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Cuvânt înainte

 Istoria trebuie să meargă înainte și istoria tot cu 

oameni care au vorbit s-a făcut, nu?  (Lucreția Jurj)

 După definiție,  demnitatea ar însemna 

calitatea de a fi respectabil și respectat. Evident, 

propria noastră imagine asupra demnității se reflectă 

în primul rând în viața cotidiană. Nu suportăm ușor 

să fim jigniți,  drept urmare răspundem la o jignire 

printr-o replică în care calitatea de a fi demn este 

pusă în valoare. Cerem ca părerile noastre să fie 

respectate,  chiar dacă aceste păreri nu sunt neapărat 

adoptate. Încercăm să ne educăm copiii să fie și ei 

respectabili, deci demni, atunci când vor crește mari. 

 Mai mult,  discuțiile despre alți oameni au ca 

subiect tocmai lipsa de demnitate a altor persoane, 

fie ei colegi, cunoscuți,  persoane publice, prieteni cu 

care ne-am certat etc. Ce ne revoltă este situația în 

care îi găsim pe semenii noștri abdicând de la 

demnitate.
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 Oare cât de demni ne considerăm pe noi 

înșine? (Răspuns: suficient de demni,  cel puțin). Oare 

cât de demni îi apreciem ca fiind pe cunoscuții 

noștri? (Răspuns: destul de demni, nu neapărat 

suficient de demni).

 Această carte este dedicată demnității 

individuale. De acolo pleacă totul. Demnitatea este o 

noțiune pe care astăzi oamenii o consideră o calitate 

pierdută, similară cu onoarea samurailor. Nu este 

adevărat. Demnitatea există în fiecare dintre noi, 

însă parcă ne temem să o recunoaștem. În opinia 

mea nu există noțiunea de „demnitate națională” ci 

doar demnitate individuală.

***

 Un bun prieten remarca platitudinea 

vinovată a numelor de străzi din București sau din 

România, nume de flori,  de sentimente (ridicol, nu?), 

de anotimpuri. Și se întreba: există vreo stradă cu 

numele Vasile Motrescu? Dar Gavril Vatamaniuc? 

Sau Toma Arnăuțoiu? Poate Teodor Șușman,  măcar 

Elisabeta Rizea? Nici Gogu Puiu? Ion Gavrilă? Ion 

Paragină? 
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 Aproape toți acești oameni au murit. Unii 

dintre ei au apucat să-și spună povestea,  alta decât 

cea din declarațiile din anchete,  eventual publicată la 

vreo editură obscură, într-un tiraj minuscul. Cine le-

a citit amintirile? Cine mai citește astăzi cărți? Cum 

am putea ajunge online la ele? Am încercat să dau 

de aceste povești și să le fac accesibile pe Internet. Și 

pentru că poveștile contează și nu cel care le citește, 

am rămas  o vreme anonim. Ideal ar fi ca aceste 

persoane să devină notorii.

 Aș vrea să văd și să aud un stadion întreg 

strigând (și să strig și eu) numele lui Vasile Motrescu 

la un concert al trupei Phoenix, cu piese de pe 

ultimul album, compuse pe versurile bucovineanului. 

Ultimul album cu haiduci (Mugur de fluier II – 

Floare de fluier). Cu Baniciu revenit, bineînțeles :).

 Aș vrea să aplaud 30 de minute alături de 

toată audiența la Opera Română premiera operei 

„La Fanciulla del West” în care Ramirez e de fapt 

Arsenescu,  Minnie e o învățătoare din sat iar Rance 

e un căpitan de securitate (să zicem Cârnu, că și-așa 

nu-i știe nimeni biografia). Și ca modernismul să fie 

maxim,  numele personajelor să fie schimbate și în 

libret. (De ce nu? La Amsterdam s-a prezentat recent 
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o producție a operei în decor contemporan – un 

cimitir de mașini, personaje marginale,  iar actul III o 

arăta pe Minnie în chip de Marilyn Monroe sub o 

proiecție cu dolari care cad din cer și cu leul MGM).

 Între timp am aflat că există strada Martir 

Spiru Blănaru în Timișoara (unde în altă parte?). 

Înseamnă că nu am uitat chiar tot…

 O primă carte importantă de citit sau măcar 

de răsfoit este aceea a lui Cicerone Ionițoiu: Rezistenţa 

anticomunistă din munţii României, 1946 - 19581
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Copacul suferinței2

Gavril Vatamaniuc: [...] Pe pârâul Neagului,  care 

e la mică distanţă, la cabane,  era pază. Am trecut 

pârâul s ̧i am urcat într-un anumit loc al Dealului 

Neagu,  unde sunt nis ̧te pietre urias ̧e. Numai din vale 

era intrare spre acea „cetate" s ̧i era un loc 

excepţional pentru supraveghere, în vale aveam 

pârâul, sursa de apă s ̧i o pantă abruptă, strategică,  în 

stânga erau lucrări silvice, de la deal nu putea veni 

nimeni,  ca ̆ci erau peret ̧ii de stânca ̆. Mas ̧inile 

hăitas ̧ilor veneau pe pâraie până când nu mai puteau 

urca; de acolo, activitatea era preluată de poteră.

 Eram într-un loc foarte bun, chiar s ̧i dacă ne-

ar fi descoperit urmăritorii, noi aveam loc de tragere, 

iar ei nu aveau cum să se retraga ̆. Asta urmăream: să 

nu mai fim de găsit la locul de unde au primit foc. 

[...]

 Am stat acolo o lună de zile, sub un brad. O 

lună de zile de adevărat calvar, într-un ger cumplit. 

Toată luna lui februarie s ̧i câteva zile din martie. Am 
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crezut că murim... Şi va ̆ spun ceva ce trebuie ţinut 

minte, luna aceea a fost mai grea decât toate 

închisorile la un loc.

Constantin Hrehor: Uluitor! (Interlocutorul meu 

plânge mocnit...)

Gv.V.: As ̧teptam disperaţi să treaca ̆ prin zona ̆ 

muncitorii,  să ne dea ceva de mâncare. Gerul ne 

storcea s ̧i ultimele puteri. Mâncăm câte o fărâmă de 

pâine s ̧i o bucăţică de slănină s ̧i,  de multe ori, 

zăpadă,  căci la pârâu nu puteam coborî: pocneau 

copacii, cădeau din ramuri gaiţe îngheţate.

