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s&#259;pt&#259;mîn&#259; a lui septembrie 1990 arat&#259; un Bra&#351;ov prins într-un lan&#355; de evenimente
nelini&#351;titoare pentru putere: Tractorul intr&#259; în grev&#259;, Petre Roman este huiduit de muncitorii
grevi&#351;ti, la Combinatul Chimic din F&#259;g&#259;ra&#351; se produce o explozie puternic&#259;, în
p&#259;durile de lîng&#259; S&#259;cele se semnaleaz&#259; începuturi repetate de incendii, Federa&#355;ia
Sindical&#259; Înfr&#259;&#355;irea, cu Mi&#351;carea 15 Noiembrie ca membru fondator, are la Bra&#351;ov
Conferin&#355;a Extraordinar&#259;. Deci nimic comod pentru cei de la putere. La toate acestea se adaug&#259;
începutul Întrunirii Rezisten&#355;ei Române, de care presa central&#259; aservit&#259; puterii, ce s&#259; mai
vorbim de Televiziunea lui R&#259;zvan Theodorescu &#351;i Emanoil Valeriu, nu spune nimic, de&#351;i am avut
grij&#259; s&#259; trimitem notific&#259;ri-invita&#355;ii tuturor acestor institu&#355;ii.&rdquo; Astfel descrie Mircea
Sevaciuc, în cartea sa de &ldquo;memorii&rdquo; 15 NOIEMBRIE 1987 &ndash; ZIUA DEMNIT&#258;&#354;II (Editura
Kron-Art, Bra&#351;ov, 2007), atmosfera general&#259; din Bra&#351;ov în zilele primei Întruniri a Rezisten&#355;ei
Române.   Dar, eram în început de toamn&#259; dup&#259; cîteva &ldquo;anotimpuri&rdquo; dure. Avuseser&#259; loc
mineriadele (din ianuarie-februarie), alegerile &ldquo;libere&rdquo; din &ldquo;Duminica Orbului&rdquo;, provocarea de
la Tîrgu Mure&#351;, &ldquo;cur&#259;&#355;enia&rdquo; din Pia&#355;a Universit&#259;&#355;ii,
înn&#259;bu&#351;irea &ldquo;republicii&rdquo; de la S&#259;pîn&#355;a, punerea în derizoriu a Proclama&#355;iei
de la Timi&#351;oara. Societatea româneasc&#259; era traumatizat&#259;, lipsit&#259; de repere, gata s&#259;
capituleze în fa&#355;a &ldquo;reziduurilor&rdquo; moloholului pe care credeam c&#259; tocmai îl
d&#259;rîmaser&#259;m. &ldquo;Marea speran&#355;&#259;&rdquo; din decembrie 1989 se transformase într-o mare
decep&#355;ie. Statul militaro-cripto-comunist reu&#351;ise aproape s&#259; reduc&#259; la t&#259;cere orice voce
care clama continuarea impulsului revolu&#355;ionar din decembrie 1989. Nu e locul aici s&#259; fac o
&ldquo;recapitulare&rdquo; exhaustiv&#259; a tragicului an 1990, vreau doar s&#259; sugerez importan&#355;a
excep&#355;ional&#259; pe care a avut-o Întrunirea Rezisten&#355;ei Române de la Bra&#351;ov. Ea a fost
gîndit&#259; pe dou&#259; dimensiuni majore: 1.recunoa&#351;terea meritelor celor care au avut curajul s&#259; se
opun&#259; totalitarismului din România pîn&#259; în 1989, &#351;i 2. coagularea unei noi rezisten&#355;e
fa&#355;&#259; de restaura&#355;ia neo-comunist&#259; care se instalase la putere printr-o minciun&#259;
criminal&#259;. De aici &#351;i pruden&#355;a cu care s-a &ldquo;negociat&rdquo; participarea,
desf&#259;&#351;urarea ac&#355;iunii &#351;i &ldquo;comunicatul&rdquo; comun final. Terenul comun pe care nimeni
nu a avut obiec&#355;iuni a fost cel al &ldquo;drepturilor omului&rdquo;. Trebuie spus, acum, dup&#259;
dou&#259;zeci de ani, cînd aceast&#259; locu&#355;iune pare un loc comun chiar &#351;i pentru elevii de liceu,
c&#259; înc&#259; la acea dat&#259; conceptul (european, cu o întreag&#259; istorie în spate) de &ldquo;drepturi ale
omului&rdquo; f&#259;cea &ldquo;p&#259;rul cre&#355;&rdquo; pe capul multor politicieni români afla&#355;i &ndash;
prin &ldquo;prestidigita&#355;ie&rdquo; politic&#259; &ndash; la putere. 
 Pe un fond general de dezam&#259;gire, Întrunirea Rezisten&#355;ei Române de la Bra&#351;ov a reaprins
speran&#355;a &#351;i a constituit o &ldquo;baterie&rdquo; de energie pentru mobilizarea societ&#259;&#355;ii civile.
Au urmat marile manifesta&#355;ii prilejuite de comemorarea a trei ani de la revolta din 15 Noiembrie 1987 de la
Bra&#351;ov, care au gr&#259;bit procesul de structurare organizat&#259; a Alian&#355;ei Civice. De aici,
consecin&#355;ele au fost multiple. Desigur, istoricii, &ldquo;doctori&rdquo; în &ldquo;istoria recent&#259;&rdquo; sau
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&ldquo;istoria oral&#259;&rdquo; n-au decît s&#259;-&#351;i îndeplineasc&#259; misiunea. Dac&#259; &#351;i-au
asumat una &#351;i nu au v&#259;zut în acest nou &ldquo;topic&rdquo; doar o cale scurt&#259; de parvenire. 
 În ce m&#259; prive&#351;te, prezint în continuare doar cîteva imagini &#351;i documente ale &ldquo;zilei&rdquo;. Las
liber tot spa&#355;iul &ldquo;anali&#351;tilor&rdquo; &#351;i &ldquo;cercet&#259;torilor&rdquo;. Nu m&#259; îndoiesc
de faptul c&#259; vor urma simpozioane, conferin&#355;e &#351;i colocvii (care mai de care mai anticomuniste!) în
care vom putea audia o cohort&#259; de personaje cu &ldquo;expertiz&#259;&rdquo; în domeniu. În calitate de simplu
participant la acest eveniment, nu mi-am propus decît s&#259; provoc memoria . A cui memorie? R&#259;mîne s&#259;
afl&#259;m. 
 Articol complet pe adresa blogului:
http://vasilegogea.wordpress.com/2010/09/04/remember-7-9-septembrie-1990-brasov-prima-intrunire-a-rezistent
ei-romane 
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