
Mediafax – 9 decembrie 2010 
59 % dintre români plâng după comunism, în vreme ce 1% recunosc că au fost securişti 
 

44% dintre români afirmă despre comunism că a fost o idee bună, dar prost aplicată, în vreme 
ce 83% dintre ei susţin că n-au suferit de pe urma vechiului regim, potrivit unui sondaj realizat 
de CSOP pentru Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. 
 
Românii au o poziţie ambivalentă faţă de comunism şi ceea ce a însemnat acesta: deşi cei mai 
mulţi dintre ei cred că a existat o formă de represiune, că liderii regimului au beneficiat de 
privilegii, că victimele regimului comunist ar trebui să fie despăgubite (48%), 59% dintre ei 
susţin că instaurarea comunismului a fost un lucru pozitiv, noua orânduire - o idee bună, iar 
problema accesului la dosarele Securităţii şi adoptarea unei legi a lustraţiei sunt puţin sau deloc 
importante (52%). 
 
http://www.mediafax.ro/social/59-dintre-romani-plang-dupa-comunism-in-vreme-ce-1-
recunosc-ca-au-fost-securisti-7799684  
 
 
Hotnews – 9 decembrie 2010 
Sondaj: Aproape 45% dintre romani considera comunismul "o idee buna, dar prost aplicata"  
 
Comunismul a fost "o idee buna, dar prost aplicata", cel putin asa considera 44% dintre romani, 
potrivit unui sondaj intocmit de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria 
Exilului Romanesc (ICCMER) si Centrul pentru Studierea Opiniei si Pietei (CSOP). 15% cred ca a 
fost "o idee buna, care a fost bine aplicata", iar 29% au apreciat comunismul ca fiind "o idee 
gresita". Sondajul a fost facut la nivel national, pe populatia de peste 15 ani, a chestionat 1.123 
de persoane si vine sa confirme si sa accentueze rezultatele cercetarii desfasurate in luna 
august 2010 cand 47% dintre romani considerau comunismul ca a fost "o idee buna, dar prost 
aplicata". 
 
Instaurarea regimului comunist in Romania la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial este 
considerata de respondenti in procente egale (38%) drept atat "un lucru bun", cat si "un lucru 
rau". Un procent de 25% au spus ca nu stiu sau nu au raspuns la aceasta intrebare. 

Un procent de 83% dintre respondenti au declarat ca nu au avut, personal sau in cazul cuiva din 
familie, de suferit de pe urma regimului comunist. 

Rolul hotarator in instalarea regimului comunist in Romania l-a avut Uniunea Sovietica dupa 
parerea a 48% dintre respondenti, in timp ce 17% dintre subiecti au spus ca Partidul Comunist 
din Romania a jucat un rol important in ceea ce priveste infiintarea regimului comunist la noi in 
tara. 
 
Un procent de 71% sunt de parere ca sefii regimului comunist beneficiau de privilegii in 

http://www.mediafax.ro/social/59-dintre-romani-plang-dupa-comunism-in-vreme-ce-1-recunosc-ca-au-fost-securisti-7799684
http://www.mediafax.ro/social/59-dintre-romani-plang-dupa-comunism-in-vreme-ce-1-recunosc-ca-au-fost-securisti-7799684


comparatie cu restul populatiei. 63% au considerat ca securitatea a fost un factor principal in 
represiunea politica din comunism, urmata de militie - 37% si PCR - 35%. 

Studiul integral poate fi descarcat de aici.  

Concluzii: 

 Rezultatele prezentului studiu confirma datele obtinute in cadrul cercetarii anterioare, 
efectuate in luna august. Se poate concluziona ca romanii au in buna masura o pozitie 
ambivalenta fata de perioada comunista si ceea ce a insemnat aceasta: desi cei mai 
multi dintre romani cred ca a existat o forma de represiune, ca liderii regimului au 
beneficiat de privilegii, ca victimele regimului comunist ar trebui sa fie despagubite, cei 
mai multi dintre ei considera ca venirea la putere a regimului comunist a fost un lucru 
pozitiv, comunismul a reprezentat o idee buna, iar problema dosarelor si a lustratiei nu 
au sprijin majoritar. 

 Din analiza celor doua sondaje reiese la nivelul populatiei ca tendinta unei viziuni 
pozitive asupra perioadei comuniste reflecta atat o evaluare a situatiei economice 
prezente, nostalgia fata de perioada comunista, dar si interpretarea rolului statului 
drept unul asistential.  

 O asemenea apreciere trebuie raportata la faptul ca populatia nu a avut si nu are decat 
un acces limitat la acele informatii de natura sa clarifice responsabilitatile, crimele si 
abuzurile din perioada comunista. Perceptia asupra regimului comunist este explicabila 
si prin suprapunerea dimensiunilor politica si economica ale vietii cotidiene in 
comunism.  

 Pe langa datoria institutiilor statului si a mass-mediei din Romania de a promova un tip 
de discurs complex, nuantat si responsabil asupra trecutului comunist, este imperativ ca 
statul roman sa urmeze politici clare si coerente pe probleme punctuale legate de 
dictatura partidului-stat: arhivele Securitatii, lustratie, despagubiri, legea pensiilor 
fostilor demnitari si a responsabililor din Securitate sau memorializarea intervalului 
istoric marcat de regimul comunist.  

Sondajul a fost facut la nivel national, pe populatia de peste 15 ani, a chestionat 1.123 de 
persoane. Eroarea estimativa a sondajului este plus/minus 3%, interviurile fiind efectuate in 
perioada 22 octombrie - 1 noiembrie 2010. 
 
Sondajul de opinie reprezinta a doua etapa a parteneriatului intre ICCMER si CSOP, care are ca 
obiectiv elaborarea unei strategii de politici publice pentru o educatie democratica 
fundamentata pe cunoasterea si asumarea trecutului comunist. 
 
Reprezentantii CSOP au aratat, joi, la o conferinta de presa, in care au prezentat rezultatele 
sondajului, ca un numar insemnat dintre respondenti - un sfert - nu au stiut sa raspunda la 
intrebarea privind rolul hotarator in instalarea regimului comunist in Romania, noteaza 
Agerpres. De asemenea, tinerii cu varsta intre 15 si 25 de ani au declarat ca nu stiu prea multe 
despre comunism si nici nu sunt foarte interesati. 

http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2010-12-9-8113616-0-perceptiile-actuale-ale-romanilor-asupra-regimului-comunist.pdf
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7815580-video-sondaj-61-din-romani-considera-prezent-comunismul-drept-idee-buna-jumatate-din-populatie-afirma-inainte-decembrie-1989-era-mai-bine-romania-cum-explica-mihai-neamtu-paradoxurile-din-sondaj.htm


In opinia celor de la ICCMER si a celor de la CNSAS, acest lucru ar trebui sanctionat, deoarece la 
nivelul educational se resimte o carenta in domeniul informarii elevilor. 
 
Germina Nagit, din partea CNSAS, a atras atentia ca la liceele tehnice nu se mai studiaza Istoria, 
lucru gresit pentru formarea tinerei generatii. 
 
"Sunt rezultate paradoxale in acest sondaj si nu cred ca trebuie dat un diagnostic dupa aceste 
date tehnice, daca ne raportam la comunism. (...) Peste 60% din tineri spun ca nu stiu nimic de 
aceasta perioada, lucru ingrijorator, daca ne gandim la comportamentul civic. Lipsa orelor de 
Istorie va pune o amprenta negativa asupra intelegerii acestei perioade si este riscant sa se 
piarda adevaratul inteles al libertatii cetateanului din acea perioada", a declarat Germina Nagit. 
 
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8113632-sondaj-aproape-45-dintre-romani-considera-
comunismul-idee-buna-dar-prost-aplicata.htm   

 
 
Gândul – 9 decembrie 2010 
59 % dintre români plâng după comunism, în vreme ce 1% recunosc că au fost securişti 

44% dintre români afirmă despre comunism că a fost o idee bună, dar prost aplicată, în vreme 
ce 83% dintre ei susţin că n-au suferit de pe urma vechiului regim, potrivit unui sondaj realizat 
de CSOP pentru Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 

Românii au o poziţie ambivalentă faţă de comunism şi ceea ce a însemnat acesta: deşi cei mai 
mulţi dintre ei cred că a existat o formă de represiune, că liderii regimului au beneficiat de 
privilegii, că victimele regimului comunist ar trebui să fie despăgubite (48%), 59% dintre ei 
susţin că instaurarea comunismului a fost un lucru pozitiv, noua orânduire - o idee bună, iar 
problema accesului la dosarele Securităţii şi adoptarea unei legi a lustraţiei sunt puţin sau deloc 
importante (52%).  

Astfel, 44% dintre cei intervievaţi în cadrul sondajului Atitudini şi opinii despre regimul comunist 
în România afirmă despre comunism că a fost o idee bună, dar prost aplicată, în vreme ce unul 
din 8 români consideră nu doar că a fost o idee bună ci şi bine aplicată, puţin sub 30% dintre 
conaţionali afirmând că a fost o idee greşită.  

Referitor la rolul hotărâtor în instalarea fostului regim în România, unul din doi români (48%) 
crede că Uniunea Sovietică a fost factorul determinant, în vreme ce doar 17% sunt de părere că 
acest rol a fost al Partidului Comunist din România. 71% dintre români apreciază, de asemenea, 
că şefii regimului comunist beneficiau de privilegii în comparaţie cu restul populaţiei, în vreme 
ce doar 8% spun că acest lucru nu se întâmpla. 