 Pe înserat s-a pornit o vijelie mare, prăpădul 

lumii. Stăm sub un copac cu rucsacii pe noi,  cu 

automatul pe braţ,  pândind în dreapta s ̧i-n stânga, în 

acest cos ̧mar [...]

#

7



Cum mi-am plătit datoria externă

 În orașul de provincie în care mi-am petrecut 

copilăria și adolescența, Ceaușescu ajungea destul de 

rar în vreo vizită oficială. Ajungea mai des  incognito, 

pentru vreo partidă de vânătoare prin pădurile 

județului. Ca în orice reședință de județ, existau cam 

două licee considerate mai bune decât celelate, 

pentru că procentul elevilor care reușeau să treacă de 

examenul de admitere la facultate era mai mare. Cei 

care au terminat liceul în anii '80 cred că își aduc 

aminte destul de bine de toate lucrurile astea,  alături 

de practica agricolă,  practica „în producție", 

informările politice, învățământ politic, economie 

politică și multe alte unelte de ideologizare de care 

tinerii UTC-iști probabil că nici nu mai erau 

conștienți, atât de multe erau. 

  Nu știu câți s-au gândit la asta, eu unul m-am 

gândit, că aceia care au absolvit liceul în 1989,  având 

18-19 ani,  au ajuns ca în 2008 sau 2009 să fi trăit 

jumătate din viață în comunism și jumătate în 

postcomunism. E un exercițiu aritmetic util,  care ne 

poate da multe indicaț i i despre impactul 

comunismului asupra mentalității oamenilor. 
#
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  Nu aș putea aprecia câți dintre acești tineri l-

au văzut vreodată pe Ceaușescu de la o distanță 

rezonabilă. Dacă acesta venea într-o astfel de 

reședință de județ, de obicei ținea un speech  pe 

stadion,  unde lumea era adusă și plasată în tribune și 

pe terenul de fotbal, să deseneze cu pancarte diverse 

alegorii patriotice sau lozinci,  mai puțin „reușite" 

decât cele din ziua de azi din Coreea de Nord, dar 

oricum progresele „artistice" erau vizibile de la un an 

la altul.

  Un alt motiv pentru care populația unui oraș  

era dusă încolonată pe stadion era pentru celebrări 

ale diverselor evenimente importante ale politicii 

zilelor acelora. Pentru vreun protest organizat 

împotriva cursei înarmărilor, pentru realegerea lui 

Ceaușescu la un nou congres  al partidului comunist 

etc.

 Îmi aduc aminte de o întâmplare din 1989,  

undeva prin primăvară,  cred că luna mai. Țin minte 

că era numai bine de stat afară îmbrăcat subțire. 

Eram în clasa a XII-a,  ultimul an de liceu.  Și era un 

miting pe stadion,  pentru Ceaușescu. Nu mai țin 

minte pentru ce aberație. Cred că pentru celebrarea 

lichidării datoriei externe a României. Tot orașul era 
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mobilizat la mărețul eveniment. Iar elevii de liceu, cu 

atât mai mult. Îmbrăcați în uniforme,  puteam mai 

ușor să servim drept un fundal de nuanță albastră 

pentru diverse imagini care se compuneau prin 

ridicarea unor cartoane colorate distribuite astfel 

încât să formeze o imagine sau o lozincă. Sau 

puteam servi în grupuri dreptunghiulare albastre 

drept diverse motive așa-zis  estetice, dispuse după o 

experimentată concepție, pe un teren de fotbal.

  Așadar,  având în vedere excepționalul 

eveniment,  ne-au scos din școală și ne-au încolonat 

pe clase. Eu m-am așezat în rând,  mai în spate, 

alături de iubita mea din liceu, special pentru ca 

diriginta (altfel, o doamnă)  să nu ne sâcâie să nu ne 

mai ținem de mână și să nu ne vadă atunci când ne 

sărutam. 

  După vreo trei străzi mărșăluite,  am ajuns la 

o intersecție unde ne-am oprit pentru un motiv pe 

care nu l-am aflat niciodată. Detestam ideea 

mitingului și cum primăvara se dezlănțuise asupra 

noastră,  am luat-o de mână și am tras-o pe fată după 

mine cu un pas foarte grăbit,  ca să ieșim din coloană. 

Am apucat-o pe o stradă pe care nu-mi pot explica 

nici azi de ce mi se părea că ne-am ascunde foarte 
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repede de privirile profesorilor. În realitate, ne-a 

văzut foarte multă lume și diriginta a și strigat după 

noi. Ne-am prefăcut că nu auzim și am luat-o la 

fugă,  să nu ne ajungă din urmă vreun maistru trimis 

să ne aducă înapoi. 

 Nu ne-am uitat în urmă,  ne-am prefăcut că 

nu auzim nimic. Știam amândoi de ce am fugit de 

acolo. Pentru că știam că părinții noștri erau și ei 

convocați fără scăpare la mitingul acela stupid. 

  Am mers la mine acasă și am făcut dragoste 

toată după-amiaza, absolut siguri că n-o să ne 

surprindă nimeni, nici părinții mei, nici vecinii, 

pentru că toată lumea era ocupată să se bucure 

oficial de mari cuceriri revoluționare. Iar eu 

exploram și cuceream muntele lui Venus...

  Ce mișto a fost! 

 A doua zi, am fost luați la refec,  dar fără 

mare amploare,  pentru că diriginta,  o femeie trecută 

de prima tinerețe,  dar încă frumoasă,  fusese văzută 

de un politruc din tribuna oficială că se amuza și 

râdea într-o conversație cu un alt profesor. Ce 

exemplu putea să dea un asemenea comportament 

elevilor care trebuiau educați în spiritul moralei 
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comuniste? Așa că, pe nedrept, biata profesoară a 

fost admonestată,  prelucrată în ședința BOB, iar cei 

doi elevi, care fugiseră din formație ca să petreacă 

niște ore delicioase împreună, n-au mai fost băgați în 

seamă. 

