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10 ANI

Se împlinesc zece ani
acum, în acest decembrie,
dominat parcã mai mult ca
oricând de dezbinare ºi
sterilã politichie balcanicdâmboviþeanã.
Dar, în pofida cotidianului
cenuºiu ºi trist, acel
decembrie rãmâne viu. ªi
tocmai acel spirit, curat ºi
plin de speranþã a fost
invocat cu prilejul
aniversãrii Ligii Studenþilor.

stud

Reprezentanþi de prim rang
ai lumii româneºti personalitãþi înalt
reprezentative ale culturii,
Bisericii, armatei,
magistraturii, ale societãþii
civile, studenþi ºi profesori,
jurnaliºti ºi participanþi la
evenimentele de acum
zece ani s-au regãsit,
într-o emoþionantã ºi caldã
întâlnire, în amfiteatrul
Spiru Haret al Universitãþii
bucureºtene. Studenþii de
azi, alãturi de cei de ieri,

Prof. univ. dr. Eugen SIMION
Preºedintele Academiei Române
Domnilor
studenþi,
doamnelor ºi
domnilor
profesori,
Îmi cer
scuze,
nu
sunt în cea
mai
bunã
formã fizicã
dar am þinut
foarte mult sã
vin la acestã sãrbãtoare a studenþilor.
Mai mult, vin de la Academie, unde a avut loc
o adunare generalã a Academiei, ºi pentru cã aþi
vorbit de biserica noastrã ca despre un stâlp al
spiritualitãþii româneºti, aþi vorbit de Prea
Fericitul Pãrinte Patriarh, vrea sã vã dau o veste
bunã: astãzi Patriarhul României a fost ales
membru al Academiei Române!
Nu-mi asum nici un merit în aceastã chestiune
în afara aceluia de a fi lãsat conºtiinþele
membrilor Academiei sã se exprime liber. ªi în
tradiþia Academiei Române totdeauna biserica,
credinþa, religia a fost în interiorul Academiei
Române. Drept pentru care am înfiinþat secþia de
teologie împreunã cu filosofia, lucru care a plãcut
foarte mult Patriarhului Bartolomeu care ne-a
vizitat cu douã luni în urmã când a aflat cã într-o
Academie care a trecut prin tragedia
totalitarismului comunist existã o secþie de
teologie.
Domnule Preºedinte, vorbeaþi de stâlpii lumii
româneºti... Sunt bucuros cã, dupã Bisericã,
Armatã aþi citat Academia Românã ºi, prin ea,
instituþia intelectualitãþii româneºti. Într-adevãr
noi nu suntem atât de bãtrâni ca biserica. Noi
avem doar 164 de ani, dar vreau sã vã spun
dumneavoastrã, celor tineri de aici,
nu profesorilor cã profesorii ºtiu,
Academia Românã, înfiinþatã în
1866, a fost cea dintâi instituþie a
tuturor românilor. Oamenii de
atunci, fondatorii, oameni eminenþi
ºi patrioþi, s-au gândit cã, pentru a fi
posibilã
unitatea
tuturor
provinciilor româneºti ºi adunarea
tuturor românilor între graniþele
naturale, sã creeze o instituþie care
sã funcþioneze ºi în care sã se
regãseascã. Aºa se face cã printre
fondatori veþi gãsi intelectuali din
Basarabia, din Transilvania binenþeles, din sudul Dunãrii, din
Bucovina... Academia Românã se
implicã totdeauna când este vorba
de problemele naþiunii române ºi
problemele valorilor româneºti.
Domnilor studenþi sunt foarte
bucuros
cã
dumneavoastrã

au invocat, împreunã cu
profesorii lor, acel spirit al
luminosului decembrie.
Publicaþia noastrã vã
prezintã câteva aspecte de
la ceremonia de aniversare
a celor zece ani de
libertate pentru România,
a celor zece ani de istorie
a Ligii Studenþilor.
Invitaþii studenþilor au
primit diploma de onoare
ºi medalia emise în
cinstea acestui eveniment.
M.S.

