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Nrcu SHerBsppen este un activist britanic care a tri-
it mare parte din viagi in striinitate. Primul siu conracr cu

Europa de Est a fost ln timpul Rizboiului Rece, cind a fi-
cut parte din Armata Marii Britanii. Ulterior, a locuit un

timp ln Rusia ln anii 1990, lnainte de a incepe sL lucreze in

cadrul programelor finantate de Uniunea Europeani pentru

zona Europei de Est.

ln perioada 2OO3 -}Ol3,s-a stabilit in Rom6nia, colabo-

rXnd cu guvernul romAn pe proiecte pentru integrarea romi-

lor ln societate gi lmbuniti;irea condigiilor de viaqi ale aces-

tora. Cu acest prilej, a cilltorit prin toati 1ara, descoperind

mentalitigile gi obiceiurile din diverse zone ale Romlniei.

Fascinat de aceasti rari a contrastelor gi motivat de dorinla

localnicilor de a-i afla mereu pirerea despre Rominia, a hoti-
rit si intervieveze mai mulgi striini care s-au stabilit aici din

diverse motive. Astfel, a ajuns si se aventureze intr-o cilitorie
plini de lntlmpliri prin tansilvania, Maramureg gi Banat.

Interviurile, luate ln perioada noiembrie 20ll - octombrie

2012, oferd. o perspectivi ampli asupra Rominiei, surprin-

zind povegdle de viagl ale mai multor striini, care au ajuns

si iubeasci tara, cu toate aspectele ei, bune sau rele.
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Omnia Ynatdnfi4r, nihil interit

Nimic nu se pierde, totul se transformi.

Ovidiu



lntroducere

intr-o zi ploioasi de mai, treceam pe High Street din
Finchley prin dreptul unei asociagii de caritate care colecta

ajutoare pentru Romlnia. Am intrat gi fata de-acolo a scos din

sertar un pliant vechi, care arita cum contribuia organizagia

lor la mult dorita bunistare. La fel ca alte organizaEii caritabi-

le britanice, acesta era tot un magazin plin cu cirgi, haine ;i
obiecte artizanale tip Going for a Songt. ln afari de scop, alt-

ceva special nu avea. Nu-mi pot imagina cilondonezii aflagi in
trecere pe acolo se gindeau prea mult la scop - ei ciutau chi-

lipiruri. Dar de ce se lntimpla asta?

- Un rispuns scurt e cLorganizagia fusese creati la lnceputul

anilor 1990, atunci cind sute de asociaEii au ri.spuns unei ne-

voi urgente de a veni ln ajutor in perioada postceaugisti. Aga

s-a ajuns la situagia paradoxali ci tnci mai existi asocia;ii ca-

ritabile britanice care se ocupi de bunistarea unei alte EIri din

comunitatea europeani.

Rominii au sentimentul ci sunt diferiti qi ci triiesc intr-o

gari diferiti. Aga qi este. E clar ci fiecare gari are calitigile ei

I Piagi de vechituri din Londra unde se clnti muzici live; se line ln prima
slmbiti a fiecirei luni, lntr-un loc central afTat la zece minute de Podul

Londrei.
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unice, insi. aceasti gari gi oamenii ei te inciti. Nu pogi si rimli
indiferent sau imobil. Te impinge si reacgionezi.

Striinii din Vest si din Est au trecut timp de milenii pes-
te aceste locuri, prin aceasti gari numiti Rominia. poetul
Ovidiu, exilat de Imperiul Roman la Marea Neagri., a murit in
mizerie la Tomis - acum Constanta -, in anul 17 d.H.Astizi,
situagia unui stri.in, mai ales a unuia vestic, e privilegiati, dar
si restrictionati. Privilegiati, pentru ci. cei mai multi dintre noi
suntem tratati cu amabilitate; restrictionati., pentru ci Rominia
e ca o ft.ntini adinci, greu de sondat pentru un striin.

,,Oric6.nd ne-ar putea intrece", imi spunea un yestic cu
experiengi. Cu siguranti, au gtiut si-gi joace inteligent gansele
in vremurile de glorie ale URSS, iar unii cred ci au reugit la
fel gi cu Uniunea Europeani in ultimii zece ani.2 Esre o gare
obignuiti si trareze cu puterile striine qi cu reprezentantii lor.