 

 Mama m-a întrebat: „Și unde v-ați dus?" „În 

parc, ne-am plimbat,  chiar nu voiam să merg la 

prostia aia de miting." 
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  Ai mei și-au făcut multe griji,  că se va 

interpreta politic și cu rea intenție la școală,  iar eu 

zâmbeam prostește. De fiecare dată când părinții 

mei mă puneau să le mai povestesc odată ce și cum 

cu fugitul, nu mă gândeam decât la gemetele de 

plăcere pe care le scoteam amândoi în același 

apartament,  cu o zi-două înainte. Și la oboseala 

plăcută de după. Și la sânii ei. Și la ochii ei care se 

închideau când plăcerea devenea insuportabilă. Și la 

tremurul epuizat al trupurilor noastre, secătuite, 

iradiate de senzualitatea celuilalt...

  Eram puțin speriat, totul era ridicol și în 

același timp amenințător. Oamenii păreau să-și facă 

prea multe probleme. Norocul meu era că se 

concentrau mai mult pe dirigintă decât pe mine. Am 

scăpat chiar fără nota scăzută la purtare. 

  Pe de altă parte,  îmi aduc aminte încordarea 

cu care așteptam o veste de la ea, să-mi spună că nici 

de data asta nu rămăsese însărcinată. Era epoca în 

care politica demografică făcea ravagii,  nici urmă de 

anticoncepționale,  moralitatea era mai falsă ca 

oricând. Într-o țară în care poziția sexuală oficială 

era cea a misionarului,  iar sexul oral era privit ca o 

perversiune a unei minți bolnave, sexualitatea în sine 
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era considerată un păcat,  cel al fornicării, precum în 

ipocriziile catolice din Evul Mediu, tot ce conta era 

numai reproducerea, multiplicarea omului nou.

  Apoi,  în parc,  sărutându-ne pe o bancă mă 

țin minte, spunându-i ei că detest comunismul. Nu 

arată bine deloc lumea asta în care trăim. Mă 

gândeam că o să termin liceul, speram să reușesc să 

intru la facultate și apoi aș  fi fost obligat să plec în 

armată. Într-un mod inexprimabil atunci,  dar foarte 

clar pentru mine acum, unitatea militară nu se putea 

asocia cu nimic altceva decât cu un lagăr de 

exterminare. Lipsea exterminarea fizică,  desigur,  dar 

conspectele din cuvântarea tovarășului la congresul 

PCR nu. Dar asta e altă poveste. 

  Și îi spuneam, în timp ce o mușcam ușor și 

erotic de lobul urechii: „Mă fut pe el de comunism. La 

propriu".
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Ce crezi că ești în stare să faci într-o 
situație limită?

 Să presupunem că ești angajatul unei 

corporații, cu multe dintre atributele care 

guvernează aceste firme: un salariu bun,  peste 

medie, care îți permite să-ți faci planuri (casă, 

mașină, copii etc.),  un cod de comportament impus 

de „propaganda” capitalistă,  dar pe care sfârșești 

prin a-l adopta mai mult sau mai puțin conștient. 

Reușești la un moment dat să-ți atingi măcar o parte 

dintre obiectivele care îți definesc viața ca fiind „mai 

bună”.   Politica nu te preocupă prea mult,  fiind 

trivială și promiscuă. Te afectează,  bineînțeles,  totuși 

multe depind de tine în ceea ce privește job-ul: 

urmărești piața muncii,  încerci să-ți faci treaba cât 

mai bine,  cu un ochi și la ce se mai întâmplă prin 

alte firme – clienți, furnizori sau concurenți.

 Studiul istoriei se rezumă la discuțiile cu 

prietenii la un șpriț-viteză în week-end,  pe la un 

team building sau la vreo aniversare. Eventual ai 

vreo obsesie,  dificil de explicat, pe un anumit subiect, 

gen World War II și atunci descarci de pe net o 
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grămădenie de cărți a căror lectură ți-ar putea ocupa 

tot restul vieții.

 De dragul exercițiului mintal, să ne 

imaginăm următoarea distopie: în 2012, sau 2016, 

într-un context internațional foarte nefavorabil, în 

mijlocul unei crize economice profunde,  un partid 

obscur (circa 2000 de membri, cu susținere mult sub 

orice prag electoral)  fraudează alegerile și le câștigă. 

Apoi îndeplinește un deziderat stupid al zilei de azi, 

respectiv face un Parlament unicameral,  cu puteri 

extrem de limitate, cu totul subordonat Guvernului, 
#
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care la rândul său este supus unui corp de control al 

acestui partid-fantomă.

 Procentul pe care și-l însușește incredibil în 

aceste alegeri este de 75% (nu există nici o altă 

explicație decât o fraudă electorală de proporții 

năucitoare),  astfel încât nimic nu-i poate sta în cale. 

Politica promisă va fi una justițiară în care soluția 

economico-morală a ieșirii din criză este să se 

împartă totul la toți în mod egal. Evident, vor fi și 

mulți naivi care vor crede că averile din Top 300 vor 

fi de ajuns astfel încât fiecare să capete câte ceva. Se 

naționalizează absolut toate firmele private, inclusiv 

filiala corporației multinaționale la care muncești, 

aceasta retragându-se din România, în timp ce țara 

noastra este exclusă din UE. Majoritatea 

„mogulilor”,  și cei „buni” și cei „răi”,  sunt arestați 

pentru că sunt considerați vinovați de situația 

economică dezastruoasă a țării. O parte dintre ei 

reușesc să plece definitiv din țară.

 În afară de TVR și România Actualități,  

toate posturile de televiziune și de radio se 

desființează pentru că sunt considerate imorale,  iar 

acum nu se mai transmit decât știri propagandistice 

despre succesele noului guvern, în rest până și 
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manelele au dispărut complet (asta nu-i chiar așa 

rău, în definitiv). Mai există pe Internet, într-o 

clandestinitate completă, ascunse după nenumărate 

proxy-uri și IP-uri dinamice, câteva posturi de radio 

cu știri aparent normale,  cel puțin la nivelul 

limbajului,  dar care nu fac decât să amplifice tot felul 

de zvonuri.

 O mare parte dintre politicienii notorii din 

opoziție,  la câteva luni după alegeri sunt judecați și 

condamnați la pedepse foarte,  foarte mari,  pentru 

trădare. Deși se reintroduce pedeapsa cu moartea,  ei 

totuși sunt condamnați la închisoare pe viață alături 

de unii dintre avocații lor. Puțini dintre ei,  în general 

diplomații și foștii parlamentari europeni,  părăsesc 

țara (mai exact nu se mai întorc din străinătate) 

declarând pe diverse canale că nu vor lăsa lucrurile 

așa, situația va fi restabilită cu siguranță într-un viitor 

apropiat, „maxim 6 luni, hai 1an”.