sãrbãtoriþi 10 ani, cã aþi existat ºi cã prin aceastã
tranziþie dumneavoastrã v-aþi pãstrat identitatea.
Cu câteva sãptãmâni în urmã s-a întâmplat un
lucru într-un fel unic, ºi anume o delegaþie a Ligii
Studenþilor a vizitat Academia Românã,
conducerea Academiei Române. Am avut o
foarte interesantã dezbatere ºi, printre altele, am
cãzut de acord ca seniorii spiritului românesc, ai
inteligenþei româneºti, sã poarte un dialog mai
concret, periodic cu reprezentanþii oamenilor
tineri. Sunt bucuros cã liga dumneavoastrã nu se
implicã în certurile politice ºi nu devine o anexã
- aºa cum se întâmplã deseori - a unor grupãri
politice. Putem - ºi dumneavoastrã domnilor
tineri, viitorul acestei þãri ca ºi noi care avem o
altã vârstã ºi o altã istorie în spatele nostru - sã
încercãm sã facem ceva pentru aceastã naþie
românescã. Academia Românã îºi asumã anumite
responsabilitãþi care sunt deseori ignorate. Nu se
vorbeºte de noi mult, la drept vorbind nu se
vorbeºte aproape niciodatã, dar vreau sã vã asigur
cã nu stãm degeaba, ºi v-am spus ºi altãdatã:
încet, pe tãcute - pentru cã la noi, românii, dacã
faci gãlãgie totul se pierde - noi ducem mai
departe proiectele noastre. Unul pe care l-am
realizat, ºi anume, am reuºit sã publicãm zilele
acestea cele 17 volume Eminescu într-o ediþie
Pleiade de trei volume care este o minune a lui
Dumnezeu. La Braºov, când va avea loc etapa
naþionalã a concursului Eminescu, sper sã-l
conving pe editor ca sã ofere asemenea cãrþi
premianþilor concursului dumneavoastrã. Este un
lucru absolut extraordinar ºi vreau sã spun cã
Academia este bucuroasã cã a reuºit sã facã acest
lucru în momentul în care Eminescu este
contestat, cãlcat în picioare, socotit o inutilitate a
secolului al XIX-lea.
Al doilea lucru pe care vreau sã vi-l amintesc
este cã anul viitor Academia Românã încheie
dicþionarul tezaur al Limbii Române. Dupã o sutã
ºi ceva de ani, românii vor avea dicþionarul lor
tezaur în 36 de volume.

1989
1999
Pãrintele Arhimandrit
Ioasaf Popa a participat la ceremonia
aniversãrii celor 10 ani, primind
diploma ºi medalia jubiliarã
acordate Întâi-stãtãtorului Bisericii
noastre, P.F. Pãrinte Teoctist

Pãrintele Arhimandrit
Ioasaf Popa

ªi pentru a încheia, vã mulþumesc cã m-aþi
onorat cu aceastã diplomã. Chiar mã onoreazã,
pentru cã vine de la noua generaþie. Sunt
profesor în aceastã Universitate de 35 de ani, au
trecut pe sub ochii mei atâtea ºi atâtea generaþii,
câþiva dintre studenþii mei de aici sunt la rândul
lor profesori... Sunt bucuros ºi am þinut neapãrat
sã vin cu toatã conducerea Academiei; am reuºit
numai cu o parte din ea, dar sã ºtiþi cã Academia
este cu dumneavoastrã.
În decembrie 1989, se
înfiinþa Liga
Studenþilor asociaþie
naþionalã
studenþeascã.
A c e a s t ã
organizaþie,
reprezentativã
pentru una din
categoriile
sociale cele
mai implicate în revolta anticomunistã,
va deveni un segment deosebit de activ
ºi de consistent al incipientei societãþi
civile româneºti.
Opþiunea tranºantã a studenþimii
pentru un sistem democratic ºi o
reaºezare a societãþii româneºti pe axe
valorice autentice s-a lovit de
încercãrile anumitor grupãri controlate
de elemente comuniste de a se erija în
conducãtori ai „revoluþiei“ ºi purtãtori de
cuvânt ai maselor. L.S. înþelegând
pericolul reinstaurãrii partidului - stat ºi
a falsificãrii idealurilor, în numele cãrora
se declanºase revolta din decembrie, a
înþeles sã reacþioneze cu fermitate,
conform
gravitãþii
situaþiei.
Demonstrând cã are curajul gesturilor
de mare semnificaþie ºi rezonanþã
socialã, L.S. a intervenit pe scena
politicã apãrând însãºi ideea de sistem
democratic, de pluralism ºi libertate
politicã în faþa încercãrilor extrem de
dure de refacere a totalitarismului ºi de