10% dintre români spun că au avut de suferit de pe urma regimului comunist: 2%, ei înşişi, 3%, 
atât ei cât şi altcineva din familia lor şi 5%, altcineva din familia lor. Dintre cei 10% care au spus 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8113632-sondaj-aproape-45-dintre-romani-considera-comunismul-idee-buna-dar-prost-aplicata.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8113632-sondaj-aproape-45-dintre-romani-considera-comunismul-idee-buna-dar-prost-aplicata.htm


că au avut de suferit, cei mai mulţi au menţionat privaţiunile materiale (28%), apoi limitarea 
libertăţii de expresie (24%) şi discriminarea profesională pe criterii sociale, politice (23%).  

Nicolae şi Elena Ceauşescu, reînhumaţi 

Rămăşiţele pământeşti ale soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost reînhumate, miercuri 
seară, în cimitirul Ghencea Civil din Capitală, lângă locul în care fuseseră îngropate iniţial. 
Potrivit directorului Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane (ACCU), Bogdan Tănase, 
cei doi soţi au fost îngropaţi împreună, mormintele avându-i drept proprietari pe Valentin 
Ceauşescu şi pe Mircea Oprean. Aceasta nu este prima reînhumare a soţilor Ceauşescu. În iulie 
2010, rămăşiţele pământeşti ale lui Nicolae şi ale Elenei Ceauşescu au fost deshumate în 
vederea prelevării de probe ADN, la cererea lui Valentin Ceauşescu, care a dorit să stabilească 
dacă acestea sunt ale părinţilor săi. După prelevare, rămăşiţele au fost reînhumate. La începutul 
lui noiembrie, legiştii au confirmat că bărbatul îngropat la Ghencea Civil este fostul şef de stat.  

http://www.gandul.info/news/59-dintre-romani-plang-dupa-comunism-in-vreme-ce-1-
recunosc-ca-au-fost-securisti-7797753  

 
Evenimentul zilei – 9 decembrie 2010 
Sondaj: doar 10% dintre români consideră că au avut de suferit de pe urma comunismului, iar 
peste 50% cred în modelul economiei planificate 
 
59% dintre români afirmă despre comunism că a fost o idee bună, iar 83% nu consideră că au 

suferit în vreun fel de pe urma regimului, arată datele unui sondaj realizat de CSOP pentru 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. 

Studiul subliniază relaţia ciudată pe care o au românii cu trecutul recent: deşi 71% dintre 
respondenţi cred că nomenclatura beneficia de privilegii în comparaţie cu restul populaţiei, 
doar 31% evaluează ca importantă adoptarea unei legi a lustraţiei. 

 
Felul bizar în care românii se raportează la experienţa dictaturii comuniste ia forma concretă a 
unor cifre într-un sondaj realizat de CSOP pentru IICCMER în seria "Atitudini şi opinii despre 
regimul comunist din România". 

Într-un studiu sociologic similar, dat publicităţii în luna septembrie, 50% dintre respondenţi 
afirmau că era mai bine înainte de Revoluţie, deşi 41% credeau că regimul a fost criminal. 
Sondajul actual reafirmă confuzia din spaţiul public românesc cu privire la cauzele şi efectele 
comunismului. 
 
Astfel, deşi acceptă că a existat represiune politică şi că Securitatea, Miliţia sau Partidul 
Comunist Român ar fi fost responsabile pentru ea, 44% dintre respondenţii sondajului nu sunt 
de acord cu interzicerea folosirii publice a simbolurilor regimului. 

http://www.gandul.info/news/59-dintre-romani-plang-dupa-comunism-in-vreme-ce-1-recunosc-ca-au-fost-securisti-7797753
http://www.gandul.info/news/59-dintre-romani-plang-dupa-comunism-in-vreme-ce-1-recunosc-ca-au-fost-securisti-7797753
http://www.evz.ro/fileadmin/multimedia1/2010/decembrie/09/Raport_sondaj_opinie_publica_IICCMER_101115_bun.pdf
http://www.evz.ro/detalii/stiri/comunismul-uitat-si-iertat-de-romani-906914.html
http://www.evz.ro/fileadmin/multimedia1/2010/decembrie/09/Raport_sondaj_opinie_publica_IICCMER_101115_bun.pdf


Mai mult, modelul de stat ideal pe care şi-l imaginează românii e foarte aproape de ambiţiile 
administrative ale dictaturii comuniste. Cifrele sunt următoarele: 72% dintre români cred că 
statul ar trebui să asigure locuri de muncă, 52% că ar trebui să planifice economia, 44% că ar 
trebui să stabilească preţurile, iar 43% că ar trebui să repartizeze locuinţe. De asemenea, 15% 
îşi doresc un stat care să desfiinţeze partidele politice, iar 2% unul care să limiteze libertatea de 
expresie. 

Iată cele mai importante date ale sondajului: 

 44% dintre români cred despre comunism că a fost o idee bună aplicată prost, în vreme 
ce 15% considera că regimul şi-a dovedit utilitatea atât în teorie, cât şi în practică 

 38% din totalul respondenţilor văd instaurarea socialismului de stat în România, la 
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, ca pe un lucru pozitiv. Un procent similat 
evaluează evenimentul ca fiiind un lucru rău 

 48% dintre români pun Uniunea Sovietică pe primul loc într-un top al factorilor care au 
determinat instalarea comunismului în România. 17% consideră că PCR a avut rolul 
hotărâtor, iar 8% indică marile puteri occidentale 

 71% dintre români au convingerea că şefii regimului beneficiau de privilegii în 
comparaţie cu restul populaţiei 

 2% dintre intervievaţi au răspuns că au suferit personal de pe urma regimului comunist, 
3% au precizat că alături de ei a mai suferit şi alt membru al familiei, în vreme ce 5% au 
indicat că altcineva din familie a avut neplăceri. În contrapartidă, 83% susţin că n-au 
avut de suferit, direct sau indirect, din cauza dictaturii 

 94% dintre cei chestionaţi nu recunosc categoriile sociale considerate “duşmănoase" în 
comunism drept valabile pentru membri ai propriei familii 

 63% dintre români spun "Securitatea" când sunt întrebaţi despre instituţiile implicate în 
represiunea politică. 37% indică Miliţia, iar 35% PCR-ul. De asemenea, 2% refuză încă să 
creadă în existenţa victimelor politice ale regimului 

 peste jumătate din ansamblul populaţiei (52%) consideră că problema accesului la 
dosarele Securităţii şi adoptarea unei legi a lustraţiei sunt puţin sau deloc importante. 
Doar o treime dintre români cataloghează cele două subiecte ca fiind de importanţă 

 5% dintre români nici măcar nu sunt de acord cu o lege a lustraţiei, iar 30% cred că 
implementarea ei n-ar produce niciun efect pozitiv 

 48% dintre subiecţii sondajului cred că victimele regimului ar trebui să primească 
despăgubiri din partea statului. 27% resping varianta compensaţiilor financiare 

http://www.evz.ro/fileadmin/multimedia1/2010/decembrie/09/Raport_sondaj_opinie_publica_IICCMER_101115_bun.pdf


 17% dintre respondenţi declară că au fost membri PCR înainte de 1989, 1% că au deţinut 
funcţii de conducere şi 1% că au lucrat pentru Securitate 

 44%, respectiv 41%, dintre români afirmă că pensiile foştilor demnitari comunişti, 
respectiv ale foştilor membri ai Securităţii, ar trebui reduse la nivelul pensiei medii din 
România. 14%, respectiv 11%, cred că pensiile acestora ar trebui să rămână aşa cum 
sunt 

 doar 27% dintre români ar susţine interzicerea folosirii publice a simbolurilor regimului 
comunist. 44% sunt împotriva unei astfel de iniţiative 

Concluzia?  
 
"Românii au în bună măsură o poziţie ambivalentă faţă de perioada comunistă şi ceea ce a 
însemnat aceasta: deşi cei mai mulţi dintre români cred că a existat o formă de represiune, că 
liderii regimului au beneficiat de privilegii, că victimele regimului comunist ar trebui să fie 
despăgubite, cei mai mulţi dintre ei consideră că venirea la putere a regimului comunist a fost 
un lucru pozitiv, comunismul a reprezentat o idee bună, iar problema dosarelor şi a lustraţiei nu 
au sprijin majoritar", notează raportul interpretativ al sondajului realizat de CSOP în parteneriat 
cu IICCMER. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/915100.html  
 
 
Realitatea – 9 decembrie 2010 
Sondaj CSOP: Comunismul a fost o idee bună, susţin 60% dintre români 
 

În România, regimul comunist a fost o idee bună. Asta cred, la 21 de ani de la căderea 

comunismului, aproape 60% dintre românii, arată un studiu CSOP realizat pentru Institutul de 

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. Totuşi, aproape 30% dintre 

cei intervievaţi cred că ar trebui interzisă folosirea în mod public a simbolurilor comuniste. 

Românii au dat uitării perioada comunistă. 44% dintre ei cred că regimul a fost o idee bună, dar 
prost aplicat. Mai mult, 15% cred că a fost şi bine aplicată. La polul opus, doar 3 români din 10 
cred despre comunism că a fost o idee greşită. 

Pe de altă parte, 83% dintre cei intervievaţi spun că n-au avut de suferit de pe urma regimului şi 
doar 10% susţin contrariul, arată datele CSOP. Paradoxal, românii îşi amintesc despre 
represiunea politică a acelor vremuri. Securitatea a fost aleasă de peste 63% dintre cei 
intervevaţi ca principala instituţie represivă. Este urmată de Miliţie, care a fost indicată de peste 
o treime dintre repondenţi. 

http://www.evz.ro/fileadmin/multimedia1/2010/decembrie/09/Raport_sondaj_opinie_publica_IICCMER_101115_bun.pdf
http://www.evz.ro/detalii/stiri/915100.html


Totuşi, pe români nu-i mai preocupă problema accesului la dosarele poliţiei politice sau legea 
lustraţiei. Peste jumătate dintre ei cred că aceste două lucruri sunt puţin sau deloc importante. 