 Majoritatea prietenilor și colegilor tăi dezbat 

enervați aceată situație după care,  pe rând, încep să 

fie concediați și arestați. O parte se întorc acasă după 

zile,  săptămâni sau luni,  zdrobiți de bătaie,  complet 

schimbați, cu frica înscrisă de acum în ADN, numai 

bună de transmis  urmașilor. Despre alții afli că au 
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murit chiar înainte de a ajunge în vreun arest,  deși 

această știre nu e confirmată de nici un buletin de 

știri și ar putea fi un zvon absurd.

 Peste vreun an ești somat ca în 24h să 

părăsești vila la care încă mai plătești rate (astea nu s-

au desființat, totuși dobânzile au fost scăzute binișor 

la aproape jumătate – ce folos însă, și veniturile tale 

sunt reduse la 10% față de vremurile „de dinainte” – 

ce ciudat, în numai un an, atâtea s-au schimbat!) și 

simultan ești concediat și tu și partenerul de viață. 

Ratele le vei plăti în continuare,  în casă au fost 

mutați niște romi. Copilul nu mai este primit la 

școală pentru un motiv pe care nu-l înțelegi: ești prea 

bogat (deși tocmai ai rămas pe drumuri). Toate 

bunurile la care ții – mașina,  LCD-ul,  DVD-urile, 

cărțile, jucăriile copiilor, mobila,  costumele bune – 

sunt confiscate și împărțite la aurolaci.

 O parte dintre lucrurile mai de calitate (sigur 

ai identificat cravata aia care-ți plăcea)  ți se pare că le 

observi în casa unora dintre oportuniștii care „s-au 

aranjat” găsindu-și un rost pe lângă noua putere și la 

care te-ai dus după ajutor. În urma unei asemenea 

întâlniri, la o săptămână,  ești anunțat pe YMcă ai 

vești dar nicicum nu poți să le primești în scris sau la 
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telefon, pentru că absolut totul se interceptează și 

poate fi interpretat greșit.

 Cu speranță și foarte multă frustrare (între 

timp, un văr și nașii de la nuntă sunt arestați) te duci 

la întâlnire să afli care ți-e soarta, oare prinzi un job, 

oricât de umil? Vestea este însă aceea că,  indubitabil, 

vei fi arestat, întrucât tot cercul tău de prieteni și de 

colegi de departament sunt deja reținuți și cercetați 

(unul dintre ei a murit, era oricum bolnav, dar 

familia nu a fost lăsată să-l vadă și este îngropat nu se 

știe unde). După toate calculele,  te așteaptă minim 

10 ani după gratii pentru vina că nu ai fost sărac 

lipit,  deși între timp tocmai ai devenit. Bun,  zici,  nu 

are cum să dureze,  chiar și dacă te arestează,  această 

aberație va înceta,  nu au cum să ne lase baltă, 

Europa și SUA vor interveni,  iar tipul ăla proletar (ce 

zice că a fost? electrician sau instalator?)  care 

conduce țara,  de care nu ai mai auzit niciodată,  nu 

era nici măcar lider de sindicat undeva, va fi arestat 

iar tu reabilitat – mamă, ce daune morale vei cere 

statului!

 La ONU tocmai s-a comunicat că situația din 

România este intolerabilă și că se vor lua măsuri, 

deocamdată se monitorizează totul,  sateliții militari 
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alcătuiesc o adevărată Cale Lactee pe cerul nopții, 

aici,  la munte, la marginea pădurii,  în satul bunicilor, 

în casa cărora te-ai refugiat. Familia stă la niște 

prieteni,  care sunt ignorați deocamdată de autorități, 

fiind niște obscuri funcționari la o agenție de stat la 

fel de obscură. Pentru cât timp?

 Deodată observi o patrulă care bate violent 

în poartă și te strigă. E ora 4 dimineața.

 În noptieră ai un pistol achiziționat acum o 

lună de la un fost militar dat afară din armată. Zice-

se că unii dintre aceștia s-au opus arestării și au 

omorât sau au bătut niște polițiști,  nu   se știe exact. 

În spatele casei e o grădină de la capătul căreia 

începe pădurea.

CE FACI?

Pe un site, vizitatorii au fost provocați să participe la 

un sondaj de opinie și să aleagă răspunsul potrivit la 

această simplă întrebare. Sondajul se găsește online.
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	 Interesant, nu?

 În realitate, în 1948 și în anii următori, mai puțin 

de 1% dintre români au ales a doua variantă.

 Diverse sondaje din media românească 

încearcă să demonstreze, prin întrebări bine alese,  că 

14%
86%

Ce faci într-o situație limită?

Deschid poarta, n-am ce să pățesc
Iau arma și fug în pădure
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românii ar regreta comunismul. Realitatea anilor de 

început,  a instaurării totalitarismului în țara noastră, 

seamănă însă foarte bine cu scenariul de mai sus.

Dintre cei 1% pomeniți mai sus,  Gavril, Vasile, 

Teodor,  Ion, Spiru,  Gogu,  Nicolae și frații lor 

bulgari,  Goryani,  Ghiorghi sau Gherasim, au ales al 

doilea răspuns.
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Gavril

 Despre uitare și imaginație

 Am văzut un film,  acum aproape un an. Se 

numea Portretul luptătorului la tinerețe. Discuția pe 

marginea acestui film e foarte lungă și include și o 

mișcare politico-socială din perioada interbelică, 

anume mișcarea legionară,  care îmi repugnă. Știam 

cine a fost Ion Gavrilă Ogoranu. Citisem și destule 

cărți despre istoria recentă,  nu eram neprevenit. Un 

singur lucru m-a izbit la filmul amintit și m-a făcut să 

mă gândesc multă vreme la el. Acest lucru era 

replica cel mai des întâlnită pe tot parcursul lui: „Mi-

e foame".

 Am realizat că nu fusesem niciodată conștient 

de greutățile îngrozitoare ale vieții de fugar, fie el și 

haiduc,  ascuns  în pădure timp de mulți ani. Și mai 

ales,  multe ierni. Apoi am citit o carte extraordinară. 

