 și fig. 82. Primele case de locuit construite din
cărămidă au apărut în Cupca, în anii 1961 – 1962. Stăpânii lor au fost
Dragoș L. Bicer (fig. 83) și Gheorghe Broască. La construirea acestor
case s-a folosit cărămidă de la fabrica din satul vecin – Suceveni. Mai
târziu, acest material se producea la fabrica din Cupca. Mobilierul de
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cândva, compus dintr- o masă rotundă cu trei picioare, două laițe pe
lângă pereți, patul de scânduri, înmuiat cu un snop de paie de secară și
acoperit cu un țol de cânepă, cuierița de pe perete și blidarul au trecut
în istorie. Nu se mai întâlnesc case cu pământ îndesat (trambuit) și
uns tot cu lut în loc de podele de scândură pe jos. Podul casei, ca și
în trecut servește ca hambar sau magazie pentru știuleții de porumb
și alte cereale.

Fig. 82. Locuința lui Domețian Cucuruz-casă de un tip răspândit în anii
1960 (reversa fig.81)

O dată cu începutul liberalizării legilor în Uniunea Sovietică,
începând cu anii 1985-1986 și continuând după destrămarea U.R.S.S,
în comună au apărut multe case spațioase cu etaj și o arhitectură
diversă, având mai multe odăi: antreu, sala de primire, bucătărie,
dormitoare, camera de baie sau de duș. Acoperișurile au devenit mai
originale ca formă, la construirea lor se foloseau foile de ardezie,
tablă zincată și de aluminiu.

Fig. 83. Una dintre primele case de locuit, construită din cărămidă, anul
1962, Proprietarul Dragoș L. Bicer
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Locuințele de acest tip cu un confort sporit se ridicau pe banii
câștigați de săteni muncind în majoritatea cazurilor în țările din
Europa Occidentală. Tot de acolo dânșii se întorceau cu experința
de a-și iniția o afacere și de a aplica tehnologiile noi în construcție.
Printre primele case cu un aspect exterior original, cât și în mobilarea
cu gust a încăperilor și cu puțină deosebire în confort față de oraș, au
fost construite anume în acest tip (fig. 84, 85, 86).
De rând cu casele de locuit, gospodăriile sătenilor erau
alcătuite și din alte construcții auxiliare: stodoală, grajd pentru
păstrarea furajelor, a inventarului agricol și întreținerea animalelor și
păsărilor domestice.

Fig. 84. Casa
profesorului Iancu I.
Popescu construită la
începutul anilor 1990,
Pariște.

Toate fântânile nou construite, care sunt prezente în fiecare
gospodărie, sunt făcute din rulouri de beton (rule). Roata și sulul au
înlocuit cumpăna și coarba cu ajutorul cărora în trecut se scotea apa.
Partea de la suprafață a fântânii reprezintă o construcție din lemn
numită strat și acoperită cu draniță, tablă zincată sau aluminiu. În
ultimele decenii, straturile nou construite au devenit obiecte de artă
făcute de fiecare dată într-un mod original, din lemn, metal, sticlă și
tablă de aluminiu.
Pentru păstrarea legumelor, murăturilor și conservelor,
majoritatea gospodăriilor țărănești au și beciuri (pivnițe) construite
din beton, pe jumătate afundate în pământ.
În curțile familiilor, pentru prima dată au apărut garaje pentru
autoturisme. De obicei lângă casele oamenilor se află și un pomăt cu
meri, peri, vișini, cireși, perji, nuci ș.a
Curtea de lângă casă și pomătul sunt bine îngrijite și înconjurate
cu garduri. Gardurile, în majoritatea cazurilor, în trecut făcute din
pari și răzlogi sau nuiele împletite, au fost treptat înlocuite în prezent
cu cele din scânduri, leațuri, cărămidă și metal.
În conformitate cu datele statistice ale Sovietului Sătesc
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Cupca, la data de 01.01.2001 fondul locativ din Cupca între anii 1944
și 2000 a fost reînnoit în proporție de 74,51%. A crescut numărul
caselor construite din cărămidă, atingând cifra de 158 din numărul
total al lor de 738.

Fig. 85. Casa lui Orest G. Bolocan, construită în anul 1995. Vatra satului

Din lemn se numărau 518 case, din lampaci 16 case și din
materiale combinate 46 de locuințe. Acoperișurile tradiționale cu
draniță cedau în fața materialelor industriale mai ieftine. La data
indicată 53 de case erau acoperite cu tablă, 207 cu ardezie, 1 cu
olane, 6 cu carton gudronat, 471 cu draniță și alte materiale.
Spațiul locativ a celor 738 de case în care viețuiau 2708
locuitori, alcătuia 36389 m², inclusiv 29069 m² util. O informație
mai amănunțită despre spațiul locativ din comună este prezentată în
tabelele 19 și 20.
Tabelul nr. 19. Structura fondului locativ din satul Cupca după
vechime. Situația la 1.01.2001
Case construite în anii:
Până în
1943 (nr,
%)
188

1944 – 1970
(nr, %)

25,47%
160

1991 – 2000
(nr, %)

251

1971 –
1990 (nr,
%)
236

34%

31,98%

8,53%

63

Case total (nr,
%)
738

100%

Tabelul nr. 20. Structura calitativă a spațiului locativ din satul
Cupca. Situația la 1.01.2001
Odăi în
casă (nr)
1
2
3
4
5
6 și mai
multe
Total