În fine, un sfert dintre români cred că ar trebui interzisă folosirea în mod public a simbolurilor 
comuniste. Sondaj CSOP a fost realizat în perioada 22 octombrie - 1 noiembrie, pe un eşantion 
reprezentativ de 1123 de persoane, cu o marjă de eroare de plus/minus 2,9%. 

http://www.realitatea.net/sondaj-csop-comunismul-a-fost-o-idee-buna-sustin-60prc-dintre-
romani_781111.html  

 

Pro TV – 9 decembrie 2010 
Sondaj: 83% dintre romani, nostalgici dupa perioada comunista 
 
Cel mai recent studiu realizat de Centrul pentru Studierea Opiniei si Pietei - CSOP - ii arata pe 
romani mai nostalgici fata de comunism la 21 de ani de la Revolutie. 83% dintre participanti 
sustin ca nici ei, nici membri ai familiei lor nu au avut de suferit de pe urma regimului. Insa altii 
isi amintesc numai greutatile materiale si cenzura. Cat despre instalarea comunismului in 
Romania, 38% dintre romani spun ca a fost un lucru bun. Acelasi procent, insa, sustine 
contrariul. Desprinderea de trecut este cu atat mai dificila cu cat foarte multi considera ca statul 
ar trebui sa le asigure servicii si case. Iar partidele politice sunt inutile si ar trebui desfiintate. 
Sunt pareri influentate profund de perioada de criza pe care o traversam, explica sociologii. 
Lipsa de informatii sau chiar uitarea stau la baza acestor rezultate.  
 
Sondajul a fost realizat in perioada 22 octombrie - 1 noiembrie 2010, pe un esantion 
reprezentativ de 1.123 de persoane de peste 15 ani si poate avea o eroare de +/- 2,9%. 
 
http://stirileprotv.ro/stiri/social/sondaj-83-dintre-romani-nostalgici-dupa-perioada-
comunista.html  
 
 
România liberă – 9 decembrie 2010 
"Comunismul, o idee bună!", spun aproape jumătate dintre români 
 
Un procent de 44 la sută din respondenţii unui sondaj efectuat de compania de cercetare de 
piaţă CSOP la nivel naţional au indicat că doctrina comunistă a fost una bună, dar prost aplicată 
în România. De asemenea, unul din opt respondenţi au apreciat comunismul ca o idee şi bună, 
şi bine aplicată. Doar 30 la sută dintre cei care au răspuns sondajului s-au arătat împotriva 
comunismului. 
 
Potrivit companiei citate, aceste rezultate "confirmă tendinţa de a percepe pozitiv perioada 
comunistă", fiind similare cu cele dintr-un sondaj CSOP publicat în august. Senzaţia unei 
îngăduinţe faţă de comunism este redată şi de răspunsul la întrebarea dacă instalarea regimului 

http://www.realitatea.net/sondaj-csop-comunismul-a-fost-o-idee-buna-sustin-60prc-dintre-romani_781111.html
http://www.realitatea.net/sondaj-csop-comunismul-a-fost-o-idee-buna-sustin-60prc-dintre-romani_781111.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/sondaj-83-dintre-romani-nostalgici-dupa-perioada-comunista.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/sondaj-83-dintre-romani-nostalgici-dupa-perioada-comunista.html


autoritar în România după cel de-Al Doilea Război Mondial a fost un lucru pozitiv. 38 la sută 
dinspre respondenţi au spus "Da", în timp ce un procent indentic au răspuns "Nu". 
 
În ceea ce priveşte subiectul represiunii comuniste, doar 10 la sută dintre participanţii la studiu 
au spus că au avut de suferit de pe urma politicii regimului. Aceştia au invocat lipsurile 
materiale, limitarea libertăţii de exprimare şi discriminarea profesională pe criterii sociale şi 
politice. 
 
Principalele instituţii represive identificate sunt Securitatea, Miliţia şi Partidul Comunist Român. 
Cât despre îndreptarea nedreptăţilor comise de către autorităţile comuniste, respondenţii s-au 
arătat mai degrabă indiferenţi. Astfel, 52 la sută au spus că accesul la dosarele Securităţii nu 
este important, în timp ce 37 la sută cred contrariul. 
 
Tot 52 la sută au menţionat că aplicarea Legii lustraţiei - prin care foştii oficiali comunişti să nu 
mai aibă voie să acceadă în funcţii publice - nu este de interes. Doar 31 la sută vor această lege. 
Totuşi, când vine vorba de despăgubirile pentru victimile regimului comunist, 48 la sută dintre 
respondenţi au spus că aceastea sunt o idee bună, în timp ce 27 la sută au susţinut contrariul. 
 
"Se poate concluziona că românii au în bună măsură o poziţie ambivalentă faţă de perioada 
comunistă şi ceea ce a însemnat aceasta: deşi cei mai mulţi dintre români cred că a existat o 
formă de represiune, că liderii regimului au beneficiat de privilegii, că victimele regimului 
comunist ar trebui să fie despăgubite, cei mai mulţi dintre ei consideră că venirea la putere a 
regimului comunist a fost un lucru pozitiv, comunismul a reprezentat o idee bună, iar problema 
dosarelor şi a lustraţiei nu au sprijin majoritar", concluzionează reprezentanţii CSOP. 
 
La realizarea acestui studiu a contribuit şi Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului. 
Eşantionul sondajului a fost unul naţional reprezentativ pentru populaţia în vârstă de 15 ani şi 
peste. Au fost intervievate, aleatoriu, 1.123 persoane. Eroarea de reprezentativitate este de 2,9 
la sută. 
 
Interviurile au fost realizate pe bază de chestionar standardizat, faţă în faţă, la domiciliul 
persoanelor intervievate. Datele au fost culese în perioada 22 octombrie - 1 noiembrie 2010. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/comunismul-o-idee-buna-spun-aproape-
jumatate-dintre-romani-209080.html  

 
România liberă – 14 decembrie 2010 
Aşadar, vă e dor de comunism? 

Dacă 61% din români cred despre comunism că a fost o idee bună şi 72% cred că statul trebuie 
să asigure locuri de muncă, poate că nu merităm să fim liberi. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/comunismul-o-idee-buna-spun-aproape-jumatate-dintre-romani-209080.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/comunismul-o-idee-buna-spun-aproape-jumatate-dintre-romani-209080.html


Ei bine, un lucru e clar! Teoria potrivit căreia vom scăpa cu adevărat de comunism numai o dată 
cu schimbarea de generaţii e falsă. La 21 de ani de la căderea comunismului, lucrurile stau chiar 
mai rău. În aceeaşi zi în care l-au mai îngropat o dată pe Ceauşescu (sperăm că s-au convins că e 
mort de-a binelea), un sondaj comandat de Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului 
a scos la iveală faptul că 61% din români, adică aproape două treimi, cred despre comunism.... 
că a fost o idee bună. Două treimi din români nu au trăit sub comunism, deci nostalgia după 
vremurile bune de altădată şi tinereţea pierdută nu explică acest procent. 

Pentru ca o astfel de opinie să capete o asemenea popularitate monstruoasă trebuie ca între 
timp să se fi petrecut câteva catastrofe sociale şi politice, câteva eşecuri istorice care au scăpat, 
se pare, neobservate. Cum am ajuns ca 72% din români să creadă că statul trebuie să asigure 
locuri de muncă, 51% să creadă că economia ar trebui să fie planificată şi 44% că statul ar trebui 
să fixeze preţurile? Ceva este foarte în neregulă cu materialul nostru social, pentru că aceste 
procente sunt semn de degradare rapidă. Nu însă şi ireversibilă. 

Mai întâi, un eşec foarte grav s-a produs în educaţie. Nu e vorba aici de „noua stângă" urbană, 
trendy, snoabă şi decerebrată, care se joacă subţire de-a fronda antielite şi „dreptatea socială", 
e vorba despre noile generaţii din „România profundă", care se arată mai curând dispuse să 
îmbrăţişeze mitologia comunismului binevoitor pe care le-au susurat-o în urechi părinţii şi 
apropiaţii. Nemţii au trecut după 1945 la un proces naţional de denazificare pentru a se asigura 
că aşa ceva nu se va mai repeta niciodată. Azi, cu excepţia câtorva marginali, Germania este 
ultima ţară din lume în care nazismul să aibă o şansă să revină la viaţă. Un proces de 
decomunizare similar nu a avut loc nicăieri în estul Europei, iar acum culegem roadele. 

Argumentul că nu e nevoie de decomunizare pentru că nazismul şi comunismul nu pot fi 
considerate similare, pentru că Holocaustul nu poate fi echivalat de nimic în oroare, este o 
invenţie a stângii academice occidentale, care a încercat să salveze „nobilele idealuri" ale 
comunismului. Da, Holocaustul este singular în oroare, dar crimele comunismului au dreptul la 
propria categorie în registrul Răului! Cel puţin aici, în Est, ar fi trebuit să ştim mai bine şi să ne 
asigurăm că natura profund antiumană a comunismului le este revelată celor care au fost 
binecuvântaţi să nu îl experimenteze. Pentru că nu am făcut-o, azi avem 61% din populaţie care 
consideră că a fost o idee bună. 

