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COLOANA INFINITĂ  
A DEMNITĂŢII ROMÂNEŞTI 

Constanţa, oraşul cu numele legat de Canal. Canalul 
strivirii noastre, al suferinţelor fără gard; o groapă uriaşă 
pentru miile de suflete tari ce s-au opus instaurării comu-
nismului pe pământul României. Într-o zi splendidă de 
plajă, mii de oameni au abandonat-o pentru a-i întâlni pe 
supravieţuitorii Canalului, oameni pe care lanţurile nu i-au 
împiedicat, pietrele nu i-au încovoiat, ura paznicilor nu i-a 
impresionat. Au venit să-i vadă, să-i audă şi să-i aplaude. 
De fapt, cum spune un vorbitor, aceşti oameni au fost liberi 
chiar când aveau lanţurile la picioare. Ei sunt coloana infi-
nită a demnităţii româneşti. Redăm spicuiri din cuvântul 
participanţilor:

Ioan Bărbuş, vicepreşedinte P.N.Ț-C.D.: „Ce înseamnă 
în viaţa practică democraţia creştină? Înseamnă liber-
tate, solidaritate şi dreptate, respectul faţă de demnitatea 
umană. Țăranul român, se spune în popor, nu cunoaşte 
decât trei sfinţi: pe Dumnezeu, părinţii lui şi pământul. 
Trebuie să recunoaştem demnitatea femeii, drepturile de 
ocrotire şi cultură ale copilului; să recunoaştem oricărui 
om dreptul de a-şi căuta fericirea, respectând-o pe a aproa-
pelui său; să deschidem tineretului calea realizării de sine, 
în primul rând prin cultură. Să nu se mai audă niciodată pe 
pământ românesc cuvintele „noi nu gândim”. Noi gândim, 
suntem persoane libere, conştiente şi solidare; solidari-
tatea sindicatelor liber constituite în raporturi de egalitate 
cu conducerea întreprinderilor. Iată, alături de asistenţa 
socială, formula contemporană de moralitate creştină. 
Vor înflori, cum au făcut-o chiar în epocile de persecuţie, 
marile eroisme şi devotamente ale unor suflete alese, cum 
au fost Maniu şi Mihalache. Dar regula generală nu poate 
pretinde tuturor ceea ce elitele dau de bună voie. Regula 
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generală va fi: respectul legalităţii şi solidaritatea umană. 
Şi toate acestea nu sub controlul Securităţii şi al statului, 
ci a propriei conştiinţe răspunzătoare numai în faţa legii... 
Să nu vă fie teamă. Viaţa noastră în viitor depinde de noi, 
nu vă feriţi să faceţi politică. Numai aşa vom contribui cu 
onoare la binele ţării. Instrumentul acestei participări 
conştiente şi motivate va fi votul dumneavoastră. Fiecare 
vot individual va conta. Să nu ne jucăm cu viitorul nostru 
şi al copiilor noştri. Alături de celelalte ţări ale Europei 
vom avea o economie liberă nesugrumată de planificări 
absurde şi dogmatice. Vom trăi într-un stat de drept în care 
legea şi persoana umană vor fi respectate. Democraţia nu 
este naivă. Ea cere respectul legalităţii atât de la cei mari, 
cât şi de la cei mici...”

Barbu Piţigoi, secretar general adjunct al P.N.Ț-C.D. 
„Guvernul actual duce o politică a investiţiilor care 
ruinează economia. Activitatea în acest domeniu este 
extrem de scăzută, în principal datorită lipsei de capital. 
Iar lipsa lui este datorată lipsei de credibilitate şi credit a 
actualului guvern, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. 
Promisiunile pe care le-a făcut înainte de alegeri nu au fost 
respectate. Reducerea activităţii în domeniul investiţiilor 
înseamnă reducerea activităţii în toate domeniile conexe: 
construcţii de maşini, materiale de construcţii şi altele. În 
consecinţă înseamnă şomaj. Şomajul la noi în ţară este o 
realitate creată artificial. Pentru că, de fapt, în toate sferele 
de activitate este nevoie de forţă de muncă”.