Case (nr)
23
270
234
199
10
2

Spațiu total
(m²)
432
11088
12017
12147
571
134

Spațiu util
(m²)
380
8928
10113
9136
404
108

Locuitori
(nr)
99
1125
670
776
30
8

738

36389

29069

2708

Fig. 86. Casa lui Aurel V. Bicer, construită în anul 2000, Bohorodici
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VII. INSTITUȚIILE SATULUI CUPCA
VII.1 Primăria
După reîntoarcerea sovieticilor, în primăvara anului 1944,
a fost reînnoită activitatea sovietului sătesc (primăria) în frunte
cu Gheorghe Macriniuc, fostul președinte din anii 1940 – 1944.
De această dată primăria comunei (fig.87) s-a stabilit cu sediul
în casa fostului evreu Moses Abrahamovici, împușcat în timpul
evenimentelor din 3.07.1941, care a avut loc în Cupca (Ciobanu P.,
pg. 405). Fără întârziere, sovieticii au pus în funcție șefii de sector,
echipa de striboci, a luat ființă comitetul săracilor, în taină activa și
un grup de colaboraționiști ai NKVD-ului.
În anii care au precedat colectivizarea (1947 - 1948), noua
putere a creat două comunități agricole (pe malul drept și pe cel
stâng al Siretului Mic) conduse de Dușceac Toma și Plevan Ion,
despre care s-a scris în paragraful II.1. Prin intermediul acestor
doi cupceni, puterea impunea gospodăriilor individuale un sistem
de planificare în comun a însămânțărilor de primăvară și toamnă
și recoltarea culturilor agricole. Din timp trebuiau planificate și
normele de predare la stat a recoltei din fiecare gospodărie. Însă,
ca să economisim spațiul și pentru a nu admite repetări în text,
adresăm cititorul la Monografia satului partea I (Ciobanu P., pag.
375-376) și spre capitolul II al monografiei de față, unde pe larg sunt
descrise funcțiunile acestor formațiuni. Despre activitatea primăriei
în anii precedenți a colectivizării, ne informează secretara Sovietului
Sătesc Cupca – Bogdaniuc Elisaveta (anii 1947-1948). La soviet
se ducea evidența financiară pentru repararea școlilor din comună,
evidența uneltelor agricole din gospodăriile țăranilor (pluguri, grape,
căruțe, sănii, sape, greble, furci, moriște de vânt). Se înregistrau
toți caii și vitele cornute. La dispoziția organelor din raion trebuia
pusă informația despre suprafețele însămânțate cu cerealiere și alte
culturi. O comisie specială stabilea mărimea împrumuturilor anuale
către stat de la fiecare familie. Se alcătuiau listele tinerilor, pentru a
fi trimiși la învățătură în școlile de profesii muncitorești.
În condițiile așa zisei democrații sovietice, deputații sovietelor
erau aleșii puterii de stat, dar nu ai alegătorilor. Lista candidaților
în ultima instanță era consultată și vizată de organele de partid.
În buletinul de vot se înscria numele și prenumele unui singur
candidat. Cuvântul ”alegeri” își pierdea sensul direct. Alegătorii,
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primind buletinul de vot, se îndreptau direct spre urnă, fără măcar
să-l mai citească. Cine îndrăznea să intre în cabina de votare risca
să fie suspectat. Alegerile se transformau în votare. Rezultatul lor
era prevăzut anticipat: ”voturi pentru 99.99%”. Organul local, ales
în acest mod, era sortit să justifice prin hotărârea sa, orice directivă
primită de la organele superioare de stat și de partid. În acest mod
se realiza principiul centralismului democratic reclamat de Partidul
Comunist al U.R.S.S.
Pentru rezolvarea problemelor curente, pe lângă Sovietul
Sătesc, funcționa și Comitetul Executiv (Ispolcomul).
În primii zece ani de după război, sovietul sătesc a fost condus
de mai mulți primari. Fluctuația persoanelor din acest post era mare.
Mulți din ei purtau ștampila satului de la 3-4 luni, până la 2 ani. Nu
este ușor de stabilit lista lor și poate nici nu are rost de o afișat. Din
această perioadă sunt cunoscuți doar Gheorghe Macriniuc (19441945), Emil Cimileac (1946-1947), Onufrei Maior (1947 - 1949),
Nicolai Gnida(1949 - 1950), Gheorghe Sacaliuc (1950).
Instabilitatea cadrelor de conducere a continuat și în perioada
hrușciovistă (1954 - 1964), bogată în reforme teritorial-administrative.
În acest timp au slujit satului primarii Vasile P. Țugui (1956-1957),
Toma G. Tcaciuc (1957-1959), Țugui Grigore a Grigoroaie (19591960), Tiftii Gheorghe, originar din satul Slobozia (1960-1961),
Codița, originar din republica Moldova (1961-1962), Bodnariuc
Ecaterina (1963-1965). În următorii și ultimii ani de existență a
statului sovietic (perioada brejnevistă-gorbaciovistă) postul de
primar al comunei a devenit mai stabil și mai durabil. În fruntea
satului au fost aleși oameni localnici cu studii și profesii necesare
pentru economia din localitate. Vasile P. Țugui, forestier (1965-1970),
Lazăr S. Druciuc, economist (1971-1974 și 1981-1984), Valerian A.
Olari, inginer-mecanic (1975-1980). Acești funcționari, conlucrând
cu cârmuirea colhozului și alte instituții au reușit să îmbunătățească
situația socială a populației și economia satului. În acest interval de
timp s-au construit cele două școli, fabrica de cărămidă, podul de
beton peste râu, grădinița de stat pentru copii, cinci puncte comerciale,
combinatul de deservire a populației, ambulatorul medical și alte
întreprinderi auxiliare colhozului, au primit un nou aspect drumurile
din localitate.
Regimul stalinist în relațiile sale cu populația locală proceda
după principiul ”cine nu-i cu noi, este contra noastră”. Primarii
satului și alte autorități, ca să nu nimerească sub verdictul ”dușmani
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ai poporului” erau nevoiți sa fie foarte precauți în activitatea lor.
Lipsa de vigilență era plătită scump. Despre un caz de acest fel
își amintea un om simplu și cinstit din Cupca – Plevan Ion, care
a străjuit primăria satului peste 20 de ani, începând cu anii grei de
după război. În sat bântuia seceta, foametea și bolile (1946-1947).
În post de primar își făcea serviciul Cimileac Emil. Acest om ajuta
foarte mult lumea din localitate. În taină îi prevenea pe consăteni
dacă apărea un oarecare pericol din partea organelor represioniste din
raion (percheziții, razii, arestări) Peste un timp, Emil a fost anunțat
de colaboraționiștii NKVD-ului, a fost arestat, judecat și trimis pe
mulți ani la munci silnice în minele din Vorkuta.
Același străjer peste mulți ani și în alte timpuri a destăinuit și
o altă taină despre un primar de pe la sfârșitul anilor 40, care și după
ieșirea lui din post, cu râvnă îndeplinea toate poruncile organelor
de sus. Acest slujitor al regimului a participat la alcătuirea listelor
familiilor celor deportați în regiunea Irkutsk în anul 1951. Tot acest
venetic împreună cu secretarul de partid – veneticul Martiniuc,
șoferul colhozului Costețchi și încă câțiva adepți ai regimului
existent, noaptea târziu, în toamna anului 1962 a dărâmat cele două
capelițe din sat.
Din considerente etice nu îi spun numele, deoarece copiii și
nepoții ce sunt în viață nu poartă nici o vină.
Alte instituții. Au funcționat permanent biserica ortodoxă,
subordonată Patriarhatului din Moscova, școala nr. 1 și școala nr.
2, grădinițele de copii a colhozului și cea de stat, clubul, biblioteca,
ambulatoriul medical, oficiul poștal, asociația întreprinderilor de
alimentare publică, cârmuirea colhozului, filiala casei de economii
a băncii din Hliboca. Despre activitatea acestor instituții pe larg s-a
vorbit în capitolele cărora aparțin.
Gara (fig. 88) până în anul 1944 poartă denumirea ”Gara
Suceveni” cu toate că se află la câțiva zeci de metri de hotarul cu
satul Suceveni. Trenul de pasageri se oprea și la intersecția căii ferate
cu șoseaua din centrul satului. Acest loc purta denumirea de ”Halta
Cupca”. După instaurarea puterii sovietice, gării i s-a dat denumirea
”Cupca”, iar ”Halta” a încetat să funcționeze.
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Fig. 87. Localul sovietului sătesc din Cupca

