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RADU NEGRESCO-SOUTZO:
 NOI NU AVEM MEMORIE...

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domnul Goma mi-a f`cut onoarea, ca [i în alte d`]i,
s`-mi d`ruiasc` ultima sa apari]ie editorial`, înso]it`
de o prieteneasc` dedica]ie. Este vorba de Culoarea
curcubeului ’77 – Cod ,,B`rbosul’’ (Ed. Polirom,
Ia[i, 2005, 537 pag.), traducerea edi]iei ap`rute sub
titlul ’’Le tremblement des hommes’’ (Seuil, Paris,
1979), îns` ad`ugit` cu diverse documente (note [i
rapoarte) din dosarele Securit`]ii, între 1957-1977
(nu pomenesc aici de versiunea român` din 1990,
ap`rut` la Humanitas, dar retras` imediat de pe
pia]` de îns`[i editura [i trimis` la topit, la Bu[teni, în
1992!). Persoanele care au acces la Internet pot
consulta [i site-ul : paulgoma.free.fr  
Îns` adev`rata dedica]ie, cea tip`rit` la începutul
c`r]ii, cea istoric`, cea metafizic`, cea patetic`, se
adreseaz` ,,Celor care în anul de gra]ie 1977 s’au
înc`p`]ânat s` cread` c` sunt oameni [i au început
cu începutul: s’au liberat de fric`; s’au liberat de ei
în[i[i’’.
Eram, pe vremea aceea, prea tân`r spre a-mi
analiza în acest fel liberarea de fric` [i lucrurile
s’au petrecut mult prea repede spre a mai putea
controla ceva, dar ast`zi, dup` 27 de ani de la
evenimente, m` reg`sesc cu nostalgic` aducere
aminte în dedica]ie, c`ci listele semnatarilor
Apelului Goma atest` o participare nemaiîntâlnit`
pân` atunci la cruciada na]ional` a liber`rii [i
lep`d`rii de fric`. În ciuda tuturor barajelor [i
persecu]iilor Securit`]ii, în jur de 200 persoane, timp
de o lun` de zile, au redescoperit curajul [i
demnitatea (nu sunt inclu[i în acest num`r [i cei
care, dup` o matur` chibzuin]` [i din motive doar de
ei [tiute, au decis ulterior s`-[i retrag` semn`turile).
Bineîn]eles, fiecare î[i cuno[tea sau b`nuia limitele
curajului [i fiecare [tia, precis, ce avea de pierdut;
cât despre ce ar avea de câ[tigat, izbânda era, în
acele momente, mai degrab` ipotetic`.
Persoanele care au f`cut parte din aceste dou`
centurii de suta[i în lupt` cu ei în[`[i, cu propria lor
spaim` de criminala Securitate, cu frica de a le fi
team`, de a se dezumfla, de a-[i regreta curajul
nes`buit, proveneau aproape din toate mediile.
Jum`tate bucure[teni, jum`tate din provincie,
muncitori sau intelectuali în propor]ie egal`, pu]ine
femei (de regul` împreun` cu so]ii), câ]iva elevi de
liceu, pu]ini studen]i, [i mai pu]ini scriitori, nici un
ofi]er, nici un preot, nici m`car Calciu, co-fondator
declarat prin nedezmin]ire al Mi[c`rii Goma …
Lista s’a curmat brusc odat` cu arestarea scriitorului
[i cu evacuarea curajoasei so]ii [i a fiului la o adres`
necunoscut`. Amploarea listei devenise îngrijo-
r`toare, oamenii nu mai vorbeau decât de Drepturile