Se numește Muntele mărturisitor3  și este un interviu 

fluviu al unui alt luptător din munți,  Gavril 

Vatamaniuc. Aceleași greutăți incredibile ale 
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supraviețuirii. Pe Ion Gavrilă Ogoranu nu l-am mai 

apucat în viață. Pe Gavril Vatamaniuc am reușit să-l 

întâlnesc în Săptămâna patimilor din 2011. Aveam o 

singură întrebare pentru ei: Cum au putut face 

alegerea aceasta, a unei astfel de vieți?

 Răspunsul l-am aflat și din film,  și din cărți și 

de la Gavril. Dar îl putem înțelege astăzi? Astăzi, 

când timpul ne-a îndepărtat foarte mult de vremurile 

acelea,  când ne simțim tentați să spunem „da, așa e, 

dar lucrurile astea s-au petrecut demult,  toți cei 

implicați sunt oale și ulcele..." Așa că am încercat să 

modific contextul acelei alegeri astfel încât să devină 

familiar cu viața pe care o ducem azi și cu valorile pe 

care le prețuim.  

***

 Viața lui Gavril

 Gavril Vatamaniuc a fost unul dintre puținii 

supraviețuitori ai rezistenței armate anticomuniste. 

Prea mulți dintre cei care au ales o altă cale în fața 

comunizării au devenit eroi prin moarte.

 A fost jandarm  și, după ce luptase un an pe 

frontul de vest, a fost concediat pentru că se 
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contrazicea cu șeful politic în ședințele de spălare pe 

creier. N-a fost legionar și nici simpatizant al vreunui 

partid politic sau al vreunei mișcări.

 S-a ascuns vreun an,  muncind pe diverse 

șantiere din țară, până când a fost încolțit gata să fie 

arestat de poliția politică. În munți,  a făcut parte din 

două grupuri de partizani („Săvuleț/Ghivnici”4  și 

„Vatamaniuc/Motrescu”),  ducând o viață pe care 

mai toți în ziua de astăzi o ignorăm, nefiind 

conștienți de dificultățile ei. El spune că nici în ziua 

de astăzi nu ar putea decide unde a fost mai dificil de 

trăit: în pădure sau în închisoare, cu diferența că în 

pădure îi rămânea demnitatea de a fi liber.

 A fost urmărit de un întreg batalion de trupe 

de securitate (actualii jandarmi, iar pentru cei care 

nu știu, un batalion cuprinde între 150 și 250 de 

soldați) timp de 6 ani. În tot acest timp a sperat într-

o intervenție americană care să salveze România de 

la destinul ei. Împreună cu Vasile Motrescu, frații 

Ion și Gheorghe Chiraș și Vasile Marciuc, a făcut 

opoziție regimului adresând numeroase discursuri, 

#

26

4 mai multe despre aceste grupuri în excelentul articol al lui 
Dorin Dobrincu, Grupuri „minore” din rezistența anticomunistă 
bucovineană (1948-1961) disponibil online.

http://despredemnitate.files.wordpress.com/2011/05/grupuri-minore-in-rezistenta-din-bucovina.pdf
http://despredemnitate.files.wordpress.com/2011/05/grupuri-minore-in-rezistenta-din-bucovina.pdf


scrisori și manifeste anticomuniste oamenilor din 

zona Suceviței. În acele vremuri,  un asemnea gest 

putea atrage chiar condamnarea la moarte (cum a 

fost cazul grupului „Capotă-Dejeu” ai cărui membri 

nu au tras nici un foc de armă,  doar au tipărit 

manifeste anticomuniste).

 Au fost surprinși în trei rânduri de trupele de 

securitate, fiind nevoiți să se apere cu arma. Trei 

soldați și un câine lup de urmărire au murit în urma 

acestor ciocniri. A treia oară a fost capturat și 

condamnat la muncă silnică pe viață după o anchetă 

extrem de dură.

 Iată câteva fotografii de la reconstituirea din 

timpul anchetei. 

 Așa este, în prima fotografie nu are o umbră 

sub ochiul stâng, ci o vânătaie. Cu toate astea,  nu 

pare terorizat de ce i se întâmplă. Un om din fier.

 A supraviețuit închisorii,  fiind eliberat în 

1964, după 9 ani, pentru a-și continua viața într-o 

țară care transformase în realitate atmosfera din 

1984 a lui George Orwell. TOȚI ceilalți prieteni de 

pe munte au murit, în luptă (frații Chiraș,  Săvuleț), 
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executați (Motrescu), sau în condiții suspecte, după 

eliberare (Cenușă, Marciuc).

 Cartea propusă,  Muntele mărturisitor, răspunde 

la multe întrebări privind viața în pădure,  în condiții 
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cel puțin dramatice. E mai captivantă decât un 

roman polițist sau de aventuri (atenție,  Robinson Crusoe 

sau Coliba unchiului Tom sunt niște basme naive pe 

lângă ce veți găsi în aceste pagini).

 După 1989,  mărturisirile lui au fost 

inepuizabile în a explica viața celor plecați în munți, 

Gavril Vatamaniuc fiind un consultant important 
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pentru multe dintre lucrările care acopereau 

fenomenul rezistenței anticomuniste. Un bucovinean 

cu un talent imens în a povesti, amintind deseori de 

Ion Creangă,  a acordat oricâte interviuri i s-au cerut 

și a vorbit,  cum numai el știa s-o facă,  la oricâte 

conferințe a fost invitat. Dar mai ales,  a arătat 

tuturor celor care au vrut să-l cunoască o 

personalitate care aparține unei lumi pe care astăzi 

n-o mai regăsim,  după atâta comunism care ne-a 

modificat prea mult principiile de viață.

 Oamenii extraordinari nu sunt diferiți de noi,  

cei obișnuiți. Și ei au îndoielile,  temerile și spaimele 

lor identice cu ale noastre. Dar ei iau decizia justă, 

cu demnitate,  atunci când sunt puși în fața unei 

situații limită sau a unui compromis. Și chiar dacă 

decizia aceasta îi costă foarte mult, cum ar fi 

libertatea, data următoare,  într-un mod extraordinar, 

aleg la fel,  pe când oamenii obișnuiți n-o fac. De 

aceea Gavril Vatamaniuc a fost un om extraordinar: 

pentru că,  așa cum obișnuia să spună,  „a scris  o 

bucățică de istorie”.