Cãlin COTOI
Vicepreºedintele Ligii Studenþilor
pulverizare a societãþii civile.
Momentele excepþionale cer acþiuni
excepþionale.
Fenomenul
Piaþa
Universitãþii a fost rãspunsul dat de
studenþimea
românã
tendinþelor
dezagregante puse în miºcare de
vechea elitã comunistã (cominternistã)
ce vizau chiar fundamentele axiologice
ale
revoltei
anticomuniste
din
decembrie. Liga Studenþilor, reuºeºte
sã configureze un spaþiu simbolic,
aparte, de o deosebitã densitate
ontologicã,
urmãrind
coagularea
majoritãþii energiilor pozitive ale
spaþiului civic naþional în jurul unor
imagini creºtine ºi naþionale (icoana
Maicii Domnului, chipul lui Mihai
Eminescu, Avram Iancu).
Deºi FSN se instaleazã la putere,
raportându-se la societatea civilã prin
intermediul violenþelor ºi a unei
campanii de
dezinformare ºi
manipulare nemaiântâlnite, fenomenul
Piaþa Universitãþii reuºeºte sã-ºi punã
amprenta la nivelul structurilor de
profunzime, adjudecându-ºi o altfel de
victorie. Capitalul simbolic câºtigat
atunci nu susþine doar organizaþia
noastrã, dupã 10 ani destul de tulburi în
istoria României, ci lasã sã se întrevadã
ºi reperele unui anumit fel de a fi, a unui
mod de raportare la realitate, imposibil
de instrumentat politic.
Dupã un ºir de suiºuri ºi coborâºuri,

MESAJUL ARMATEI ROMÂNIEI
ADRESAT LIGII STUDENÞILOR

CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 10 ANI DE LA ÎNFIINÞARE

Mesajul ªefului Statului
Major General a fost înmânat de
o delegaþie de militari, Dl.
General Constantin Degeratu
fiind plecat din þarã. În imagine,
Dl. Col. Mihail Dumitrescu se
adreseazã participanþilor la
ceremonialul desfãºurat la
Universitatea din Bucureºti

Gestul acestor copii este
extraordinar.
Tineretul
studenþesc este sãrac întradevãr, ca întotdeauna, dar
noi avem nevoie de ridicarea
valorilor nu pe bazã de bani
ci pe bazã de ataºament
spiritual. Ei s-au ataºat de
Bisericã ºi în momentele când
au vrut sã întreprindã ceva ne-au întrebat: „Ce sã facem pãrinte?“,
„Cum sã facem?“ Am cãutat, ca mai bãtrân ºi cunoscând istoria
trecutului, sã-i sprijin sã împingã puþin lucrurile ca sã meargã
înainte, dar cu mãsurã, sã nu împingã sã rãstoarne carul. ªi-ntradevãr, aºa au lucrat. Dumezeu sã-i binecuvânteze pe toþi aceºti
studenþi ce lucreazã în interesul fiinþei neamului, fiinþã care se
împleteºte cu cea a Bisericii în mod unitar. Fiinþa neamului nostru
este ºi fiinþa Bisericii, este ºi fiinþa noastrã, a fiecãruia... De aceea
eu le mulþumesc ºi Pãrintele Patriarh - cu care am fost coleg la
seminarul de la Cernica ºi alãturi de care am trãit în viaþa din
mãnãstire ºi în activitate, continuu - va fi foarte bucuros sã
L.S. cunoaºte, în 1998, un nou moment
de reaºezare a structurilor sale,
moment ce încheie o primã etapã în
acest proces de reorganizare.
Situaþia socialã e desigur alta faþã
de cea în care se înfiinþa L.S. în 1989,
pluripartitismul e o trãsãturã definitorie
a sistemului politic ºi modul de
raportare a organizaþiei noastre la
acesta s-a modificat, desigur, nu în
principii ci în manifestãri. În calitatea ei
de segment al societãþii civile româneºti
Liga Studenþilor îºi reafirmã principiul
non-partizanatului politic urmând sã
intervinã doar în susþinerea unor
atitudini civice democratice de largã
respiraþie sau în respingerea fermã a
oricãror tendinþe anti-sistem.Specificul
L.S., de parte componentã a comunitãþii
universitare româneºti, ne obligã sã
încercãm reconstruirea sau refacerea
unui set de criterii de excelenþã ºi de
implicare responsabilã în viaþa
societãþii. L.S. tinde sã devinã un cadru
ºi un loc de manifestare, un instrument
aflat la dispoziþia studenþimii în calitatea
ei de viitoare elitã a acestei þãri. În viaþa
organizaþiei noastre s-a încheiat un
ciclu. Semnificaþiile profunde ale Pieþii
Universitãþii - obligate pânã mai deunãzi
sã trãiascã aproape exclusiv în
domeniul virtualitãþilor - se pot acum
actualiza intervenind constructiv ºi
benefic în realitatea uneori durã ºi
lipsitã de sens a cotidianului în care
trãim ca studenþi, profesori sau, pur ºi
simplu, ca cetãþeni ai României de azi.

