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Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Da, au murit oameni, au r\mas co-
pii orfani [i p\rin]i f\r\ copii, iar
criminalii n-au fost pedepsi]i. Dar
toate aceste cazuri se pot investiga
[i ar fi trebuit s\ se investigheze
pân\ acum cu seriozitate. {i ar fi
trebuit investigate de procurori,
nu doar de reporteri. 

Ca ziarist, am petrecut ani de
zile tr\ind `n acel sfâr[it de 1989 [i
de lume. Am lucrat la cea mai am -
pl\ serie de articole de pres\ scri s\

pe tema Revolu]iei. Rezultatele
muncii noastre, atât de hulite de
cei direct interesa]i de perpetua-
rea miturilor, au fost concrete.
Statul român a salvat milioane de
euro anual, cu care erau recom-
pensa]i ni[te impostori, am b\gat
`n pu[c\rie secretari de stat pen-
tru problemele revolu]ionarilor [i
nu ne-a p\rut r\u. Echipa pe care
o conduceam a f\cut toate acestea
posibile [i `nc\ multe  altele. 

Am scris Revolu]iile, a[a cum
au fost ele, amestec de tragedie [i
comedie, Revolu]iile din ora[e 
mici [i mijlocii, de la Slobozia la
Giurgiu (unde eroii-martiri au
fost, totu[i, ni[te cet\]eni c\lca]i
de [oferul beat al ma[inii care f\ -
cea aprovizionarea cu lapte, [ofer
r\v\[it de o criz\ conjugal\), de la
Gala]i (unde primul cuvânt `n bal-
conul libert\]ii i s-a dat totu[i Ma-
rianei Cur-de-Fier, `ntre  timp tre-
cut\ la Domnul, prostituat\ de
mod\ veche care le-a `ndemnat pe
g\l\]ence s\ se bucure total de zo-
rii lumii noi) la Br\ila [i Buz\u
(ora[e unde s-a murit absurd, la
intersec]ia prostiei omene[ti cu
ordinele criminale). Am `ndurat,

`ntotdeauna, acuza]iile de a fi con-
tra-revolu]ionar cu `ncrederea ce-
lui care [tie c\ e `n c\utarea ade -
v\rului [i numai a adev\rului. 

Securi[tii vechi [i noi au `ncer-
cat s\ ne `mpiedice sau s\ ne de-
turneze, am vorbit cu criminali,
am privit `n ochi oameni care au
f\cut s\ moar\ al]i oameni, am
r\mas f\r\ cuvinte lâng\ inocen -
]ii iernii aceleia. 

N-am ridicat imn de slav\ ne-
condi]ionat revolu]ionarilor, am
`ncercat s\ judec\m de la om la om,
de la nuan]\ la nuan]\, am salutat
curajul acolo unde a fost curaj, am
condamnat falsul acolo unde – de
prea multe ori – a fost fals. N-am cre-
zut `n eroi autoproclama]i [i nu ne-a
fost fric\ de conse cin]ele celor pe ca-
re le aflam. 

Au trecut ani de atunci, munca
noastr\ pare c\ deja s-a uitat, dac\
a fost cunoscut\ vreodat\ cu ade -
v\rat, cli[eele par c\ au `nvins,
dar eu [tiu c\ nu e a[a, c\ nu poate
fi a[a. Pe termen lung, adev\rul
câ[tig\ `ntotdeauna. Pe termen
lung, adev\rurile groaznice aflate
de colegii mei despre Revolu]ia de
la Miercurea Ciuc sau Odorhei,
adev\rurile deloc confortabile de -
spre rolul Armatei Române, ade -
v\rurile cumplite despre imbecili-
tatea unor condu c\tori de atunci
ca [i de acum, despre rea ua-voin]\
a unora dintre emana]i.

Toate acestea las\ `ns\ loc [i ce-
leilalte fe]e a monedei – banalitatea
binelui. Atunci, ̀ n anii când am in-
vestigat `ntâmpl\rile din 1989, am
strâns nenum\rate dovezi c\, pe
m\sur\ ce r\ul este mai amplu, bi-
nele se repli az\ [i el. Am aflat cum
mari vis\tori [i-au riscat libertatea
[i zilele când to]i ̀ n jurul lor t\ceau
[i se com pl\ceau la[. Am aflat cât
valoreaz\ gesturile care ne fac 

oameni – o bucat\ de pâine dat\
unui necunoscut, o `mbr\]i[are `n
noapte lâng\ cadavrul unui copil, o
baricad\ ̀ n\l]at\, o ̀ ncredere c\ is-
toria nu se termin\ cu noi. Am
aflat ce efecte poate s\ aib\, de fapt,
solidaritatea.  

Nu mi-a fost niciodat\ ru[ine
cu Revolu]ia noastr\, de[i au fost
locuri ̀ n care ea a fost atât de cara-
ghioas\ – simplu catalizator pen-
tru ce e mai gregar ̀ n natura uma -
n\, nu mi-a fost ru[ine, c\ci a curs
sânge nevinovat [i curat pe str\zi.
Am avut [i noi – chiar am avut –
eroi. Atunci, dar [i acum, când nu
mai sunt tancuri, orice om care
refuz\ s\ se supun\ `n fa]a absur-
dului, ̀ n fa]a minciunii, ̀ n fa]a du-
blului-limbaj, `n fa]a nedrept\]ii,
orice asemenea om e un erou. Fa-
ce]i un recens\mânt sincer [i ve]i
vedea cât de pu]ini cunoa[te]i! 

~n decembrie 1989 au murit oa-
meni naivi [i m\ revolt\ aceast\
absurditate a gândului c\ au mu-
rit degeaba. Nu. Au murit crezând
`n cei ce le vor urma. Dup\ cum 
s-a ar\tat din gestionarea celor
mo[tenite de la ei, n-a fost cea mai
`n]eleapt\ dintre generozit\]i. As-
ta nu `i face `ns\ mai pu]in mari,
liberi [i genero[i. Degeaba am
tr\it prea mul]i dintre noi, supra-
vie]uitorii lui ’89.

Decembrie, dou\zeci [i
cinci de ani mai târziu.
Tr\im `nc\ `n afara mul -
tora dintre fapte, ceea ce
ne `mpiedic\ s\ `n]ele -
gem, s\ nu uit\m [i s\
mergem mai departe.
Avem, pe de o parte, reac -
]ia patetic\, lacrimogen\,
diminuat\ totu[i de
`ndep\rtarea de eveni -
men te, dar `nc\ suficient
de puternic\ pentru a nu
`ng\dui luciditatea. 

Banalitatea
binelui 

Poate [i de aceea, când unul dintre
vecini mi-a spus c\ la Timi[oara
„s-au b\gat tancurile pe strad\“,
am avut un argument teribil ca s\
nu-l cred: „Cum naiba s\ bage tan-
curile?! P\i, alea au [enile [i-ar
sf\râma asfaltul!“.

Aaa, da, desigur, visam dis-
pari]ia lui Nicolae Ceau[escu [i
`nlocuirea lui cu Nicu, fiu-su, 

care, dup\ cum umbla vorba, o s\
fie mai bun decât taic\-su. Da, de -
sigur, visam mai mult\ lumin\,
un program mai lung la televizor,
mai multe banane [i portocale,
blugi [i butelii, zah\r [i ulei la li-
ber etc. Am mari `ndoieli c\ [i cei-
lal]i români obi[nui]i, indiferent
de vârst\, nu f\ceau la fel. Altfel
cum s-ar explica faptul c\ a prins

atât de bine la popor „comunis-
mul cu fa]\ uman\“ propus de
Iliescu? Cum s-ar explica faptul c\
mul]i regret\, `nc\ [i acum, din
tot sufletul, acea perioad\? Cred
c\ oamenii obi[nui]i visau doar o
lume mai bun\. {i au primit la
schimb o alt\ lume, pe care nu o
cuno[teau, pentru care nu erau
preg\ti]i.

Mi se pare c\ la dou\zeci [i
cinci de ani, buimaci am fost [i
suntem `nc\. {i nici m\car nu-i
vreo groz\vie, ci un lucru de `n -
]eles, atâta vreme cât istoria nu
prea consemneaz\ episoade ̀ n care
câteva persoane s\ se urce pe-un
deal, `ntr-un balcon sau pe-o sce -
n\ [i s\ anun]e mul]imea: „Fra]i -
lor, nu mai merge, de mâine ̀ nco-
lo s-a terminat cu sclavagismul!“,
ori „Azi s-a zis cu Evul Mediu [i
`ncepem Rena[terea!“. Noi am
avut „norocul“ s\ tr\im `ntr-un
fel de sclavagism, `ntr-un soi de
ev mediu. {i-am aflat c\-l p\r\ sim
peste noapte. De unde s\ [tim
cum trebuie s\ ne adapt\m la
„dulcea lume de dup\“?

Nu vreau [i nici nu cred c\ pot

descrie aici `ntâmpl\rile [i sen-
za]iile resim]ite `n tot acest r\s -
timp. Ar fi prea multe, prea diferi-
te. ~ns\, privind retrospectiv, do u\
impresii de moment parc\ tot a[
pomeni.

Prima ar fi c\ Revolu]ia [i pe-
rioada de dinainte nu intereseaz\
cu adev\rat decât pe cei care au
tr\it o bun\ parte din via]\ `n co-
munism. E aproape [ocant (dar
s\n\tos, cred, pentru o societate
normal\) cum pentru tinerii ro-
mâni n\scu]i `n preajma Revo -
lu]iei, comunismul e doar o pagi-
na de istorie, o poveste la fel de
`ndep\rtat\ ca [i Antichitatea.
Dac\-i poveste[ti unui pu[ti cum
ai stat cinci ore la coad\ ca s\
cumperi dou\ banane, po]i primi
o `ntrebare dezarmant\ de genul:
„P\i, de ce nu v\ ducea]i s\ cum -
p\ra]i de la un alt supermar-
ket?!“. Cred c\ nu e nici o dife-
ren]\ `ntre visele, modul de a per-
cepe lumea, comportamentul [i
felul de a se `mbr\ca al adoles-
cen]ilor de ast\zi din România
fa]\ de ceilal]i din restul lumii ci-
vilizate. Dup\ mine, abia ace[ti

oameni netraumatiza]i `n nici un
fel de sistemul comunist vor con-
tribui la o transformare defini-
tiv\ a României `ntr-o ]ar\ nor-
mal\.

A doua impresie pe care o am
privind brusc, f\r\ m=nie, `n ur -
m\, ar fi c\ pentru noi, cei care au
v\zut vremurile de dinainte de
’89, polemica „comunism vs. capi-
talism“ poate fi redus\ plastic la
„zoo vs. jungl\“. Cine e n\scut [i
tr\ie[te la zoo habar n-are cum e
`n jungl\. {i invers. ~ns\ cine-a
primit ceva vreme mâncare cu
por]ia `n cu[c\, odat\ eliberat `n
jungl\, trebuie s\ se hot\rasc\: fie
se bucur\ de libertatea de-a alege
ce, când [i cum m\nânc\ (chiar
cu riscul de a muri de foame, sub
cerul liber), fie plânge ̀ ntruna du p\
por]ia mizer\ pe care o primea
f\r\ b\taie de cap, la ad\postul
gra  tiilor.

Eu unul, dup\ cin[pe ani de
trai la zoo [i dou\zeci [i cinci `n
jungl\, [tiu sigur un lucru: de[i
nu-i cel mai grozav loc de pe p\ -
mânt, prefer, de departe, f\r\ nici
o ezitare, jungla.

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

Peste noapte
La [aisprezece ani ne`mplini]i, cu câteva ceasuri
`nainte de `nceperea Revolu]iei la Timi[oara, [tiam 
[i `mi [i puteam `nchipui cumva, de exemplu, c\ voi
muri `ntr-o bun\ zi. Mai [tiam [i `mi [i puteam
`nchipui cumva, un alt exemplu, c\ soarele se va r\ci
la un moment dat [i se va stinge precum un bec
obosit. Ceea ce nu [tiam [i nici m\car nu-mi puteam
`nchipui era sfâr[itul comunismului. 

» Atunci, dar [i acum, când nu mai sunt tancuri,
orice om care refuz\ s\ se supun\ `n fa]a absurdu-
lui, `n fa]a minciunii, `n fa]a dublului-limbaj, `n
fa]a nedrept\]ii, orice asemenea om e un erou.
Face]i un recens\mânt sincer [i ve]i vedea cât 
de pu]ini cunoa[te]i! 
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O conspira]ie lini[titoare

P\i, nu? Poate c\ Mihail Gorba-
ciov, enervat de problemele tot
mai mari pe care le punea admi-
nistrarea ruinei numite Uniunea
Sovietic\, [i-a zis s-o lase balt\ o
vreme [i s\ se ocupe a[a, de-un
pamplezir, de r\sturnarea comu-
nismului `ntr-o ]ar\ cât o unghie,
nici m\car foarte interesant\. Sau
poate c\ administra]ia ameri-
can\, dornic\ de... nu [tiu de ce,
c\ci dup\ revolu]ie nu s-au prea
`nghesuit americanii s\ inves-
teasc\ `n România, dar `n fine,
poate c\ americanii s-au gândit s\
pun\ ei la cale c\derea regimului
Ceau[escu, dac\ tot nu mai aveau
alte treburi pe planeta asta mare.
Oricum, a fost un plan bine pus la
punct, ce a implicat fine mani-
pul\ri psihologice, ac]iuni de des-
tabilizare a regimului, agen]i de
influen]\ [i provocatori. Aud asta
pân\ [i de la fo[ti [efi ai unor ser-
vicii de informa]ii ale României [i
m\ apuc\ groaza – pentru prezent
[i viitor, fiindc\ trecutul, spre no-
rocul nostru, a trecut. Sper c\ nu
[efii dirijeaz\ serviciile de infor-
ma]ii ori contrainforma]ii româ-
ne[ti, c\ci cu asemenea oameni
un atac extern ar surprinde Ro-
mânia ca pe o clo[c\ `n paie.

~n]eleg nevoia omului de a
c\uta conspira]ii, fiindc\ `l ajut\
s\ pun\ ordine ̀ ntr-un univers ca-
re altfel i s-ar p\rea haotic, incon-
trolabil [i imprevizibil, deci `nfri-
co[\tor. Când [tie c\, indiferent ce

se ̀ ntâmpl\, e mâna ru[ilor, a ame -
ricanilor sau a masonilor, omul
m\car tr\ie[te cu iluzia c\ ni[te
for]e tainice dirijeaz\ mersul lu-
crurilor [i dau sens vie]ii – implicit,
[i vie]ii lui. A[a se `ntâmpl\ [i cu
Revolu]ia Român\.

De aceea ne vine greu s\ ac-
cept\m ideea c\ revolta ce a izbuc-
nit `n Timi[oara a fost complet 

imprevizibil\, iar ceea ce s-a ̀ n tâm -
plat ulterior, pas cu pas, a fost o
mi[care ini]ial dezorganizat\, sc\ -
pat\ de sub control, atr\gând reac -
]ii la fel de dezordonate din partea
so]ilor Ceau[escu, doi b\ trâni se-
nili, incapabili s\ cread\ c\ ar pu-
tea fi r\sturna]i de la putere de po-
porul invocat mereu `n discursu-
rile oficiale. Totu[i explica]ia cea

mai simpl\ e, `n absen]a dovezilor
contrarii, [i cea mai probabil\: `n
decembrie 1989 românii pândeau
cel mai mic pretext pentru a iz-
bucni. Le ajunsese cu]itul la os.
Dac\ nu se `ntâmpla `n 16 decem-
brie la Timi[oara, s-ar fi `ntâm-
plat altcândva [i altundeva. Nu
era nevoie de provocatori [i nici
de agen]i de contrainforma]ii care
vorbeau cu accent str\in. De alt-
fel, legenda presupu[ilor agen]i
str\ini, deghiza]i `n sportivi [i ca-
za]i `n Timi[oara, a ap\rut târziu
dup\ revolu]ie [i n-a fost greu de
demontat: era de ajuns s\ verifici
intr\rile str\inilor `n ]ar\ [i ca -
z\rile la hotelurile din ora[ din
acea perioad\ ca s\ afli c\ e un
fals.

Atunci, `n 15-16 decembrie, oa -
menii s-au ag\]at de micul moment
de revolt\ stârnit `n fa]a bisericii
lui László T kés [i l-au amplificat
pas cu pas, cu speran]a c\, poate,
acum e momentul. ~n România ul-
timilor dou\zeci [i cinci de ani n-a
existat niciodat\ o dorin]\ atât de
`ncrâncenat\ [i atât de unanim\
ca aceea de a distruge regimul cea -
u[ist. {i de a-i ucide (asta nea -
p\rat!) pe Nicolae [i Elena Ceau -
[escu. Dac\ scopul comun al celor
peste dou\zeci de milioane de ro-
mâni poate trece drept con spira ]ie,

atunci da, Revolu]ia din Decem-
brie a fost rezultatul unei conspi-
ra]ii colective. Dar m\ ̀ ntreb dac\
nu cumva aceste teorii ale conspi-
ra]iei, dincolo de iluzia de ordine
pe care o ofer\, nu au [i alt rol:
acela de a lini[ti con[tiin]ele celor
care ̀ n acele zile din decembrie au
stat ascun[i `n case, s-au temut s\
vorbeasc\ despre ceea ce se `n -
tâmpla la Timi[oara ori la Bucu-
re[ti [i au a[teptat pasivi, ca ni[te
suporteri discre]i, rezultatul unei
`nfrunt\ri `n care al]ii luptau `n
numele lor. Nu e o acuza]ie – nu se
a[tepta nimeni ca to]i românii s\
renun]e la instinctul de conservare
[i s\ se ridice la lupt\, riscându-[i
via]a pentru ceva nesigur –, ci o
explica]ie. Dac\ revolu]ia a fost
rezultatul unei conspira]ii inter-
na]ionale, atunci nu mai conteaz\
dac\ `n decembrie am ie[it sau nu
`n strad\, ba chiar pare mai `n -
]elept s\ fi stat la fereal\: jocurile
erau oricum f\cute [i Gorbaciov
sau Bush senior sau masonii tot 
l-ar fi dat jos pe Ceau[escu. 