Omului [i, treptat-treptat, curajul se propaga [i
Securitatea, dep`[it` de evenimente, nu mai f`cea
fa]` situa]iei cu metodele obi[nuite. Dup` arestarea
lui Goma s’au constituit alte grupuri, de mai mic`
amploare, care au trimis [i ele, dup` exemplul
curajosului opozant, proteste la Conferin]a de la
Belgrad, grupuri care au fost condamnate la un an
de munc` for]at` la Canal sau în Insula Mare a
Br`ilei, în timp ce un ziar din exil (Cuvântul
românesc) intitula sugestiv un articol: ”Ogorul
sem`nat de Goma d` roade!’’ România se
cutremurase pentru a doua oar` în acela[i an.
Paul Goma a fost calomniat, h`ituit zi [i noapte,
umilit, b`tut, apoi arestat, anchetat, torturat, expulzat
din locuin]`, exclus din Uniunea Scriitorilor [i, în
fine, în fa]a refuzului de a ceda [i datorit`
presiunilor din afar`, Ceau[escu a decis eliberarea
sa urmat` de expulzare, chiar dac` cu pa[aport
turistic, întrucât modul în care a decurs plecarea
Domniei sale îi d` dreptul s` se considere expulzat.
S’a spus c` unii dintre semnatari n’au dorit decât
pa[aport. Este drept, dar aceasta nu le diminueaz`
curajul, întrucât nu to]i cei care solicitau pa[aport în
România protestau public împotriva nerespect`rii
Drepturilor Omului.
Dar cine-[i mai aduce aminte ast`zi în ]ar` de
aceste lucruri? {i pe cine mai intereseaz` c` acum
27 de ani, în plin delir ceau[ist, sub cizma Securit`]ii,
cineva s’a revoltat public, cineva a îndr`znit
neîndr`znitul, dând curaj [i altor persoane lipsite de
ini]iativ` pân` atunci? Din p`cate, în afara câtorva
tineri istorici [i cercet`tori, pe nimeni. Cei din
genera]ia mea abia-[i mai aduceau aminte, dup`
a[a-zisa Revolu]ie din ’89; parc` auziser` odat` de
”unul Goma’’, dar nu mai ]ineau exact minte cine
fusese sau ce f`cuse. Copiii lor? Ori erau prea mici
în 1977, ori se n`scuser` dup` [i bineîn]eles c`
p`rin]ii nu le-au povestit nimic, de fric`. La [coal`
nici atât, se în]elege, iar dup` ’89 au fost educa]i de
aceia[i profesori de marxism care acum se
reprofilaser` [i predau alte materii. Ace[ti copii
noroco[i nu au cunoscut comunismul [i nu este de
mirare c` nu pot în]elege c` unii oameni au suferit [i
s’au luptat odat` cu ceva care nu exist`. {i-apoi
comunismul a avut [i p`r]i bune, le-au explicat dup`
’89 fo[tii profesori-activi[ti. Cât despre Securitate,
ea a fost desfiin]at`, de[i au fost totu[i [i securi[ti
patrio]i. Avem nevoie [i de un Teoctist, întrucât
avem nevoie de Biseric`, de credin]`, spun ast`zi
fo[tii profesori atei de ieri. Ce-a fost, a fost, s` nu ne
mai uit`m în trecut, s` privim înainte, spre viitor,
c`ci avem o ]ar` frumoas` [i o adev`rat`