Şerban Georgescu, organizaţia de tineret P.N.Ț.-C.D.: 
„Memoria lui Iuliu Maniu trebuie s-o venerăm, să o consi-
derăm călăuză în lupta pe care o ducem. Organizaţia de 
tineret pe care o reprezint aici promovează cu consecvenţă 
ideile creştin-democraţiei. Tinerii trebuie să fie primii care 
aderă la principiile noastre ce garantează libertatea de 
acţiune şi drepturile omului”.

Ulm Spineanu, director departament economic al 
P.N.Ț.-C.D.: „Legea privatizării este antinaţională pentru 
că ea creează posibilitatea şi cadrul legal pentru scoaterea 
necontrolată la mezat a avuţiei naţionale şi contrazice 
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teze constituţionale deja aprobate şi legi votate: Legea 15, 
Legea 31 şi Legea 35. În al doilea rând, această lege a priva-
tizării este antipopulară, întrucât cota gratuită exprimată 
în certificatul de proprietate nu conferă o valoare certă, cel 
puţin în raport nominal, de a asigura fiecăruia înţelegerea 
şi execuţia calităţii de proprietar... Dar se pune următoarea 
întrebare: al cui este patrimoniul pe care actualul guvern 
vrea să-l împartă, pentru că nici o lege şi nici o reglemen-
tare a partidului comunist, nici o constituţie elaborată de 
aceştia, nu definesc proprietatea ca fiind a statului şi nici 
una dintre ele nu dă mandat pentru administrarea ei unui 
guvern. Ea este o proprietate în indiviziune şi nu poate fi 
divizată în noile condiţii, decât sub controlul parlamen-
tului. În acelaşi timp, această lege este nedemocratică, 
întrucât ipotechează în mod înşelător viitorul ţării şi 
pentru că interesul cetăţenilor (care sunt aduşi la sapă de 
lemn) în acest moment nu poate garanta creşterea accele-
rată decât a discrepanţelor între preţuri şi salarii...”

Ioan Lup, secretar general al P.N.Ț-C.D.: „Comunismul 
ne-a adus ateismul şi distrugerea conştiinţei. Şi ne-a mai 
adus Securitatea care a sădit teama în fiecare dintre noi. 
Aceasta este o stare de slăbiciune pe care astăzi trebuie 
să o înlăturăm. Partidul nostru a suportat ingerinţele cele 
mai puternice. 282000 de membri au luptat în închisorile 
comuniste. Întrebarea lor „Unde aţi fost domnilor în toţi 
aceşti ani de comunism?” nu are sens. Am fost acolo unde 
ne-au dus cei care au dominat ţara 43 de ani. Preşedintele 
nostru, domnul Corneliu Coposu, a stat 17 ani şi jumătate 
în închisori. Noi n-am capitulat în faţa opresiunii, dar ei 
ne-au strivit prin forţă. Noi nu ne-am terfelit conştiinţa 
pentru ca în istorie să existe elemente care să demonstreze 
că poporul român nu este laş şi cel puţin să facem dovada 
că există o generaţie sau un grup dintr-o generaţie care să 
păstreze fiinţa morală a poporului. Revoluţia ne-a prins 
acolo unde a fost nevoie de noi”.