Pot sI fie gi cei mai duri critici la adresa lor ingigi. Rominii
se acuzi ,,de lipsi de civilizagie si respecr, de manifestare a
frustririlor, de o lume a exceselor". Ei singuri se denigreazi,
ca acel romAn care scria pe Trip Advisor ci bulgarii ar fi ,,un
pic mai civilizati;i mai descuiagi la minte decir noi,,. In timp
ce sunt absorbiti de aceastl introspecgie, par ci se autoflage_
leazi- e o isterie rom6.neasci, este de pirere o bine-cunoscu_
ti scriitoare, reintoarsi. la anomalia viegii din Rominia dupi
un timp indelungat petrecur in striinitate. E o confirmare a
laturii mohor6.te a viegii de aici, care risci si. umbreasci scli-
pirile de sperangi.

lntroducere

M-am dus si lucrez acolo ca un englez neintegrat in socie-

tatea romineasci gi care vede lucrurile din afari, si am gisit o

gari cu caracte! diferiti de anonimatul societitilor de consum

dezvoltate. De la prima mea noapte de la Hanul lui Manuc din
Bucuregti, in 1996, m-au surprins contradicgii si ciudigenii de

neingeles, deqi unele nu atlt de greu de explicat, ca ti.nira care

a bitut la uga mea in miez de noapte, penrru un foc. in anii
1990, eram intrebat tot timpul ,,Ce crezi despre tara noastri?".

Cu vremea, intrebarea a dispirut, in formularea ei concretS., dar

eu am continuat si caut un rispuns.

Am lucrat pentru administratia publici pe proiecte sociale

finangate de UE, mai ales pentru comunitigile de romi (cirora li
se mai spune gi gigani), dar beneficiile reale pentru comunitlgile

lor n-au fost ugor de observat. Implicarea in asa-numitele pro-
iecte cu fonduri structurale era ca vislitul in Delta Dunirii -
lent 9i milos. Proiectele sunt o sursi facili de bani gi de mate-

riale, manipulate dupi scopurile ascunse ale unora. Petreceam

mare parte din timp analizind cine gi ce vrea; una vedeam, alta

primeam. Blocaje neprevlzute api.reau la tot pasul. Agteptirile
dispireau in neant, lisind in urmS deziluziesi cinism. Cu sigu-

rangi, romdnii erau mai bine antrenali sI faci fagi acestor situ-

agii, dar pentru mine mediul a devenit descurajant. in .ontrast

cu lumea problematicS. in care trebuia si lucrlm, excepgiile no-

tabile erau doar tinerii mei colegi bine instruiti.
Birocragia e dureroasi oriunde ar fi, iar RomAnia isi ia porgia

ei insemnati de suferingi. Ca si poli si realizezi ceva, ai ne-

voie de multi. energie sau de prieteni buni. iEi ia dou5" ore si

jumitate gi 37 de semnituri ca si deschizi un cont in banci.
Funcgionarii din administragie nu.au, de cele mai multe ori,

solugii pentru probleme. Opt telefoane la diferite persoane din

2 Vezi David Floyd,, Rumania Russia,s DissidentAlfi,ed,.FrederickA. praeger,
1965 ;i Tom Gallagher, Romania and the Europeao (Jnion: How the tWeak
Vanquished the Strong, Manchester LJniversity pi.ss, 2009. (N. a.)
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administragia locali, roate pentru a rezolvao singuri. problemi
comunitari., l-au ficut odati pe un prieten al meu si. renunle.
(Jneori, e bine si te lntorci a doua zi, pentru ci s-ar putea re-
zolva mai ugor daci gisegti o alti. persoani. cu care si discuti.

