




 

 



 

 

Flavius-Cristian MĂRCĂU                       Sorin PUREC  

VIAȚA LA SAT ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

 

  



 

 

COORDONATORI:  

 

Flavius-Cristian MĂRCĂU                       Sorin PUREC 

 

 

 

 

 

 

VIAȚA LA SAT ÎN PERIOADA 

COMUNISTĂ 

 

 

 

 

 

 

Editura Academica Brâncuși 

 



 
 

Editor: Flavius-Cristian MĂRCĂU 

Corectură: Iuliu-Marius MORARIU 

 

 

 

 

 

ISBN 978-973-144-783-4 

 

 

EDITURA ACADEMICA BRÂNCUȘI 

ADRESA: Bd-ul Republicii, nr. 1 

Târgu Jiu, Gorj 

Tel: 0253/218222 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT: 

 Sunt autorizate orice reproduceri fără perceperea taxelor 

aferente cu condiţia precizării sursei. 

 Responsabilitatea asupra conţinutului lucrării revine în 

totalitate autorilor. 
  



 5  

 

 

CUPRINS 
 
 

I 

 

1 
 

Sorin PUREC 

 

Prefață 

 

7 

2 Flavius-Cristian 

MĂRCĂU 

 

Moștenirile comuniste și memoria 

nostalgică din statele Cetral-

Europene 

 

13 

3 Iuliu-Marius 

MORARIU 

 

Elemente ale opresiunii comuniste în 

localitatea Salva, județul Bistrița-

Năsăud 

 

31 

4 Bianca OSMAN 

 

Manifestări ale mentalului colectiv. 

rolul mass-media în formarea 

conștiinței individuale și de grup în 

perioada 1965-1990 

45 

II 

5 Bianca OSMAN 

 

Interviu cu ADRIAN GORUN 

 

65 

6 Bianca OSMAN 

 

Interviu cu GEORGE NICULESCU 87 

7 Claudia 

ȘOIOGEA 

Interviu cu GHEORGHE GORUN 103 

8 Claudia 

ȘOIOGEA 

Interviu cu NICOLAE BRÎNZAN 

 

121 

9 Iuliu-Marius 

MORARIU 

Interviu cu GRIGORE FURCEA 

 

137 

    



6 
 

10 Iuliu-Marius 

MORARIU 

 

Interviu cu DOREL MITITEAN 149 

11 Bianca 

LĂZĂROIU  

Interviu cu P. C. 161 

12 Bianca OSMAN 

 

Interviu cu SIMA AUREL 

 

167 

13 Claudia 

ȘOIOGEA 

Interviu cu CĂLUGĂRU ANGELA 173 

14 Oana CALOTĂ 

 

Interviu cu NICU PÎRVULEȚ 

 

179 

15 Iuliu-Marius 

MORARIU 

Interviu cu RADU BOTIȘ 

 

189 

16 Maria 

VÎLCEANU  

Interviu cu CIOCOIU OTILIA 

 

195 

17 Costina Vergina 

ȘTEFĂNESCU 

Interviu cu CONSTANTIN 

STEFĂNESCU 

201 

 

  



 
 

PREFAȚĂ 
 

 

„Cei care uita trecutul sunt condamnați sa îl repete”.  

George Santayana 
 

 

 

Ca să nu uităm dramele care ne-au marcat pe noi sau pe 

părinții și pe bunicii noștri, cartea de față adună, prin eforturile 

studenților noștri, o serie de interviuri realizate cu oameni care au 

petrecut ani ai regimului comunist la țară. Comunismul din satele 

României a avut o față diferită, uneori mai urâtă, alteori 

pitorească, în comparație cu ceea ce s-a simțit în orașe, din 

cauza, probabil, a lipsei mai acute de educație a misionarilor lui 

rurali.  