Fig.88. Gara din Cupca. Foto anul 2000
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VIII. FIII SATULUI
1. Aurel Alerguș
Născut la 13 iulie 1964 în satul Cupca
în familia lui Mihai și Domnica Alerguș.
Studii medii generale a obținut în școala
din satul natal. În 1986 a absolvit Institutul
agricol din Chișinău pe specialitatea
inginer-mecanic.
După
terminarea
Institutului agricol și-a început activitatea
de muncă în calitate de inginer principal
în colhozul din satul natal (1986-1987).
În continuare a ocupat diferite posturi de
conducere în artelul agricol „Pricarpatie”
(1987-1992).
Între anii 1992-1996 este director la
fabrica de cărămizi. Între anii 1997-1998
– învățător la școala medie din Cupca. Din 1998 locuitorii satului în
repetate rânduri, fără întrerupere, i-au încredințat postul de primar al
comunei Cupca.
În acest timp, primăria susținută activ de locuitorii satului și corpul
didactic, câștigă două concursuri de investiții transfrontaliere. Astfel
grand-urile obținute au fost folosite pentru îmbunătățirea condițiilor
de instruire și educare a elevilor. Pentru necesitățile locuitorilor și
transportarea elevilor la școală satul a primit un autobus.
Sovietul sătesc Cupca a contribuit la deschiderea întreprinderilor
private în sfera comerțului, deservirii, prelucrării lemnului.
O însemnătate deosebită pentru locuitorii comunei a avut
hotărârea adoptată la sesiunea sovietului sătesc cu privire la folosirea
limbii române, paralel cu limba de stat ucraineană, în toate sferele de
activitate pe teritoriul satului Cupca.
Căsătorit din anul 1995. Împreună cu soția Elena, învățătoare la
școala din localitate, cresc și educă doi copii: Andrei și Alexandru.
2. Dragoș Bicer
S-a născut în Cupca la 7 ianuarie 1935 în familia agricultorilor
Lazăr și Maria Bicer, având ca frați pe Vasile și Grigore, surorile
Ecaterina și Viorica. Studii de 7 clase a primit în școlile din satul
natal între anii 1943–1950. În ani 1950-1954 primește studii în școala
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pedagogică din orașul Cernăuți, pe care o
termină cu mențiune, primind calificare
de învățător la clasele primare I-IV.
Primul an școlar de serviciu
1954-1955 îl face la Școala medie din
Mejdurecie, raionul Storojineț. Următorii
trei ani (1955-1958) face serviciul militar
în termen. Se demobilizează în grad de
sergent superior. În continuare, fără
întârziere, revine la munca pedagogică,
fiind numit învățător la clasele primare,
școala de 7 ani nr.1 din satul Cupca,
raionul Hliboca. Între anii 1959-1965
primește studii superioare prin corespondență la Institutul pedagogic
de Stat ”T.G. Șevcenco” din Tiraspol R.S.S Moldovenească, pe
specialitatea geografie. De curând este calificat învățător de categorie
superioară. Din anul 1960 predă geografia și științele naturale în
aceeași școală.
În anul 1974 este numit director. În acest post conduce școala
nr.1 din Cupca timp de 23 ani. În acest timp școala, în fruntea căreia se
afla, se clasează printre primele școli de acest tip din raion. Părăsește
postul de director în 1997, dar continuă activitatea pedagogică. Se
pensionează în anul 2000.
Căsătorit din anul 1962 cu consăteanca Magdalina Morar. În
familia lor s-a născut unica fiică Elena, care la vârsta respectivă a
primit studii în Școala pedagogică din orașul Orhei și în Institutul
Pedagogic din orașul Bălți – R.S.S Moldovenească. A decedat în
anul 2005.
3. Constantin Bogdaniuc
Originar din Cupca. S-a născut în familia lui Vasile și Eufrosina
Bogdaniuc la 29 iunie 1930. O parte din copilăria sa și anii de
adolescență i-a petrecut în străinătate. Noaptea spre 13 iunie 1941,
la vârsta de 11 ani, a fost deportat de regimul stalinist în nordul
Kazahstanului împreună cu părinții și sora mai mare – Elisaveta. A
trecut prin toate suferințele create de înstrăinare, de foametea din
anii secetoși 1944-1945 din acele locuri. S-a întors la baștină în anul
1946 când și aici au fost anii neroditori 1946-1947.
Realitatea vieții, în care a nimerit, i-a întrerupt și anii de școală.
După reîntoarcerea din exil, frecventează școala nr. din Cupca, pe care
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o absolvește în anul 1949 cu certificatul de
7 clase. În același an se înscrie la școala
pedagogică din Cernăuți, pe are o termină
cu mențiune în anul 1953. A obținut studii
superioare prin corespondență la Institutul
pedagogic ”Aleccu Russo” din orașul Bălți
R.S.S Moldovenească, pe care îl termină
în 1961 pe specialitatea profesor școlar de
matematică.
Lucrează pedagog din 1963. Primii
11 ani predă matematica în cele două școli
din Cupca. Iar între anii 1964-1966 se
află în post de director în Școala nr.2 din
localitate. În acest timp reușește să obțină
documentația tehnică și să pună temelia la construcția noii școli de
pe deal. Construcția a fost finalizată de următorul director. După anul
1966 continuă activitatea pedagogică în școlile din satele Pătrăuții
de Jos și Pătrăuții de Sus, raionul Storojineț. Se pensionează în anul
1979.
Căsătorit din 1963 cu colega de profesie Ecaterina (născută
Grijicu) din satul Pătrăuții de Jos. Copii n-au avut.
4. Lazăr Druciuc
S-a născut în anul 1939 în familia
țăranilor Semion și Eleonora Druciuc din
satul Cupca. În 1955 termină școala de 7
ani din localitate. În continuare absolvește
școala de mecanizație din Prisăcăreni
(1958), școala de contabili din Rarancea
(1963), tehnicumul agricol din aceeași
localitate (1965). Prin corespondență
obține studii superioare la Universitatea de
Stat din Cernăuți, facultatea de economie
(1974).
S-a încadrat în muncă ca economist
în colhozul din Tărășeni (1965-1966),
în colhozul din Cupca (1966-1971), la
fabrica de conserve din Molodia (19731977).
Mai mulți ani a fost ales ca primar al sovietului sătesc: în satul
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Cupca între anii 1971-1973 și 1980-1994, în satul Corcești – 19771980.
Din 1994-1999 a deținut diferite posturi în secțiile sovietului
raional și a Administrației raionale de stat Hliboca. În anul 1999 s-a
pensionat.
Aflându-se la postul de primar, conlucrând cu cârmuirea
colhozului, asociația raională a lucrătorilor din comerț și alte organe
administrative în sat s-au rezolvat mai multe probleme de caracter
social. S-au construit: o clădire nouă a școlii din centrul satului,
podul de beton peste râul Siretul Mic, două magazine, clădirea nouă
a ambulatoriului medical, dotată cu mașină de salvare. Tot în acest
timp s-a început construirea noii biserici din sat. A fost asfaltată
șoseaua centrală a satului ș.a. Oficiul poștal și stațiunea automată
de telefoane au trecut într-o clădire nouă, s-a deschis filiala casei de
economii a Băncii din Hliboca.
Este căsătorit cu profesoara Elza Lujețcaia. Au crescut și educat
trei copii: Valeriu, Elena și Ludmila.
5. Iancu Popescu
Născut la 3 februarie 1943 în familia tinerilor căsătoriți Alerguș
Ecaterina Gheorghe și Popescu Ilie Gheorghe, funcționar în banca de
Stat a României din orașul Storojineț.
În anul 1944 tatăl, Popescu Ilie, fiind
încadrat în armata română, se retrage în
România și după terminarea războiului
se stabilește cu traiul în orașul Lugoj,
România. Revederea tatălui cu fiul său
a avut loc peste 26 ani – în anul 1970.
A crescut în familia de 6 copii ai
lui Țugui Grațian Constantin, căsătorit
cu mama lui.
În 1969 termină facultatea de
fizică a Universității de Stat Cernăuți
și se încadrează în munca de educație
la școala medie № 2 a satului natal (
azi – CIE Cupca), căreia i-a consacrat
peste 40 de ani.
Experiența bogată de muncă pedagogică și erudiția profundă
în materie i-au permis a-i fi oferite titlul de profesor de fizică de
categorie superioară și distincția „Eminent al învățământului din
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Ucraina”.
Fiind un pasionat amator al jocului de șah, Iancu Popescu în
mai multe rânduri nu numai personal a câștigat titlul de campion
al raionului Hliboca, ci și discipolii săi din cercul de șah, ani de-a
rândul au câștigat acest titlu.
Manifestând o poziție activă față de problemele economice
și culturale ale satului, el în două legislaturi a fost ales deputat în
Consiliul raional Hliboca, unde, activ și dârz apără cu vehemanță
interesele baștinii și locuitorilor ei.
Căsătorit. Soția, Elena Popescu, originară din satul Iordănești,
și-a desfășurat activitatea în aceiași școală în calitate de director
adjunct și profesoară de limba și literatura română. Are trei copii. Fiul
Dorin a absolvit facultatea juridică a Universității de Stat Lomonosov
din Moscova; fiica Iuliana a absolvit Universitatea Politehnică din
Chișinău; fiica Nadia a absolvit facultatea de economie a Academiei
economice de de Stat din București, România.
6. Marian Talaba
S-a născut la 15 ianuarie 1977 în satul Cupca. A pornit spre
arta cântecului la vârsta de 3 ani când a debutat pe scena clubului
din sat cu cântecul popular ”Sanie
cu zurgălăi”. A activat ca solist al
ansamblului vocal al elevilor din
clasele primare. La vârsta de 1213 ani a fost antrenat în ansamblul
vocal al familiei (fig. 68). Primul
instrument muzical la care a
început să cânte din copilărie
a fost acordeonul ”Maliș”. Cu
primele note muzicale a făcut
cunoștință de la tatăl său Ilie,
învățător de muzică. Studii medii
generale a primit în cele două
școli din localitate. Participarea lui
Marian ca vocalist la festivalurile
școlărești i-a predeterminat cariera
de vocalist în viitor. Începând cu
anul 1994 și-a continuat studiile
muzicale la colegiul muzical din Cernăuți ”Isidor Vorobchevici”
și la Academia Națională de Muzică ”Piotr Ilici Ceaicovschi” din
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Kiev. După terminarea studiilor a fost angajat în calitate de solist la
Teatrul Național de Operă și Balet din capitala Ucrainei, a susținut
spectacole și peste hotare: în Elveția, Germania, SUA, Danemarca,
Japonia, Franța, Suedia etc.
În anul 2004, participând la concertul ”Stanislav Maniușzko” din
Varșovia, Marian Talaba a primit invitație de la directorul Staatsoper
din Viena-Ioan Holendor, născut în Timișoara (România) pe care a
acceptat-o devenind solist în opera de stat a Austriei.
Activitatea de solist a lui Marian a fost menționată în repetate
rânduri:
- o apreciere modestă, dar de mare preț pentru solist, la vârsta
de 19 ani, a fost diplomat de onoare ”Novi imena Bucovini” (nume
noi în Bucovina), pentru obținerea biruinței la concursul cu același
nume;
- premiul întâi și medalie de aur la al II-lea concurs internațional
de muzică clasică ”Micola Lisenco” la Kiev, 2002;
- distincția nominală ”Eberhard Waiechter” , înmânată la Viena
pentru interpretarea rolului ”Ismail din Nabucco”;
- laureat al Premiului Cabinetului de Miniștri al Ucrainei și
diplomă ”Pentru realizări în domeniul creației artistice” ș.a
Căsătorit, locuiește în Viena (Austria).
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7. Grigore Timiș
Născut la 11 decembrie 1970 în satul Cupca, raionul Hliboca,
regiunea Cernăuți în familia colhoznicilor Ion și Viorica Timiș. În
anul 1978 se înscrie în clasa întâi la școala de opt ani din satul natal,
pe care o absolvește în anul 1986.
Din acelaș an continuă studiile la
școala medie din Cupca, pe care o
absolvește cu medalie de argint în
anul 1988.
În luna iulie 1988 susține
examenele de admitere și e
înmatriculat la Institutul pedagogic
de stat din Tiraspol, pe care-l
absolvește în anul 1993, obținând
diploma de profesor de geografie și
biologie.
În perioada 1993-1997 a
activat ca profesor de geografie și
biologie și pedagog-organizator în
școlile medii din Cupca, regiunea
Cernăuți și Kamâșovca, regiunea
Odesa. În anul 1995 a fost numit
director al școlii medii din Cupca, post pe care l-a deținut până în
luna martie a anului 2005, când a fost numit în calitate de adjunct
al șefului Administrației Raionale de Stat Hliboca, în cadrul căreia
era responsabil de sfera umanitară în raion, precum și de aplicarea
proiectelor Fondului Ucrainean de Investiții Sociale. În rezultatul
aplicării proiectelor respective, a fost îmbunătățită calitatea
principalelor servicii sociale la nivelul a 16 comunități teritoriale din
raion.
În mai 2006 a fost ales vicepreședinte al Consiliului Raional
Hliboca, funcție pe care a deținut-o până la finele cadenței.
Activitatea în cadrul Consiliului Raional a fost plină de acțiuni
practice concrete, orientate la dezvoltarea economică și sporirea
calității vieții populației, responsabil de realizarea programelor “Casa
