Gandul – 2 iunie 2007
„Comunista sunt Eu”
2.000 de elevi din clasele V-XII au participat, între 1 martie şi 1 iunie 2007, la concursul
de eseuri şi artă grafică „Ce înseamnă comunismul pentru mine?”, organizat de Institutul
de Investigare a Crimelor Comunismului în România. 13, din totalul de 1.500 de eseuri,
au fost premiate ieri, iar 100 din cele 500 de planşe de artă grafică ce au concurat vor fi
expuse până pe 10 iunie 2007, la Teatrul Naţional din Bucureşti. Lucrările au fost
apreciate şi clasificate de Andrei Pleşu, Lucia Hossu Longin, Doru Dumitrescu şi Marius
Oprea.
Anca Bădescu, în vârstă de 18 ani, din Petroşani, a câştigat Premiul special al juriului
cu eseul „Comunista sunt Eu”. În lucrare, eleva Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”
înţelege prin „comunist” ceea ce e absurd în societatea românească, de la profesorul
care nu acceptă că elevii au o viaţă separată de şcoală şi doamna de la fisc, care te
tratează cu dispreţ, la gara, piaţa şi Poşta din Petroşani.
http://www.gandul.info/comunista.html?3934;324889

Zi de zi - 2 iunie 2007
"Ce înseamna comunismul pentru mine?"
"Ce înseamna comunismul pentru mine?" este numele concursului de eseuri organizat de
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. La acest concurs, la sectiunea
destinata elevilor din clasele V-VIII, eleva Calburean Roxana-Madalina din clasa a VIII-a
a Liceului Teoretic "Joseph Haltrich" din Sighisoara, coordonata de profesoara Bobei
Rodica, a obtinut premiul I ce consta într-un PC de ultima generatie. Festivitatea de
premiere va avea loc în data de 1 iunie 2007 la Teatrul National "Ion Luca Caragiale" din
Bucuresti.
Lucrarea premiata a elevei Calburean Roxana-Madalina poarta titlul "O fila de poveste"
si a fost selectata din peste 1500 de lucrari de catre un juriu format din Lucia Hossu
Longin, secretar general al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR),
Andrei Plesu, membru IICCR, Doru Dumitrescu, inspector general istorie in cadrul
IICCR si Marius Oprea, presedintele IICCR.
Eseurile câstigatoare ale concursului "Ce înseamna comunismul pentru mine?" vor fi
publicate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului într-un volum care va fi
distribuit unitatilor scolare de învatamânt prin intermediul Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului. (S.A.)
http://www.zi-de-zi.ro/fullnews.php?ID=23201

Cotidianul – 5 iunie 2007
Comunismul, prin ochii copiilor
De 1 iunie au fost premiati cei mai talentati copii care au prezentat in scris si in desene
perioada comunista. Inspirati de povestile parintilor ori de ale bunicilor si coordonati de
un profesor bun de istorie, copiii au uimit juriul. Organizat pe doua sectiuni, una de
eseuri, iar cealalta de arta grafica, concursul „Ce inseamna comunismul pentru mine?“,
initiat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR), a trezit
simtul critic al copiilor.
„Scopul proiectului a fost acela de a creste interesul copiilor si al tinerilor pentru istoria
recenta a Romaniei si de a-i determina sa reflecteze asupra naturii totalitare si represive a
regimului comunist din Romania“, spune Cristina Bordas, coordonator de proiect.
Stimulind cercetarea personala si creativitatea, proiectul si-a propus sa dezvolte reflectia
copiilor si a tinerilor asupra unei perioade istorice care marcheaza inca evolutia si
dezvoltarea societatii romanesti. (R.S.)

Desen de Anca Bumb,
Desen de Mihaela Pirvu, Desen de Daniel Ariciu,
clasa a XI-a la Colegiul
clasa a V-a la Scoala
clasa a VI-a la Scoala
„Mihai Eminescu“, Baia-Mare Generala nr. 150, Bucuresti Generala Breaza de Sus
http://www.cotidianul.ro/index.php?id=11261&art=29958&cHash=98be5481ee
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Născuţi
liberi

Ariciu Daniel-Constantin, Comunism
Premiul I, Sec]iunea clasele V–XII

ANCA BåDESCU, 18 ani
Premiul special al juriului

Comunista sunt Eu
– fragmente –

Comunist este profesorul care nu accept` c` elevii
au o via]` cu totul separat` de [coal` [i care pur [i
simplu nu poate \n]elege c`, uneori, este nevoie de
mai mult dec~t de voin]` pentru a reu[i s` faci ceea ce
]i-ai propus. Cel care vede \nv`]atul \ntr-un singur
sens – anume, memorarea cuvintelor sale [i reproducerea lor cu exactitatea cu care citezi, de exemplu, un
pasaj din Biblie, din Jung sau din Nietzsche. Comunist
este profesorul care pretinde ca la ora sa s` nu se vorbeasc`, s` nu se mi[te, s` nu se respire, \n ciuda faptului c` [i el, la fel ca [i elevii s`i, [tie c` acest lucru
nu se va \nt~mpla niciodat`. Cel care se r`zbun` d~nd
note exasperant de mici, indiferent de presta]ia elevi-

lor, convins c` „a f`cut dreptate“, not~nd un 6 cu
mul]umirea omului con[tient de satisfac]iile ce ]i le
ofer` o slujb` bine f`cut`.
Comuniste sunt magazinele cu miros muceg`it,
ap`s`tor, \nchis, \n ciuda faptului ca u[a e larg deschis` [i ventilatoarele pornite. Magazine cu pere]i
v`rui]i \ntr-un alb anemic, de care e[ti obligat s` te
fere[ti, dac` nu vrei ca hainele tale s` \mprumute
ceva din farmecul \nc`perii. Magazine unde doamna
de la tejghea te \ntreab` ce dore[ti, pentru ca ulterior
s`-]i spun` „avem doar aia“. O atmosfer` dincolo de
cuvinte, dincolo de timp, ce pare s` se aga]e de anumite
(Continuare \n pag. 8)

RALUCA GROSESCU,
MARIUS STAN
(IICCR)

O întrebare
ca sugestie
metodologică
Ce [tiu copiii despre comunism? Nimic, am putea
spune dac` privim manualele de istorie, \n care se discut` abstract despre sisteme totalitare, \ntr-o dezbatere
de dou` ore, pierdut` undeva \n trimestrul trei, \ntre cataloage necompletate [i examene de capacitate sau de
bac. Nimic, am putea spune, dac` citez o profesoar`
care ne scria la \nceputul lunii martie: „cum s` lansa]i
un astfel de concurs, c~nd bunicii regret` comunismul,
p`rin]ii vor s`-l uite, iar profesorii cred c` predarea lui \nseamn` politizarea [colii?“. Aproape nimic, am putea
r`spunde [i c~nd, din cele 1.500 de eseuri prezentate \n
acest concurs, c~teva zeci definesc comunismul ca pe
un „regim egalitarist de extrem` dreapt`“, iar alte c~teva zeci, ca pe „un sistem social bazat pe progresul individului, prin eliminarea propriet`]ii [i a ini]iativei private“.
Aproape nimic, inclusiv atunci c~nd observ`m \n alte
c~teva zeci de eseuri sau desene obsesia copy-paste-ului
[i \n]elegem cum g~ndirea personal` este \nlocuit` de
automatismul plagiatului. Aproape nimic [i atunci c~nd
\nt~lnim la v~nzare comunismul cool: tricouri [i imnuri \nchinate lui Che Guevara, [epci maoiste purtate
de pu[ti care n-au auzit \n via]a lor de revolu]ia cultural` sau brand-ul Casa Poporului, simbolul megalomaniei noastre na]ionale, cel mai vizitat muzeu bucure[tean,
unde ni se vorbe[te despre kilograme de aur, f`r` a fi \ns`
men]ionate costurile sociale ale acestei construc]ii.
{i totu[i, ini]iind acest concurs, am reu[it s` st~rnim
\ntreb`ri [i s` primim cel pu]in 1.000 de r`spunsuri
personale. Ce \nseamn` comunismul pentru mine, cel
n`scut dup` 1989? Pentru bunicii mei, nostalgici sau
nu, pentru p`rin]ii mei, amnezici sau nu, pentru profesorii mei, care percep sau nu predarea comunismului
drept un act politic? |ntreba]i, copiii \[i pun problema
acestui regim. {i, dincolo de amintirile nostalgice ale
celor din jur, dincolo de comunismul cool de pe tarab`,
dincolo de suferin]ele pe care le-au descoperit citind
sau interviev~nd oameni, ace[ti adolescen]i g`sesc \n ei
\n[i[i resurse pentru a condamna un regim care a interzis g~ndirea, a promovat resemnarea [i a privat oamenii de libertate.
Demersul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului \n Rom~nia nu este \ns` suficient pentru a
\nlocui programele [colare [i a deschide dezbaterea \ntr-un cadru institu]ionalizat. Iar deseori, discutarea,
(Continuare \n pag. 2)
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MARIUS OPREA (pre[edintele IICCR )

Ei vor judeca

De ce a]i demarat acest concurs?
Pe l~ng` latura sa de cercetare [i documentare a
ceea ce s-a petrecut \n timpul regimului comunist, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului \n Rom~nia are [i o dimensiune educa]ional`.
Practic, la noi \n ]ar` s-a vorbit foarte pu]in despre
natura comunismului. Tocmai de aceea, planeaz`, din
punctul meu de vedere, un mare pericol, legat de lipsa

Sec]iunea Art` Grafic`
Membrii juriului:
• {tefan C~l]ia, artist plastic
• Adrian Br`iescu, inspector în cadrul MEdC
• Oana T`nase, critic de art`

Premii:
Premiul special al juriului – Gogu
Gabriela, clasa a V-a, {coala General` nr.
176, Bucure[ti
Sec]iunea I – Clasele V–XII
• Premiul I – Ariciu Daniel-Constantin,
clasa a VI-a, {coala General` Breaza de
Sus
• Premiul II – Daia Diana, clasa a XII-a,
Colegiul
Na]ional
„Iulia
Ha[deu“,
Bucure[ti
• Premiul III – P\rvu Mihaela, clasa a V-a,
{coala General` nr. 150 „Sf. Elefterie“,
Bucure[ti
• Premiul de popularitate acordat de
cercet`torii IICCR – Lazea-Postelnicu
R`zvan, clasa a XII-a, Colegiul Na]ional
„Moise Nicoar`“, Arad
• Men]iune – Modac Iohanna, clasa a

de informa]ie, care conduce la cultivarea sentimentului
de nostalgie. P`rin]ii sunt nostalgici dup` o lume pe
care copiii lor nu o cunosc, iar singura lor percep]ie asupra a ceea ce s-a petrecut \nainte de 1989 este cea a p`rin]ilor.
La nivelul educa]iei, dac` ar fi s` not`m pe o scal`
de la 1 la 10 ceea ce s-a f`cut, nu am putea da mai mult
de nota 2. |n manualele de istorie se vorbe[te destul de
pu]in despre comunism [i despre natura sa criminal`.
{i, oricum, astea sunt lec]iile de la sf~r[itul manualului, care ajung s` fie predate spre sf~r[itul semestrului
– dac` ajung s` fie predate.
Am \ncercat s` \i l`s`m pe copii s` cerceteze ei, s`
descopere singuri. |n acest supliment sunt prezentate
practic r`spunsurile lor la o \ntrebare: ce cred ei, ce-[i
imagineaz` ei, copiii, despre comunism. Desenele sunt
relevante din acest punct de vedere, la fel [i textele.
Unele texte sunt, dup` p`rerea mea, de o calitate a
scriiturii care demonstreaz` cel mai bine faptul c` ei
sunt interesa]i cu adev`rat s` g`seasc` r`spunsuri.
Copiii condamn` comunismul?
Eu cred c` genera]ia noastr` a ratat [ansa de a condamna \n mod real comunismul, chiar dac` la nivel politic condamnarea a avut loc deja. Adev`rata condamnare o vor da \ns` ei. Pentru c` ei n-au fost nici un moment contamina]i, nu au tr`it \n acea perioad`, nu au

VII-a, {coala General` „Avram Iancu“,
Satu Mare
• Men]iune – Onoiu Elena Camelia, clasa
a VI-a, {coala de Arte [i Meserii „Gh.
P`nculescu“, V`leni de Munte
• Men]iune – Matea M`d`lina, clasa VI-a,
{coala nr. 18 „Sf. Dumitru“, Craiova
• Men]iune – Bumb Anca Emilia, clasa a
XI-a, Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu“,
Baia Mare
• Men]iune – Ilie[u Iulian, clasa a VII-a,
{coala General` „Ovidiu Mulea“, Aiud
Sec]iunea II – Clasele IX–XII
din liceele de art`
• Premiul I – Pop Radu Cristian, clasa a
IX-a, Liceul „Nicolae Tonitza“, Bucure[ti
• Premiul II – Igre] Ioana Raluca, clasa a
XII-a, Colegiul Na]ional „Avram Iancu“,
Brad
• Premiul III – Rusu Roxana Irina, clasa
a IX-a, Liceul „Nicolae Tonitza“, Bucure[ti
• Men]iune – Gherman Petru Fabian,
Liceul de Muzic` [i Arte Plastice
„Sigismund Todu]`“, Deva
• Men]iune – Petresc Lauren]iu Andrei,
clasa a VI-a, Liceul de Muzic` [i Arte
Plastice „Sigismund Todu]`“, Deva
• Men]iune – Vincze Rozalia Tunde, clasa
a IX-a, Liceul de Art`, Oradea

O întrebare ca sugestie
metodologică
(Urmare din pag. 1)

predarea, spa]iul interactiv al unei dezbateri cu iz pedagogic, ini]iativele de
genul celei care st` \n spatele proiectului nostru – sunt respinse de vortexul
educa]ional. Comunismul \nsu[i este cauza pentru care [coala rom~neasc` nu
este permeabil` la decomunizarea curricular`. El [i-a l`sat \n aceast` institu]ie vital` nu numai avatarurile materiale, dar, mai ales, semin]ele pernicioase
ale unei mentalit`]i impregnate de poltronerii diverse [i ridicole idiosincrasii.
De ce refuz`, \n fond, [coala discutarea
regimului cu pricina, prin reprezentan]ii ei? Iar aici, copiii trebuie sco[i din
discu]ie, pentru c` ei nu sunt dec~t pa-

gubele colaterale ale unui raport injust
cu istoria recent`. R`spunsul nostru
este dintre cele mai simple. Pentru c` \ntre necesitatea recuper`rii trecutului [i
utilizarea lui ulterioar` (\n scopuri social-profilactice) a trecut un timp nepermis de mare, \n care semin]ele otr`vite ale manierei comuniste de a produce
oameni (\n sens cultural) s-au desf`cut
[i au dat na[tere unor vl`stare dezorientate [i dezabuzate. Situa]ia nu e neap`rat
malign`. Dar, acela[i timp nepermis de
mare se cere pentru ca substan]ele profilactice s` aib` cu adev`rat efect asupra noilor semin]e, c`rora, cu bun`-credin]`, le-am cerut acum p`rerea.

nici un fel de experien]` – \n afar` de cea a p`rin]ilor
lor – \n leg`tur` cu comunismul.
E, dac` vre]i, cam ceea ce s-a petrecut cu Holocaustul. Holocaustul a ajuns \n memoria colectiv`, \n discu]ia public`, la destul` vreme dup` ce s-a petrecut. A
fost momentul \n care, con[tientiz~ndu-se crimele, pentru c` informa]iile despre ele existau, copiii i-au \ntrebat pe p`rin]i: „Voi unde era]i c~nd s-au \nt~mplat toate astea?“.
De fapt, acest demers al nostru demonstreaz` c` [i
la noi se va na[te aceast` \ntrebare – [i cred c` \n toate
]`rile foste comuniste se va petrece acela[i lucru. Genera]ia celor care au trimis aceste lucr`ri – este vorba de
peste 1.500 de texte – \ncepe s` con[tientizeze acest lucru. |n cele din urm`, vor \ntreba [i ei: „Voi unde-a]i
fost?“.
P~n` la urm`, este vorba despre ve[nicul conflict \ntre genera]ii, care acum are \ns` o enorm` miz` moral`. Cred [i sper c`, datorit` lor, datorit` acestor copii
n`scu]i liberi, problema condamn`rii comunismului ca
un regim criminal, a aducerii \n fa]a justi]iei a celor
care au comis crime [i abuzuri \n acei ani \[i va g`si cu
adev`rat rezolvarea. Pentru c` ei vor \ntreba, vor a[tepta r`spunsuri [i apoi vor judeca.

