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Limbajul protestului cetăţenesc 

Oina VÎ/cu 

Contextul politic şi social 

Trecută prin milenii de transformare şi evoluţie, noţiunea de societate civilă, acoperind 
pentru Aristotel şi Cicero o comunitate urbană guvernată de statul de drept, a ajuns să 
se fixeze, începând cu secolele XVIII-XIX, pe coordonate interpretative multiple, dar 
situate în interiorul unui cadru conceptual ce analizează societatea modernă în termenii 
dezvoltării a trei ordini separate : politică, economică şi socială (https : / /www. britannica. 
corn; Sava, 2014; Pîrvulescu, 2016, 2019; Dohotaru, 2012). În prezent, societatea 
civilă este asociată dimensiunii sociale a acestei tripartiţii, alcătuindu-se diferit prin 
raportare la coordonatele geopolitice, la nivelul la care activează (de la local la global), 
la proximitatea în care se situează în relaţiile sale cu structurile statale (Jones şi Gaventa, 
2002; Pîrvulescu, 2016; Havel, 1985; Thorson, 2012), dar şi la gradul de structurare 
( de exemplu, prin organizaţii nonguvernamentale) sau de conglomerare a simplilor 
cetăţeni ca atare, în acţiuni prin care îşi apără drepturile sau reclamă derapaje ale celor
lalte două ordini ale organizării statale. Cetăţeanul neangajat partidic, membru al socie
tăţii civile româneşti, organizate sau nu (de altfel, implicarea redusă a organizaţiilor 
nonguvernamentale, deci a societăţii civile organizate, în mişcările de protest este o 
caracteristică a tinerei democraţii din România, studii realizate în ultimii ani arătând că 
aproape 60 % dintre aceste organizaţii consideră că implicarea în proteste, demonstraţii 
şi acţiuni directe, ca şi formularea de petiţii, sunt acţiuni neimportante - Mărgărit, 2016), 
poate fi caracterizat prin diverse trăsături, una dintre cele mai interesante fiind aceea 
de utilizator al limbii în toate potenţialităţile sale expresive, cu scopul de a transmite un 
mesaj către autorităţile insensibile la alte instrumente de comunicare (consultări, nego
cieri, petiţii, memorii etc.). 

Cetăţeanul este privit prin prisma drepturilor pe care le are, consfinţite, înainte de 
toate, prin Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de către Organizaţia 
Naţiunilor Unite în 1948 şi semnată de România în 1955. Articolele 19 şi 20 ale aces
tui document privesc dreptul la libertatea opiniilor şi a exprimării, respectiv dreptul la 
libertatea de întrunire şi de asociere paşnică. Aceste drepturi sunt garantate, de altfel, 
prin Constituţia României (art. 30 şi 39). În societăţile contemporane, cu unele restric
ţii ce variază de la un regim politic la altul, mijloacele şi formele de protest sunt recu
noscute ca fiind legitime. ,,A protesta nu mai este un act ilegal şi mai ales nu mai este 
o procedură ilegitimă." (Sava, 2014) Protestul, în diversele sale forme de manifestare, 
nu mai este văzut ca o acţiune subversivă la adresa sistemului, fiind un instrument 
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legitim al acţiunii politice. Numărul cetăţenilor care semnează petiţii a crescut de la 
30% în anii 1960 la peste 60% în anii 1990, iar participarea la protestele de stradă de 
la 9% la aproximativ 20%. ,,Disponibilitatea cetăţenilor de a participa la diferite forme 
ale acţiunii colective a devenit un indicator de «sănătate»." (Sava, 2014) 

Conturarea drepturilor şi a obligaţiilor aferente rolului de „cetăţean" şi coştientiza
rea şi asumarea acestora s-au produs într-un ritm extrem de diferit, aceste procese 
începând în societăţile occidentale (ţările Europei de Vest, Statele Unite ale Americii). 
Dacă drepturile cetăţeneşti au devenit, în timp, clare (cel puţin la nivel teoretic), atât 
pentru societatea civilă, cât şi pentru conducerea politică din multe state, obligaţiile 

aferente rolului de cetăţean (dincolo de posturile de membru al comunităţii, plătitor de 
taxe etc.) au fost înţelese şi asumate mai greu. Este vorba de obligaţia morală şi publică 
a oricărui individ în democraţie de a-şi exersa „funcţia de supraveghetor al puterii, adică 
meseria supremă de cetăţean" (Gabriel Liiceanu, Ursu, 2017). Asupra acestei 
misiuni a cetăţeanului a atras atenţia deja Alexis de Tocqueville, în 1840, vorbind despre 
tânărul sistem democratic din America şi avertizând asupra riscurilor care apar atunci 
când cetăţenii se ocupă doar de treburile lor particulare. În acest caz, o mulţime ajunge 
să fie reprezentată de câţiva oameni care vorbesc în numele unei majorităţi absente sau 
neatente, hotărând în toate după capriciul lor şi schimbând legi după bunul lor plac, 
poporul putând cădea uşor pe mâinile câtorva nevolnici şi ticăloşi (Tocqueville, 2017). 
În ceea ce priveşte statul român, relaţia dintre guvernaţi şi guvernanţi pare să se fi 
schimbat, după Revoluţia din 1989, la nivel de sistem, de organizare, de imagine, dar 
mai puţin de substanţă, de mentalitate, o situaţie pe care Gabriel Liiceanu o prezintă în 
termenii următori: ,,Ce nu vor să înţeleagă politicenii noştri e faptul că sunt slujbaşii 
noştri, nu vătafii noştri. Marea vedetă într-o societate modernă e cetăţeanul anonim (cel 
reprezentat), nu deţinătorul puterii (reprezentantul), şi tocmai asta e splendoarea demo-
craţiei" (Liiceanu, Ursu, 2017). 

Ca urmare a circumstanţelor istorice şi geopolitice în care s-a dezvoltat statul român 
(Crăciun, 2016), rolul de cetăţean implicat în viata cetăţii, atent şi reactiv la deciziile 
politice ale guvernării, s-a conturat cu foarte mare dificultate, astfel încât, după 1990, 
s-a constatat, la nivelul statului român, un deficit de dezvoltare a societăţii civile, a 
reflexelor democratice, a toleranţei şi a valorilor liberale, precum şi a culturii pluralis
mului politic (Naumescu, 2017). În aceeaşi măsură, oamenii politici au avut dificultăţile 
lor în a-şi înţelege rolul în raport cu cetăţeanul, ajungându-se la un deficit cronic de 
comunicare între stat şi cetăţeni şi, în cele din urmă, la o depăşire a mijloacelor con
venţionale de transmitere a mesajului civic. S-a recurs, astfel, inclusiv la manifestarea 
de protest stradal. 

Fără a ignora sau a diminua importanta evenimentelor de disidenţă şi de luptă contra 
sistemului în diferite momente ale istoriei, începând cu revoltele ţărăneşti de la începu
tul secolului XX sau chiar din secolul al XIX-iea şi până la cele din perioada regimului 
comunist (Mihai, 2002; Nicolau, 1997; Nimu, 2016; Orga ., 2015), sau în diver
sele forme de manifestare (manifeste copiate de mână ori bancuri anticeauşiste spuse în 
şoaptă), perioada care începe cu Revoluţia din 1989 şi care continuă şi în prezent se 
poate delimita ca spaţiu al naşterii cu adevărat a cetăţeanului român, conştient de rolul 
său în societate, în raport cu structurile statului, de misiunea sa de garant (prim, ca scop 
şi ultim, ca resort) al democraţiei. În cadrul acestei perioade, se identifică o serie de 
momente în care tensiunea socială s-a intensificat până la un nivel ce a reclamat şi a 
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generat defularea sa în acţiuni spontane, imediate şi în grade diferite de violenţă (verbală 
sau fizică), produsă uneori de protestatari, dar şi de forţele de ordine. 

În interiorul perioadei menţionate, mobilurile care îi scot pe oameni în stradă au 
evoluat, îndreptându-se dinspre lupta ideologică împotriva regimului politic comunist 
(cu multiplele şi variatele sensuri pe care acesta le-a căpătat pentru diverşii participanţi), 
manifestată, înainte de toate, prin Revoluţia de la 1989 şi prin fenomenul „Piaţa 

Universităţii", spre o atitudine reactivă imediată faţă de decizii ale puterii politice, văzute 
ca punând în pericol statul de drept sau ca atentând la drepturile primare ale cetăţenilor. 
Încep să se fixeze, astfel, coordonatele mişcărilor sociale, din punctul de vedere al 
mobil urilor lor. ,, Oamenii nu ies în stradă pentru lucruri banale şi nici pentru idealuri 
savante. Simplu spus, o mişcare care nu contestă ceva şi nu afirmă sau nu se luptă pen
tru ceva nu este mişcare." (Sava, 2014) Astfel, protestele împotriva modificărilor propuse 
pentru legile justiţiei (anti-OUG 13, plus cele, numeroase, care le-au urmat acestora, 
gravitând şi ele în jurul cauzei justiţiei) au început în ianuarie 2017, continuând, în 
diverse grade de intensitate, vreme de aproximativ doi ani. Tragedia care s-a petrecut 
în noiembrie 2015 în clubul Colectiv din capitală, un incendiu soldat în cele din urmă 
cu 65 de morţi şi aproape 150 de răniţi, i-a scos în stradă pe oameni împotriva unei 
guvernări pe care au considerat-o ca fiind extrem de slabă şi de ineficientă (Mărgărit, 
2016), incompetentă şi dezinteresată tocmai în ceea ce priveşte drepturile fundamentale 
ale cetăţenilor - în acest caz, dreptul la siguranţă personală, ce trebuie să fie garantat 
prin administrarea statală. O temă total nouă pentru societatea românească a fost aceea 
a ecologiei, generând cele mai mari proteste de la Revoluţia din 1989, începând cu 2013, 
împotriva proiectului de exploatare cu cianuri a minereului de aur de la Roşia Montană. 
Începutul anului 2012 a fost marcat de protestele împotriva preşedintelui Traian Băsescu 
şi a guvernului condus de Emil Boc, proteste care au fost generate de ceea ce s-a con
siderat a fi un abuz de putere al preşedintelui, care intervenea în organizarea sistemului 
medical din România. În interiorul perioadei astfel delimitate, acestea vor fi momentele 
principale de referinţă. Comportamentul reactiv al societăţii civile pare a se preta mai 
degrabă interpretării prin intermediul abordărilor culturaliste decât prin acela al teoriei 
procesului politic/a structurii oportunităţii politice, dominantă la finalul secolului trecut, 
abordările culturaliste accentuând importanţa modurilor în care oamenii simt, înţeleg şi 
se raportează la ceea ce se întâmplă în jurul lor, precum şi importanta „şocului moral" 
pe care anumite evenimente îl pot antrena, acestea devenind motoarele esenţiale ale unor 
mişcări colective (Jasper, 1997). Mai mult, evenimentele ce pot provoca şocul moral au 
darul de a transforma simpli cetăţeni, fără profil de protestatar, în adevăraţi activişti. 
Răspunsul la şocul moral este foarte divers, iar una dintre manifestările sale, activată 
imediat după producerea evenimentului-mobil, poate fi participarea la proteste de stradă. 