Altfel, dac\ nu a fost a[a, ar tre-
bui s\ ne punem ni[te `ntreb\ri
delicate legate de propria noas tr\
fiin]\ moral\. Iar \sta nu e `ntot-
deauna cel mai `n]elept lucru. 
{i-apoi acum, dup\ atâ]ia ani, parc\
nici nu mai conteaz\ a[a de tare.

La dou\zeci [i cinci de ani dup\ Revolu]ia din Decembrie 1989, `nc\ mai aud
istorii complicate despre conspira]iile care au dus la c\derea regimului comunist. 

Românii e de[tep]i

Radu Pavel Gheo
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

}ara `n care vorbim 
mult [i facem pu]in

Avem `n 2014 ]ara pe care am vi-
sat-o atunci când am sc\pat de re-
gimul comunist? R\spunsul este
simplu: Nu. România s-a mi[cat
greoi, am fost imprevizibili [i ne-
hot\râ]i.

Uita]i-v\ ce s-a petrecut zilele
trecute cu accidentul aviatic de la
Constan]a. Incompeten]\ de sus
pân\ jos. Când vine vorba de teo-
rie suntem cei mai tari din lume,
când e vorba s\ o aplic\m, lucruri-
le scâr]âie serios. Patru oameni
au murit cu zile, din cauza unui
sistem bolnav ce nu [tie cum tre-
buie ac]ionat `n situa]ii limit\.
Pentru ce investim zeci sau sute
de milioane de euro ̀ n sistemul de
urgen]\, dac\ salvatorii se duc pe
lacul Siutghiol cu o barc\ cu motor

care nu poate fi pornit\? Plus c\
nu vorbim de o ac]iune de salvare
`n creierul mun]ilor [i nici de un
elicopter pr\bu[it undeva pe
câmp. Dac\ `n lacul Siutghiol ar
c\dea un copil? Cine ̀ l salveaz\, ̀ n
cât timp [i mai ales cu ce?

Pe subiectul tragediei de la
Siutghiol se vorbe[te mult, dar se
bate apa `n piu\. Un elicopter tri-
mis la fa]a locului cu ni[te sca-
fandri care s\ fi coborât rapid cu
scara ar fi putut salva m\car dou\
din cele patru vie]i. E ciudat ca
tocmai Inspectoratul pentru Si-
tua]ii de Urgen]e din Constan]a s\
nu aib\ `n dotare echipamente
specifice pentru opera]iuni pe
ap\. Spunem pove[ti [i ne `nvâr-
tim ca titirezul `n cerc pe luciul

apei. Pân\ ne `nec\m. Solu]ia
m\rea]\ anun]at\ deocamdat\ de
Raed Arafat e ca toate elicopterele
SMURD s\ fie ]inute la sol pân\ la
noi ordine. Decizie previzibil\,
dar insuficient\. Se vor face pro-
babil verific\ri am\nun]ite [i
atât. Apoi va veni alt\ nenorocire,
cu alte victime nevinovate [i se
vor g\si noi acari P\uni. Alte co-
misii, aceea[i reac]ie `ntârziat\.

Dac\ tot sunt atât de tari la teo-
rie, oamenii din subordinea lui
Raed Arafat ar trebui s\ se adune
laolalt\ [i s\ stabileasc\ exact ce
trebuie f\cut pentru fiecare tip de
accident `n parte. Nu doar câte
ma[ini sunt puse la dispozi]ie, ce
dot\ri exist\ [i câ]i oameni pot fi
trimi[i `n misiune, ci modul `n ca-
re trebuie intervenit. Precis, la se-
cund\, la milimetru. Se [tia spre
exemplu la ISU Constan]a cum
trebuie procedat dac\ se pr\bu -
[e[te un elicopter `n mare sau `n
lacul Siutghiol? Dac\ s-ar fi [tiut,
s-ar fi intervenit altfel.

Accidente, precum cel din
Mun ]ii Apuseni sau cel petrecut
zilele trecute, se pot produce ori-
când. Cu mai multe victime, care
necesit\ resurse mai `nsemnate [i
mai variate. Ne gândim to]i cu

groaz\ ce s-ar `ntâmpla `n cazul
unui cutremur major. Suntem
preg\ti]i? Ar veni ma[ini de pom-
pieri f\r\ scar\ s\ salveze oameni
bloca]i la etajul opt? Autorit\]ile
spun c\ da, sunt preg\tite, noi, cei-
lal]i, credem c\ nu. Dac\ nu sun-
tem `n stare s\ intervenim la un
eveniment petrecut `n zona unui
mare ora[ precum Constan]a, ce
garan]ii avem `n cazul `n care s-ar
pr\bu[i zeci de imobile [i ar ap\ -
rea sute de victime?

Exemplul Siutghiol este eloc-
vent pentru traseul nostru `mpie-
dicat din 1989 `ncoace.

~n 25 de ani, f\r\ ̀ ndoial\ c\ Ro-
mânia a evoluat, dar viteza cu ca-
re am `naintat a fost nea[teptat de
lent\. De asta, unii dintre noi au
cedat, plecând s\-[i caute norocul
`n str\in\tate.

Când ne uit\m c\ nu avem au-
tostr\zi, c\ de la Bucure[ti la Ia[i
faci [apte ore cu trenul (mai mult
ca `nainte de 1989), c\ PIB-ul pe
cap de locuitor e mult sub cel al
Ungariei, Poloniei sau Cehiei, iar
diferen]a se tot m\re[te, nu prea
sunt motive de optimism.

De ce am ajuns aici? Din cauza
clasei politice. Am avut politicieni
slabi [i f\r\ idei, dar mai ales 

politicieni corup]i. S-a furat mult
(unii spun c\ aproape tot!), s-a
min]it, ne-am am\git [i p\c\lit
singuri. 

~n multe situa]ii n-am avut cu-
raj, societatea civil\ a fost atomi-
zat\, am crezut c\ lucrurile se re-
zolv\ de la sine. Sau c\ le rezolv\
al]ii, iar noi venim doar s\ `mp\r -
]im câ[tigul. Politicul ne-a `nc\le-
cat [i pe fondul lipsei noastre de
atitudine. 

Când strada a reac]ionat, când
s-a pus presiune, politicienii s-au
speriat. ~n rest, când `i la[i `n pace
]i se urc\ `n cap. Apoi profit\ [i `[i
v\d de ale lor. Departe de mine s\
`ndemn la r\scoal\ permanent\.
Nici vorb\. ~ns\ atunci când poli-
ticienii te calc\ `n picioare [i uit\
de unde au plecat e cazul s\ reac -
]ion\m. 

Cum va fi România de dup\
sfertul de veac de libertate? Depin-
de de noi. Va fi altfel dac\ noi vom
fi altfel. Lipsa de speran]\ `n mod
sigur nu duce nic\ieri. Dar pentru
asta e nevoie nu doar de vigilen]\,
de post\ri pe Facebook [i de plân-
sete pe la col]uri, ci de ac]iune.
Imediat\ [i hot\rât\. A venit tim-
pul s\ vorbim mai pu]in [i s\ fa-
cem mai mult!

Au trecut dou\ decenii [i jum\tate de la Revolu]ie. Pe 22 decembrie, ne imaginam
c\ va curge lapte [i miere, c\ totul va fi roz, c\ nu vom mai fi min]i]i [i c\ s-a
terminat cu manipularea, ho]ia [i impostura.

Pinacoteca din Petrila



Oricât de r\u-inten]ionat ar fi
cineva sau oricât de `ntins\ i-ar fi
ignoran]a, a califica negativ Revo-
lu]ia din 1989 este ceva ce de p\ -
[e[te marginile `n]elegerii [i limi-
tele toleran]ei. Asta nu i-a `mpie-
dicat pe destui comentatori s\ se
refere `n deriziune la ea. Sunt cei
care au tremurat câteva zile dup\
22 decembrie 1989, activi[tii [i se-
curi[tii ascun[i strategic, pân\ s\
treac\ valul, [i reap\ru]i, apoi,

pentru a se reprofila ca oameni de
afaceri, capitali[ti construind ca-
pitalismul, politicieni f\când poli-
tica ]\rii, jurnali[ti predând lec]ii
de democra]ie... {i totu[i, [i totu[i,
ei au tremurat câteva zile bune `n
decembrie 1989, iar tremuratul lor
nu s-a datorat temperaturilor
sc\zute, ci panicii c\ va urma un
proces al comunismului.

Se pune imediat `ntrebarea:
dac\ acest proces ar fi fost derulat

atunci, iar judecarea cuplului
Ceau[escu nu ar fi fost f\cut\ `n
regim de urgen]\, dup\ o parodie
de judecat\, sub pretextul unor
„terori[ti“ ap\ru]i oportun `n ca-
dru, ar fi ar\tat altfel societatea
româneasc\? R\spunsul meu e da,
fiindc\ substan]a unei democra]ii
[i structura ei sunt indisociabil le-
gate de respectul legilor – [i cel
mai odios criminal are dreptul la
un proces.   

Pân\ la urm\, România tot a
ajuns `ns\ unde merita s\ ajung\,
fie [i cu `ntârzierile datorate ele-
mentului reac]ionar, cum ar fi
spus Lovinescu. Odat\ grani]ele
deschise [i barierele c\zute, odat\
eliminat\ Cortina de Fier, ]ara
noastr\ a intrat `n Europa la care
visase atât, [i a intrat `nc\ `nainte
de aderarea, formal\, la Uniunea
European\. Am redevenit euro-
peni cu mult ̀ nainte de 2007, [i am

redevenit, pe cont propriu, de fie-
care dat\ când am citit un ziar oc-
cidental cump\rat de la tarabele
unde pe vremuri se g\seau numai
gazetele Partidului unic; [i cu fie-
care pagin\ de ziar românesc 
liber ̀ ntoars\. Revolu]ia s-a actua-
lizat [i reactualizat `n toate mo-
mentele noastre de libertate [i de
exersare fireasc\ a ei – a[a cum,
de cealalt\ parte, totalitarismul 
s-a reinsinuat `n gesturile noastre
scrâ[ nit-autoritare, `n convinge-
rea c\ dreptatea ne apar]ine `n ex-
clusivitate, `n dorin]a ca „adver-
sarul“ s\ tac\ ori s\ dispar\.

Altfel spus, o Revolu]ie nu este
pentru mine numai un moment,
iar o gândire totalitar\ nu se su-
prapune cu necesitate totalitaris-
mului istoric. Nu spun, precum
clasicii ̀ n domeniu, c\ o Revolu]ie
trebuie s\ fie permanent\, dar
sus]in c\ Revolu]ia din 1989 este
ap\rat\ [i ilustrat\ prin compor-
tamentul public al fiec\ruia, de un
sfert de veac `ncoace, prin ceea ce
a ap\rat [i ceea ce a criticat ea sau
el, prin raportarea continu\ a
unei con[tiin]e morale [i cet\]e -
ne[ti la agenda actualit\]ii din ul-
timii dou\zeci [i cinci de ani. ~n
ace[ti ani nu mai putem da vina
pe Ceau[escu, pe Partid, pe Secu-
ritate pentru faptele [i gesturile

noastre. ~n ace[ti ani, suntem sin-
gurii responsabili pentru ele.

Este o [ans\ extraordinar\ a
genera]iei decre]eilor c\ momen-
tul Decembrie 1989 a venit când
eram tineri absolven]i de faculta-
te, de liceu sau de [coal\ general\;
dar este [i o dificultate pe care tre-
buie s\ o con[tientiz\m `n gestio-
narea libert\]ii de care benefi-
ciem de un sfert de secol. E o [ans\
pe care p\rin]ii no[tri nu au avut-o
[i pe care bunicii au a[teptat-o `n -
delung, dramatic [i tragic, cu gân-
dul c\ „vor veni americanii“.
Ast\zi, când americanii [i occi-
dentalii sunt mai prezen]i la noi
decât `n Statele Unite [i Occident,
Revolu]ia din 1989 se face, iar [i
iar, cu fiecare secven]\ dintr-o
realitate atât de familiar\ [i cu
fiecare hamburger consumat la
McDo nald’s, cu nasul `n smart -
phone [i cu wifi f\r\ parol\. Da,
acolo, aici, peste tot este Revolu]ia
din 1989, care a rupt sistemul tota-
litar, centralist, etatist [i ceau[ist,
[i a f\cut s\ se nasc\, pentru gene-
ra]ia mea [i pentru toate celelalte,
o lume nou\, cu vie]i altfel.

~n memoria celor care au murit
`n Decembrie 1989 putem aprinde
o lumânare, nutrind `n conti -
nuare speran]a c\, pân\ la urm\,
responsabilii vor pl\ti.
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Dac\ m\ gândesc `n ce epoc\ s-a format genera]ia
mea (a decre]eilor) [i o compar cu epoca urm\toare,
`n care tr\im acum, importan]a momentului Decem -
brie 1989 devine una – pe drept cuvânt – istoric\. 

Rockin’ Revolution!

~n 1989, spre finalul pe care ̀ l intu-
iau aviza]ii [i ilumina]ii, m\
aflam `n situa]ia consumatorului
domestic for]at de evolu]ia tehni-
cii s\ intre `n rândul posesorilor
de video (f\r\ telecolor). P\rea ul-
timul r\cnet al tehnologiei. Româ -
nii de rând, izola]i de lume printr-un
zid mai mult vocal decât real, `l
pip\iau cu efortul financiar echi-
valent unui automobil Oltcit. Vân-
dusem benzile de magnetofon,
adu nate vreun deceniu, s\ cum -
p\r un aparat ce atesta, dup\ sta-
sul vremii, alt nivel de bun\stare,
pesemne superior! Casete VHS cu
filme [i concerte g\seam prin mi-
ca publicitate, la ni[te indivizi
misterio[i. Antene satelit de]i neau
[oferii de tir [i directorii de uzine.
Cineva din anturajul lor `nregis-
tra non-stop [i distribuia. Importul

de muzici str\ine fiind oficial pro-
hibit, amatorul de discuri `[i pro-
cura „drogul“ prin contraband\
atent supravegheat\. Toat\ Româ-
nia era o pia]\ neagr\. La pre]uri
sfid\toare, g\seai orice.

Las altora, implica]i `n fenome-
nul rock b\[tina[, privilegiul de a
dep\na ispr\vi anticomuniste. E
hazliu „ce-[i-imagineaz\-ei-c\-sunt-
când-sunt-`n-baie“... La „revolu -
]ie“, ca [i acum, eram un „simplu
cet\]ean“ `ndr\gostit de blues,
rock, pop, heavy-metal etc. Iubind
aceast\ muzic\, observ lesne c\
mare parte din practican]ii genu-
lui etaleaz\ o ipocrizie non[a lan t\.
~n fa]a presei tabloide, suspin\ la
pomenirea nenorocirilor cotidie-
ne; `n particular, `ncaseaz\ f\r\
gre]uri banii câ[tiga]i lejer, dato-
rit\ talentului, [i-i cheltuie la fel,

pe distrac]ii nevinovate precum
achizi]ia de castele sau ma [ini de
lux. Mul]i se cred nemuritori, dea -
supra condi]iei umane. Pu]ini
sunt cei care, one[ti din fire, spun
„fanilor“ nu ce vor ace[ tia s\ aud\,
ci: „Gândi]i cu capetele voastre!“. 

Fenomenul dedubl\rii caboti-
ne face ravagii ̀ n showbiz-ul mon-
dial. ~n România comunist\ era
prezent din cauza dictaturii ideo-
logice. Produsele industriei rock
str\ine veneau ca r\splat\ pentru
favori(za)]ii regimului: odrasle de
nomenclaturi[ti, redactori de spe-
cialitate, oameni cu gusturi fine,
[antajabili. Rockul era poprit, nu-
mindu-se „muzic\ tân\r\“. Per -
mi]ând unor entuzia[ti s\-l cânte,
„partidul“ `i favoriza cu bun\ [ti-
in]\, folosindu-i ulterior ca supa-
pe defulatorii. Cenzura opera

când brutal, când subtil. Aproape
fiecare disc din „epoca de glorie“ e
ap\rut f\r\ vreo pies\ (aleatoriu
t\iat\), dar con]ine una ce putea fi
`nscris\ vacarmului encomiastic,
declan[at la (re)orientarea patrio-
tic-na]ionalist\ de dup\ 1965.
Phoe nix ar fi cântat mult mai de-
vreme pe alte meleaguri, dac\ pie-
sele trupei, distilate din folclorul
str\vechi, nu g\seau trecere la
ideologi neao[i[ti destupa]i la cre-
ier [i sus]inere la „lupii tineri“
din sistem, plimba]i prin Occi-
dent. ~ns\ de la „Negru Vod\“
pân\ la, s\ zicem, „Pacea nu-i un
simplu joc“ (Holograf), e distan]a
dintre onestitate [i oportunism.
Iar distan]a se p\streaz\ [i azi.

