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ŞCOALA DE VARÃ DE LA SIGHET-EDIŢIA A XVIII-A
(25-30 IULIE 2014)
Iuliu-Marius MORARIU
În perioada 25-30 iulie a anului curent, la Memorialul Victimelor
Comunismului și al Rezistenței de la Sighet a avut loc cea de-a șaptesprezecea ediție a
școlii de vară privitoare la comunism, organizată de către Fundația Academia Civică în
parteneriat cu Fundația Konrad Adenauer, Institutul Polonez și Abasada Republicii
Cehe la București, avându-i ca anfitrioni pe cunoscuții oameni de cultură Ana
Blandiana și Romulus Rusan.
Manifestarea din acest an a fost dedicată evenimentelor petrecute în anul 1989.
Ea a reunit nume mari ale culturii românești și străine precum Jardar Seim (Oslo),
Alexandra Bellow (Evanstone), Anatol Petrencu (Chișinău), Gheorghe Palade
(Chișinău), Petruska Sustrova (Praga), Alicja Gluza Wancerz (Varșovia), Helmut
Muller-Enbergs (Berlin), Gyarmati Gyorgy (Budapesta), Alexander Dimitrov (Sofia),
Katharina Kilzer (Frankfurt), Mihai Wurmbrand (SUA), academician Alexandru Zub
(Iași), Nicolae Constantinescu (București), Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu (București),
Liviu Ţârău (Cluj-Napoca), Alexandru Mititelu (București), Ruxandra Cesereanu (ClujNapoca), Nicolae Scurtu (București), Daniel Vighi (Timișoara), generalul Dan Voinea
(București), Miodrag Milin (Timișoara), Doina Jela (București), Brândușa Armanca
(Timișoara), Petre Mihai Băcanu (București), Traian Orban (Timișoara), Monica
Macovei (București), Ada Milea (București).
Invitații au dezbătut împreună cu cei 25 de studenți participanți și cu profesorii
de istorie selectați, evenimentele petrecute în anul 1989, analizându-le din diferite
perspective. Astfel, invitații de la Timișoara și cei de la Chișinău au prezentat cele trăite
atunci pe viu, masa rotundă coordonată de dânșii fiind însoțită de o serie de discuții și
întrebări și prelungindu-se cu mult peste limita temporală prevăzută, invitații din
străinătate au prezentat fie evenimentele petrecute în același an în țara lor și au vorbit
despre felul în care erau receptate evenimentele românești din decembrie 1989 în țara
lor, domnul Mihai Wurmbdand a relatat amintiri legate de tatăl dânsului, pastorul
Richard Wurmbrand, doamna Arnăuțoiu a vorbit despre imginea marilor muzicieni în
dosarele Securității, domnul doctor Nicolae Constantinescu, cel care a operat o parte
importantă dintre răniții de la revoluție și o parte dintre victimele mineriadei, a realizat
o prezentare impresionantă, bazată pe documente medicale, privitoare la cele mai
importante cazuri întâlnite, doamna Ruxandra Cesereanu a vorbit despre deconstrucția
unei revoluții etc.
Prezentările au fost alternate cu vizite, excursii, vizionări de filme, sau
concerte. Astfel, evenimentul a debutat cu o vizită la ,,Cimitirul săracilor” din Sighet și
cu un ,,pelerinaj ghidat” prin Memorial și s-a încheiat cu o vizită la „Casa Memorială
Ellie Wiesel” și la „Muzeul Maramureșului” din localitate. Pe parcurs, participanții au
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avut de asemenea ocazia să audieze un concert susținut de Ada Milea și să vizioneze
filmul documentar „Muzicienii și securitatea”.
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