Analizarea perioadei de după 1989 prin prisma acestor evenimente de protest conduce 
la observarea următoarelor elemente : 
1) schimbarea focusului dinspre protestul împotriva unei ideologii spre cel vizând deci

zii luate de puterea politică, cu un impact imediat, dar şi pe termen mediu şi lung, 
în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor, demonstrează dezvoltarea unei conştiinţe 
cetăţeneşti prin înţelegerea rolului pe care fiecare membru al societăţii îl are în raport 
cu puterea, în apărarea propriilor drepturi, ceea ce îl apropie de conceptul modern 
de cetăţean, activat în societăţile occidentale. Desigur, nu trebuie să ignorăm multi
tudinea de sensuri pe care le-a primit acest concept şi nici diversele perspective din 
care poate fi analizat (Jones şi Gaventa, 2002) ; 
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2) toate manifestările de protest sunt traversate de o temă comună, revitalizată cu oca
zia fiecărei demonstraţii : lupta împotriva corupţiei ( , 2017 ; #rezist, 2017 ; 
Mărgărit, 2016; Zielonka, 2018; Vrabie, 2019). Chiar şi atunci când tema principală 
a fost cea ecologistă - în cazul protestelor pentru Roşia Montană-, revolta în masă 
a fost declanşată cu adevărat de deciziile factorului politic, perceput ca fiind mult 
prea dispus să ignore încălcarea legii sau chiar să pună la dispoziţia investitorului 
legi special create, breşe în interiorul cadrului legal naţional, care să permită deru
larea proiectului minier (Goţiu, 2013; Pelehatăi şi Dulămiţă, 2018; Mărgărit, 2016; 
Dohotaru, 2012); 

3) conştientizarea şi asumarea rolului de cetăţean, aşa cum a fost definit aici până acum, 
s-au realizat cu dificultate în România. Efervescenta evenimentelor din 1989-1990 a 
fost urmată de peste un deceniu de calm relativ la nivelul societăţii civile (Goina, 
2012; Sandu, 2017; Mărgărit, 2016), o pasivitate ale cărei cauze se înrădăcinează, 
probabil, în buna-credinţă (ca un eufemism pentru naivitate) şi, în directă legătură, 
în lipsa de experienţă ale societăţii civile. Protestele organizate în acest interval de 
către sindicate nu sunt percepute ca puncte de ruptură capabile să întrerupă placidi
tatea perioadei, acestea fiind văzute mai degrabă ca manifestări marcate de un 
caracter inerţial, apatic, cu un aspect de frondă ludică (Sandu, 2017) şi cu rezultate 
puţin semnificative prin raportare la problemele tot mai mari pe care societatea 
românească le dezvolta (Goina, 2012). Aceste proteste, ca şi manifestările organizate 
de orice partid politic, sunt excluse dintre punctele de referinţă ale prezentului demers. 
Unii analişti semnalează încercările repetate ale unor lideri politici de a confisca 
protestele şi de a-şi asuma meritul pentru organizarea lor, ba chiar pentru ieşirea 
oamenilor în stradă (Goina, 2012), încercări soldate cu eşec de fiecare dată; 

4) momentele de revoltă menţionate au mobilizat mase tot mai largi şi tot mai diverse 
de populaţie. Diversitatea, de altfel, e identificată ca o caracteristică a mişcărilor de 
protest şi a societăţii civile, contribuind la împlinirea valenţelor sale democratice 
(Mărgărit, 2016). Dacă fenomenul „Piaţa Universităţii" a fost generat şi menţinut în 
special de intelectuali care au denunţat vechiul drum pe care apucase noua democra
ţie românească, la manifestările din 2017-2019 ies în stradă oameni din diverse 
categorii sociale, profesionale, de vârstă, lărgind sfera de reprezentare a societăţii 
civile. În Piaţa Victoriei s-au organizat chiar „proteste ale copiilor", prin care părin
tii îşi manifestau îngrijorarea pentru viitorul copiilor lor. Aşadar, dincolo de popu
laţia relevantă pentru mişcările sociale, cea „cu biografie disponibilă, ale cărei 
legături de familie sunt slabe, iar cele profesionale şi familiale noi sunt incipiente" 
(Sava, 2014), plasată în intervalul de vârstă 16-35 de ani, apar tot mai mulţi parti
cipanţi care depăşesc această vârstă, tentaţi adesea să se revendice de la evenimentele 
revoluţionare din 1989-1990, dar ancoraţi, în acelaşi timp, în realitatea evenimente
lor politice prezente. De menţionat aici sunt şi mobilizarea şi informarea rapide ale 
participanţilor la protest, în lipsa unor reţele clasice, asigurate de sindicate sau de 
către organizaţiile nonguvernamentale (Crăciun, 2016). Astfel, ,,digitalizarea mişcă
rilor sociale" presupune găsirea unor mijloace de coeziune a celor interesaţi sau a 
celor care devin interesaţi, pe parcursul evenimentelor, să participe la proteste. Este 
un motiv în plus pentru care se poate spune că abordările culturaliste oferă o grilă 
de înţelegere şi de interpretare a mişcărilor din România mai adecvată decât aceea 
a teoriei procesului politic ; 
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5) în aceste câteva decenii, mediile, mijloacele şi instrumentele folosite de protestatari 
pentru a-şi transmite mesajul s-au diversificat în mod exploziv, proces facilitat de 
progresul tehnologic, dar ghidat, în acelaşi timp, de nevoia acută de a transmite un 
mesaj percutant, concis, cu o ţintă precisă şi vizând un impact imediat la nivelul 
factorului de decizie politică (Sandu, 2017) ; 

6) locurile în care se organizează manifestaţiile publice urbane sunt, în general, consa
crate. George Balandier vorbeşte despre o „topografie simbolică" a unui mare oraş 
(Balandier, 2000), care are în primul rând valoare socială şi politică, cu locuri 
memorabile datorită evenimentelor petrecute acolo şi găzduind, în acelaşi timp, 
demonstraţii de revendicare sau de revoltă - Bastilia fiind un exemplu elocvent în 
acest sens. În România, îndelunga perioadă comunistă a confiscat spaţiile semnifi
cative din marile oraşe, transformându-le în jaloane ale unor false manifestaţii de 
celebrare a regimului politic şi a conducătorului său, demonstraţiile ce au urmat 
momentului 1989 având ca rezultat, contingent, apoi conştientizat şi asumat, reven
dicarea şi (re)simbolizarea unor locuri drept spaţii de manifestare a societăţii civile. 
Aceste manifestări au învestit spaţii precum Piaţa Operei din Timişoara (redenumită 
Piaţa Victoriei după Revoluţia din 1989), Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, Piaţa Victoriei 
din Bucureşti cu valoare simbolică, oamenii recunoscându-le ca locuri de adunare 
pentru manifestările de protest (Sava, 2014; Ştefănescu, 2018; , 2018). 
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Mai mult, această calitate pare a prevala în faţa celei atribuite de către autorităţi, 
responsabile, în mod normal, cu gestionarea spaţiului public, fiind nevoie uneori de 
suspendarea traficului sau de schimbarea locaţiei unor evenimente oficiale sub presiunea 
mulţimii participante la demonstraţii. În Bucureşti, de pildă, primăria a fost nevoită să 
mute târgul de Crăciun pe care se pregătea să îl instaleze în Piaţa Victoriei, în decembrie 
2017, după ce protestatarii au demontat schelele care începuseră să fie amplasate din 
ordinul autorităţii locale. Acelaşi tip de resimbolizare a spaţiului se constată şi în alte 
state în care democraţia nu e pe deplin instalată şi consolidată. Piaţa Taksim din Istanbul, 
de exemplu, a căpătat o semnificaţie specială după protestele declanşate împotriva defri
şării parcului Gezi şi ajungând să conteste regimul politic: ,,Piaţa Taksim e a noastră, 
cei care au murit acolo sunt ai tuturor. .. " (Erdogan, 2018, p. 116). Revendicarea spa
ţiului public de către demonstranţi a devenit deja parte din proces. De la „Strada e a 
noastră ! ", care se aude adesea în timpul protestelor, la mişcările de tip Occupy pornite 
din Statele Unite ale Americii şi răspândite apoi în toată lumea, inclusiv în România, 
mai ales la Cluj-Napoca şi la Bucureşti (Radu, 2015; Dohotaru, 2012), societatea civilă 
revendică atenţia autorităţilor într-un mod obiectual, fizic, greu de ignorat. 

Instrumente nonverbale de transmitere a mesajului 

Ieşirea, mai cu seamă mentală, din sfera comunismului pare să se fi manifestat, în 
societatea românească, inclusiv printr-o redescoperire a creativităţii, atât de constant şi 
de sever inhibată înainte de 1989 (Şercan, 2015; Corobca, 2014). Dincolo de progresul 
mijloacelor tehnologice, integrat, pentru generaţiile mai noi, în însuşi procesul de for
mare şi de educare, o perspectivă inedită şi un scop asumat de transmitere a unui mesaj 
par a avea potenţialul de a transforma orice obiect, suport material, gest sau cuvânt în 
parte a unui vehicul agregat de comunicare cu puterea. La fel ca în cazul multor pancarte 
şi bannere - mijloacele predilecte pentru transmiterea mesajului verbal -, obiectele 
folosite la proteste sunt create adesea neprofesionist, cu mijloace proprii, ceea ce demon
strează o implicare profund personală în acţiunea de protest, neafilierea la un partid sau 
la o mişcare sindicală ( despre care se ştie că pregătesc materiale de propagandă în serie), 
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anul 2020 ş1 poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://wvvvv.poliro111.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7370. 
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manifestarea spontană a creativităţii, respingerea unui model „civilizat", îngrijit şi 

standardizat de expunere a unui accesoriu propriu, fie el şi, în cazul de faţă, un banner 
sau o pancartă. Apetenţa publicului pentru astfel de instrumente pare a fi crescut în 
timp. Dacă la Revoluţie vedeam mesaje scrise cu vopsea în culori închise, grele, în locuri 
reprezentative din oraş, fenomenul „Piaţa Universităţii" aducea deja un plus, de pildă, 
prin borna ce marca kilometrul O al democraţiei, urmând ca, în prezent, scopul oricărui 
obiect să poată fi deturnat înspre rolul de vehicul al unui mesaj. 

Deşi focusul acestei analize este utilizarea limbii în cadrul mesajelor de protest, o 
completare a tabloului prin mijloace nonlingvistice sau prin combinaţii verbal-nonverbal 
este esenţială, dată fiind prezenţa lor masivă în cadrul manifestaţiilor. Astfel, una dintre 
apariţiile cele mai şocante - nu în mijlocul, ci deasupra mulţimilor de protestatari - a 
fost aceea a siluetelor supradimensionate ce reprezentau fie anumiţi oameni politici 
(siluete îmbrăcate în uniforme de deţinuţi), fie simboluri, precum acela al justiţiei, sub 
forma unei femei legate la ochi şi care ţine în mână o balanţă. Însoţite sau nu de mesaje 
verbale, aceste reprezentări au rolul de a maximiza impactul mesajului. De amintit aici 
este şi roşia gigantică plimbată desupra capetelor protestatarilor, pe străzile şi în pieţele 
Clujului, în cursul protestelor începute în 2013. 

Pentru vizualizarea nnagmn, vă rugă1n să consultaţi 

v olmnul nr. 2 al E nciclop ediei imaginariilor din 

R omânia. Vohunul a fost publicat la Editura Poliro1n în 

anul 2020 ş1 poate fi achiziţionat de a1c1: 

https :/ ;-..-,,lv,lvv . polir01n. ro/w eb/po lir0111/ carti/ -/ carte/73 7 O. 