proprie”, programelor și proiectelor de colaborare transfrontalieră,
de munca cu Fondul Ucrainean de Investiții Sociale, de aplicarea
Programului ONU “Dezvoltare locală, orientată la comunitate”. A
contribuit la dezvoltarea activă a conlucrării cu diverse fonduri și
furnizori de grand-uri și, nemijlocit, cu cei care au elaborat peste 15
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proiecte cu caracter local și transfrontalier.
A contribuit la crearea a peste 20 de organizații publice și agenții,
este fondator și președinte al organizației publice “Glybocina”. În
calitate de deputat în Consiliul Raional Hliboca de trei legislaturi,
a activat fructuos în cadrul comisiilor pentru buget și finanțe,
învățământ și știință. Este președinte al comisiei permanente a
Consiliului Raional Hliboca de legislatura a șasea pe problemele
cooperării transfrontaliere, antrenarea investițiilor și problemelor cu
caracter social.
Între anii 2005-2012 practică activ în viața politică și socială a
raionului. Din anul 2011 întreprinzător privat, prestând servicii în
elaborarea și aplicarea proiectelor, precum și în întrenarea mijloacelor
bănești sub formă de grand-uri pentru comunitățile teritoriale din
regiunea Cernăuți. Din octombrie 2014 - deputat al poporului în
Parlamentul de la Kiev.
Căsătorit. Soția, Rodica Timiș este fondatoare a organizației
publice “Plai”. Împreună cresc și educă doi copii. Fiica Irina este
studentă la Universitatea Națională “Iurii Fedcovyci” din Cernăuți,
iar fiul Alexandru elev la CIE Cupca.
8. Viorel Timiș
S-a născut la 05.06.1949 în satul Cupca, într-o familie de țărani
gospodari de credință ortodoxă a cantorului bisericesc Vasile Timiș
și a soției sale Magdalina. În anul 1964 termină 8 clase în școala din
localitate. Studii de 9-10 clase primește în școala medie din satul vecin
Pătrăuții de Sus (anii 1964-1966). În anul
1967 se înscrie la școala medie tehnică de
construcții din orașul Cernăuți. Primește
studii prin corespondeță, pe care le
termină în anul 1973 după demobilizarea
de la serviciul militar în termen.
Din 1972 lucrează în colhozul
local în calitate de inginer constructor.
Toată viața matură și-o consacră acestei
profesii. După destrămarea statului
sovietic, cunoștințele lui profesionale și
chemarea sufletească au fost îndreptate
spre construirea lăcașelor sfinte. Despre
munca plină de abnegație a acestui om la
construirea bisericii noi din Cupca (anii
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1991-1995), clopotniței și casa bisericii în anii următori, în calitate
de șef de șantier sau arhitect s-a scris amănunțit la paragraful V.2. a
monografiei de față. Rămâne de adăugat că tot acest inginer inspirat
în profesia sa, participă la construirea bisericilor din satele vecine
Corcești și Pătrăuții de Sus. În ceea ce urmează a continuat tradiția
tatălui său, slujind în calitate de cantor bisericesc în satul Corcești.
Viorel a fost și a rămas un folclorist, poate de neîntrecut, în Cupca
și a participat la activitatea artistică amatoricească, cântăreț în corul
satului și bisericesc. Nunțile tradiționale din localitate riscă să fie
mai puțin vesele fără participarea acestui cunoscător al obiceiurilor
populare.
Căsătorit din anul 1972 cu consăteanca Ecaterina. Au crescut
două fiice – Margareta și Marilena.
9. Tudor Țâbuleac
S-a
născut
în
familia
agricultorilor – colhoznici Țâbuleac
Petru și Elena la 22.02.1958 în satul
Cupca, raionul Hliboca. În această
localitate și-a petrecut anii copilăriei
și cei de școală.
A absolvit școala medie
din Cupca (anul 1975), școala
profesională din satul Prisăcăreni
(1976) pe specialitatea mașinist
de excavatoare, apoi facultatea de
biologie a Universității de Stat din
Chișinău (1981), doctorantura de
pe lângă aceeași facultate (1984),
obținând titlul de doctor în biologie.
Absolvește și a doua facultate
”Ecologie și expertiză ecologică” în Universitatea M. V. Lomonosov
din Moscova (1990).
În câmpul muncii a debutat în calitate de cercetător științific
(1984-1986) în domeniul paleontologiei la Muzeul Naturii din
Chișinău. În anul 1987 s-a transferat la Institutul de Zoologie al
Academiei de Științe din Chișinău, unde activează ca cercetător
științific ornitolog până în anul 2000, desfășurând o vastă activitate
în acest domeniu, realizată în peste 50 lucrări științifice publicate în
diferite reviste științifice de profil. Tema directoare a cercetărilor a
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fost ”Evidențierea mecanismelor ecologice și comportamentale de
adoptare a populațiilor de părări la schimbările antropice ale mediului
de trai”.
A desfășurat și o vastă activitate de popularizare a științei,
publicând în revista ”Scânteia leninstă”, ”Noi”, ”Artemis” și altele
cunoștințe din domeniul biologiei și ecologiei.
În prezent studiază relația specie-habitat la păsările din Spania
în colaborare cu colegii de breaslă locali. Se studiază relația între
abundența populațiilor de păsări în ecosistemele silvice și factorii de
structură ai mediului ambiant.
10. Radu Todorescu
Născut la 02.02.1958 în satul Cupca în familia pompierului
local Petru Todorescu și soția lui Elena. Studii de 11 clase a primit în
școala medie din localitate, pe care a absolvit-o în anul 1975. Între
anii 1975–1978 învață în școala tehnică de
pompieri din orașul Livov a Ministerului
Afacerilor Interne (MAI) din URSS. Prin
corespondență, în anul 1987, absolvește
cu mențiune Academia de pompieri din
Moscova a MAI din țară.
Din 1978 lucrează în Direcția
Afacerilor Interne (DAI) din regiunea
Cernăuți, secția ”Paza contra incendiilor”,
corpul pompieri, pe care l-a condus mulți
ani la rând (1978-1995). Fiind apreciat
pozitiv în cariera sa de pompier, a avansat
în serviciu în scurt timp primește gradul
de locotenent – colonel. Pentru munca
perseverentă a fost menționat cu diplome
de merit și decorat cu mai multe medalii,
dintre care ”Lucișii rabotnik pojarnoi ohranî MVD S.S.S.R.” , ”Za
besuprecinuiu slujbu”.
Căsătorit din 1982 cu consăteanca Olga (născută Oliva).
Împreună au crescut doi copii: fiul Alexei și fiica Ludmila.
A decedat tragic la 30.09.1995 în timpul unei furtuni într-un
accident rutier la întoarcerea din deplasarea de serviciu din orașul
Kiev.
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11. Valerian Tovarnițchi
Născut la 11.09.1950 în satul Șirocaia Poleana, raionul Hliboca,
regiunea Cernăuți în familia pedagogilor
Aurel și Iulia Tovarnițchi. Valerian încă nu
împlinise vârsta de un an când părinții lui
au trecut cu serviciul la școala din Cupca,
unde pentru totdeauna s-au și stabilit cu
traiul. Pentru Valerian Cupca a devenit satul
său natal. În anul 1974 absolvește școala
de 8 ani din această localitate, iar în 1966
termină școala medie (clase 9-10) din satul
vecin Carapciu.
Studii
superioare
primește
în
Institutul Politehnic din Chișinău, R.S.S
Moldovenească pe specialitatea inginerconstructor tehnolog, pe care îl absolvește în
1973.
A fost încadrat în munca activă la Institutul „Mold-NIIstromproiect” actualul ”Inmacomproiect”, Recepția de Stat la uzina
de beton armat nr.1 Chișinău. Din anul 1992 muncește în cadrul
Ministerului Arhitecturii și Construcțiilor, reorganizat pe parcursul
anilor în ”Ministerul Construcției și Dezvoltării Regionale” în post de
consultant superior la Direcția Construcții, materiale de construcție
și tehnologii moderne.
Căsătorit. Împreună cu soția Natașa au crescut și i-au dat studii
superioare unicului copil Iulian. Locuiește în orașul Chișinău,
Republica Moldova.
12. Constantin Ungureanu
Născut la 17 aprilie 1968, originar din Cupca, raionul Hliboca,
regiunea Cernăuți. A absolvit școala medie din Cupca în anul 1987
cu medalie de aur. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității
Pedagogice Ion Creangă din Chișinău (1992). În anii 1992 – 1996 –
doctorant la Institutul de Istorie dn Chișinău. În mai 1997 susține teza
de doctor în istorie cu titlul: ”Evoluția etno-demografică a Bucovinei
în perioada 1774-1850”.
A obținut prin concurs câteva burse de cercetare și documentare
la München - Germania (1994-1995, 2000 și 2003) și Viena –
Austria (1999 și 2004). Participant la mai multe conferințe științifice
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internaționale, desfășurate în Austria
(Viena),
Germania
(Augsburg),
România (București, Cluj-Napoca,
Constanța, Iași, Rădăuți, Suceava și
Târgu-Mureș) și Ucraina (Cernăuți).
Autorul lucrării ”Bucovina în
perioada stăpânirii austriece 17741918”, Chișinău 2003, coautor al
studiului ”Românii din Ucraina între
trecut și viitor Vol.I, Românii din
reg. Cernăuți”, Cernăuți, 2005, și al
manualului ”Din istoria ținului natal
(regiunea Cernăuți)”, Cernăuți 2002.
A publicat peste 50 articole științifice
consacrate în principal istoriei Bucovinei
în perioada stăpânirii austriece.
În prezent e cercetător științific
superior la Institutul din Istorie, Stat
și Drept al Academiei de Științe din
Moldova.
13. Valentina Ungurean
S-a născut la 21 noiembrie 1935 în satul Cupca. A crescut
unicul copil în familia lui Toader și Alexandra Ungurean. De copil
mic rămâne fără tată care a murit în lagărul sovietic de prizonieri
din Transnistria în al II-lea război
mondial.
În timpuri grele mama sa s-a
stăruit din răsputeri, ajutând-o pe
Valentina să primească studii. În anul
1951 Valentina a terminat 7 clase
în școala din localitate, în 1955 școala pedagogică din Cernăuți. Fără
frecvență în anul 1965 absolvește
Institutul pedagogic ”Alecu Russo”
din orașul Bălți, facultatea de limbă
și literatură moldovenească.
Activează fără întrerupere
pe tărâmul pedagogic timp de 37
ani (1955-1992) în școala medie
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necompletă nr.1 din Cupca, în calitate de învățătoare la clasele
primare, iar între anii 1961-1968 și ca profesoară de limbă și literatură
rusă. Ani la rând a condus întrunirea metodică raională a învățătorilor
din clasele primare.
Pentru succesele obținute în instruirea și educația copiilor în anul
1973 a fost distinsă cu insigna ”Eminent al învățământului public”,
iar în 1977 – cu titlul de ”Învățător emerit al R.S.S.U”.
Căsătorită. Împreună cu soțul Ion Sacaliuc au crescut doi copii:
Mircea și Valerian.
Se pensionează în anul 1992.
Despre autor
14. Domețian-Modest Cucuruz
Originar din Cupca. Născut la 22 februarie 1934 într-o familie
numeroasă, al șaptelea copil din cei 10 ai lui Nicolai și Magdalina
Cucuruz. A terminat școala de 7 ani din localitate în 1949, școala
pedagogică din Cernăuți în 1953.
Studii superioare a obținut prin
corespondență la Universitatea de
Stat din orașul Cernăuți, facultatea de
fizică și matematică pe specialitatea
matematică, profesor școlar de
matematică. Diplomat în anul 1966.
A predat matematica în școlile
din satele vecine Ropcea (1953-1954),
Podlesnoe (Iordănești 1957-1959),
Carapciu (1959-1960). În continuare,
timp de 43 ani îi consacră activității
pedagogice în școlile din satul natal
Cupca: nr.1 (1960-1974), nr.2 (19752003). În aceste două așezăminte de
învățământ s-a aflat în post de director timp de 32 de ani.
În anii 80 primește gradul de calificare profesor școlar de
categorie superioară distins cu insigna Ministerului Învățământului
din R.S.S.U, eminent al învățământului din Ucraina și cu diplomă de
merit al aceluiași organ de stat.
În viața socială și de culturalizare a populației și-a adus
contribuția la păstrarea tradițiilor și portului popular din localitate.
Activitatea artistică amatoricească al colectivelor pedagogice devine
cunoscută peste hotarele satului și raionului.
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La 18.02.1990 a condus adunarea de constituire a filialei din
Cupca a Societății Regionale pentru Cultură Românească ”Mihai
Eminescu” din Cernăuți, inițiată de corpul didactic.
În perioada democratizării vieții sociale (după anul 1961) au
apărut interesele consătenilor,
fiind alesul lor în consiliul
raional Hliboca, de legislaturile
a II-a și a III-a (anii 1994-2002).
Și-a făcut serviciul militar în
termen între anii 1954 și 1957
fiind demobilizat în grad de
locotenent.
Căsătorit din 1960 cu
colega de profesie Elena
Morar din Cupca. Au doi
copii: fiica Margareta a
terminat Universitatea din
Chișinău, fiul Nicolai a primit
studii superioare la Institutul
Politehnic din acelaș oraș.
S-a pensionat în anul
2003, în continuare s-a ocupat
cu scrierea monografiei ”Cupca, un sat din Bucovina” (partea a II-a,
perioada sovietică).

