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Sentimente, pasiuni, subiectivitate

Nostalgia

(din gr. algos = durere, suferință, și nostos = 
întoarcere acasă)

Suferința după căminul pierdut

Puțini disidenți 

Multă diaspora
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Sentimentul postcomunist al nostalgiei

NOSTALGIA COMUNISMULUI  - refuzul 
injustițiilor sociale din prezent prin 
reconsiderarea lipsită de obiect a 
nedreptăților sociale și politice din trecut{ul 
comunist}

NOSTALGIA ANTICOMUNISMULUI – acceptarea 
injustițiilor sociale și politice din prezent prin  
lupta lipsită de obiect cu nedreptățile politice 
din trecut{ul comunist}
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Sentimentul postcomunist al frustrării

NOSTALGIA COMUNISMULUI  - refularea frustrării și 
privațiunilor suferite de perdanții tranziției prin 
refuzul de a glorifica prezentul (în comparație cu 
trecutul comunist: „pe vremea comuniștilor era 
mai bine”)

NOSTALGIA ANTICOMUNISMULUI – glorificarea 
prezentului de către  câștigătorii tranziției prin 
defularea frustrării de a nu fi reușit să-i înfrângă 
pe liderii ex-comuniști înainte ca ei să se fi 
convertit definitiv la capitalism 



Avertizare! 

Această prezentare este o 
narațiune, 

nu o demonstrație.

Un drum este un drum, 
chiar dacă durează un sfert de 

secol și nu duce nicăieri.
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Jos minciuna, tirania, sărăcia și hoția!

http://www.vestul.ro
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1989 – anul traumei

http://lorin-fortuna.ro/



8http://lorin-fortuna.ro/
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Lorin Fortuna a observat că politica 
românească este dominată de agresiunea 
civilizațională reptilian-șerpiliană 

Emil Țermure, „ȘASE ROMÂNI (BA CHIAR OPT) CARE AR PUTEA FI REPTILIENI”, Universul Romanesc, 2012, 
http://universulromanesc.ro/riposta/sase-romani-ba-chiar-opt-care-ar-putea-fi-reptilieni/
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1990, ianuarie - PCR în afara legii

http://mariusmioc.wordpress.com/
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Cristian Delcea, „Pedeapsa cu moartea, o problemă care a divizat România”, 
adevarul.ro, iulie 2014, http://adevarul.ro/cultura/istorie/pedeapsa-
moartea-problema-divizat-romania-1_53d25a8c0d133766a8bb75db/index.html, 
consultat la 1 decembrie 2014.
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1990, mai – primele alegeri revoluționar-
conservatoare după căderea dictaturii

http://adevarul.ro/
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1990 - se conturează mișcarea 
intelectualilor anticomuniști care 
contestă rezultatul alegerilor

http://www.nasul.tv/
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1990, iunie – începe epopeea activismului civic 
mineresc; puterea provizorie permanentă cere 
sprijinul societății civile necivilizate din Valea 
Jiului 

http://tv-h.ro/
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1991 – Fondurile Proprietății de Stat, 
începe privatizarea, liberalizarea 
prețurilor 
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1992, aprilie – Paștele Majestății Sale

http://mariusmioc.wordpress.com/
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1992, septembrie – este încoronat Ion 
Cioabă 

Ion Cioabă Foundation- http://www.icfoundation.ro/
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1993, octombrie – România în Consiliul 
Europei

AGERPRES
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1993, noiembrie – Marin Sorescu ministru

din Revista 22
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1994 – România pășește cu dreptul spre 
NATO 

http://www.mae.ro/
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1995 – apare ProTV (gândește liber!), se 
schimbă mentalitățile în București
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1995 – Corneliu Coposu devine, într-un 
sfârșit, mai simpatic decât Ion Iliescu

http://roxanaiordache.wordpress.com/
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1996 – Tribunalul Municipiului București 
respinge cererea de înregistrare a 
Partidului Comuniștilor (Nepeceriști); în 
1997 se epuizează căile de atac și 
sentința rămâne definitivă; Gheorghe 
Ungureanu, fondatorul partidului, se 
adresează CEDO în 1999.
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1996 – Lorin Fortuna vs. Academia 
Română
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1996 – deschiderea parcului “Hermes” 
(Slobozia)

http://www.infopensiuni.ro/
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1996 – Ion Iliescu crede în morala 
creștină; nu este suficient pentru a 
câștiga alegerile

Emil Constantinescu se pregătește să pună întrebarea fatală.
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1996 – capitalul privat depășește 50% 
din PIB

