
 

GULAGUL GENEALOGIC al familiei MARZENCO 
(Satul Tătărești, jud. Chișinău) 

 

 
 ŢÎRDEA Petru (6 pers.) 

Tatăl Mamei mele, bunelul meu 
(n. 1892 – m.28.03.1942) 

Dosar penal NKVD n.25751 
Mare gospodar al satului. Membru al Partidului 
Naţional-Ţărănesc și primar al satului din 1938 pâna la 
momentul agresiunii sovietice din 28.06.1940. Era 
vizitat de miniștri și prefectul de Chisinău Marcheti. 
(Atestat la pag. 7-8 ale dosarului) 
Deportat în 1941în Siberia cu familia, rupt brutal de 
familie, omorît la 28.03.1942 în lagăr, iar peste trei luni 
- 24.06.1942, condamnat la 8 ani închisoare (omul era 
deja mort), pt  „activitate contrarevoluţionară și 
antisovietică”. (Adica „ptru românism”) 

Omorît în 1942 în IvdelLAG, Sverdlovsk.  
(4 mii km de baștină). 

Soţia sa,  ŢÎRDEA Ana, 
mama Mamei mele, bunica mea 
Dosar NKVD de deportare nr... 

Deportată cu familia (soţul și 4 copii, incl. 2 minori) 
în Kazakhstan. (Ulterior feciorul Mihail a evadat) 
A reveni acasă în 1956 singură, fără soţ și copii. 

Iată-i pe cei treziţi brutal în noapte și deportaţi: 
Tata PETRU – n. 1892 
Mama Ana – n. 1894 
Nicolae, fecior – n. 1918 
Mihail, fecior – n. 1926 (A evadat in 1945) 
Vasile, fecior - n. 1929  
Liuba, noră - n. 1918 

MARZENCO Ion (3 pers.)  
Fratele lui bunicu Alexei unchiul lui 

Tata 
(n.1885 - m.27.03.1942) 

Dosar penal NKVD n.08754 
Mare gospodar al satului. Membru al 
Partidului National-Tărănesc și fost 
primar al satului intre anii 1928-1932. 
Era vizitat de liderii din București și 
Chișinău ai partidului, incl. i-a fost 
oaspete Pan Halippa (înregistrat la 
pag. 6 și 8 a dosarului). 
Arestat și deportat în 1941 cu familia. 
Rupt brutal la gară de familie, 
întemniţat și împușcat la 29.03.1942 
în lagărul Ivdel-LAG, Sverdlovsk, 
fără judecată, pt „activitate 
contrarevolu-ţionară și antisovietică”. 
(Fraza însemna „pentru românism”).  
 
Soţia sa, MARZENCO Liuba (n.1884) 
Dosar NKVD de deportare nr 12712 
deportată în 1941 cu familia - în 
Kazakhstan (Kyzil Orda). 
 (Feciorul Gheorghe, n.1923, a 
murit in 1950 în Kyzil-Orda.)  
A revenit acasă în 1956 singură,  fără 

soţ și copil. Ulterior a plecat în 
România la fiica refugiată, care 

reușise să se salveze de la deportare. 

CUCEREANU Ion 
fratele lui bunica Ana, unchiul lui 

Tata 
(n.1885 – m.1947) 

Fost primar și membru al Part. Naţ. 
Liberal. A murit pe foamete. 

Soţia sa,  
CUCEREANU Ana (3 pers.) 

Dosar NKVD deportare n.301 
deportată cu fiica (fără tată), în 1949, 
ca familie de „contrarevoluţionar și 
antisovietcik”, în reg. Tiumeni. Acolo, 
a mai fost condamnată o dată, la 3 
ani închisoare (Alt dosar...), ptru 
„rezistenţă violentă lucrătorului 
NKVD”. 
A murit în deportare, reg. Tiumeni. 

Fiica, Maria, căsătorită în gulag (soţul: 
Kaufman – neamţ din prizonieri) a 
revenit acasă în 1959, fără mamă. 
Deportaţi brutal, treziţi în noapte: 

1. Mama ANA – n. 1895 - m.1958 
2. Maria, fiică – n. 1938 
3. Dumitru, fecior – n. 1929. 

 
Dumitru a fost arestat și condamnat în 

1947, pe foamete, fiind minor, (Alt 
dosar...) la 6 ani închisoare, ptru 
„furtul” a 2 buzunare de grăunţe. 

Eliberat în 1951. 