Persoanele intervievate au vârste diferite din dorința de a 

surprinde moduri diferite de a vedea regimul în funcție de 

momentul vieții pe care l-au trăit la țară. Unii nu au uitat practica 

elevilor la adunat de cartofi, murdară, prăfuită și puturoasă, alții 

își amintesc armata, spargerea eroică a munților pentru a tăia cale 

ferată, munca grea din mină și, totodată, satisfacția salariului 

mare de miner… dar nimeni nu uită abuzurile, absurdul 

deciziilor, lipsa de logică a regimului, nepriceperea celor numiți 

politic în funcții. Amintirile acestea sunt învălmășite cu tinerețea 
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sau copilăria lor, întotdeauna frumoasă, iar mizeria regimului a 

fost curățată de timp. Ei au uitat urâtul, au iertat în 25 de ani 

orice rău li s-a făcut. Întrebat când a fost mai bine, în perioada lui 

Ceaușescu sau după 1989, un bătrân a răspuns: înainte de 

Ceaușescu, pe vremea Anei Pauker… pentru că aveam 25 de ani! 

Timpul le va uita pe toate. Dar oare este bine să uităm atât de 

repede, să iertăm pentru că e prea dureros să ținem în suflet 

suferința veche? Terapeutic, da, pentru că îndepărtăm o povară 

care ne îngreunează pașii spre viitor, însă memoria nu trebuie 

ștearsă pentru că riscăm să ne întoarcem la acel trecut odios. 

Cartea urmărește să readucă în memoria noastră, sub 

forma unor dialoguri fruste, imaginea trecutului comunist așa 

cum a fost el văzut de cei care au trăit la țară. Am preferat un 

interviu cu întrebări prestabilite pentru a surprinde același lucru 

prin ochii tuturor celor care au avut bunăvoința să ne răspundă. 

Același fenomen este văzut pe multiplele lui fețe, perceput diferit 

de oameni cu ocupații, studii, sensibilități și interese diferite. Le 

aducem în special în fața publicului tânăr, care fie avea vârsta 

copilăriei când regimul a picat, fie s-a născut după căderea lui, un 

public diferit și atipic: este publicul care, victima mass-media de 

toate felurile, a internetului și rețelelor de socializare, citește 

puțin. De aceea, cartea are lungimea suportabilă, iar preferarea 

dialogului unui tratat s-a făcut pentru o prezentare mai 

„prietenoasă” a trecutului recent.  

Tinere cititor, am ales varianta e-book, pentru că e la 

îndemâna ta și pe gustul tău să răsfoiești cartea! Citirea acestei 
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cărți poate fi acea după-amiază care te schimbă, te face să 

înțelegi diferit lucrurile de care te bucuri azi!  

Scriem această carte din poziția dascălilor care au în față 

generații diferite ce cele de dinainte de 1989 și ne punem 

continuu întrebarea dacă vom reuși să găsim calea prin care să 

comunicăm cu ei. Demult am renunțat să mai credem că vom 

putea schimba generația după chipul nostru și am început să ne 

schimbăm noi după ea. Chiar dacă plângem după praful cărților 

și mirosul lor nobil de hârtie veche, preferăm e-book-ul pentru a 

pătrunde cu el în mediul de comunicare tineresc. 

Tânăra generație postdecembristă a fost botezată în toate 

felurile: generația de sacrificiu, generația MTV, generația 

pierdută... Numai o scurtă trecere prin memoria generațiilor ne 

arată că mai toate s-au considerat de sacrificiu, iar eșecurile lor 

au fost aruncate pe alți umeri. Generația nu este de sacrificiu, ea 

alege să se sacrifice pentru ceva: ideal social, ideal politic, 

cultură înaltă, sau mai rău, pentru distracție, viață ușoară lipsită 

de responsabilități. În mod firesc, oricine tinde să obțină 

confortul cu eforturi minime, iar dacă răspunsul societății este că 

se poate, omul acela este pierdut: superficial și leneș se va 

mulțumi cu puținul obținut, dar care îi este suficient.  

Orice generație are propriile idei, propria istorie, propriile 

gânduri, credințe, idealuri, mituri în care crede. Sperăm de la 

generațiile care ne trec prin față că vor marca istoria prin 

idealurile în care crede. O generație fără idealuri, oricât de 

smintite ar fi, este tristă, fără identitate și personalitate;  abia 
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aceasta este o generație auto-sacrificată, dar nu de sacrificiu. Ea 

nu lasă urme în memoria nimănui, viețuiește fără să trăiască 

autentic.  