Sec]iunea Eseu
Membrii juriului:
• Lucia Hossu Longin, secretar general al
IICCR
• Andrei Ple[u, membru \n Consiliul IICCR
• Doru Dumitrescu, inspector general de
istorie \n cadrul MEdC
• Marius Oprea, pre[edinte IICCR

Premii:
Premiul Special al Juriului – B`descu
Anca, clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu“, Petro[ani
Sec]iunea I – Clasele V–VIII
• Premiul I – Calburean Roxana M`d`lina
– clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „J.
Haltrich“, Sighi[oara
• Premiul II – Bica Gabriel, clasa a VIII-a,
{coala de Arte [i Meserii Teregova
• Premiul III – Damian Tudor George,
clasa a VII-a, {coala de Arte [i Meserii
Teregova
• Men]iune – Barcon Adrian, clasa a VII-a,
{coala General` Lipia
• Men]iune – Constantin Alexandra, clasa

Solu]ia este poate tocmai aceast` \ntrebare, \n]eleas` ca sugestie metodologic`. A[adar, r`m~ne s` r`spundem fiecare la: Ce \nseamn` comunismul pentru noi? Copiii au r`spuns cum s-au priceput mai bine, a[a cum le-a dictat propria lor con[tiin]` sau a celor din jur.
Nu ne-am propus s` trat`m fiecare eseu
ca mijloc de a ajunge la un anumit adev`r. Dar ne-am propus s` trat`m fiecare copil ca pe un scop \n sine. Iar suma
relativ` a acestor r`spunsuri unice, irepetabile (la rigoare) trimite obsedant
tocmai la \ntrebarea fundamental` la
care ne \ntoarcem cu to]ii, ori de c~te
ori r`spunsul oferit nu ne satisface pe
deplin: Ce \nseamn` comunismul pentru
mine? Cel mai probabil, \nseamn` – \n
manier` implicit` – toate gesturile pe
care le facem \n tentativa de a executa o
recuperare exemplar` a trecutului!

Interviu realizat de Sorin Cucerai
a VIII-a, {coala General` Lucieni
• Men]iune – Ciongariu Ana – clasa a VI-a,
{coala General` nr. 19, Bucure[ti
Sec]iunea II – Clasele IX-XII
• Premiul I – Eremia Andreea, clasa a X-a,
Colegiul Na]ional „B. P. Ha[deu“, Buz`u
• Premiul II – Popa Andreea, clasa a X-a,
Colegiul Na]ional „Titu Maiorescu“, Aiud
• Premiul III – Rus Larisa, clasa a IX-a,
Colegiul Economic „Hermes“, Petro[ani
• Men]iune – Here[ Dalia, clasa a X-a,
Colegiul Economic „Th. Costescu“, TurnuSeverin
• Men]iune – Cucu Cornelia, clasa a XI-a,
Colegiul Na]ional „Elena Cuza“, Craiova
• Men]iune – Sava Valentina, clasa a X-a,
Colegiul Na]ional „Pentru Rare[“, Suceava

Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului în
România (IICCR)
Adresa: Str. Matei Voievod nr. 18,
sector 2, Bucure[ti
Telefon: +40 21 252 7556
+40 21 252 7557
Fax: +40 21 252 4860
www.crimelecomunismului.ro
www.iiccr.ro
E-mail: office@iiccr.ro

p l u s
Supliment ap`rut cu sprijinul
Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului \n Rom~nia
Responsabil de proiect: Rodica Palade;
Secretariat & contabilitate:
Cristina Sp`t`relu, Ludmila Ionescu;
Redactor responsabil: R`zvan Br`ileanu;
Corectur`: Mara {tefan;
Tehnoredactare: Nicolae Rusu.
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ROXANA-MåDåLINA CALBUREAN, 15 ani
Premiul I, sec]iunea clasele V–VII

O filă de jurnal din
„Epoca Ceauescu“
– fragmente –

M-am trezit de diminea]` [i am ie[it zgribulit` de
sub plapuma c`lduroas`. |n camer` era frig. Frig [i lini[te. Se auzeau doar tic`iturile ceasului de[tept`tor
care m` trezise dintr-un vis frumos. |n drumul c`tre
baie am pornit aparatul de radio. Dintr-o dat`, casa s-a
umplut de acordurile puternice ale unei melodii patriotice. M` gr`beam, a[a c` n-am mai pus oala cu ap` pe
aragaz la \nc`lzit [i m-am sp`lat cu ap` rece. Mii de ace
m` s`getau [i-mi puneau s~ngele \n mi[care. Am luat
de pe etajer` pasta de din]i Cristal [i am \nceput s`-mi
sp`l dantura. Nu era rea la gust, dar noi, copiii, mereu
r~deam [i strigam: „Pasta de din]i «Cristal» face din]ii
ca de cal“.
Am auzit c` \n Germania exist` past` de din]i chiar
[i \n trei culori [i periu]e de din]i care se rotesc [i func]ioneaz` cu baterii. Mi-a spus un vecin, Dieter, c` `sta-i
sas [i are neamuri acolo, dar eu cred c` minte.
Ieri i-am auzit pe doi b`tr~ni cum [u[oteau despre
unul care s-a dus la doctor [i s-a pl~ns c` \n fiecare diminea]` se treze[te cu un gust amar \n gur`, iar doctorul i-a r`spuns c` „fiecare rom~n se treze[te diminea]a
cu un gust amar“, apoi au chicotit am~ndoi \n timp ce
se uitau suspicios \n jur. Oare ce voiau s` spun`? Apoi

privirea mi-a c`zut pe o bucat` de s`pun Cheia [i m-am
g~ndit c` alt nume mai bun nici c` se putea. Cheia reprezint` rezolvarea. |n cazul rom~nilor, cheia cur`]eniei. Dieter \mi spunea c` \n Germania exist` s`punuri
cu miros de mere verzi, [ampon cu miros de pepene [i
crem` de buze cu arom` de c`p[uni, fragi [i altele. @sta
precis minte. Cum naiba s` faci [ampon din pepeni?

Am ie[it din baie [i m-am dus \n buc`t`rie, unde pe
mas` m` a[teptau o can` de ceai [i o felie de p~ine cu
unt. M-am bucurat la vederea untului. Luaser` ai mei
por]ia pe cartel` cu o sear` \n urm`. |n timp ce mu[cam
cu poft` din felia de p~ine, broboane de ap` fugeau pe
suprafa]a untului ca argintul viu. „O fi sudoarea untului cum o fi fost fr`m~ntat“, m` g~ndeam eu.

ziua aia. A fost totul minunat p~n` am ajuns la o cl`dire ur~t`, cu ni[te bariere puse-n drum care nu ne-au l`sat s` trecem. „Stai cuminte [i nu scoate o vorb`“, mi-a
spus bunica, dar cum s` nu sar ca ars` c~nd un tovar`[
\mbr`cat \n negru, cu o h~rtie \n m~n`, striga din cap`tul autobuzului: „care dracu’ e contabila aia de 12
ani?“. Mai t~rziu am aflat c` fusesem [i eu strecurat`
printre contabilii de la CPADR-ul din jude], dar nu sc`pasem de ochiul vigilent al Tovar`[ului, care totu[i m-a
iertat [i am putut s` trec de bariere, dar iertarea ne-a
luat prea mult timp [i n-am mai g`sit magazinele des-

chise [i am luat doar ni[te fiole cu parfum de trandafiri
de la o tarab` a[ezat` \ntr-o pia]` trist`.
Dar eu am altfel de amintiri [i nu cred c` cei care le
au tot pe cele ale mamei mele sunt comuni[ti. Doar c`,
din c~nd \n c~nd, comunismul \[i mai arunc` peste
um`r privirea c`tre ei, atunci c~nd, dac` gre[esc vreodat`, nu pot s` recunoasc` sau, dac` g`sesc ceva pierdut pe drum, duc acas`, sau, dac` nu mai au de stat la
coad`, \[i las` \nc` saco[ele de cu noapte \n u[a magazinelor, atunci sigur le revin amintirile [i se uit` comunismul spre ei.

Diana Daia, Elev
Premiul II, Sec]iunea clasele V–XII

ANDREEA EREMIA, 17 ani
Premiul I, sec]iunea clasele IX–XII

Li s-a
arestat
gândirea
– fragmente –

Dar dac` m-a[ fi n`scut cu zece ani mai devreme,
a[ fi fost comunist`?
Poate c` da, dac` amintirile mele din acea perioad`
ar fi fost cele ale mamei mele. Mi-a[ aminti [i acum de
„ligheanele“ puse cu fa]a spre bulgari, c` doar mai vedeau [i rom~nii vreun meci de fotbal sau altceva \n
afar` de chipul „celui mai iubit fiu al poporului“, de
cum se oprea curentul sau gazele, sau apa, de rafturile
din ce \n ce mai goale ale magazinelor [i de ciocolata
chinezeasc` cu p`tr`]ele mici. A[ putea povesti despre
prima pereche de blugi, procurat` de la un vaporean,
sau despre primul video [i primul film v`zut de pe o caset`. Sau despre noaptea \n care vecina de peste drum
a n`v`lit la noi \n cas`, cu bra]ele \nc`rcate cu haine
din piele [i cu fa]a r`v`[it` spun~nd c` vine „Ilicit“-ul.
Poate c` „Ilicit“-ul `sta a fost un om r`u [i m` g~ndesc
c` de el se fereau [i atunci c~nd ascultau seara, cu luminile stinse, un post de radio care ne tot spunea c` tr`im
prost.
A[ fi putut s` povestesc despre cum a reu[it bunica
mea s` m` \nscrie \ntr-o excursie la bulgari, pe c~nd
aveam vreo 12 ani, [i credeam c` o s` mor de fericire \n
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CORNELIA COSMINA CUCU, 17 ani
Men]iune, sec]iunea clasele IX–XII

O rebelă comunistă
– fragmente –

Sun` alarma telefonului, acela[i sunet care m` face
s` ur`sc dimine]ile. M` trezesc \n final, peste dou`zeci
de minute sunt \n fa]a blocului. Prin p`rul ro[cat cu
[uvi]e verzi \mi zboar` v~ntul, iar privirile mele alunec` pe blugii rup]i, juc~ndu-se cu desenele de pe teni[i. Privesc ceasul [i \mi dau seama c` am \nt~rziat la
prima or`, mereu m` trezesc t~rziu... c~t ador somnul!
|ndrumat` de rutin`, alerg pe culoarele liceului, \n
treac`t observ un afi[ pe care scrie mare „Comunism“,
intru \n sala de clas`, dar g~ndul e pe hol. |n pauz`
studiez am`nun]it afi[ul: „Ce \nseamn` comunismul
pentru mine?“.
La ore, jacheta ce o purtam, plin` cu insigne comuniste aranjate \ntr-o ordine doar de mine [tiut`, a fost
mai prezent` dec~t mine. Colegii mei [i-au dat seama
c` tovar`[a lor este cu g~ndul prin alt univers.
Se vor \mplini optsprezece ani de la r`sturnarea puterii comuniste. Anul acesta va fi un majorat... poate al
sf~r[itului unui regim, poate al unui prieten, poate
chiar al meu. Evenimentele de azi se pot transforma
foarte u[or \n istoria de m~ine. Am descoperit c` ceea
ce pentru adul]i reprezint` o realitate tr`it` pentru tineri nici nu poate fi conceput. E de datoria noastr` s`
nu l`s`m s` alunece \n uitare anumite timpuri. Eu am
tr`it doar cinci luni \n comunism [i stau acum \ntins` \n
patul meu imens, g~ndindu-m` cum a[ ar`ta eu \n comunism. Ini]ial, arunc g~ndurile la co[ [i sunt fericit`
c` tr`iesc \n anul 2007, dar m` hot`r`sc ca s`pt`m~na

Rozalia Tunde Vincze, Marionete
Men]iune, Sec]iunea clasele IX–XII,
licee de art`

urm`toare s` fiu \n fiecare zi altcineva.
Ce \nseam` comunismul?
Pentru veri[oara mea el reprezint`: inelul de la cravat`, lucrul care se pierdea cel mai u[or sau pe care ]i-l
luau colegii mai „glume]i“; pentru fratele meu: bananele cump`rate de verzi [i coapte pe [ifonier; pentru un
vecin: programul TV 20–22, doar un singur post de televiziune, TVR, iar o or` era despre ce a mai f`cut tovar`[ul; pentru tat`l meu: c`utarea prin 4–5 pie]e p~n` g`sea pui, prin ni[te rude, o persoan` care lucra la o alimentar`; pentru o prieten` comunismul \nseamn` reclamele cu „M~nca]i pe[te oceanic“; pentru o \nv`]`toare: portretele tovar`[ului ([i ale tovar`[ei) pe primele
pagini ale tuturor manualelor [colare; pentru v~nz`toarea de la col]: „matricola“ de pe costumul [colar – prins`
cu a]`, cu capse sau cum avea inspira]ie mama fiec`ruia. Pentru bunica mea comunismul este ra]ia fix` pe
lun`, uleiul [i zah`rul date pe cartel`; pentru prietena
mamei: faptul c` o duminic` circulau ma[inile cu num`r impar [i o duminic` cele cu num`r par; pentru po[ta[, imnul „Trei culori cunosc pe lume / Amintind deun brav popor...“ c~ntat c~nd intra tovar`[a \n clas`.
Pentru fiecare persoan` comunismul reprezint` altceva, iar pentru mine comunismul \nseamn` cinci luni
din via]`, o s`pt`m~n` de visuri [i o \ntreag` istorie.

R`zvan Lazea-Postelnicu,
Lenin
Premiul de popularitate
acordat de cercet`torii IICCR,
Sec]iunea clasele V–XII

Anca Emilia Bumb,
Portret
Men]iune,
Sec]iunea clasele V–XII

VALENTINA SAVA, 17 ani
Men]iune, sec]iunea clasele IX–XII

Cacealmaua
– fragmente –

La [coal` sunt considerat` un fel de clown de c`tre
colegi, iar pentru „to’ar[u“ \nv`]`tor sunt precum o
piatr` \n papuc – m` prive[te ca pe un elev de care trebuie s` tragi ca de un c~ine mort. |mi e greu s` zic poezii [i c~ntece \nchinate p`pu[arului. Simt c` tr`iesc de
fapt \ntr-un circ. |nc` nu am descoperit ce animal
sunt. A[ vrea s` am puterea unui leu, inima unui elefant [i, bine\n]eles, libertatea unui porumbel. Adev`rul este c` sunt un pe[te, care sufer` de claustrofobie,
\nchis \ntr-un acvariu. Cu toate c` mi se d` regulat de
m~ncare, m` simt precum un papagal \ntr-o colivie,
care se simte precum un actor pe o scen` goal`, care la
r~ndul lui este privit precum o plaj` pustie. Dresorul
are nasul [i bra]ele lungi. Ne antreneaz` folosind secera, ciocanul [i limba de lemn.
Aceast` ]ar`, c`reia i s-a furat copil`ria, t~nje[te
dup` Occident. |n schimb, are voie s` flirteze doar cu
Uniunea Sovietic`, care ne-a condus spre „lumin`“.