Prof. Marian MUNTEANU
Fondator ºi Preºedinte de Onoare
al Ligii Studenþilor
Liga
Studenþilor
a
reprezentat pentru mine ºi
pentru colegii generaþiei mele
modul prin care noi am afirmat
idei ºi valori în care credam, ºi în
care constat cu bucurie cã ºi voi,
cei din generaþia mai tânãrã,
credeþi în continuare: credinþa în
Dumnezeu, iubire ºi respect faþã
de oameni ºi faþã de neamul
nostru precum ºi voinþa de a
contribui fiecare, dupã puterile
sale, ca aceastã þarã sã aibã
destinul pe care-l meritã.

greºelile le datorãm tinereþii ºi
lipsei noastre de experienþã.
Noi am pornit de aici, din
Piaþa Universitãþii, în 21
Decembrie, simþind o datorie
sacrã faþã de acei tineri care au
murit în 1989, dar ºi faþã de toþi
cei cãzuþi, mii ºi milioane de
martiri, eroi care de-a lungul
timpului s-au jertfit pentru ca
viaþa ºi demnitatea noastrã sã
fie apãrate, pentru ca valorile
noastre sã supravieþuiascã, sã
fie duse mai departe...

Astãzi, la împlinirea vârstei
de 10 ani, iatã în aceastã salã
sunt alãturi de voi reprezentanþi
de seamã ai acestei þãri, oameni
care ne fac sã sperãm în
continuare cã, în pofida tuturor
greutãþilor ºi rãutãþilor, avem o
ºansã ºi avem o speranþã! În
numele generaþiei mele vreau
sã-mi exprim aici deosebita
recunoºtinþã pentru profesorii
noºtri, pentru toþi cei care au fost
alãturi de generaþia tânãrã a
anului 1989. Lor, profesorilor,
pãrinþilor, dascãlilor noºtri le
datorãm lucrurile bune pe care
le-am fãcut, câte le vom fi fãcut,
iar lucrurile mai puþin bune ºi