În contextul în care mass-media, cel puţin curentul dominant, limitează sau blo
chează adesea accesul publicului la informaţia privind revendicările societăţii civile 
(Mărgărit, 2016), aceste reprezentări atrag şi reţin atenţia publicului, inclusiv a celui 
pasiv, mobilizând interesul şi, uneori, participarea. Chiar şi numai simpatia acestui 
public spectator (bystander) constituie ţinta participanţilor la protest, indivizii neutri 
fiind vizaţi tocmai pentru că ei contribuie, în orice situaţie conflictuală, la formarea 
opiniei (Sava, 2014). 

Când pot face referire directă la un mobil al protestului, jucăriile şi mascotele sunt 
folosite intens - de exemplu, jucăriile sub formă de elefanţi, amintind de remarca pre
şedintelui Klaus Johannis, la şedinţa guvernului Grindeanu din 18 ianuarie 2017, remarcă 
prin care încerca să oprească adoptarea a ceea ce avea să devină celebra OUG 13. Cu 
referire la acelaşi moment au fost create şi semnele de circulaţie de avertizare în pri
vinţa ... elefanţilor. 
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Din zona societăţii civile organizate, de data aceasta, vin obiectele realizate în serie, 
pentru a semnala chestiuni exacte pentru care se manifestează, obiecte adoptate rapid 
de către protestatari, datorită impactului imediat şi considerabil pe care reuşesc să îl 
creeze. ,,Mânuţele" de culoare galbenă cu inscripţia „ Toţi pentru justiţie" au fost folosite 
în timpul protestelor din 2017-2018, ajungând să fie utilizate şi în Parlamentul României, 
de către membri ai partidelor de opoziţie, care au preluat şi au încercat să transmită, 
din chiar interiorul mecanismelor de exercitare a puterii, mesajul demonstranţilor. Cu 
totul surprinzător, tot de pe stradă a ajuns în Parlament şi portavocea, atunci când opo
ziţia a considerat că nu i se acordă posibilitatea de a se exprima prin mijloacele conven
ţionale. Mânuţele galbene şi-au schimbat culoarea în violet, iar mesajul a devenit „ Toţi 
pentru Europa" cu ocazia manifestaţiilor ce au precedat alegerile europarlamentare din 
2019. Cătuşele din carton cu inscripţia „ 100 de ani în Penalistan? " au fost create şi 
utilizate în 2018, cu prilejul Centenarului, mesajul lor fiind unul complex, vizând asal
tul politic sub care se considera că se află sistemul juridic din România, riscurile pe 
care acesta le implica pe termen lung, dar şi soluţia - pedepsirea corectă a celor vinovaţi. 

Steagul este un simbol al puterii care a suferit numeroase transformări şi utilizări în 
mâinile demonstranţilor. Desigur, cea mai celebră a fost îndepărtarea stemei RSR în 
timpul Revoluţiei din 1989, drapelul cu o gaură în centru devenind unul dintre princi
palele simboluri ale acelui moment, dar şi ale perioadei care a urmat. Steagul a crescut 
în dimensiuni, fiind purtat la manifestaţii, iar mai apoi a fost însoţit adesea, la proteste, 
de steagul Uniunii Europene. În plus, urmând coregrafii specifice, demonstranţii au 
recreat cele două steaguri, la dimensiuni gigantice, folosind propriile lor corpuri şi 

diverse obiecte de recuzită. Desigur, tehnologia modernă face ca aceste imagini să poată 
fi capturate şi transmise în toată amploarea şi sugestivitatea lor. 

Arta, în componentele sale clasice şi moderne, creează obiecte simple, dar foarte 
sugestive, începând cu desenele lui Dan Perjovschi şi terminând cu montajele în Photoshop 
care combină fotografii ale unor lideri politici, sugerând complicitatea acestora sau 
împărtăşirea aceleiaşi viziuni politice (Liviu Dragnea + Nicolae Ceauşescu sau Liviu 
Dragnea + Kim Jong Un). 

Se cunoaşte deja impactul pe care l-au avut lanternele aprinse ale telefoanelor mobile 
în cursul protestelor din 2017-2018. Filmate cu drone, imaginile uriaşei mulţimi au ajuns 
în presa internaţională. Dar ce se ştie mai puţin este că această modalitate de a semnala 
vizual prezenta în stradă pentru transmiterea unui mesaj îşi găseşte un corespondent în 
manifestaţiile din Piaţa Universităţii din 1990, când în fiecare seară erau aprinse ziare, 
transformate în torţe. Potrivit unor persoane care au participat la acele manifestări, 
„aieru se umpluse de fum, cântau iar Deşteaptă-te române şi pă fondu acela de lumini 
roz, bă, iera uluitor" ; sau „când le-a ajuns la sfârşit ziaru, au început să strige Libertate, 
libertate şi să ţopăie. Iera absolut ca la papuaşi" (Nicolau, 1997). 

Atitudinea protestatarilor, gesturile şi acţiunile lor reprezintă ele însele semnale. 
Astfel, oferirea de flori jandarmilor sugerează atitudinea paşnică şi intenţia de a protesta 
fără a provoca acte de violentă sau răspunsuri agresive. În acelaşi timp, o acţiune iniţiată 
de protestatarii de la Sibiu, sub numele „Vă vedem", s-a dovedit a avea un impact extra
ordinar. Materializată prin protestul tăcut, zilnic, în fata sediului Partidului Social Democrat 
din Sibiu, vreme de 15 minute, deja de sute de zile la rând, acţiunea a ajuns să îi exas
pereze pe politicieni, dar şi să mărească impactul şi să facă cunoscut mesajul protestului. 

Într-o combinaţie de utilizare a propriilor corpuri, cu mesaje scrise şi cu folosirea 
unor obiecte reprezentative, jlashmob-urile au devenit instrument curent al mişcărilor 
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de protest şi în România, după modelul altor ţări, marcând momente istorice, pe care 
autorităţile preferă adesea să nu şi le amintească, precum catastrofa de la Certej din 
1971, sau prezentând, într-o intepretare scenică, cauzele pentru care se protestează (vezi 
„Roşinarea" lui Daniel Barbu la Cluj, 29 septembrie 2013; sau flashmob-ul „De ce 
eu?" de la monumentul Stâlpii împuşcaJi, Cluj, 10 iunie 2018). 

Mesajul verbal 

A devenit deja un clişeu cu un impact supralicitat ideea că o imagine face cât o mie de 
cuvinte. E adevărat, fotografia şi filmarea compun, probabil, vehiculul mediatic cu cea 
mai mare rezonantă, ajungând, în timp real sau post-factum, la un public tot mai nume
ros şi permiţând atât familiarizarea cu evenimentele întâmplate, cât şi analiza şi inter
pretarea lor. Dacă de la Revoluţie s-au adunat cu greu câteva imagini (vezi, spre 
exemplu, la Cluj, colecţia de fotografii realizate de către profesorul Răzvan Rotta), 
evenimentele ulterioare de protest sunt surprinse în diverse albume, cu fotografii însoţite 
de mărturii ale participanţilor, precum şi de analize sociologice şi politice - vezi albumele 
Protest. Scurtă istorie vizuală a mişcărilor de stradă din România ultimilor 10 ani (2017), 
#rezist Proteste împotriva OUG 13/2017 (2017) -, la care se adaugă filmele, fotografi
ile şi postările care se regăsesc pe internet într-o cantitate copleşitoare (Grigoraşi, 2017). 
Şi totuşi, chiar ultimul dintre albumele menţionate aici se prezintă ca „o colecţie de 
fotografii care e dovada puterii mobilizatoare pe care o au ", respectivele 
instantanee având ca obiect, de fapt, pancarte, bannere şi alte suporturi pe care sunt 
scrise, într-o formă sau alta, diverse mesaje. 

Cuvântul îşi găseşte, în limba română, o nouă şi vastă scenă de manifestare odată 
cu manifestaţia de protest, construindu-şi o surprinzătoare şi captivantă formă de exis
tenţă, mobilizatoare de inedite resurse expresive, canalizate spre formularea şi transmi
terea unui mesaj nou, de fiecare dată, de către oameni care, departe de a fi profesionişti 
ai cuvântului, îşi descoperă abilităţi nebănuite de a crea sau dezvălui valente ale limbii, 
de a combina tipuri de suport/de mediu pentru a-şi atinge ţinta, aceea de a transmite un 
mesaj direct, percutant, adesea preluat ca bun comun al mulţimii de demonstranţi. Se 
creează, astfel, un adevărat jargon al protestatarului, prin care acesta realizează delimi
tarea de cei faţă de care protestează. Mesaje precum „Nesimţirea voastră a trezit România 
noastră" evidenţiază acest clivaj, observat, spre exemplu, de către Vintilă Mihăilescu: 
„Acum, rezistenţa şi-a găsit limbajul său public şi desparte apele prin cuvânt: şi 

limba te distinge de apartenenţe nefrecventabile mai drastic decât multe alte 
partaje şi clivaje sociale. În limbă locuieşti şi rezişti locuind-o" (#rezist, 2017, pp. 16-17). 

Detaşarea se realizează nu doar în plan sincronic, ci şi diacronic. Dacă valenţe noi 
ale cuvântului sunt aduse la lumină în cadrul manifestării de protest, altele, considerate 
nu doar perimate, ci de-a dreptul compromise în timpul regimului comunist, sunt aban
donate şi semnalate chiar ca indezirabile. Graba cu care s-a renunţat imediat după 
Revoluţie la cuvinte şi construcţii precum tovarăş, realizări, sau 
multilateral dezvoltată este relevantă. Aşa cum este, de altfel, şi metamorfozarea limbii 
de lemn - iar nu dispariţia acesteia - tot imediat după Revoluţie (Zafiu, 2007), fapt 
observat, de altfel, şi sancţionat imediat, de exemplu, de cei care au creat şi au menţi
nut fenomenul „Piaţa Universităţii", în 1990. Aceştia respingeau, prin termenii înşişi, 
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concepte precum: , democraţii originale (Cristian Paţurcă, 
) , un proces ce mergea în paralel cu adoptarea, asumarea, cu mândrie, chiar, de 

către protestatari, a unor calificative prin care noua putere încerca denigrarea opoziţiei 
din stradă ( ) . Despărţirea de cuvinte, de cele depăşite de istorie, 
s-a făcut, în mare măsură, în stradă, inclusiv la nivelul lexemelor şi al expresiilor menite 
a arăta revolta. Se poate observa acest lucru în mărturiile celor din Piaţa Universităţii: 
„Oamenii vorbeau, ţineau discursuri în Piaţa Universităţii şi eu am încercat să strig ura 
şi un muncitor de lângă mine mi-a atras atenţia, nu striga ura că aşa se striga şi pe 
vremea lu nenorocitu acela, ştii..." (Nicolau, 1997, p. 14). Şi nu s-a mai strigat „ura". 
Nici măcar la evenimentele sportive, artistice, la care manifestarea bucuriei poate fi 
plenară şi atât de diversă, nu s-a mai strigat „ura". 