Răzvan Vasiliu, vicepreşedinte P.N.Ț-C.D. – Tulcea: 
„Foarte mulţi români îşi mai exprimă părerea că în 
România nu mai există comunism sau, dacă există, nu mai 
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prezintă niciun pericol. Pe ce se bazează această convin-
gere? Pe adevărul că revoluţia română din decembrie ’89 
a fost anticomunistă şi pe afirmaţia, repetată de Putere, 
că ea a învins! Dar dacă revoluţia anticomunistă a învins, 
de ce şi astăzi România este ocupată de comunism? De ce 
în funcţia de preşedinte al ţării se află un comunist? De 
ce primul ministru este un comunist? De ce preşedintele 
Senatului este un comunist? De ce preşedintele Camerei 
este un comunist? Revoluţia anticomunistă a învins! Dar 
directorul S.R.I. este un comunist; ministrul Apărării 
Naţionale este un comunist; Parlamentul este în majori-
tate format din comunişti; prefecturile şi primăriile de la 
Bucureşti şi până în cea mai îndepărtată comună a ţării 
sunt conduse, cu câteva excepţii, de comunişti. Revoluţia 
anticomunistă a învins! Dar în România post revoluţionară 
există mai multe partide comuniste, căci, ce altceva sunt: 
F.S.N., P.S.M., Partidul Democrat Agrar, Partidul Socialis-
mului Democratic şi altele? Cât despre Vatra Românească 
se poate spune acelaşi lucru, mai ales după înscenarea 
ruşinoasă de la Alba Iulia. Acum au chiar neruşinarea să 
nu se mai ascundă după niciun alt nume şi au ieşit direct 
sub acela de P.C.R.!

Actuala conducere a ţării, în întregime comunistă, nu 
poate fi născută dintr-o revoluţie anticomunistă despre 
care să se poată spune că a învins. Nu numai că nu se poate 
spune, cum singuri spun, că ei ar fi emanaţia revoluţiei 
române, ei sunt trădarea acestei revoluţii. Actuala condu-
cere a ţării a compromis revoluţia, democraţia, economia 
de piaţă, privatizarea, partidele politice, adevăratele valori 
ale societăţii civile şi ale statului de drept. Cum s-a putut 
ajunge la această stare? Prin aceea că în decembrie ’89 nu 
am înţeles, nici astăzi chiar, cât de mult s-a întins cancerul 
comunismului în fiinţa românească. Nu am înţeles şi nu 
înţelegem cât de grav s-a îmbolnăvit acest popor de comu-
nism, chiar şi cei care nu au fost membrii partidului secu-
risto-comunist. Astăzi, cât nu este prea târziu, trebuie să 
facem singurul tratament potrivit, operaţia radicală, extir-
parea cancerului comunist. Dacă vrem să scăpăm de această 
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boală, nu trebuie să lăsăm ca viitoarele alegeri să fie organi-
zate tot de actuala conducere comunistă! Numai aşa ne vom 
elibera de comunismul satanic şi ne vom redobândi adevă-
rata libertate, unitatea, credinţa curată şi inima tare.

Revoluţia anticomunistă nu s-a încheiat! Ea trebuie 
să continue până la recâştigarea propriei demnităţi! 
Dumnezeu să ne ajute!”

George Navon, Alianţa Civică, filiala Constanţa: 
„Salutăm reprezentanţii coloanei infinite a demnităţii 
româneşti, pe martirii care au înfruntat închisorile comu-
niste pentru libertatea noastră! Acei oameni au fost în 
permanenţă liberi chiar şi când erau în lanţuri, dar cei 
care au fost lângă ei şi i-au păzit, n-au fost liberi niciodată, 
nici astăzi!... Ce e val ca valul trece. Noi suntem cei care am 
rămas după ce valul a dus la vale gunoaiele. Mai avem o 
misiune de îndeplinit: să împingem pietrele de hotar până 
la Nistru. Acele pietre care au fost mutate forţat în interi-
orul ţării... Să dea Dumnezeu să câştige P.N.Ț.-C.D. alege-
rile!”.

Alecu Aurelian Paul, preşedintele organizaţiei 
P.N.Ț.-C.D., Călăraşi: „Nu putem concepe existenţa acestui 
popor fără un martor al demnităţii, al dreptăţii sociale. Vin 
dintr-un judeţ, care pentru mulţi dintre dumneavoastră 
are culoarea roşie – judeţul Călăraşi – care alături de alte 
câteva judeţe din ţară au făcut acea răsturnare a speran-
ţelor unui întreg popor care încă mai exista la acea vreme. 
Olteniţa este în judeţul nostru şi ruşinea ei va dispare când 
dl. Iliescu nu va mai fi preşedintele României... Încerc să 
prevăd un lucru: astă seară Televiziunea Română va aduce 
la cunoştinţă ţării că la Constanţa un grup de câteva sute 
(...) au strigat lozinci anti, anti, anti... Dar eu întreb, această 
televiziune română impusă şi controlată de guvern, 
condusă de obedienţi ai puterii, de ce nu transmite sutele 
de întrebări care s-au pus aici, care frământă toată ţara? 
Țăranii plâng la marginea ogoarelor că nu au cu ce să-şi 
strângă recolta, că nu au cu ce să o transporte din câmp, că 
trebuie să-şi vândă produsele cu preţul pe care-l impune 
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reforma economică făcută de acest domn Roman; o 
reformă a lui, pentru el şi pentru ai lui”.