CUCEREANU Afanasie (5 pers.) 
(Tenuţă CUCEREANU), fratele lui Bunica 

Ana, unchiul lui Tata 
(n.1880 – m.27.10.1941) 

Dosar penal NKVD n.07657 
Primul gospodar al satului. Politician, lider 
regional al Partidului Naţional-Liberal, primar 
al satului intre 1924-1928 si 1932-1937. Era 
vizitat de liderii din București și Chișinău ai 
partidului, incl. i-a fost oaspete Ion Inculeţ 
(înregistrat la pag. 3-5 ale dosarului). 
Deportat în 1941, rupt brutal la gară de 
familie, apoi arestat pt „activitate 
contrarevoluţionară și antisovietică”  și închis 
în lagăr. 
Omorît în 1941 în IvdelLAG, Sverdlovsk. (4 

mii km de baștină). 
Soţia sa, CUCEREANU Maria 

Dosar NKVD de deportare nr... 
Luată brutal în noaptea de 12.07.1941 cu 
familia (soţul și 2 copii minori), în stare 
gravidă, și deportată în Kazakhstan.  

Al treilea copil (Ion - Vanika) s-a născut în 
tren, spre locul deportării. 

Au revenit acasă în 1957, fara soţ și tata.  
Treziţi brutal în noapte și deportaţi: 

1. Tata AFANASIE – n.1880 
2. Mama Marina – n. 1903 
3. Grigore, fecior – n. 1934  
4. Zina, fiică – n. 1937 
5. Ion  – născut 1941, în drum spre 

gulag.  

MARZENCO Vasile (9+1 pers.) 
fratele lui bunelu Alexei, unchiul lui Tata  

(n.1888 – m. 1971) 
Dosar penal KGB n.017679 

Mare politician basarabean roman. Membru al Partidului
National-Ţărănesc. Fost deputat judeţean și primar al sat. 

Condamnat în 1945 la 15 ani închisoare, pt „luptă 
contrarevoluţionară și antisovietică” (Adica „ptru românism”).
A evadat din KGB și a trăit în ilegalitate 13 ani, incl. prin 
pădurile Ucrainei Apusene, cu Stepan Bandera.  

Feciorul mai mare, Mihail, n.1914. a murit in lagăr 
sovietic, în 1949 (prizonier din Arm. Română) 

Alt fecior, Victor, n.1920 (tatăl cunoscutului cântăreţ 
Anatol Mârzenco), a fost deţinut al regimului Antonescu, la 
închisoarea Jilava. 

Soţia sa, MARZENCO Ioana (1892-1949) 
Dosar NKVD de deportare n.462 

deportată în 1949 cu familia în reg. Tumeni ca „familie de 
contrarevoluţionar român”. (6 pers, incl 3 minori, fără soţul 
care trăia în ilegalitatea, după evadare din pușcăria KGB)  

A decedat (1949) în deportare. 
Copiii au revenit acasă în 1956, fără mamă. 
Iată familia trezită brutal în noapte și deportată în Siberia 
„ptru totdeauna”: 

1. Mama IOANA – n. 1892 
2. Claudia, fiică – n. 1929 
3. Silvia (Sira), fiică – n. 1932 
4. Vasile, fecior – n. 1934  
5. Ion (Vănică), fecior – n. 1936  
6. Olguţa, fiică – n. 1942 

Din deportare, Sira (Silvia) a revenit căsătorită cu 
Gheorghe Ghiaur, deportat din Pănășești (Alt dosar...) și 
cu 2 copii născut în Tiumeni: Vasile (1953) și Zina (1955).  

MARZENCO Alexei 
Tatăl lui Tata meu, bunicul meu 

(n. 1886 – m.1947) 
A îndurat foametea cumplită din 1946-

1947, organizată de conducerea 
bolșevică.  

A murit răpus de foamete înainte de a-i 
reveni feciorul (Ignat) din gulag. Nu și-a 

mai văzut fiica (Maria) din România. 
 

MARZENCO Ana  
(din fam. CUCEREANU) 

Mama lui Tata meu, bunica mea 
(n. 1888 – m. 1938) 

UDREȘTOIU Mitru 
UDREȘTOIU Raia 

Directorul școlii din sat, profesoară 
de română. 

Nașii de cununie ai părinţilor mei  
 
Refugiaţi în 1940 în România cu 

întreaga familie. 

FOCȘA (MÂRZENCO) Olga (2 pers.) 
sora tatei mătușa mea 

(n.1904 – m.1972) 
Dosar NKVD n.422 

Femeie inocentă, de bunătate extraordinară. 
Luată la 6 iulie 1949 în deportare spre Siberia, dar a 
evadat a doua zi din gara Strășeni, din a doua 
tentativă. A trăit în ilegalitate 7 ani.  

