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Libertatea – cel mai de preþ câºtig

FLORIAN GOLDSTEIN, PREªEDINTELE
GRUPULUI DE PRESÃ BURSA

„Transformãrile sunt subtile,
dar existã”

Este o dife-
renþã în spi-
rit - ne-am

câºtigat libertatea
individualã, dar nu
ºi pe cea socialã;
astãzi, societatea
noastrã este relativ
indiferentã faþã de
individ, ceea ce re-
prezintã un progres
faþã de perioada

când îl asfixia, dar
nu este organizatã sã
îi ducã grija.

Avem acum, în
mod vizibil, o pola-
rizare mai accentua-
tã a avuþiei.

Înainte de Revo-
luþie, exista o omo-
genitate, dar în sãrã-
cie.

În gradualitatea

sãrãciei, exista ºi atunci sãrãcie lucie,
dar parcã într-o proporþie mai micã
decât astãzi, când sunt mai mulþi bo-
schetari (sau, cel puþin, sunt mai vizi-
bili).

Avem mai mulþi orfani necãjiþi
care au parte de un tratament inu-
man.

În timpul comunismului existau
legi împotriva vagabondajului, a
ºomajului sau a lipsei de ocupaþie.

Erai “încadrat în muncã” cu forþa
(somajul se manifesta la locul de
muncã, deseori nu era nimic de lu-
cru, dar era obligatorie prezenþa la
serviciu).

Exista legea veniturilor ilicite, iar
cetãþenii erau cercetaþi pentru veni-
turile nejustificate într-un mod mai

sistematic (pe baza delaþiunii), în
timp ce, acum, autoritãþile de-abia
au debutat în aceastã acþiune ºi o fac
artizanal, ca ºi cum n-am avea tradi-
þia comunistã (astãzi, acþiunea con-
tra veniturilor ilicite este doar de na-
turã justiþiarã, pe când, pe atunci,
era impulsionatã de doctrina egali-
taristã).

Înainte de Revoluþie, puteai
sã-þi cumperi de-ale gurii atât cât
era pe piaþã (de fapt, nu gãseai pro-
duse alimentare nici dintre cele de
bazã - lapte, pâine, unt, brânzã,
ouã, carne, ulei, cartofi, ceapã pu-
teai cumpãra, uneori, prin corup-
þie, dacã dãdeai ºpagã, sau prin
“relaþii”).

O mare diferenþã faþã de atunci

este bogãþia ºi varietatea ofertei, dar,
factual, neavând bani, aceastã ofertã
nu-i este adresatã copleºitoarei ma-
joritãþi, nu îi este accesibilã (tipul
acesta de judecatã este specific “so-
cialismului ºtiinþific”, dar acum îi
verificãm rigurozitatea).

Gravã mi se pare degradarea învã-
þãmântului (are drept consecinþã
compromiterea viitorului naþiunii
noastre), urmatã de alterarea siste-
mului sãnãtãþii, amândouã guverna-
te de lipsa de moralitate.

Imoralitatea de astãzi este o
desfãºuratã a celei de atunci, doar cã,
acum, a fost eliminat “Codul eticii
socialiste” pe care-l puteai invoca
într-o reclamaþie.

Lucrul bun dobândit acum este,

indubitabil, libertatea de exprimare,
care se manifestã fãrã prea multe ba-
riere, de la politicieni, la cetãþenii oa-
recare, ziariºti.

În principiu, admiterea în NATO a
disponibilizat forþa de muncã pentru
activitatea economicã, prin desfiin-
þarea stagiului militar obligatoriu (o
instituþie abrutizantã), dar obligaþiile
alianþei, ºomajul ºi criza anuleazã
avantajul economic.

Este destul de necunoscut faptul
cã economia României de astãzi
este, totuºi, mult mai performantã
decât economia din timpul comu-
nismului, producem mai mult ºi mai
valoros.

Aderarea la UE ne-a adus libera
circulaþie care þine de libertãþi ºi atin-
ge viaþa individului în mod direct -
este un câºtig limpede.

Pe de altã parte, ne ºi desparte de
grija strategiilor politice ºi de cinci-
nale, pentru cã ne-am delegat suve-
ranitatea.