Dac` \n viitor p`pu[arul \[i va pierde funiile ori Rom~nia va fi servit` Europei de Est, ori celei de Vest, cu siguran]` va avea nevoie de multe vitamine [i de mult
calciu, pentru a se recupera [i, eventual, pentru a c`p`ta o form` [i o culoare. Cura de sl`bire la care e supus`
nu numai c` o las` f`r` energie, dar [i f`r` speran]e.
Acest regim a construit o imens` cas`, f`r` ferestre
[i cu un singur st`p~n. U[ile ei sunt foarte bine p`zite
[i, bine\n]eles, \nchise Occidentului. |n aceast` cas`,
fiecare familie prime[te un anumit spa]iu, loc de
munc`, iar copiilor li se asigur` educa]ie. Cei mai
mul]i dintre ei \mbrac` mul]umi]i pelerina mediocrit`]ii, f`r` s` pun` prea multe \ntreb`ri. Cei mai curajo[i
devin disiden]i sau se urc` \n pod. Acolo se afl` o mic`
gaur`, prin care se z`re[te cerul – Europa Liber`. |n
acest fel, ne sim]eam c~t de c~t liberi, dar, mai important, sim]eam c` exist`m ca individualitate. Pentru
nomenclaturi[ti, Europa Liber` lua forma unei dureri.
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GABRIEL-MIHAIL BICA, 14 ani
Premiul II, sec]iunea clasele V–VIII

Eroii de la Pietrele
Albe, o filă de istorie
– fragmente –

Cine sunt eroii de la Pietrele Albe? Ce au f`cut ei?
Inscrip]iile cuprind multe nume [i vorbesc despre
„lupt`“, „oameni uci[i de Securitate“, „condamna]i la
moarte“, „executa]i“, „\nchisoare“, „suferin]`“, „jertfe“,
„speran]a libert`]ii“. |ncerc s` aflu mai multe informa]ii
[i \l provoc pe str`bunicul meu, Bica Simion, la discu]ie, \ntreb~ndu-l: Cine au fost eroii de la Pietrele Albe?
Ce au f`cut ei? Astfel, aflu c` „ei or fost oameni de la noi
din sat, din Teregova, dar [i din satele vecine, din Doma[nea, Luncavi]a, Fene[; ei erau oameni cu mai mult
curaj, cu ini]iativ`, cu viziune; unii fuseser` pe front, \n
Rusia, [i [tiau ce era s` vin` peste ]ar`. Noi, oamenii
din sat, \i vedeam bine, c` prin ei a[teptam o r`scoal`
ca s` sc`p`m de comuni[ti“.
Articolul 1: Toate fiin]ele umane se nasc libere [i egale \n demnitate [i \n drepturi.
Dar m`rturiile orale dezv`luie...
„C~nd or venit comuni[tii \n sat, or luat m`suri ur~te. Or luat pe oamenii care or fost mai \nst`ri]i, i-or
f`cut chiaburi, le-o luat vitele, le-o luat tot. Ne punea
s` d`m lucern`, care la noi nu cre[tea; cump`ram
s`m~n]a s` ne punem la noi; f~n, cartofi, porumb
aduceam de la ]ar` (din Vechiul Regat – n.n.) ca s`
d`m la contracte, aicea, la comuni[ti, altfel ne dau \n
judecat`, ne amendau. @sta ne era traiul cu comuni[tii. Ori pl`teai amenda, ori f`ceai \nchisoare“ (M`rturia lui Vulpe[ Petru,1999).
Articolul 3: Orice fiin]` uman` are dreptul la
via]`, libertate [i securitatea persoanei sale. Articolul 9: Nimeni nu trebuie s` fie arestat, de]inut sau exilat \n mod arbitrar.
Cu toate acestea, memoria a p`strat altfel
de argumente: „Am auzit c` s-au mai f`cut arest`ri [i prin alte comune, de-i luau noaptea cu
ma[ina [i nu mai [tia nimeni de ei, a[a cum a
fost cazul cu Paica Traian din Fene[; l-o c`utat
feciorul lui dou` luni de zile [i nu l-o mai g`sit“
(M`rturia lui Bona Pavel, 1996).

Articolul 17: Orice persoan` are dreptul la proprietate, at~t singur`, c~t [i \n asocia]ie cu al]ii... Nimeni nu
poate fi lipsit \n mod arbitrar de proprietatea sa...
Cu at~t mai mult c~nd este vorba despre drepturile
mo[tenite de la str`mo[i, ca, de exemplu, proprietatea
asupra p`durilor: „|nainte de r`zboi, pe timpul regelui,
oamenii erau st`p~ni pe p`durile lor, t`iau [i vindeau
c~nd voiau, la fel p`durile de pe tot islazul comunal
erau libere [i necondi]ionate. A[a le aveam de pe timpul
Comunit`]ii de Avere a gr`nicerilor no[tri... or, cu
apari]ia legilor comuniste au amendat [i pe bie]ii s`raci
care tr`geau lemne cu spatele de pe islaz“ (M`rturia lui
Librimir Dumitru, 1994). Sau proprietatea asupra morilor de ap`: „|n perioada comunist` s-au oprit toate morile noastre [i eram obliga]i s` m`cin`m la o singur`
moar`, unde trebuia s` d`m vam`... Nedreptate comunist`“ (din \nsemn`rile-manuscris ale lui Stepanescu
Ioan).

Petru Fabian Gherman, Inim`
Men]iune,
Sec]iunea clasele IX–XII, licee de art`

Mihaela P\rvu,
Inchisoare
Premiul III,
Sec]iunea
clasele V–XII

DALIA HERE{ , 16 ani

Men]iune, sec]iunea clasele IX–XII

Comunismul mi-a distrus familia
– fragmente –

Gabriela Gogu, Nostalgic` comunist`
Premiul special al juriului

Din fericire, eu m-am n`scut chiar \n anul \n care comunismul fusese, sper, definitiv \nl`turat din Rom~nia.
Din nefericire, eu [i familia mea am sim]it „pe viu“ r`ul
pe care acest regim l-a provocat rom~nilor [i omenirii, \n
general.
Sunt din partea de nord a jude]ului Mehedin]i, din
zona colinar`, comuna Flore[ti, satul G~rdoaia, acolo
unde \nc` se mai vorbe[te cu admira]ie de felul \n care
tineri curajo[i au \ncercat, cu arma \n m~n`, cu pre]ul
vie]ii, s` se opun` instal`rii acestui regim care a atentat [i la ce aveau oamenii mai sf~nt \n zona mea, credin]a \n Dumnezeu.
Din comuna mea este originar Nae Trocan, n`scut \n
satul Pe[teana, \n anul 1924, care este o legend` pentru mehedin]eni [i nu numai. El a plecat \n marea p`dure T`ma[, care se \ntinde pe raza mai multor comune
din nordul jude]ului, a cutreierat toat` zona colinar` a
jude]elor Mehedin]i, Gorj [i V~lcea, uimind [i bucur~ndu-i pe olteni cu ispr`vile sale, [i a ]inut pe jar vreme de mai mul]i ani autorit`]ile comuniste, care au
cheltuit sume uria[e, au desf`[urat for]e impresionante pentru a-l prinde [i pedepsi pentru \nvinuirea de
„bandit“ [i „du[man al poporului“.
A fost ocrotit de localnici, oameni simpli, preo]i, intelectuali, dar, ceea ce este mai curios [i neobi[nuit,
chiar de organe ale Mili]iei [i Securit`]ii, pentru imensa lui popularitate [i pentru felul uimitor \n care reu[ea

s`-i pedepseasc` pe comuni[tii care-i chinuiau pe rom~ni [i apoi disp`rea miraculos.
A pedepsit, dar nu a ucis dec~t \n situa]ii limit`,
atunci c~nd n-a avut alt` posibilitate de a sc`pa de urm`ritori. Era extrem de credincios [i s-a ferit de a face
moarte de om. Nici n-a luat ceva cu for]a din casele rom~nilor pentru a supravie]ui. Era ajutat cu pl`cere de
cei c`rora le cerea sprijinul, cu toate c` se [tia ce risc`
cei care-i ajutau pe „bandi]i“.
N-a putut fi prins dec~t atunci c~nd a fost tr`dat de
unul dintre oamenii lui de cea mai mare \ncredere, \nv`]`torul Gheorghe Boulescu, care a f`cut acest condamnabil gest dup` ce a fost [antajat de securi[ti cu libertatea membrilor familiei sale. Ru[inea [i remu[carea de
a-i fi ajutat pe comuni[ti s`-l prind` pe cel mai iubit dintre partizanii mehedin]eni l-au chinuit toat` via]a pe
acest intelectual, care luptase el \nsu[i \mpotriva regimului comunist. A p`r`sit satul natal, fiindc` nu a mai
putut \ndura repro[urile celor care-l cuno[teau. Tr`ie[te \nc`, dar se fere[te [i acum s` stea de vorb` despre
acest moment dureros al vie]ii sale. A fost v`zut \n comun` \n urm` cu doi ani, la \nmorm~ntarea unei rude
apropiate [i chiar preotul satului l-a \ntrebat [i acum,
dup` at~]ia ani: „Cum ai putut, m`, Gogule, s`-l tr`dezi
pe Nae?“. A plecat, vizibil marcat, sub privirile \ntreb`toare ale celor care-l recunoscuser`.
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ANDREEA POPA, 16 ani

Premiul II, sec]iunea clasele IX–XII

Cărările unor vieţi prignonite
– fragmente –

Cu respect pentru to]i cei ce au suferit vreodat`
Aflat` \ntr-o c`l`torie „de \nc`rcare a bateriilor
familiei“, am auzit, poate a[a a fost s` fie, o fr~ntur`
din povestea vie]ii unei femei, uina (m`tu[a, n.n.) Raica Floarea, \n v~rst` de 68 de ani, din comuna Jamu
Mare, jude]ul Timi[, fost` deportat` \n D~lga, jude]ul
Ialomi]a:
„M-am n`scut \n anul 1939, \n satul L`]una[, care
apar]inea atunci de jud. Cara[-Severin, unde am locuit
pe toat` perioada copil`riei mele. Pe c~nd aveam 11
ani, \mpreun` cu bunicii [i p`rin]ii mei am fost deporta]i \n B`r`gan. Deportarea se f`cea f`r` s` fii anun]at,
veneau \n cursul nop]ii [i cu armata te puneau s`
str~ngi c~t po]i din cas` [i de prin ograd`, dup` care \nc`rcai \n ni[te camioane de-a armatei [i te duceau la
gar`. }~i minte c` era pe 18 iunie 1951, pentru c` s-a
f`cut [i o poezie pe care nu o mai [tiu eu toat`, \mi amintesc numai o parte din ea: «Frunz` verde, foi de lalii,
chiar \n z~ua de Rusalii, chiar \n z\ de 18, vinii ordin ca
s` plece, t`]i chiaburii [i-nst`r~]ii, `[tia vor fi prigoni]ii, vor s` fie evacua]i, de frontier`-ndep`rta]i»... {i mai
\ncolo n-o mai [tiu, da ]~i minte c` era lunea de Rusalii.
Dup` cum v` spuneam, \mi amintesc c` era lunea
diminea]a, noi nu eram trez~]i c~nd o venit armata [i
ne-o spus s` ne preg`tim c` ne evacueaz`. Ne-o dat... nu
mai [tiu c~te c`ru]` [i ne-o spus s` ne \nc`rc`m \n ele
ce putem lua. Adic`, ceva mobil`, haine, dup` care ne-o
dus la gar` la Comor~[te (jud. Cara[-Severin, n.n.).
Prea multe nu cunosc cum or f`cut, pentru c` eram cea
mai mic` [i io spui numa’ ce am v`zut [i ce-am mai auz~t vorobind pe tata cu mama [i pe bunicii mei.
C~nd am ajuns \n gar` ne-o dat un vagon [i am \nceput s` \nc`rc`m t`te la un loc, [i oameni, [i dulapuri... [i ceva animale ce le-am luat cu noi, t`]i la un loc \n vagon.
Ap`i domni[oar`, m`-ntrebi dac` ne-o dat bani sau
m~ncare, nu ne-o dat nimic, nici ap`. Fiecare ce-o putut
lua de pe-acas`. |n gar` la Comor~[te am stat p~n` dup`-amiaz`, dup` care o legat t`te vagoanele de-olalt`.
Ap`i m`-ntrebi de ce ne-o dus; pentru c` bunicii mei
erau cheaburi, adic` aveau vreo sut` [i ceva de oi, [i
alt` marv` (animale, n.n.), pintru c` au lucrat [i or fost
harnici. {i-o mai avut [i ceva p`m~nt; or fost harnici
t`]i ai no[tri [i am lucrat laolalt` [i de aia am avut...
da’ tata o luat doi cai cu noi.
{i-am plecat cu trenu’, da’ nu ne-o spus unde ne duc.
S` [i t`t mers vreo dou`, trei zile [i nop]i... nu mai ]~i
io bine minte, da ]~i minte c`-am ajuns undeva... ziceau

ai mei B`r`gan, \n gara D~lga. {i acolo am [i r`mas.
}~i minte c` o z~s ai mei c` am mers vreo 80 km de la
Bucure[ti. No... [i la prima oprire ne-o l`sat pe noi.
{’ap`i ne-o l`sat \n miri[te, c` era gr~ul t`iat [i era

pus snochi (snopi, n.n.)... [i acolo ne-o l`sat pe to]i l`]un`[enii, c` am fost 14 familii care am plecat deodat`.
Acolo erau pu[i pari [i \]i ar`ta de unde [i p~n` unde \i
a t`u, a[a c` nou` ne-o ar`tat unde s` ne punem ce-am
dus cu noi. N-o fost nimic, numa miri[te [i acolo trebuia
noi s` st`m cu t`t ce ne-am dus.
C~mpu’ era uscat, ap` de beut nu o fost pintru c` ce-am
g`s~t noi era s`rat`, o fost greu domnuc`, da’ n-am murit. Am plecat mai mult noi... copiii... a[a la o distan]`
mare p~n` unde era un fel de canton [i de acolo am
adus noi copiii ap` de beut.
No, [i dup` cum ]-am spus, nou` ne-o dat slobod s`
ne facem dou` cas`, c` a[a or z~s ei, c` s~ntem dou` familii, [i s-o apucat ai mei [i o f`cut cas`le din paie [i p`m~nt, c` dor nu ne-o dat nimeni nimic... dup` care o
pus \n`untru ce-am avut [i-am priponit pe l~ng` cas`
marva.

