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REZUMAT
Acest proiect de cercetare prezintǎ evoluţia discursului critic a regimurilor în
România, Polonia, Ungaria şi Cehoslovacia. Acesta este analizat printr-o perspectivǎ
comparativǎ comunism – postcomunism, pornind de la revizionismul anilor 1956-1968,
disidenţa post-Helsinki, deci de dupǎ 1975, arǎtând diferenţele dintre cazul românesc şi
celelalte trei state.
Astfel, disidenţa polonezǎ, cehoslovacǎ şi maghiarǎ, construitǎ dupǎ semnarea
Actului final al Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, au dat naştere
diverselor grupǎri şi organizaţii, care s-au transformat, pânǎ la finele anului 1989, într-o
opoziţie coerentǎ, o alternativǎ politicǎ şi o societate civilǎ în formare. Disidenţa din
interiorul societǎţii româneşti a fost una care s-a menţinut, dintr-o serie de cauze, într-o
formǎ lipsitǎ de coordonare şi coagulare, personalizatǎ şi individualizatǎ. Revoluţia
începutǎ la mijlocul lui decembrie 1989 nu a fost influenţatǎ de disidenţǎ, care nu a putut
sǎ devinǎ un factor determinat nici în tranziţia postrevoluţionarǎ.
Pentru o mai bunǎ încadrare a analizei, nu am conceput o traiectorie pornind doar
de la revoluţiile şi evenimentele anului 1989. În scopul a arǎta diferenţele dintre cele
patru state, a fost necesar sǎ conturǎm evoluţia acestora în perioada poststalinistǎ. Pentru
a aborda perspectiva postcomunistǎ prin prisma dezbaterii despre rezistenţa prin culturǎ,
s-a impus o analiză comparativǎ a disidenţei post-Helsinki din România şi a fenomenului
încadrat şi catalogat în postcomunism ca rezistenţǎ prin culturǎ.
Postcomunismul celor patru state a fost caracterizat de tranşarea relaţiei cu
trecutul recent, în primul rând cu cel comunist, dar şi cu cel anterior extremist sau fascist.
Controversatele acte privind decomunizarea şi lustraţia au constituit subietul dezbaterilor
intelectuale, împǎrţind societatea şi disidenţii între cei care susţinea procedurile moderate,
în deplin acord cu tranziţia paşnicǎ şi cu felul în care s-a negociat la masa rotundǎ şi cei
care au susţinut forma radicalǎ a acestora. Disidenţii români, adunaţi în Grupul pentru
Dialog Social şi, mai apoi, în alte structuri politice sau civile, au reprezentat acel segment
care a pledat pentru decomunizare şi, implicit, lustraţie, dar într-o formǎ dacǎ nu radicalǎ,
cel puţin corectǎ. Cu toate acestea, pe parcursul celor 25 de ani de postcomunism,
evoluţia socialǎ spre o împǎcare cu trecutul, inclusiv prin tranşarea aspectelor privind
decomunizarea şi lustraţia, nu au fost posibile.
Cercetarea s-a bazat pe aceastǎ privire paralelǎ şi comparativǎ între România şi
alte trei state de dupǎ Cortina de fier: Polonia, Ungaria şi Cehoslovacia, dar intenţia a
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fost, încǎ de la început, ca accentul sǎ cadǎ asupra spaţiului românesc, atât în timpul
regimului totalitarist, cât şi în postcomunism. În consecinţă, o mare parte din sursele
documentare este constituită din documentele redactate de către reprezentanţi ai
disidenţei şi rezistenţei, atât înainte de căderea comunismului, cât şi în perioada de după.
Mai exact, vorbim despre documente şi alte scrieri care au stat la baza acţiunilor lor pânǎ
în momentul prăbuşirii regimurilor şi, ulterior, scrieri de memorialisticǎ, publicisticǎ sau
diverse jurnale şi eseuri introspective privind disidenţa şi rezistenţa prin culturǎ ca forme
de opoziţie faţǎ de regim. Pentru a completa analiza cu privire la perioada postcomunistǎ
şi la discursul românesc despre disidenţǎ şi rezistenţǎ, au fost realizate interviuri cu o
parte dintre persoanele vizate, în mǎsura în care situaţia a permis.
În concluzie, putem afirma cǎ, rezistenţa prin culturǎ a reprezentat un fenomen
care s-a opus aplicǎrii normelor şi directivelor de partid, care promovau valori estetice
subordonate cultului personalitǎţii. Astfel, dezbaterea despre rezistenţa prin culturǎ a fost
o caracteristicǎ a postcomunismului românesc, datǎ de situaţia extrem de diferitǎ dintre
societatea româneascǎ şi cea polonezǎ, cehoslovacǎ şi maghiarǎ. În aceste societǎţi
dezbaterea s-a concentrate asupra disidenţei, a rezistenţei religioase, a grupurilor de
opoziţie. În cazul românesc trecerea de la rezistenţa armatǎ din munţi pânǎ la cǎderea
comunismului a fost fǎcutǎ printr-o disidentǎ individualizatǎ, solitarǎ şi rezistenţa
intelectualilor, o rezistentǎ prin culturǎ, care a menţinut criteriile etice şi morale ale
acestora.
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