Fiind vorba, deci, de aceastã
dublã aniversare - cãci, într-un
fel, lucrurile sunt adânc legate aº vrea sã închei exprimându-mi
recunoºtinþa din nou pentru toþi
cei care au fãcut posibile aceste
realizãri ºi mai ales exprimândumi respectul, dragostea ºi
veneraþia pentru mamele tuturor
celor care au luptat pentru
libertate,
pentru
mamele
noastre, pentru sacrificiul, truda
ºi lacrimile lor. Fie ca icoana
Maicii Domnului sã vegheze
mereu deasupra voastrã, a
tuturor.
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Prof. univ. Lucian MIHAI
Preºedintele Curþii Constituþionale a României
Doamnelor ºi domnilor,
Sunt nu numai foarte emoþionat, ceea
ce se poate observa cu uºurinþã, dar ºi
foarte mândru. Mândru pentru aceste
distincþii pe care le primesc astãzi,
pentru care vã mulþumesc foarte mult.
Am fost de fapt întotdeauna mândru cã
am avut o modestã contribuþie la
înfiinþarea Ligii Studenþilor, la sfârºitul
lui Decembrie 1989, la redactarea
Statutului LS - care de atunci nu s-a
schimbat prea mult - ºi la dobândirea
personalitãþii juridice a LS... ªi ori de
câte ori mi s-a cerut sã îmi prezint
Curriculum Vitae, am þinut sã fie
inclusã ºi aceastã modestã contribuþie pe
care am avut-o la înfiinþarea ºi chiar la
existenþa în primii ani ai Ligii
Studenþilor. Este un reper foarte
important în viaþa mea. Vreau însã sã
spun cã fãrã studenþii mei nu aº fi putut
sã-mi aduc aceastã modestã contribuþie
ºi, îngãduiþi-mi sã spun cu toatã emoþia
cã studenþii de acum 10 ani au constituit
o forþã foarte purã, cea mai purã forþã a
societãþii româneºti în acea periodã. ªi
îmi amintesc cu mare emoþie de
întâlnirea pe care am avut-o într-unul

Prezidiul manifestãrii: Bogdan Aligicã (Secretar), Daniel Oniºor (Preºedintele Ligii Studenþilor),
Cãlin Cotoi (Vicepreºedinte) împreunã cu Prof. ªerban Davidescu, Secretarul Senatului LS

Constantin Ticu DUMITRESCU,
preºedintele AFDPR
Sigur, trebuie sã încep prin a
mulþumi onoarei care mi se face;
de altfel vin de la Timiºoara
unde tinerii revoluþionari ºi
societatea civilã mi-au acordat

pe deplin însemne asemãnãtoare
cu cele pe care le-am primit
astãzi aici.
Dacã încercãm însã sã trecem
peste acest moment ºi sã facem
un bilanþ al realizãrilor din acest
deceniu, avem prea puþine
motive de bucurie ºi mândrie,
aºa
încât,
acum,
când
comemorãm pe cei care în urmã
cu 10 ani au fost uciºi în lupta
pentru eliberarea de sub
comunism precum ºi pe zecile
de mii de oameni care zac în
morminte fãrã cruce, cred cã
nimic n-ar exprima mai succint
ºi mai cuprinzãtor decât acea
lozincã, pe care împreunã cu
dvs. am scandat-o pe strãzile
oraºelor din aceastã þarã: „Pãcat,
pãcat, de sângele vãrsat“. Þãrile
din jurul nostru au sãrbãtorit
rând pe rând împlinirea acestor
10 ani cu multã bucurie, au avut
ºi de ce pentru cã bilanþul acestui
deceniu a fost plin de realizãri pe
multiple planuri, pe plan
economic, politic, social, moral,
pe când noi începem parcã sã
devenim cu fiecare zi care trece
un popor sinucigaº. Noi nu avem
nevoie de duºmani din afarã,

pentru cã cei mai periculoºi
duºmani se gãsesc între noi. În
clasa noastrã politicã, din care
nu cu mândrie fac ºi eu parte,
între
intelectuali,
între
muncitori... Chiar dacã doare,
trebuie sã avem curajul sã
recunoaºtem aceste adevãruri.
Înainte de a încheia, vreau sã
spun cã aceastã invitaþie ºi
aceastã prezenþã a mea aici mã
bucurã în mod deosebit, pentru
cã ea reînvie de fapt acea relaþie
sau acele relaþii stabilite cu
aproape 10 ani în urmã, când
AFDPR-ul ºi eu personal am
legat ca într-un superb arc peste
timp relaþia de zi ºi noapte cu LS
abia înfiinþatã - ºi noi la fel abia
înfiinþaþi - cu Marian Munteanu,
ca
relaþie
personalã
ºi
permanentã, relaþie care nu a
încetat, o declar în premierã,
niciodatã în tot acest rãstimp.
Pentru cã se încearcã sã se scrie
istorie, cum se poartã acea
istorie alternativã, în care se
vorbeºte
despre
Piaþa
Universitãþii, omiþându-se de
fapt Liga Studenþilor ºi cel care a
fost sufletul Pieþii Universitãþii,
ºi spun asta pentru cã am fost
acolo, aproape zi ºi noapte, ºi
acela n-a fost altul decât Marian
Munteanu. Lucrurile ajunseserã
atât de legate între noi, ceea ce a
fãcut posibilã acea formidabilã
manifestaþie din 13 iulie 1990 marºul alb - ºi tare aº dori sã fie
în salã ºi dintre acei studenþi de
atunci, cu care am trudit ºi am
organizat împreunã, douã zile ºi
douã nopþi, acea formidabilã
manifestaþie din 13 iulie 1990.
Cu acestea zise, vã rog sã mã
iertaþi dacã am deranjat pe
cineva. Niciodatã, însã, nu mã va
opri ceva, sau cineva, sã spun
adevãrul aºa cum îl simt eu.
Vã mulþumesc!