democra]ie acum, s` ne fie bine ”tuturor’’ [i s`
tr`im în ”prosperitate’’. {i la vremuri noi, tot noi!
Ca [i înainte, îndoctrinarea a prins. Doar metoda se
schimbase. Tân`ra genera]ie, cea curat`, cea
imaculat`, cea care nu apucase s` fie pervertit`
înainte de ’89, speran]a noastr`, fusese subtil
îndoctrinat` de tovar`[i în spiritul prosperit`]ii
capitaliste condi]ionat` de uitarea trecutului, întrucât
noi nu trebuie s` avem memorie, noi nu avem voie a
avea memorie. Din p`cate, noi nu avem for]a
evreilor, care, dup` 60 de ani de la sfâr[itul
martiriului lor, î[i aduc aminte totul-totul, nu vor s`
uite nimic [i transmit mesajul de neuitare noilor
genera]ii, care nu-l resping.
La noi, noile genera]ii au drept model reu[itele
gangsterilor politici sau ale afaceri[tilor vero[i
actuali, ”super-[mecheri’’. {mecheria frauduloas`
este etalon de reu[it` social`, iar Morala [i Justi]ia
sunt cuvinte incomprehensibile pentru ai no[tri tineri.
Trecutul nu mai intereseaz` pe nimeni, chiar [i
atunci când nu este prea îndep`rtat. Ce-a fost, a fost,
nu [tim, nu vrem s` [tim, nu ne intereseaz`! {-am
auzit de multe ori, chiar [i de la tineri care nu erau
copii de nomenclaturi[ti. Repere morale? Nimeni nu
mai are nevoie de a[a ceva ast`zi în ]ara mea.
Unicele repere sunt super-[mecherii care au vile [i
Mercedesuri. Cât despre crimele comunismului, m-
am convins c` este timp pierdut s`-i explici ceva
unui tân`r care nu vrea s` te asculte, nu-l
intereseaz` subiectul [i nici m`car nu te crede. {i-
apoi li s’a tot explicat c` a[a era pe vremea aceea,
ce s` facem, nu se putea altfel, dar acum s` uit`m
totul [i s` privim doar înainte. Mor]ii din închisorile
comuniste au fost ni[te fraieri, care n’au [tiut s` se
orienteze ca s` le fie bine. Super-[mecheria este
ast`zi mult mai admirat` decât curajul, decât
demnitatea, decât cinstea, iar monopolul acestora
din urm` le are doar Iliescu cel s`rac, dar cinstit,
care ne-a sc`pat de Ceau[escu, ne-a adus
prosperitatea [i amnezia [i ne-a promis intrarea în
Europa.
Da, noi nu avem memorie, tovar`[ii ne-au furat
pân` [i dreptul la a avea memorie. {i nici m`car nu
le-a fost prea dificil. Noi nu avem ce comemora, ca
evreii cei cu ]inere de minte, c`ci în ’89 la noi nu s’a
întâmplat ceea ce trebuia s` se întâmple. Noi nu
avem Istorie. Noi nu am meritat s` avem un Goma,
iar acesta ar fi trebuit mai degrab` s` se nasc` nu
român, ci ceh, sau ungur. Noi nu vrem s` înv`]`m a
gândi nici m`car acum, când gândirea nu mai este
un delict de opinie. Noi nu mai [tim s` avem
memorie. ❑
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(Continuare din pag. 28: Gavril Iosif Chiuzbaian.)

O precizare semnificativ` s-a referit la latura
economic` a rela]iilor dintre cele dou` state: „Vreau
s` sti]i c` nu vom permite vreodat` ca Moldova s`
fie [antajat` cu energie electric`. Vom ajuta
Moldova ori de câte ori cineva î[i va permite s`
cread` c` poate s-o pun` în dificultate, atâta timp
cât Moldova are un prieten la frontierele ei”.
Sper`m c` a[a va fi. Dealtfel, este la vedere faptul
c` Republica Moldova a devenit deodat` o pies`
foarte important` a politicii externe române[ti.
Vom încerca s` abord`m [i alte componente ale
politicii noastre externe. Ne vom ocupa, spre pild`,
de necesitatea redefinirii în mod coerent [i pe
termen lung a strategiei fa]` de românii afla]i în
afara ]`rii – începînd cu cei din jurul grani]elor
României. Vom încerca apoi s` examinam cu aten]ie
semnifica]iile controversatei axe Bucure[ti – Londra

– Washington, care, în opinia noastr`, nu poate totu[i
ocoli Bruxelles-ul. De asemenea, un accent aparte
vom pune pe rolul pe care îl poate juca România ca
factor de stabilitate [i securitate în zona M`rii
Negre, în Caucaz [i în spa]iul balcanic. Dealtfel
chiar Uniunea Juri[tilor din România este interesat`
de dezvoltarea unor asemenea strategii. Reamintim
c` ea a ini]iat constituirea unei uniuni a juri[tilor din
zona M`rii Negre [i din bazinul Dun`rii, avînd deja
consult`ri preliminare cu organiza]iile similare din
Bulgaria, Azerbaidjan, Austria, Republica Moldova,
Germania, Serbia-Muntenegru, Turcia [i Federa]ia
Rus`. Uniunea Juri[tilor din România a contribuit [i
la elaborarea proiectului unui CLUB EURASIA – cu
sediul la Bucure[ti – avînd o important` componen]`
juridic`, care vizeaz` edificarea unui spa]iu al p`cii,
stabilit`]ii [i prosperit`]ii.                                         
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