
42. ZO Campulung  Arges 
 
Tema 4 
 
 
 
1. Care este prima amintire legata de instaurarea regimului comunist? 
Raspuns: „.Eram inca mica si nu-mi amintesc prea bine,dar stiu ca eram la scoala, iar invatatorul, 
alb la fata ca niciodata, ne-a pus sa facem un foc in gradina, iar cand a venit sa vada ce faceam a 
spus scurt:”Puneti pe foc toate cartile.” 
                                                                                           Elena Popescu (pensionar) 
2.  A  existat vreo diferenta (in perioada comunista) intre cetateanul tacut si opozantul 
comunismului? 
Raspuns:   “ Intradevar s-a constatat o diferenta intre cei care au tacut cu lasitate si cei care au 
protestat.Desi  cei care au manifestat impotriva regimului si-au asumat un risc imens, nu au 
reprezentat o forta, ci doar un ghimpe.Protestul individual al catorva, nu a reusit sa rastoarne 
regimul.” 
                                                                     Domnul Constantin Moise (membru PNTCD) 
 
3.  Cat de importanta a fost/este/va fi disidenta anticomunista prin cultura? 
Raspuns:  “ Ca traitor al acelor timpuri mi s-a parut foarte importanta, dar din pacate fara prea 
mare impact, a reprezentat doar o forma de rezistenta.S-a cultivat mult alegoria.Chiar daca astazi 
cunoastem cativa intelectuali ce au condamnat regimul prin creatia lor, regret totusi ca la noi nu 
s-a ridicat un Havel-au fost prea cuminti in opinia mea.” 
          Dar pe viitor, cum credeti ca va fi vazuta aceasta rezistenta prin cultura?Va fi “doar o alta 
piesa de muzeu”?   
                “Nu cred ca va insemna doar asta, probabil pe viitor va trebui sa lupte nu impotriva 
unei alte forme de totalitarism ci impotriva indiferentei.Cu trecerea anilor, disidenta 
anticomunista prin cultura poate ca o sa reprezinte  adversarul  regimului de dictatura a 
inculturii.”   
                                                                                                        Prof. Lazarovici Cristina 
4.  Ca traitor in perioada comunista si ca opozant al acestui regim, cat de importanta considerate 
diaspora anticomunista? 
Raspuns a) : “O consider foarte importanta si in acelasi timp nu prea” 
     De ce ?Ii considerati turnatori? 
   “Nu, in niciun caz.In opinia mea poti protesta foarte bine si din interior, iar odata plecat, asta-I 
un semn de lasitate.Asadar  diaspora a fost imortanta,dar altul era impactul protestului 
dinauntru.” 
                                                                       Domnul Constantin Moise(membru PNTCD) 
 
Raspuns b): “Desi importanta,uita-te la Goma/Europa Libera, a fost mai usor sa fi dizident in 
afara, decat in gradina cu cainele”. 
                                                                                                        Prof. Lazarovici Cristina  
 
5.  Care este atitudinea pe care tineretul de azi ar trebui sa o afiseze fata de fosti activisti/securisti  
comunisti? 
Raspuns:  “ Daca acei oportunisti stau linistiti in banca lor, trebuie sa fie izolati, neascultati si nu 
condamnati pentru ca astfel ai sa devi ca ei.” 



                     Si daca acest activist de ieri depaseste azi stadiul de cunostinta, vecin si inca mai 
promoveaza aceleasi non-valori,dar sub alta masca? 
                   “Lasa-I sa se consume si trateaza-l cu indiferenta” 
                                                                                                            R.A.( prof. de religie) 
 