A existat o detaşare prin cuvânt a celor care nu erau de acord cu regimul politic în 
perioada comunistă? Cu siguranţă. Dincolo de bancurile anticomuniste şi anticeauşiste, 
puţin se poate reconstitui la nivelul discursului de rezistenţă al cetăţeanului obişnuit. 
„Nu vom şti niciodată cum se vorbea în timpul alegerilor din 1946, nici în grupurile de 
rezistenţă din munţi, nici în puşcării", consideră Irina Nicolau, avertizându-l în acelaşi 
timp pe cititorul volumului care relatează ceea ce s-a petrecut în Piaţa Universităţii la 
începutul anilor 1990 că păşeşte pe marginea poveştii - pentru că nimic nu mai poate 
reda întreagă vraja de atunci (Nicolau, 1997, p. 6). Lipsa unui cadru comun de mani
festare face ca acea detaşare prin cuvinte să rămână mai degrabă la un nivel restrâns, 
cu greu putând fi coagulată într-o sferă reprezentativă a imaginarului poporului român. 
În plus, înainte de 1989, caracterul mesajului anticomunist era unul de condamnare 

. Niciodată mesajul nu era adresat direct celui împotriva căruia era îndreptat. 
Bancurile, răbufnirile de năduf, condamnările se rosteau în şoaptă şi doar în cercul celor 
despre care se credea că gândesc la fel. Spre deosebire de această trăsătură, caracteris
tica principală a mesajului exprimat de protestatarii de după 1989 este tocmai adresarea 
directă, deschisă, de la ironică până la ameninţătoare, clar transmisă destinatarului. Este 
încă un argument pentru axarea asupra perioadei de după 1989, când „sinergia faptelor" 
lucrează atât de creativ în mulţimi ce se regăsesc reunite de aceleaşi scopuri. În plus, 
nici acele elemente verbale de contestare ascunsă a regimului comunist nu s-au pierdut 
cu totul. Multe dintre ele au fost preluate în special în mesajele de la Revoluţie, când 
s-a strigat, spre exemplu: ,,Jos Cizmaru' ! ", ,,Jos Analfabeta!", ,,A căzut «savanta»!" 
şi multe altele. Se ştie că toate aceste calificative circulau în subteranul societăţii româ
neşti în perioada comunistă, iar la Revoluţie multe dintre ele au devenit parte a scandă
rilor sau mesajelor scrise în locuri publice. 

Cetăţenii simpli, autoeducaţi în arta protestului, caută mijloacele cele mai eficiente 
de a activa populaţia pasivă, ajungând, în acest sens, să construiască mesaje scurte, 
compacte, uşor de înţeles, de comunicat şi de ţinut minte, preluate rapid de alţi membri 
ai comunităţii şi retransmise. 

Aşadar, limba este văzută aici ca mijloc şi semnal ale detaşării în plan diacronic şi 
în plan sincronic de o clasă politică condamnabilă, din punctul de vedere al protestata
rilor; ca instrument pentru a formula şi a transmite un mesaj de avertizare/ameninţare 
către conducătorii politici; ca material maleabil în „mâinile" unor „amatori" care îşi 
descoperă puterea de a transforma cuvintele în „arme" sau cel puţin în semnale de 
alarmă. 
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Instrumente/medii de transmitere a mesajului verbal 

O nouă eră în raportarea cetăteanului prin cuvânt la puterea politică se identifică, în 
perioada de după 1989, şi la nivelul mediilor şi al instrumentelor de transmitere a 
mesajului, care cunosc o diversificare explozivă. Noile tehnologii pun la îndemâna 
simplului cetătean mijloace ieftine, chiar gratuite, extrem de eficiente şi uşor manevrabile 
pentru a-şi face cunoscut mesajul. În plus, dincolo de acestea se înregistrează o valori
ficare a unor instrumente conventionale sau a unor medii ca platformă de transmitere a 
mesajului. O combinatie între aceste două tipuri de mijloace se încarcă uneori de o fortă 
de pătrundere remarcabilă. Astfel, un mesaj scris cu tractorul pe un deal, la dimensiuni 
uriaşe, apoi filmat cu o dronă şi făcut public, şochează tocmai prin convertirea unui 
mediu care nu are nimic de-a face cu comunicarea într-un suport de o magnitudine fizică 
impresionantă. Alături de utilizarea acestor noi medii de comunicare, impactul mesaju
lui capătă amploare şi datorită transmiterii aceloraşi formulări prin diverse canale şi 

instrumente. Unul dintre mesajele scrise cu tractorul pe un deal din apropierea oraşului 
Cluj-Napoca este „ Vă vedem", text ce se regăsea şi pe pancarte, bannere, în proiectii 
pe clădiri, însotit adesea de desene sugestive. De altfel, Vă vedem a devenit şi titlul unei 
cărti publicate de jurnalista Ramona Ursu în anul 2018, reunind relatări despre protestele 
din 2017, precum şi o serie de interviuri cu privire la manifestatiile din perioada respec
tivă. La toate acestea se adaugă, desigur, scandarea. Sloganul „Vă vedem" a apărut 
odată cu protestele împotriva OUG 13, sugerând că societatea civilă e atentă în perma
nentă la mişcările guvernului, chiar dacă acestea se întâmplă în miez de noapte. Acelaşi 
mesaj transmis prin atâtea canale de comunicare îşi măreşte proportional forta, şansele 
de a fi receptionat crescând şi ele. 

Pentrn vizualizarea 
. . .. 
nnaguui, vă rugă1n să consultaţi 

v olu1nul nr. 2 al E nciclopediei imaginariilor din 

R omânia. V olmnul a ±ost publicat la Editura Polirmn în 

anul 2 020 Şl poate fi achiziţionat de a1c1: 
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Mesajul capătă noi trasee pentru a ajunge la public prin mijloacele expuse mai sus, 
dar şi prin căi indirecte. La concertele sustinute în România (mai recent), la altele, din 
străinătate (mai demult), se proiectează uneori mesaje cu caracter politic. Din acest 
punct de vedere, anul 2018 a fost un sezon de vârf. ,,Noaptea ca hotii" a apărut la un 
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concert Mas sive Attack de la Bucureşti (Ion, 2018), iar solistul trupei americane Arcade 
Fire i-a încurajat pe cei din public să continue lupta împotriva corupţiei ; mesaje politice 
au fost afişate şi la concertul Judas Priest şi pe scenele multor festivaluri, precum 
Neversea sau Electric Castle (Tufan, 2018), iar simbolul #REZIST a fost proiectat în 
timpul unui concert U2 de la Amsterdam. Se poate spune că publicul de la un astfel de 
concert nu poate fi atât de numeros încât impactul să fie considerabil. În plus, proiecţia 
de la Amsterdam transmitea un mesaj către lumea întreagă despre protestele din România, 
dar ce impact putea să aibă el în ţară? Ei bine, datorită celebrităţii trupei U2, proiec
ţiile prezentând proteste din România, cu steagul purtând simbolul #REZIST, au devenit, 
desigur, subiect de ştire. În acest fel, informaţia că protestele din România au căpătat 
anvergură internaţională a ajuns chiar şi la cei cu acces limitat sau poate chiar inexistent 
la reţeaua de internet, căci la televizor, oricum ar fi, se uită cam toată lumea. În plus, 
sociologii atrag atenţia asupra impactului negativ pe care astfel de mesaje îl au pe termen 
mediu şi lung în special asupra publicului, spectatorii văzându-şi adesea confirmate 
antipatiile politice, dar existând şi potenţialul de a se câştiga public de partea opoziţiei 
prin exemplul dat de artistul favorit (Tufan, 2018). 

Suport inedit pentru transmiterea mesajului au devenit şi banalele plăcuţe de înma
triculare. Mai mult, inabilitatea autorităţilor române de a gestiona situaţia apărută odată 
cu intrarea în ţară a vehiculului ce afişa, direct prin plăcuţele de înmatriculare, un mesaj 
injurios la adresa celor de la putere nu a făcut decât să atragă atenţia asupra sa, acesta 
ajungând să fie viral, şi nu doar prin intermediul mijloacelor media. Mesajul a fost 
preluat rapid şi reprodus prin graffiti, bannere, pancarte, stickere, insigne şi tot felul de 
alte suporturi, încercarea celor vizaţi de acest mesaj de a-i opri prin orice mijloace 
răspândirea soldându-se cu exact efectul contrar. 

În ceea ce priveşte mijloacele de transmitere a mesajului, pe lângă cele inedite sem
nalate deja, trebuie menţionate clasicele afişe sau serii de afişe, graffiti, bannerele 
uriaşe afişate pe stadioane, micile stickere, insigne şi banderole, dar şi, ca un element 
de originalitate, scrisul uriaş pe zăpadă. Cât priveşte afişul, un element de noutate a 
fost asumarea lui de către personalităţi, în special din domeniul muzicii şi al cinemato
grafiei. Astfel, cunoscutul mesaj „Salvaţi Roşia Montană" a ajuns să fie promovat de 
actori şi cântăreţi celebri din România (Maia Morgenstern, Dragoş Bucur, Tudor Chirilă, 
formaţia de muzică rock Luna Amară), dar şi din străinătate (Woody Harrelson). Aşadar, 
în ceea ce priveşte canalul de transmitere, dar şi suportul mesajului scris, protestele din 
ultimul deceniu şi jumătate din România au scos la iveală resurse nebănuite de creati
vitate şi originalitate, mobilizate în scopul transmiterii mesajului către cei aflaţi la putere, 
dar şi în vederea activării unor mase mai largi de cetăţeni în sprijinul cauzelor respective. 

Caracteristici şi procedee retorice de construcţie a mesajului 

Se poate spune că limbajul protestului conturează o sferă a imaginarului românesc prin 
două dimensiuni care se intersectează în permanenţă şi care par a fi la fel de relevante. 
Pe de o parte, prin modul în care este folosită limba, strategiile şi procedeele retorice 
utilizate adaugă noi valenţe unor lexeme comune, revalorizându-le ca atare sau inte
grându-le în expresii ce folosesc ca semnificant unui conţinut care este mereu acelaşi : 
mesajul transmis celor de la putere. Pe de altă parte, în construcţia mesajelor, protestatarii 



361LIMBAJUL PROTESTULUI CETĂŢENESC 

se raportează la istorie, cultură, religie, mentalitatea cu privire la raportul dintre ţară şi 
străinătate, sport şi multe altele, toate sfere extrem de semnificative pentru conturarea 
identităţii poporului român. Aceste caracteristici fac din limbajul protestului o arie 
relativ nouă, foarte bogată şi extrem de creativă şi de prolifică a imaginarului românesc, 
relevantă pentru înţelegerea modului de a gândi şi de a vedea lumea specific poporului 
român, în etapa sa istorică postrevoluţionară. 

În ceea ce priveşte prima dintre cele două dimensiuni menţionate mai sus, creativi
tatea este, probabil, trăsătura cea mai pregnantă şi mai surprinzătoare a mesajelor de 
protest. Dat fiind că ele sunt create de către neprofesionişti într-ale cuvintelor, forţa 
acestor mesaje şi sugestivitatea lor sunt impresionante. Mircea Toma a surprins, proba
bil, cel mai bine geneza unui asemenea proces, descriind mobilul, suportul material şi 
consecinţele sale: ,,Povestea unui slogan începe, de obicei, pe o masă din bucătăria 
unui om supărat, care, înarmat cu o foarfecă şi cu cariocile furate din ghiozdanul copi
ilor, dezmembrează o cutie de carton sau taie un cearşaf în timp ce îşi roteşte nişte 
cuvinte prin minte. Supărarea sa este personală, iar cuvintele se străduiesc să traducă 
acele emoţii şi gânduri care-i aparţin. Adunate în piaţă, toate rezultatele acestui proces 
devin un miraculos produs pe care îndrăznesc să-l numesc folclor. Asta pentru că, odată 
expuse în public, ele îşi pierd proprietarul intelectual, după cum autorii înşişi îşi topesc 
identităţile în mulţimea de supăraţi" (#rezist, 2017, pp. 87-88). 