Ioana Raluca Igre], Un vis ur~t
Premiul II, Sec]iunea clasele IX–XII,
licee de art`

Roxana Irina Rusu, Marx [i Engels
Premiul III, Sec]iunea clasele IX–XII,
licee de art`

M`d`lina Matea, Biseric`
Men]iune,
Sec]iunea clasele V–XII

Ne-o fost greu, da’ ne-am mai \nt~lnit [i cu cunoscu]i
din Comor~[te, Forotic (sate \n apropierea L`]una[ului,
n.n.).
{i ne-o fost greu (\ncepe s` pl~ng`...) c` mama era
beteag` [i m-o trebuit s` m` duc eu la sap` la o ferm`
la bumbac, da’ o trecut c` ne-am \nva]at cu pu]~n.
{i ne-am descurcat cum am putut [i dup` 5 ani, \n
1956, dup` ce am reu[it s` str~ngem [i noi ceva pe
l~ng` cas` (vac`, porci, g`ini), ne-o z~s c` s~ntem liberi
[i putem s` merem.
{i ne-am \ntors [i dup’aia am luat-o iar` de la capet, da’ ne-o fost greu iar`, c` ne-o dat casa, da’ nu mai
erau nici fere[ti, nici u[i, nu mai era nimic, numa p`re]ii, [i ne-am apucat iar` s` lucr`m. {i tata dup` ce-o
str~ns ni[te bani o cump`rat o cas` \n Jamu Mare, da’
nu mai [tiu prea multe [i ce s`-]i spui...? Dac’ o fost greu
dup’aia?... nu mai [tiu c` p~n’ at~tea am trecut de n-am
mai s~m]~t. Da ui’ c` am r`mas numa io pre p`m~nt,
c` mi’s ultima [i-acuma m` dor t`te cele ce le-am suferit c~nd am fost prunc.
Da ce s` fac?“... {i \[i [terse fruntea prigonit` de asprimile l`sate de vreme [i via]`.
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ANA LARISA RUS, 16 ani

Premiul III, sec]iunea clasele IX–XII

Poveste
adevărată
despre
comunism,
cu nea Mitică
Iordache
– fragmente –
Cred c`, dincolo de teorii [i concepte, comunismul
este cel mai bine ilustrat de pove[tile sale, de oamenii
care l-au „locuit“, mul]i dintre ace[tia av~nd curajul s`
fi luptat \mpotriva lui. Cred c` \n anii aceia s-a dus adev`rata lupt` \mpotriva comunismului, iar cei care au
avut curajul s`-l \nfrunte [tiu cel mai bine ce este.
Unul dintre oamenii care au dovedit acest curaj este
Dumitru Iordache, alintat de noi, copiii, nea Mitic`. El
a fost unul din zecile de mii de participan]i la greva minerilor de la Lupeni, care a avut loc \n zilele de 1–3 august 1977.
– Cum v-a schimbat greva din 1977 via]a?
– Dup` greva din 1977 a fost cea mai mare persecu]ie din Valea Jiului. A ]inut p~n` la Revolu]ie. Eram la
m~na Securit`]ii, la m~na activi[tilor [i aveam c`lu[ul
\n gur`. Nu aveai voie s` vorbe[ti nimic. Eu mai vorbeam pe la min`, c` m` puneau [ef de forma]ie de lucru unde era locul de munc` mai greu. La locuri de
munc` u[oare nu aveam dreptul... Dac` se \nt~mpla
vreo surpare, eram bun de plat`. {i pe mine au \ncercat s` m` omoare, dar n-au reu[it... Dup` grev` m-au
s`ltat de aici din fa]a blocului [i din acea zi p~n` la
Revolu]ia din 1989 numai necazuri am avut, vai de capul meu... Eu am strigat, la Revolu]ie, „Jos comunismul!“, dar acum, c~nd m` duc la pia]`, m` \nt~lnesc numai cu securi[ti.
– Unde v` duceau c~nd v` ridicau de acas`?
– Mili]ia din Lupeni era peste punte. Cl`direa avea

Elena Camelia Onoiu, Coad`
Men]iune, Sec]iunea clasele V–XII

un subsol [i acolo m` b`gau. M` scuipau, c` era \ntuneric [i eu nu \i vedeam. |mi spuneau c` nu are nevoie
Rom~nia de un miner ca mine. |n 1977, noi nu am vrut
moartea p`c`to[ilor, ci \ndreptarea lor. 22 de puncte a
avut greva. Noi am vrut s`-i facem figura lui Ceau[escu. Eram pe punctul `sta, dar ne-am g~ndit c` l`custele de la R`s`rit veneau peste noi, \n Vale. Am fi fost
prin[i ca-ntr-o menghin` \n Valea asta.
– Ce v` mai nemul]umea?
– Ne trebuiau [i servicii pentru femei, c` aveam un
singur salariu [i aveam c~te 5–6 guri de hr`nit. Eram
penaliza]i la salarii. Nu aveai voie s` c~[tigi prea mult.
Trebuia s` fii s`rac. Dac` am vrut binele V`ii, binele
oamenilor, de ce a trebuit s` fim persecuta]i? Nu \n]eleg...
– Cum tr`ia]i \n 1977? Cum v` descurca]i dvs., ca miner, \n Valea Jiului?
– St`team la coad`. Cum veneam de la [ut, ne a[ezam la coad`. La min` trebuia s` faci hotarul \n abatajul frontal. Fiecare. Nu ie[eai afar` p~n` nu terminai.
Dac` ie[eai afar` [i nu-]i f`ceai planul, a doua zi ]i se
schimba locul de munc`. Ie[eai din min` mort de obosit
(pe atunci lucram 8 ore) [i \n loc s` te odihne[ti veneai
[i st`teai la coad` la p~ine, la ulei, la lapte. Numai cozi.
C~nd se termina marfa \ntr-un loc alergai de colo-colo.
Era o persecu]ie fizic`, psihic` [i financiar`. Dar Valea
Jiului a fost prima care s-a revoltat. Am fost primii din
Rom~nia.
– Dup` 1977 v` chemau des la Securitate?
– Dup` ce-a plecat Ceau[escu din Vale am fost chemat la Securitate [ase zile consecutiv. |n a [asea zi nu
am mai r`bdat [i le-am spus: „Dac` m` mai chema]i o
s` strig \n gura mare prin Lupeni c` nu-mi da]i pace s`
tr`iesc!“.
– V-au l`sat \n pace?
– |ntr-un fel... Aveau, \ns`, alte metode. La serviciu \mi
preg`teau locurile de munc` cele mai rele. Me[terul \mi
zicea: „Mitic`, vezi c` acolo-i surpare!“. {i acolo m` trimitea. |mi l`sau, de la schimbul cel`lalt, 4–5 coloane
de terminat. |ntr-o zi, am v`zut c~rlige cu lan], dar nu
mi-am dat seama ce-i cu ele acolo. Am b`gat eu picamerul [i c~rligele s-au aruncat peste st~lp, s-au smuls
[i au venit peste mine. Tavanul s-a pr`bu[it [i norocul
meu a fost c` m-am rugat la Dumnezeu. P~n` atunci
nu [tiam de El. Mi-a venit atunci o for]` uraganic` [i

Iohanna Modac, Colaj
Men]iune, Sec]iunea clasele V–XII

Lauren]iu Andrei Petresc, La lum~nare
Men]iune, Sec]iunea clasele IX–XII, licee de art`

am ie[it afar` cum iese c~rti]a din p`m~nt. Mi-era
preg`tit` moartea. Eram singur, pentru c` eu n-aveam
dreptul la un ajutor. Au vrut s` m` omoare \n orice moment, dar nu au reu[it. N-aveam cui s` m` pl~ng. Dac`
a[ fi murit ar fi spus c` a[a-i mineritul [i c` n-am [tiut
s` m` p`zesc. Ie[eai din min` [i le pl`cea s` te vad` cu
cizme rupte, am`r~t [i murdar. Apa \n baie era ori fierbinte, ori rece. Cui s`-i spui? Via]` grea am avut.
Enorm de grea.
– Cum era o zi la Securitate?
– Veneam de la munc` [i m` luau de acas`. De obicei, pe la ora 5 dup`-amiaz`. C~nd ajungeam acolo se
auzeau bubuieli, pl~nsete [i ]ipete. Ca s` te panicheze.
Pe mine nu m-au b`tut. Veneau \n camer` tot doi c~te
doi. M` \ntrebau ce nu mi-a convenit. Le-am spus de
cele 22 de puncte. „Ce puncte, m`? Ce puncte? C` ave]i
tot confortul!“ Aveau ei, dar nu noi! Te provocau s`
vad` dac` r`spunzi. Cum s` le r`spunzi? Vai de capul
nostru! Erau cu pistolul la [old. M` ]ineau c~te 2–3 ore
[i \mi d`deau drumul.
– Cum sunte]i v`zut, azi, \n Lupeni?
– Ei au nevoie de mine, aici, \n Lupeni, pentru c`
sunt anticomunist. |n fa]a mea nu c~r~ie nimeni. Aici
eu sunt [efu’. Nu c~r~ie nici un securist, nici un activist!
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Comunista sunt Eu
(Urmare din pag. 1)
spa]ii cu at~ta \nc`p`]~nare, \nc~t \i corupe pe cei obliga]i s` tr`iasc`, s` lucreze sau s`-[i fac` cump`r`turile acolo.
Magazine unde nu de pu]ine ori trebuie
s` a[tep]i la r~nd pentru a-]i cump`ra
un covrig subnutrit, suprapl`tit, despre
care refuzi s` pui \ntreb`ri referitoare la
provenien]` sau la gramaj. Pentru c`
foamea \i \mpinge pe oameni la gesturi
nebune[ti.
Comunist` este atmosfera ce domin`
gara local`, mai ales noaptea, c~nd, d~rd~ind de at~ta \ntuneric, \ncerci s` te luminezi la c`ldura singurului bec r`t`cit,
ce a supravie]uit \n mod miraculos raidurilor aeriene ale... Habar n-am cine ar
avea nevoie de un bec a[a de mare! Comunist este trenul de la ora 00:38, care \nt~rzie cu regularitate [i te face s` ur`[ti
ziua \n care te-ai n`scut \n Petro[ani [i
momentul c~nd te-ai decis s` pleci tocmai \n Bucure[ti, tocmai cu trenul `sta.
Comuni[ti sunt cei care, \n ciuda faptului c` sunt martorii acestei \nt~rzieri zilnice, refuz` s` schimbe programul trenului [i pace! |n practic`, se poate ca
trenul s` ajung` la 01:03, dar important
e ce scrie pe h~rtie. Comunist este panoul pe care este scris` aceast` abera]ie, la
fel de comunist ca [i calculatorul care a
introdus informa]ia, pixul care \]i semneaz` biletul, m~na care ]i-l arunc` pe
tejghea, fa]a celei care \]i z~mbe[te acru,
c~nd tu roste[ti cuvintele comuniste „un
bilet redus pentru trenul de la ora 00:38
cu destina]ia Bucure[ti“.
Comunist` este doamna de la Fisc,
care te trateaz` cu dispre] pentru c` ai
ajuns la ora 12 s`-]i pl`te[ti taxa [i care
\i \nchide ghi[eul \n nas celui din spatele

t`u, preocupat` de o poveste a colegei, ce
trebuie terminat` imediat, acum, f`r` \nt~rziere. |n]elege probabil c` are dreptul
s` aleag` \ntre a te servi pe tine [i a-[i
asculta [i consilia colega. Altfel, reac]ia
ei plin` de repulsie la privirile rug`toare
ale ghinionistului din spatele t`u este
inexplicabil`. De[i pe u[` scrie mare
„Program p~n` la 16:30“, de[i cu o zi \nainte ]i se servise ca adev`r universal valabil „programul se termin` la ora
14:00“, doamna de la Fisc te prive[te acuzator, de parc` simpla ta prezen]` la
acea or` „t~rzie“ devine du[manul ei redutabil.
Comunist` este pia]a din Petro[ani,
duminic` diminea]a, c~nd gospodine [i
copii se adun` laolalt` \n acest loc al capitalismului absolut. Dar p~n` [i aici se
resimt efectele celor c~teva decenii de
comunism, de la hala imens` unde \[i expun produsele numai v~nz`torii „baza]i“,
p~n` la femeile care se ceart` pentru o
legum`, un m`r sau o bucat` de carne.
Totu[i, aici g`sim excep]ii: m`mici moderne, tinere, nep`s`toare la ]ipetele celor „c`lite \n alde de-astea“, dau dovad`
de r`bdare [i sunt capabile s` z~mbeasc`
\n fa]a acuza]iilor cum c` ar fi „[terpelit
f`r` ru[ine“ leguma ce i se cuvenea altcuiva. Tinere]ea \]i d` speran]a c` lucrurile nu r`m~n totu[i neclintite, c` schimbarea se petrece sub ochii t`i.
Comunismul `sta, pe care \l vezi uneori transform~ndu-se \ncet, metamorfoz~ndu-se, apare \ns` ca un co[mar at~t
de real c~nd se pune problema unui alt
spa]iu, net „superior“ pie]ei, un spa]iu \n
care milioane de nervi \[i dau duhul \n
fiecare zi, un spa]iu al nevrozei absolute.

Locul care prin excelen]` are o reputa]ie
„grea“ \n micul nostru ora[: Po[ta.
|ncerci s`-l evi]i pe c~t posibil, \ns` la un
moment dat tot va trebui s`-]i iei inima \n
din]i [i s` p`[e[ti \n`untru. |ntr-adev`r,
au fost f`cute multe schimb`ri. U[ile masive [i grele de care nimeni nu prea \ndr`znea s` se apropie – era at~t de greu
s` le mi[ti, \nc~t preferai s` te strecori
prin cr`p`tura l`sat` de angaja]i – au
fost \nlocuite cu u[i moderne. |ntreaga
cl`dire a fost revopsit`, a[ezarea ghi[eurilor – reg~ndit`, \ns` au omis ceva: angaja]ii. Aceia[i angaja]i acri, care simt o
pl`cere bolnav` c~nd \]i spun c` trebuie
s` a[tep]i la o coad` kilometric` pentru
un timbru, care se enerveaz` pe b`tr~neii care uit` cum se completeaz` formularele, pe elevii care vin pentru prima
oar` s`-[i ridice aloca]iile, care ]ip` din
orice [i \[i vars` nervii pe oricine le iese
\n cale. Simbol al comunismului \n cele
mai pure forme ale sale, aceasta pare s`
fi fost construit` cu scopul de a intimida.
Po[ta este [i va r`m~ne peste ani [i ani
ultimul bastion al comunismului. Dac`
Po[ta din Petro[ani cade, atunci sigur comunismul [i-a dat ultima suflare.
Comunist` este – [i asta este cel mai
trist – mentalitatea oamenilor. Oamenii
care se complac \n situa]ia care domin`
prezentul, care accept` [i profesorii, [i
magazinele, [i gara, [i pe doamna de la
Fisc, [i pia]a, [i Po[ta, [i tot ceea ce li se
ofer`. Oamenii care se iubesc pe sine [i
uit` c`, de[i se mai \nt~mpl` s` existe
zile \n care s` nu suferi direct din cauza
sistemului, va veni [i r~ndul lor. Oamenii care consimt tacit c` „lucrurile nu
stau prea bine, dar ne obi[nuim noi cu
ele p~n` la urm`!“, care prefer` s` se \m-

pace cu starea din prezent dec~t s` \ncerce s` lupte \mpotriva ei. Oamenii
care, de la mic la mare, de la ]`ran la cel
mai urbanizat dintre or`[eni, simt c` nu
pot face nimic dac` nu cump`r` o floare,
o ciocolat`, un whisky de calitate, un pachet de ]ig`ri sau cel pu]in o g`in` „crescut` cu greu, mam`... matale nu [tii ce
s-a scumpit porumbu’ anu’ `sta...“. Oamenii care au uitat s` lupte pentru comunitate, oamenii care, dup` decenii \n
care au c~ntat „unde-s doi puterea cre[te“, descoper` c` p`rin]ii [i bunicii lor au
luptat pentru ceva ce ei nu numai c` nu
\[i doresc, dar de care se feresc, incapacita]i de teama c` aceast` putere extraordinar` nu poate fi pus` \n m~na omului
de r~nd. Oamenii care sunt convin[i [i
ast`zi c` au nevoie de un lider care s` le
spun` c~t [i ce s` m`n~nce, unde s` \[i
petreac` dup`-amiaza, ce s` g~ndeasc`,
cum s` le vorbeasc` fiilor [i care s` le fie
dorin]ele...
Comunist` sunt eu, de fiecare dat`
c~nd renun] la unul dintre principiile
mele, pentru c` „oricum, nu pot \nota \mpotriva curentului“. Comunist` sunt eu,
atunci c~nd m` simt neajutorat` [i nu \ncerc s` dep`[esc un obstacol... {i \n special \n acea zi c~nd, pentru c` nu \nv`]asem la istorie, am acceptat s`-i sugerez profesoarei c` existau colegi care
aveau mai pu]ine note dec~t mine. |n \ncercarea disperat` de a m` eschiva [i de
a evita o not` proast`, am ar`tat-o cu degetul, printre al]ii, pe o prieten`. Eram
doar un copil pe atunci, \ns` \mi amintesc scena de parc` ar fi avut loc ieri [i,
de fiecare dat` c~nd \mi revine \n memorie, \mi e ru[ine de mine \ns`mi.