Pe timpul lui Ceauºescu, “sfera
politicii” nu avea realitate, partidul
comunist era un organ politic care,
ca organizaþie de masã, nu dezbãtea,
ci doar prelucra directivele de la cen-
tru, pentru aplicare.

La Revoluþie, nomenclaturiºtii, de
la care parveneau directivele, ºi-au
ars carnetele de partid în faþa televi-
zorului, iar dupã aceea au devenit
ºefi politici.

Transformãrile sunt subtile, dar
existã.

Ne simþim, totuºi, mai naturali.n

Securitatea l-a informat
pe Ceauºescu cã vine
apocalipsa PCR-ului

P e 1 8 d e c e m b r i e 1 9 8 9 ,
preºedintele RSR, Nicolae
Ceauºescu, primea o infor-

mare de la Securitate, întocmitã nu-
mai pentru ªeful statului de Servi-
ciul de Cercetare Analizã ºi Sintezã
din Centrul de Informaticã ºi Docu-
mentare (CID - unitate a Departa-
mentului Securitãþii Statului).

Istoricul Cristian Troncotã, pe

vremea aceea, tânãr locotenent în ca-
drul CID, a intrat în posesia acestei
Note - împreunã cu alte trei informãri
similare, dintre care una olografã,
semnatã de ªeful Departamentului
Securitãþii Statului, general-colonel
Iulian Vlad - când a primit dosarul de
cadre al acestuia din urmã, spre arhi-
vare, dupã arestarea sa survenitã în
31 decembrie 1989, la ordinul lui

Silviu Brucan.
Cristian Troncotã a avut inspiraþia

sã xeroxeze aceste note,
înainte de a le înainta, în
original, Comisiei spe-
ciale de cercetare a eve-
nimentelor din decem-
brie 1989. Conform
afirmaþiilor sale, în pre-
zent, nota de mai jos nu
se mai gãseºte în Arhiva
Comisiei senatoriale în
cauzã. Conþinutul ei a
fost valorificat însã în
lucrarea lansatã de Cri-
stian Troncotã pe 17 decembrie a.c.,
“Duplicitarii - O istorie a Serviciilor
de Informaþii ºi Securitate ale regi-
mului comunist din România.
1965-1989 (Editura Elion, 2014), în
revista rezerviºtilor DSS ºi SRI, “Vi-

tralii”, urmând sã aparã în facsimil,
integral, în lucrarea coordonatã de

Victor Roncea ºi col
(r) Marian Rizea,
“KGB-ul în Revolu-
þia Românã - Mãrturii
ºi Documente din
Arhivele SRI,
CNSAS, Senatului ºi
Instanþelor de judeca-
tã din România”
(Editura Mica Vala-
hie, 2015). Din acest
Rezumat cu “infor-
maþii mai deosebite

din telegrame”, destinat doar ochilor
lui Nicolae Ceauºescu, rezultã, cât se
poate de clar ,cã atât Securitatea cât ºi
dictatorul ºtiau precis ce va urma,
încã de dinainte de 18 decembrie.

(continuare în pagina 6)

22 decembrie 1989 rãmâne o datã de referinþã în istoria poporului nostru,
care marcheazã eliberarea de sub regimul comunist ºi înlãturarea soþilor
Ceauºescu de la conducerea þãrii.
În perioada 16 ºi 25 decembrie 1989 au avut loc proteste, lupte de stradã ºi
demonstraþii ample, care au culminat cu procesul ºi execuþia soþilor
Ceauºescu.
Sfârºitul secolului al XX-lea a dus la prãbuºirea regimurilor comuniste din
centrul ºi estul Europei. Schimbarea de putere s-a petrecut, în cea mai
mare parte, fãrã violenþe sau vãrsãri de sânge. Evenimentele au început în
Polonia, au continuat în Ungaria, Germania de Est, Bulgaria ºi Cehoslova-
cia.
România a fost singura þarã din blocul estic care a trecut printr-o revoluþie
violentã, numãrul total al celor decedaþi prin împuºcare pe durata Revoluþiei
fiind de 1142, iar al rãniþilor – de 3138, conform evidenþelor din anul 2005,
întocmite de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor
(SSPR).
La un sfert de secol de la Revoluþia Românã, am contactat câteva personali-
tãþi marcante ale societãþii autohtone, care au trãit atât în perioada de dina-
inte de Revoluþie, cât ºi dupã acest eveniment ºi le-am pus urmãtoarele
întrebãri: -Cum vã simþiþi la 25 de ani de la Revoluþie, comparativ cu felul în
care vã simþeaþi înainte?
- Sesizaþi progrese ale societãþii în acest interval?
- Care ar fi acestea?
Citiþi , mai jos, rãspunsurile primite oral (prin interviu faþã în faþã, ori telefo-
nic) sau în scris, prin email.