Au mai luat cuvântul: dl. Ştefănescu, P.N.Ț.-C.D. Brăila 
şi, referindu-se la actuala stare de lucruri şi la conducerea 
ţării, a citat din Matei (cap. 21): „Casa mea este o casă de 
rugăciuni. Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari”; Dl. 
Iosif Constantin, organizaţia P.N.Ț.-C.D. Buzău, care, para-
frazându-l pe Silviu Brucan în legătură cu procentul de 
proşti din această ţară, a spus că de fapt „aceştia au fost 
prostiţi de nomenclatura comunistă”; Dl. Manea Doru, 
membru P.N.Ț-C.D. din Dolj, care a afirmat că „P.N.Ț-C.D. nu 
a fost niciodată un partid al moşierilor. A fost un partid al 
ţăranilor”.

PODUL DE FLORI PESTE PRUT

Ziua de 6 mai 1990 va rămâne memorabilă în istoria 
neamului românesc pentru că în această zi sute de mii 
de români au venit pe ambele maluri ale Prutului – râul 
ce separă vremelnic şi artificial trupul Moldovei – şi i-au 
acoperit apele cu flori, formând un pod simbolic. În zona 
Ungheni, încă de la primele ore ale zilei, fluviul de oameni 
a început să curgă, cu trenuri normale sau speciale, arhi-
pline, cu oameni atârnaţi ciorchine de scările vagoanelor 
şi deasupra acestora (trenuri formate în Iaşi sau alte 
oraşe ale ţării, ca „Trenul prieteniei” din Timişoara), cu 
autobuze, maşini personale sau căruţe în coloană neîn-
treruptă de la Iaşi la Ungheni (cca 30 km), ore în şir.

La ora 9:30 Arhiepiscopul Iaşiului şi Sucevei – I.P.S. 
Pimen Suceveanul – a început oficierea unei slujbe 
religioase la biserica din Ungheni în memoria eroilor ce 
şi-au dat viaţa pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 
neamului. 

La ora 11, moment istoric – delegaţia de peste 150 de 
personalităţi din conducerea R.S.S. Moldovenească, repre-
zentanţi ai Frontului Popular din Moldova şi ai Ligii Feme-
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ilor Creştin-Democrate din Moldova, condusă de Nicolae 
Haralambie Costin, primar al oraşului Chişinău şi având 
în frunte pe Protoereul Petru Buburuz, paroh la Sfânta 
Treime din Chişinău, a început traversarea podului de cale 
ferată de la Ungheni. În acelaşi timp, de la capătul de pe 
malul drept al Prutului, a pornit în întâmpinare o delegaţie 
din partea judeţului Iaşi condusă de d-l Gâlea Dan, preşe-
dintele C.P.U.N. Întâlnirea ce a avut loc la mijlocul podului 
în prezenţa ambasadorului U.R.S.S. la Bucureşti a fost salu-
tată cu urale şi aplauze de zecile de mii de suflete descătu-
şate, situate pe ambele maluri ale Prutului.