Când a c\zut rogojina ce ]inea
România izolat\, ne a[teptam s\
explodeze [i de pe-aici câteva trupe,

cum s-a `ntâmplat la sârbi cu Bije-
lo Dugme [i la unguri cu Omega.
A ]â[nit Ozone-ul basarabean,
pre] de-o var\. Rockerii no[tri –
cei care urc\ pe scen\, nu specta-
torii –, ori nu s-au priceput, ori 
n-a veau ce spune. S-au `necat cu
pop-cornul „genera]iei Pro“, fiind
cople[i]i apoi (cantitativ) de foale-
le [i fufele maneliste. Supravie]ui-
torii „anilor de aur“ fie se bat `n
tribunale cu organiza]ia colectoa-
re de drepturi b\ne[ti, fie cânt\ hi-
turi prelu(cr)ate din repertoriul
interna]ional, pe care le credi-
teaz\ ca „versiuni personale“.
Ast\zi consumatorul român de
rock are acces liber la informa]ii,
afl\ instant nout\]ile, poate alege
[i cump\ra direct originalul.

M\car pentru asta merit\ elo-
giat 1989. 

Nu i se poate cere unui artist s\ rabde de foame. Nici s\-[i omoare voca]ia, dac\
societatea nu-i permite s\ [i-o valorifice. I se poate cere doar s\ nu mint\. Rockul
este, indiscutabil, o form\ de art\. Dar oare arta, `n cele mai multe ([i proaste)
cazuri, nu este o eludare a concretului? Deschizând un aparat muzical, evad\m
din realitate sau ne integr\m alteia? 

Dup\ dou\zeci
[i cinci de ani

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache
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25 DE ANI DUP| 1989:

„Jos comunismul!“ nu `nseamn\
[i „Jos cultura muzical\!“

Capitalismul de pia]\ de trei
lulele, indiferen]a, mercantilis-
mul [i rivalit\]ile m\runte au pus,
practic, pe acela[i picior lozinca
„Jos comunismul“ – „Jos cultura
muzical\“. Scriu cu am\r\ciune
dup\ ce am mai „descoperit“ `n
listele magazinelor japoneze `nc\
o „afacere“ Electrecord, un CD
George Enescu, despre care, evi-
dent, nu [tie nimeni, nici ̀ n Româ-
nia, nici `n restul lumii, fiindc\
produc]ia lui ]ine de mentalitatea
[i economia tenebroas\, de cavern\,
pe care o practic\ `n ultimii ani
aceast\, odinioar\ onorabil\, cas\
de discuri. Probabil pentru a se
fenta singuri sau de teama nevoii
de a pl\ti eventuale drepturi de
autor, actualii „oameni de afac-
eri“ de la Electrecord dateaz\ fals,
`n... 1950, `nregistr\ri cunoscute,
cum sunt cele dou\ mi[c\ri din
concertele pentru vioar\ de Mo -
zart [i Mendelssohn. ~n realitate,
ele sunt arhive din concertele live
ale Maestrului cu Orchestra NBC,
la New York, din 1937, publicate
dup\ revolu]ie, pe casete audio,
`ntr-o calitate deprimant\, de Mu -
zeul Na]ional „George Enescu“,
cu sprijinul regretatei Clemansa
Firca [i restaurate recent `n Italia
de ing. Emilio Pessina!

Economia neagr\ româneasc\
se poate „m=ndri“ cu „`nregis tr\ -
rile complete pentru Electrecord“ –
cum sunt vândute `n Japonia – ale
lui Frederich Gulda, Carlo Zecchi,
Henryk Szering, George Georges-
cu. Numai c\ ele sunt menite s\
bage doar bani (cura]i?) `n bu -
zunarele celor de la Electrecord, fi-
indc\ nimeni nu a auzit de ele, nici
un muzicolog sau critic occidental
european, pentru a nu mai vorbi de
publicul din România.

La cap\tul cel\lalt al realit\]ii
postdecembriste, un cât de sumar
bilan] nu poate trece peste rea liz\rile,

multe din ele de excelent\ calitate
[i semnifica]ie, ale ce lei lalte case
de discuri, nou ap\rut\, cea a Ra-
dioului român. Una, din p\cate,
excesiv de „legalist\“, prin con-
trast cu Electrecordul, [i care –
cum mi s-a spus `n mai multe rân-
duri – ar fi legat\ de mâini [i de pi-
cioare prin „misiunea“ pri mi t\, de
a publica „doar“ ceea ce ]ine de
forma]iile orchestrale [i de soli[tii
radio. {i, ̀ n plus, ]inut\ ̀ n mod ab-
surd [i total p\gubos `n imposibi -
litate birocratic\ de a vinde `n
str\in\tate. 

Ca [i cum Radio România [i
arhivele sale audio – `ntre]inute
pe banii contribuabilului român –
nu ar fi o vitrin\, cea mai impor-
tant\, a `ntregii vie]i muzicale a
]\rii [i, `n timp, a istoriei ei! Dup\
25 de ani de „libertate“ `mi e prac-
tic imposibil s\ accept c\ atâtea
tezaure de arhiv\, atâ]ia mari,
imen[i arti[ti str\ini care au con-
certat `n România `n anii comu-
nismului nu sunt `nc\ publica]i! 

O explica]ie o oferea cineva, pe
Facebook, spunând c\ Radioul a
fost privat de plecarea, scoaterea
la pensie, a numero[i redactori cu
[tiin]\ de carte. Dar, `n 25 de ani,
ar fi fost de a[teptat ca urma[ii
lor, fie [i pu]ini, care gestioneaz\
arhivele – ca [i conducerea Radi -
oului, c\reia trebuie s\ i se smul -
g\ aprob\rile [i banii pentru
fiecare proiect – s\ afle ce de]in `n
fondul de aur, urgent de a fi
restaurat, catalogat electronic, [i
exploatat atât `n scop educativ,
pentru cunoa[terea [i faima cul-
turii na]ionale, cât [i comercial.

Ar fi nedrept s\ nu amintesc aici
reu[itele, totu[i, ale Casei Radio:
edi]iile de discuri consacrate
primelor dou\ Festivaluri „G.
Enescu“, din 1958 [i 1961, ca [i nota-
bila colec]ie „Radio Legende“. Dar!
Nu ar trebui ele s\ apar\ cu un 

program clar definit `n avans [i, `n
cazul arhivelor festivalului, cu un
design unic, reprezentativ, atr\g\ -
tor, [i cu difuzare `n lumea larg\?...

Cartea muzical\ a trecut `n Ro -
mânia ultimilor 25 de ani prin tr-o
odisee similar\, cu o editur\ muzi -
cal\ practic falimentar\, `n timp
ce restul prosperelor edituri nu 
s-au interesat mai deloc de ce ar fi
trebuit s\ fie o surs\ [i un pilon al
`nv\]\mântului universitar de spe -
cialitate. Situa]ia este atât de jal-
nic\ ̀ ncât mi-ar fi greu s\ recomand
lucr\ri ap\rute de un nivel inter-
na]ional, [i nu c\r]ulii didactice

sau fluvii de compila]ii, greu con-
sultabile, f\r\ bibliografii [i indici
de nume.

Dac\ ar fi s\ aleg doar c`teva ti-
tluri ce ne-ar reprezenta demn,
singurele care `mi vin repede `n
minte s`nt Capodoperele enes cie -
ne, cartea fundamental\ a lui Pas-
cal Bentoiu (Ed. Muzical\, 1999),
Bartok [i lumea noastr\. A[a cum
a fost, a regretatului prof. Ferenc
László (Ed. Dacia, 1995), [i mono-
grafia pasionant\ a lui C.D.
Zeletin, Principesa Elenea Bibes-
cu. Marea pianist\. Cronic\ (Ed.
Vitruviu, 2007). A[ ad\uga, la

capitolul traduceri utile, la lucr\ri
ce s`nt de referin]\ pentru stu-
den]i [i profesori, monografia Wi -
nifred Wagner sau Bayreuth-ul lui
Hitler de Brigitte Hamann, (Ed.
Vivaldi, 2003). Cu siguran]\ vor fi
fiind [i alte pu]ine titluri de citit
cu folos (de exemplu, volumele de-
spre {tefan Ruha, de dr. Mirela
Cap\t\, la Ed. Charmides, Cluj,
2012), dar num\rul lor este ru[in-
os de redus ̀ n marea recolt\ edito-
rial\ româneasc\, semna l`nd,
probabil, criza profund\ pe care o
traverseaz\ studiile de istorie a
muzicii de mai bine de 25 de ani.

Scriu f\r\ nici o tragere de inim\ acest articol
„meloman“, cu tem\ comandat\ de s\pt\mâ-
nalul nostru, cuprins [i el de febra aniversar\ a
vremurilor pe timp de decembrie. F\r\ tragere
de inim\, fiindc\ mi-ar fi mult mai u[or [i
pl\cut s\ scriu despre cele petrecute `n lumea

c\r]ii muzicale [i a discului, de exemplu, `n
Cehia, Ungaria sau Polonia. De câte c\r]i, dis-
curi, [i de ce calitate, s-au bucurat compozi-
torii lor „na]ionali“, Dvorak, Liszt, Chopin,
publicate, adesea, sub egida unor institute de
cercetare ce le sunt dedicate! Spre deosebire

de al nostru George Enescu, a c\rui cas\
b\trâneasc\ am reu[it s\ o transform\m anul
trecut dup\ „moult“ chin `n monument is-
toric, [i acela de gradul doi, doar când am
uzat de umilitorul „lan] al sl\biciunilor“ `n
Ministerul ce-[i zice al Culturii!

Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy
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Pân\ [i sintagma tranzi]ie s-a uzat
de ̀ ndelungat\ folosire [i golire de
con]inut. Aproape nimeni n-o mai
folose[te, pe bun\ dreptate, `ntru-
cât a tranzita `nseamn\ a te
`ndrepta spre ceva, ori, culturii
noastre nu-i e prea limpede unde
duce drumul pe care se afl\. ~n
mod paradoxal, `ntr-un domeniu
definit structural prin creativita-
te, acesta al artelor, care ar trebui
s\ fie foarte dinamic, iner]ia la
schimbare e crescut\. Modific\ri-
le, atâtea cât exist\, au survenit
mai degrab\ prin natura lucruri-
lor, când nu s-a mai putut altfel,
decât prin strategii de reform\.
Totul e pe termen scurt, pe impact
[i succes imediat, nu exist\ o pro-
iec]ie strategic\ urm\rit\ pas cu
pas. M\suri luate, programe `nce-
pute sunt `ncetinite ori chiar sto-
pate de frecventele schimb\ri la
vârful Ministerului Culturii,
uneori la interval de numai câte-
va luni de zile.

Institu]ional, re]eaua teatral\
din ]ar\ conserv\ un model orga-
niza]ional din trecutul comunist,
cu teatre finan]ate de stat, de la
bugetul central ori local, cu sche-
me de personal angajat cu con-
tracte pe termen nedeterminat.
Exist\ dou\ excep]ii, Teatrul Na -
]ional „Radu Stanca“ Sibiu [i Tea-
trul Maghiar de Stat Cluj-Napoca!
Performan]ele evidente, care le-au
adus notorietate interna ]io na l\,
trebuie s\ se datoreze [i acestei 
situa]ii. Salarizarea bazat\ pe ve -
chi mea `n munc\, nu pe forma ar-
tistic\ de moment, devine nemoti-
vant\, mul]i arti[ti preferând va-
rianta salariului mic, dar care se
`ncaseaz\ la timp [i confer\ ga-
ran]ia ob]inerii unui credit ban-
car. La nivel na]ional, arti[tii sunt o
comunitate pestri]\, lipsit\ de sen -
timentul solidarit\]ii, cu sindicate

practic inexistente, deci f\r\ for-
ma organizatoric\ fireasc\ de
ap\rare a drepturilor profesiona-
le prin alarmarea guvernan ]ilor
[i prin negociere cu ei. Pentru c\ re -
sursele sunt insuficiente, iar aloca-
rea lor netransparent\, breasla s-a
polarizat, antagonizându-se pe rela -
]ia cu puterea politic\ de care depin-
de `n condi]iile de s\r\ cie bugetar\. 

Ca orizont artistic, premiera [i
festivalurile sunt tipurile de eve -
nimente preferate `n programele
teatrelor. Iar ca strategie manage-
rial\ de atingere a reu[itei, goana
dup\ regizorii bine cota]i, dup\
numele sonore care atrag publicul

aduce selec]ii la festivaluri [i,
eventual, premii. Atâta vreme cât
standardele de performan]\ ale fi -
nan]atorilor urm\resc mai ales cri-
teriile cantitative, practicile artisti-
ce autohtone nu se vor modifica. 

Instabilitatea legislativ\, ambi-
guitatea anumitor prevederi, in-
terpretabilitatea lor, h\]i[ul biro-
cratic aduc [i mai mult\ cea]\ `n
institu]iile teatrale. Care, de pild\,
`[i afl\ bugetul la câteva luni dup\
`nceputul anului `n curs, `ngreu-
nând pân\ la imposibil programa-
rea din vreme a evenimentelor. {i
care nu au la dispozi]ie o lege a
sponsoriz\rii care s\ stimuleze

fiscal oamenii de afaceri [i s\
`ncurajeze mecenatul. Pentru li-
ber-profesioni[ti [i indepeden]i,
situa]ia e [i mai dificil\. Sectorul
teatral privat, dependent direct de
finan]area alternativ\, dar care ar
trebui sprijinit [i de stat,  func]io-
neaz\ la limita suportabilit\]ii fi-
nanciare, `n condi]iile `n care nu
prea  exist\ fonduri speciale, lici-
ta]ii de proiecte, iar legea sponso-
riz\rii e, cum ziceam, defectuoa -
s\. A[a `ncât, pentru a rezista, in-
dependen]ilor nu le r\mâne decât
ori s\ devin\ comerciali, ori s\
creeze `n condi]ii improprii. 

Din punct de vedere estetic,
scena româneasc\ se afl\ `nc\ `n
faza de admira]ie a altor culturi
teatrale, de unde se inspir\, ale
c\rei tendin]e le preia [i dezvolt\
`n variante autohtone. Nu exist\
experiment autentic, teatrul ro-
mânesc e vag cunoscut `n str\i -
n\tate, acolo [i atât cât e cunoscut
datorând vizibilitate mai ales unor
regizori români stabili]i de mult\
vreme pe alte meleaguri, precum
Andrei {erban, Silviu Purc\rete,
Helmut Sturmer, Matei Vi[niec
etc.; sau eforturilor  insulare ale
reprezentan]ilor noilor genera]ii
de creatori, precum Gianina C\r -
bunariu, Peca {tefan, Ana M\rgi-
neanu. Absen]a sprijinului pen-
tru cei tineri, `ncercarea lor de a
recupera decalajul estetic fa]\ de
restul continentului, adesea chiar

fa]\ de celelalte ]\ri ale Estului
sunt alte realit\]i evidente. Ce ar
mai fi fost obligatoriu de f\cut
pân\ acum? O enciclopedie a tea-
trului românesc, care s\ ofere o
imagine cuprinz\toare a trecutu-
lui [i prezentului, tradus\ ̀ n limbi
de circula]ie interna]ional\ pen-
tru a deveni resurs\ de infor ma -
]ie. Dar cum cercetarea teatral\
nu e ̀ ncurajat\, ini]iativele de gen
lipsesc din motive de subfi nan -
]are. 

La nivelul infrastructurii, s-au
pierdut multe sedii, prin retroce -
dare, mai ales acelea unde fun c]io -
nau teatre pentru copii [i tineret.
Nu s-a construit nici un edificiu
nou cu asemenea destina]ie, doar
la Tg. Mure[ s-a amenajat, `ntr-un
fost cinematograf, un sediu pentru
Teatrul Ariel, iar la Sibiu, neobosi-
tul Constantin Chiriac lupt\ pen-
tru construirea unei cl\diri potri-
vite anvergurii institu]ionale.

Rezisten]a la schimbare vine
dintr-un cumul complicat de fac-
tori, printre care nevoia de stabi -
litate, lipsa antrenamentului `n
gestionarea riscului, dar [i nostal-
gia fa]\ de trecut. Privind retros-
pectiv, dar [i comparativ cu veci-
nii no[tri estici, care au sc\pat de
comunism cam `n acela[i timp cu
noi, starea teatrului românesc pa-
re a fi `nc\, destul de puternic, `n
siajul modelului ante-’90. Pe când
o reform\? 

Prea pu]in,
prea lent

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Ce s-a schimbat `n 25 de ani `n teatrul românesc? Prea pu]in. ~ntr-un ritm prea
lent. F\r\ a urm\ri termenul mediu [i lung. F\r\ continuitate. F\r\ corel\ri cu alte
sectoare, indicând dezinteresul legiuitorilor [i administratorilor cu putere de
decizie. Unitatea de m\sur\ temporal\ a politicienilor români a fost „campania
electoral\“, iar formula preferat\, am\gitul cu promisiuni ulterior ignorate.
Dintre toate domeniile, `n lista priorit\]ilor cultura a ajuns la coada cozilor,
bugetul ministerului de resort sc\zând vertiginos de la un an la altul, iar arti[tii,
sco[i din calculele bugetare care conteaz\. ~n timp ce recomand\rile UE vorbesc
despre minim 4 la sut\ din PIB pentru cultur\ na]ional\, `n România, de la 1
procent, `n anii „buni“, s-a ajuns la 0,... `n anii de austeritate. 