Auzisem despre corupgie, degi am triit ferit de ea. Sogia mea
a cunoscut o fosti profesoari, Cristina, care ajunsese si cergeasci

ln faga magazinului de cartier si pe care am rugat-o si ne inve-
ge limba rom6ni. Ea ne-a spus despre locul unde triia 9i despre

viata grea pe care o ducea. Ne-a povestit o intimplare pe care
nu a uitat-o niciodati, cind a dus-o pe nepoata ei, care singera
abundent din cauzaunei tiieturi, la Spitalul de Urgengl Fusese

nevoiti si strige tare in spital ci n-are bani, ca in final si apa-

rl un doctor indian gi si-i coasi fetei rana, cu 36 de copci. in
iunie 2010, EvenimentulZilei ficuse o investigatie jurnalisti-
ci referitoare la mita pe care ar trebui s-o dea un om penrru a

supraviegui in RomXnia: aproximativ 20.000 de euro -pentru
lntreaga viagi. Firi banii pe care ar trebui sl-i scoti din buzu-
nar pentru a obgine un post de profesor, avocat sau doctor, des-

pre care Cristina avea, de asemenea, unele idei. Salariile sunt
mici si majoritatea oamenilor nu o duc bine; cu toate astea, se

gisesc bani atunci cind e nevoie. Economia subterani a rlmas
un mister pentru mine.

Consensul se obgine greu, iar stilul cel mai rispindit e dis-
puta. O privire scurtS. asupra lumii politice aratl.cepoliticienii
sunt extrem de agresivi 9i cauti.permanent si se distrugi unii
pe algii. Ar putea fi doar un joc de fagadi, fiindci un secre-

tar de stat imi spunea odati. ci paftidele politice sunt cele mai
conservatoare institugii din gari si cI toare ar fi o api gi-tin pi-
mint. in partidul lui erau pugine sanse si promovezi pe merit.
Trebuia si plitegti ca si" avansezi. Cu cir plitegti mai mult, cu
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atat primegti un rol mai mare. Plitegti pentru pozigie;i igi iei

banii inapoi cind vii la putere. Intri in politici pentru a face

bani. Politica nu e condusi de ideologie, ci se formeazi,in ja-

rul cercurilor de interese.

Herta Miiller, scriitoarea de origine romini gi laureati a

Premiului Nobel pentru literaturS., nu a folosit in cirgile ei cu-

vinte prea frumoase atunci cind a pomenit de locurile natale. A
criticat 9i UE pentru ci nu a acordat o atengie mai mare trecu-

tului comunist al noilor state membre. A fost primiti cu bragele

deschise la Bucures,ti ln septembrie 2010 gi a fost lntrebati daci

ii place ceva ln Rominia. Rispunsul ei - ii plac nigte oameni

extraordinari, care ii sunt prieteni, si, daci ar fi mai mulgi oa-

meni ca acegtia in Rominia, lucrurile ar merge mai bine - su-

gereazi,ci nu gi'a schimbat sentimentele.3 Scriitoarea a fost me-

reu ln conflict cu Securitatea iar dupi ce a pirisit tara, arimas

de neclintit fagi de succesorii acesteia.

Teama de autoritigile statului inci persisti. in 2009, am in-

tilnit o femeie care, in anii 1980, fusese chemati la Securitate,

intr-o perioadi in care se frceau recrutlri pe bandi. incercau si
o determine si-9i toarne colegii. I-arefuzatspunind ci nu era

potriviti pentru aceasti muncl, dar a fost obligati si semne-

ze o declaraEie ci nu rra spune niciodati, niminui despre acea

discugie. Ea a spus piringilor, iar mama ei isi face griji pentru

asta gi ln ziua de azi.

Mama ei - o doamni eleganti, cu trisituri rafinate gi cu pi-
rul prins frumos la spate. i;i amintea bine perioada interbelici,

rememora vremurile cu cai 9i trisuri, cind oamenii aveau pur-

tiri alese 9i birbagii purtau minugi gi bastoane. Era in esengi un

t Zian:J Adeudrzl, septembrie 2010. (N. a.)
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reprezentant al burgheziei locale, marcar de trecerea vremii. Ea 9i

fiica ei repetau lntruna ci nu puteau si aibi incredere in oameni.