Delegaţia R.S.S. Moldovenească a fost condusă apoi spre 
malul drept al Prutului, iar la ieşirea de pe pod a trecut pe 
sub o boltă continuă de flori de peste 50 m lungime şi diri-
jată apoi spre maşinile pregătite în vederea efectuării unei 
vizite prin Iaşi. Am avut cinstea de a însoţi această dele-
gaţie la invitaţia d-lui Dan Gâlea. Am consemnat cu această 
ocazie următoarele declaraţii exclusiv pentru Dreptatea:

Nicolae Haralambie Costin, primar al oraşului 
Chişinău, deputat în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldove-
nească: „Acest eveniment are o mare semnificaţie istorică; 
toată viaţa mea am visat şi am aşteptat această zi; n-am 
fost niciodată în ţară, dar azi mi-am îmbrăcat haina firească 
şi-mi folosesc graiul între cei ce vorbesc aceleaşi cuvinte 
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ca mine. Săptămâna trecută ne-am recăpătat tricolorul ca 
drapel naţional (îl purta în miniatură la rever, deasupra 
inimii). A fost o luptă dârză în parlament, dar mai trebuie 
încă luptat pentru întregirea suveranităţii, iar aceasta va fi 
diminuată dacă nu se va realiza ideea lui Gorbaciov de «casă 
comună europeană». Tocmai în cadrul acestei concepţii se 
pot rezolva aspiraţiile de întregire ale neamului românesc”.

Protoereul Petru Buburuz, paroh la Sfânta Treime 
din Chişinău, deputat al poporului din U.R.S.S: „Această zi a 
Podului de flori de peste Prut este prima dintre pietrele de 
temelie ale întoarcerii în sufletele noastre a încrederii între 
fraţi. Prin analogie cu scara verticală a lui Iacob care unea 
cerul şi pământul, acest pod este simbolul în plan orizontal 
al unirii fraţilor de acelaşi neam şi aceeaşi credinţă. Hristos 
a Înviat!”

Dan Gâlea, preşedinte C.P.U.N. al jud. Iaşi: „Este un 
moment cu valoare de simbol a cărui semnificaţie va fi 
înţeleasă la valoarea reală peste ani. În momentul de faţă 
avem nevoie de unitate pentru consolidarea spiritualităţii 
româneşti care, prin dispariţia graniţelor artificiale din 
spirit şi cultură, nu pot duce decât la o Românie unită într-o 
Europă unită. Prin intermediul ziarului Dreptatea – în acest 
moment care nu poate fi întinat de patimi politice sau cu 
scop electoral – fac un apel la trezirea sentimentelor româ-
neşti profunde, situate mai presus de deşertăciuni lipsite de 
consistenţă peste timp. Există fapte şi evenimente a căror 
semnificaţie peste ani merită să le sacrificăm interesele de 
grup contradictorii. Eu, fiind independent, fac prin inter-
mediul ziarului dumneavoastră un apel la unitate şi găsirea 
unei căi pentru instalarea democraţiei în România”.

Delegaţia a vizitat Casa Memorială Mihail Sadoveanu, 
Teiul lui Eminescu din parcul Copou şi Universitatea din 
Iaşi. În context, Ilie Coşanu, deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.S. Moldovenească, prim-vicepreşedinte al Consiliului 
municipal Chişinău, a declarat: „Sunt impresionat de tot ce 
văd, monumente şi locuri sfinte şi mă bucur de primirea 
normală, fără pompă, căci primirile pompoase au stricat 
lumea”.
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Am consemnat, la vizitarea Aulei mari a Universităţii 
din Iaşi, cuvintele spuse printre lacrimi de Elena Caftanat, 
funcţionară la Biroul de turism Chişinău, deputată în Sovi-
etul orăşenesc: „Oare va ajunge băiatul meu Sănduţ să 
înveţe aici fără paşaport? E un vis”. Sănduţ are 9 ani...

La plecarea de la Universitate voci din autobuzul în 
care mă aflam au cerut să viziteze Bojdeuca lui Creangă. 
Ghidul, profesorul Solganu Ion, le-a răspuns că este posibil 
„dacă rămâneţi şi mâine”. „Rămânem!”, a fost răspunsul în 
cor al celor din autobuz.