Andrei {erban [i Silviu Purc\rete, doi dintre regizorii datorit\ c\rora teatrul românesc a devenit vizibil `n str\in\tate
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Hai c\ o s\ fie frumo[i
[i urm\torii 25!

George Onofrei, 
jurnalist

Am tr\it [i f\r\ Facebook [i Twit-
ter pe vremea `n care cu ziarele
ap\rute `ntr-o singur\ s\pt\mân\
umpleai bini[or o debara de la
bloc. Cu colec]ia de „Dileme“
(`nceput\ prin clasa a IX-a) m-am
[i mutat, la un moment dat, ̀ n alt\
cas\. Cu anii, a venit toamna pes-
te ea, iar mama a concluzionat c\
hârtia veche de ziar nu face altce-
va decât s\ atrag\ praful [i gân -
g\niile, astfel c\, `ntr-o bun\ zi,
am renun]at la ea. 

Când m-am mutat a doua oar\,
de data asta la casa mea, cum se zi-
ce, n-am mai plecat cu nici o co-
lec]ie de ziare, ci cu stive `ntregi
de casete [i de CD-uri (din acelea
blank la `nceput, inscrip]ionate
ulterior cu nebunul de Nero) plus
cabluri de felurite dimensiuni sor-
tite unor felurite dispozitive. 
Mi-am f\cut de curând curaj [i
am aruncat câteva zeci de kilo-
grame de astfel de relicve ale
trecutului recent. Parc\ m-a [i
prins pu]in nostalgia vremu-
rilor `n care un film mai lung
„`nc\pea“ pe dou\ sau trei
CD-uri, dar o s-o ostoiesc
mai târziu cu ni]el Netflix.
Totu[i, cele mai „gr\itoare“
obiecte aruncate au fost `nc\r -
c\toarele de mobil, cu mufele lor
preistorice. Mi-a fost imposibil s\
le g\sesc, mental, corespondentul
cu telefoanele pe care, pe vremuri,
le „deserveau“. 

Mi-e tot mai clar c\ nu o s\ ne
`n]elegem niciodat\ p\rin]ii `n
privin]a ata[amentului fa]\ de
obiecte. La fel, mama nu o s\ poa -
t\ pricepe, cred, vreodat\, de ce
dac\ azi `]i iei un televizor sau o
ma[in\ de sp\lat, acest lucru nu e
„pentru toat\ via]a“. Cu atât mai
pu]in un telefon mobil, unul din-
tre cele mai perisabile instrumen-
te de azi – nici nu apuci s\ te 

bucuri de performan]ele sau de
design-ul unuia, c\ produc\torii
]i-l ofer\ `n jum\tate de an pe
urm\torul, du[m\nindu-[i parc\
propriile crea]ii, prea gr\bi]i s\-[i
„omoare“ `n timp record inven]ia
de acum o or\. De fapt, e [i fi-
reasc\ lipsa de ata[ament fa]\ de
un laptop sau de un mobil despre
care [tii de la bun `nceput c\ e o
marf\ perisabil\. Or, când am pri-
mit primul meu calculator, mi se
p\rea c\ o s\ m\ `nso]easc\ pen-
tru totdeauna, iar dup\ ce nu a
mai func]ionat tot a mai stat ni[te
ani prin cas\.

Cum va fi dac\ m\ voi mai mu-
ta vreodat\? ~n afara mobilei,
eventual, ce-o s\ mai am de luat cu
mine, c\ci, [tim bine, „cloud“-ul
nu se `mpacheteaz\ `n saci mari [i
nici nu se transport\ cu camionul?

~n general, a[ putea folosi cam
dou\ repere pentru a m\ descurca
`n „h\]i[ul“ ultimelor dou\ decenii
[i jum\tate: tehnologia [i politica.
~n vreme ce prima a cunoscut un
progres care a f\cut inutile inven]ii-
le-emblem\ p\trunse la noi imediat
dup\ 1990 (cum ar fi walk man-ul), a
doua ne ]ine `n continuare `n ace-
la[i loc, ba chiar mai [i „chibi]\m“
pe margine, cu tot cu semin]ele ac-
cesorizate. Am dat Liga lui Mitic\
pe Liga lui Mititica. Nu ar trebui s\
se mire nimeni a[adar dac\ peste
ni[te sute de ani exemplul de re-
form\ româneasc\ nu va mai fi ]ea-
pa lui Vlad, ci procurorul Codru]ei.
There Will Be Blood.

Am spus mai sus c\ am „cam
dou\ repere“ pentru c\, pân\ la
un moment dat, mai foloseam [i

programele de televizor ca reper
temporal (de exemplu, Ion Iliescu
a fost un pre[edintre român din
vremea Twin Peaks – primul
man  dat [i din cea a emisiunii
„Surprize, surprize“ `n al doilea,
Emil Constantinescu [i-a desf\ -
[urat mandatul ̀ n vremea Dosare-
lor X [i al Zonei Crepusculare, iar
Traian B\sescu `n vremea lui Mi-
hai Gâdea). Odat\ cu mutarea
content-ului video pe internet, m\
`ndoiesc de faptul c\ Iohannis va
fi un pre[edinte din timpul „Vocii
României“.

La scara memoriei noastre pu -
blice tot mai scurte, 25 de ani `n -
seamn\ o `ntindere de timp con -
siderabil\. Leii vechi au devenit lei
noi, iar bancurile la care s-a râs cu
poft\ ani de zile nu mai func]io-
neaz\. Cine s-ar mai t\v\li acum

pe jos de amuzament la un banc
cu Victor Ciorbea ori la unul cu
„]apul“? ~ntre timp, pân\ [i Cris -
tian Gre] cu a cam r\mas f\r\ pâi-
ne, c\ci nu mai au televiziunile
nevoie de scheciuri cu Ion Iliescu.
Exist\ totu[i, m\car la nivelul in-
stitu]iilor noastre publice, o preo-
cupare s\ n\toas\ pentru recupe-
rarea, ba chiar prezervarea trecu-
tului nostru: Finan]ele `nc\ mai
solicit\ date contabile pe dischete,
motiv pentru care ̀ n interiorul se-
diilor acestora prosper\ afaceri de
ni[\ prin comercializarea celebre-
lor unit\]i de stocare a 1.4 mega.

Un alt lucru care a disp\rut
din via]a noastr\, pe lâng\ CD-uri
[i cablurile cu mufe SCART, e
scrisul de mân\. ~ntr-un viitor nu
foarte `ndep\rtat, scrisul cu pixul
pe hârtie va putea fi denumit ast-
fel: „obicei barbar din trecut folo-
sit de Parchete, ̀ n special de DNA,
cu scopul de a tortura corup]ii
afla]i ̀ n anchet\“. Iar „scâr ]a-scâr   -
]a pe hârtie“ n-o s\ mai fie de fi -
ni]ia pentru Cristoiu, ci pentru
Ne]oiu. Iar de pe 21 decembrie
2014 dispare [i un alt obicei popu-

lar românesc, pre]uit [i ridicat
la rang de breaking news: vor-

bitul `n direct la 18.30 al pre -
[edintelui Traian B\ ses -

cu. Dac\ noul pre [e -
dinte `[i va schimba
ora de declara]ii, m\
`ntreb foarte serios
dac\ pia  ]a tv-urilor
de [tiri de la noi nu
va cunoa[te cu ade -
v\ rat ce `nseam n\
deruta! Cum or s\
reac ]io neze când vor
afla c\ de la 18.30 la
19.00 nu mai au pro-
gram comun, cu sem -
 nal oferit moca prin
fi br\ optic\ direct de

la Cotroceni? Or s\
fac\ oare cu rândul? O
zi o s\ intre pe toate
posturile Alessandra

Stoicescu, o zi Lavi-
nia {an dru, o zi

Nelu Barbu [i
tot a[a.

Hai c\ o
s\ fie fru-
mo[i [i ur -
m\ torii 25!

Pentru cei din genera]ia
mea, dac\ d\m la o parte
frageda pruncie, ace[ti 
25 de ani sunt cam toat\
existen]a. Am trecut de 
la analog la digital cu
firescul `n suflet,
nicidecum de parc\ s-ar fi
d\râmat o lume. 
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R\zvan Chiru]\,
jurnalist

*

M\ jucam cu ni[te pu[ti de plastic
cu prietenul meu din copil\rie,
când `n camer\ a n\v\lit maic\-sa
[i a dat drumul la televizor. Nu
[tiu de unde aflase c\ se `ntâmpla
ceva, cert este c\ pe ecran se `n -
tâm pla `ntr-adev\r ceva. Nu am
`n]eles cu exactitate despre ce era
vorba, dar am sim]it brusc c\ tre-
buie s\ o anun] [i pe maic\-mea.
Am ie[it din casa prietenului meu
[i am p\truns `n fug\ `ntr-a mea,
dar, surprinz\tor, mama privea
deja televizorul [i plângea..

*

Dup\ ce am primit filmul cu exe-
cu]ia [i am ascultat oftatul de
u[urare din partea adul]ilor casei,
pentru mine [i sora mea interesul

s-a mutat din nou c\tre noul nos-
tru frate. Cel mai tare ne fr\mânta
faptul c\, `n febra revolu]iei, ap\ -
ruser\ la televizor [i ni[te persoa-
ne care sus]ineau, printre altele,
c\ celor n\scu]i atunci s\ li se pu -
n\ numele Victor sau Victoria. Tre -
buie s\ recunosc c\ l-am detestat
imediat pe cel care a avut ideea,
pentru c\ noi ne gândisem la un
cu totul alt nume pentru bebelu[,
iar propunerea revolu]ionarului
televizat p\rea s\ prind\ r\d\cini
`n mintea rudelor noastre. 

*

Am fost uimit s\ o v\d pe maic\-mea
plângând, cu mâna la gur\, t\ cut\
– [irul acesta de uimiri e jus tificat
de faptul c\ atunci aveam doar 10
ani –, dar plânsul ei m-a f\cut s\
fiu atent la discursul lui Ceau[es-
cu [i, mai ales, la acele arhicunos-
cute de acum „A[eza]i-v\ lini[ti]i

la locurile voastre“. A[a a `nceput
pentru mine revolu]ia. Mai multe
ore de acum `ncolo nu mai ]in
minte decât frânturi: agita]ia
p\rin]ilor, emisiunile de la Radio
Europa Liber\ ascultate acum ta-
re [i apoi de la „televiziunea ro-
mân\ liber\“, terori[ti, fuga lui
Ceau[escu – am fost invidios c\
nu am v\zut-o „pe viu“ –, ner\b -
darea celor din jurul meu ca „dic-
tatorul s\ fie prins“ [i [tirile alar-
mante despre apa otr\vit\, pe care
nu mai voiam s\ o beau. 

*

Pân\ la urm\ puterea noastr\ de
convingere – condimentat\ [i cu
ceva plâns, probabil, asta nu mai
]in minte exact – a fost mai mare.
De[i, la cei nou\ [i zece ani pe care-i
aveam, ne-am bucurat la rândul
nostru de victoria asupra lui Nico-
lae Ceau[escu [i „a sinistrei sale

so]ii“, nu am acceptat nici ̀ n ruptul
capului s\ renun]\m la numele pe
care-l consideram cel mai frumos
din lume pentru fratele nostru. 

Dup\ 25 de ani, au fost mul]i care
au sus]inut c\ atunci am avut
dreptate, Victoria nu a fost potri-
vit\. Al]ii, din contr\, sunt convin[i
c\ am avut foarte multe de câ[ti-
gat. Cert este c\ mie Revolu]ia 

mi-a adus cel pu]in un frate. {i li-
bertatea de a scrie acum despre el. 

P.S.: Ca fapt divers, frate-miu 
s-a n\scut `n ziua `n care a fost
ucis Nicolae Ceau[escu, pe 25 de-
cembrie, `n timp ce taic\-miu `m -
parte aceea[i zi de na[tere cu fos-
tul dictator, 26 ianuarie. O p\rti-
cic\ din istoria României, captiv\
`n propria familie. 

Florin Iorga, 
jurnalist

~ncercând un pas `napoi [i experi-
mentând o privire neutr\, lu-
crurile se prezint\ ca [i când, la
nivel de na]iune, nu am fi reu[it
s\ decant\m [i s\ asimil\m pân\
la cap\t ceea ce numim „Revolu -
]ia român\“. A[a s\ fie oare? {i,
dac\ da, atunci de ce?

Un mare disconfort

Este limpede c\ stomacurile noas-
tre nu au reu[it `nc\ s\ digere

complet schimbarea de regim su-
ferit\ `n 1989. {i nu sunt pu]ini cei
c\rora aceasta continu\ s\ le stea
`n gât, de[i unii dintre ei chiar [i-au
dorit-o. Pe unii `i numim nostal-
gici, pe ceilal]i nemul]umi]i. Un
prim motiv pentru disconfortul
tuturor legat de acest subiect este
detaliul c\, de[i revolu]ii au mai
fost [i cu siguran]\ vor mai fi, a
noastr\ s-a petrecut `ntr-un mod
al naibii de diferit de toate cele-
lalte. ~n primul rând, r\mâne `n
dezbatere `ns\[i esen]a sa: de fapt
chiar a fost revolu]ie? ~nc\ se mai

discut\ dac\ a fost una autentic\,
o lovitur\ de stat cuplat\ cu o ex-
celent\ manipulare a maselor sau
o revolu]ie „pe bune“, confiscat\
`ns\ pe traseu de un grup de se-
curi[ti [i nomenclaturi[ti agili,
plus câ]iva oportuni[ti care s-au
autointitulat revolu]ionari. ~n al
doilea rând, beneficiile libert\]ii
de expresie [i de circula]ie nu
sunt degustate `ntr-un mod prea
fericit pe stomacul gol sau cu
g\uri `n pantofi, adic\ la un sala-
riu minim de 800 de lei sau la unul
mediu de aproape 1.600 de lei.
Chiar dac\ nu este povestea tutu-
ror, aceasta este totu[i povestea
cople[itoarei majorit\]i. Dar mai
este una, cea a unei minorit\]i pri-
vilegiate, care a ob]inut extrem de
multe beneficii `ntr-un timp
foarte scurt. Acestei minorit\]i,
care a produs elita politic\ [i cea
economic\, i-au priit formidabil
cele petrecute ̀ n decembrie ’89. De

aici [i sentimentul multora c\,
de[i a fost foarte bine c\ s-a ̀ ntâm-
plat, ceva nu a fost ̀ n regul\ cu Re-
volu]ia [i mai ales cu ce a urmat
dup\. Rezult\ de aici c\ noi, cei-
lal]i, cei mul]i, avem o problem\.
{i nu sunt prea multe explica]ii:
ori nu avem noi stomacul tare, ori
alimentul a fost pu]in alterat. 

{i câteva motive 
de speran]\

Acum, la 25 de ani dup\ eveni-
mentele `n discu]ie, nu prea mai
are rost s\ ne `ntreb\m „cum ar fi
fost dac\?“. Ce a fost f\cut r\mâne
bun f\cut [i nu mai putem schimba
cele deja `ntâmplate. Este foarte
adev\rat, mul]i dintre noi ne-am
fi bucurat mai mult dac\ am fi
avut o revolu]ie ceva mai ele-
gant\, `n]elegând prin aceasta ab-
sen]a celor care au murit sau au
fost r\ni]i atunci. De asemenea,

poate ar fi fost mult mai `n regul\
dac\ am fi avut ulterior [i o lege a
lustra]iei, despre care doar pu ]i -
nii obseda]i ai punctului 8 de la
Timi[oara `[i mai aduc aminte.
Ceea ce conteaz\ este felul `n care
mergem mai departe cu acest ba-
gaj de lucruri nu tocmai ̀ n regul\,
mai exact felul `n care ne scu-
tur\m de el. Partea interesant\ es-
te c\ depinde numai de noi. Este o
afirma]ie deja demonstrat\ cu
ocazia recentelor alegeri prezi-
den]iale. Nu degeaba s-a spus c\
abia atunci s-a `ncheiat Revolu]ia.
~ns\ tot nu degeaba se spune c\
povestea este departe de a se fi
`ncheiat. Repara]iile pe care le ne-
cesit\ structurile politice [i alc\ -
tuirile sociale sunt `nc\ masive.
{i, dac\ exist\ speran]a c\ acestea
pot fi f\cute, atunci asta se dato-
reaz\ cre[terii `ncrederii pe care
popula]ia o are `n DNA. 

Revolu]ia prin ochii unui copil
„Când dau filmul cu execu]ia lui Ceau[escu?“ [i „Cum e, s-a n\scut?“ sunt cele
dou\ `ntreb\ri care m-au preocupat `n ultimele zile ale revolu]iei. Primul r\spuns
a venit din partea lui frate-miu, care a decis s\ se nasc\ la trei diminea]a, pe 25
decembrie 1989. Al doilea, din partea „televiziunii române libere“, a sosit ceva
mai greu, dup\ multe zvonuri c\ execu]ia a avut loc `n aceea[i zi [i o lung\
a[teptare pentru difuzare.

Ori suntem slabi de stomac,
ori mâncarea a fost proast\
A]i observat c\ avem o problem\ atunci când vorbim
despre momentul 1989? Unii dintre noi `l evoc\ parc\
prea des [i cu prea mult\ obid\, iar al]ii nu se pot
referi la el decât `ntr-un mod depreciativ, ca s\ nu
mai spunem nimic despre cei pentru care subiectul
pur [i simplu nu exist\, probabil pentru c\ `i
streseaz\ prea tare ce se va `ntâmpla mâine ca s\ le
mai pese de ce s-a petrecut ieri. 
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Am avut noroc
Au trecut 25 de ani de la Revolu]ie, sau de la „evenimente“, cum obi[nuim s\
spunem cu pudibonderie, sau, `n fine, de la ce-o fost. {i câte n-am v\zut, câte n-am
tr\it noi, genera]ia care pe atunci aveam `n jur de patruzeci de ani! 