Pop Radu Cristian, Turn`tor
Premiul I, Sec]iunea clasele IX–XII, licee de art`

„S\nt vechi, domnule!“ (I.L. Caragiale)
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CUM MI S-A POVESTIT COMUNISMUL

Texte [i opinii de: C`t`lina ANDREI (elev`, clasa a VI-a) ● Alexandra CONSTANTIN (elev`, clasa a VIII-a) ● Raluca GROSESCU ([ef Birou Documentare
al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului \n România) ● Luca ISTODOR (elev, clasa a IV-a) ● Cristina M~NI}~ (student`) ● Miruna Antonia
PO PESCU (clasa a XI-a) ● Valentina Laura PREDA (elev`, clasa a IX-a) ● Florian R~ZVAN (clasa a XII-a) ● Ionu] TR ACHE (clasa a XII-a)
● R u x a n d ra TUDOR ● A l ex a n d ra Ana Maria TUDOSE (clasa a XII-a) ● Bogdan VOICU (sociolog, Institutul pentru Cercetarea Calit`]ii Vie]ii)
M`d`lina ZBUGHIN (clasa a X-a) ● Coordonatoarea temei: Stela GIURGEANU

Cum e povestit, la noi, comunis mul? De unde \ncepe povestea? De
la lipsurile materiale? De la amin tirile fiec`ruia? Sau, sond\nd \n
negurile sale, dornic s`-i atingi
chintesen]a, vei \ncerca s` treze[ti
\n inima copilului t`u nu subiec tivismul existen]ei tale pe atunci, ci
con[tientizarea esen]ei [i dimensiu nii unei \ntregi tragedii umane?
Cum poveste[ti, a[adar, o tragedie?
O po]i face cu deta[are. La rece.
Miz\nd pe neutralitatea unor date
istorice seci, pun\nd accentul doar pe cronologie, \n[ir\nd
r\nduri nesf\r[ite de informa]ii despre alb [i despre negru
vei oferi, nu con[tientizarea tragediei, ci doar un material
bun de copiat la teze sau examen.

Cum poveste[ti
o tragedie?
Cum tr`ie[ti un timp al libert`]ii [i nimeni nu te poate
opri, o mai po]i face subiectiv, nostalgic, dac` mental nu i-ai
supravie]uit, r`m\n\nd prizonierul ei, robit pentru totdeau na tarelor acelei tragedii. Dep`[it de str`lucirea supermar ket-urilor de azi, \n care nu-]i permi]i s` intri, ca vecinu’ cu
ma[in` str`in` [i aer condi]ionat, o vei povesti, \nd\rjit,
fr\ng\nd, la r\ndul t`u, valorile umane, schimb\ndu-le la
cursul ieftin al amintirilor fabricate. Ca s` fii ascultat, vei
miza a[adar pe „beneficiile“ materiale [i egalitariste de
atunci: toat` lumea, vei spune, toat` lumea \[i permitea con cediu la mare, toat` lumea avea serviciu [i toat` lumea,

Bogdan VOICU

O postmodernitate
a amintirilor despre comunism
3 scenarii pentru 2060
Scenariul 1. Manualele de istorie române[ti descriu pe
larg perioada comunist`. Ceau[escu [i idealurile comuniste
de]in partea leului, biografia demult defunctului dictator
fiind subiect de Bac. Se discut` despre politica extern` a
României, se aminte[te despre un „regim al terorii“, despre
s`r`cirea popula]iei. Prim`vara de la Praga [i cronologia
zilelor de 17-25 decembrie 1989 s\nt alte dou` subiecte pentru Bac.
Scenariul 2. În manual nu se pomene[te aproape nimic
despre comunism, men]ion\ndu-se doar c` [i la noi s-a \ncercat experimentarea acestui proiect modernizator e[uat.
Prim`vara de la Praga este prezent`, epoca Ceau[escu
ocup\nd partea leului prin politica de alian]e externe, prin
„afirmarea deosebit` a României ca un actor important pe
scena mondial` a r`zboiului rece“ [i prin „stilul arhitectonic uimitor prin ur\]enie, care continu` s` domine cartiere
\ntregi din sudul [i estul ]`rii, extrem de vizitate de turi[tii
str`ini“.
Scenariul 3. În manualul de istorie comunismul este
descris ca un vast lag`r concentra]ionar. Se fac referiri la
exactitatea „previziunilor orwelliene“. Epoca Ceau[escu
este prezentat` drept un „[i mai bizar experiment, const\nd
\ntr-o a doua industrializare“. S\nt descrise \n am`nunt elemente din via]a de zi cu zi, modul \n care trupele rock le copiau pe cele vestice, faptul c` cei cu barb`, plete sau fuste
scurte puteau avea probleme majore, \nghesuiala din autobuze, interdic]ia avortului, cozile, blocarea ora[elor, raritatea curentului electric, dubla moral` („zic ca ei [i fac ca
mine“), „omniprezen]a practicilor agricole printre blocuri“.
Flashback
Nu am \nceput \nt\mpl`tor \n[ir\nd c\te un viitor posibil
al viziunii despre trecutul care nou`, celor care tr`im ast`zi, ni se pare a fi apropiat. Distan]a \ntre 2060 [i 1989
este practic aceea[i cu cea dintre 1937 [i 2007. {i atunci
este firesc s` te \ntrebi: ce [tim noi ast`zi despre legionari?
Dar despre via]a din perioada interbelic`? Este memoria
noastr` colectiv` mai degrab` populat` de date [i cifre, de
[iruri de prim-mini[tri [i datele la care au fost asasina]i
sau [tim mai degrab` lucruri despre o epoc` \n care rata de
cre[tere economic` era uimitoare? Sau poate [tim mai degrab` c` era o epoc` de mare \nflorire cultural` a unora, \n
ciuda ignoran]ei depline a trei sferturi din popula]ie? Sau
poate c` avem reprezentarea confuz` a unei perioade a
terorii \n care cei de la putere \i ]ineau pe ceilal]i. Sau poate
[tim totul despre cum se \mbr`cau, ce m\ncau [i cum \[i petreceau timpul p`rin]ii, bunii, str`bunicii [i al]i str`mo[i ai
no[tri care populau România acelor timpuri?
Adev`rul?
M` \ntorc \n prezent cu o \ntrebare esen]ial` pentru
discu]ia \n care \nc` ezit s` m` av\nt: care o fi adev`rul `la
adev`rat pe care ar trebui s` \l [tim despre istorie? R`spunsul vine imediat: \ntrebarea este prost formulat`. Adev`rul
nu este unul singur, ci o \nsumare de perspective. Pe de o
parte perspective colective, influen]ate de modurile de

cunoa[tere: cum ne raport`m la evenimentele cu pricina,
din ce pozi]ie, care este felul \n care ceilal]i se raporteaz` la
chestiunea \n cauz`. A[a cum sugereaz` Lucian Boia, istoria este at\t de lichid` \nc\t ia forma pe care i-o d` fiecare
dintre aranjamentele societale la a c`ror formare a condus.
Pe de alt` parte, exist` diferen]e enorme \ntre perspectivele indivizilor, determinate mai ales de interesele de
cunoa[tere a ceea ce a fost c\ndva. Pentru unii s\nt mai importante cifrele: \ntre ce ani a domnit Nicolae Ceau[escu,
cine l-a mazilit [i c\nd l-a \mpu[cat, c\nd [i ce al]i domni au
mai vizitat Capitala \n anii ’70. Pentru al]ii e important
progresul: cre[terea economic` [i valul de modernizare din
anii 50-60, similar` cu ceea ce experimentau toate celelalte
]`ri europene, apoi stagnarea [i declinul. Pentru al]ii poate
fi interesant` via]a oamenilor.
Cele trei scenarii creioneaz` c\teva din sumedenia acestor perspective distincte. Ele cumuleaz` \ns` un deficit
major: istoria nu se transmite doar prin manualele de istorie. Ea este cuprins` \n via]a noastr` de zi cu zi, de la filme
[i c`r]i (majoritatea celor ce citesc aceste r\nduri nu au interac]ionat direct cu al doilea r`zboi mondial, \ns` tuturor
ni s-a \ntip`rit \n minte un model extrem de bine conturat
al ofi]erului neam], izvor\t deopotriv` din filmele americane
[i din cele române[ti), la povestirile celor mai \n v\rst` (din
c\te spunea bunic`-mea, ofi]erul german nu era neap`rat o
bestie; dimpotriv`, \n ciuda pozi]iei sale malefice date de
scopul final al r`zboiului purtat, avea un rol civilizator \n
multe din satele unde armata regimului nazist avea tabere;
abia eliberatorul sovietic avea s` fie „`la r`u“, dar asta este
o cu totul alt` poveste). Orice poveste, auzit` \nt\mpl`tor \n
autobuz, la o ]igar` fumat` pe furi[ \n spatele blocului, \n
versurile dezl\nate ale unei melodii, contribuie la formarea
reprezent`rii adolescentului – dar [i a adultului – despre
evenimente pe care nu le-a tr`it, ca [i despre lucruri c`rora
le-a fost contemporan, \n care poate a fost chiar implicat direct. Este mereu loc s` mai afli opinia cuiva, care vedea lucrurile dintr-un alt unghi dec\t cel \n care erai plasat.
Relevan]a
În fine, \ntrebarea, la care nu dau \nc` un r`spuns, sufer` de problema generalit`]ii. Are rost s` poveste[ti chiar
aceea[i istorie tuturor? Aparent, a[a cum am \nv`]at cu
to]ii de la genera]iile anterioare [i cum continu`m s` le
\nv`]`m pe cele ce ne urmeaz`, adev`rul e unul singur. El
este \ns` unul singur \n func]ie de momentul istoric, dar [i
de relevan]a faptelor povestite pentru receptorul povestirii.
În 1909, campionatul de fotbal avea trei protagoniste: Colentina CA [i Olimpia SC din Bucure[ti, al`turi de United
AC din Ploie[ti. Pentru un amator de fotbal, informa]ia
poate fi valoroas`. Pentru majoritatea cititorilor acestor
r\nduri, ea reprezint` probabil un detaliu anost. Excep]ie
facem noi, ploie[tenii, c`rora ni se reconfirm` c` s\ntem
buricul acestor ]inuturi, dar [i cei interesa]i de cum tr`iau
românii pe vremea respectiv`, ce fel de hobby-uri aveau [i
care vor fi interesa]i de mai multe astfel de detalii nesemnificative, \ns` pline de relevan]` pentru ei. Interesul direct [i interac]iunea imediat` cu un eveniment oarecare

cas`. Lucruri mult mai importante dec\t libertatea.
Subiectiv \ns` mai po]i povesti [i despre cum \ndurai co zile [i umilin]ele existen]ei de zi cu zi, strivit la nivelul pra gului de jos. {i-atunci primele lucruri pe care le poveste[ti,
\necat de n`duf [i patim`, vor fi taman traumele pragului:
foamea, cozile, frigul. Abia trec\nd de toate astea vei \ncepe
povestea rabatului la demnitate [i a faptului c` f`r` liber tate, nu exi[ti ca individ. Doar ca mas`.
Un r`spuns la toate acestea \ncearc` s`-l dea dosarul de
fa]`, \ntr-o oarecare m`sur`, printr-o perspectiv` general-so cial` a adul]ilor, dar mai ales prin prezen]a majoritar` a
copiilor (cei mai \n m`sur` de altfel s` ne povesteasc` despre
cum le-am povestit noi comunismul). Textele, \n marea lor
parte, apar]in celor care au participat la concursul „Ce
\nseamn` pentru mine comunsimul“, concurs ini]iat acum
c\teva luni de Institutul pentru Investigarea Crimelor Comu nismului din România. (S. G.)
cresc relevan]a acestuia. Încerca]i s` sta]i de vorb` cu un
om av\nd 60 de ani, fost student \n Bucure[ti, despre reac]ia românilor \n prim`vara lui 1968, la discursul lui Ceau[escu. Încerca]i s` face]i acela[i lucru cu un „t\n`r“ de 45 de
ani. Sau cu un agricultor dintr-un sat izolat de munte,
av\nd tot 60 de ani. Crede]i c` pentru ultimul demonstra]iile din 1968, de simpatie fa]` de conducerea PCR, s\nt
verosimile? R`spunsul include, cu siguran]`, un „depinde“.
Amintirile viitorului despre fostul nostru prezent
Istoria re]ine informa]ii dintre cele mai bizare, filtrate
de regul` prin normele a ceea ce este dezirabil social.
Napoleon este definit de regul` ca un geniu militar, iar
campaniile sale de cucerire a lumii s\nt privite cu admira]ie. Oare a[a le vor fi privit [i cei cuceri]i? Muzeele lumii
expun relicve ale diferitelor culturi ce ne-au precedat. Armate \ntregi de vizitatori se extaziaz` \n fa]a lor, \ns` arareori se \ntreab`, de pild`, ce caut` un sarcofag egiptean la
Paris sau New York. Reprezentarea general` asupra romanilor este a unei for]e civilizatoare senza]ionale, un exemplu de urmat. Despre genocidurile de la marginea imperiului nu pomene[te aproape nimeni. Justific`rile s\nt legate
de regul` de obiceiul epocii \n cauz`: „A[a se \nt\mplau lucrurile \n vremea aceea“. Oare peste 300 de ani, Hitler va fi
fost un mare r`zboinic, geniu militar, exponent al unei clase
politice ce a asigurat cadrele cre[terii economice [i progresului tehnic, \ns` a e[uat din cauza c\torva urme de paranoia, oarecum justificabile prin obiceiul timpului? Dar despre comunism oare ce se va spune: „un experiment interesant, \ns` ratat“?
Timpul nostru prezent este, din fericire, un timp al
schimb`rii profunde a societ`]ii. De mai bine de trei decenii, sociologii au \nceput s` dea seam` despre o schimbare
profund` a modului \n care ne raport`m la lucruri. Adev`rurile au \nceput s` nu mai fie adev`ruri absolute. Totul
este, a[a cum spunea Einstein, relativ, iar realitatea este
lichid`, poate ocupa prin urmare forme diferite, cu condi]ia
s` \[i p`streze volumul. Fiecare informa]ie este privit` reflexiv, cu obsesia \ntoarcerii ei pe toate p`r]ile, a interog`rii
permanente a validit`]ii sale [i a asimil`rii critice.
Poate România este mai pu]in parte a procesului, \ns`
urmeaz` [i ea, m`car prin imita]ie, un astfel de model al
postmoderniz`rii culturale. M` a[tept prin urmare ca, \n
2060, nici unul dintre scenariile de mai sus s` nu se \nt\mple, dar ca o combina]ie a lor s` fie ceea ce va reprezenta
atunci „[tiin]a normativ`“ – acel model de interpretare a
faptelor care reprezint` standardul \n cunoa[terea [tiin]ific` [i care va fi fost deja trecut pe atunci \n uzul vie]ii cotidiene, fiind interiorizat de majoritatea contemporanilor.
Adolescen]ii de azi, b`tr\nii din 2060, vor fi aflat deja
destule despre comunism pentru a le putea povesti nepo]ilor versiunea lor, reflexiv`, despre ni[te timpuri pe care
nu le-au tr`it. S\nt ferm convins c`, \n mod natural, societatea g`se[te mereu mijloacele de a transmite genera]iilor
urm`toare adev`rurile esen]iale despre experien]ele sale
trecute.
La ce este bine s` fim aten]i este s` transmitem informa]ia corect`, nedeformat` voit [i s` nu avem a[tept`ri nerealiste ca fiecare individ s` [tie totul despre trecutul mai
mult sau mai pu]in recent. Evident, cei care vor [ti prea
pu]ine se vor elimina singuri, \n mod natural. Mai trebuie
s` ne asigur`m c` cei care deformeaz` voit informa]ia vor
fi imediat sanc]iona]i. Altfel risc`m repetarea stupid` a nefastului experiment ai c`rui cobai am fost, al`turi de o
jum`tate din continentul pe care ne afl`m.
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CUM MI S-A POVESTIT COMUNISMUL
Raluca GROSESCU

Dilemele lui
„Ce \nseamn` comunismul?“
În perioada 1 martie – 1 iunie 2007,
Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului \n România a organizat un concurs na]ional de eseuri
[i art` grafic`, pe tema „Ce \nseamn` comunismul pentru mine?“.
Adresat elevilor din clasele V-XII,
concursul a avut ca scop cre[terea
interesului copiilor [i adolescen]ilor
pentru istoria recent` a României [i stimularea g\ndirii
personale asupra naturii regimului comunist. Au fost 13
premii la sec]iunea eseuri [i 16 la sec]iunea art` grafic`,
\n valoare total` de 6.000 de euro. S-au primit peste
1.500 de eseuri [i peste 500 de plan[e de art` grafic`.