Pe de altă parte, românii par să aibă o concepţie de-a dreptul alarmantă despre rolul statului în 
societate şi în economie. La prima vedere, ei urăsc capitalismul şi piaţa liberă în asemenea 
măsură, încât îşi doresc într-o proporţie covârşitoare revenirea la economia centralizată. 
Incertitudinile şi anxietatea provocate de criza economică par şi ele să întărească această 
concluzie. Dar aparenţele înşală. Sondajul nu pune, cum ar fi trebuit să o facă, nici o întrebare 
despre sentimentele românilor faţă de proprietate. Dacă ar fi făcut-o, ar fi descoperit că 
majoritatea românilor ar fi ostili faţă de ideea de a se despărţi de posesiunile proprii în favoarea 
unei „proprietăţi colective", care să dea statului posibilitatea să asigure locuri de muncă şi 
redistribuţia bogăţiei. 



Ceea ce ne aduce la adevărata problemă a societăţii româneşti: responsabilitatea. Românii ar 
vrea ca statul să le asigure slujba, să le fixeze preţuri mici şi să patroneze peste o economie 
planificată şi, în acelaşi timp, să le garanteze proprietatea şi bogăţia. Dacă sub comunism eram 
obişnuiţi cu egalitatea în mizerie, tranziţia a adus cu sine iluzia că e posibil să mănânci tortul şi 
să rămâi cu el intact. Pentru că elitele nu au fost elite autentice şi pentru că în ultimii 21 de ani 
succesul a fost definit de şmecherie, oportunism, corupţie şi tupeu, rezultatul a fost că românii 
au pierdut virtutea responsabilităţii. Dar asta nu e tot. Când s-a întâmplat acest lucru, am 
pierdut şi cel mai preţios lucru pe care l-am câştigat în decembrie '89 - Libertatea. Românii duc 
dorul comunismului pentru că nu mai vor să fie liberi. În schimb, vor să fie Gigi Becali pe banii 
statului. 

http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/asadar-va-e-dor-de-comunism-209199.html  

 

România liberă – 13 decembrie 2010 
61% din romani vor puscarie pentru bancurile cu Basescu 

Nu ar trebui să mire pe nimeni că majoritatea românilor spun că regretă comunismul - după 
cum arată sondajul de săptămâna trecută. 

Oligarhia roşie care l-a detronat pe Ceauşescu a reuşit două performanţe remarcabile. Prima: să 
transfere avutul „obştesc" în propriile buzunare cu aceeaşi rapiditate şi aceeaşi violenţă cu care 
părinţii şi bunicii lor au trecut în proprietatea „întregului popor" bunurile capitaliştilor autentici 
după 1945. A doua: să deghizeze toată această operaţiune sub nobilul comandament al 
reîntoarcerii la democraţie şi economie de piaţă. Manipularea le-a reuşit atât de bine încât 
enorm de mulţi români chiar cred că sistemul în care trăiesc de 21 de ani încoace se defineşte 
prin democraţie şi capitalism, adică opusul dictaturii şi comunismului. Pentru toţi cei ce nu 
înţeleg că actualul sistem este doar o prelungire perversă a celui trecut, eşecul „capitalismului" 
de a le oferi o viaţă mai bună a devenit un motiv pentru a suspina după comunism. 

Dincolo de atestarea reusitei acestei imene manipulări, este evident că melancolia pe care o 
încearcă mulţi când se gândesc la vremurile paupere, dar „aşezate", de dinainte de 1990 are 
legătură nu doar cu dezamagirile prezentului, ci şi cu sentimentul esenţial pe care se 
fundamentează nostalgia: iluzia că stăpâneşti timpul. Evenimentele trecute, dintre care oricum 
memoria alege să trieze mai degrabă ceea ce îi convine, „lucrurile bune", oferă o căldură cu atât 
mai înduioşătoare cu cât viitorul este mai încărcat de temeri şi necunoscute. 

Acest decalaj din care se hrăneşte nostalgia se află în primul şi în primul rând la originea 
rezultatelor sondajului comandat de Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului. Şi nu 
este deloc inexplicabil că el se regăseşte şi pe buzele tinerilor. Tocmai pentru că amintirile lor 
despre viaţa adevărată în comunism sunt superficiale au împrumutat cu uşurinţă imaginea 
idilică din amintirile încărcate de nostalgie ale părinţilor. 

http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/asadar-va-e-dor-de-comunism-209199.html


Cred însă că am fi avut o altă imagine asupra sentimentelor românilor (vârstnici şi tineri) faţă de 
comunism dacă întrebările ar fi fost ceva mai concrete. Câţi dintre noi ar răspunde cu „da" în 
cazul în care ar fi întrebaţi: 

„Aţi prefera ca uleiul şi zahărul să se dea din nou pe cartelă? 

Aţi prefera să staţi la coadă trei zile pentru un kilogram de carne, banane sau portocale dacă 
preţul acestora ar fi la un sfert faţă de cât e acum? 

Ar trebui interzise de la comercializare produsele alimentare la care preţul nu poate fi scăzut 
semnificativ? 

Aţi prefera ca supermarketurile să fie mai degrabă pline de creveţi vietnamezi, măsline umplute 
cu gogoşari, muştar şi urechi de porc în locul varietăţii actuale? 

Aţi prefera ca, indiferent cât de bine pregătit sunteţi sau cât de mult munciţi, să nu puteţi 
câştiga mai mult de 4.000 de lei pe lună? Iar pentru a vă număra printre excepţii, aţi accepta la 
schimb o viaţă de compromisuri şi delaţiuni îngrozitoare? 

Aţi prefera ca televizoarele color şi computerele să se dea doar cu aprobare de la partid? Aţi 
prefera ca pentru achiziţionarea unei maşini să existe un timp de aşteptare de minimum cinci 
ani? 

Aţi prefera ca doar statul să construiască locuinţe, iar acestea să fie mai degrabă apartamente 
mici, urâte, dar multe, şi să li se dea gratis celor ce aşteaptă 20 de ani pe o listă făcută şi 
aprobată de partid? 

Aţi prefera ca temperatura în locuinţele dumneavoastră să nu depăşească niciodată 18°C şi să 
vă spălaţi cu apă încălzită pe aragaz dacă factura la întreţinere scade la o zecime? 

Aţi prefera ca nici un român să nu mai poată călători în străinătate fără aprobare de la SRI şi 
Guvern? 

Aţi prefera ca în România să existe un singur canal de televiziune, cu un program de maximum 
două ore pe zi?" 

Câţi dintre cei 61% cărora comunismul li se pare o idee bună ar răspunde „da" şi la aceste 
întrebări? 

Iar cei 83%, câţi au spus că nu au avut de suferit în comunism, ar răspunde afirmativ dacă ar fi 
întrebaţi: „Sunteţi de acord să fie anchetaţi de SRI şi chiar băgaţi la închisoare cei ce spun 
bancuri contra lui Băsescu?" şi „Sunteţi de acord să nu mai primiţi niciodată vreo funcţie de 
conducere şi chiar să fiţi obligat să acceptaţi un post de muncitor necalificat în cazul în care 
cumnata dumneavoastră trece Dunărea ilegal pentru a merge să culeagă căpşuni în Spania?". 



Confruntaţi cu detaliile de zi cu zi ale minunatei lor vieţi în comunism, puţini români ar rezista 
până la capăt cu autoamăgirea. Ceea ce nu înseamnă că răspunsurile lor nu sunt relevante. Din 
contră, ele dezvăluie o problemă şi mai gravă. Nostalgia ca fenomen de masă are consecinţe 
catastrofale nu pentru că ne-ar putea întoarce în trecut, ci pentru că reprezintă o fugă de 
responsabilităţile individuale care ne revin acum, în prezent. 

Trecutul este întotdeauna despre alţii. Alţii erau conducătorii, altele erau timpurile, chiar şi noi 
eram alţii. În prezent însă, nu existăm decât noi. Şi doar de noi depinde cât de bine sau prost 
trăim. Curajul sau laşitatea noastră, responsabilitatea sau iresponsabilitatea noastră, inteligenţa 
sau prostia noastră decid dacă epoca în care trăim este de aur sau de tinichea. 

http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/61-din-romani-vor-puscarie-pentru-bancurile-cu-
basescu-209504.html  

 

Cotidianul – 9 decembrie 2010 
Românii, nostalgici după comunism 

În România, regimul comunist a fost o idee bună. Asta cred, la 21 de ani de la căderea 
comunismului, aproape 60% dintre români, arată un studiu CSOP realizat pentru Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. Totuşi, aproape 30% dintre 
cei intervievaţi cred că ar trebui interzisă folosirea în mod public a simbolurilor comuniste. 

Românii nu au dat uitării perioada comunistă. 44% dintre ei cred că regimul a fost o idee bună, 
dar prost aplicată. Mai mult, 15% cred că a fost şi bine aplicată. La polul opus, doar 3 români din 
10 cred despre comunism că a fost o idee greşită. 

Pe de altă parte, 83% dintre cei intervievaţi spun că n-au avut de suferit de pe urma regimului şi 
doar 10% susţin contrariul, arată datele CSOP. Paradoxal, românii îşi amintesc despre 
represiunea politică a acelor vremuri. Securitatea a fost aleasă de peste 63% dintre cei 
intervievaţi ca principala instituţie represivă. securitatea este urmată de Miliţie, care a fost 
indicată de peste o treime dintre respondenţi. 

Totuşi, pe români nu-i mai preocupă problema accesului la dosarele poliţiei politice sau legea 
lustraţiei. Peste jumătate dintre ei cred că aceste două lucruri sunt puţin sau deloc importante. 

În fine, un sfert dintre români cred că ar trebui interzisă folosirea în mod public a simbolurilor 
comuniste. 