Andrei Cornea, 
eseist

L-am v\zut pe Ceau[escu fugind cu
elicopterul; am aclamat na[terea li-
bert\]ii, moartea comunismului;
ne-am ̀ nsp\imântat [i noi de gloan -
]ele care au `nceput s\ [uiere dup\
l\sarea serii. Am `nghi]it [i noi
minciunile [i manipul\rile cu tero -
ri[tii, ne-am `ntrebat [i noi ce e cu
Frontul \la, ap\rut parc\ prin „ge-
nera]ie spontan\“...

Apoi am v\zut anarhia dirijat\
din [edin]ele de noapte ale CPUN-ului,
am asistat cu groaz\ la mineriade,
`ntâi cele mici, apoi cele mai mari.
Ne-am implicat [i noi dup\ puteri
`n chestii civice – Grupul pentru
Dialog Social, Revista 22. Am scris
[i noi lucruri mai de[tepte sau mai
inepte, am profe]it [i noi, am avut
speran]e [i noi [i le-am irosit pe
rând pe multe dintre ele [i noi...

Câte n-am v\zut ̀ n anii ce au ur-
mat! Primele buticuri cu m\rfuri
occidentale, primele case de schimb
unde puteai procura dolari sau
m\rci! Dar am cunoscut [i ce

`nseamn\ infla]ia, am v\zut [i pri-
mii [omeri adev\ra]i, am v\zut [i
cer[etori, [i copii ai str\zii, [i nefe-
ricirea veche [i cu cea nou\ dân-
du-[i mâna. Am citit presa cu bune-
le ei, dar [i cu rele, ne-am cutremu-
rat de [ovinismul unor publica]ii [i
nu de pu]ine ori am crezut c\ ne
`ndrept\m spre un stat neo-fascist
cu personal comunist. Am protes-
tat `n scris [i pe strad\, am scris
zeci de apeluri [i am semnat alte
sute de apeluri „ale societ\]ii civi-
le“, cu rezultate care, pe o scar\ de
la 1 la 10, le apreciez la 3, dar ne pa-
re bine c\ le-am scris [i semnat.

Am v\zut cum oamenii tineri 
[i-au asumat destinul cel nou: unii
[i-au schimbat profesia, al]ii au ple -
cat `n str\in\tate, spre a face carie-
re [tiin]ifice, artistice, ori pentru a
tr\i pur [i simplu decent. Am v\zut
tic\lo[i suind treptele ierarhiilor,
ho]i devenind politicieni, turn\tori
rânjind triumf\tori, propagandi[ti
de doi bani pozând drept ideologi
profunzi. Am observat cum trium -
f\ impostura, plagiatul, incompe-
ten ]a, tr\darea, la[itatea, prostia,

cinismul, duplicitatea... Dar i-am
v\zut, mai ales `n ultimul timp, [i
pe politicieni f\când coad\ la DNA,
i-am v\zut pe tot mai mul]i cu
c\tu[e la mâini; i-am v\zut [i pe cei
mai arogan]i dintre ei pierzând ale-
geri, c\zând `nvin[i atunci când se
a[teptau mai pu]in. {i nu [tiu cum,
de fiecare dat\ când ne-am zis c\ 
s-a ispr\vit cu noi, am sc\pat la li-
mit\, iar zeii ne-au aruncat iar\[i,
de dup\ nori, un surâs...

{i iat\-ne azi, suntem „`n Euro-
pa“ de [apte ani; am intrat noi la
coada-cozilor, st\m `n continuare
pe b\ncile din spate, dar, orice s-ar
zice, suntem `n\untru, nu `n afar\.
{i inten]ion\m s\ r\mânem. 

...Am v\zut [i am tr\it multe `n
acest sfert de secol. Prin noi, cu noi
[i pentru noi s-a pl\m\dit liberta-
tea. Pl\mada a fost adesea cam us-
cat\, r\u amestecat\, inegal fr\ -
mântat\, brutarii nepricepu]i sau
nevrednici, dar a fost pân\ la urm\
pl\mada libert\]ii.

A[adar, punând totul cap la cap
[i tr\gând linie: eu zic c\ am avut
noroc!

Adriana Babeti, 
scriitoare

~i v\d pe Cristi [i Oana, pe Ramona, Gabi, Bogdan [i Mara, pe Alex
[i Daniel. Unora, fe]ele li s-au mai `mplinit, altora – li s-au sub]iat.
Unii dintre b\ie]i [i-au l\sat barb\, al]ii [i-au ras-o. Unele fete au
sl\bit ca ni[te ogari, altele s-au rotunjit. Dar niciunuia nu i s-a schim-
bat ̀ nc\ privirea, vreau s\ spun un soi de lumin\, de sclipire vie din
ochi, greu de descris, care, cu anii, ̀ ncepe s\ se sting\. Unii au r\mas
`n România, chiar la Timi[oara, al]ii au plecat departe. Unii la Bu-
cure[ti sau Budapesta, al]ii ̀ n Canada sau State. Unii sunt profesori,
te [i miri prin ce coclauri, al]ii vând c\r]i sau `ncropesc ce se nime-
re[te (o colaborare `n pres\, o traducere, o medita]ie pentru bac).
Una dintre fete a plecat voluntar\ ̀ n Libia, pe un program ONU, alta
s-a m\ritat [i are un copil mic, alta a intrat `n politic\. Bogdan s-a
`nsurat cu Tatiana, o pictori]\ din Rusia, [i, din var\, str\bat Euro-
pa, ]ar\ de ]ar\, pe biciclete. Dou\ fete au burse `n Anglia [i Spania,
doi b\ie]i o s\-[i dea doctoratul cu mine. 

Ori de câte ori ne vedem, ne auzim sau ne scriem, ei au ce po-
vesti despre câte au f\cut [i mai ales despre ce ar vrea s\ fac\. Nu
to]i sunt `mplini]i [i ferici]i. Nu to]i sunt neferici]i [i ne`mplini]i.
Iar când `i `ntreb ca pe ni[te prieteni de-o vârst\ cu mine ce e de
f\cut cu situa]ia din România sau pur [i simplu m\ sf\tuiesc cu ei
despre ce am de f\cut eu personal `n câte o `mprejurare, to]i
r\spund rapid, cu ceva grav, sf\tos [i plin de siguran]\ `n voce.
M\i, mo[ulenilor, `mi vine s\ le spun, a]i crescut mult. Dar când le
vine lor rândul [i m\ `ntreab\ cu nelini[te `n priviri ce s\ fac\, ce
le mai r\mâne de f\cut, to]i au ceva nesigur [i tremurat `n voce.
M\i, copii, `mi vine s\ le spun, `nc\ n-a]i crescut. 

Deci? Deci se vede limpede: au 25 de ani. E mult? E pu]in? Dac\
m\ gândesc la ei, e mult. Dac\ m\ gândesc la genera]ia mea, care
`n ’89  avea ̀ n jur de 40 de ani, e pu]in. Când s-au aniversat cei 25 de
ani de la Eliberarea din august ’44 eram student\, m\ jucam de-a
hipio]ii pe Bega, iar R\zboiul al Doilea `mi p\rea la fel de
`ndep\rtat ca Unirea Principatelor. Era deja istorie. Din câte `mi
dau seama, [i pentru fo[tii mei studen]i tot ce-a fost `nainte de ’89,
ba chiar Revolu]ia din decembrie, e tot istorie. Adic\ liter\ cam
moart\, oricât ne-am str\dui (`n chip de  profesori, ziari[ti sau
scriitori) s-o `nviem. Când le spun c\ acu[i-acu[i vor fi studen]i cei
n\scu]i dup\ 2000, `i umfl\ râsul, pentru c\ se `ntreab\ ce-o s\ mai
avem ([i eu, dar [i ei) `n comun cu „tineretul \sta, care nu [tie pe
ce lume e [i care, oricum, nu mai are habar de nimic“. M\ umfl\ [i
pe mine râsul de râsul lor, dup\ care tac mult. Re`ncep s\ vorbesc
doar dac\ vreunul, cum ar fi Cristi, alalt\ieri, `ntr-o libr\rie, m\
`ntreab\ dac\ pentru mine [i pentru prietenii mei decembrie ’89
chiar a fost o [ans\. Trebuie s\ r\spund\ la o anchet\ pe tema asta
[i e curios s\ afle ce crede genera]ia mea, fiindc\, a[a cum se v\d
acum lucrurile, p\rin]ii [i bunicii lui sunt negri de nemul]umire.
{i nici viitorul lui nu se arat\ prea luminos.

Atunci trag adânc aer ̀ n piept, simt c\ m\ sufoc [i m\ preg\tesc
s\ ]in o tirad\. Dar când s\-mi dau drumul, realizez brusc c\ orice
a[ spune, c\ oricâte exemple i-a[ da despre felul `n care Revolu]ia
mi-a schimbat via]a ̀ n bine, c\ ̀ n tot acest interval via]a a milioane
de oameni de la noi chiar a luat un curs `ntrem\tor, tân\rului de
25 de ani tot o s\ i se par\ c\ a trecut mult prea mult timp pentru
câte se puteau ̀ nf\ptui. C\ totul a fost ̀ ncropit aiurea, c\ s-au irosit
marile [anse. Pentru c\ sunt obi[nuit\ s\ v\d `ntotdeauna partea
plin\ a paharului, `i spun s\ fie atent la câte s-au f\cut `n 25 de ani.
Iar el `mi r\spunde p\tima[, privindu-m\ `n ochi: „S\ [ti]i,
doamn\, c\ 25 de ani sunt o via]\ de om“. {i nu-mi mai r\mâne de-
cât s\-l `ntreb cu blânde]e: „Chiar crezi?“.

O via]\ 
de om
Stau [i m\ gândesc la fo[tii mei studen]i, 
la câ]iva masteranzi [i la doi dintre doctoranzi, 
la to]i cei despre care [tiu c\ au `mplinit `n 2014
fix 25 de ani. 
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O palm\ de care-mi 
aduc aminte cu pl\cere

Adelin Petri[or, 
jurnalist

Aveam 14 ani la Revolu]ie. Fix
lâng\ blocul meu, erau sta]iona]i
ni[te solda]i. Eram foarte curios
s\ merg la ei, s\ v\d armele de
aproape, `ns\ nu puteam pentru
c\ tata `mi interzisese s\ ies. La
un moment dat, s-a dezl\n]uit ia-
dul. Am s\rit la geam [i am v\zut
cum solda]ii tr\geau la foc auto-
mat spre curtea Episcopiei din
Buz\u. 

Am profitat c\ tata era la baie
[i am tulit-o afar\. Mi-am strâns
repede o echip\ din bloc [i am ple-
cat s\ v\d care-i treaba `n cartier.
Lâng\ o construc]ie care ad\pos-
tea un contor uria[ de gaze, câ]iva
militari tr\geau de mama focului.
Nici ei nu cred c\ aveau habar ci-
ne-i ]inta. Oricum, eu eram `n
tran s\. M\ uitam fascinat la mili-
tarii crispa]i care tr\geau rafal\
dup\ rafal\. {i acum parc\ simt
mirosul de praf de pu[c\ [i aud
z\ng\nitul tuburilor goale arun-
cate de pistoalele mitralier\. Din
nefericire, nu am putut face prea
mul]i purici acolo. Nervos, unul

dintre solda]i ne-a u[uit. Frustra]i
la maximum, ne-am `ntors `n sca-
ra blocului [i am pus la cale un
plan. Trebuia s\ facem [i noi ceva
pentru Revolu]ie. Dintr-un steag,
ne-am f\cut to]i brasarde, a[a cum
v\zuser\m la TVR. Când am fost
mul]umi]i de aspectul nostru de
revolu]ionari, am `nceput s\ ba-
tem din u[\-n u[\ [i s\ strângem
mâncare [i ]ig\ri pentru militarii
de lâng\ bloc. Dup\ câteva zeci de
minute, strânseser\m `ntr-o saco -
[\ de rafie mai multe pâini, borca -
ne cu magiun, zacusc\ [i vreo do -
u\-trei pachete de Carpa]i. ~mpreu -
n\ cu „tovar\[ii de lupt\“, am dat
o rait\ prin zon\ [i am `mp\r]it
alimentele [i tig\rile. 

Dup\ câteva ore, m-am `ntors
mul]umit acas\. Pusesem um\rul
la reu[ita Revolu]iei. Livid, tata
m\ a[tepta-n sufragerie. M\ c\u -
tase f\r\ succes prin cartier [i nu
[tia ce s\ mai fac\. Nu mi-a zis ab-
solut nimic, `ns\ mi-a dat o palm\
de tip „primul pas spre como]ia
cerebral\“. Cum a fost singura
palm\ pe care am primit-o de la el,
am un motiv `n plus s\ nu uit Re-
volu]ia din decembrie 1989.

Mul]i ani dup\, am `nceput s\
m\ `ntreb: a fost revolu]ie, lovi-
tur\ de stat, au fost implicate ser-
vicii secrete str\ine, ce a fost...
Am tot sperat ca r\spunsul s\ vi -
n\ din partea Justi]iei. Am f\cut
zeci de [tiri despre Dosarul Revo-
lu]iei, o investiga]ie mamut care
ar fi trebuit s\ elucideze condi]iile
`n care au fost uci[i sau r\ni]i pes-
te 5.000 de oameni. Procurorii au
audiat nume grele, au verificat de-
clara]iile sutelor de martori, au
strâns zeci de mii de pagini [i... ni-
mic. Dup\ un sfert de secol, dosa-
rul Revolu]iei zace [i ̀ n ziua de azi
la Sec]ia militar\ din Parchetul
General. De fapt, nu a z\cut tot
tim  pul. La un moment dat, carto-
ful fierbinte a fost aruncat de la
procurorii militari la cei civili [i
invers. Nici m\car o decizie a CEDO
din 2011 care cerea finalizarea ra-
pid\ nu a impresionat pe nimeni
din Ministerul Public...

~n 2012, am fost o s\pt\mân\ `n
Coreea de Nord. De[i [tiam destule
despre cea mai dur\ dictatur\ a lu-
mii, am fost marcat de oamenii ca-
re nu aveau curajul s\ te priveas -
c\-n ochi, de griul generalizat, de

modul aproape inimaginabil `n ca-
re regimul controla absolut totul.
Gândul care mi-a dat fiori a fost c\
a[a ar fi putut ar\ta [i România
f\r\ 1989. Sigur, ]inând cont de di-
feren]ele culturale dintre Europa
[i Asia, poate nu fix a[a, `ns\ cu si-
guran]\ undeva pe acolo. Dup\ vi-
zita ̀ n ]ara familiei Kim, ]ar\ ̀ n ca-
re cet\]enii au fost transforma]i `n

animale de companie, eu am `nce-
tat s\ m\ mai `ntreb ce a fost `n de-
cembrie ‘89. De dragul copilului meu,
m\ bucur doar c\ a fost. 

Ar trebui s\ le mul]umim celor
peste 1.000 de mor]i [i miilor 
de r\ni]i [i, mai ales, ar trebui s\
avem grij\ s\ p\str\m ceea ce ei 
au ob]inut pl\tind un pre] uria[: 
LIBERTATEA.

Lavinia Betea, 
istoric

Deosebit de celelalte ]\ri din „la -
g\ rul comunist“ european, schim-
barea `n România s-a petrecut cu
brusche]e [i brutalitate. Cele câte-
va zile din decembrie 1989, marca-
te de interven]iile sângeroase ale
autorit\]ilor contra demonstran -
]ilor [i de manipularea numit\ azi
„afacerea  terori[tilor“, ne-au  frac -
turat istoria.

Pân\-ntr-atât c\ genera]iile care
nu p\streaz\ ̀ n amintire epoca an -
 terioar\ [i-o pot ̀ nchipui ̀ n cadre-
le unei dep\rt\ri de poveste. ~n pa-
rantez\ fie spus, mi-a fost dat s\ ci-
tesc lucr\rile unor studen]i la [ti-
in]e politice care plasau epoca `n
atemporalitatea unei lumi ce nu

cuno[tea, ̀ nc\, for]a electricit\]ii...!
~ntr-un alt registru, o impozant\
mul]ime de jurnali[ti, istorici, po-
liticieni ([i nu numai) [i-au asu-
mat menirea de agen]i profilactici
ai „nostalgiei“ comuniste. Ar fi
aceasta un pericol, oare?

Cercet\torii `n arhivele trecu-
tului apropiat demonstreaz\, f\r\
drept de apel, c\ implozia sistemu-
lui se declan[ase deja la `nceputul
anilor ’70. Aceast\ surpare din in-
terior a celui mai mare imperiu
din istoria lumii au resim]it-o,
`ntâi, cei afla]i la putere. Au ̀ ncer-
cat, de-a lungul anilor urm\tori,
s\ astupe fisurile economiei care,
prin strict\ etatizare [i planifica-
re, sfidase mecanismele naturale
ale pie]ei. Degeaba ̀ ns\! N-au folo-
sit nici butaforiile, nici poleielile

propagandistice. Nici m\car marele
compromis al „fr\]iei cu dracul“
`n trecerea pun]ii! C\ci, `n limite-
le dogmei marxist-leniniste, a[a 
s-ar numi strategia masivelor `m -
prumuturi contractate tocmai de
la „imperiali[ti“.