 A dispărut dintre noi așa cum e mai frumos  

pentru un erou,  discret,  în prima zi de primăvară a 
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anului 2012, după o viață pe care n-a contenit s-o 

povestească oricui ar fi vrut s-o asculte.
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Semnele

 O povestire de Paște

(din volumul Muntele Mărturisitor – Constantin Hrehor 

în dialog cu Gavril Vatamaniuc)

Constantin Hrehor: Precum Biblia este plină de semne 

şi minuni, întocmai şi viaţa.

 „Sensul unui semn este un alt semn prin care el poate 

fi tradus” (Pierce).

 Ştiu că aveţi pe… recepţie o avalanşă de fapte…

Gavril Vatamaniuc: Exact. Nu ştiu cu ce să încep, 

ca să nu sar prea departe de la un eveniment la altul.

 Oricum, împreună fiind cu fraţii Gheorghe şi 

Ion Chiraş,  într-o zi ne-am decis  să răspândim nişte 

manifeste pe care le-am pregătit din timp, toată vara. 

Gheorghe fiind mecanic şi meşter priceput la multe 

lucruri, foarte îndemânatic, a confecţionat un aparat 

de tipărit. L-a făcut din lemn - literele imprimate 

erau mari,  cum sunt titlurile gazetelor, ca să poată fi 

citite şi de bătrâni. Eu am adus hârtia şi tuşul. Am 

emis două feluri de manifeste: unele aveau 

inscripţionat apelul „Fraţi români!“, iar altele „Fraţi 

#

32



creştini!“. Am tipărit greu, trebuia aşezată literă 

după literă… Trebuia să facem acest lucru, nu era 

destul numai să vorbim cu oamenii. Am tipărit peste 

trei sute de manifeste prin care îi îndemnam pe 

oameni să respecte Biserica, să nu se lase în voia 

rătăcitorilor care voiesc să-i ducă la pierzanie. Să nu 

se înscrie la colectiv şi în partid, să nu se supună 

fiarei roşii a comunismului [...].

 Era anul 1953, spre ziua mănăstirii Suceviţa,  

înspre 6 august, de hram,  la Schimbarea la Faţă. 

Pentru bucovineni era o zi importantă, luminată ca 

ziua Paştilor. Din toată Bucovina şi din Moldova 

veneau credincioşi,  încă mai înainte cu o zi, la slujba 

bisericii. Oamenii, pelerini evlavioşi,  erau 

pretutindeni, pe gangurile zidurilor,  pe sub ziduri,  în 

incintă,  pe la gospodarii din sat. Mi-am făcut din 

scoarţă de copac un potcap călugăresc,  pe care l-am 

învelit cu pânză neagră. Aveam barbă şi plete şi o 

pelerină întunecată. Am apărut ca un călugăr 

adevărat în mulţime, în noaptea dinspre 6 august. 

Cei doi fraţi Chiraş au rămas în colţul livezii, pe 

dreapta şi pe stânga, pentru siguranţă.

 „Luaţi,  fraţilor, luaţi pentru credinţă!“,  

ziceam în timp ce distribuiam tipăriturile, două câte 
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două. Am împărţit mai mult de o sută de manifeste; 

am ajuns în şosea şi am dat câteva exemplare unor 

tineri şi tinere care erau în plimbare. Atunci se 

făceau focuri pe marginea apei din apropiere – la 

munte, în august, e deja frig. În acest timp, cineva 

venea dinspre luncă:

 „Unde-i călugărul care  împarte manifeste 

pentru credinţă?“,  întreba în gura mare. Se vede că 

erau infiltraţi în mulţime agenţi ai Securităţii şi poate 

că unul o fi luat un manifest de la mine ori de la 

altcineva şi l-a descifrat curios  la lumina focurilor de 

lângă apă. Eu am auzit, mi-am dat seama că nu a 

dat peste un manifest „pentru credinţă”, ci peste 

unul care îndemna la nesupunere înaintea 

Antihristului comunist. Am părăsit imediat mulţimea 

şi am ajuns la ai mei. Când am sărit gardul, ei mi-au 

zis:

 – Hai, că te-au descoperit!

 Mie nu-mi era frică întrucât,  chiar dacă mă 

prindeau şi mă duceau la postul de miliţie, în vale, 

cei doi care mă supravegheau din marginea livezii ar 

fi intervenit şi, probabil, incidentul ar fi avut,  cu tot 

neprevăzutul, o parte care m-ar fi avantajat.
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 Dar isprava aceasta nu-i povestită complet. 

Am mers  prin livada mănăstirii şi am lansat 

manifeste şi în incintă. Le-am rulat şi le-am legat cu 

pietricele ca să le putem arunca peste zid. Mulţi din 

cei care dormeau pe iarbă,  dincolo,  au primit astfel 

mesajele noastre. Am plecat apoi într-un pâlc de 

salcâmi,  în zona şcolii satului, şi am făcut tustrei un 

scurt sfat: mai aveam câteva zeci de manifeste şi 

trebuia să le risipim. Am ieşit la drumul mare, la câte 

o căruţă care venea cu gospodari spre mănăstire şi 

am dat manifestele ici şi colo. Pe cele care ne-au 

rămas le-am pus pe grămezile de piatră de pe 

marginea drumului,  la vedere,  să ademenească 

trecătorii,  îmi amintesc de un grup de femei care 

venea,  cred,  dinspre Horodnic,  în căruţa unui 

gospodar voinic, cu manta neagră,  cu gluga pe cap. 

S-a speriat grozav când mi-a văzut automatul pe 

umăr şi pe cei doi prieteni pe marginea şoselei. Caii 

au fost opriţi şi eu am zis:

 „Fraţilor,  luaţi pentru credinţă!“,  liniştindu-i. 

Ne-a mulţumit şi a spus:

 „Dumnezeu să vă călăuzească pe drumul 

vieţii!“.
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 – Unde mergem? ne-am întrebat.

 – La gazdele noastre, ne-am răspuns. Am 

hotărât să ne revedem după trei zile,  „La capătul 

gardului”,  într-un loc dosnic, unde cândva a fost un 

gard care delimita pădurea Marginei de Suceviţa. 

După trei zile, respectând consemnul, ne-am întâlnit 

şi,  sub povara proviziilor, am ajuns toţi trei la coliba 

unde am avut prima noastră întâlnire, la Chinul 

Mare.