I

deea acestui concurs s-a n`scut \n fond dintr-o serie de
dileme. Cum s` faci cunoscut comunismul, cum s`
stimulezi reflec]ia tinerilor asupra lui, c\nd programa
[colar` expediaz` problematica \n numai opt ore pentru
\ntreg ciclul preuniversitar – [i asta \n trimestrul trei,
\nainte de examenele de capacitate [i de bacalaureat, c\nd
[coala româneasc` nu mai func]ioneaz` dec\t din iner]ia
cataloagelor necompletate? Cum s` st\rne[ti interesul
elevilor asupra unei perioade care nu le mai este contemporan`, f`r` a le aglomera [i mai tare programa [colar` [i f`r`
a-i atrage \n obsesiile genera]iilor care au tr`it \n comunism? Nu \n ultimul r\nd, cum s`-i faci pe ace[ti copii s`
reflecteze la efectele pe care suprimarea unor valori fundamentale, precum libertate, toleran]`, spirit civic, le poate
avea asupra unei societ`]i? În absen]a unui curs op]ional de
istorie a comunismului – idee pe care vortexul educa]ional o
respinge \nc`, de[i a adoptat-o pentru holocaust – proiectele
extra-[colare par a fi singura solu]ie.
Concursul „Ce \nseamn` comunismul pentru mine?“, organizat anul acesta de I.I.C.C.R., a atras 2.000 de participan]i. Viziunea [i cuno[tin]ele acestor elevi despre comunism confirm` necesitatea introducerii unui curs op]ional
de istorie a fostului regim dictatorial, axat nu pe o cronologie a datelor, ci pe un dialog asupra valorilor anihilate de
timpul sistemului comunist [i asupra pove[tilor de via]`. În

Alexandra CONSTANTIN

Memoria
t\mplelor albe

S

\nt n`scut` \n urm` cu paisprezece ani, la trei ani
dup` c`derea comunismului. Am v`zut lumina zilei
\ntr-un s`tuc aruncat pe lunca [i dealul ce m`rginesc
r\ul D\mbovi]a, sat ap`rut \n negura vremii [i \nfiin]at de
un anume Lucian [i ai lui. Satul meu, c`lcat [i el de
comuni[ti, se nume[te Lucieni.
Pentru mine [i sora mea, comunismul \nseamn`
t\mplele albe ale bunicii, toate istorioarele povestite de ea
c\nd m` leg`na \ntr-un leag`n f`cut dintr-o cop`i]` de
lemn. Filmele v`zute la televizor [i spusele bunicii mi-au
\ntip`rit \n minte fr\nturi din perioada comunist`.
Spunea bunica c` mul]i s`teni au plecat definitiv din
sat dup` ce p`m\ntul a fost luat de C.A.P., mai ales tinerii.
Au r`mas s` munceasc` la C.A.P. b`tr\nii [i cei tineri c\nd
veneau \n concediu. O parte din sat trebuia demolat` [i oamenii du[i la bloc \n centrul satului cu c`]el, cu purcel, cu
tot ce aveau.
Au fost ani de nesiguran]`, nelini[te [i team`. Nimeni
nu putea s` cumpere ulei, zah`r, f`in`, p\ine, toate erau
cartelate. C\nd v`d azi \n magazine puzderie de m`rfuri
f`r` nici o restric]ie, totul \mi pare un basm tr`it de bunica mea [i semenii ei. Mai zicea sora bunicii c`, dac` nu
aveai contract de porc, nu primeai butelie de aragaz [i te
afumai toat` luna la focul cu lemne din curte. Cartela de
benzin`, dac` aveai ma[in`, ]i-o d`dea primarul dup` ce
f`ceai contract de vi]el. P\inea, \n sat, se aducea o dat` pe
s`pt`m\n`, mar]ea spre sear`, s` vin` oamenii de la munca
c\mpului, s`-[i ia cota de p\ine.
Cum cinci mii de suflete primeau p\ine de la dou`
b`c`nii, \mi spunea un vecin trecut de optzeci de ani c` se
formau cozi de patru-cinci r\nduri, erau \mbr\nceli, loviri,
c`lc`ri \n picioare, vaiete [i \njur`turi. Fiecare se \mpingea
s` ajung` la geam s`-[i ia por]ia de p\ine pentru o
s`pt`m\n`.

fond, ceea ce arat` majoritatea eseurilor [i a plan[elor
grafice primite de noi este c` numai o g\ndire critic` [i o
evaluare personal` a ceea ce \]i este povestit – la [coal`, la
televizor sau \n familie – pot s` creeze un punct de vedere [i
o pozi]ie fa]` de „ceea ce a fost comunismul“.
Dac` o evaluare a plan[elor de art` grafic` este mai dificil` din acest punct de vedere, analiza eseurilor evoc`
urm`torul peisaj. Din cele 1.500 de lucr`ri primite la
aceast` sec]iune, 10% s\nt copiate integral de pe Internet,
dintr-o singur` surs`. Definirea comunismului ca „un sistem
egalitarist de extrem` dreapt`“, precum [i preluarea unor
analize pline de erori de con]inut s\nt recurente \n toate
aceste eseuri. Alte 10% alterneaz` copy-paste-ul din surse
diverse cu pasaje de evaluare personal`, indic\nd c` interesul exist`, pentru c` au fost utilizate mai multe site-uri, dar
c` elevii nu au alte surse la \ndem\n` pentru a se informa.
De altfel, \ntrebat` de un copil de 11 ani din mediul rural ce
carte \i recomand pentru a „\n]elege comunismul“, am realizat eu \ns`mi inadverten]a surselor care le-ar permite copiilor s` se apropie de aceast` tematic`. În absen]a unor c`r]i
de istorie a comunismului pentru copii, i-am propus \n final
s` intervieveze ]`rani din satul lui, \ncerc\nd s` descopere el
\nsu[i problema colectiviz`rii. Cele mai multe eseuri primite
(45%) ilustreaz` \ns` modul \n care istoria este predat` \n
general \n [coala româneasc`. Este vorba de cronologii \n
care cauzalit`]ile [i efectele lipsesc cu des`v\r[ire [i totul se
rezum` la \n[iruiri de ani [i de evenimente deconectate \ntre
ele. Evident, aceast` metod` nu este inutil` pentru a afla lucruri despre comunism, dar [ansa de a \n]elege fenomenul
[i de a nu r`m\ne la nivelul de a memora ni[te date [i nume
de actori politici este foarte redus`. Aceste cronologii de
patru-cinci pagini preiau \n acela[i timp numeroase cli[ee
folosite \n istoriografia româneasc`: „ciuma ro[ie“, „holocaust ro[u“, „regim genocidar“. O intui]ie a r`ului se degaj`
\n toate aceste lucr`ri, dar folosirea sintagmelor stereotipe
indic` [i o repetare mecanic` a unor defini]ii [i idei.
O categorie mai interesant` de eseuri, reprezent\nd 10%
din lucr`rile primite, ilustreaz` paradoxul pe care \l creeaz`
\n con[tiin]a copiilor memoriile concurente ale diverselor
persoane care au tr`it comunismul. Între „comunismul a
fost r`u“ [i „comunismul a fost bun“, copiii par a balansa
\ntre valorile de „ordine“, „siguran]`“ [i „disciplin`“ pe care

Ca o ironie, tocmai ]`ranii care d`deau ]`rii gr\u [i porumb duceau lipsa p\inii. Pentru unii, p\inea ajunsese un
fel de cozonac. P\inea adus` \n sat ajungea pentru 2-3 zile,
a[a c` oamenii luau calea Bucure[tiului, unde p\inea nu era
pe cartel`, [i aduceau p\ine cu sacii. Se urcau \n trenul Bucure[ti-Pietro[i]a, denumit „Trenul Foamei“, pe acoperi[ul
vagoanelor, l\ng` sacii lor de p\ine.
Tot ce producea satul lua drumul statului: gr\u, porumb,
lapte, vaci [i vi]ei, porci, mere, cartofi, prune, ou` [i p`s`ri.
{i ast`zi se mai vede depozitul de gr\u [i porumb unde tot
satul c`ra recolta, care lua apoi drumul exportului.
Poveste[te bunica cu lacrimi \n ochi: „Iarna anului 1962
a fost o iarn` de co[mar pentru tot satul. Veneau din cas` \n
cas` echipe de activi[ti comuni[ti, al`turi de primar [i direc torul [colii, s` l`mureasc` oamenii s`-[i dea p`m\ntul, caii [i
atelajele la Colectiv. Mul]i fugeau [i se ascundeau prin p`dure
sau sub glugile de coceni, p\n` noaptea t\rziu, \ndur\nd cu
stoicism gerurile. Majoritatea oamenilor au cedat sub
amenin]area c` le dau copiii afar` din [coal` sau de la servi ciu. Din to]i, doi au rezistat p\n` la cap`t. Nu s-au \nscris
niciodat` \n C.A.P. Nici o comisie nu i-a putut convinge pe
Vasile Banu (Cobzaru) [i pe Constantin Popa (Mielu’ lu’
Cojan) s`-[i dea p`m\ntul. Al doilea v`zuse cum tr`iesc
]`ranii \n colectivele ruse[ti, c\t a luptat al`turi de nem]i \n
r`zboi, contra ru[ilor. Era teroare \n tot satul. Acestor doi
gospodari le-au fost luate abuziv c`ru]ele, caii, p`m\nturile,
chiar dac` nu f`ceau parte din C.A.P. Aceasta era legea comu ni[tilor. Nu aveai cui s` te pl\ngi: primarul [i Partidul Comu nist dictau peste tot. Nu exista nici cel mai mic respect pentru
proprietatea omului. Banu Vasile (Cobzaru) a murit f`r` s`[i vad` p`m\ntul dat \napoi, iar cel de-al doilea, Mielu’ lu’
Cojan, a apucat Revolu]ia din 1989 [i s-a bucurat ca un copil,
cu lacrimi \n ochi, de reprimirea p`m\ntului furat de comu ni[ti.“
Multe asemenea pove[ti are bunica despre oamenii din
sat, despre chinurile [i suferin]ele lor. Mai zice bunica despre Ceau[escu c` a fost \mpu[cat av\nd soarta unui c\ine
mort la zid, din cauza blestemelor, a nucilor sco[i cu buldozerul din lunca satului Lucieni [i a cailor s`tenilor, lua]i
cu for]a [i f`cu]i cu sutele salam italian.
Anii 1950-1989 au fost ani de t`cere surd`, de supunere
oarb`, de constr\ngeri la tot pasul. Se demolau valorile autentice (\nv`]`tori, preo]i) [i se promovau nonvalorile (anal-
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fostul regim le instituise [i valorile de „libertate“ [i „competen]`“ pe care noul sistem le promoveaz`. În acest sens, nostalgiile p`rin]ilor sau ale bunicilor devin evidente, pasaje
din eseuri transfom\ndu-se deseori \n critici la adresa
democra]iei [i a „libert`]ilor“ prea largi pe care ea le acord`.
Ceea ce ne izbe[te \n numeroase astfel de eseuri este tocmai
asimilarea democra]iei „haosului“ [i „inechit`]ii sociale“,
fapt care demonstreaz` precaritatea cursurilor de cultur`
civic` predate \n [coal`. Totu[i, nici unul dintre aceste
eseuri nu consider` sistemul comunist bun \n integralitate,
f`c\nd referire la crimele din anii 1950, la fenomene de tip
Pite[ti, colectivizare sau politica de alimenta]ie ra]ional`.
Ajung\nd acum la ultima categorie de eseuri (25%), cea
pe care \n fond am c`utat-o, ea se bazeaz` pe cercetarea [i
interpretarea personal` a autorilor. Construite \n majoritate pe interviuri cu oameni care au tr`it \n comunism, aceste lucr`ri prezint` pozi]ia elevilor fa]` de ceea ce au auzit
sau au citit. Evit\nd cronologizarea [i ax\ndu-[i argumenta]ia \n jurul unor valori fundamentale, av\nd practic o miz`
moral` [i o atitudine de revolt` fa]` de orice \nseamn`
„arestarea g\ndirii“, ele pun \n oglind` pove[ti de via]` din
comunism, cu existen]e [i principii proprii lor, copiilor
n`scu]i liberi dup` 1989. Iar aici automatismele dispar [i
\nt\lnim oameni natural born free, care g`sesc resurse pentru a condamna orice regim care ar interzice g\ndirea, ar
promova resemnarea [i ar priva oamenii de libertate.
Dincolo de calitatea materialelor primite, concursul „Ce
\nseamn` comunismul pentru mine?“ a reu[it s` ridice o
\ntrebare pe care [coala româneasc` o pune prea pu]in
elevilor. Totu[i, demersul I.I.C.C.R. nu este suficient pentru
a \nlocui programele [colare [i a deschide dezbaterea \ntr-un
cadru institu]ionalizat. {colile participante la concursul nostru nu s\nt dec\t aproximativ 150 din cele 12.000.000 de
unit`]i de \nv`]`m\nt existente \n România, iar elevii care
ne-au trimis lucr`ri nu s\nt dec\t cei care au dorit s` participe \ntr-un proiect extra[colar. Decomunizarea curicular`, la care sistemul educa]ional românesc nu este \nc` permeabil, r`m\ne necesar` [i realizabil` \n mod realist prin introducerea unui curs op]ional de istorie a comunismului.
Demersul nostru va continua \ns`, \ntruc\t aceast` \ntrebare, \n]eleas` ca sugestie metodologic`, ar trebui s` fie un
subiect de reflec]ie pentru o \ntreag` societate care a tr`it [i
care re-poveste[te ast`zi comunismul. Pentru o societate
contaminat` \nc` de avatarurile resemn`rii [i ale lipsei de
activism, interoga]ia poate avea caracterul de panaceu al
\ns`n`to[irii. {i mai ales, pentru c` a sosit probabil timpul
s` transcendem simpla constatare a e[ecului \n]eles ca mo[tenire cultural` [i s` aplic`m solu]ii particulare [i generale.
Solu]ii-r`spuns la \ntreb`rile care b\ntuie \n intersti]iile
dintre trecut [i prezent.