„Omul nou“, idealul declarat al
ideologiei, care-ar tr\i `n egalitate,
fr\]ie [i dreptate cu ceilal]i semeni
ai s\i, reprezint\ o proiec]ie uto-
pic\. Prin aceea c\ e `n profund de-
zacord cu ̀ ns\[i natura uman\. Ci-
tând cunoscuta teorie a piramidei
trebuin]elor umane, elaborat\ de
psihologul Abraham Maslow, ac -
]iu nile omului sunt motivate de
anumite impulsuri interioare. Mai
`ntâi, pentru satisfacerea trebu -
in]elor fiziologie – de hran\, aer, ap\,
sexuale, de temperatur\ adec vat\
corpului uman... Apoi a trebuin]ei

de siguran]\ manifestat\, `n pri-
mul rând, prin ridicarea pere]ilor
protectori ai locuin]ei [i prin aco-
peri[ul de deasupra capului. Odat\
atinse aceste trepte, apare nevoia
de iubire, de apartenen]\ la comu-
nitate. {i `n sfâr[it, ca ultimele ni-
veluri, trebuin]a de stim\ de sine
[i  trebuin]a de dezvoltare. 

Deosebit celorlalte f\pturi din
Arca lui Noe, omul dore[te [i vi-
seaz\, totdeauna, ceva mai mult
decât are. Dac\ poate, constru ie[ -
te, consum\ [i tezaurizeaz\ `n
plus fa]\ de nevoile sale. Acest
stigmat al sufletului a fost [i este
`ns\ izvor nesecat al energiilor 
[i crea]iilor din istoria civili za ]iei
umane. F\r\ aceast\ trebu in]\ de
dezvoltare, habitatul fiin]ei uma -
ne s-ar fi men]inut la stadiul pe[ -
terii [i vizuinii, hrana la produsele

culesului [i ale vân\torii, iarre-
la]iile sociale la obiceiurile pri-
matelor.

N-ar fi o lume de oameni nici
aceea a comunit\]ilor care dorm,
muncesc, se hr\nesc [i se `nmul -
]esc neab\tându-se de la progra-
mul politic. Viitorul comunist al
„oamenilor noi“ ar fi presupus o
lobotomie general\ pentru extir-
parea dorin]ei. Abia atunci, fiin -
]ele vorbitoare ar fi robotit `n
mu[uroiul lumii cu egalitatea,
s\r\cia [i fr\]ia furnicilor...  

Fie [i numai pe acest temei, ilu-
zia comunist\ contravine naturii
umane. Se poate spune [i c\ sfâr -
[itul imperiului creat `n numele
ei a fost de moarte natural\.

~n dup\-amiaza zilei de 22 de-
cembrie 1989, cei care reprezentau
puterea comunist\ ̀ n România au
r\mas f\r\ sus]in\tori. La câteva
ceasuri dup\ ce-au p\r\sit sediul
puterii, pe Nicolae [i Elena Ceau -
[escu i-au abandonat chiar [i ofi -
]erii `nso]itori. Regimul s-a sfâr[it
atunci `ntr-o euforie general\.

Dar capitalismul, cu tot binele
lui a[teptat, `ntârzie `nc\.    
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Utopie comunist\ 
[i nostalgie capitalist\



Adrian Schiop, 
scriitor

Satul despre care vorbesc este unul
din }ara F\g\ra[ului, faimos ̀ n zon\
pentru rezisten]a `nver[unat\ din
primii ani ai colectiviz\rii [i pentru
un pop\ care, `n anii ’80, a ob]inut,
dracu’ [tie cum, o viz\ pentru State
[i, chiar `nainte s\ plece, a vândut
clopotul bisericii vechi din sat. 

~n timpul comunismului, oame-
nii lucrau la o `ntreprindere de
ma[ini grele din apropiere, iar `n
timpul liber se ocupau cu agricultu-
ra – `ncât, `n anii ’80, `n timpul cri-
zei alimentare, s-au umplut de bani:
salariile porneau de la 2.500 de lei,
iar cartofii [i porcii vându]i pe sub
mân\ le rotunjeau bini[or venituri-
le. Cei mai boga]i nu erau `ns\ cei
care lucrau la ̀ ntreprindere, ci [ofe-
rii de TIR (care lucrau pe transport
extern) – aveau diurn\ `n dolari [i
f\ceau bi[ni]\ cu cafea [i blugi. 

La Revolu]ie, oamenii au dat foc
c\r]ilor cu Ceau[escu din biblioteca
satului, l-au dat afar\ pe primar [i
au devastat prim\ria; au ars atunci
[i acte care aveau de-a face cu titlu-
rile de succesiune. Un an, a fost bine
– s-a desfiin]at CAP-ul [i s\tenii se
bucurau c\ ̀ [i iau p\mânturile ̀ na-
poi. Apoi a ̀ nceput infla]ia [i econo-
miile lor substan]iale s-au dus dra-
cului; alea care au r\mas le-au jucat
la Caritas. Salariile la ̀ ntreprindere
au `nceput s\ se diminueze (de fapt
infla]ia cre[tea [i ele b\teau pasul

pe loc), iar oamenii, care s-au certat
la sânge pe suprafe]ele retrocedate
[i au [p\guit primarul s\ falsifice
acte, [i-au dat seama c\ agricultura
cu cai [i c\ru]\, pe suprafe]e mici [i
fragmentate, le aduce net mai
pu]ini bani decât ce câ[tigau `nain-
te ciupind de la CAP. 

Apoi au ̀ nceput disponibiliz\ri-
le – la `nceput oamenii au fost tri -
mi[i `n [omaj tehnic, apoi au fost
da]i afar\. ~ntreprinderea, care
avea 10.000 de angaja]i la Re vo -
lu]ie, producând camioane [i ar-
mament greu, a fost spart\ `n [ase
societ\]i, din care una singur\ mai
mi[ca producând remorcu]e de
ag\]at la Dacie. Cel care le-a devali-
zat a fost directorul, care [i-a tras
`n or\[elul de lâng\ sat o vil\ ce
seam\n\ izbitor cu ranch-ul lui Nu -
]u C\m\taru – amplasat\ ̀ n fundul
propriet\]ii, pe un teren mare cât
un cimitir [i ̀ mprejmuit\ cu ziduri
`nalte [i mafioate de beton. 

Satul a fost unul din nucleele re-
zisten]ei anticomuniste din mun]i;
dar, la câ]iva ani de la Revolu]ie, oa-
menii, cu mic, cu mare, au `nceput
s\-l regrete ̀ n bloc pe Ceau[escu. Se
fura [i atunci, ziceau oamenii, dar
cu sim]. Uit\-te acum, c\ to]i po -
li]aii, procurorii [i [mecherii de la
prim\ria din Sibiu [i-au ridicat ca-
bane – [i `ntr-adev\r, pe drumul fo-
restier de sub munte, lâng\ râu, a
ap\rut practic un nou sat, de va-
can]\, cu vile pe dou\ niveluri. 

Pentru ele s-au tras stâlpi de curent
[i s-a asfaltat drumul.  

~n timpul guvern\rii CDR, ̀ ntre-
prinderea a fost lichidat\ – au
r\mas 400 de oameni. O parte din
[omeri au [p\guit doctori, `n spe-
cial pe cei de la psihiatrie, [i s-au
pensionat `nainte de termen sau
m\car [i-au tras ajutor de handi-
cap; al]ii s-au angajat la exploat\rile
forestiere din sat – care pân\ la
`nceputul anilor 2000 au transfor-
mat ̀ n p\[uni dou\ din dealurile de
sub munte. Cei mai noroco[i s-au
angajat paznici pentru un mare de-
pozit r\mas din comunism unde
statul ]ine produse `nainte s\ le ex-
porte. Un tip care lucra ca l\c\tu[ la
`ntreprindere a prins un astfel de
job – dar a devenit be]iv; zice c\,
de[i banii vin, nu-i place ce face, fi-
indc\ paznic poate s\ fie oricine,
dar meseria[ bun – pu]ini. C\ lui 
de-aia-i pare r\u dup\ Ceau[escu,

c\ acum munca nu mai conteaz\,
numai banul. ~n fine, cei mai tineri 
s-au recalificat `n [oferi de TIR – [i
`ncet satul s-a transformat ̀ ntr-unul
de [oferi, jumate din genera]iile noi
au luat volanul ̀ n bra]e; un venit si-
gur [i, `n vremuri de recesiune,
nea[teptat de b\nos.

Cu toate astea, oamenii nu au
plecat pe afar\ – au ̀ nceput s\ plece
`n Spania dup\ 2002, când s-au des-
chis grani]ele. La Criz\, doar unul
singur s-a `ntors – [i asta nu pentru
c\ nu [i-ar mai fi g\sit de lucru (era
[ofer de TIR), ci fiindc\ a f\cut de-
presie de la programul infernal de
lucru. ~n plus, neavând nevast\ [i
copii, nu-l lega nimic de ]ara aia. 

Oricum, dup\ 2004-2005, satul a
`nceput `ncet s\ se ridice [i lumea
nu a mai plecat afar\. Majoritatea
[i-au renovat casele, au mai ad\u -
gat un nivel sau au f\cut extensii,
iar satul, pe banii comunit\]ii, a fost

racordat la ap\. Nu doar cabanele
de sub munte s-au `nmul]it, ci oa-
menii `n[i[i [i-au tras c\b\nu]e de
lemn lâng\ sat, pe marginea r=ului –
ceea ce, pentru un sat c\ruia ori-
cum `i pic\ muntele-n cap, e ciudat.
Din cauza cabanelor de sub munte,
râul e tot mai `mpu]it – [mecherii
`[i deverseaz\ dejec]iile direct `n
râu, de[i au fose septice. Dar oame-
nilor din sat nu le pas\ – `n defini-
tiv, ei `n[i[i [i-au f\cut fose septice
f\r\ beton pe fund, ̀ ncât toat\ mize-
ria se duce direct `n pânza freatic\. 

Ni[te italieni au pus anun]uri c\
vor s\ cumpere p\mânt – dar oame-
nii s-au prins c\ p\mântul e `nc\
prea ieftin [i prefer\ s\-l ]in\ `n
stand by, s\ lase ]iganii s\ lucreze
pe el [i s\ `mpart\ subven]ia. ~n
or\[elul de lâng\ sat, Louis Vouit-
ton [i-a deschis o linie de produc]ie –
salariile sunt ca dracu’ de mici, zic
oamenii, dar o ma[in\ ̀ i ia [i-i duce
la serviciu. ~n Sibiu, de asemenea,
sunt o mul]ime de firme str\ine ca-
re caut\ mân\ de lucru – `ns\ pre -
]urile ̀ n ora[, mai ales dup\ anul cu
Capitala European\, au crescut [i
oamenilor nu le mai convine s\ lu-
creze pe bani de rahat; iar Sibiul, la
fel ca `n comunism, a redevenit o
]int\ de migra]ie pentru tineri din
Sud, care stau patru-cinci `ntr-o
gar sonier\ `nchiriat\, sacrificând
distrac]ie [i mâncare, ca s\ pun\ un
ban deoparte. 

Altfel, chiar dac\ Iohannis a scos
`n sat 70%, oamenii continu\ s\-l re-
grete pe Ceau[escu – to]i, chiar [i
cei n\scu]i dup\ 1989. Sloganul cu
care Iohannis a câ[tigat prima dat\
alegerile a fost „pentru ca lucrurile
s\ mearg\ ceas“. Se pare c\ lucruri-
le `nc\ nu merg ceas cum mergeau
atunci.
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Toni Hri]ac, 
jurnalist

Atmosfera cenu[ie persista `n ciuda
faptului c\ dictatorul tocmai fugise.
Era zloat\, drumurile aveau gropi is-
torice, fa]adele blocurilor erau hâde
[i acelea[i tramvaie, pe care le pore-
cleam „t\r\ boan]e“, duceau cior-
chini de oameni prin ora[. Doar la
Alimentara parc\ mi[ca ceva. Era

mai mult salam [i uleiul nu se mai
d\dea la cartel\. Atunci am `nceput
s\ ̀ nv\] c\ revolu]ia nu face minuni.
Nu-i o baghet\ magic\ cu care schim bi
lumea peste noapte. Ce-i drept, oa-
menii erau veseli, dar ̀ n jurul lor at-
mosfera era f\cut\ tot din buc\]i 
mici, comuniste. Cineva a scris câ-
teva zile mai târziu, pe unul din pi-
lonii culoarului repeten]ilor al
cl\dirii din Copou, „Adio, Europa!

Salam # libertate?“. Mai târziu am
invidiat acuitatea sagace a anoni-
mului care a scris asta. Mi se p\ rea
c\ a avut un fel de premo ni]ie.
Anun]a ceva care cu mare dificul-
tate a fost acceptat ulterior, [i anume
c\ greul abia ̀ ncepea. Iar acest lucru
nu mai era din cauza dictatorului, ci
din cauza noastr\. 

Au trecut 25 de ani [i mi-e greu s\
fac un bilan]. Am sentimentul c\
apar]in unei genera]ii de sacrificiu
ap\rut\ `n pofida cursului istoriei.
Mi-e greu s\ o explic. O pun doar `n
continuarea altor gene ra]ii de sacri-
ficiu: a p\rin]ilor, a bunicilor, str\ -
bunicilor [.a.m.d. Te po]i duce astfel

pân\ `n peri oada fanariot\. Este 
deprimant, cu atât mai mult cu cât
simt o anume responsabilitate, care
m\ vizeaz\. Cumva, la 45 de ani, te
sim]i vinovat. La 20 de ani puneam
vina pe seama celor mai `n vârst\.
De ce nu au avut curaj ̀ n comunism,
ca polonezii, [i nu au fost tehnici, ca
cehii? De ce nu am avut disiden]ii
lor? Sunt cinefil [i m\ ̀ ntreb [i acum
de ce nu am avut filme ca ale lui An-
drzej Wajda. Dup\ 25 de ani, gene -
ra]ia mea este la putere. Cei cu care
acuzam cele de mai sus, `n discu]ii
savante despre spiritul unui popor,
despre civiliza]ie [i democra ]ie sunt
ast\zi, sau au fost, `nal]i demnitari.
V\d `ns\ c\ [i-au ratat proiectele. Au
dezvoltat ̀ n timp o duplicitate patolo-
gic\. Aceas ta i-a b\gat pe unii ̀ n pu[ -
c\rie, iar pe al]ii i-a mutilat po litic. Pe
mul]i i-a tic\lo[it de-a dreptul. Firea
uman\ se dovede[te a fi aceea[i sub
comunism [i sub capitalism. 

M\ simt, de aceea, parte a unui cu-
rent care se `n\mole[te. Con [tiin]a

acestui fapt m\ [o cheaz\ [i m\ pune
`n fa]a unei alegeri. Pot spune c\ nu
m\ reprezint\, c\ o genera]ie nu
`nseamn\ ceea ce se petrece `n tim-
pul existen]ei ei. Fie care are pro -
priul bilan], separat de media pe
care o d\ Institutul Na ]ional de Sta-
tistic\. Cu toate acestea, pe cei de
mai `naintea noastr\ nu i-am jude-
cat astfel. Vie]ile private le-am `n -
scris ̀ n tipul de societate pe care l-au
tr\it. Iar spe  ran]ele noastre sunt pe
medie, nu pe destine individua le,
chiar dac\ avem vie]i diferite. De
asemenea, de cele mai multe ori
e[ecurile individuale le justific\m
invocând media. Adic\ lumea rea.
Citesc cu invidie cum s-a schimbat
Coreea de Sud `n r\s timp de 50 de
ani. Noi suntem ̀ n stare de o aseme-
nea performan]\? La noi a trecut ju -
m\tate din aceast\ perioad\, timp
`n care am pendulat pe o direc]ie in-
cert\ [i `ntre dou\ repere fatidice:
libertate [i salam. De aceea ̀ mi vine
uneori s\ m\ urc pe pere]i. 

Noaptea de 22 spre 23 decembrie 1989 mi-am petrecut-o `n
fa]a Casei P\trate. Am ascultat zeci de discursuri emo ]io -
nante pe care le-am aclamat frenetic. Eram convins, la cei 20
de ani ai mei, c\ lucrurile se vor schimba radical `n ]ar\, ime-
diat, [i poate de aceea a doua zi am fost pu]in dezam\git.

Rezisten]a anticomunist\ 
[i regretul dup\ Ceau[escu

~mi vine uneori 
s\ m\ urc pe pere]i
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Când via]a era `nainte
Bogdan-Alexandru St\nescu,

scriitor

Tovar\[a Pop adora disciplina. La
ea totul se `ntâmpla conform regu-
lamentului. Cântam Trei culori `n
careu, diminea]a, [i dac\ lunea ui-
tai s\-]i pui c\ma[a alb\ [i cravata
cu inel (inelul transparent, ah, ine-
lul! Spaima mamelor, inelul pe ca-
re-l pierdeai inevitabil), atunci te
lua mama dracului. ~n restul
s\pt\mânii r\geam Trei culori `n
clas\, lâng\ b\ncu]e. Eu o iubeam
pe Florentina. ~ntr-o zi, tovar\[a
Pop m-a mutat ̀ n banca ei [i atunci
am luat contact pentru prima oar\
cu disiden]a: Florentina `i f\cuse
musta]\ lui nenea Nae [i ni[te ]â]e
voluptuoase tovar\[ei Lean]a. Mi
s-a f\cut fric\.