În fața elevilor și studenților noștri ne lovim de o 

problemă: generația aceasta nu are memorie, nu cunoaște nimic 

precis din ce s-a întâmplat înainte de nașterea lor, trăiesc într-un 

prezent cu o învălmășeală cumplită de evenimente anoste, 

asemănător Internetului, bogat și plictisitor, dar de care nu te poți 

desprinde. Prin fața lor au trecut universuri întregi, de care 

savanții trecutului nu au avut parte. Și, totuși, aproape că nu știu 

nimic! Memoria lor este asemănătoare ecranului pe care li se 

perindă lumi după lumi: când imaginea a trecut, ecranul o uită, el 

nu o poate păstra și nu o poate folosi pentru nimic. Comparația 

aceasta este foarte dură, însă, ce tragedie dacă ascunde un 

adevăr! A le vorbi despre știința politică, regimurile politice, 

rolul partidelor etc. este un demers abstract, fără vreo referință 

concretă, în care receptorul nu primește mesajul pentru că nu-l 

înțelege și nici nu face legătura cu obiectul despre care 

conceptualizăm obținut prin instrucție fundamentală. De cele mai 

multe ori familia nu este un sprijin pentru formarea tânărului din 

cauză că familia s-a atomizat, nu comunică decât pentru cotidian 

și lasă totul în sarcina școlii. Lucrul așezat, exemplar și inițiatic a 

dispărut. Nimic din ce nu se desfășoară repede nu place acestor 

tineri. De aceea si educația este atât de grea. Ei nu înțeleg ce i-a 

adus aici și nici nu își pun probleme. Imaginea despre societate 

pe care o au captivii internetului este tulbure și inconsistentă. 
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Trăiesc în democrație cu care sunt de acord că e bună, dar au 

unele informații, nu prea sigure, că și în comunism a fost bine, 

iar fascismul este cu atât mai interesant cu cât e mai nebulos, 

marginal și interzis, un sistem de idei atipic potrivit cu tatuajele 

simbolice, capul ras și ținuta milităroasă. Pentru acești tineri 

Ceaușescu și regele Ferdinand sunt personaje rupte din trecutul 

altora, la fel de interesante, dar nu le este foarte clar care a trăit 

mai întâi. Epocile istoriei sunt indistincte, personajele defilează 

în fața lor ca într-un muzeu, toate deodată prezente și totodată 

absente.  

Suntem atât de aproape de apusul unui regim comunist 

totalitar care ne-a transformat profund, a mutilat sufletul 

generațiilor care s-au format și au trăit între 1947 și 1990. 

Oamenii aceia au preferat să moară în decembrie 1989 decât să 

mai accepte ca regimul să mai trăiască. Sacrificiul lor a fost unul 

real care a numărat în jur de 1000 de morți numai în acele zile de 

Decembrie. Generația aceasta mutilată a răsuflat ușurată când, în 

ziua Crăciunului, primea vestea că Ceaușescu a fost executat. 

Crăciunul își pierduse din semnificația profundă, religioasă, iar o 

execuție în această zi nu mai înfiora decât bătrânii care primiseră 

cu adevărat o educație religioasă. Nu trebuie să uităm că poporul 

nostru nu are o tradiție democratică. Puținii ani de democrație 

interbelică au fost depășiți de vârsta democrației 

postdecembriste. Oricum, generațiile care au trăit înainte de 

regimul comunist au dispărut de mult și ei nu ne mai pot fi 

dascăli. Ne rămâne doar democrația timpului nostru ca model și 



12 
 

realizare propriu zisă. Pe aceasta, cu toate nemulțumirile noastre, 

am făurit-o noi cum ne-am priceput, trăgând cu ochiul la țările cu 

adevărat democratice. Am inventat limba nouă a democrației, 

modele de comportament, mentalități. Nu am pornit de la zero 

pentru că, din fericire, în acei ani încă mai trăiau câțiva lideri 

păstrători ai tradițiilor de dinaintea regimului comunist. Fără a 

pleda împotriva regimului comunist, dorim să conștientizăm 

tinerii zilelor noastre despre ce a însemnat acesta, cum apare în 

cotidianul în care trăiesc oameni simpli și onești, pentru ca orice 

comparație cu democrația actuală să fie făcută în cunoștință de 

cauză. Generația aceasta își va alege calea, iar noi le dorim să o 

facă liber și informat. 

De aceea, cartea noastră așază, cu o prezentare atractivă, 

un trecut recent, regimul comunist condus de Nicolae Ceaușescu 

pe care nu trebuie să-l pierdem din memorie ca să nu ne 

întoarcem la el. 