Familia lui Nicolai și Magdalina Cucuruz (foto 1948)
Pe scaune părinții Nicolai și Magdalina, ginerele Gheorghe.
În față fiii Domețian, Valerian, Constantin, Octavian. În spate fiicele
Octavia, Alma, Aurora, Victoria.
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Frații Cucuruz: Octavian, Domețian, Iancu, Constantin, Valerian
(foto 1968)

15. Iancu Cucuruz
S-a născut la 2 iunie 1925 în Cupca în familia numeroasă a lui
Nicolai și Magdalina Cucuruz. Primele 5 clase primare le face în
comuna natală. Urmează 7 clase de liceu la Liceul „Regele Ferdinand”
din Storojineț între anii 1937-1940 și 1941-1944, iar clasa a 8-a în
refugiu la liceele „Aurel Vlaicu” din Orăștie și „Traian Doda” din
Caransebeș. În 1945 lucrează ca ajutor de notar în satele Cricova și
Știuca din județul Severin. Urmează apoi facultatea de agronomie
din București (1945-1948), facultatea de îmbunătățiri funciare din
Galați (1949), obținând titlul de inginer pentru îmbunătățiri funciare.
Între anii 1949-1951 lucrează ca inginer proiectant și șef al unității
de studii și proiectare pentru îmbunătățiri funciare din Iași, iar între
anii 1951-1953 ca inginer proiectant în centrala din București a
institutului.
Între anii 1953-1961 lucrează în cadrul Ministerului Agriculturii
ca șef de serviciu. Din 1961 până la pensionare 1965 a deținut funcția
de adjunct al șefului de grup pentru îmbunătățiri funciare din Comitetul
de Stat al Planificării (C.S.P.) din București, în care calitate a răspuns
de aplicarea programului național de irigații, desecări și combaterea
eroziunii în România. A elaborat mai multe studii și proiecte de
specialitate și a publicat lucrarea „Lacuri mici de acumulare pentru
irigații”. Fiind considerat mare specialist în meserie, a fost trimis de
mai multe ori în străinătate pentru perfecționare.
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Este căsătorit cu colega sa de facultate Afrodita Cojocaru cu
care are o fiică, Raluca, economistă, specializată în comerț exterior.
Locuiește în București.
16. Octavian Cucuruz
Născut la 9 iulie1936 în satul Cupca. Termină 7 clase în școala
din satul natal în anul 1951. Continuă studiile la școala pedagogică
din Cernăuți, pe care o absolvește în 1955. Lucrează ca educator în
orfelinatul din satul Carapciu, raionul Hliboca (1956-1959). Primește
studii superioare la Universitatea de Stat din Cernăuți facultatea de
fizică și matematică, pe specialitatea fizica, profesor școlar de fizică
(1959-1964).
După terminarea studiilor la facultate este numit la școala
de cultură generală din satul Ropcea raionul Storojineț în calitate
de profesor școlar de fizică. Din anul 1967 se transferă în post de
inspector școlar la secția raională a învățământului din Storojineț.
În anii 1985-1994 se încadrează ca învățător la școala-internat din
satul Ropcea. Între anii 1994-2005 se află în post de președinte al
sindicatelor lucrătorilor din învățământ, raionul Storojineț.
În 1987 este destins cu insigna Ministerului Învățământului din
R.S.S.U. „Eminent al învățământului din Ucraina”
Printre numeroasele alte distincții – Diploma de merit a
Comitetului republican al sindicatelor lucrătorilor din învățământ.
În 2003 e decorat cu premiul O. Popovici, iar în 2004 cu diploma
de onoare a Comitetului Central al sindicatelor din învățământ și
știință.
Căsătorit. Împreună cu soția Tatiana au crescut și educat doi
copii: fiul Nicolai și fiica Diana.
Se pensionează în anul 2005.
17. Constantin Cucuruz
Născut la 21 mai 1938 în satul Cupca. În anul 1953 termină
7 clase. Continuă studiile la școala pedagogică din Cernăuți, pe
care o absolvește în anul 1957. În acelaș an este repartizat la școala
din satul Cireș, raionul Storojineț în calitate de învățător de fizică
și matematică. Între anii 1958-1961 și-a făcut serviciul militar în
termen. După armată se reîntoarce la lucrul pedagogic în aceeași
școală. În anul1967 devine șef de studii. Termină prin corespondență
facultatea de fizică și matematică a Institutului pedagogic din orașul
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Bălți în anul 1969. În acelaș an este numit în post de director al școlii
de cultură generală din satul Cireș, unde activează timp de 6 ani.
Din 1975 este ales președinte al Sovietului Sătesc din satul Budineț,
raionul Storojineț unde activează timp de 23 de ani. Se pensionează
în anul 1998.
Fiind pasionat în jocul de dame, la competițiile republicane din
orașul Odesa (1980), primește titlul de maestru al sportului de dame
internaționale.
Din 2008 – președinte al organizației de veterani ai muncii pe
lângă primăria din satul Cireș, pe bază obștească.
Căsătorit din 1961. Împreună cu soția Maria au crescut și educat
doi copii: Igor și Vitalie.
18. Valerian Cucuruz
Născut la 27 iulie 1941 în satul Cupca. Termină 7 clase în școala
din localitate în anul 1956. Continuă studiile în școala serală din
satul vecin Carapciu, pe care o absolvește în anul 1960. Între anii
1961-1964 își face serviciul militar în termen. După demobilizare,
prin corespondență învață la tehnicumul cooperativ din Cernăuți
pe specialitatea merceolog. În muncă se încadrează în anul 1965 în
calitate de administrator al asociației sătești de consum cu sediul
în satul Cupca. Din 1968 – președinte al asociației de consum din
Porubna. După anul 1970 se reîntoarce la locul vechi de muncă
în Cupca. Între anii 1972-1986 îndeplinește funcția de director al
Asociației întreprinderilor de Alimentare Publică cu sediul în satul
Cupca. Această instituție purta răspundere de organizarea alimentării
publice în 9 întreprinderi și 11 cantine școlare. În anul 1968 a fost
construită ospătăria satului, care era bine cunoscută și prețuită de
vizitatori.
În anul 1976 este destins cu insigna „Eminent al cooperației de
consum”.
Între anii 1986-2000 activează în întreprinderea colectivă
„Cupschii” în calitate de administrator. Se pensionează în anul 2001.
Împreună cu soția Maria au crescut și educat doi copii: Violeta și
Nicolai.
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ANEXE
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Corpul didactic în anul 1990
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3. Lista medaliștilor ai școlii medii nr. 2 din Cupca
Numele și
prenumele
1