Creativitatea la nivelul limbii antrenează procedee diverse, care implică, spre exemplu, 
numele persoanelor sau ale partidelor cărora le sunt adresate mesajele, transgresări de 
paradigme şi migrări dintr-o categorie gramaticală în alta, derivări inovative, utilizarea 
unor cuvinte din alte limbi sau adaptări ale diferitelor jargoane, având în vedere că parti
cipanţii la proteste provin din sfere profesionale foarte diverse. Astfel, sistemul de derivare 
propriu limbii române a fost utilizat în construcţia unor mesaje precum: ,,Trandafir mol
dovenesc/ Când te văd, mă-nfesenesc" (la momentul „Piaţa Universităţii"); iar mai târziu: 
,,Copiatul este pontagios" sau „Jos drăgnismul". O schimbare de paradigmă şi o reseman
tizare totală, cu păstrarea grafică a numelor tocmai pentru sublinierea acestor modificări 
se înregistrează în mesaje precum: ,,Dragnea fost să-i votăm dare în Firea lor să nu le 
PSD noi ! ", ,,Dragne-ar fi să ajungi îmbrăcat în dungi ! " sau „ Vara asta se Poarta Albă". 
Prin procedeul contopirii într-o variantă adaptată, ajung să se pună laolaltă cuvinte care, 
în afara acestui mediu, nu ar fi avut cum să se întâlnească, rezultând construcţii precum : 
„Jos Ciordache ! " sau „Jos Guviermii ! ". Grafia adoptată, mai exact devierea grafică 
(Zafiu, 2007), poate scoate, de asemenea, noi valente din unele cuvinte: ,,guverNUL". 
Expresiile interidiomatice apar, de pildă, atunci când similitudinea în pronunţia unor 
cuvinte din limbi diferite antrenează jocuri de cuvinte sugestive: ,,We Don't Beliviu" sau 
„Dragnea, I'm Gonna Liviu". Jargonul IT, în combinaţie cu un dublu sens angrenat, se 
transpune în mesaje precum: ,,Sorry ! Cannot save PSD. File corrupted". Aici există şi 
o combinaţie de suport al mesajului, cuvintele fiind însoţite de fotografii adecvate. 

Sistemul complex care permite crearea mesajelor de protest, angrenând toate proce
deele creative ale limbii în forme nebănuite, este ancorat în realitatea fiecărui eveniment 
politic ce mobilizează masele de oameni în stradă. Odată format, acesta se păstrează latent 
în societate, activându-se cu fiecare nouă ocazie. Numele politicienilor implicaţi, ale partidelor 
politice, documente, legi, evenimente, decizii - la toate acestea se fac referiri extrem de 
specifice, în spiritul scopului în care se organizează fiecare protest. Uneori, numele poli
ticienilor şi ale partidelor (sau simbolurile acestora) sunt însoţite de calificative sau 
raportări care s-au fixat, în timp, la nivelul societăţii: Piaţa Universităţii - ,,Ceauşescu 
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nu fi trist/ Iliescu-i comunist ! ", ,,Iliescu pentru noi este Ceauşescu doi ! ", ,, Trandafirul 
FSN se usucă repede", ,,De departe trandafir/ De aproape borş cu ştir", ,,Floarea 
Securităţii noastre, trandafirul", ,, Votaţi cu trandafiru ca să reînviaţi vampiru" ; protes
tele anti-OUG 13 - ,,PSD/ Ciuma roşie!", ,,Sesiune sau restanţă/ Noi picăm o ordo
nanţă!". Uneori însă, persoana politică îşi pierde dreptul la nume (Nicolau . , 1990), 
fiind identificată - fără greş, de altfel - prin calificative. În cazul lui Nicolae Ceauşescu, 
în timpul Revoluţiei, referirile la persoana lui erau de forma „Jos Cizmaru' ! ", ,,Jos 
Dictatoru' ! ", ,,Jos Tiranu' ! ", în vreme ce Elena Ceauşescu era identificată drept 
,,analfabeta" sau „savanta" (cu ghilimelele incluse). 

De multe ori, protestele se organizează nu doar în Bucureşti, ci şi în oraşele mari 
(sau mai mici, mai nou) din ţară. Indiferent dacă protestează acasă sau se deplasează 
pentru aceste acţiuni la Bucureşti, protestatarii ţin să menţioneze, de multe ori, de unde 
vin, incluzând în mesajul lor specificul regional. Dacă la manifestaţiile organizate de 
către partidele politice sau de sindicate indicarea locului de unde vin grupurile de par
ticipanţi se face prin pancartele standard ce menţionează, de obicei, judeţul, protesta
tarii care singuri îşi concep mesajele şi îşi aleg suportul sunt mult mai sugestivi şi din 
acest punct de vedere (chiar dacă, uneori, nu la fel de exacţi - aspect care, de altfel, 
contează mai puţin). Un protestatar din zona Transilvaniei se va recunoaşte prin mesaje 
precum: ,,No, am venit în city break la Bucureşti" sau „No, amu' îi bai", unul din 
Moldova printr-un mesaj precum: ,,Chiar îi pre di tăt", protestatarii dintr-o localitate 
celebră pentru un anumit aspect punând brandul însuşi la treabă: ,,Şi Tecuci e aici! 
Ne-a sărit muştarul" - într-o minunată combinaţie de valorificare a brandului printr-o 
expresie idiomatică bine adaptată la realitatea protestului. 

Apelând la registre diferite, la personaje mitologice, la aspecte personale sau la 
utilizări neaşteptate ale limbii (române şi nu numai), creatorii mesajelor reuşesc să 
imprime minitextelor pe care le construiesc un caracter umoristic impregnat de inteli
genţă, subtilitate şi multă creativitate. Referirea ironică la legea care permite scurtarea 
perioadei de executare a detenţiei dacă cel încarcerat scrie o carte (sau mai multe) se 
regăseşte în mesaje precum: ,,Dragnea, nu uita/ Aşteptăm şi cartea ta"; sau „Sper să 
umpli biblioteca din Alexandria! ". Printr-o amuzantă adaptare a unui anunţ matrimonial, 
se sancţionează ştirile apărute într-o anumită parte din media, conform cărora partici
parea la proteste era plătită, inclusiv participarea câinilor : ,,Închiriez câine pentru 
protest. Rog seriozitate". Mesajele pentru părinţi, în aceeaşi cheie amuzantă, nu lipsesc 
nici ele din piaţă : ,,Da, mamă, m-am îmbrăcat bine ! ", iar un protestatar costumat în 
diavol poartă o pancartă cu mesajul: ,,Dragnea, demisia că te ia mama!". 

Politicienii devin, de asemenea, surse ale unor expresii sau formulări care, datorită 
impactului produs, se constituie ele însele în nuclee pentru noi mesaje. De la „Iarna 
nu-i ca vara", a lui Traian Băsescu, la „20-20" sau „Orice om îi este teamă" (Viorica 
Dăncilă) - o formulare devenită, de altfel, titlu de carte (Radu Paraschivescu) -, ori la 
„Ghinion" (Klaus Iohannis), expresiile politicienilor se fixează în folclorul urban, iar 
uneori generează combinaţii nesfârşite de mesaje noi ce umplu pieţele. Astfel, celebra 
„Altă întrebare" a ministrului Justiţiei, Florin Iordache, a fost modificată sau completată 
în diverse moduri: ,,Altă întrebare? Abrogare!", ,,Decât hoţi la guvernare! Altă 

întrebare", ,,- Cioc, cioc!/ Cine e? / Altă întrebare ... ", ,,Altu' între bare", iar combinaţiile 
cu desene, reprezentând de obicei gratii de închisoare, apar şi ele în număr foarte mare. 

În „mâinile" protestatarului, limba îşi împlineşte toate valenţele. De la mesajul 
amuzant şi aparent tolerant la cel familiar şi chiar familial, dar şi de la mesajul agresiv 
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la cel exasperat, limba e manipulată, expandată spre zone marginale ale sistemului său, 
fiind reinventată în combinaţii lexicale şi sintactice nebănuite. Mesajele ameninţătoare 
se distribuie pe un registru larg, corespunzând unor grade foarte diferite de violenţă 
verbală sau de nivel de agresivitate. Oricum, utilizarea în cadrul mesajelor a imperati
vului sau a unui ameninţător prezent, alături de verbe precum: a se păzi, a scăpa, 

(cu sensul de a observa), , a aştepta etc. este foarte sugestivă (,,Până 
dimineaţă/ Radem o mustaţă", ,,Nu scăpaţi!", ,,Păziţi-vă, băieţi! Suntem cu ochii pe 
voi", ,,Păzea, gândim!", ,,Să vă fie frică/ Când poporul se ridică!"). Nivelul de agre
sivitate a mesajelor este totuşi în scădere, dacă facem o comparaţie cu scandările de la 
Revoluţie, când, printre multe alte mesaje, se auzeau şi cele de o violenţă extremă, în 
care se cerea, referitor la Nicolae Ceauşescu: ,,Moarte!", ,,Să moară! "; sau se auzeau 
mesaje de genul: ,,Ăsta-i dricu' lui Nea Nicu". Oricât de grave ar fi evenimentele ce 
au dus la protestele din ultimul deceniu, ele sunt departe de dramatismul Revoluţiei, 
care a înregistrat peste 1.000 de morţi, iar acest lucru se reflectă în mesajele protesta
tarilor. Cele de la ultimele proteste „îşi permit" un anumit grad de ironie, reflectând 
multă creativitate şi sugestivitate, în vreme ce la Revoluţie nu era loc pentru subtilităţi. 
La momentul 1989, mesajele care descriau ce se întâmplase deja, care făceau referiri 
la persoanele politice, în special la cuplul Ceauşescu, aveau o coloratură mai diversă, 
dar cele imperative, care cereau/spuneau ce trebuia să se întâmple, navigau mai degrabă 
între soluţia alungării din ţară a soţilor Ceauşescu şi cea a judecării/executării lor. Aceeaşi 
gravitate s-a păstrat şi la momentul 1990, când se scanda, printre altele: ,,Iliescu jude
cat/ Pentru sângele vărsat" sau se cerea socoteală pentru morţii de la Revoluţie (,,Cine-a 
tras în noi/ Şaişpe doojdoi"). În timpul protestelor din 2017 anti-OUG 13 apar şi refe
riri subtile la soarta cuplului Ceauşescu, prin mesaje precum: ,,Elicopter aveţi?". 