Mulțumim studenților Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu, menționați în textul fiecărui interviu, 

care ne-au sprijinit la realizarea cărții și care au depus eforturi 

pentru a selecta, convinge și realiza interviurile.  

 

 

 

Prof. univ. dr. Sorin PUREC,  

Târgu-Jiu, iunie 2016 
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În acest articol avem în vedere tratarea subiectelor din 

politică și din sfera psihosocială. Credem că ultimul domeniu 

trebuie să răspundă la întrebări ce privesc traiectoria statelor 

aflate în procesul democratizării, datorită faptului că sfera 

psihosocială se referă la teme de genul moștenirilor comuniste, 

ce s-au resimțit, la nivelul psihologiei mulțimilor, în primii ani de 

după prăbușirea regimurilor totalitare din Europa Centrală și de 

Est. Dorim să demonstrăm cum patru decenii de dictatură au 

distrus orice idee de libertate, dar și cum odată cu obținerea 

acesteia, o parte a populației a privit-o cu o oarecare teamă. 

Astfel, regimul postcomunist trebuia să reprezinte o reacție la 

regimul anterior. În cazul statelor din Europa Centrala și de Est, 

înțelegem că o necesitate a democratizării a reprezentat o cerere 
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produsă de această reacție. S-a dorit construirea unui opus al 

fostului regim comunist1, însă dificultatea construcției 

democrației a fost pricinuită de prezența moștenirilor vechiului 

regim.  

Moștenirile negative ce s-au resimțit în postcomunism au 

stat la baza construirii politicii și economiei în primii ani de 

libertate. Orice demers economic sau politic întreprins a fost 

privit cu scepticism de către populație. Pentru populație, aproape 

toți politicienii erau hoți, noua poliţie reprezenta fosta Securitate 

cu un alt nume - dar cu aceiași milițieni - iar o parte dintre 

politicieni erau considerați foști activiști al fostului partid 

comunist2. 

Spuneam că, în opinia unei părți a populației, majoritatea 

celor ajunși la conducere erau corupți. Acest aspect a fost 

puternic înrădăcinat în mentalitatea colectivă și se datora fostului 

partid comunist. La începutul anilor `90, corupția a cunoscut o 

răspândire largă în toate statele Europei Centrale și de Est, dar și 

ale fostei Uniuni Sovietice. Acum, la mai bine de 26 de ani, 

observăm că lucrurile nu s-au schimbat în totalitate. Încă se 

resimte o „ușoară umbră” a corupției în rândul guvernanților. De 

asemenea, subliniem că diferite practici de corupție se regăseau 

și în rândul populației. Un exemplu în acest sens îl întâlneam în 

                                                      
1 A se vedea Michael Shafir, „What Comes after Communism?”, în Stone, 

Dan (ed.), The Oxford Handbook of Postwar European History, Oxford, 

Oxford University Press, 2012, pp. 526-545; 
2 Vladimir Tismăneanu, Marc Morje Howar, Rudra Sil (Eds.), Ordinea 

mondială după Leninism, Curtea Veche, București, 2009,  p. 69; 
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domeniul economic. Imediat după 1990, unii cetățeni se eschivau 

de la plata taxelor și impozitelor, iar legislația vagă permitea 

astfel de subterfugii, făcând din stat un adevărat paradis fiscal1. 

Am dat exemple de mici fapte de evaziune fiscală prin simpla 

ocolire a legii, dar adevăratele păcate ale corupției se regăseau la 

cel mai înalt nivel.  

În ceea ce privește tranziția la democrație, blocul fost 

sovietic, odată cu prăbușirea regimului comunist, se putea 

asemăna, conform lui Jowitt, cu o tablă de scris istorică. 

Comparația are în vedere tabla de la școală pe care s-a scris 

același lucru timp de patru decenii, cu o cretă comunistă și oricât 

am încerca să o curățăm, tot se vor mai distinge diferite cuvinte 

care au rămas scrise - sub forma unor zgârieturi (permanente), pe 

acea tablă. În situația de față statele au fost puse în fața unei 

tabula rasa ce trebuia umplută cu literele democrației. Totuși, 

analiza noastră din acest articol are în vedere tratarea șanselor 

construcției unei democrații în Europa Centrală și de Est, plecând 

de la înțelegerea analitică a tuturor moștenirilor comuniste 

(sociale, economice, politice), pentru a putea observa dacă 

acestea au modelat în vreun fel succesorii2. 