2

Anul
absolvit

Ulterior a primit studii

3

4

1

Dușceac
Vasile a lui
Gheorghe

1983

Superioare. Institutul de medicină din
orașul Chișinău, specialitatea ginecologie

2

Timiș
Toader a lui
Gheorghe

1983

Superioare. Institutul de medicină din
Chișinău, specialitatea chirurgie

3

Ungurean
Constantin a
lui Vasile

1985

Superioare. Institutul pedagogic Ion
Creangă din Chișinău, facultatea de
istorie

4

Bicer
Constantin a
lui Danilă

1989

Superioare. Institul de medicină din
Chișinău, facultatea de stomatologie

5

Bila Elena a
lui Floarea

1989

Superioare. Institutul pedagogic ”A.
Russo” din orașul Bălți, facultatea de
filologie

6

Bogdaniuc
Iuliana a lui
Vasile

1989

Superioare. Institutul pedagogic din Bălți,
facultatea clasele primare și muzică

7

Popescu
Iuliana a lui
Iancu

1989

Superioare. Institutul politehnic din
Chișinău, facultatea inginer tehnolog

8

Tarâța Rodica
a lui Vasile

1989

Superioare. Institutul pedagogic din Bălți,
facultatea de pedagogie clasele primare
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9

Morar Lucica
a lui Vasile

1990

Superioare. Universitatea de Stat din
Cernăuți, facultatea de limbă și literatură
romănă

10

Plevan Ion a
lui Vasile

1990

Superioara. Universitatea de Stat din
Cernăuți, facultatea de chimie

11

Țugui Vasile
a lui Aurel

1991

Superioare. Universitatea de Stat din
Cernăuți, facultatea de matematică

12

Alerguș
Viorica a lui
Nicolai

1988

Medii de specialitate. Școala de
medicină din Bălți, specialitatea tehnic –
stomatolog

13

Bolocan
Maria a lui
Silvestru

1988

Medii de specialitate. Școala de medicină
din Chișinău, specialitatea moașa

14

Timiș
Viorica a lui
Gheorghe

1988

Superioare. Institutul de medicina din
Chișinău, facultatea de stomatologie

15

Timiș Grigore
a lui Ion

1988

Superioare. Institutul pedagogic din
Tiraspol, facultatea de geografie –
biologie

16

Otcu Aleona a
lui Ion

1994

Superioare. Universitatea din București,
facultatea de economie

17

Tarâța Lilia a
lui Vasile

1994

18

Bicer Maria
a lui
Gheorghe

1995
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19

Bodnariuc
Gheorghe a
lui Vasile

1995

Superioare. Universitatea de Stat din
Cernăuți, facultatea de drept

20

Uzlic
Valentina a
lui Aurel

1995

Superioare. Universitatea de Stat din
Cernăuți, facultatea de geografie

21

Țugui Alina a
lui Aurel

1995

Superioare. Universitatea de Stat din
Cernăuți, facultatea de limbă si literatură
ucraineană

22

Țîbuleac
Odorica a lui
Constantin

1995

23

Bicer
Toader a lui
Gheorghe

1996

Medii de specialitate. Școala medie
tehnică din Chițmani regiunea Cernăuți,
specialitatea juridică

24

Bodnariuc
Constantin a
lui Vasile

1996

Superioare

25

Gîza Mariana
a lui Ion

1995

Superioare. Universitatea de Stat din
Cernăuți, facultatea de drept

26

Timiș
Marilena a lui
Viorel

1996

Superioare. Universitatea de Stat din
Cernăuți, facultatea de filologie

27

Sidac
Eugeniu a lui
Ion

1996

Superioare. Facultatea de economie din
București, România
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28

Druciuc
Ludmila a lui
Lazăr

1996

Medii de specialitate, Școala de medicină
din Noua Suliță, specialitatea moașă

29

Maliborschi
Victor a lui
Ghenadie

1996

Superioare. Institutul de medicină din
București

30

Bicer
Domnica a lui
Gheorghe

1997

Medii de specialitate. Școala tehnică
– profesională, orașul Cernăuți,
specialitatea modelier

31

Palicîrja
Maria a lui
Mihai

1998

32

Suceveanu
Ana a lui Ilie

1998

Superioare. Institutul de medicină din
București, România

33

Țugui Lilia a
lui Petru

1998

Medii de specialitate. Școala de medicină
din Noua Sulița regiunea Cernăuți,
specialitatea moașă

34

Alerguș Olga
a lui Lazăr

1999

Superioare. Universitatea din Chișinău,
facultatea de jurnalism

35

Belici Vasile a
lui Gheorghe

1999

Superioare. Institutul de economie și
drept din Cernăuți, specialitatea economie

36

Sidac Mihai a
lui Ion

1999

Studii medii de specialitate
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Deportările staliniste, s. Cupca
Nr.
Crt.