Sondaj CSOP a fost realizat în perioada 22 octombrie - 1 noiembrie, pe un eşantion 
reprezentativ de 1123 de persoane, cu o marjă de eroare de plus/minus 2,9%. 

http://www.cotidianul.ro/131571-Romanii-nostalgici-dupa-comunism  
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Cotidianul – 12 decembrie 2010 
Românii au decis: comunismul a fost bun 

 
În România, regimul comunist a fost o idee bună. Asta cred, la 21 de ani de la căderea 
comunismului, aproape 60% dintre românii, arată un studiu CSOP realizat pentru Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. Totuşi, aproape 30% dintre 
cei intervievaţi cred că ar trebui interzisă folosirea în mod public a simbolurilor comuniste. 
 

http://www.cotidianul.ro/131819-Romanii-au-decis-comunismul-a-fost-bun  
 
 
contributors – 13 decembrie 2010 
Nostalgia comunismului ca eşec al prezentului 

S-a comentat şi s-a scris intens despre ultimul sondaj al Institutului pentru Investigarea Crimelor 
Comunismului, cu toate astea, am avut senzaţia că majoritatea comentariilor au evitat sa pună 
punctul pe un adevăr oarecum banal, dar crucial în explicarea rezultatelor – eşecul sistemului 
actual ca factor determinant al preferinţei pentru comunism. Nu cred că este vorba doar  de un 
eşec al discursului anti-comunist promovat de intelectuali: discursul nu creează, ci legitimează 
realitatea, iar atunci când discursul e complet rupt de realitate şi îşi urmează propria logică, ca 
în cazul nostru, la un moment dat între cele două se cască o prăpastie şi dialogul e întrerupt. 

Dezvrăjirea prezentului şi valorizarea trecutului 

Propun să ieşim din realitatea româneasca: nostalgia pentru comunism e întâlnită şi în ţările 
vecine, cum ar fi Ungaria, Bulgaria, ba chiar în proporţie mai mare, de aceea cred că fenomenul 
are explicaţii mai ample, care nu ţin doar de evoluţia lucrurilor în societatea românească.  
Revalorizarea trecutului  are legătură cu  traumele şi deziluziile produse de tranziţia la 
democraţie şi la economia de piaţă. Acestea au produs o scădere a suportului pentru 
democraţie, care aproape că s-a prăbuşit în ultimii zece ani (1999-2009) – scăderea a fost de – 
42% în Ukraina,   -24% în Bulgaria şi -18 în Ungaria. În mod similar, s-a diminuat şi suportul 
pentru capitalism: cu -34 în Ungaria, cu -20 în Bulgaria şi -16 în Ukraina. Pe acest fondal al 
dezvrăjirii noului sistem se produce valorizarea trecutului. Atunci când românii proclamă 
superioritatea regimului comunist şi susţin că a fost o idee bună, ei se raportează automat la 
prezent – orice judecată de valoare se bazează pe comparaţii, nu se face în abstract. 

La ce altceva ne-am fi aşteptat? Ce a oferit tranziţia românilor? Le-a cerut mereu sacrificii, de 
dragul unor utopii mereu împinse în viitor – democraţia, economia de piaţă, integrarea în UE şi 
prosperitatea ce va veni o dată cu asta, iar mai nou – redresarea economică. Toate traumele 
sociale produse de tranziţie – şomaj, disponibilizări, sărăcire – au fost mereu justificate prin 
utopii ale căror beneficii întârziau sa se facă simţite. La 20 de ani de la Revoluţie, încă suntem o 
democraţie “viciată”, conform Economist Intelligence Unit, situându-ne sub nivelul unor ţări 
exotice precum Capo Verde sau Botswana în privinţa democraţiei.  Nici economia de piaţă nu a 

http://www.cotidianul.ro/131819-Romanii-au-decis-comunismul-a-fost-bun


produs recoltele promise: în anii de creştere economică, când economia “duduia”, decalajul 
dintre bogaţi şi săraci se adâncea, iar procentajul celor aflaţi sub pragul sărăciei a crescut. Deşi 
PIB-ul s-a dublat şi triplat, iar salariile s-au aflat de o pantă ascendentă fără precedent, salariul 
minim a continuat să reprezinte doar 30% din ponderea salariului mediu pe economie, în timp 
ce în alte state europene  aceasta se ridică la 50% şi peste. Sa vorbesc de protecţia sociala, 
semi-inexistentă?  Să vorbesc despre salariile de mizerie şi despre proporţia imensă a ceea ce se 
cheamă working poor? Sau despre faptul că un procent uriaş din populaţia ţării (apr.33%), 
nemaiîntâlnit nici într-un stat UE şi comparabil doar cu Turcia, susţine că banii câştigaţi nu le 
sunt suficienţi pentru produsele alimentare? 

Preferinţa pentru comunism denotă falimentul sistemului actual în a pune la dispoziţia 
indivizilor acel set minimal de bunuri publice pe care comunismul l-a oferit. Este dezvrăjirea 
democraţiei şi a capitalismului – regele e gol, strigă românii prin intermediul acestui sondaj! 

Preţul economic al democraţiei 

Acest text nu este o pledoarie împotriva democraţiei – ci una împotriva eşecurilor ei, care pot fi 
periculoase. Propun sa vedem însă partea plină a paharului, uitându-ne şi la sondajul IICC din 
luna septembrie– majoritatea aspectelor pentru care sistemul comunist este considerat 
superior sunt de natură economică. Locuri de muncă sigure, lipsa şomajului, locuinţe garantate 
etc, astea sunt argumentele principale aduse în favoarea comunismului…Chiar şi pentru cei care 
declară că au avut de suferit de pe urma comunismului (13%),  aspectul dominant este tot cel 
material – lipsa de alimente şi servicii pentru 49% în sondajul din septembrie şi 28% în cel din 
noiembrie. Pare-se că la români fundamentul nemulţumirii faţă de orice regim este unul 
preponderent economic şi social. În linii mari, românii impută comunismului aceleaşi lucruri 
care îi nemulţumesc şi în democraţie şi tind să acorde o importanţă deosebită aspectelor socio-
economice atunci când evaluează funcţionalitatea unui sistem. Conform datelor agregate ale 
World Values Survey (2005-2008), 57% din români consideră taxarea celor bogaţi şi 
subvenţionarea săracilor ca fiind o trăsătură importantă a democraţiei, la fel ca şi acordarea 
ajutorului de şomaj (80%).  Deci, logica oamenilor e simplă – dacă  statul  nu oferă protecţie 
socială adecvată, democraţia  nu este bună, prin urmare comunismul e mai bun (pentru că 
oferea mai multă prosperitate şi protecţie socială). 

De aceea, tind să cred că de fapt  valorizarea comunismului se face mai ales prin raportarea la 
 neo-liberalismul sălbatic care a dominat întreaga perioadă de tranziţie şi care se află în plină 
ascensiune  în momentul de faţă. Dar aceasta îmi dă o speranţă – aceea că 
„domolirea”paradigmei neo-liberale (chiar dacă improbabilă după cum arată lucrurile) în 
combinaţie cu mai multă prosperitate economică şi un sistem social solid şi mai just vor avea un 
efect pozitiv asupra încrederii în democraţie a românilor. 

Libertatea  săracilor  

Poate părea cinic că nu am menţionat până acum nimic despre libertate,  principalul beneficiu 
adus de democraţie. Oare libertatea câştigată după 89 nu merită sacrificiul unor drepturi 



sociale, se vor întreba unii? Dar a clama superioritatea morala a libertăţii în faţa unei naţiuni 
care e preocupată de plata întreţinerii la sfârşitul lunii este la fel de cinic şi ipocrit  ca atunci 
când în Evul Mediu creştinismul încerca să “aline” durerile celor suferinzi încredinţându-i că 
astfel se mântuiesc întru Domnul. Nu proclamarea virtuţilor libertăţii este calea către 
consolidarea încrederii în democraţie, ci garantarea unui trai decent, siguranţa zilei de mâine. 
Nu avem nevoie de mai multe discursuri anti-comuniste, ci de mai multe măsuri economice şi 
sociale. 

Ce valoare are libertatea atunci când terenul pe care ea poate fi exercitată este sărăcia? Una 
intrinsecă, dar nicidecum una practică! În ce constă libertatea săracului  – în a urla sus şi tare că 
îi e foame, în a striga în gura mare că vrea un loc de muncă sau a intra în greva foamei fără ca 
guvernului să îi pese nici cât e negru sub unghie de aceasta? Libertatea de care se bucură 
săracul este una foarte limitată. Cum creşterea economică de una singură nu rezolvă problema 
inegalităţilor crase sau a sărăciei – aşa cum am văzut în anii de creştere economică – e nevoie 
de garantarea unor drepturi pozitive, precum protecţie socială, egalitate de şanse, etc. 
Drepturile negative (libertatea) nu pot fi exercitate cu adevărat dacă nu sunt dublate de 
drepturi pozitive. Este o lecţie de bază, pe care guvernanţii noştri, prinşi în vârtejul unui discurs 
de dreapta radical, care are menirea de a justifica măsurile contabiliceşti ale puterii, îl ignoră. 
Problema nu e doar că se reduce din 2011 alocaţia de şomaj, problema e că astfel de masuri, 
combinate cu recesiunea economică, subminează  grav încrederea în democraţie. Poate suna 
catastrofal, dar mă tem că pe termen lung perpetuarea acestei situaţii va duce la confirmarea 
tristei spuse a lui John Adams, care spunea că  “nu a existat democraţie care să nu se fi sinucis”.  
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Revista 22 – 20 decembrie 2010 
Sunt romanii stangisti comunistoizi? 