(Citiþi celelalte rãspunsuri
în paginile 4,5 ºi 6)

VICTOR RONCEA,
JURNALIST

RONCEA.RO, EDITOR
ZIARISTIONLINE.RO

25 DE ANI DE LA REVOLUTIE

STRICT SECRET
Exemplar unic

REZUMAT
Informaþii mai
deosebite din

telegrame
R. S. România

1. Acþiunea “ORIENT ‘89” - Vizita în
Iran (n.r.)
2. Agenþia France Presse ºi posturi
de radio occidentale cu emisiuni în
limba românã au relatat cã sute de
manifestanþi au împiedicat forþele de
ordine din Timiºoara sã-l evacueze
pe Tokes Laszlo din sediul Bisericii

Reformate, unde se adãpostise.
- “ Ziarul “Die Welt” scrie cã celor
300-700 de persoane care s-au adu-
nat în faþa bisericii din Timiºoara li
s-au alãturat ºi alþi simpatizanþi,
ajungând la circa 5000. Potrivit altor
ºtiri, la manifestaþie ar fi participat
circa 10.000 de persoane.
- Se susþine cã au avut loc con-
fruntãri sângeroase, sute de mani-
festanþi au fost bãtuþi ºi mulþi dintre
ei au fost arestaþi.
- Duminicã dimineaþa, România ar fi
închis graniþa cu Ungaria prin punctul
de trecere a frontierei la Nãdlag, iar
zona în care se aflã oraºele
Timiºoara ºi Arad ar fi fost încercuitã
de forþele de securitate.
- Duminicã seara, în faþa Ambasadei
R. S. România din Budapesta a avut
loc o demonstraþie antiromâneascã

de susþinere a lui Tokes Laszlo, la
care au participat circa 150 persoa-
ne, membri ai Forumului Democratic
Ungar, care au purtat lozinci ostile
þãrii noastre ºi care a durat 30 de mi-
nute. La încheierea manifestaþiei,
fãrã incidente, s-a precizat cã se va
organiza una ºi luni seara la orele
21.30, ora localã.
- Gyozo Modvay, secretar al “Miºcã-
rii internaþionale Tokes Laszlo”, a
anunþat cã gruparea sa va organiza
la 19 decembrie a.c. în oraºul Hot-
van “prima demonstraþie naþionalã”
în favoarea minoritãþii maghiare, la
care vor participa Matyas Szuros,
preºedintele interimar al Ungariei,
Kalman Kulcsar, ministrul Justiþiei,
Istvan Palgy din partea colegiului
pentru minoritãþi etnice, ºi Erno
Raffy, istoric, deputat În Parlament.

- Zoltan Sido, preºedintele
“CSEMADOK” (organizaþie oficialã
a maghiarilor cehoslovaci), într-un
interviu acordat cotidianului ungar
“Magyar Hirlop”, ºi-a exprimat
“protestul împotriva politicii naþio-
nale a României”, adãugând cã or-
ganizaþia pe care o conduce “îºi
ridicã glasul în favoarea lui Tokes
Laszlo ºi Suto Andras” (telegramã
Budapesta).
3. Postul de radio “BBC” relateazã cã
la Braºov ar fi avut loc o demonstra-
þie, la 8 decembrie, de 30 de minute
în faþa uzinei “Steagul Roºu”, la care
au participat 200-300 muncitori, ce
au cerut “hranã, cãldurã ºi libertate”.
Demonstraþia a fost dispersatã de
miliþie.

(continuare în pagina 6)
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Revoluþia Românã din decembrie 1989, revoluþionari pe strãzile Capitalei.