fabe]ii), a[a zice bunica mea. La noi \n sat, familiei Costic`
Georgescu, fost \nv`]`tor [i primar, dar gospodar de frunte,
i-au fost confiscate batoza, utilajele agricole [i casa. I-au
l`sat o singur` c`m`ru]` unde s` locuiasc`. În casa lui au
instalat jandarmii.
Preotul Ilie Florescu a fost arestat [i dus la canalul
Dun`re-Marea Neagr`, care \ncepuse s` fie construit, dup`
vorbele preotului, „cu roaba [i t\rn`copul [i zeci de mii de
de]inu]i politici“.
În aceste vremuri to]i dormeau tremur\nd \n pat. Cui nu
se supunea, \i b`tea noaptea \n geam jandarmul. Era arestat [i nimeni nu mai [tia nimic de el. În ace[ti ani de trist`
amintire, \n perioada cotelor obligatorii, a ap`rut \n satul
nostru un primar, r`mas \n memoria s`tenilor sub numele
de Costic` }iganu.
Bunica \[i aminte[te cum a \ncercat s` doseasc` c\teva
t\rne de porumb [i s` dea o cot` mai mic`, av\nd multe guri
la mas` ([i era [i secet` mare \n acel an). A \ngropat porumbul \n gr`din`, dar \n zadar. Costic` }iganu cu o echip` de
trei sau patru s`r`ntoci i-au s`pat peste tot \n gr`din` [i
i-au luat tot porumbul, \n jalea [i suspinele copiilor.
Ani mul]i au ruginit plugurile confiscate ]`ranilor, \n
spatele magaziei C.A.P.-ului. S`tenii, \ndeosebi cei tineri,
au f`cut cu m\na lor c`r`mida [i au construit c`minul cultural, unde s\mb`ta la bal [i duminica la hor` – spune bunica – mai uitau de necazuri, de munca grea din s`pt`m\n`.
Bunica mai poveste[te c` la noi la Lucieni a fost un
blestem. C`minul cultural a ars din temelii, \n ziua de 26
ianuarie 1987, ziua de na[tere a lui Ceau[escu, c\nd comuni[tii ]ineau la c`min [edin]` pentru l`udarea conduc`torului.
Treizeci de ani a fost comunismul la noi, la Lucieni.
Dac` sufletele oamenilor au r`mas otr`vite de minciunile [i
f`r`delegile f`cute, c\teva cl`diri mai spal` din petele comunismului: [coala, dispensarul, magazinul s`tesc.
Multe a [ters comunismul la noi, la Lucieni, de la hotare
p\n` la garduri, de la pomii luncilor la viile r`sp\ndite pe
lunci, numai memoria t\mplelor albe din Lucieni a r`mas
\ntreag`. Zice bunica: „}i-am zis toate astea s` le [tii a[a cum
au fost, c` nu vreau s` plec cu ele dincolo \n cimitirul din
lunc`“.
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Cum le-a fost povestit comunismul
mos c`lcate, benti]e pe cap, codi] e
\mpletite, unghiu]ele frumos t`iate,
era o disciplin` care cu greu se mai
\nt\lne[te ast`zi. Au r`mas \n amintire
[i plimb`rile p\n` la sta]ia de epurare
a apei unde puteai s` vezi minunile tehnologiei moderne.
P`rin]ii ne amintesc \ns` de faptul c` ne-au crescut foarte
greu. Scutecele erau f`cute din p\nz` [i trebuia s` fie sterilizate prin metode ciudate. Cozile la p\ine, la lapte, la orice.
Pe atunci exista sucul Bem-Bem care era mai mult laxativ,
sticlele de Brifcor, cafeaua Alvorada [i apa mineral` la
sticl` verde, care uneori avea c\te un [oricel \mpietrit \n
sticl`. Televiziunea nu era ce e acum. Pe atunci ne prezenta imagini cu mult iubitul conduc`tor de ]ar` [i cu so]ia
acestuia vizit\nd o zon` de agrement, discursurile lui,
canalul de la Cernavod`, serb`rile de Ziua Na]ional`. Pentru copii erau desenele animate Miaunel [i B`l`nel, filmul
V e r o n i c a. Revelioanele erau cu Anda C`lug`reanu, Toma
Caragiu, Dem. R`dulescu, festivalurile de muzic` u[oar` cu
Angela Similea, Mirabela Dauer, Dan Sp`taru. Bunicile \[i
amintesc cum str\ngeau pungi, capace [i borcane. Î[i amintesc de produsele cosmetice de proast` calitate [i de frizeriile cu miros de spirt. Dup` terminarea liceului, cei care nu
aveau posibilitatea s` urmeze o facultate primeau o reparti]ie pentru un serviciu [i chiar o cas`. Acum putem avea [i
trei facult`]i c` tot [omeri s\ntem sau, \n cel mai fericit caz,
primim un salariu cu care de abia ne ducem via]a. Pe vremea lui Ceau[escu, to]i \[i permiteau s`-[i petreac` un concediu la mare sau la munte \n fiecare an. Deci c\nd era mai
bine, atunci… sau acum?

Valentina Laura PREDA, 15 ani
E dificil s`-mi exprim p`rerea \n leg`tur` cu un fenomen la care n-am participat, \ns` care m` afecteaz` \n mod
indirect, prin consecin]ele sale \n timp. Cel mai mult m-a
impresionat presiunea psihologic`, prin care comuni[tii au
limitat puterea de liber` exprimare, au inhibat comportamentul, au izolat fiin]a uman` de libertatea pe care o promiteau. Nimic nu e mai crud dec\t izolarea, ruperea total`
de via]a cotidian`, lipsa oric`rei informa]ii legate de familie, de evenimentele din ]ar` sau str`in`tate.

C`t`lina ANDREI, 12 ani
N-am g`sit prea multe surse de informare despre acea
perioad`, iar p`rin]ii mi-au spus c` oamenii au \ncercat s-o
uite, distrug\nd tot ce amintea de acest regim politic. A[a a
ap`rut \ntrebarea: de ce vor oamenii s` uite perioada comunist`? Cuvintele manualului s\nt greoaie, \nc\lcite, a[a c`
ascult \n continuare pove[tile familiei. Condi]iile grele de
trai din acea perioad` au r`mas ca un co[mar \n mintea oamenilor. Multe lucruri erau interzise, aveau o singur` s\mb`t` liber` pe lun`, fiecare muncitor primea o ra]ie de alimente lunar, oamenii aveau televizor alb-negru [i, cu toate
c` programul era doar de 2 ore [i se vorbea doar de Ceau[escu, oamenii se uitau, pentru c` era singurul post de televiziune. So]ii Ceau[escu d`deau ordine stricte de a transforma satele \n ora[e, de a demola casele pentru a ridica
blocuri. Am auzit de la unii oameni c` „era mai bine pe vremea lui Ceau[escu“. Cum pot afirma a[a ceva? Toat` via]a
se rezuma la un serviciu sigur? Dar faptul c` nu puteau comunica, nu aveau acces la informa]ie, erau cenzura]i? Am
doar 12 ani, dar afirm cu t`rie despre comunism c` a fost o
perioad` \n care oamenii au stagnat [i nu [i-au putut afirma adev`rata valoare. Intelectualii erau suprima]i [i noi s`
regret`m comunismul? Nu se poate a[a ceva!

Florian R~ZVAN, 18 ani
Comunismul are acela[i principiu de func]ionare ca un
gard electric: \]i arat` limitele [i te ucide \n cazul \n care
e[ti hot`r\t s` le dep`[e[ti. Cel mai problematic efect al comunismului a fost acela c` a prins la public. Oamenii s-au
obi[nuit cu el. Încep s` cred c` mul]i dintre noi s-au transformat \ntr-un fel de robo]i: avem libertatea, dar nu [tim ce
s` facem cu ea. Mai mult dec\t at\t, \i mai [i privim ciudat
pe cei care se bucur` de ea. Ce reprezint` comunismul pentru mine? Un gard electric! În momentul de fa]`, nu mai
trece curent prin el. Cu to]ii [tim asta, dar \nc` ne e greu
s` trecem dincolo [i \nc` mai a[tept`m pe cineva s` mai
arunce c\te ceva bun din cealalt` parte.

Elena Daniela GURLAN, 17 ani
„Ceau[escu a fost un om bun!“ – spunea bunica mea. Pe
timpul „\mpu[catului“, a[a cum obi[nuia s`-i spun` fostului dictator, elevii care terminau [coala aveau asigurat un
loc de munc`, \n timp ce azi s\nt nevoi]i s` munceasc` \n cu
totul alt domeniu dec\t \n cel pentru care s-au preg`tit. Din
acest punct de vedere, a[ fi tentat` s`-i dau dreptate bunicii, pentru c`, din p`cate, tr`im \ntr-o lume \n care nu \ntotdeauna valoarea se impune. Comunismul, v`zut prin
ochii bunicii, p`rea s` promit` o via]` lipsit` de griji [i
mul]umitoare, o lume „mai bun` [i mai dreapt`“, deoarece
oamenii puteau s` ob]in` u[or un apartament [i le mai
r`m\neau [i bani pentru strictul necesar. Totu[i, mul]i nu
pot uita umilin]a statului la coad` pentru alimente, rigorile
„alimenta]iei ra]ionale“, \ntreruperea curentului electric,
privarea oamenilor de c`ldur`, dar mai ales cred c` nu pot
uita faptul c` regimul comunist furase oamenilor libertatea.
Comunismul a fost un regim crud [i absurd. Unde era fericirea promis` de liderii comuni[ti, dac` oamenii erau
obliga]i s` tr`iasc` f`r` Dumnezeu? Cu lacrimi \n ochi,
unul dintre b`tr\nii cu care \mi place s` discut adesea despre ce a fost \[i aminte[te cum i-au fost smul[i din]ii pentru c` avea o icoan` pe pere]ii casei. În acest moment simt
un amestec de m\nie [i de incertitudine pentru c` nu \n]eleg
toate mecanismele [i resorturile unei lumi precum cea specific` societ`]ii comuniste. Este \ns` o certitudine: regimul
comunist a fost unul dictatorial, care a uitat total de drepturile [i libert`]ile individului.
„Pe baza examin`rii a mii [i mii de pagini de documente, lu\nd \n considera]ie existen]a unei imense literaturi analitice [i de m`rturii care probeaz` natura antipatriotic` a dictaturii comuniste, putem afirma c` regimul comunist din România (1945-1989) a fost nelegitim [i criminal.“
Raportul final al Comisiei Preziden]iale pentru
Analiza Dictaturii Comuniste din România

Miruna Antonia POPESCU, 17 ani
Oamenii descriu acea perioad` foarte contradictoriu.
Mul]i \i duc dorul, dar [i mai mul]i se bucur` c` au sc`pat
de ea; unii nu mai prididesc \n a o l`uda, al]ii \n a o def`ima. Cu regret observ c` nu g`sesc nimic incredibil de bun
sau incredibil de r`u, nu g`sesc r`m`[i]e [ocante ale acelei
epoci, v`d doar un gol \n sufletul unui popor \ntreg. Acest
gol e mai r`u dec\t orice r`u tangibil. A fost o perioad`
foarte rea, dar nu din cauza cozilor la alimente sau a na]ionaliz`rilor, ci pentru c` a furat oamenilor lucrul care \i f`cea mai buni, mai uni]i. Oric\t a[ auzi pe strad` c` nu a fost
at\t de r`u, c` exista pe atunci m\ncare pentru to]i s`racii
sau oric\t a[ auzi c` era iadul pe p`m\nt, voi r`m\ne cu
aceea[i impresie: comunismul a l`sat doar un gol. Pentru
mine e cel mai mare ho] de p\n` acum, pentru c` pu]ine
epoci au reu[it s` fure sufletele oamenilor.

Ionu] TRACHE, 18 ani
Din punctul meu de vedere, comunismul era bun deoarece rata mortalit`]ii era sc`zut` pentru c` erau interzise
avorturile, pedepsele fiind at\t de severe \nc\t nu-]i permiteai s` \ncalci legea. Oamenii nu duceau lips` de aproape
nimic, pentru c` dup` terminarea liceului sau a facult`]ii
aveau un loc de munc` asigurat [i salariile nu erau prea
mici. Dar s` nu uit`m de cozile interminabile la alimente,
de privarea de anumite libert`]i a individului etc. Nu putem spune r`spicat c` regimul comunist a fost bun sau r`u.
Eu unul condamn comunismul [i pe cei care l-au sus]inut pentru c` din ceea ce mi s-a povestit [tiu c` familia mea
a dus-o foarte greu. Din spusele bunicii mele, \n v\rst` de 92
de ani, am aflat c` trebuia s` te ascunzi \n anumite perioade prin p`duri, s` t`inuie[ti anumite lucruri (mersul la
biseric`). Anumitor persoane le era confiscat` averea, le era
persecutat` familia [i toate se f`ceau a[a cum hot`ra „Dictatorul“.
Libert`]ile, pe atunci, erau pu]ine. De multe ori, „unora
le era fric` sau ru[ine s` ias` pe strad` pentru a nu fi
v`zu]i de vreun profesor sau de vreun vecin. Acum... cum d`
pu]in soarele, terasele s\nt pline de burice [i funduri goale,
iar umbrelele se transform` \n hornuri“. A[a ne-a spus
doamna dirigint`. {i nu cred c` e cineva care o poate contrazice deoarece are foarte mare dreptate! Prea mult` libertate duce la desfr\nare. Deci... de[i nu [tiu prea multe despre comunism pentru c` nu am tr`it acele vremuri [i pentru c` [tiu prea multe din auzite, a[ putea s`-mi fac o
p`rere proprie despre,,curentul“ comunist. Bun sau r`u, comunismul a fost, este [i va fi mereu \n memoria oamenilor.
Acum poate ni se pare un lucru r`u, dar... dac` peste c\]iva
ani comunismul va fi restaurat din dorin]a de mai bine?
Dac` va fi considerat un regim politic mai bun, mai agreabil
[i mult mai benefic dec\t democra]ia? Poate c` va urma o revigorare a sa, o eliminare a unor libert`]i, a unor drepturi,
a unor principii...