N-am sesizat nimic, eram prea
mic (pe la jum\tatea clasei a patra),
poate o tensiune pe care nu m-am
omorât cu firea s-o analizez. Toc-
mai ̀ mi fugise pisica, a[a c\ aveam
alte probleme. {tiu doar c\ mama
mi-a interzis s\ ies din cas\, `mi
amintesc c\ ei se uitau fascina]i la
televizorul nostru Sport, ro[u, care
st\tea pe frigiderul din buc\t\rie.
Apoi, ca `ntr-un film de la bulgari,
SF eventual, au `nceput s\ se aud\

scand\ri. Am fugit la balcon [i am
urm\rit fascina]i camioanele pline
cu muncitori de la IMGB, care se
`ndreptau spre ora[. Urmeaz\ fla -
shuri, cam ce [tim cu to]ii, ochii
beli]i ̀ n televizor, al\turi de p\rin]i
care tremurau, organizarea de pa -
z\ a blocului, parc\ [i o pu[c\ (oare
o mânuia administratorul?) [i, du -
p\ executarea cuplului (primul
meu/ nostru asasinat real, ̀ n direct),
o prim\ ie[ire la cum p\r\turi, cu
mama. Nu mai ]in minte ce mi-a
spus (eventual s\ vorbesc mai
`ncet), când i-am replicat cu o idee
primit\ de-a gata: Dar de ce, doar e
democra]ie? Palma aia peste gur\
face pereche perfect\ cu cea din
1988, când i-am spus pe `ntuneric
(acel `ntuneric pre-comandat) c\
ne-a t\iat Ceau[escu lumina.

La [coal\, tovar\[a Pop deveni-
se Doamna Pop. Ea ne d\dea afi[e
[i cartoline cu Ion Iliescu. Avea
acela[i entuziasm fa]\ de el cum
avea cu jum\tate de an `n urm\
fa]\ de cuplu [i de Trei Culori. Se
schimbase doar moaca, `n rest,
toat\ energia se conservase. S-a
schimbat [i imnul. Acum ne de[ -
teptam. Nu mai aveam uniform\,
pierise cravata ro[ie, r\s\reau

blugi de unde nu te a[teptai, iar lu-
mea pleca `n Turcia s\ aduc\ aur
[i geci de piele (din petice). Se ple-
ca „pe autocar“, veneau b\ie]ii [i
fetele [i vindeau apoi `n pia]\, la
Big. La Alimentara b\gaser\ doza-
tor, aveau suc de kiwi, de mango [i
de ment\. Mie-mi pl\cea de kiwi,
câteodat\ b\gam botul [i la ment\.
A ap\rut prima pizzerie din Bucu-
re[ti, La Bella Italia se numea:

sâmb\ta mergeam acolo [i `mp\r -
]eam o pizza cu mama. Era lux, du-
se pe apa sâmbetei amandinele,
negresele, pr\jitura cartof [i brif-
corul. Tinerii purtau ni[te geci
urâte, din blugi presp\la]i (Pira-
mide), pe care le numeau „sa-
hariene“. Forma]ia Albatros `nc\
f\cea ravagii `n Berceni, mai ales
de Pa[ti, când golanii mergeau 
cu casetofonul International `n 

biseric\ [i-i d\deau drumul ̀ n mij-
locul slujbei. Derulam casetele cu
un creion. M-am mutat din Ber-
ceni `n Tineretului [i, `n clasa a
cincea, am plecat `n prima mea
tab\r\, la Eforie Sud. Acolo m-am
`ndr\gostit de o turcoaic\ [i am fu-
mat ]igarete More. Noaptea mer-
geam la disco. Se asculta Depeche
Mode. Aveam senza ]ia c\ toat\
via ]a e `nainte.

Ionu] Chiva, 
scriitor

~ntr-o sear\ de iarn\ din, parc\,
2003 eram `n sala de la parterul fa-
cult\]ii, unde se lansa volumul co-
lectiv Amintiri din comunism. Nu
mai [tiu, fie c\ plutea prin aer re-
pro[ul „ce scrie]i voi despre co-
munism, care `n ’89 nici nu era]i,
poate, `n liceu“, fie c\ evoca el
`nsu[i repro[ul respectiv, adus la
cuno[tin]\ cu alte ocazii, odat\ `l
v\d pe Paul Cernat ]ipând ca [i ne-
bun (cel pu]in `n contextul acela,
de biat\ lansare de carte `ntr-o
sear\ g\lbuie de iarn\), ]ipând
deci: „Cum s\ nu am dreptul s\
scriu despre comunism, este tine-
re]ea mea!“.

Trei sferturi din sal\ i-a aplaudat
diatriba, dar cum majorit\]ile nu
sunt cam niciodat\ interesante, s\
ne uit\m la grupul mic de oameni
care c\dea de pe scaune de râs.

Era, `ntr-adev\r, cam din Cara-
giale [i genera]ia mea, de b\ie]i
prin[i de revolu]ie undeva `ntre
pubertate [i adolescen]\, resimte
(sau ar trebui) o oarecare jen\ ̀ n a
aborda subiectul – avem [i nu
prea avem treab\ cu ce a fost
`nainte de ’89. Noroc c\ `ntreba]i
[i ce a fost dup\.

Imediat dup\, când a `nceput
trimestrul doi al clasei a cincea,
ne-am dus to]i la [coal\, f\r\ s\ ne
fi vorbit `nainte, f\r\ uniforme. 
S-a sup\rat diriginta, ne-a rugat
s\ revenim la ele, am rugat-o scurt
s\ nu mai fie a[a de comunist\ [i
s\ ne lase `n durerea noastr\. 

Retrospectiv, avea dreptate –
trebuie s\ fi fost o explozie de cu-
loare [i via]\, ceva, a[a, s\ te
doar\ ochiul trei zile, `n fine, foar-
te mult\ fi]\, foarte mult\ aro-
gan]\. Din fericire, sc\pând de 

comunism, nu a trebuit s\-i repet
destinul – acela de a primi re-
parti]ie [i de a-]i duce via]a `n fa]a
a 30 de imbecili pe care `ncerci
f\r\ [anse s\-i alfabetizezi. (M\car
nu mai veni]i `n pantaloni scur]i,
obi[nuia s\ ne roage profa de fi-
zic\ `n liceu, pentru c\ din cauza
voastr\ am ajuns s\ nu mai pot
mânca omlet\ cu m\rar).

Au urmat primele alegeri, bu-
nic\-mea a lipit pe u[a din sufra-
gerie un poster cu Iliescu, eu am
ad\ugat unul cu Ra]iu, ea mi l-a
sfâ[iat feroce (o antipatie preco-
munist\ fa]\ de ]\r\ni[ti?), eu i-am
strigat comuni[tiiiiloooor, securiii[ -
 tiilorrrr! [i am `nceput s\ umflu
balonul cu Ra]iu, ea a aruncat cu
papucul dup\ mine etc.

O vreme am redevenit apolitic,
cum trebuie de fapt s\ fie un copil –
am mai ]inut cu Pia]a Universit\]ii,

mult\ vreme dup\ aceea primeam
cu mare satisfac]ie orice veste c\
s-a mai `nchis o min\, c\ un ora[
minier are o problem\ etc.

Taic\-miu [i-a p\r\sit jobul si-
gur de la Academia Militar\ pen-
tru unul mai bine pl\tit la o tipo-
grafie recent ap\rut\. A urmat un
carusel de tipografii falimentare,
]epe [i alcoolism. O poveste macu-
lat\ de chicioasele filme mizerabi-
liste din ’90, scoas\ parc\ de acolo. 

Unchi-miu, `n schimb, care pe
vremea lui Ceau[escu obi[nuia s\
plâng\ `n baie de nervi [i dispera-
re pentru c\ nu mai suporta fabri-
ca `n care lucra ca inginer tur -
n\tor [i nu avea voie, nu avea un-
de s\ se duc\ `n alt\ parte, asta e,
trebuia s\ tr\iasc\ cu ea a[a cum
diriginta noastr\ trebuia s\ tr\ -
iasc\ cu noi, a `nflorit imediat
dup\ ’90. A `ncercat jdemii de 

afaceri, de la fabricat icoane [i
vândut `n pia]\ pân\ la `nchirieri
casete video etc. Pân\ la urm\ [i-a
deschis o turn\torie [i a f\cut ce-
va bani. Azi, dac\ mai e valabil ce
am vorbit ultima oar\, lucreaz\
mult ̀ n grafic\, foto[opeaz\ de nu-
ma-numa. 

Sunt sensibil la dramele astea,
ale unui b\rbat asfixiat de lumea
`n care tr\ie[te pentru c\ nu are
voie, nu se poate mi[ca `n ea. M\
gândesc la unchi-miu pe vremea
lui Ceau[escu aproape zilnic, pen-
tru c\ trec zilnic o fost\ grani]\
dez afectat\ când m\ duc la job.
Cum a tr\it el nu doresc nim\nui,
pentru c\ nu au fost ciocolat\ cu
rom [i Eugenia, a[a cum recupe-
reaz\ minimali[tii no[tri tâmpi]i,
ci a fost, pentru cineva care are
nevoie s\ se mi[te [i are nevoie de
spa]iu, bocanc pe cap.

~n ce m\ prive[te, ar fi urmat poate 
s\ glumesc zilnic cu trei inep]i `ntr-o
sinecur\ cultural\ pentru toooat\ via]a
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Teatrul

Teatrul are un cronicar autoritar
al Europei postcomuniste `n Va-
clav Havel, noteaz\ „The Guar -
dian“. ~n opera sa, Havel a exami-
nat cauzele [i consecin]ele Revo-
lu]iei de Catifea.

Povestea personal\ lui Havel,
scrie cotidianul britanic, este
„for]a spiritual\“ din spatele une-
ia dintre cele mai apreciate piese
de teatru britanice post-1989,
Rock’n’Roll, drama lui Tom Stop-
pard (n\scut `n Cehoslovacia, `n
anii ’30), pus\ `n scen\ `n 2006.
Rock’n’Roll este „un tribut“ pen-
tru forma]ia praghez\ Plastic Peo-
ple of the Universe, persecutat\ `n
Cehoslovacia anilor ’70.

Unul dintre personaje, un scri-
itor ceh, este numit Ferdinand –
un omagiu adus lui Havel, care a

scris trei piese avându-l ca prota -
gonist pe Ferdinand Vaněk, un al-
ter-ego al autorului. 

Tom Stoppard nu este singurul
dramaturg influen]at de conse-
cin]ele R\zboiului Rece. ~n 2003,
piesa Democracy a lui Michael
Frayn se inspira dintr-un eveni-
ment din biografia cancelarului
vest-german Willy Brandt, al
c\rui asistent personal se dovedi-
se a fi spion comunist; Mark Ra-
venhill, `n recenta pies\ Over
There, prezint\ imaginea unei
]\ri divizate a c\rei unitate este
„proiectat\ `n personajele a doi
gemeni identici care tr\iesc de fie-
care parte a Cortinei de Fier“.

Arta plastic\

„C\derea Zidului a fost un subiect
perfect pentru arta contemporan\“,

apreciaz\ „The Guardian“, dar
„evenimentele lui 1989 fac parte
dintre acele subiecte speciale care
impresioneaz\ [i inspir\ pe toat\
lumea, `ns\ de care arti[tii plas-
tici s-au distan]at u[or“. Exist\ to-
tu[i excep]ii, mai ales de o parte a
Zidului: opere realizate de germa-
nul Thomas Demand, de Jane [i
Louise Wilson, de Sophie Calle
etc. Capodopera inspirat\ de Zid
este `ns\, `n opinia cotidianului
britanic, Die großen Freunde, o
pictur\ uria[\, „profetic\“, a arti-
sului est-german Georg Baselitz. 

Muzic\ clasic\

Evenimentele din 1989 nu au in-
spirat nici o capodoper\, `ns\ im-
pactul asupra muzicienilor [i
compozitorilor din Blocul Estic a
fost colosal. Muzica german\, `n
special cea a lui Beethoven, a ju-
cat „un rol simbolic“ `n toate
s\rb\torile de dup\ c\derea Zidu-
lui. De exemplu, concertul de
Cr\ciun din 1989, dirijat de Leo-
nard Bernstein, `n timpul c\ruia
Oda bucuriei a fost schimbat\ `n
Oda libert\]ii.

Sfâr[itul izol\rii culturale a
dezl\n]uit o activitate frenetic\ pe
m\sur\ ce au `nceput s\ se
pr\bu[easc\ [i barierele muzica-
le, noteaz\ „The Guardian“. Unii
au `nceput s\ se inspire din tra -
di]ia ortodox\, iar Arvo Pärt [i al]i
compozitori baltici au inspirat o
[coal\ a „Sfântului Minimalism“. 

Dans

La numai o s\ptâmân\ de la c\de-
rea Zidului, Rudolf Nureev a dan-
sat `n Rusia pentru prima oar\ de
la fuga sa, cu 28 de ani mai devre-
me. Dar primirea lui Nureev `n
Rusia nu a fost chiar „c\ldu-
roas\“. „The Guardian“ amin -
te[te c\, `n momentul re`ntoarce-
rii sale `n Rusia, directorul Tea-
trului de Balet, Oleg Vinogradov,
l-a primit foarte rece [i i-a impus
programul artistic. Nureev a ac-
ceptat, de[i avea o ran\ la picior.
Rudolf Nureev a murit trei ani
mai târziu, la vârsta de 54 de ani.

Muzica pop

Pentru muzica pop [i rock, Zidul a
reprezentat un simbol extraordi-
nar, iar comunismul sovietic un
du[man perfect `mpotriva c\ruia

s\ lup]i. Muzica pop/rock vestic\,
un simbol al ispitei Occidentului,
era considerat\ obraznic\ [i deca-
dent\ [i era pus\ la index `n ce-
nu[ia lume comunist\.

~n cele dou\ decenii de pân\ `n
1989, arti[ti foarte populari `n Oc-
cident au vorbit despre R\zboiul
Rece `n muzica lor: Pink Floyd
(The Wall), Frankie Goes to Holly-
wood (Two Tribes), Abba (The Vi-
sitors), Elton John (Nikita) sau
Nena (99 Luftballons). C\derea Zi-
dului „a l\sat `n urm\ pu]ine me-
lodii remarcabile“. Ea a inspirat
piese precum The Night That the
Wall Came Down de Stiff Little
Fingers, A Great Day for Freedom
a lui Pink Floyd [i faimoasa Wind
of Change a lui Scorpions. Dar hit-
urile anului au fost Vogue, al Ma-
donnei, sau Nothing Compares 2 U,
a lui Sinéad O’Connor. 

Suplimentul lui Jup  

„Evenimentele cataclismice ale anului 1989 au
inspirat [i influen]at arti[tii de pe ambele p\r]i 
ale Cortinei de Fier“, scrie „The Guardian“, care
examineaz\ impactul c\derii comunismului 
`n cultur\, mai ales `n cea anglo-saxon\.

1989: C\derea Zidului 
[i impactul asupra culturii
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~n schimb, aminte[te „The
Guardian“, „vedetele pop au dan-
sat fericite printre ruinele Zidu-
lui“. U2 [i-a `nregistrat discul
Achtung Baby `n Berlinul proas -
p\t eliberat, iar pe 21 iulie 1990,
Roger Waters, transfug din Pink
Floyd, punea `n scen\ un elaborat
spectacol bazat pe The Wall `n Pot-
zdamerplatz, `n Berlin, aranjând
chiar o nou\ [i kitsch demolare a
Zidului.

Autoarea articolului din „The
Guardian“ aminte[te [i de faptul
c\ mul]i au fost cei care au consi-
derat c\ muzica pop a avut un rol
esen]ial `n c\derea Zidului [i, cu o
oarecare ironie, remarc\ rolul lui
David Hasselhoff care, la vremea
respectiv\, avea [i o carier\ de
rocker ̀ n Germania, unde ̀ nregis-
trase un mare succes, `n vara lui
1989, cu melodia Looking for Free-
dom. Hasselhoff a cântat chiar `n

ruinele Zidului ̀ n noaptea de Anul
Nou. S-a plâns, dup\, c\ rolul s\u
nu a fost niciodat\ recunoscut.

C\r]i

~n ce prive[te literatura, „The
Guardian“ remarc\ faptul c\ acest
moment istoric a inspirat prea
pu]ine romane notabile, mai ales
`n lumea anglo-saxon\. Cea mai
cunoscut\ carte pare a fi Waiting
for the Dark, Waiting for the Light
a lui Ivan Klíma, Milan Kundera
nu a scris niciodat\ un roman de -
spre anul 1989, iar al]i scriitori,
din Blocul fost sovietic, s-au inspi-
rat mai mult de noua lume ap\ -
rut\ `n urma c\derii Zidului.

„Probabil cel mai bun cronicar
literar al lui 1989, `n afar\ de Klí-
ma, este Julian Barnes al c\rui ro-
man din 1992, The Porcupine, (...)
disec\ ̀ n mod expert numeroasele

aspecte ridicole [i dureroase ale
trecerii de la un trecut opresiv, dar
sigur la un viitor nesigur [i amin-
te[te de ce tranzi]ia s-a dovedit
atât de dificil\“, scrie „The Guar-
dian“.

Film

C\derea Zidului a dus la o explo-
zie de filme germane, `ncepând cu
documentarul Voices and Choices
(1990), al lui Marcel Ophüls, fi-
nan]at par]ial de BBC. Pu]ine din-
tre aceste filme au ajuns [i `n res-
tul lumii.