(Si o nota pentru liderii PDL). Ultimul sondajul publicat de Institutul pentru Investigarea 
Crimelor Comunismului a facut valuri. Din el reiese ca  44% dintre cei intervievati declară despre 
comunism că „a fost o idee bună, dar aplicată greşit“ etc.  Daca era nevoie de o demonstratie ca 
exista totusi in clasa comentatorilor si analistilor nostri un filon inca viu de responsabilitate si 
seriozitate, reactiile la rezultatele sondajului au demonstrat-o. Fie ca au manifestat 
perplexitate, fie indignare, fie ca au analizat conditiile ce au dus aici, fie ca au sugerat solutii 
pentru remedierea situatiei ingrijoratoare semnalate de sondaj,  comentariile au dovedit in 
majoritatea lor inteligenta si un simt moral-politic sanatos. Pe scurt, sondajul ne-a revelat ceva 
nu doar despre opinia publica romaneasca cat  si ceva despre o parte mica dar activa a elitelor 
mediatice romanesti.  

Stim asadar ce a fost pus in lumina cu aceasta ocazie despre orientarile comentatorilor media. 
Dar nu cred ca e foarte clar ce a fost pus in lumina despre romani si pozitia lor fata de 
comunism.  Autorul de fata crede ca desi au fost moral si strategic corecte, majoritatea 
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concluziilor trase cu privire la dezastrul si starea deplorabila a poporului roman sau la pericolul 
mentalitatilor comuniste, nu sunt justificate empiric. 

Am sa ma explic mai jos; cu nota ca cele ce urmeaza nu se vor o critica a interventiilor 
ingrijorate sau indignate mai sus mentionate. Indignarea si ingrijorarea sunt justificate. Vreau 
doar sa facem un pas inainte,  apeland la stiinta sociala, in incercarea de a  intelege mai bine 
realitatea cu care ne confruntam. Problema este de a vedea mai bine care este natura 
fenomenului, care sunt contururile sale reale si care este semnificatia sa. Daca nu facem acest 
pas, riscam sa ne creem  o realitate paralela si sa operam in ea. Si nu e bine. 

De ce trebuie sa fim mai rezervati 

Ar fi gresit si contrar spiritului stiintific daca am considera actualele date si interpretarea lor ca 
fiind ultimul cuvant in chestiune. Este loc imens pentru nuante si elaborare. 

Sa incepem prin a spune ca instrumentul folosit (chestionarul) – cu care sunt familiar prin 
amabilitatea cercetatorilor de la IICCMER - este mai degraba exploratoriu. Este pur descriptiv. El 
e menit sa acopere suprafata fenomenului. Sa dea exact  informatia primara pe care a dat-o. 
Nu  este insa un instrument analitic. 

Design-ul sau nu a inclus nici o teza sau ipoteza.  Sondele nu intra dincolo de suprafata pentru a 
investiga corelatii si patternuri atitudinale sau valorice. Cu atat mai putin, instrumentul nu 
permite analiza modurilor in care aceste atitudini sau valori se orienteaza fata de spectrul 
politic. Prin urmare este structurat de asa fel incat nu permite concluzii de tipul celor pe care le-
am vazut vehiculate intens in mass media. 

Sa luam cateva exemple 

In primul rand ar trebui sa ne intrebam ce se masoara si ce se descrie  de fapt in cercetarea in 
cauza.  Vladimir Tismăneanu, de pilda, atrage cu pertinenta atentia ca nu e bine sa sarim la 
concluzii: „Nu ştiu în ce măsură sondajul probează nostalgia pentru ceea ce a fost socialismul lui 
Dej şi al lui Ceauşescu, cît mai degrabă un protest latent în raport cu frustrările zilei de azi“. El 
elaboreaza: „Anxietăţile prezentului mai degrabă decît romantizarea comunismului autohton 
explică opiniile favorabile epocii Ceauşescu. În situaţii de criză există întotdeauna ispita de a nu 
vedea libertatea drept o şansă. Este un lucru ce trebuie avut în vedere cînd participăm la 
conversaţia democratică despre trecutul totalitar...“. 

Iata o problema serioasa. Din pacate instrumentul nu are o cheie de raspuns pentru ea.  Pentru 
asta ar trebui sa fie construit special pentru a explora cele doua teze. Teza (a): Romanii au 
capatat o inclinatie spre comunism. Versus Teza (b): Opinia pro-comunista ca forma de protest 
latent sau comentariu critic la problemele prezentului.  Or el nu e construit in acest scop. Este 
neprofesionist sa pretindem ca vedem in datele aduse de chestionar raspunsuri care nu sunt 
acolo. 



In al doilea rand, sunt efectele distorsionante binecunoscute expertilor in analiza sociala. Cum 
ar fi : (a) Problema formularii si  incadrarii fiecarei intrebarii in contextul sematic al interviului 
(“framing effects”), (b) Problema rememorarii si evaluarii de catre cei intervievati a unor 
evenimente, idei, sentimente sau atitudini trecute (“recall effects”) si (c) Problema ordinii 
intrebarilor si a relatiilor dintre ele in sintaxa instrumentului (“sequencing effects” etc.). 

Daca vrem sa trecem de faza exploratorie si sa avem o baza de interpretare mai solida, un 
sondaj pe o tema atat de sensibila trebuie sa incorporeze si anticipeze problemele potentiale 
puse de aceste efecte. Fara a face asta, nu stim prea bine cat din datele obtinute este dat de 
bruiaj si efecte distorsionante si cat este semnal real. 

Or, nici unul dintre efectele de mai sus (sau altele similare) nu este tratat in instrumentul 
folosit. Repet: nu e o critica. Pur si simplu design-ul instrumentului a fost unul elementar si 
exploratoriu.  Nu s-a intentionat mai mult decat se vede. Asta inseamna insa ca nici noi nu 
trebuie sa consideram ca datele aduse spun mai mult decat spun. Ele spun ceva important, e 
drept. Dar sa fim atenti la limitele dincolo de care, in concluziile noastre, nu mai putem sa 
pretindem ca suntem bazati pe ele. 

De pilda, am vazut la cativa comentatori si la nenumarati cititori ideea ca acest sondaj confirma 
fie ca (a) romanii au ajuns sa aiba ca a doua natura o inclinatie comunistoida fie ca (b) romanii 
sunt structuralmente de stanga (adica o forma mai relaxata a primei tezei). 

Au ajuns sa fie romanii comunistoizi sau structuralmente de stanga? 

Pentru cineva cu oarecare experienta in stiintele sociale reactia imediata este: Interesant. Oare 
asa sa fie? Cum am putea testa aceste ipoteze? 

Asa cum am spus, sondajul IICMER nu are resursele necesare pentru a opera astfel de 
probleme. Intamplarea face insa ca zilele acestea autorul de fata lucreaza la mai multe cercetari 
social-politice pe teme romanesti. Cercetari ce presupun investigatii masive in teren, inclusiv 
sondaje de opinie. 

Una dintre aceste cercetari, pe care o coordonez impreuna cu Aura Matei la Centrul de Analiză 
si Dezvoltare Institutionala (CADI) si in care colegii de la Institutul Român pentru Evaluare si 
Strategie (IRES) ne asigura suportul operational si logistic in teren la nivel national, tocmai ne-a 
adus rezultatele primului val al unei investigatii in doi timpi. Aceste date, desi tangente, pot sa 
genereze ceva lumina in tema discutata. 

Sa subliniem ca nu este vorba despre un instrument  creat special pentru problema in discutie 
in acest articol. Este o cercetare de sisteme economice comparate in care forta de munca 
romaneasca este analizata in ipoteza unui dualism structural al economiei nationale. Deci 
trebuie sa fim atenti si aici - ca intotdeauna - cand deducem din instrumente construite pentru 
o tema anume, raspunsuri pentru o alta tema. 



Dar odata atentionati, sa notam ca in interiorul acestui chestionar avem o sectiune de evaluare 
a atitudinilor (in special economice). Or aici folosim cateva seturi de intrebari care pot sa fie 
transferate cu oarecare relevanta si in contextul discutiei noastre. 

Ce aflam din chestionarul CADI 

Inainte de toate, sa notam ca avem si aici intrebarea:  
In ce măsură sunteti de acord cu afirmatia „Pe vremea lui Ceausescu, comunismul a fost o idee 
bună, pusă prost în practică”? 
In foarte mare masura 34% 
In mare masura 34% 
In mica masura 13% 
In foarte mica masura 5% 
Nu stiu, nu raspund 14% 
Deci rezultatul converge cu alte rezultate care ne spun ca majoritatea romanilor nu vad 
comunismul ca o idee rea.  In chestionarul CADI insa am mers pana la capat si am pus si 
intrebarea in oglinda: 
În ce măsură sunteti de acord cu afirmatia „Pe vremea noastră, capitalismul este o idee bună, 
pusă prost în practică”? 
In foarte mare masura 38% 
In mare masura 38% 
In mica masura 12% 
In foarte mica masura 3% 
Nu stiu, nu raspund 9% 

Iata deja un rezultat interesant. Capitalismul e o idee buna. Zice asta o majoritate si mai 
consistenta. Deci: ce sa mai credem? Lucrurile au doua fete. Acum cand vedem si fateta 
cealalta, nu-i asa ca deja incepem sa credem ca nuantele conteza? 
Sunt romanii, sau mai bine zis, este opinia publica romaneasca la aceasta ora inclinata spre 
stanga, sau mai rau, comunistoida? Sigur ca putem sa-i intrebam direct. Dar o metoda mai 
sigura este sa deducem orientarea si sa o reconstitutim in mod indirect. N-are rost sa vorbim de 
abstractia “comunism” fara sa ne uitam la chesiuni mai precise ce dau substanta si viata unei 
atitudini de stanga sau dreapta. 

Sa folosim deci explorarea unor atitudini fata de teme mai concrete si sa recompunem  din ele 
imaginea mai larga. 