Un sentiment nou, care a apărut în siajul evenimentelor politice declanşate de adop
tarea OUG 13 şi resimţite ca un asalt constant şi direct (prin evitarea nu doar a dezba
terii publice, dar chiar şi a celei parlamentare) asupra stabilităţii sistemului de justiţie 
din România, a fost sentimentul de exasperare. Ca efect (neaşteptat) al acţiunilor poli
ticienilor, mulţi dintre cetăţenii fără nicio instruire şi fără vreun interes direct în aria 
justiţiei sau a politicii exercitate zilnic de regimul aflat la guvernare, indiferent care ar 
fi acela, au ajuns să ţină sub observaţie, clipă de clipă, activităţile guvernului, deciziile 
luate sau propunerile politicienilor, proiectele de lege, dar şi legile votate, promulgate 
sau publicate în Monitorul Oficial, dezvoltându-şi abilitatea de a înţelege procese, pro
ceduri şi instrumente politice sau juridice complexe şi foarte tehnice. Această situaţie a 
avut drept consecinţe, pe de o parte, erodarea în timp a atenţiei, a puterii de concentrare, 
a interesului faţă de acţiunile celor de la guvernare (,,În loc să muncesc/ Stau şi vă 
păzesc"), dar şi un sentiment de exasperare, pe de altă parte, cauzat de opacitatea oame
nilor politici faţă de cerinţele protestatarilor. S-a ajuns astfel la limbajul injurios (după 
ce părinţii au fost preveniţi, prin mesaje scrise pe pancarte, că se va întâmpla acest 
lucru: ,,Mama, tata, vedeţi că o să vorbesc urât"), prin mesaje de genul: ,,Jos, Guvern 
penal/ Marş la tribunal", ,, Ordonanţă de maximă urgenţă ! ! ! Să vă ia dracu' de mafi
oţi! ! ", ,,PSD eşti un gunoi, ai dat timpul înapoi", ,,Paştele vostru de patrihoţi ! " şi 

mergând până la atât de celebrul „M e PSD". La protestele din oraşele ţării au 
început să se audă, pentru prima dată de când România a devenit un stat democratic, 
injurii dintre cele mai grosolane, preluate şi răspândite prin mijloace extrem de diverse, 
odată cu perpetuarea protestelor legate de situaţia justiţiei din România (http : / /www. 
lozinci. ro/, http : / / adriangeorgescu. ro). 
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Analizând procesualitatea creării şi a folosirii mesajelor de protest, se poate constata 
o gradualitate vizibilă a violenţei verbale a mesajelor. La protestele din 2012, 2013, 
chiar şi la cele din 2017, de după OUG 13, mesajele au avut un caracter mai degrabă 
de avertizare a liderilor politici. Injuria directă, lipsită de orice menajamente, vulgară 
şi brutală pare să fi fost, în arsenalul protestatarului, resortul ultim, la care acesta a 
apelat în speranţa de a capta atenţia celor cărora i se adresa (sau poate, lipsit, de fapt, 
de această speranţă, vărsându-şi năduful la modul cel mai instinctual). Cercul resurselor 
şi resorturilor folosite de către protestatari, conştient sau nu, în conceperea mesajelor 
lor se închide, iată, cu revenirea la limba brută, frustă, la exprimarea directă, despuiată 
de orice artificii, subtilităţi şi procedee retorice, fapt ce nu diminuează creativitatea 
prolifică a procedeelor expuse mai sus. 

Sfere de raportare în construcţia mesajului 

Dacă prima dimensiune prin care se conturează limbajul protestului ca o sferă a imagi
narului românesc o constituie modul în care este folosită limba, strategiile şi procedeele 
retorice utilizate, cea de-a doua se conturează prin raportările la ariile care reflectă, 
sincronic şi diacronic, viaţa de zi cu zi a românilor : istoria, cu personalităţile şi momen
tele sale cruciale, dar şi religia şi literatura, sportul şi muzica, modul în care românii 
îşi văd propria ţară raportată la străinătate sau în care se raportează la mediul natural. 
Relevanţa acestei dimensiuni vine din faptul că, indiferent dacă cei care compun mesa
jele se raportează la sferele sale conştient sau nu, acest proces reflectă ceea ce Charles 
Taylor definea ca „imaginar social" (Taylor, 2004), cu elementele sale constitutive şi cu 
insistenţă asupra imaginilor care informează acest univers, decelate, în timp, din expe
rienţa vieţii de zi cu zi, din istoria, întâlnirile sau convieţuirea cu alte comunităţi, 
dimensiunea culturală şi religioasă. 

Conform analizelor sociologilor şi ale politologilor, construirea conştiinţei cetăţeneşti 
e un proces care se derulează cu greutate în România. Cetăţeanul este văzut ca recurgând 
la protestul stradal ca urmare a ineficienţei mijloacelor clasice de comunicare cu puterea. 
Mai mult, în mesajele formulate se poate descoperi un proces de reflecţie menit să 
identifice şi să dezvăluie cauzele implicării în acţiunea de protest, să justifice acest tip 
de manifestare şi să ofere o imagine corectă a protestatarului prin raportare la putere, 
dar şi la restul societăţii. Comportamentul mulţimii care protestează corespunde, mai 
ales în etapele de început ale manifestaţiilor, caracterizării prin patru aspecte esenţiale 
identificate de către Charles Tilly: un grup onorabil ( ), unitar (unijied), 
numeros ( ) şi angajat ( ) - prescurtat în engleză sub forma WUNC 
( Sava, 2014). Desigur, odată cu mişcările de protest faţă de putere asumate, cu 
Piaţa Universităţii, în speţă, începe o permanentă bătălie de imagine între cei care sus
ţin şi exercită dreptul paşnic la protest, pe de o parte, şi autorităţi, politice şi poliţieneşti, 
atente în special la actele de violenţă, de încălcare a legii, de vandalism sau de stigma
tizare a puterii. Astfel, în volumul coordonat de Irina Nicolau se consemnează faptul 
că, în Piaţa Universităţii, lumea era „extrem de atentă să nu se insinueze că s-ar comite 
acte de vandalism. Ceea ce bineînţeles că nu i-a împiedicat pe ăştia de la televizor să 
afirme că au fost acte de vandalism, unde Dumnezeu le-au văzut, că io n-am văzut nimic 
de genu acesta" (Nicolau, 1997, p. 13). Acest moment pare să fi marcat şi începutul unui 
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război mediatic, în care au ajuns să se folosească toate armele, permise şi nepermise, 
morale şi imorale, într-o epocă în care şi-au făcut aparţia fenomenele/ake news şi deepfake 

Aşadar, protestatarii îşi caută ancore - în istorie şi în literatură, spre exemplu - prin 
care să crească impactul, ecoul şi, nu în ultimul rând, legitimitatea acţiunii şi a mesa
jului lor. Dacă este să vorbim de personalităţi istorice, desigur, figura invocată la fiecare 
protest este aceea a lui Vlad Ţepeş - care, în ciuda faptelor istorice uneori controversate 
şi a nefericitei legături cu personajul literar Dracula, are o imagine eminamente pozitivă 
în mentalul colectiv al românilor, o imagine de apărător al dreptăţii sociale şi de erou 
naţional. Aşadar, mesaje care citează, în proporţii diferite, bine-cunoscutele versuri 
eminesciene evocând tocmai spiritul justiţiar al voievodului, se pot vedea aproape la 
fiecare manifestaţie de protest (,,Cum nu vii tu, Ţepeş-Doamne, ca, punând mâna pe 
ei,/ Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,/ Şi în două temniţi large cu de-a 
sila să-i aduni,/ Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!"). Pe lângă acestea, figura 
lui Ţepeş este reprodusă în diverse dimensiuni, uneori de-a dreptul impresionante, iar 
alături de mesajele ce o însoţesc ( de exemplu : ,, V-am lipsit? ") este considerată o vaj
nică purtătoare de mesaj al protestatarilor. 

Chiar dacă Revoluţia de la 1989 a marcat momentul zero al democraţiei româneşti, e 
greu de postulat înrădăcinarea în ea a mişcărilor de protest ce au urmat. Istoric da, desi
gur, punctul de ruptură şi de schimbare epocală a fost acela. Apoi, fenomenul „Piaţa 
Universităţii" a sancţionat încercarea de metamorfozare a regimului comunist şi de men
ţinere la putere, generând, din partea statului, reacţii de o agresivitate considerată total 
nejustificată şi inacceptabilă. Această „corecţie" formală, dar şi optimismul poporului, 
născut din naivitatea şi din lipsa lui de experienţă politică, pot fi considerate cauzele 
pentru care aceste două momente cruciale din istoria României au fost urmate de mai bine 
de un deceniu de relativă linişte în rândul societăţii civile, cel puţin la nivelul manifesta
ţiei de protest în spaţii publice (Mărgărit, 2016). Astfel, începutul deceniului al doilea din 
acest secol se poate considera un nou moment zero pentru democraţia românească, unul 
al cetăţeanului conştient de locul său în societate, de poziţia sa şi de drepturile sale în 
raport cu puterea, care a asimilat experienţa a trei decenii de democraţie mai mult sau 
mai puţin originală, raportându-se în acelaşi timp, rapid şi direct, la evoluţia societăţii 
civile din alte ţări şi integrând progresul tehnologic la nivelul mijloacelor de comunicare 
şi al creării de mesaj. Ca urmare, nu se poate spune că a fost o evoluţie constantă a socie
tăţii civile româneşti, curgând- cum ar fi fost firesc - de la momentul 1989, ci o emergenţă 
a spiritului civic cauzată de performanţele clasei politice şi construită prin toţi factorii 
menţionaţi mai sus. Totuşi, faptul de maximă importanţă în această relaţie temporală şi 
socială este asumarea constantă a momentului 1989 de către protestatari, recunoaşterea 
Revoluţiei ca momentul zero al democraţiei româneşti şi reverenţa în faţa celor care s-au 
sacrificat pentru a pune capăt regimului comunist în România. 

Raportările, în timpul manifestaţiilor de protest, la acest moment epocal pentru 
România sunt foarte diverse. Unele sunt pesimiste şi sugerează că, în ciuda evenimen
telor dramatice de atunci, fundamental nu s-a schimbat nimic: ,,Păcat, păcat de sângele 
vărsat" e un slogan recunoscut ca făcând trimitere la Revoluţie, chiar în lipsa vreunei alte 
indicaţii în acest sens. Mesaje precum „24 decembrie 1989. Ai murit degeaba tată" aduc 
în piaţă drama personală, sacrificiul personal, în aceeaşi idee, a perpetuării imposibil 
de stopat a comunismului. Desigur, mesajele referitoare la Revoluţie merg până în 
capătul opus al spectrului, invocând momentul zero al democraţiei româneşti ca punct 
de reper al schimbării. ,,Eroii nu mor niciodată", ,,Bunicii la război/ Părinţii la revoluţie/ 



366

Imnul golanilor

Live long and prosper
Live long and protest

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

Este rândul nostru", ,,Ei au murit/ Noi nu uităm/ Voi plecaţi", ,,Mai facem o revoluţie/ 
Din lipsă de evoluţie" şi, desigur, ,, Ultima soluţie/ Înc-o revoluţie" sunt mesaje care 
asumă momentul 1989, îi recunosc importanta şi se raportează la el ca la unul de succes 
în lupta împotriva sistemului. 

La nivel de limbaj al protestului, începând cu „Piaţa Universităţii" s-a produs un 
fenomen care marchează, probabil, un nou pas în formarea conştiinţei cetăţeneşti a 
românilor : reacţia la condamnarea protestelor de către autorităţi. Manifestanţii au 
început să îşi asume, cu oarecare mândrie, invectivele care le erau adresate de către 
politicienii de la putere. , al lui Cristian Paţurcă, apărut în timpul mani
festaţiilor din Piaţa Universităţii, relevă din plin acest fapt (,,Mai bine haimana, decât 
trădător,/ Mai bine huligan, decât dictator,/ Mai bine golan, decât activist,/ Mai bine 
mort, decât comunist"). Huligani erau catalogaţi de către Nicolae Ceauşescu timişorenii 
care au început Revoluţia în decembrie 1989, iar Ion Iliescu îi numea pe cei care rezis
tau în Piaţa Universităţii golani şi haimanale. Departe de a încerca să se justifice şi să 
nege acuzaţiile aduse, asumarea calificativelor adresate de politicienii vremii a devenit 
o practică a protestatarilor şi, în acelaşi timp, o altă cale de a-şi manifesta atitudinea 
faţă de putere (,,Golanii de aici sunt huliganii din 21 decembrie", ,,Golani din toate 
ţările, uniţi-vă!" - Piaţa Universităţii; ,,#REZISTĂM pentru golanii din 89", ,,În '89 
eram huligani, în '90 golani, acum răgălii, mulţumim conducerii! ", ,,Golan 2.0", ,, 1990 
Golan, 2012 Ciumpalac, 2017 Soroşist", ,,Golan de diaspora", ,,Golan de Shanghai" -
protestele anti-OUG 13 şi cele care au urmat în sprijinul justiţiei). Aşadar, se constată 
o asumare deschisă şi repetată a evenimentelor din 1989-1990 în toate dimensiunile ce-i 
caracterizează pe manifestanţii de atunci. 