Soţul ei, FOCȘA Gheorghe 
cumnatul lui Tata, unchiul meu 

(n.1901 – m. 1963) 
Dosar KGB n.023263 și n.422 NKVD  

Fost primar, membru al Partidului Naţional Liberal. 
După război, lider al unei organizaţii antisovietice 

(atestat la pag. 17-18 ale dosarului). Un caracter de 
oţel. A opus rezistenţă enormă KGB-iștilor. A smuls 

drapelul roșu și a dat foc în public portretelor lui 
Stalin et Ko. 

A evadat în 1949 de la deportări și a trăit în 
ilegalitate peste 4 ani. 

Prins din nou la 23.04.1953 și condamnat la 25 
ani închisoare, regim special, pt „luptă 

contrarevoluţionară și antisovietică” și pentru 
„terorism”  

MARZENCO Ignat  (1 pers.) 
(TATA meu) 

(n.20.12.1912 – m.13.08.1999) 
Dosar KGB n.113113 

Brav Ostaș al Armatei Române 
(Aceste cuvinte sunt scrise și pe crucea 

mormântului său.) 
Fost legionar, primar al satului. Din febr. 

1943 în Armata Română. Căzut prizonier la 
23.08.1944 și ţinut în gulag între 1944-1947. 

 
MARZENCO (ŢÎRDEA) Parascovia  

(MAMA mea) 
(n. 26.07.1915 – m.20.08.1992) 

1946-1947 – îndurat foamete cumplită 
organizată de sovietici, având la 

întreţinere socrul bătrân și 4 copii 
minori. (Nu avea dreptul la ajutoare, 

deoarece tata era în lagăr la sovietici.) 
A născut și a crescut până la maturitate 

– 10 copii sănătoși. (Vezi mai jos.) 

RODIDEAL (MÂRZENCO) Maria 
sora lui Tata, mătușa mea 

(n.1915 – m.1994) 
Refugiată în 1944 în România cu familia.  
A trăit la București. 
 
(Soţul – RODIDEAL Teodor, din Gălești. 
Orb de război, în urma unui 
bombardament aviatic din 1944). 
 
Feciorul – RODIDEAL Petrică (n.1942) 
vărul nostru. Trăiește la București. Mare 
inginer al României. Este director al 
Companiei „Uzinexport” (b-dul Iancu de 
Hunedoara). 

DUMITRU 
(MITICĂ) 
n.2.08.1934 
Îndurat 
foamete 

1946-1947, 
tata fiind în 

gulag 

PETRICĂ  
n.5.10.1939 - 
m. 13.03.2002 

Îndurat 
foamete 

1946-1947, 
tata fiind în 

gulag 

AURICA 
(ANA) 

n.15.04.1942 – 
m. 24.05.2004 

Îndurat 
foamete 1946-

1947, tata 
fiind în gulag 

IGNAT 
(GRIȘA) 

n.23.03.1951 

PAVEL 
n.3.09.1948 

ALEXEI (NELU) 
n.22.04.1944 

Îndurat foamete 
1946-1947, tata 
fiind în gulag. 

Deportat în 1967 
în Uzbekistan, 

sub pretextul de 
„specialist” 

GHEORGHE  
n.4.05.1953 

Jurnalist și autor de 
filme, Agent FIFA. 

Autorul acestui 
„arbore” genealogic 

GULAG. 
Paradoxal: În timp ce 

Kremlinul respingea până și 
scrisorile din familia 

Mârzenco, Gheorghe este 
unicul din această familie 

(dar și dintre jurnaliștii 
Basarabiei), care a reușit și 

să intre în biroul nr. 1 din 
Kremlin… (A luat interviu 
direct de la „ţarul” Rusiei, 
Boris Eltsin – an. 1991) 

ION 
n.25.09.59

PANTELIMON 
n.19.07.1957 

VASILE 
(VALEA) 
n.21.06.55 

FRAŢI 

FRATE 
FRATE 

FRATE 
FRATE 

CUSCRU 

PĂRINŢI 

PĂRINŢI 

PĂRINŢI 

NAȘI 
de cununie 

SORĂ 

SORĂ + 
CUMNAT 

 
FRAŢI 

Alţi 17 veri și verișoare  
ale părinţilor mei 

cu familiile, refugiaţi în 1940 și 
1944 în România. 