Alexandra Maria TUDOSE, 19 ani
Bunicul \[i aminte[te de berea la halb` cu gust de ulei,
]ig`rile Carpa]i f`r` filtru care-]i l`sau tutunul \n gur`,
lozurile care aveau ca premii ma[ini Dacia [i care mai erau
[i c\[tig`toare. Elevii aveau uniforme cu alb [i albastru, fru-

M`d`lina ZBUGHIN, 16 ani
Comunismul... un regim al terorii sau un sistem totalitar ce a adus fericire multor oameni? Dup` p`rerea mea, nu
putem fi de acord doar cu o singur` idee. Caracteristicile
fundamentale ale comunismului au adus, dup` cum sus]in
b`tr\nii [i cu care s\nt de acord, „[i bune, [i rele“. Pe vremea
comunismului for]ele de produc]ie au atins un nivel foarte
ridicat, mijloacele de produc]ie devenind proprietate unic`
a \ntregului popor, nemaiexist\nd clase sociale. De asemenea, au disp`rut deosebirile esen]iale dintre ora[ [i sat [i
cele dintre munca fizic` [i cea intelectual`. Nivelul productivit`]ii muncii [i al con[tiin]ei sociale asigura condi]ii pentru aplicarea principiului „de la fiecare dup` capacitate,
fiec`ruia dup` nevoi“. Partea bun` e c` pe atunci nu existau [omeri, at\]ia cer[etori pe strad` sau bande de t\lhari,
iar [coala era obligatorie. C\nd ie[eai de pe b`ncile [colii
aveai asigurat at\t un loc de munc`, c\t [i un apartament.
De asemenea, avortul era interzis, [paga nu exista ca acum,
iar omul avea siguran]a zilei de m\ine. Omului \i era asigurat un trai decent, dar era obligatoriu s` se supun` legilor
comuniste. Aici intervine partea mai pu]in bun`, c\nd oamenii nu aveau libertatea pe care [i-o doreau. Tinerii erau
obliga]i s` munceasc` [i s` fac` armata. Nu existau at\t de
multe magazine [i nu avea nimeni dreptul la privatizare.
Nici de banii pe care-i aveai nu te puteai bucura, pentru c`
nu aveai \ntotdeauna ce s` cumperi. Pentru c\teva sticle de
lapte trebuia s` stai la r\nd cu o noapte \nainte, iar carnea
era dat` nu oricum, ci cu por]ia. Aveau prioritate doar membrii partidului care \[i consacrau \ntreaga activitate \nf`ptuirii ]elurilor comunismului. Pentru mul]i, comunismul a
\nsemnat [i un regim al terorii. Ace[tia doreau cu orice pre]
s` fie liberi. Deci comunismul ar putea fi antonimul libert`]ii. Dar oare aceast` libertate a adus lucruri bune? Acum
exist` libertatea mass-media, a oamenilor, \n unele ]`ri
exist` chiar legalizarea prostitu]iei sau a homosexualit`]ii.
Acum vedem peste tot ]inute extravagante, tinerele fete,
profit\nd de liberalism, purt\nd fuste c\t mai scurte [i
bluzi]e c\t mai decoltate, cu p`rul vopsit \n tot felul de culori. „{i te mai \ntrebi cum de exist` at\tea violuri“, ar
spune un b`tr\n. De altfel, odat` cu liberalizarea avorturilor omul se stinge [i observ`m c` din ce \n ce mai pu]ine
femei nasc, iar popula]ia ]`rii e \mb`tr\nit`. Vedem c`, \n
vremurile de dup` comunism, libertatea aduce dup` sine [i
multe nenorociri.
Problema const` a[adar nu \n dispari]ia acestui regim,
ci \n noi \n[ine, \n modul cum percepem aceast` libertate.

„Înd`r`tul ideologiei na]iunii socialiste unitare [i
omogene se aflau obsesiile monolitismului leninist combinate cu cele ale unei extreme drepte recidivate cu
binecuv\ntarea liderilor comuni[ti [i \n primul r\nd a lui
Nicolae Ceau[escu. «Societatea socialist` multilateral
dezvoltat`» era, de fapt, numele unui sistem politic [i
economic \nghe]at, dominat de un lider faraonic [i de anturajul s`u imediat.“
Raportul final al Comisiei Preziden]iale pentru
Analiza Dictaturii Comuniste din România
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Ruxandra TUDOR

O normalitate
ra]ionalizat`
Într-un parc dintr-un ora[ mic de provincie, c\]iva prieteni
se feresc de soare la o partid` de table jucat` la umbr`, \ntre
copaci. Apatic [i parc` amor]it de c`ldur`, timpul parc` s-a
oprit \n loc. Din c\nd \n c\nd \ns` o discu]ie pornit` ca din
senin „\ncinge“ spiritele. Între dou` zaruri, oamenii mai
povestesc, f`r` s` \[i desprind` ochii de pe tabla de joc, despre
te miri ce. M` a[ez pe o banc` al`turat` [i trag cu urechea la
discu]iile despre un trecut „glorios“ pe care, personal, \l cunosc
mai mult din pove[ti.
– 3-2 nu d`deai nici pe vremuri, c\nd erai chipe[ [i se
uitau colegele dup` tine diminea]a, c\nd ajungeai la birou,
spune un domn grizonant. Prive[te atent la mutarea pe care
o face partenerul s`u, \[i trece palma peste fruntea asudat`
[i-[i face v\nt cu basca.
– E bun [i 3-2, dac` [tii ce s` faci cu el... Las`, nici cu
tine nu mi-era ru[ine. Te purtai numai cu cravat`, la patru
ace. Mioara nu te l`sa s` pleci la serviciu dec\t a[a. Ferchezuit. Erau alte vremuri atunci. Cald sau frig, te \mbr`cai
altfel. C`ma[`, costum, cravat`. Femeile se \mbr`cau [i ele
altfel.
– Lumea s-a schimbat. Eu am ie[it la pensie \n ’96. Directorul de atunci a fost dat afar`. Au cump`rat fabrica
francezii, acum produc piese pentru biciclete. Au \ncercat cu
[eminee, dar lumea e obi[nuit` cu sobele din teracot` [i nu
au avut mare succes.
– Ai r`mas cu dorul de ma[ini de r`zboi?! Acum nu se
mai fac r`zboaie cu ma[ini. Te termin` cu economia. Î]i
cump`r` industria. Munce[ti pentru ei [i cumperi m\ncare
tot de la ei. Noroc cu c`p[unarii care aduc bani \n ]ar`.
Muncesc de diminea]` p\n` noaptea [i apoi vin s` le construiasc` copiilor cas` aici.
– N-au ce face. ~sta a fost un lucru bun \n trecut... 5-3,
poart`-n cas`! Nene, dar mai las`-ne [i pe noi s` c\[tig`m
(un domn m`run]el puf`ie \nfundat \n fa]a zarurilor norocoase ale amicului s`u. Î[i propte[te barba \n palma st\ng`,
iar cu dreapta arunc` zarurile). Cum spuneam, atunci
primeai cas` de-a gata. Aveai serviciu, nu te durea capul.
– A[a-i, cum spui tu, dar ]i-era, crezi, mai bine?... Ziceai
de mine! Uite ce zar bun d`dui!
– Ce era, bre, mai bine? Casa, serviciul, ma[ina? Da,
dintr-un salariu mergeam [i la mare [i la Pucioasa, la cumnat`-mea, dar tot ni[te nenoroci]i erau! Libertate, bre, asta
nu aveam! Parc` eram la pu[c`rie, nu vorbeam, nu discutam

nimic c` imediat te turna careva [i intrai pe m\na securistului...
– Nu [tiu... Uite acum, ziceam de c`p[unari – facem
muncile cele mai grele, pe care spaniolu’, italianu’ nu mai
vor s` le mai fac`. Românul munce[te din greu, adun` cu
chiu cu vai ceva [i... la 35 de ani \nc` nu are cas`. Nenoroci]i
a[a cum erau `ia, parc` oamenii o duceau mai bine.
– Acum fiecare se duce unde \i convine mai mult. Nu mai
e ca \nainte, s` ie[i la pensie de la primul serviciu – se bag`
\n discu]ie un t\n`r care a ajuns la locul de „joac`“ al seniorilor pe o biciclet`. A proptit-o \n fug` de un gard, iar acum
st` la umbr` l\ng` juc`tori cu urechile ciulite, spre exasperarea acestora.
– Dar tu de ce nu e[ti la munc`, undeva? Ce tot stai aici?
Te ]ine taic`-tu acas`, s` nu faci nimic? – \l apostrofeaz`
domnul grizonant, vizibil deranjat de interven]ia t\n`rului
\n discu]ia lor, de oameni mari. Ce [tii tu despre „\nainte“?
Totul se cump`ra pe sub m\n`... Tot timpul te ascundeai.
Dac` luai carne de la cineva, trei s`pt`m\ni st`teai cu frica-n s\n s` nu te fi z`rit careva. Umblai pe \ntuneric, ca animalele! Bre, voi nu [ti]i... De ce ziceai c` pierzi vremea
p-aci?
– Lucrez noaptea. La bar. Ziua nu fac nimic. Lucrez la
negru, dar merge. Iese banul – [i scoate dintr-un rucsac telefonul mobil pe care \ncepe s`-l butoneze de zor. Mie-mi convine.
– Asta nu e meserie. Mai t\rziu din ce o s` tr`ie[ti? ~[tia
te ]in c\t e[ti t\n`r. Apoi g`sesc pe altul.
– Las`-l c` nici cum eram noi nu era bine. 23 de ani am
mers \n acela[i loc. Asta f`ceam to]i, munceam la gr`mad`...
Intrai \ntr-o fabric` sau o uzin` [i acolo te uita Dumnezeu.
Eu am schimbat c\]iva directori, [tiam toate colegele pe numele mic. În ultimii ani \mi spuneau „tataie“.
– Tot la femei te g\nde[ti, Mariane. Pe vremea noastr`
aveai mai mult de convins la o domni[oar`.
– Ei, asta nu cred c` e adev`rat. Cred c` ]i-era ]ie fric`
de ele. Dac` ie[eam la o iarb` verde sau la o pr`jitur` era
suficient. La nevast`-mea a fost mai greu. C` era de familie
mai veche, cu principii. I-am cunoscut p`rin]ii, mama socr`
ne-a servit cu dulcea]` de cire[e amare [i ap`. Au mai trecut apoi c\teva s`pt`m\ni de taton`ri...
– P\n` c\nd i-ai spus: „Auzi, s\ntem tineri, dar c\t timp
mai consum`m a[a, pe vizite...“. Ne-ai mai spus, Mariane,
[tie toat` lumea povestea.

Cristina M~NI}~

M` bucur
c` nu am tr`it
\n acele timpuri
i se \nt\mpl` aproape zilnic s` asist, f`r` s` vreau,
la discu]ii legate de „vremea lu’ Cea[c`“. Au trecut
18 ani de la Revolu]ie, dar urm`rile perioadei de
dinainte de ’89 ne b\ntuie la tot pasul: de diminea]`, la
coad` la farmacie, c\nd doamna din fa]a mea afl` c`
plafonul pentru re]ete compensate s-a epuizat [i \ncepe
s`-[i verse amarul pe farmacist`, povestind cum „\nainte“
pensionarii o duceau tare bine, salaria]ii aveau servicii
stabile [i bani de rate pentru case [i mobil`. Dup` inevitabilele laude aduse conduc`torului [i aprob`rile plictisite
ale farmacistei, reu[esc s`-mi cump`r plasturii de care
aveam nevoie [i m` gr`besc spre metrou, g\ndindu-m` c`
lumea idilic` descris` de doamna din farmacie nu seam`n`
deloc cu perioada cu magazine goale, cu „traficul“ de zah`r
[i ulei din spatele alimentarelor, cu cenzura, cu suspiciunile
[i denun]urile care s\nt amintite at\t de des \n talk-showurile de la TV. Cobor la Pia]a Roman` [i, c\t a[tept la semafor, \mi vine \n minte un curs de literatur` la care ni se
povestea cum studen]ii obi[nuiau s` citeasc` „neoficial“
1984 [i c\t de mult se aseam`n` România dinainte de 1989
cu societatea descris` de Orwell. Se face verde, traversez [i
m` bucur c` nu a trebuit s` tr`iesc \n acele timpuri. De
fapt, nu mi-a fost povestit cum a fost exact \n perioada comunist`. Cunosc doar fr\nturi ale acelor vremuri, iar totul
este trecut prin prisma subiectivit`]ii. M` \ntreb dac` nu
cumva doamna de care vorbeam mai devreme nu regreta
mai degrab` propria tinere]e dec\t perioada comunist`.

M
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– O spun pentru b`iatul `sta t\n`r, el nu are de unde s`
[tie.
– Ei, mi-a mai povestit [i mie taic`-miu. Despre ceaiuri,
despre mers la cinematograf pe r\ndurile din spate...
– Vezi, m`, c` [tie. ~[tia din ziua de azi [tiu de toate. La
[coal` v` \nva]`, m`?
– Nu, bre, la [coal`...
– 5-4. Vezi c` nu mai e[ti atent. Te-am dat afar`! Ce
[coal`...? Nu vezi ce note iau la bacaloriat? Noroc cu [colile
particulare. Nu se mai face carte. Pe noi ne b`teau profesorii
p\n` \nv`]am. Acuma nu te mai las` s`-i ba]i. Te bat ei pe
tine. N-ai v`zut la televizor? Le e fric` profesorilor de ei.
– Acuma se pune altfel problema. C\[tigi banul, nu \]i
mai trebuie [coal`. Eu c\nd am luat prima chenzin` mi-am
luat pantofi crem. Aveam un costum de var`, din `la cu
m\nec` scurt` [i c\nd m-am dus cu el la servici portarul mi-a
zis: „S` tr`i]i tov. director!“. Aveam salariu 1.400 de lei [i pe
pantofi am dat vreo 270. Erau din piele, de la Clujana.
Acuma am v`zut c` se poart` mai mult haine rupte...
Zarurile se succed, gradele, partidele de table [i pove[tile
despre trecut a[ijderea. Pove[ti \n cuvinte simple, despre un
„mai bine“ redus la stadiul de serviciu, cas` [i vacan]e la Pu cioasa, amintiri despre un trecut „mai r`u“ \n care normali tatea se d`dea la ra]ie. De cele mai multe ori \ns`, se termina
p\n` ajungeai \n fa]a ghi[eului.

Cititori, fi]i ascult`tori!
Tema acestui num`r va fi discutat` vineri,
27 iulie, la ora 17,10, la Radio France Internationale, \n emisiunea Punerea pe g\nduri, realizat` de
Luca Niculescu [i Drago[ Ghi]ulete.

Luca ISTODOR

Ce cred eu
despre
ce a fost atunci

D

ac` m` pune cineva s` descriu cum a fost pe vremea
lui Ceau[escu, eu spun ce mi s-a povestit [i ce am
\n]eles din ce mi s-a povestit. S\nt sigur c` trebuia
s` stai la coad` pentru carne [i diverse alimente [i mai s\nt
sigur [i c` unii oameni mai de[tep]i luau acele alimente
f`r` s` a[tepte nici m`car un minut la coad`.
În schimb, nu s\nt sigur de ce nu se g`seau, de pild`, banane sau ciocolat`, care pentru mine s\nt ni[te alimente de
baz`. Ceau[escu? Mi se pare c` a fost un om cam prost, care
voia s` par` de[tept (chestia asta e singura amuzant`), [i
nu \n]eleg pentru ce punea oamenii s` vin`, de pild`, \n nu
[tiu care pia]` [i s` se a[eze \ntr-un anumit fel. Ideea cu comunismul, cred, era ca to]i s` fie egali.
Desigur, nu am \n]eles ce era \n neregul` cu bisericile,
pe care am auzit c` le d`r\ma.
N-am \n]eles de ce nu puteai s` vorbe[ti de r`u despre
Ceau[escu [i n-am \n]eles de ce, cic` ([i spun a[a pentru c`
nu [tiu dac` e sau nu adev`rat), oamenii aveau microfoane
\n cas`.
Oricum, tot ce era pe atunci mi se pare c` era r`u. Îmi
pare bine c` nu am tr`it pe vremea lui Ceau[escu.
Cred c` nimeni nu a tr`it foarte bine pe atunci. Nu aveai
voie s` c`l`tore[ti dec\t \n ]`ri comuniste, nu aveai dec\t
c\teva canale la televizor [i, mai ales, nu cred c` era prea
mult` m\ncare bun`.
Asta e ce cred eu despre ce a fost atunci.