 De acest adăpost ne-am folosit vreo doi-trei 

ani până când,  într-o zi,  un ciobănaş  de vreo 17-18 

ani, fiind în preajmă cu turma şi câinii,  ne-a 

descoperit. L-am ameninţat cu pedepse grele dacă 

ne va deconspira securiştilor, dar el,  speriat,  bietul, 

zicea doar:

 „Nu,  nu. Dumnezeu să vă ajute.” Era un 

fecioraş  din Cajvana. Dar noi nu am avut încredere 

şi,  din ziua aceea,  am părăsit adăpostul şi ne-am 

urzit altul,  spre „Pietrele cu sfredel”,  în aşa-numitul 

„Şleagul lui Tcaciuc”, într-un desiş  extraordinar, 

pătruns doar de mistreţi. Se intra greu în bordei, 

prin lăstărişul des care ne plesnea peste ochi. Am stat 

acolo o vară, după care ne-am mutat în Drăguşinul; 
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toamna ne-am făcut bordei nou sub Poiana Micului, 

la Fundul Drăguşinului,  am scos stânci mari şi le-am 

pus  apărare înspre deal. Mult am muncit acolo, dar 

ne-am făcut o adevărată fortăreaţă. Acel adăpost e 

încă în picioare şi acum, l-am văzut după ce am ieşit 

din închisoare; e o adevărată cazemată care numai 

cu dinamită poate fi distrusă. Când am săpat,  la 

adâncimea de doi metri am găsit un şarpe, în 

septembrie. Ziua întreagă băteam la târnăcop,  iar 

noaptea mergeam după alimente şi, pentru că „vila” 

nu era gata,  adăposteam alimentele sub copaci,  în 

pâraie,  în locuri reci. Trebuia să facem aceasta 

pentru că,  zăpada odată sosită,  nu ne mai permitea 

să ieşim în lume. Numai când se îndura soarele să 

topească pe fruntea dealurilor omătul, ieşeam în sat, 

extrem de atenţi ca să nu lăsăm nici o urmă…

C.H.: Ce s-a întâmplat, totuşi, după ce manifestele aduceau 

demonstraţia că în afară sunt inşi revoltaţi, puşi pe fapte mari?

Gv.V.: Ce s-a întâmplat? Iată ce. În anul următor s-

au luat măsuri deosebite de protecţie a zonei, 

respectiv a mănăstirii şi a satului spre ziua hramului 

de la 6 august. S-a pus o tăbliţă la capătul podului – 

între Marginea şi Suceviţa – cu următoarea 

inscripţie: „Comuna Suceviţa contaminată cu tifos 
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exantematic“. Dar nu a ţinut minciuna, nici 

miliţienii care erau ici, colo între oameni nu au putut 

opri avalanşa credincioşilor care au venit la hram, cu 

mic,  cu mare. Dar mai înainte de a se împlini această 

zi, la Calafmdeşti s-a înregistrat o răscoală a 

ţăranilor împotriva colectivizării. Au murit, din câte 

mi s-a spus,  şase oameni. Şi în alte comune s-a 

întâmplat la fel. Eu ştiu? Să-i fi influenţat manifestele 

noastre, ori obida celor cu filosofia fără Dumnezeu?

 Am mai auzit că,  a doua zi după ce am 

distribuit manifeste la mănăstire,  s-au alarmat 

securiştii şi şi-au trimis  agenţi călări şi au făcut 

ronduri prin sat. Acolo,  la Suceviţa, era atunci o 

maică guralivă, foarte bogată la gură, care se numea 

Paraschiva Parasca, socotită a fi nebună; a şi fost 

arestată şi internată la Socola, de unde a fugit şi s-a 

întors pe jos la mănăstire. Era nebună pentru că 

vorbea în gura mare împotriva comuniştilor. 

Oarecând, noaptea,  am găsit-o căzută într-un şanţ. 

Auzind deosebit de bine,  venind la marginea 

drumului încet,  atent, am auzit un horcăit în şanţ. 

Mergeam spre una din gazdele mele. M-am oprit, 

am cunoscut-o. Am ridicat-o şi am dus-o până la 

poarta mănăstirii. Nu am bănuit pentru nimic în 
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lume că şi ea m-a cunoscut. Acest moment mi-a fost 

nu prea favorabil,  deşi după spusele ei nu se prea lua 

Securitatea.

 – Ce? Călugăr? Domnu căpitan Gavriluţă,  

căpitanul de haiduci cu oamenii lui a vânturat 

manifestele!, striga din răsputeri.

 Ea făcuse într-un fel bine raţionamentul – un 

călugăr autentic ar fi venit la slujba de seară,  ar fi 

tras  la chilie, ar fi rămas  la sobor cu mitropolitul, în 

ziua de hram. Unii gospodari, auzind-o, ziceau:

 – Zice lumea că Paraschiva e nebună, dar se 

pare că are dreptate!…

C.H.: E ca în romanele picareşti. Povestită astăzi, după ce 

s-au consemnat pe peliculă nenumărate scenarii, multe 

inventate, din păcate, stereotipe, isprava cu manifestele chiar 

pare decupată dintr-un film…
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	 O povestire din Iad

 De data aceasta este vorba de materialele din 

dosarul lui Gavril Vatamaniuc5  privind distribuirea 

manifestelor anticomuniste enoriașilor care veneau la 

sărbătorirea hramului mănăstirii Suceviței. De știut 

încă dinaintea lecturii că la data interogatoriului,  Ion 

și Gheorghe Chiraș  erau morți, împușcați de 

securitate, iar persoanele care au avut legături cu 

grupul Vatamaniuc-Motrescu erau arestate și 

anchetate.

PROCES VERBAL DE INTEROGATORIU

Învinuitul VATAMANIUC GAVRIL, de ani 31, fiul lui 

Vasile și Elisabeta, fost fugar

20 martie 1956, Localitatea Suceava

Interogatoriul a început la ora 10 și 30  min.

Interogatoriul s-a terminat la ora 11 și 30 min.
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5  Rezistența armată din Bucovina, vol. III (1952-1958)  de Adrian 
Brișcă și Gabriel Ciuceanu publicată la Institutul Național 
pentru Studiul Totalitarismului, București, 2006



  Întrebare: În procesul-verbal de interogatoriu din 17 

martie 1956, printre altele, ai declarat despre tipărirea și 

răspândirea unor fițuici cu conținut dușmănos la adresa 

regimului. Arată d-ta cum s-a născut această idee?