Dou\ filme ̀ ns\, scrie „The Guar -
dian“, realizate la o decad\ dup\
evenimentele din 1989, au avut
suc cese uria[e atât „acas\“, cât [i
`n str\in\tate.

Unul este Good Bye, Lenin!
(2003), de Wolfgang Becker. Un
film care „satirizeaz\ ingenios

reunificarea Germaniei prin po-
vestea unei comuniste dedicate
care intr\ ̀ n com\ ̀ n 1989 [i se tre-
ze[te dup\ c\derea Zidului, eveni-
ment pe care copiii ei se str\duie
s\ i-l ascund\“.

Al doilea film este un sumbru thri -
ller de Florian von Donnersmarck,

Vie]ile altora (2006), despre un c\ -
pitan STASI care ajunge s\ `[i
pun\ munca la ̀ ndoial\ ̀ n timp ce
spioneaz\ un scriitor disident. „Un
film politic de o rar\ inteligen]\,
care a luat Oscarul pentru cel mai
bun film str\in“, scrie „The Guar-
dian“.

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\
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La aniversarea a 25 de ani de la
evenimentele din 1989, „BBC
News“ vorbe[te despre marile pie -
]e publice `n care, deseori, s-a
scris istoria.

Din antichitate [i pân\ ast\zi,
fiecare pia]\ din lume, nu numai
din Occident, are ceva din agora
– locul central de ̀ ntâlnire din ve-
chile cet\]i grece[ti, locuri unde
se `ncruci[au me[te[ugari [i filo-
sofi, poe]i [i politicieni, dar unde,
deseori, mul]imea se aduna [i
protesta [i unde, de multe ori,
aceste manifesta]ii populare erau
dispersate [i m\cel\rite de c\tre
for]ele de ordine.

Agora a dat [i cuvântul agora-
fobie [i, vreme de secole [i cu 
siguran]\ [i ast\zi, au fost locuri
pentru proteste, violen]e [i revo-
lu]ie, scrie „BBC“.

Astfel, Place de la Concorde (a
`n]elegerii) a fost scena manifes-
ta]iilor studen]e[ti din 1968. Pia]a
Palatului din St. Petersburg va fi
permanent asociat\ cu Revolu]ia
din Octombrie care i-a adus la pu-
tere pe bol[evici; iar Pia]a Ro[ie
este locul imens `n care Rusia fa-
ce parad\ cu for]a ei militar\, `n
vreme ce The Plaza de la Revolu-
ción, din Havana, a fost tribuna
de la care Fidel Castro se adresa

milioanelor de cubanezi, dup\ re-
volu]ie.

{i `n ultimele decenii, pie]ele
publice au fost locuri `n care s-au
petrecut manifesta]ii violente.
„Pentru c\“, spune BBC, „oricât
de matur politic [i social ar fi un
mare ora[, pie]ele lui publice
sunt locuri `n care exist\ riscul
unor erup]ii violente. Pia]a pu-
blic\ nu este numai un loc de
`ntâlnire, ci [i o valv\ de sigu-
ran]\ urban\.“

~n ’90, Trafalgar Square a fost
scena unora dintre cele mai vio-
lente proteste din Anglia, provo-
cate de o tax\ pus\ de guvernul
Thatcher. Al\turi de Trafalgar,
numai la litera „T“ se `n[iruie 

alte nume de locuri de proteste
violente: Tahris, Taksim, Tia-
nanmen.

„A existat permanent tendin]a
multor regimuri politice, inclu-
siv cele ale lui Napoleon sau Mao
Zedong, de a elimina mul]imea
nesigur\ ce d\dea agorei grece[ti
locul special din Atena lui Peri-
cle [i de a `nlocui via]a cotidian\
a unei pie]e cu pompa procesiu-
nilor, politice sau militare. Cu
toate acestea, `n ciuda felului `n
care marile ora[e au crescut [i 
s-au dezvoltat, centrele lor au o
importan]\ aparte. ~n inima lor
se afl\ agora, locul democratic de
`ntâlnire: pia]a public\“, scrie
„BBC News“.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Istoria violent\ 
a pie]elor publice
Marile pie]e urbane dateaz\ din timpul Greciei antice. Ele au fost `ntotdeauna
locuri pentru adun\ri pa[nice [i `nfrunt\ri violente, scrie „BBC News“.



S\ fii n\scut pe 22 decembrie nu
era mare lucru, pân\ `n 1989. Dar,
f\r\ s\ vrea asta, o ]ar\ `ntreag\
mi-a f\cut aniversarea de neuitat. 

~mplineam un[pe ani [i mama
`mi f\cuse lista de cump\r\turi de
la alimentara din Olinescu. Una
scurt\ [i realist\, c\ nu avea rost s\
consume pixul cel bun scriind de -
spre lucruri care lipseau cu de -
s\vâr[ire din galantare. Trebuia s\
cump\r vreo cinci litri de ap\ mi-
neral\, jum\tate de kil de nechezol

[i, dac\ cumva ca prin minune b\ -
gau \[tia drojdie, s\ stau de dou\-trei
ori la coad\ ca s\ iau m\car ju -
m\tate de pachet, pentru s\r b\tori.
Hot\râsem s\ m\ dau de cel pu]in
cinci ori pe [ui[ul de ghea]\ din
curtea [colii 5, `n drum spre maga-
zin. C\ iarna ceau[ist\ era iarn\,
nu posp\ial\.

Eram vesel, ca de obicei. Am
salutat to]i vecinii pe care i-am `n -
tâlnit pe scara blocului. Adic\  pe
nenea Muha, securistul cu fa]\

uman\, [i pe domnul Prisecaru,
procurorul din respect pentru care
(adic\ fric\) nu b\team mingea `n
fa]a blocului duminica. Nenea Mu-
ha era un tenismen des\vâr[it, dar
solitar, juca aproape zilnic la pere-
te, `n curtea [colii [i ne l\sa s\
c\sc\m ochii. Probabil c\ uneori
ne arunca [i câte o `ntrebare total
dezinteresat\, de genul: [i, p\rin]ii
t\i au radio din \la tras `n band\?
Iar eu r\spundeam cu acel NU pe
care tata m-a instruit s\-l zic.

~n fa]a blocului m-am ̀ ntâlnit cu
Malur\, a[a ̀ l porecleam noi pe Mi-
lu]\ Avasiloaie, de la blocul lui Va-
caru. Avea o privire aprins\ [i 
mi-a comunicat c\ se merge ̀ n grup
s\ se cucereasc\ Prim\ria. P\i,
dac\ e grup, grup s\ fie. Mi se p\rea
ciudat c\ a[a ceva se poate cuceri [i
mi-e greu s\ explic ce am sim]it
v\zând toate acele camioane cu oa-
meni care tot veneau. Se striga li-
bertate.

La un moment dat, un nene
mili]ian a p\rut c\ vrea s\ fac\ uz
de pistol [i toat\ lumea a strigat
f\r\ violen]\. Era o revolu]ie la
scar\ foarte mic\, parte a revo -
lu]iei na]ionale, dar tr\irile erau la
fel de puternice. Mili]ianul a dat de
`n]eles c\ nu avusese un asemenea
gând. Apoi u[a Prim\riei s-a des-
chis [i l-am v\zut clar pe nenea
Gic\ Aioanei, ]inând-o de um\r pe
prim\ri]a Elena Burac. De[i s-a
pr\p\dit de multi[or, Gic\ Aioanei
a r\mas ̀ n memoria colectiv\ a ur-
bei ca fiind cel care i-a c\rat pri -
m\ri]ei [uturi `n fund `n fa]a
mul]imii. 

Pe 22 decembrie 1989 Bobi Du-
mitra[ avea via]a `nainte.

Pe 22 decembrie 1989 sublocote-
nentul dorohoian Sorin Dumitra[
murea eroic, `mpu[cat `n nebunia
de la Otopeni. Ne-a l\sat o strad\,
un monument [i dreptul de a scrie
[i zice liber orice ne trece prin cap. 
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DVD-ul cu filmul eseu al lui Andrei
Ujic\ e chiar de colec]ie [i e `nso]it
(dac\ nu m\ `n[el, [i caietul de
pres\ de la Cannes era) de o c\rti-
cic\ cu personajele importante ale
filmului, de la Chivu Stoica pân\ la
Vasile Milea – pentru c\ sunt pre-
zentate cronologic, cu timpii când
apar `n film nota]i `n susul paginii.
Nu am rev\zut recent filmul lui An-
drei Ujic\, dup\ cum n-am rev\zut
recent nici Videograme dintr-o
revo lu]ie (de Harun Farocki [i An-
drei Ujic\), Hârtia va fi albastr\ (de
Radu Muntean) sau Cum mi-am pe-
trecut sfâr[itul lumii (de C\t\lin
Mitulescu), dar cred c\, pe m\sur\
ce ne `ndep\rt\m, aceste „filme de-
spre revolu]ie“ devin tot mai ab -
stracte [i mai limpezi, de[i sun\ pa-
radoxal. 

~n schimb, cu Toto [i surorile lui
sunt `nc\ la cald, de[i am l\sat s\
treac\ dou\ zile de când l-am v\zut.
E, pentru mine, filmul anului, mai
tare ca Winter Sleep al lui Nuri Bil-
ge Ceylan, pentru c\ e mult mai
real, mai intens [i mai urgent, cu
tot ce se `ntâmpl\ `n el. {i se `n -
tâmpl\ destule, de la unchii celor
trei protagoni[ti, Toto (10 ani), An-
dreea (14 ani) [i Ana (17 ani), care se
injecteaz\ lâng\ ei (mama lor fiind
`nchis\ pentru trafic [i consum de
droguri) pân\ la `ncerc\rile copii-
lor de a se descurca `n Ferentariul
dezolant `n care exist\, din fericire,
un Club al Copiilor unde sunt

`nv\]a]i s\ scrie, s\ citeasc\ ori s\
danseze (ei nemergând la [coal\).
Astea sunt bornele filmului, iadul
[i lumini]a care pâlpâie la cap\tul
tunelului. Nanau a filmat 15 luni
de-a lungul a câtorva ani (a ̀ nceput
turnajul `n februarie 2011), a[tep-
tând ca via]a s\-i ofere singur\ cur-
sul [i finalul filmului. {i i le-a oferit.
Mama iese pân\ la urm\ mai repe-
de, iar `n trenul care o aduce de la
Târg[or la Bucure[ti, Toto [i An-
dreea ì dau exact ce merit\. Sunt
gata dezvr\ji]i. „Pen tru cine am in-
trat eu la `nchisoare dac\ nu pen-
tru voi?“ e o fraz\ la care `]i vine s\
intri `n film [i s\ o pocne[ti pe
mam\ peste gur\, dar copiii sunt
mai ra]ionali. Au avut timp s\ ca-
pete percep]ia corect\, v\zându-se
nevoi]i s\ se descurce singuri [i
mutându-se la un centru de zi pen-
tru a avea un pat [i  mâncare. 

~ntr-o realitate `n care, de ce s\
ne ascundem, „documentarele cu
]igani“ nu se mai poart\ nici m\car
`n Occident, Nanau are ambi]ia 
s\-[i urm\reasc\ obsesiv eroii [i,
renun]ând la un moment dat la bo-
dyguarzii preg\ti]i s\ intervin\
(sau, nu mai [tiu, bodyguarzii au
renun]at când un [obolan cât un
câine le-a trecut peste picior), se to -
pe[te cu aparatul de filmat `n via]a
acestei familii. Devine insesizabil
[i pentru personaje, [i pentru noi,
ba chiar ì las\ aparatul Andreei,
iar aceasta `[i descoper\ o pasiune

din a ]ine un jurnal video, furni-
zând unul dintre cele mai puterni-
ce momente ale filmului, confrun-
tarea cu sora care fugise din centru
[i devenise dependent\ de droguri.
Dup\ premiera de la Cinema Pro,
am contrazis-o pe Adina Pintilie ca-
re a spus: „~]i dai seama cât i-a aju-
tat Nanau pe copiii \[tia?“. Am fost
de p\rere c\ Andreea [i Totonel 
s-ar fi salvat oricum pentru c\ nu
erau singuri, existau voluntarii de
la club [i propriul lor instinct de su-
pravie]uire, dar Adina avea drepta-
te. Acum cred c\ ajutorul pe care
Nanau l-a dat acestor copii `n a
c\ror dram\ n-a putut interveni pe
m\sur\ ce o filma s-a des\vâr[it `n
seara premierei, când ei s-au v\zut
pe ecran ̀ ntr-o poveste ̀ n care mon-
tajul le ordona via]a [i ì d\dea un
sens. De-acum `ncolo `ncepe s\ se
manifeste adev\ratul ajutor. An-
dreea [i Totonel au fost aplauda]i
`ndelung la premier\, Totonel a
`nceput s\ c\l\toreasc\ `mpreun\

cu filmul pe la festivalurile din
afar\ [i toat\ aceast\ c\ldur\ cu ca-
re e primit filmul peste tot le arat\
c\ via]a lor e important\.

Nu spun de câte ori nu stai cu
lacrimile-n gât de-a lungul filmului –
de furie, bucurie sau nepu tin]\. Fil-
mul e emo]ional [i empatic, de[i nu e
deloc construit pe schema melodra-
mei. Nu `[i permite pu]in\ muzic\
diegetic\ decât la final, `n scena du-
ioas\ `n care Andreea [i Totonel se
joac\ ̀ n z\pada imaculat\ din curtea
centrului. 

Ce a reu[it Alexander Nanau
dep\[e[te ramele unui documentar
observa]ional despre o minoritate
etnic\ sau social\ dintr-un anume
spa]iu geografic [i dintr-o anume
epoc\. El ni-i aduce pe eroi atât de
aproape `ncât ne reconecteaz\ la
umanitate, ne face s\ ne pese de ei,
s\ ne dorim s\ se salveze [i s\ ̀ i pu-
tem ajuta. Filmul acesta e, f\r\ nici
o gargar\, unul dintre cele mai fru-
moase cadouri de Cr\ciun.  

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Tavan
De fiecare dat\ când o s\ m\-ntrebe
cineva ce-am f\cut la Revolu]ie, o
s\ spun c\ aveam cinci ani [i am
v\zut-o pe mama s\rind pân\-n ta-
van de bucurie. E o poveste prea
bun\ ca s\ scap de ea a[a u[or.
Aveam cinci ani [i câteva luni,
eram ̀ n grupa mare la gr\dini]a de
lâng\ poli]ie, `mi pl\ceau Mihaela,
de la care primisem [i-un autograf
prin po[t\, Don Quijote, Arpagic,
Apolodor, basmele chineze[ti, tar-
ta cu vi[ine a mamei, laptele cu ca-
cao, cofet\ria de la col]ul blocului.
{tiam câte ceva despre caloriferele
reci, ap\ ̀ n c\lzit\ la cazan, re[ouri,
cozi, dar toate astea intrau perfect
`n pove[tile cu arbori [i plante din
cartea unui rus, nu p\reau excep -
]ionale, f\ceau parte din via]a mea
de cinci ani [i nu p\reau c-or s\ ple-
ce vreodat\. Pân\ `ntr-o dup\-ma -
s\ de decembrie, când am intrat cu
mama ̀ n blocul unde st\ teau buni-
cii mei. Mergeam `n vizit\, nimic
neobi[nuit. Doar c\, de data asta,
un vecin de la parter a deschis vije-
lios u[a [i a ie[it `n fa]a liftului agi-
tând bra]ele [i strigând: „A fugit
Ceau[escu! A fugit Ceau[escu!“.
Eu m-am speriat [i m-am dat un pas
`napoi, mama, dimpotriv\, a f\cut
un pas `nainte, „Haide]i s\ vede]i!
D\ acuma la televizor!“, a zis veci-
nul [i a tras-o pe mama `n aparta-
mentul lui, iar mama m-a tras [i pe
mine `n\untru, pentru c-o ]ineam
strâns de mân\ [i n-avea de gând
s\-i dau drumul. A[a c-am intrat
amândou\, la televizor d\deau ni[ -
te imagini din care nu `n]elegeam
nimic, sau cel pu]in eu nu `n]ele-
geam nimic, [i, dintr-odat\, com-
plet nea[teptat pentru toat\ lumea
din emisfera de nord, mama s-a ri-
dicat deasupra parchetului [i a atins
cu degetele ei tavanul. Mama zice
c\ nu-[i mai aminte[te de asta, dar
eu ̀ mi amintesc tot, cele câteva mi-
nute de la parterul blocului bunici-
lor au fost Revolu]ia mea de la
cinci ani, istoria de glorie care s-a
lipit de mine ca un timbru de la Ofi-
ciul Po[tal nr. 22. Restul e istorie
comun\, istorie f\cut\ din imagi-
nile de-atunci [i din pove[tile oa-
menilor, istorie `n care fuga lui
Ceau[escu ajunge s\ fie la fel de im-
portant\ ca degetele mamei atin-
gând tavanul. 

465

Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Prea a fost, 
ca s\ n-a fost

Film

Iulia Blaga

~n „num\rul cu revolu]ia“ trebuie s\ notez dou\ lucruri – c\ `n sfâr[it a ie[it pe DVD 
Autobiografia lui Nicolae Ceau[escu [i c\ `n preajma anivers\rii unui sfert de secol de la
c\derea comunismului a avut premiera la noi un alt documentar r\v\[itor, dar despre Româ-
nia de azi, Toto [i surorile lui, de Alexander Nanau (care a intrat [i la HBO din 18 decembrie). 

Cadouri de Cr\ciun
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