Delegaţia s-a oprit apoi în centrul oraşului, în faţa statuii 
lui Al. I. Cuza, unde s-a jucat pentru prima dată Hora Unirii 
la 1859. Apoi a continuat drumul pe jos, vizitând Mitro-
polia Iaşiului şi Sucevei, şi Biserica Trei Ierarhi despre a 
cărei frumuseţe călătorul turc Evlia Celiebi spunea: „Nu-i 
chip s-o descrii cu limba sau cu pana”. În această biserică 
şi-au aflat odihnă veşnică marii pribegi ai Moldovei: Vasile 
Lupu, domn al Moldovei, mort la Constantinopol; Dimitrie 
Cantemir, mort în Rusia şi adus în 1935 şi A.I. Cuza, mort în 
Germania, înmormântat la Ruginoasa şi adus aici din 1946.

În faţa hotelului Moldova a fost încinsă o Horă a Unirii 
şi s-au cântat cântece moldoveneşti. Câteva opinii consem-
nate cu acest prilej:

Petru Antohi din Iaşi: „Am rămas surprins că ne-am 
putut înţelege cu oaspeţii noştri din U.R.S.S. fără translator 
şi, mai mult, m-a impresionat dârzenia, comunitatea de 
simţire şi de ideal ce ne caracterizează”.

Adela Margine, deputat, membră a Ligii femeilor 
democrat-creştine din R.S.S.M.: „O zi minunată, cu soare şi 
căldură, cred, de la sufletele celor ce au venit pe Prut. Când 
am trecut podul la Ungheni am luat în gură o pietricică cu 
gândul la revenire”.

Stela Bondarenco, deputat, membră a Ligii femeilor 
democrat-creştine din R.S.S.M.: „Aştept de mulţi ani acest 
eveniment; ziua de azi mi-a părut un vis, un vis frumos; 
am făcut cunoştinţă cu Iaşiul şi monumentele lui istorice 
care m-au impresionat nespus de mult. Vizitând Bojdeuca 
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pentru care am renunţat la masă, parcă i-am văzut alături 
pe Eminescu şi Creangă şi pe Tincuţa alergând să le ducă 
strachina cu sarmale...”.

Tamara Pereteatcu de la Televiziunea Moldovenească: 
„Podul de flori de peste Prut ieşit din sufletul moldovenilor, 
străluceşte în infinitul cerului. N-am visat că voi trece 
peste un pod de flori, fără viză, apa Prutului, dar trecând-o 
mi-am amintit de zilele lui decembrie când stăteam în faţa 
aparatului rugându-mă pentru viaţa şi sufletul celor ce 
s-au jertfit pentru ca acest pod să fie posibil. Sper ca fetiţa 
mea Liliana să înveţe la Universitatea din Iaşi”.

Vasile Nedelescu, poet, autor al volumului de versuri 
„Lumină salvatoare”: „O viaţă am aşteptat să trec frontiera 
artificială de la Prut. Cu soţia şi fiica mea este prima dată 
când am trecut o graniţă a U.R.S.S. şi aceea falsă”.

Tudor Screpliuc, deputat din Chişinău: „Tare mult 
semănăm unii cu alţii – dicţia, atitudinea, sfiala noastră 
unul faţă de celălalt – suntem egali în tot. Sângele apă nu 
se face”; iar în contextul plecării „La revedere, dragii noştri 
şi nu uitaţi că vă iubim!”.

Între orele 11:45 şi 16, sutele de mii de oameni de pe 
malul drept al Prutului au trecut podul de la Ungheni pe 
malul stâng unde alte sute de mii îi aşteptau cu pâine şi 
sare şi apoi cu mese întinse pe pături pe o poiană de cca 2 
km pătraţi, cu fanfară şi cor. S-a cântat Hora de la Chişinău, 
Hora Unirii, s-a jucat şi românii i-au întâlnit pe români cu 
tot sufletul lor aşezat pe iarbă.

Inimoşii organizatori ai acestei fantastice întâlniri, 
sufletul acesteia, d-l Gheorghe Gavrilă Copil, au dat glas 
bucuriei fără margini a revederii. (Miercuri, 9 mai 1990)

PRUTUL INVIZIBIL 

Am fost martor şi depun mărturie pentru puritatea 
sufletelor ce s-au întâlnit, pentru imensa revărsare de 
bucurie, pentru sutele de mii de cuvinte de bun venit şi de 