Sa vedem ce se intampla cand aplicam aceasta strategie: 

Atunci când vă gânditi la regimul de proprietate, credeti că...? 
Proprietatea de stat ar trebui extinsa 33% 
Proprietatea privata ar trebui extinsa 49% 
Nu stiu, nu raspund 18% 
Nu suna totusi ca ceva deosebit de comunist. Si in occident numarul celor cu inclinatii de stanga 



fata de proprietate este nu cu mult mai mic. In continuare nu mai comentez, pur si simplu las 
intrebarile si raspunsurile sa vorbeasca: 

Presupunând că ati putea alege între mai multe locuri de muncă, ati prefera... 
Sa lucrati la stat 31% 
Sa lucrati intr-o firma privata 29% 
Sa aveti afacerea dumneavoastra proprie 39% 
Nu stiu, nu raspund 9% 

Atunci când vă gânditi la competitie, credeti că...? 
E buna, ii ajuta pe oameni sa munceasca 79% 
E un lucru rau, scoate ce e mai rau din oameni 10% 
Nu stiu, nu raspund 11% 

Pentru cei care se grabesc sa spuna ca romanii au o mentalitate de asistati social, de clienti ai 
statului si de au o problema cu munca, iata mai jos si o mica ebosa care ne poate da de gandit: 

Ce credeti că trebuie să facă un om pentru a reusi în viată în România?  
Sa munceasca foarte mult 58% 
Sa aiba relatii 22% 
Sa aiba o educatie temeinica 9% 
Sa aiba noroc 10% 
Nu stiu, nu raspund 1% 

Este totusi ceva! Dupa decenii si decenii de favoritism, coruptie, retele informale, PCR - pile, 
cunostinte, relatii - te asteptai ca “sa aiba relatii” sa fie numarul 1! Nu e. Cine e numarul 1? 
Surprinzator, munca. Romanii par sa afirme in continuare o teorie a vietii in care munca e 
centrala!  Mai jos, tatonari suplimentare ale acestui unghi: 

În ce măsură credeti că următoarea zicere din bătrâni se adevereste: „Cine munceste are”? 
Foarte mult  21% 
Mult 43% 
Putin 25% 
Foate putin 7% 
Nu stiu nu raspund 3% 

În ce măsură sunteti de acord cu afirmatia „Este normal să existe diferente între veniturile 
oamenilor, în functie de calificare si munca depusă”? 
In foarte mare masura 41% 
In mare masura 44% 
In mica masura 8% 
In foarte mica masura 3% 
Nu stiu nu raspund 1% 



Dacă cineva din gospodăria dumneavoastră ar avea de ales dintre a primi ajutor de somaj, în 
valoare de 400 de lei si să se ocupe de gospodărie si a munci 8 ore pentru un salariu de 600 de 
lei, dumneavoastră ce i-ati recomanda? 
Vaianta 1:  24% 
Varianta 2: 70% 
Nu stiu nu raspund, 6% 

Cum vede romanul relatia cu statul? Fara a fi de o concludenta decisiva, ceva ni se semnaleaza 
totusi in raspunsurile de mai jos: 
În ce măsură sunteti de acord cu afirmatia „Mai bine te descurci singur decât să te ajute 
statul”? 
In foarte mare masura 44% 
In mare masura 38% 
In mica masura 12% 
In foarte mica masura 2% 
Nu stiu, nu raspund 4% 

În ce măsură sunteti de acord cu afirmatia „Statul îti dă cu o mână si îti ia cu două”? 
In foarte mare masura 59% 
In mare masura 31% 
In mica masura 6% 
In foarte mica masura 1% 
Nu stiu, nu raspund 3% 

Exemplele pot continua. Atat studiul CADI / IRES cat si alte cercetari paralele (inclusiv si foarte 
important, una de analiza comparativa a satisfactiei individuale la romani in comunism si 
capitalism, coautorata de subsemnatul cu Vlad Tarko de la CADI) indica nevoia unei nuantari a 
interpretarilor noastre. In acest context, poate ca ar trebui sa citim intr-o alta nota si 
raspunsurile la intrebari cum ar fi: 

Atunci când vă gânditi la cine ar trebui să fie responsabil pentru bunăstarea fiecărui individ, 
credeti că...? 
Statul ar trebui…53% 
Individul ar trebui…43%. 
Când credeti că tara o ducea mai bine? 
Inainte, pe vremea comunismului 55% 
Acum, pe vremea capitalimului 24% 
Nu stiu, nu raspund 21% 

Este drept, nu este usor sa le dam de cap si sa interpretam aceste date. Mai ales ca ele nu sunt 
inca replicate si deci nici nu stim foarte sigur pe ce stam. Dar dar daca ar fi usor, stiintele sociale 
nu ar mai fi ceea ce sunt... 

In loc de conluzii 



Autorul de fata crede ca datele actualmente disponibile nu sustin teza potrivit careia romanii de 
azi au o orientare clar stangista. Sigur, nu uitam ca opinia intervievatilor e una si 
comportamentul e altceva. Ca romanii pot spune ca sunt procapitalisti de mii de ori in sondaje 
dar in practica sa se comporte in cel mai comunist stil. 

Dar stiintific e sa vorbim pe baza datelor disponibile. Ce stim acum ne sugereaza sa evitam 
concluzii cum ar fi ca romanii doresc comunismul sau ca au o puternica inclinatie anticapitalista 
si de stanga.  Din datele suplimentare, cum sunt cele ce se acumuleaza la CADI sau din 
excelenta baza de date deja existenta la IRES, reiese ca nu trebuie sa ne grabim sa acuzam, 
insultam sau dispretuim “poporul”.  Este incorect si nedrept. Romanii sunt cum sunt si au 
problemele lor. Dar sa nu le imputam lucruri despre care nu este clar ca le sunt imputabile. 

In final. dincolo de cele spuse mai sus, autorul de fata indrazneste sa dezvolte doua corolarii: 

1. Raspunsurile primite la intrebarile despre comunism sunt inainte de orice o functie a 
performantei sub orice critica a elitelor noastre politice si mediatice. Daca cineva este blamabil, 
atunci acest cineva sunt aceste elite. Raul facut opiniei publice de un numar restrains de 
indivizi, cu influenta politica si mediatica majora, a fost si este imens.  
2. Reformistii romani ar trebui sa intre in noul an optimisti. Lucrurile nu sunt asa de negre. 
Poporul nostru isi pastreaza inca resursele revenirii. Problema nu este poporul. Problema sunt 
elitele. Asadar problema nu este una fara solutie. 

PS 
Anticipand ca sunt multi cititori ce asteapta si niste interpretari ale datelor strict politice: 
Momentan autorul de fata nu poate decat sa confirme ceea ce probabil cititorii stiu déjà din 
mai multe surse: PDL nu sta atat de prost pe cat era de asteptat. PNL nu sta atat de bine pe cat 
era de asteptat. PSD sta mult mai bine decat era de asteptat si de dorit. 

Revelatia este ca in ultimele luni PDL a navigat curenti mai putini nefavorabili decat se credea. 
De fapt a avut in mana (cel putin pana la povestea votului imunitatii) o carte surprinzator de 
buna. Nu a jucat-o. De ce? Fie ca nu au datele, fie ca nu stiu sa le citeasca, fie ca e prea greu sa 
gandesti si sa guvernezi in acelasi timp, fie ca orice strategie presupune comunicare in conditiile 
in care liderii PDL nu sunt familiari cu notiunea in cauza, fie ca nu le pasa… pentru ca planul e sa 
se cupleze cu galacticii de la PNL si sa guverneze fericiti pana la adanci batraneti... 

Oricum, ineptia lidershipului PDL in a valorifica nisa deschisa –  partid de dreapta cu acte in 
regula, facand o reforma de dreapta, pentru un electorat de dreapta - incepe sa ne para una de 
dimensiuni epice. Concurenta dintre liderii PDL si cei ai PNL pentru titlul de galactici ai 
incompetentei este antologica. Cand unii semnalizeaza dreapta si fac stanga si altii semnalizeza 
staga dar fac dreapta si cand cei doi se ciocnesc cap in cap, buimaci, in mijlocul culuarului 
pentru care se bat, fara sa para ca inteleg ce li se intampla, comentariile sunt inutile... 

Sa nu afirmam insa mai apoi ca “poporul” este confuz, ca nu deosebeste dreapta de stanga sau 
ca e comunistoid. Nu e corect... Vom reveni in ianuarie cu niste comentarii pe tema asta. Nu de 



alta dar nu vrem sa ni se spuna iar de la inaltimea marii gandirii politice “bazata pe experienta 
realitatilor practice din partid”, cu nu ar fi existat sau ca nu exista alternative la (in)deciziile 
luate de lideri… Lideri a caror activitate curenta pare ca include orice, numai lidership nu. Si da, 
cand spunem asta ne referim si la “reformatori”, nu doar la “vechea garda”. La toti. La gramada. 
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Memoria scurtă a răului 
 
Sondajele de opinie indică faptul că o proporţie covârşitoare a românilor priveşte fără oprobriu 
regimul comunist. Aproape 60% consideră comunismul o idee bună şi peste 80% nu îşi aduc 
aminte să fi suferit în fostul regim. 

După 20 de ani, comunismul nu mai repugnă. A fost însă vreodată într-adevăr o nomine odiosa? 
Neîndoielnic, la începutul anilor 90. De ce a căpătat atunci strălucire un regim care ne-a ţinut 
decenii în întuneric moral şi material? De ce înţelegerea trecutului pare să eludeze răul comis, 
iar memoria să opereze cu selecţii idealizante? Titus Livius se întreba cum s-au năruit în 
dictatură şi exces echilibrul de putere şi moderaţia vechilor romani? La noi întrebarea nu ar fi 
cum de am uitat binele pentru a îmbrăţişa răul, ci cum am uitat răul confundându-l cu binele? 