Sorin Roºca STÃNESCU
Directorul cotidianului ZIUA
Mihaela CUTUª
Director Tele 7 abc
Vã mulþumesc mult de tot pentru aceastã
onoare. Vreau sã vã spun ºi vouã ºi tuturor
celor care sunt aici cã tot ceea ce am fãcut ºi
ce fac, fac din convingere ºi mã bucur cã am
putut prin umila mea contribuþie sã vã ajut, ºi
vãd în salã multe din personalitãþile pe care
le-am avut invitate în emisiuni ºi mã bucurã
acest lucru pentru cã aceasta înseamnã cã
suntem mulþi cei care credem în niºte lucruri
importante ºi asta înseamnã cã vom izbândi.
Vouã vã doresc sã nu vã pierdeþi ceea ce
aveþi mai frumos: spiritul de libertate.
Vã urez succes în continuare ºi sãrbãtori
fericite!

Studenþi participanþi la manifestare
continuare cã în România
a existat ºi existã în
continuare loc pentru
înfãptuirea justiþiei, cã au
existat, existã ºi vor
exista întotdeauna oameni
dispuºi sã stabileascã sau sã
restabileascã adevãrul cu orice
preþ ºi în eventualul dezacord
circumstanþial al unor vremuri,
revoluþii.
Diploma dumneavoastrã mã
onoreazã, mã emoþioneazã, mã
ºi surprinde în acelaºi timp
pentru cã, eu unul, cel puþin din
punctul meu de vedere, m-am
socotit ºi mã socot întotdeauna
un anchetator ºi un om modest
ºi, poate cã nu am binemeritat
întru totul aceastã prea mare
onoare pe care mi-aþi fãcut-o.
Vã mulþumesc!

Mihai POPOV

Aº putea sã spun multe dar
am sã încerc sã mã rezum la
exemple. Înþeleg aceastã primire
a acestei diplome - care mã
onoreazã - ca pe un simbol ºi ca
pe o manifestare de voinþã a

Chiar dacã am ales
drumul scurt, ºi am venit
prin stânga studenþilor, am
fost, rãmân, ºi voi fi un
jurnalist de dreapta.
Într-o þarã a Mioriþei în
care prietenia nu prea existã,

a existat timp de 10 ani
prietenia dintre mine ºi Liga
Studenþilor, ºi nu fiindcã
provin
din
mediul
studenþesc,
din
presa
studenþeascã - acolo m-am
format, aºa cum sunt, bun
sau rãu - ci fiindcã am
renãscut alãturi de cei care
au
constituit
Piaþa
Universitãþii. Am fost
primul jurnalist care a scris
despre ei, aceasta ºi fiindcã
am renãscut a doua oarã în
cel mai sublim moment de
democraþie, cel pe care Liga
Studenþilor ni l-a dãruit în
1990. Ei au fãcut enorm

pentru ca noi, jurnaliºtii, sã
putem scrie liberi ºi noi
acum putem sã fim mult mai
liberi decât eram înainte ºi
datoritã Ligii Studenþilor.
Vreau sã vã garantez cã mã
voi lupta pentru drepturile
voastre aºa cum am fãcut-o
ºi pânã acum ºi în special
mã voi lupta pentru a vi se
face dreptate ºi pentru ca
studenþii sã primeascã
înapoi ceea ce le aparþine,
Patrimoniul care acum este
pe mâini strãine. (...)
Sperãm cã lucrurile vor
putea reveni cât de cât la
normal. Vã mulþumesc.