NUMELE SI
PRENUMELE

Anul
naşterii

Calitatea

1

2

3

4

1901
1912
1937

Soţ
Soţie
Fiica

A murit în
deportare, 1943
A ramas în
Kazahstan
A rămas în
Kazahstan
Deportați în
Novorosiisk, satul
Suhinovka

1909
1916
1936
1940

Soţ
Soţie
Fiu
Fiu

S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
Deportati în
Novorosiisk, satul
Suhinovka

1904
1898
1925
1930

Soţ
Soţie
Fiica
Fiu

S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare in 1946
S-a întors din
deportare în 1946
Deportati în
Novorosiisk,
colhozul “Iskra”

I.

1.
2.
3.

Alerguș Traian
Alerguș Ana
Alerguș
Anastasia
II.

4.
5.
6.
7.

Bogdaniuc
Vasile
Vasile

Bogdaniuc Vasile
Bogdaniuc
Eufrosina
Bogdaniuc
Elizaveta
Bogdaniuc
Constantin
IV.
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Familia
Bodnari
Petru Ion

Bodnari Petru
Bodnari Ana
Bodnari Gheorghe
Bodnari Viorel

III.
8.
9.
10.
11.

Familia
Alerguț
Traian
Toader

Familia
Bolocan
Dumitru
Ion

Observaţii

5
Deportati
în raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”

12.
13.
14.

Bolocan Dumitru
Bolocan Elizaveta
Bolocan Ana

S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
A murit în
deportare în 1943
Deportati în
Novorosiisk,
colhozul “Iskra”

Soţ
Soţie

S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946

V.

15.
16.

17.
18.

Familia
Bolocan
Ion
Dumitru
Bolocan Ion
Bolocan Zamfira

Soţ
Soţie
Mamă

1912
1921

VI.
Familia
Bolocan Ion Ilie
Bolocan Ion

Soţ

Bolocan Floarea

Soţie

VII . Familia
Frătăucean Silvestru
Gheorghe
19.

Frătăucean Silvestru

1892

20.
21.
22.
23.

Frătăucean
Frătăucean
Frătăucean
Frătăucean

1893
1919
1922
1926

Victoria
Mircea
Constanţa
Radu

VIII. Familia
Ionescu Elena Toader
24.

Ionescu Elena

1905

Deportați în
Novorosiisk
După despărțirea
de soție s-a
pierdut fără urmă
S-a întors din
deportare
Deportați
în raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”

Soţ

După despărțirea
de familie a
Soţie dispărut fără
Fiu
urmă.
Fiică A murit în
Fiu
deportare în 1942
A murit în
deportare în 1942
S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
Deportați
în raionul
Novorosiisk
Singură S-a întors din
deportare în 1946
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1
25.
26.

2
IX. Familia Carabovici
Mihai
Carabovici Mihai
Carabovici Zinovia

3

4

1878
1880

Soţ
Soţie

X. Familia Novac Carol
27.
28.

Deportaţi în
Novorosiisk

Novac Carol
Novac Olga

Soţ
Soţie

XI. Familia Nistor
Domnica Tanase
30.

Nistor Domnica

Ovaciuc Ion

32.

XIII. Familia Opaiţ
Domnica
Opaiţ Domnica

33.

Opaiţ Ilie

34.

Opaiţ Casandra

35.

Opaiţ Maria
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S-a întors din
deportare în
1946
S-a întors din
deportare în
1946
Deportaţi în
Kazahstan

1903

Soţie

1880

Soţ

1896
1922
1928
1832

Mamă
Fiu
Fiică
Fiică

XII. Familia Ovaciuc
Ion
31.

5
Deportaţi în
Novorosiisk,
Aktiubinsk
Despărţit de
familie, dispărut
S-a întors din
deportare în 19.

S-a întors din
deportare în
1945
Deportați
în raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”
A murit în
deportare în anul
1942

S-a întors din
deportare în
1946
S-a întors din
deportare în
1946
A murit în
deportare în anul
1944
S-a întors din
deportare în
1946

XIV. Familia Percic Ion

36.

Percic Ion Gheorghe

1896

Soţ

37.

Percic Veronica

38.

Percic Eufrosina

1925
1927

Fiică
Fiică

1906
1906
1936
1937

Soţ
Soţie
Fiu
Fiică

1929

Mamă
Fiu
Noră
Nepot

XV. Familia Petriuc
Toma
39.

Petriuc Toma Ilie

40

Petriuc Casandra

41.

Petriuc Gheorghe

42.

Petriuc eugenia
XVI. Familia Plevan
Ioana

43.

Plevan Ioana

44.

Plevan Constantin

45.

Plevan Eugenia

46.

Plevan Lazăr

XVII. Plevan Ion Lazăr

Deportati
în raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”
Despărţit de
familie, a murit
în lagăr în anul
1944
S-a întors din
deportare în
1948
S-a întors din
deportare în
1948
Deportați
în raionul
Novorosiisk
S-a întors din
deportare în
1958
A rămas în
Kazahstan
A rămas în
Kazahstan
A murit în
deportare în
1942
Deportati
în raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”
A murit în
deportare în
1941
Despărţit de
familie, dispărut
A murit în
deportare în
1941
A murit în
deportare în
1942
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47.

Plevan Ion

48.

Plevan Dumitru

49.

Plevan Ana

50.

Plevan Lazăr

51.

Plevan Gheorghe

52.

Plevan Ion

53.
54.

Plevan Domnica
Plevan Elisaveta

1871
1893
1901
1925
1928
1930

1931
1933

Tată
Fiu
Noră
Nepot
Nepot
Nepot

A murit în
deportare în
1941
A murit în
deportare în
1942
A murit în
deportare în
1943
A murit în
deportare în
1944
S-a întors din
deportare în
1948
S-a întors din
deportare în
1948
Nepoată S-a întors din
Nepoată deportare în
1948
S-a întors din
deportare în
1948

XVIII. Familia Pevan
Toader
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Plevan Toader Ion
Plevan Augustina
Plevan Viorica
Plevan Dănilă
Plevan Arcadie
Plevan Aurora
Plevan Vasile

XIX. Familia Popescu
Gheorghe
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1894
1897
1924
1926
1928
1934
1937

Soţ
Soţie
Fiică
Fiu
Fiu
Fiică
Fiu

Deportati
în raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”

A murit în deportare
în 1944
A murit în deportare
în 1943
S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946
S-a întors din
deportare în 1946

Deportați
în raionul
Novorosiisk*
colhozul
“Oktiabri”

62.

Popescu Gheorghe Ilie

63.

Popescu Ecaterina

64.

Popescu Maria

65.

Popescu Ion

66.

Popescu Arcadie

67.

Popescu Reveca

1880
1890
1920
1922
1925
1934

Soţ
Soţie
Fiică
Fiu
Fiu
Fiică

XX. Familia Popescu
Ion Simion

68.
69.

Popescu Ion Simion
Popescu Elena

Deportați
în raionul
Novorosiisk*
sovhozul
“Kizilkain”
1903

Soţ
Soţie

XXI. Familia Tărîţă
Lazăr
70.

Tărîţă Lazăr Ştefan

71.

Tărîţă Zamfira

72.

Tărîţă Traian

XXII. Familia Tărîţă
Dragoş

A murit în
deportare în
1942
A murit în
deportare în
1942
A murit în
deportare în
1941
A murit în
deportare în
1941
A murit în
deportare în
1943
Nu s-a întors din
deportare

A murit în
deportare în
1943
A murit în
deportare în
1943
Deportată în
Kazahstan

Soţ
1911

Soţie
Fiu

A murit în
deportare în
1945
S-a întors din
deportare în
1946
S-a întors din
deportare în
1946
Deportată în
Kazahstan

199

73.

Tărîţă Dragoş Lazăr

1908

Soţ

74.

Tărîţă Ecaterina

1913

Soţie

75.

Tărîţă Traian

1933

Fiu

76.

Tărîţă odorica

1936

Fiică

77.

Tărîţă Viorica

1939

Fiică

1880
1925

Mamă
Fiică

XXIII: Familia Tărîţă
Floarea
78.
79.

Tărîţă Floarea
Gheorghe
Tărîţă Reveca

XXIV. Familia Tărîţă
Petru Ion
80.
81.

Tărîţă Petru Ion
Tărîţă Ecaterina

Deportată în
Cazahstan
1914
1923

Soţ
Soţie

XXV. Familia Timiş
Magdalina
82.

Timiş Magdalina Ion

1912

Mamă

83.

Timiş Ecaterina

1931

Fiică

84.

Timiş Gheorghe

1934

Fiu
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S-a întors din
deportare în
1947
S-a întors din
deportare în
1947
S-a întors din
deportare în
1947
S-a întors din
deportare în
1947
S-a întors din
deportare în
1947
Deportată în
Cazahstan în
1947
A murit în
deportare în
1944
S-a întors din
deportare în
1946

Despărţit de
familie, dispărut
S-a întors din
deportare în
1946
Deportati
in raionul
Novorosiisk*
sovhozul
“Kâzâlkain”
A murit în
deportare în
1942
S-a întors din
deportare în
1946
S-a întors din
deportare în
1946

85.
86.