Oricum, spunea ea, purtarea nemgilor, care au venit in 1941, a

fost ireprogabili in comparalie cu cea a rugilor, care le-au furat
obiectele de preg gi au violat femeile in faga copiilor. Pe mi.suri
ce orele dupl-amiezii treceau, doamna era rot mai volubili, dar,

la un moment dat, mia cerut si nu spun niminui c5" am stat de

vorb5" cu ea, ca qi cind Securitatea ar continua si fie omnipre-

zenti. Mai tdrziu, am intrebat-o daci era adevirat. ,,Zvonurile
spun c5. da", mi-a rispuns ea prudenti. Pentru siguranta lor, cele

doui femei blocau usa dinspre stradi cu un drug greu de otel.

Rominia de azi reflecti istoria poporului de peste seco-

le, precum 9i de la nasterea statului, in secolul al XIX-lea.
Mogtenirea comunist5. nu poate fi ficuti in totalitate respon-

sabili pentru felul in care merg sau nu merg lucrurile, dar are

o influent5. puternici. in spatele spectacolului politic se afli o
regea obscurS. de persoane influente, o pi.turi de agengi ai puterii
formati. din elitele comunisre, care dupi 1989 n-au intengionat

niciodatl si. cedeze purerea.

M-am dus in 20ll la Muzeul Jiranului Romin si vid o
expozigie or ganizati. de I nstitutul pentru I nves tigarea Crimelor
Comunismului si Memoria Exilului Rominesc, care e condus

de un presedinte executiv numit de premier. Erau expuse foto-
grafii de la sipituri arheologice de pe tot teritoriul t5.rii, unde
se vedeau corpurile oamenilor ucigi la sfirgitul anilor 1940 ;i
inceputul anilor 1950. Pe un piedestal situat in mijlocul silii era

asezat un steag romS.nesc mare, pe care se afla o cruce de lemn.

Nu exista nicio mengiune despre represaliile care au conrinu-
at pini in 1989. Poate se afli in.alti parte. Existi organizatii
care se ocupi cu dezviluirea adevlrului, dar mai intii trebuie
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ca elita aflati.laconducere si plece de la putere, pentru a se pu-

rcaface o reali conciliere cu trecutul. Pentru moment, cei care

au autorizat, au organizat sau au participat la hirguire gi repri-

mare sunt inci bine protejagi.a

Mi-a atras atengia expresia tardl comanismo (comunism tir-
ziu) - am auzit-o la unul dintre intervievagi - care mi-a evocat

persisten;a trecutului, impreuni cu impresia ci existi ceva as-

cuns sub covor. Asta m-a ajutat si-mi explic impresiile proprii gi

sl ingeleg de unde vine tensiunea care persisti in gari. Contrastul

cu Europa de Vest, de unde provin, s,i cu societatea bine organi-

zati.in care am crescut, m-au adus in dezacord cu acest spagiu.

Cu timpul, m-am mai obignuit cu felul in care stau lucru-

rile aici, dar am inceput si caut un antidot pentru frustrare ;i
pesimism. L-am gisit in ospitalitatea gi in umorul prietenilor

gi colegilor romini, in ironia gi in hazul pe care il fac pe sea-

ma absurditigilor viegii; in capacitatea lor de a se bucura de

viagi gi in togi cei care muncesc altruist pentru algii. Mulgi din-

tre cunoscufi au un trai obignuit, sunt oameni extraordinari gi

sufletigti. Viaga a fost grea pentru ei. ,,Nu e ugor si te fi nis-

cut in Rominia", mi-a spus odati un doctor renumit de aici.

Evident exagerind, altcineva mi-a spus intr-o zi: ,,Daci ar tre-

bui si infrungi ceea ce indurim noi, ai fi la fel ca noi". Oamenii

gi-au creat mecanisme de adaptare.

Pogi cumpira cirgi ilustrate despre aceasti tar5", cu imagini

frumoase, singulare, neobignuite, dar eu m-am intrebat cum

ag putea prezenta o imagine mai autentici a locurilor, care si

a in februarie 2016, AlexandruViqinescu, fostul comandant al Penitenciarului
RAmnicu Sirat intre anii 1956 gi 1963, a fost condamnat definitiv la 2O de

ani de inchisoare cu executare, pentru sivirgirea de infracgiuni contra uma-
niti;ii, tn legituri cu abuzurile exercitate asupra deginugilor politici. (N. red.)