Comisia Națională de Prognoză, „Evoluţia sectorului privat în România”, 
2007, http://www.cnp.ro/user/repository/13d8770e862eb522b62f.pdf.
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1997 – numărul condamnărilor pentru 
infracțiuni ce corupție atinge maximul istoric al 
perioadei postcomuniste
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1997 - lupta împotriva corupției devine o temă 
politică și numărul condamnărilor începe să 
scadă... corupția dispare treptat, până în 2009...
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1997 – crește datoria publică și se închid 
fabrici
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1998 – criză politică la București
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1998 – criza financiară asiatică, Rusia 
este îngenunchată, Putin își va începe în 
curând cariera de erou salvator
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1999 – bombardamente în Iugoslavia, 
împrumuturi, proteste, bani de plastic, 
finalul epopeii minerilor
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Legea nr. 187/1999 privind accesul la 
propriul dosar şi deconspirarea poliţiei 
politice comuniste
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2000 – catastrofe ecologice 
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2000 – alegerile generale confirmă 
eșecul istoric al partidelor istorice
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2002

2001 - PSD aduce România în avanscena războiului 
împotriva terorismului, organizând o conferință 
OSCE cu această temă la București, Colin Powell 
începe constituirea unei coaliții antiteroriste

http://www.osce.org/resources
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2001 – Regele fraternizează cu “ciuma 
roșie”

http://www.protv.ro/
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2002 – Parchetul Național Anticorupție
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2003 – Adrian Năstase, adeptul cotei 
unice
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2003 – Ion Iliescu se opune 
neoliberalismului
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2003 – supraviețuitorii primei legislaturi 
anticomuniste se regrupează 

http://www.protv.ro/
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2004 – Ion Iliescu dezvelește primul 
Logan

Associated Press
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2004 – alianța DA câștigă alegerile prezidențiale; 
partidul lui  Dan Voiculescu dobândește o putere 
exagerată (potențial de șantaj mai mare ca 
oricând)

http://www.protv.ro/
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2005 – predarea arhivelor Securității

Revista 22
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Hotărârea Guvernului nr. 1.724/2005 
privind înfiinţarea Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului în 
România, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.195 din 30 
decembrie 2005.

Începe competiția pentru valorificarea 
politică a anticomunismului în interiorul 
Alianței DA.

Se modifică urgent legile justiției și ale 
proprietății.



51

2005 – Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului dă câștig de cauză lui Gheorghe 
Ungureanu, arătând că Statul Român a 
încălcat dreptul la liberă asociere prin 
refuzul de a înregistra Partidul 
Comuniștilor (Nepeceriști). 

Curtea nu acordă dreptul la compensații 
bănești pentru daunele morale 
constatate, ci doar pentru suma de 100 
de euro din cheltuielile de judecată, 
neexistând documente justificative 
pentru suma revendicată, de 850 de 
euro. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-1257413-1309773
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2006 – Mona Muscă, unul dintre marii 
susținători ai legii lustrației... este 
lustrată 
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2006 – PNL pierde lupta pentru agenda 
anticomunistă 
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2006 – capitalul privat ajunge la o valoare 
estimată de 77% din PIB, după ce pragul de 
70% fusese atins în guvernarea PSD

Comisia Națională de Prognoză, „Evoluţia sectorului privat în România”, 
2007, http://www.cnp.ro/user/repository/13d8770e862eb522b62f.pdf.



57

Sigur nu mai suntem în comunism... 
sigur, sigur!
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2007 – închisori secrete
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2008 – fără liberalisme la Summit-ul 
NATO
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2008 – creștere economică... dar nu 
pentru toți
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2009 – se profilează reduceri bugetare 
înainte de alegeri, sistemul judiciar este 
prima țintă
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Judecătorii au salarii mari și nu sunt 
extraordinar de simpatici. Nimeni nu 
îi iubește. Nu pot produce daune 
electorale semnificative. Sunt puțini 
la număr. În plus, se fac responsabili 
pentru acordarea drepturilor restante 
în procesele intentate de diverse 
categorii de bugetari Statului Român. 
Merită o reducere de buget, înaintea 
celorlalte tăieri de salarii din sistemul 
serviciilor publice, care sunt 
nefezabile într-un an electoral. 
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2010 – „statul social” e o amintire 
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2011 – așadar flexibilizăm precaritatea
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2012 – protestele se aprind târziu, 
emoțional, personal (Arafat vs. Băsescu)

http://hotnews.ro
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2013 – ...și rămân aprinse; se înmulțesc 
steagurile, se simte prezența sentimentalismului 
naționalist și a extremismului clasei e mijloc
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Jos capitalismul! Un slogan care 
indignează?

http://www.criticatac.ro/



70http://www.aurelm.com
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2014 – Jos comunismul! Vântul schimbării bate 
spre trecut. Nostalgia anticomunismului... 

http://www.buzznews.ro/
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http://greatnews.ro/
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Care comuniști? Am ajuns de unde am 
plecat? Nu cumva suntem mai 
dezorientați decât la începutul drumului? 



74
http://greatnews.ro/



75
http://debanat.ro/
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