Explicaţia nu poate fi una tehnică, de eşantion sau metodologie. Dar nici atât de tranşantă 
politic. În fond, dacă românii ar regreta sincer comunismul, partide neostaliniste sau ceauşist-
recuperatoare ar trebui să fie ridicate la guvernare de valul irezistibil al votului popular. Dacă nu 
căutăm neapărat o alternativă democraţiei, nu părem nici prea convinşi de virtuţile noului 
regim. 

Matei Doggan vorbea de o democraţie mimetică, în perioada interbelică. Pojghiţa instituţională 
era copiată din Vest, dar esenţa mentalităţilor, moravurilor şi practicilor rămânea o prelungire a 
trecutului nedemocratic, atât de satiric surprinsă de junimişti. Am învăţat de la Lovinescu că 
imitaţia nu a fost neapărat răufăcătoare pentru cultura română. Dar aceasta nu a beneficiat de 
o dezvoltare organică, făcând apel la simularea fondului, care este creat, în timp, de forme. 
Sincronismul nu ne spune ce se întâmplă, însă, dacă rătăcirea persistă, deriva devine deviere, 
iar clona este fundamental viciată. Avem în România o democraţie contorsionată, deformată de 
prelungirea şi prezervarea vechilor privilegii. Astfel, forma de revoltă a multor români include, 
ca formă de eliberare a frustrării, o atitudine binevoitoare faţă de trecutul comunist, ce nu mai 
pare aşa respingător, pus în faţa neiertătoarei oglinzi a unui prezent care oferă motive stinghere 
de optimism pentru viitor. 

Tranziţia a estompat ridurile comunismului. Rejuvenilizarea comunismului în România nu este 
decât expresia senilităţii şi decrepitudinii premature, sub eroziunea dezamăgirilor cumulative, a 
ideii de democraţie ca opus antagonic neîmpăcat al nedreptăţilor comuniste. Noile injustiţii 
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îmbracă forme mai sofisticate sub aparenţa contractelor (prearanjate), a deciziilor instanţelor 
independente (cu decizii diferite în speţe similare) sau a acţiunilor administraţiei publice 
(capricioase, inconstante). Cetăţenii nu au încredere în aşezămintele statului, în mecanismele 
de promovare socială şi de realizare a dreptăţii. 

Frica de a fi săltat noaptea de Securitate, de a dispărea la Canal, ipocrizia limbajului dublu, 
penuria de bunuri, artificialul vieţii private infiltrate insidios şi simulacrul amăgitor al vieţii 
publice sunt date uitării tocmai pentru că alte tare comuniste par să nu fi dispărut, convertindu-
se sub forme primenite în noul regim: domnia legii e ridiculizată de impunitatea unora, 
nedreptatea şi abuzurile sunt sancţionate selectiv, beneficiile sunt accesibile prea puţinora şi 
rareori meritate prin efort. Magnitudinea aşteptărilor şi dezamăgirii este mare: cetăţenii în 
vârstă nu mai văd diferenţele esenţiale faţă de regimul comunist, iar cei mai tineri, fără alte 
experienţe directe, nu sesizează clar beneficiile unui sistem ale cărui failibilităţi le percep 
primordial şi irezistibil. Dublă cecitate în ceaţa ambiguităţii tranziţiei, care a echivalat cu 
fracturarea emoţională a reprezentării spaţiului public sub specia memoriei colective şi 
individuale. Pur şi simplu, am avea nevoie de un trecut calopsiat, înfrumuseţat artificial, pentru 
a găsi forţa de a continua şi speranţa de a evada dintr-un prezent neatrăgător. 

Adaptabilitatea ca atemporalitate 

Există şi alte cauze ale revirimentului pseudomoral al comunismului. Cauza culturală are 
rădăcini în ceea ce Mihai Ralea identifica drept trăsătura caracteristică a ethosului românesc: 
adaptabilitatea. Ea ne-a asigurat, în condiţii nefavorabile, supravieţuirea ca popor în istorie. 
Totuşi, este o lamă cu două tăişuri. Ralea explică avant lheure adaptabilitatea românilor la 
comunism, regim ce le-a fost impus, dar cu care au învăţat să coabiteze. Potrivit filosofului, 
românul nu ar fi în esenţa sa o fiinţă resemnată în faţa injustiţiilor. Însă forma sa predilectă de 
reacţie nu este revolta, la care face recurs doar ca ultima ratio, ci adaptarea şi spiritul 
tranzacţional. Astfel, în annus mirabilis 1989, românii ar fi vrut să se adapteze la noua realitate 
democratică, nu neapărat să o construiască. Raportarea la trecut prin condamnarea 
comunismului ar fi implicat inevitabil deschiderea unui proces cu potenţial conflictual. Or, prin 
firea sa, românul nu ar vădi preferinţă pentru rupturile sociale şi confruntări care încapsulează 
un grad ridicat de necunoscut. Adaptabilitatea, ca element definitoriu al spiritului românesc, ar 
fi responsabilă cu tendinţa de locuire doar în prezent, care comprimă timpul la actualitate. 
Trecutul este închis, înfăptuit. Viitorul, nesigur. De aici interesul scăzut atât pentru trecut, cât şi 
pentru planificare şi uşurinţa cu care putem cădea pradă idealizărilor sau deformărilor istoriei 
noastre. 

Monopolul memoriei: amnezia controlată 

Ar fi tentant să ne mulţumim cu explicaţia culturală. Dar mai există o cauză, mult mai puţin 
transcendentă, care explică percepţia comunismului într-o eră în care până şi „anticomunismul 
postcomunist“ a fost mai curând un simulacru. 



Cauza politică ţine de utilizarea abilă a resorturilor profunde ale subconştientului individual 
care, imediat după 1989, grăbit să îşi însuşească beneficiile noului regim, ale libertăţii mult 
dorite şi identităţii europene regăsite, a fost încurajat să uite de trecutul jenant, anacronic. Să 
ne amintim câte voci, deloc dezinteresate, au pledat pentru a nu „dezgropa morţii“. O invitaţie 
la amnezie şi la întreţinerea ambiguităţii unei culpe nivelatoare, colective (cu toţii am fost 
complici la menţinerea regimului prin tăcerea noastră), sau a unei culpe evacuate (odată cu 
execuţia cuplului de dictatori, s-a făcut dreptate). Detractorii lustraţiei au vrut să oculteze 
realitatea existenţei unei ierarhii a responsabilităţilor. 

Beneficiarii vechiului regim, direct interesaţi în disimularea trecutului, s-au unit într-un soi de 
congregaţie pentru a ridica baricade împotriva memoriei: fie recuperarea trecutului e caducă, 
fie recuperarea memoriei e discreditată, precum în Polonia, prin şantajări cu dosare a căror 
veridicitate devine îndoielnică. Astfel, amintirea trecutului comunist s-a lovit de o mişcare de 
rezistenţă profund partizană, de un veritabil cartel de distilare a memoriei şi de posologie a 
amneziei. Nu ar fi vorba deci de o predeterminare a sufletului românului spre iertare 
necondiţionată, pentru a evita conflictele, ci de o agregare conştientă a unei reţele de 
solidaritate tentaculare, izvorâtă din reflexul primar de supravieţuire, şi dorinţa hedonistă de a-
şi conserva privilegiile. Unul dintre instrumentele predilecte ale fostelor-devenite-noi elite a 
fost menţinerea monopolului asupra informaţiilor compromiţătoare din trecut al dosarelor 
Securităţii. Ironic, în noul regim, tot serviciile secrete conferă, în cele din urmă, certificate de 
buni cetăţeni, prin controlul declasificărilor. 

Uitarea şi iertarea, fără recunoaşterea răului comunismului, ar echivala cu a lăsa demonii 
trecutului să scape unui exerciţiu necesar de exorcizare prin cunoaştere. Societatea nu poate fi 
mai bună dacă îngropăm în devălmăşie şi clandestin amintirile incomode. Nu este soluţia nici în 
psihologie: instinctul de autoprotecţie al unei populaţii nevrozate, oscilând între minciună, 
neîncredere şi frica de a nu redevelopa traumele trecutului se răzbună mai târziu, prin 
revenirea refulărilor mascate în subconştient. Nu este o soluţie nici în teologie: iertarea 
presupune confesarea, recunoaşterea răului comis. 

Dacă, în România, un exerciţiu de justiţie retributivă, care să rectifice prin pedeapsă injustiţia 
creată, ar fi tardiv şi poate contraproductiv, un exerciţiu de justiţie restauratoare, reparatorie 
este necesar prin înfăptuirea dreptăţii şi satisfacerea dreptului de cunoaştere a relelor 
comunismului. Reconcilierea cu trecutul trece prin precondiţia cunoaşterii sale: „Memorialul 
Durerii“ de la Sighet, condamnarea comunismului şi educaţia în şcoli sunt căi importante. 

Pe urmele lui Rousseau, Mihai Ralea crede că românul este bun prin natura sa. Acesta afirmă că 
românul „are memoria răutăţii scurtă: uită repede, aşteaptă cea mai mică pocăire a 
adversarului ca să îi strângă mâna şi să şteargă totul“. Uitarea aceasta rapidă presupune 
pretenţia reinventării ex nihilo, în mod neîncetat, a societăţii, prin ştergerea cu buretele a 
trecutului, ca şi cum ar fi un hiatus care nu merită efortul memoriei. Pe acest teren confuz apar 
denaturările: comunismul poate părea acceptabil după o vreme. Iertarea fără cunoaşterea 
răului făcut contribuie la întărirea sentimentului impunităţii, a lipsei de răspundere, neincitând 



la respectul legilor şi concetăţenilor. Atunci să nu ne mirăm dacă adaptabilitatea fără memorie 
este viitorul fără conştiinţă. 

http://www.revista22.ro/memoria-scurt259-a-r259ului-9577.html  
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