Timiş Petru
Timiş Elena

1938
1940

Fiu
Fiică

87.
88.
89.

XXVI. Familia Ţugui
Toader
Ţugui Toader Ion
Ţugui Ecaterina
Ţugui Floarea

A murit în
deportare în
1942
A murit în
deportare în
1942

1868
1875
1923

Soţ
Soţie
Fiică

A murit în
deportare în
1943
A murit în
deportare în
1943
S-a întors din
deportare în
1946

XXVII. Familia Ţugui
Gheorghe

Deportați
în raionul
Novorosiisk ,
satul Kiţalkai

90.

Ţugui Gheorghe Toader

1916

91.

Ţugui Magdalina

1916

92.

Ţugui Toader

1935

93.

Ţugui Vasile

1940

Soţ
Soţie
Fiu
Fiu

A murit în
deportare în
1944
A murit în
deportare în
1942
A murit în
deportare în
1941
A murit în
deportare în
1943
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Tabelul 7 Lista familiilor din Cupca existente în decembrie 1991
Nr.crt Nume de familie

Persoane
(nr)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

210
1
1
5
5
1
210
3
2
71
3
16
7
18
9
10
12
16
5
11
19
2
1
4
12
5
1
5
5
2
6
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Alerguș
Armanaș
Arbuleac
Amarculesi
Amariuța
Amari
Bicer
Bilețchi
Boicescu
Bolocan
Bojescu
Bodnariuc
Belici
Bila
Buraciuc
Balan
Bobu
Belmega
Berezovschi
Bogdaniuc
Buta
Burla
Bodnari
Borcan
Broască
Babalean
Budco
Caitanovici
Cărbune
Cernoivan
Cimileac

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Cibotari
Câmpan
Cojocari
Coroamă
Costinean
Covali
Cozaciuc
Crăciun
Cucuruz
Curucenco
Dohotari
Druciuc
Dulgher
Dugan
Dușceac
Farcaș
Fenic
Florici
Frătăucean
Furnica
Gajim
Galan
Gasâtu
Gâza
Gnida
Gobeli
Golovenco
Grabiuc
Grumeza
Gursal
Iluțan
Ionescu
Irimescu
Jitariuc

13
2
14
2
3
3
4
9
6
1
4
34
11
100
70
14
6
2
1
5
2
6
1
40
1
3
2
5
11
4
11
7
26
2
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Jâjâian
Lazurca
Luțu
Maior
Matveiciuc
Marcu
Martiniuc
Maximaș
Migdalevici
Mihailovici

3
15
24
37
8
19
16
11
2
10

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Mâțac
Moguș
Morar
Morozan
Moscal
Moscalu
Muha
Nedelcu
Nichitin
Nicorici

38
2
38
3
2
4
7
20
4
4

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Nistor
Olari
Oliva
Opaiț
Otcu
Ovaciuc
Paces
Palicârja
Panțâri
Parașciuc
Patraș
Pauliuc
Perju

14
12
7
55
3
32
4
35
7
4
6
13
3
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Percic
Petriuc
Pleșca
Plevan
Pojoga
Poleanschi
Popescu
Procopiuc
Prodan
Redcenco
Rotar
Ruban
Rusnac
Rusu
Sacaliuc
Schipor
Scripcariu
Semco
Serbinovschi
Serman
Sidac
Sidor
Sidoreac
Simeniuc
Simota
Slanina
Spițoc
Strugar
Sturza
Sucevan
Șcrobaneț
Șorodoc
Șpac
Talaba

8
37
2
120
2
2
109
9
8
3
12
2
1
15
18
51
6
1
2
1
18
2
11
10
11
2
3
7
6
27
2
7
12
6
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
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Tarâța
Tcaci
Tcaciuc
Timfac
Timiș
Tofan
Todirescu
Tomașciuc
Tomoi
Tovarnițchi
Tovarovschi
Țâbuleac
Țâțâu
Țugui
Ungurean
Ursu
Ursulean
Uzlic
Varvariuc
Vasca
Vasileniuc
Vatamanescu
Veber
Vladimir
Zegrea
Zahariuc
Zelenivschi

105
2
15
4
84
4
14
6
1
7
13
74
5
117
21
1
13
10
6
3
14
8
6
3
6
12
3

Tabelul 8. Lista prenumelor (nume proprii), bărbaţi din Cupca,
decembrie 1991
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Prenume
Adrian
Alexandru
Anatolie
Andrei
Andronic
Anton
Arcade
Aristotel
Artur
Aurel
Avram
Benoni
Bucur
Carol
Ciprian
Constantin
Corneliu
Cozma
Damian
Dan
Daniel
Danilă
Denis
Dionizie
Domeţian
Dorel
Dorin
Dragoş
Dumitru
Eduard
Efrim
Eftene
Emel
Emilian
Eugen
Ferdinant
Florea
Gheorghe
Gherasim
Graţian
Grigore
Iancu
Igori
Ilie
Iosif
Ion
Iulian
Isai
Iulius

Persoane (nr.)
2
4
4
10
5
1
23
1
3
20
1
1
1
1
1
96
1
1
1
1
2
1
2
2
1
9
7
18
15
1
1
1
1
1
5
1
6
201
1
1
26
1
2
43
1
156
3
1
1
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

208

Iurii
Ivan
Laurenţiu
Lazăr
Lilian
Liviu
Marian
Matvei
Maxim
Mihai
Mircea
Miroslav
Mihail
Nelu
Nicolai
Octavian
Oleg
Orest
Oscar
Paun
Pavel
Petrea
Radu
Roman
Ruslan
Serghei
Severin
Silvestru
Silviu
Simion
Ştefan
Toader
Toma
Traian
Trandafir
Vadim
Valentin
Valerian
Vasile
Veceslav
Vergiliu
Victor
Viorel
Vitalii
Vladimir

2
2
1
35
1
1
11
1
1
36
4
1
2
1
31
4
4
2
1
1
7
58
9
3
3
5
1
3
1
4
7
55
6
6
1
1
9
17
219
1
1
7
13
10
4

Tabelul 9. Lista prenumelor (nume proprii), femei din Cupca,
decembrie 1991

Nr.
crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Prenume
Aglaia
Ala
Albina
Aleona
Alexandra
Alina
Alisa
Ana
Andriana
Angela
Aniţa
Antoneta
Antonina
Arghelia
Aristia
Artimizia
Aspazia
Aurelia
Aurica
Aurora
Balaşa
Casandra
Chilina
Coca
Constanţa
Cornelia
Cristina
Dan
Daniela
Diana
Doina
Domnica
Dorina
Ecaterina
Elena
Eleonora
Elisaveta
Elvira
Elza
Emilia
Eudochia
Eutrudia
Eugenia
Feodora
Felicia
Floarea
Fruzina
Galina

Persoane
(nr.)

4
2
3
8
4
14
1
34
3
5
1
1
1
1
1
1
2
1
17
16
1
4
1
1
1
2
3
2
1
3
3
99
4
77
207
6
7
1
1
1
5
1
8
1
3
75
2
6
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
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Georgeta
Ghilda
Grafina
Greta
Gheorghina
Ina
Inga
Ioana
Ira
Irina
Iulia
Iuliana
Jana
Jenica
Lăcrimioara
Larisa
Licheria
Lida
Lilia
Liliana
Lina
Liuba
Liubov
Livia
Livica
Loreta
Lucica
Lucreţia
Ludmila
Macrina
Malvina
Margalina
Margareta
Maria
Mariana
Marilena
Marina
Marta
Mihailina
Minodora
Nadejda
Natalia
Nataşa
Nelea
Nina
Norica
Octavia
Odorica
Olesea
Olga
Olimpia
Oltea
Oxana
Palagheia
Paraschiva
Rahila

1
1
2
1
3
6
1
2
2
7
1
4
1
1
2
9
1
1
13
3
1
1
1
1
1
1
9
1
9
1
1
51
3
153
10
1
9
3
3
4
8
13
1
3
4
4
1
4
2
19
1
2
7
1
11
4

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Raisa
Raveca
Reghina
Renata
Rodica
Romina
Rozalia
Saveta
Silvia
Silviana
Solomia
Sorina
Stela
Svetlana
Ştefania
Tamara
Tatiana
Tereza
Tudoriţa
Valentina
Valeria
Vasilina
Vera
Vergina
Veronica
Victoria
Violeta
Viorica
Zamfira
Zina
Zinaida
Zinova
Zemfira
Zorica

1
22
1
1
36
1
1
16
30
1
1
1
2
5
1
4
8
1
14
25
1
1
29
1
19
7
7
43
32
1
1
2
1
1
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