Multe elemente au fost sau au devenit importante pentru români şi multe dintre 
acestea sunt evocate în mesajele de la proteste, referirile la sfera literară, română sau 
internaţională, fiind prelucrate într-un mod amuzant sau creativ, subtil sau agresiv, doar 
prin cuvinte sau în combinaţie cu imagini (,,Şi Ion Creangă a plătit pentru cireşele 
furate", ,,Apel către lichele: Căraţi-vă!", ,,La mulţi ani cu sănătate/ Şi-un veac de 
singurătate!", ,,De zeghe în lanul de secară" sau „De zeghe în lanul de săsecare"). În 
acelaşi timp, celebrul „Eu cu cine votez?" renaşte cu fiecare moment electoral, iar dacă 
acesta se întâmplă să fie precedat de proteste, caragialiana întrebare apare pe pancarte, 
pe bannere, în graffiti sau în proiecţii pe clădiri. Apelul la personaje celebre din filme 
are, în general, efectul scontat, atrăgând atenţia publicului. Darth Vader poartă pancarte 
cu inscripţii precum: ,,Liviu, I am your father"; sau „Dragnea mi-a promis Ministerul 
Justiţiei". Iar personajul Spock îşi schimbă salutul ( ) în slogan 
( ) . De asemenea, reclamele celebre sunt reproduse în formă, cea 
pentru Coca-Cola, de exemplu, fiind recunoscută de toată lumea, dar cu mesaje schim
bate (,,Împarte o cianură cu Ponta" sau „Enjoying Corupţie since 1989"). 

Desigur, modul în care românii se raportează la ei înşişi, dar şi la străinătate a 
căpătat tot mai multă importantă după momentul 1989. Dacă atunci se scanda „Românii 
nu sunt laşi" sau „Noi suntem români", în timp mesajele s-au nuanţat, reflectând rea
litatea socială a migraţiei şi raportarea la civilizaţia occidentală, tot mai accesibilă şi 
mai familiară românilor (,,Vrem o ţară ca afară", ,,România e UE", ,,EU, I don't want 
to Liviu", ,,Vrem o şcoală ca afară/ Dar o vrem la noi în ţară"). 

O sferă faţă de care raportarea protestatarilor s-a schimbat mult în timp este cea 
religioasă. La şi după Revoluţia din 1989, una dintre primele dimensiuni recuperate în 
mod deschis şi asumat de către societatea românească a fost cea religioasă. Cel mai 
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celebru slogan al acelui moment este, probabil, ,,De Crăciun, ne-am luat raţia de liber
tate", care face referire atât la crunta realitate a vieţii de zi cu zi în comunism, cât şi 
la una dintre sărbătorile cele mai importante ale creştinătăţii. Liberi să-şi exprime 
credinţa şi speranţa în Dumnezeu, românii au invocat pedeapsa divină inclusiv pentru 
regimul căruia îi fuseseră victime (,,Auzi-ne, Doamne, şi ne miluieşte/ Comunismul 
pedepseşte"), adaptând rugăcini şi colinde pentru a-şi transmite mesajul (,,Ceauşescu, 
Anul nou, flori dalbe, flori de măr/ O să-l facă în cavou, flori dalbe, flori de măr"). Pe 
valul proaspăt recâştigatei libertăţi religioase, Biserica Ortodoxă Română a devenit una 
dintre instituţiile care se bucurau de cea mai mare încredere în rândul populaţiei, menţi
nându-şi mulţi ani această poziţie. Lucrurile au început să se schimbe în momentul când 
tot mai mulţi cetăţeni au adus în atenţie caracterul laic al statului român, în discuţii legate 
de o religie oficială a statului, relaţia dintre religie şi învăţământ sau repartizarea fondu
rilor publice. Astfel, ,, Vrem spitale, nu catedrale" a fost un slogan care a apărut la foarte 
multe proteste, mai cu seamă după decizia construirii, la Bucureşti, în mare parte din 
fonduri publice, a Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Naţională). Un semnificativ 
moment de ruptură a apărut între societatea civilă şi Biserică în noiembrie 2015, odată cu 
tragedia de la clubul Colectiv, când o seamă de preoţi au condamnat victimele care au 
decedat în incendiu sau în perioada care i-a urmat, unii prelaţi transmiţând această infor
maţie chiar şi în cadrul orei de religie din şcoli, în care li se comunica elevilor că muzica 
rock e satanistă şi are menirea de a-i îndepărta pe oameni de valorile creştine. Chiar dacă 
Biserica Ortodoxă a revenit asupra acestei atitudini, încercând, cel puţin la nivel de ima
gine, să-şi corecteze raportarea faţă de evenimentele de la Colectiv, răul era făcut, iar 
mesaje precum: ,,Eu ascult muzică rock şi nu sunt satanist", ,,18.000 de biserici, 425 de 
spitale/ Şi stăm şi ne uităm la fraţii noştri cum mor pe trotuare ... " au făcut parte constant 
din protestele care au dus la demisia guvernului de atunci. Raporturile dintre Stat şi Biserică 
sunt puse tot mai mult sub semnul întrebării de către societatea civilă şi de către presă, 
caracterul laic al statului român fiind invocat adesea. 

Pentru societatea românească, împovărată de grijile tot mai mari ale vieţii de zi cu 
zi, atenţia faţă de mediul înconjurător a lipsit aproape cu desăvârşire după Revoluţie. 
Asta până la cele mai mari demonstraţii de după 1989, care au scos zeci de mii de 
oameni în stradă pentru cauza „Roşia Montană". Opoziţia ONG-urilor care au ţinut în 
loc proiectul minier propus de canadienii de la Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) 
a fost întărită de o largă reprezentare în stradă a societăţii civile, care a înţeles riscurile 
implicate de acest proiect. ,, Vrem natură, nu cianură" sau „Legea distrugerii Roşiei 
Montane. Nu în numele meu" au fost sloganuri recurente la aceste manifestaţii care, la 
dimensiuni mai reduse sau mai extinse, s-au desfăşurat ani la rând. 

În afară de aceste manifestări, relaţia protestatarului (caracterizat, în principal, ca 
educat, citadin, angajat în activităţi profesionale şi de petrecere a timpului liber specific 
urbane) cu sfera naturală se reduce la invocarea în piaţă a diverselor animale, cu trăsă
turile care le sunt recunoscute. La momentul „Piaţa Universităţii", Ion Iliescu era 
sancţionat pentru lipsa lui de onestitate, după ce declarase că Frontul Salvării Naţionale 
nu va deveni partid politic (,,Iliescu-a fost cu noi, vulpoi"). Porcul e menţionat cutră
sături în general negative, de la „Crăciun fără porc" la Revoluţie, la „Casa Po(rc) 
porului", alături de imaginea Palatului Victoria, la protestele din 2017-2018 - o conotare 
care se potriveşte, de altfel, cu cea prezentă în mentalitatea populară a românilor (Coman, 
1986). Tot negativ este conotat şi şobolanul, care este asociat adesea cu numele politi
cianului Călin Popescu Tăriceanu (,, Tăriceanu şobolanu"). Cucuveaua este o pasăre care 
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semnifică moartea sau este cel puţin aducătoare de veşti rele, atât în cultura tradiţională 
românească, cât şi în cea europeană. Scandarea care s-a auzit la protestele din 2012 
(,,La Palatul Cotroceni cântă cucuveaua/ Băsescu şi cu ai lui şi-au găsit beleaua"), în 
ciuda tonului aparent vesel, are un potenţial ameninţător şi prevestitor de evenimente 
negative. Fără a avea vreo conotaţie specială în mentalul poporului român, cum e şi 

firesc, de altfel, elefantul a fost invocat după referirea făcută de către preşedintele Klaus 
Iohannis în şedinţa de guvern la cele două proiecte de lege vizând amnistia, respectiv 
modificarea codurilor penale, pe care le-a denumit elefanţi. (,,Sunt doi elefanţi în încă
pere".) Au apărut atunci şi mesajele legate direct de această calificare a celor două 
proiecte de ordonanţă : de la jucării de pluş în formă de elefanţi la mesaje precum: ,, Vi 
se vede trompa ! ", care sugerau că populaţia a înţeles planurile guvernului de la momen
tul respectiv. Interesantă este situaţia câinelui, un animal foarte prezent în imaginarul 
poporului român, conotat pozitiv, ca simbol al loialităţii, în primul rând (Coman, 1986). 
În timpul protestelor, câinele a primit valente pozitive, dar şi negative. Astfel, anunţurile 
de închiriere a câinilor pentru protest aduceau o notă amuzantă, pozitivă, faţă de aceste 
animale, aşa cum a fost, de altfel, şi folosirea câinilor ca suport al mesajelor de protest, 
adesea în legătură directă cu ei (,,Jos labele de pe justiţie! ", ,,Îmi vine să urlu", ,,Sunt 
negru de supărare" sau „ Where' s my money ? " - cu referire la zvonurile conform cărora 
participarea protestatarilor, dar şi a câinilor, la manifestaţii ar fi fost plătită). Sugestiv 
este faptul că, atunci când se fac referiri negative la acest animal, el nu este numit câine, 
ci javră (,,Ieşi afară, javră ordinară! " - protestele poliţiştilor împotriva preşedintelui 
Traian Băsescu). Interesant este mesajul în care apar în paralel ambele referiri, cea 
pozitivă şi cea negativă, plasând, de altfel, omul corupt sub nivelul animalului (,,30 de 
lei de câine, 200.000 de lei de javră" - cu referire la pragul propus pentru abuzul în 
serviciu prin modificările legislative ce făceau parte din celebra OUG 13). 

Pentrn vizualizarea 11nagn111, vă rugă1n să consultati 
' 

volu1nul m. 2 al Enciclopediei imaginarii/or din 

România. Vohnnul a fost publicat la Editura Poliro1n în 

anul 2020 ŞI poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://,;\,,,..,~vw-.poliro1n.ro/vveb/polironv'carti/-/ carte/7370. 

O sferă importantă de raportare pentru români, tocmai pentru cei urbanizaţi, de data 
aceasta, este aceea a sportului. Una dintre puţinele consolări din vremea comunismului, 



369LIMBAJUL PROTESTULUI CETĂŢENESC 

sportul a ocupat un spaţiu tot mai larg în imaginarul românesc, stimulat atât de unele 
remarcabile victorii din perioada comunistă, cât şi de intensa activitate de club, la toate 
nivelurile de vârstă, din aceeaşi perioadă. Nu este o surpriză aşadar că poate cel mai 
frecvent scandată lozincă a Revoluţiei a fost „Ole, ole, ole, ole, Ceauşescu nu mai e ! ", 
reluată la momentul „Piaţa Universităţii" sub forma: ,,Ole, ole, ole, ole, Frontu-acesta 
ce mai e? Pecere ! ", iar mai târziu: ,,Ole, ole, ole, ole, ole/ O dorinţă sinceră/ România 
liberă ! ". Finalul posibil al unui proces în justiţie a fost de asemenea anticipat cu mesaje 
de genul: ,,Liviule, încălzeşte-te că intri". 

