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1)Daniela:De ce nu a putut Ion Iliescu sa fie un Václav Havel,intelectual,opozant,activist şi 
dizident ? 
Maria   :Václav Havel a fost scriitor, dramaturg şi opozant al regimului comunist. A fost ultimul 
preşedinte al Cehoslovaciei (1990-1992) şi primul preşedinte al Republicii Cehe (1993-
2003).Pentru mulţi, asemenea întrebare pare un truism, dar e limpede că Havel era un erou...pe 
când Iliescu a fost un comunist convins. Pe de altă parte, Havel a luptat pentru libertatea 
poporului cehoslovac...pe când Iliescu a împrăştiat demonstraţii din Piaţa Universităţii din iunie 
1990 ca să-şi legitimeze puterea... Havel a fost dizident anticomunist încă de pe vremea dictaturii 
Uniunii Sovietice, pe când Iliescu era un apropiat  de-al soţilor Ceauşescu. Iliescu nu putea fi un 
Havel, datorită educaţiei sale, mai ales cea politică. Aceştia au avut traiectorii diferite!Deci orice 
comparație intre Václav Havel care nu numai ca a fost dizident,opozant şi activist, dar în primul 
rând a fost un mare PATRIOT, şi Iliescu care a fost un activist comunist 
 
2)Daniela:Care sunt motivele pentru care şi-au părăsit ţara românii din diaspora? 
Maria   : Românii şi-au părăsit ţara din mai multe motive...Unii din motive politice, alţii din 
dorinţa de a avea un trai mai bun. Odată cu instaurarea comunismului în Romania, "chemarea 
patriei" nu se mai auzea, peste oceane, din cauza plânsului naţiunii. Sute de mii de emigranţi 
români şi-au schimbat ideea de a se reîntoarce pe plaiurile natale, mulţumindu-se a fi îngropaţi în 
ţările adoptive. Dreptatea fără  putere este neputincioasă...însă lupta pentru dreptate te face demn 
de viaţă!Munceşti, trudeşti şi lupţi...capul sus! „Un om sărac este ca un străin în propria ţară.”Am 
avut ocazia în anii ´90 să punem ţara pe roate, dar am ratat şansa. Acum, majoritatea românilor 
pleacă din ţară pentru un trai mai bun...Ce înseamnă "un trai mai bun"?Să-ţi laşi toată viaţa în 
urmă. Familia, prietenii, locurile, obiceiurile...tot. Să iei cu tine doar amintirile şi atât!Şi o iei de 
la 0.Cine are impresia că e uşor, să  încerce, măcar din curiozitate, câteva luni!?  
 
3)Daniela:Ce înseamnă pentru tine termenii securist şi comunist? 
Maria   :Atunci când punem în discuţie trecutul nostru recent, generaţia noastră, începe să se 
vorbească într-un limbaj tot mai greu de înţeles de către generaţiile născute după 1990. În aceste 
zile ne amintim de comunism, de Ceauşescu, de securişti, de răul absolut...Obsesia securistă este 
legată de abuzul de lipsa dreptăţii şi libertăţii. Despre Corneliu Coposu, cineva izbucneşte: „Cine 
sunt ăştia?Să-i verifice! Să-i verifice după Cartea de Muncă!“. Aici mai intervine şi alt mesaj 
împotriva opozanţilor: ``Ei sunt oamenii răi, nu pot fi dintre noi, dintre oamenii muncii, trebuie 
să fie ceva în neregulă cu ei!`` (...)Ăştia sunt cei primitivi. Astea nu sunt vorbe pur şi simplu, 
securiştii lucrau deja pentru noua putere. 
E inutil să reluăm motivele pentru care comunismul, cel puţin forma care a existat în Europa sud-
est, e considerat un eşec, iar regimul lui Nicolae Ceauşescu, în particular, o crimă împotriva 
umanităţii...Orice discuţie legată de "se trăia mai bine sau mai prost" înainte de decembrie '89 
este falsă . Ea exprimă neputinţa unui popor de a-şi depăşi greutăţile prezentului şi trădează 
uşurinţa cu care se refugiază în trecut, acolo unde, întemniţat şi umilit în apartamentele „chibrit”, 
avea garantată şi asigurată raţia zilnică de lumină,  pâine şi zahăr. Asigurarea zilei de mâine, 
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chiar dacă nu era decât o altă zi mizerabilă, plină de umilinţe şi teroare, a ajuns să fie apreciată 
mai mult decât libertatea. Reflexele comunistoide ale unor nostalgici sunt mai puternice decât am 
fi crezut. Cei 50 de ani de comunism s-au întipărit profund în minţile celor care au trăit acea 
perioadă! Nu este vorba despre un popor comunist... pentru că sistemul nu a devenit o trăsătură 
fundamentală a felului de a fi al majorităţii acestui popor. Până când nu se va face dreptate 
socială şi nu vom învăţa cu adevărat ce înseamnă democraţia, unii oameni vor avea nostalgia 
trecutului. 
 
4)Daniela:Ce însemna să fii turnător pe vremea comunismului? 
Maria   :Pe vremea comunismului, oamenii turnau de nevoie!Acest termen a fost mai prezent ca 
oricând în perioada comunismului. Turnătorul, o persoană cel mai adesea lipsit de scrupule sau 
şantajabil, era capabil să-şi toarne la Securitate colegii de muncă, prietenii şi chiar pe unii 
membri ai familiei. Şi nu întotdeauna pentru beneficii materiale. Alţii au făcut-o din convingerea 
că fac un lucru bun. 
 
5)Daniela: Apropo de democraţie. Am luptat si-am obţinut dreptul de a ne exprima părerea. Cel 
mai adesea la orice. Ce părere ai despre aşa-zişii cetăţeni–tăcuţi ? 
Maria :Cetăţenii-tăcuţi sunt de două feluri. Pe de o parte cei blazaţi care s-au împăcat cu o 
realitate cu care nu sunt de acord. S-au retras în casele lor şi nu participă nici măcar la vot. Pe de 
altă parte sunt cei care consideră că repartizarea la vot-adică rămânând „tăcuţi”- este o formă de 
protest la adresa politicienilor actuali, mai dezinteresaţi de nevoile oamenilor şi tot mai interesaţi 
de propriile interese-afaceri, averi, etc. Eu cred că trebuie să ne implicăm mai activ în viaţa 
noastră. A fi tăcut nu este în beneficiul societăţii. Numai participând, cu simţ civic vom putea 
găsi soluţii la problemele cu care ne confruntăm. 
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