Bogdan Iuliu
HOSSU
Preºedinte CNS
„Cartel ALFA“

Colonel Magistrat
dumneavoastrã prin care eu
înþeleg cã nu aþi încetat sã credeþi
în ideea de justiþie. ªtiu cã în
unele momente ale istoriei
dumneavoastrã
a
existat
fenomenul bãnuielii legitime cu
privire la capacitatea sau
incapacitatea unei pãrþi a justiþiei
de a stabili adevãrul.
Dacã ºi în mãsura în care am
reuºit mãcar în parte sã
restabilim o bucãþicã de adevãr
ºi sã stabilim nevinovãþia unor
persoane, înseamnã cã totuºi
lucrul acesta mã determinã pe
mine sã vã adresez îndemnul
domniilor voastre sã credeþi în

dintre amfiteatrele acestei clãdiri,
înþeleg cã nu este chiar acelaºi
amfiteatru din pãcate, ºi în acel
amfiteatru l-am întâlnit pentru prima
datã pe Marian Munteanu cu care am
devenit prieten - eu fiind în acele
timpuri asistent universitar - ºi cu alþi
asemenea foarte valoroºi ºi curaþi
oameni.
Vã mulþumesc foarte mult pentru cã
m-aþi invitat aici ºi, repet, sunt foarte
mândru cã am fost prezent în lista
invitaþilor dumneavoastrã.

D-le preºedinte, stimaþi
invitaþi, doamnelor ºi domnilor
studenþi,
Confederaþia pe care am
onoarea sã o conduc a conlucrat
ºi sperãm sã conlucreze în
continuare cu Liga Studenþilor.
Ceea ce eu sper este cã la aceastã
manifestare de 10 ani, care este o
manifestare ºi a sãrbãtoririi a 10
ani de la Revoluþie, aº vrea sã vã
reamintesc cã dumneavoastrã
reprezentaþi speranþa noastrã.
Deºi, multã lume spune
„Revoluþia s-a terminat“, noi
spunem:
nu-i
adevãrat!
dintre
acestea
rãmâne în memoria mea personalitatea lui Petre ÞUÞEA.
Vã reproduc pentru prima
datã un gând al sãu pe care
mi l-a evocat atunci:
„Mulþumesc
bunului
Dumnezeu,
mi-a
spus
dânsul, cã m-a þinut în viaþã
sã
apuc
cãderea
totalitarismului. Sper cã de
acum încolo acest popor sã
scape de asupritorii dinãuntru
ºi din afara þãrii, sã se bucure
de libertatea ºi bunãstarea pe
care le meritã.“
Cred cã este mesajul cel
mai potrivit pentru liga
dumneavoastrã ºi neamul
românesc, astãzi.
Vã mulþumesc!

Dumitru MAZILU
Sunt onorat cã mi-aþi
oferit aceastã apreciere. În
acele zile ºi nopþi de
dramatism ºi speranþã a
Revoluþiei
române
am
cunoscut multe personalitãþi.
Cred cã cea mai fascinantã

Revoluþia cu arma în mânã s-a
terminat, dar mai avem o
revoluþie, revoluþia de a schimba
mentalitãþile.
ªi
aici
dumneavoastrã sunteþi singura
ºansã
pentru
cã
sunteþi
nedeformaþi, sperãm, ºi aveþi
capacitatea sã luptaþi pentru a
înlãtura vechiul ºi pe cei care ne
obligã sã pãstrãm, încã,
obiceiurile vechi comuniste.
Speranþa este în dumneavoastrã
ºi sperãm ca împreunã realmente
sã reuºim. Sperãm sã nu ne mai
plângem unul altuia pe umãr ºi
realmente, împreunã, sã putem
sã facem o schimbare ºi o
schimbare care sã nu ne mai facã
obedienþi faþã de putere. Sã
devenim ceea ce trebuie sã
devenim fiecare dintre noi, un
cetãþean adevãrat al României ºi
sperãm noi ºi al Europei.
Vã mulþumesc!
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