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înţelege conflictul atât din perspectiva 
republicană (ostilă stăpânirii britanice) cât 
și din cea loialistă (pro-britanică). 

În locul unor ghizi care să recite infor-
maţii memorate din cartea de istorie sau 
din ziare și să prezinte cu aer ipocrit așa-
zise „povești de război“ culese de pe la prie-
teni și rude, stafful Coiste na n-Iarchimi 
este format în cea mai mare parte din 
ghizi care au trăit conflictul din Irlanda 
de Nord... cu pușca-n mână. 

Foștii deţinuţi din tabăra republicană 
sau loialistă și-au pus la gât ecusonul de 
îndrumători turistici și povestesc, pe viu, 
despre viaţa într-un oraș divizat cândva în 
două tabere. Dacă te aștepţi la un tur clasic, 
în care să auzi mai mult despre motive 
arhitecturale victoriene și parcuri în stil 
edwardian, o să fii dezamăgit. Dimpotrivă, 
„Turul politic al Belfastului“ va fi o experi-
enţă răscolitoare. Experienţa merită, însă, 
cu prisosinţă cele zece lire sterline pe care 
le plătești pentru un bilet. 

Bani din iStORiE. De la „senzațional, 
tranșant,  palpitant“ și până la „imoral, 
revoltător, criminal“ nu este decât un 
singur pas. Nu toată lumea își dorește să 
facă turism cu un fost luptător paramilitar 
și sunt destule voci care etichetează turu-
rile drept „turism sumbru“. Seamus Kelly, 
coordonatorul Coiste Political Tours, 
rămâne, însă, ferm pe poziţie: „Ideea 
tururilor politice ne-a venit când un grup 
de profesori americani au vizitat orașul și 
au cerut în mod expres să fie duși să vadă 
Belfastul de Vest (n.r. zona republicană)“. 
De atunci, nu doar turiști, ci și școli întregi, 

licee și universităţi din toată lumea au făcut 
turul unui oraș care are încă rănile însân-
gerate. Deși nu vrea să nominalizeze niciun 
ghid, Kelly confirmă că o parte dintre 
aceștia au fost militanţi de marcă în lupta 
republicană, foști prizonieri în Long Kesh, 
închisoarea între ale cărei ziduri roase de 
mucegai și-au trăit zecile de ani de detenție 
majoritatea membrilor IRA. Long Kesh 
este și locul unde, în 1981, eroul republican 
Bobby Sands și alţi nouă membri IRA au 
ţinut o grevă a foamei până la moarte 
pentru redobândirea statutului de deţi-
nuţi politici. La acea vreme, „doamna de 
fier“, Margaret Thatcher, refuza să acorde 
acest statut membrilor condamnați ai 
mișcărilor paramilitare. Istoria tragică a 
pușcăriei nu a pus turiștii pe fugă, ba chiar 

dimpotrivă! Închisoarea, în prezent deza-
fectată, este asaltată de turiști, iar o vizită 
în fosta celulă a lui Bobby Sands se rezervă 
cu luni bune înainte.  

La peste 10 ani de la încheierea conflic-
tului, străzile din Belfast rămân un magnet 
pentru turiști și o sursă de venituri pentru 
„noua generaţie“ de ghizi. Turul trece și pe 
la fostul șantier naval care se va transforma, 
în următorii ani, într-un complex rezi-
denţial și turistic de top. Puţini știu că din 
barăcile ruginite ale șantierului a pornit, în 
călătoria fatală, și celebra navă Titanic. Un 
oraș cu o predilecţie spre istorii tragice, ar 
spune unii. Ca mărturie din trecut sau doar 
obiect al curiozităţii maselor, pentru indus-
tria turistică a irlandezilor vechile tragedii 
se dovedesc a fi profitabile. F

o Rană DESChiSă

Armata Republicană Irlandeză (IRA) a cunoscut, timp de un secol, diverse forme de orga-
nizare, luptând în Irlanda de Nord pentru dreptul minorităţii catolice de a avea un cuvânt 
de spus în afacerile interne ale ţării. Atât Belfastul cât şi oraşele Londonderry şi South 
Armagh au fost, în ultimii treizeci de ani, scena unor serii sângeroase de atentate şi lup-
te de stradă între Republicani (reprezentând partea catolică, naţionalistă, ostilă stăpâni-
rii britanice) şi Unionişti (reprezentând partea protestantă, loialistă). 