Toate ariile menţionate mai sus sunt extrem de relevante pentru modul în care ima
ginarul social al poporului român se reflectă în faptele de limbă legate de manifestările 
de protest, iar această relevanţă provine din mai multe aspecte : 1) ele reflectă structura 
eterogenă a participanţilor la proteste, reuniţi de scopul acestora, dar reprezentând o 
vastă diversitate de profesii, experienţă în relaţie cu străinătatea, categorii de vârstă etc. ; 
2) se observă o remanenţă a unor elemente definitorii pentru conştiinţa poporului român, 
cum este raportarea eminamente pozitivă la Biserică, până la momentul Colectiv. În 
ciuda modernizării rapide a societăţii româneşti, unele aspecte se modifică mai greu, 
dar probabil ireversibil ; 3) în acelaşi timp, în special datorită generaţiilor tinere, o 
raportare imediată la elemente de modernitate, începând cu mijloacele tehnologice ino
vatoare şi terminând cu raportarea la muzică sau filme, se reflectă în mesajele din stradă ; 
4) mesajele protestatarilor integrează momente şi personalităţi semnificative din istoria 
şi cultura noastră, cu un focus aproape obsesiv pe imaginea lui Vlad Ţepeş şi o revalo
rificare permanentă a Revoluţiei de la 1989. 

Impactul actului de protest 

Misiunea principală pe care protestatarul şi-o asumă este aceea de a determina schimbări 
sau acţiuni imediate din partea puterii, pentru realizarea cărora mijloacele normale de 
influenţare au fost epuizate. Manifestanţii reacţionează la decizii cu care nu sunt de 
acord şi despre care sunt convinşi că nu au cum să fie benefice pentru guvernarea sta
tului. Se identifică, la nivelul protestului, modelul britanic, pe de o parte, orientat către 
anticiparea contestării prin intermediul reformelor, şi cel francez, pe de altă parte, de 
angajare a schimbării ca urmare a protestelor. ,,De aceea se spune că Franţa a dat lecţii 
despre revoluţie, iar Marea Britanie despre democraţie." (Sava, 2014) În cazul mişcări
lor din România la care ne-am referit aici, nu se poate spune că a fost urmat unul 
dintre aceste modele. Reformele nu s-au produs, dată fiind lipsa cvasitotală a autorităţii 
din procesul de dialog, iar în ceea ce priveşte schimbarea ca urmare a protestelor, aceasta 
s-a realizat doar la momentul 1989 ( cel puţin în imaginea de ansamblu şi de suprafaţă 
a peisajului politic românesc). În rest însă, protestele nu au reuşit decât să întârzie sau 
chiar să împiedice luarea unor decizii de către autorităţi, iar după cazul Colectiv s-a 
ajuns la demisia guvernului. Schimbări de profunzime însă nu s-au produs. După eşecul 
OUG 13, cei de la putere au încercat să găsească alte mijloace de a-şi impune deciziile 
asupra cărora conveniseră, iar după căderea guvernului Ponta, în 2015, nu se înregistrează 
o creştere a eficienţei actului de guvernare şi a sistemului administrativ însuşi. În mod 
paradoxal, după protestele spontane, ambele tabere câştigă acelaşi lucru : timp - cei de 
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la putere pentru a găsi alte căi de a-şi impune deciziile, iar cetăţenii pentru a opri tem
porar răul cel mai mare şi iminent. 

Dincolo de efectul imediat, care de obicei este obţinut în urma mişcării de protest 
stradal, pot exista consecinţe şi la nivelul educaţiei participantului la demonstraţie sau 
chiar şi numai al privitorului pasiv. ,,Efectele secundare" de această natură privesc 
formarea cetăţeanului, conştientizarea de către acesta a rolului pe care îl are ca membru 
al societăţii şi ca partener al puterii, precum şi construirea unui sentiment de solidaritate 
faţă de restul societăţii. În ale sale lecţii despre secolul XX, Timothy Snyder aduce în 
atenţie importanta pe care o are îndeplinirea nu doar cu pricepere, ci şi cu responsabi
litate a îndatoririlor profesionale. ,,Când conducătorii politici oferă un exemplu negativ, 
angajamentele individuale faţă de buna practică profesională sporesc în importanţă. Este 
greu să răstorni un stat de drept fără avocaţi sau să organizezi procese de faţadă fără 
judecători." (Snyder, 2018, p. 47) Bannere uriaşe cu un mesaj similar au apărut, la 
mijlocul anului 2018, pe poduri şi şosele din Braşov şi din Bucureşti (,, Trezeşte-te şi 
ieşi în stradă. Dictatura a fost instaurată întotdeauna prin lege"). Chiar dacă mesajul 
poate fi considerat exagerat în absolutismul său (la urma urmei, instaurarea dictaturii 
ca urmare a unor lovituri de stat este şi ea posibilă), educarea cetăţeanului (desigur, nu 
formală, ci la nivelul simţului critic şi al responsabilităţii ca membru al societăţii) repre
zintă un efect semnificativ al acestor mişcări de protest. Cu greu se poate spune că 
aceste elemente au făcut parte din educaţia sistemică a generaţiilor aflate în etapa stu
diilor la momentul Revoluţiei sau după aceea. Aşa încât, o asemenea educaţie cetăţe
nească este considerată necesară pentru o raportare normală, conştientă şi responsabilă 
a cetăţeanului la forţele de guvernare. 

Pentru vizualizarea 
. . .... 
11nag1n11, vă rugă1n să consultaţi 

v ohnnul nr. 2 al E nciclop ediei imaginariilor din 

R ornânia. V ohunul a fost publicat la Editura Polir01n în 

anul 2020 ş1 poate fi achiziţionat de a1c1: 

https ://W\-V\V. polir01n. ro/we b /polir01n/ carti/-/ carte/73 7 O. 

Acelaşi Timothy Snyder aduce în atenţia cititorilor săi exemplul lui Carl Schmitt, 
jurist nazist, care explica esenţa guvernării fasciste ca distrugere a regulilor prin con
centrarea asupra ideii de excepţie - se inventează o convingere generală conform căreia 
momentul prezent ar fi unul excepţional, după care se transformă respectiva stare de 
excepţie în una de urgenţă permanentă. Ulterior, cetăţenii îşi vând libertatea adevărată 
pe o siguranţă falsă. Astfel, afirmă Snyder, cei care te asigură că nu poţi obţine siguranţa 

renunţând la libertate vor de cele mai multe ori să te priveze de amândouă (Snyder, 
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2018). Într-un asemenea context, o pancartă cu mesajul „Fără o justiţie independentă 
nu există libertate" capătă şi ea funcţie de manual. 

„Când injustiţia devine lege, nesupunerea devine datorie." Aceste cuvinte i-au fost 
atribuite lui Thomas Jefferson, deşi nu s-a putut confirma vreodată cu certitudine că 
i-au aparţinut. Adus în stradă, acest mesaj se vrea şi el o lecţie pentru protestatari, dar 
şi pentru cei mai puţin interesaţi de viata politică şi publică a societăţii în care trăiesc. 
Obedienta nu trebuie practicată necondiţionat, iar deciziile celor de la putere, care 
privesc viata de zi cu zi a tuturor cetăţenilor unui stat, trebuie puse permanent sub 
semnul întrebării (Dohotaru, 2012). 

Educaţia cetăţenească se face şi în sensul îndemnului la exercitarea drepturilor cetă
ţeneşti. Astfel, după momentul OUG 13, unul dintre cele mai importante mesaje din 
timpul protestului era: ,,Data viitoare, hai cu toţii la votare!", ,,Ieşi la vot, pentru că 
schimbările nu se fac singure", ,,Eu pe 26 mai votez. Tu ce faci?" - şi alte variante ale 
aceluiaşi mesaj. Putem identifica, în cauzalitatea protestelor din România, acele emoţii 
despre care Marshall Ganz spunea că sunt cele care conduc la acţiune şi dezvoltă atitu
dinea potrivită pentru participare: furia, impulsul, urgenta, solidaritatea, speranţa şi mai 
ales sentimentul că prin implicarea personală se poate schimba ceva ( Sava, 2014). 

Revoluţia din decembrie 1989 a fost un moment istoric care s-a împlinit, în cele din 
urmă, numai prin solidaritatea celor care au ieşit în stradă. Din 16 până în 20 decembrie, 
timişorenii au reuşit să menţină protestul împotriva regimului comunist prin faptul că 
au ieşit în stradă în fiecare zi, în număr tot mai mare, în ciuda represiunii armate. Abia 
din 21 decembrie manifestările de protest au debutat în alte oraşe din ţară, creându-se 
astfel un val ce nu a mai putut fi stăvilit. Ce s-a cerut la Timişoara, apoi la Bucureşti, 
la Cluj şi în alte oraşe a fost solidaritate - între manifestanţi, dar şi din partea forţelor 
armate, prin mesaje precum: ,,Nu trageţi în popor", ,,Şi noi am fost soldaţi/ Şi nu am 
tras în fraţi" - sau celebrul „Armata e cu noi!". La momentul „Piaţa Universităţii", 
experienţa Revoluţiei era deja integrată şi devenise punct de reper pentru acţiunile de 
protest, fapt regăsit în mesaje precum: ,,Veniţi cu noi/ Ca pe două'ş'doi", ,,Nu puteţi 
să ne ucideţi pe toţi" sau „ Timişoara, nu uita/ Noi suntem salvarea ta". Mesajul de 
solidaritate a devenit nu doar explicit, ci şi unul dintre cele mai importante transmise 
cu ocazia protestelor pentru Roşia Montană: ,,Uniţi salvăm Roşia Montană", extins 
apoi la „ Uniţi salvăm Munţii Apuseni" şi în final „ Uniţi salvăm toată România", dar 
şi la amarul „ Uniţi salvăm ce mai apucăm". Desigur, celebrul „Ieşiţi din casă, dacă vă 
pasă" s-a auzit la fiecare dintre manifestările de protest discutate aici. 

Unul dintre cele mai importante efecte ale protestelor, mai ales ale celor din ultimul 
deceniu, a fost crearea conştiinţei faptului că este necesară o stare de veghe a cetăţea
nului în raport cu cei care exercită puterea. Starea de trezie, de mobilizare, de suprave
ghere permanentă a puterii e anunţată la fiecare protest, iar metodele de a ocoli, de a 
tempera sau măcar de a amâna reacţia opiniei publice par a avea tot mai puţine şanse 
de succes (a se vedea adoptarea OUG 13 duminica, în miez de noapte, cu o reacţie 
imediată din partea societăţii civile). ,,Ne-am trezit", cu varianta „Neam trezit", ,,Nu 
ne oprim!", ,,Nu renunţăm!", ,,Nu cedăm!", ,,Zi de zi aici vom fi! ", ,,Noapte de 
noapte cerem dreptate", ,,Rezistăm/ Nu cedăm!" şi alte variante ale acestor mesaje au 
scos şi au ţinut oamenii în stradă cu ocazia fiecărui protest, comunicându-le celor de la 
putere că trebuie să-şi desfăşoare actul de guvernare sub ochiul vigilent al cetăţenilor, 
în slujba cărora, de altfel, se află. 