Răspuns:  În vara anului 1949, fiind constituiți în 

bandă înarmată,  într-un bordei ascuns în pădurea 

„Șoarecul” – Rădăuți – lângă vârful „Pinului”, eu și 

frații CHIRAȘ vorbind tot timpul dușmănos la 

adresa regimului,  bătrânul ION CHIRAȘ a fost cu 

ideea ca să scriem niște fițuici cu conținut dușmănos, 

pe care apoi să le împrăștiem printre credincioși la 

una din sărbătorile hramurilor mănăstirii Sucevița-

Rădăuți,  când vine lume multă. La propunerea lui 

ION CHIRAȘ, eu și fratele său am fost de acord.

Întrebare: Cum ați materializat această idee?

Răspuns: La început noi am hotărât ca fițuicilie să 

le scriem cu mâna și cerneală. GHEORGHE 

CHIRAȘ însă,  fiind mecanic de meserie,  și-a luat 

obligația că el poate confecționa din lemn alfabetul. 

Mie mi-a revenit sarcina de a procura hârtie și tuș-

cerneală. În acest scop, eu am venit în sat la 

cumnatul meu,  pare-mi-se de unde am luat hârtie și 

cerneală,  după care m-am întors  la bordei. Peste 
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câteva zile, GHEORGHE CHIRAȘ a terminat și el 

tiparul,  după care ne-am apucat și tipărit acele 

fițuici. La redactarea conținutului am contribuit,  de 

asemenea, deopotrivă, fiecare având câte o idee.

Această pregătire a durat cam 2-3 săptămâni 

deoarece tipărirea, fiind primitivă, mergea foarte 

greoi. Totuși s-a reușit și în acele condiții,  să tipărim 

un număr de circa 25 (douăzeci și cinci)  bucăți 

fițuici. Pentru a crea impresia în rândul celor cărora 

le vom răspândi că fițuicile sunt în număr mare, noi 

am trecut pe câte un colț al fiecărei fițuici câte un 

număr oarecare,  care nu era în ordine, ci crescând el 

ajunsese până la [numărul] 60 sau 80, deși în 

realitate n-au fost atâtea.

După ce au fost gata confecționate, în noaptea de 

5/6 august anul 1949 sau 1950, ziua o rețin 

deoarece este sărbătoare religioasă, „Schimbarea la 

Față” și hramul mănăstirii din com. Sucevița-

Rădăuți,  noi,  toți trei fugarii,  am venit noaptea în 

comună. Acolo, în fața mănăstirii, am găsit oameni 

foarte mulți,  care vniseră de cu seară,  pentru a doua 

zi, să ia parte la slujba religioasă.
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Profitând de întunericul nopții,  am lăsat armele la 

ION CHIRAȘ care rămăsese ascuns după un gard 

din apropiere,  iar eu cu GHEORGHE CHIRAȘ am 

mers  printre oameni și am împărțit fițuicile 

respective,  dându-le în mână,  spunându-le totodată 

că sunt „pentru credință”.

O parte din fițuicile cu conținut dușmănos le-am 

împărțit toți trei,  pe drum, în com. Sucevița-Rădăuți, 

cu scopul de a fi găsite și de locuitorii din com. 

Sucevița.

După ce am terminat această acțiune dușmănoasă, 

ne-am retras la bordei.

Întrebare: Descrie d-ta caracterul fițuicilor (conținutul, 

mărimea lor etc.)

Răspuns: Fițuicile au fost confecționate,  așa cum 

am declarat,  din coli de hârtie albă,  neliniată, de 

mărime obișnuită,  aproximativ 20/30 cm și aveau 

titlul „Frați creștini”. Textul exact nu-l mai rețin, însă 

ideea era aceasta: să mai rabde puțin,  deoarece – 

scriam noi acolo – în curând se va începe războiul și 

regimul se va schimba. De asemenea, noi, în acele 

fițuici căutam să-i îndemnăm să nu părăsească 

credința, să nu asculte de comuniști,  pe care noi îi 
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numeam anticriști etc. Textul a fost scris cu litere de 

tipar mari, cam cum sunt titlurile articolelor din 

ziare – e vorba de titluri mari – cu cerneală albastră. 

Alte caractere nu mai aveau.

Întrebare: D-ta arăți că textul fițuicilor arăta că regimul 

din R.P.R. era împotriva religiei etc. Acesta era adevărul și 

este?

Răspuns: Nu era adevărat însă noi, în ura care o 

purtam regimului din R.P.R., precum și pentru că pe 

atunci circulau numeroase zvonuri alarmiste,  care s-

au dovedit și ele false până la urmă,  nu făceam 

altceva decât să gândim și să acționăm numai în 

mod dușmănos  contra regimului,  cu scopul de a 

agita lumea.

[...]

După ce am citit prezentul proces-verbal de 

interogatoriu și am constatat că el corespunde 

întocmai celor declarate de mine, îl susțin și semnez

ȘEF DE SERVICIU - (ss) Cpt. T. Țoanță 

ANCHETAT	  - (ss) Vatamaniuc Gavril	
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Conform cu originalul procesului-verbal de interogatoriu din 

20 martie 1956, care se află la dosarul de anchetă nr. 113.

L.S. Căpitan - (ss) T. Țoanță

Textul manifestului distrubuit de partizani în 

noaptea de 5/6 august 1952, la hramul Mănăstirii 

Sucevița, Schimbarea la Față:

FRAȚI ROMÂNI, NU VĂ ÎNCHINAȚI 

COMUNISMULUI, ANTIHRISTUL PE 

PĂMÂNT! COMUNISMUL TREBUIE SĂ 

PIARĂ, CĂCI LUMEA CIVILIZATĂ NU-I VA 

LĂSA ÎN MIJLOCUL EUROPEI PE ACEI 

DUȘMANI AI LUI DUMNEZEU ȘI AI 

OMULUI.

MAI RĂBDAȚI UN PIC, CĂ VOM SCĂPA. NU 

VĂ ÎNSCRIEȚI ÎN PARTIDUL LOR, NU VĂ 

ÎNSCRIEȚI ÎN COLECTIV.

TRĂIASCĂ ROMÂNIA!
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Volumul întreg va apare în curând...
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