Moștenirile comuniste și-au făcut simțită prezența nu 

doar în procesul economic, ci și în cel de construcție politică. În 

cazul blocului sovietic nu putem discuta despre o prelungire a 

                                                      
1 A se vedea Ibidem, p. 73; 
2 Ken Jowitt, Noua dezordine mondiala. Extinctia leninista, Curtea Veche, 

București, 2012, p. 344;  
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existenței formale a partidului comunist, ci despre o creare de noi 

partide în cadrul unei structuri pluripartidiste.  

Cine să facă parte din noile partide? Vechile elite? Acest 

aspect este discutabil având în vedere că doar o parte dintre elite 

erau discreditate în urma prăbușirii comunismului. Acestea au 

fost înlocuite cu noile elite apărute pe scena politică în 1989 și 

1990. Anna Grzymala-Busse descrie schimbarea ca fiind una 

neechilibrată, pornind de la premisa că noile elite pot fi încadrate 

în categoria nivelului mediu, și că „șansele acestora de a-și 

aplica ideile erau direct proporționale cu abilitatea lor de a 

avansa și de a-și consolida puterea, în mod rapid și decisiv”1. 

Problema trebuia tratată în alți termeni, ţinându-se cont de 

experiența și de abilitatea acestora de a se fi rupt de trecut. 

Ruptura constituia un avantaj în consolidarea și eficientizarea 

noilor partide. Noii termeni cu ajutorul căror trebuia dezvoltată 

noua structură politică se impuneau a nu fi preluați de la fostul 

regim. „Trei practici organizaționale ale regimului comunist au 

determinat resursele politice ale elitelor și, ulterior, strategiile 

de regenerare ale partidelor de după 1989. Într-o anumită 

măsură, fiecare partid a cultivat avansul unui anumit tip de elite, 

opoziției societale față de regimurile comuniste”2. 

                                                      
1 Anna Grzymala-Busse, „Îndreptând trecutul: partidele ex-comuniste după 

1989”, în Grzegorz Ekiert, Stephen E. Hanson (coord.), Capitalism și 

democrație în Europa Centrală și de Est, Polirom, Iași, 2010, p. 207; 
2 Ibidem; 
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MENTALITATEA. MOȘTENIRILE COMUNISTE 

ŞI IMPACTUL NEGATIV AL ACESTORA 

Tratarea moștenirilor vechiului regim reprezintă un punct 

esențial atunci când discutăm despre democratizarea unui stat. În 

ce constă moștenirea comunistă care a îngreunat construcția 

democratică? Punctul nostru de vedere vizează cele câteva 

diferite aspecte de funcționalitate a instituțiilor la începutul anilor 

`90: supremația legii și instituțiile civile. Putem spune că 

disfuncționalitățile sistemului se datorează acțiunilor fostului 

regim care s-au dovedit capabile să dezvolte, în rândul populație, 

o puternică neîncredere în instituțiile importante ale statului 

postcomunist1.  

Timp de patru decenii partidele comuniste, conform lui 

Keneth Jowitt, s-au definit constant ca alternativa superioară și 

dominantă la statul-națiune, iar experiența leninistă nu a făcut 

decât să consolideze, din punct de vedere negativ, imaginea 

domeniului politic datorită separării acestuia de domeniul privat. 

Dorim să facem mențiunea că această separare trebuie privită 

într-un singur sens: de la partid spre societate și nu invers sau în 

ambele sensuri. Nu putem discuta despre o separare în adevăratul 

sens al cuvântul datorită faptului că acest lucru ar însemna că 

ambele domenii să funcționeze independent unul de celălalt, 

însă, în cazul regimului comunist, separarea trebuie înțeleasă ca o 

neimplicarea a domeniului privat în sectorul politic, dar nu și 

                                                      
1 A se vedea Richard Rose, William Mishler, Christian Haerpfer, Democrația 

și Alternativele ei, Institutul European, Iași, 2003, p. 87; 
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invers – sectorul politic deține control absolut în stat și dirijează, 

prin mecanismele sale (preponderent represive), viața privată. În 

primul rând monopolul politic al regimului comunist a condus 

spre o cultură politică de ghetou, după cum o denumește Jowitt, 

aspect care s-a îndreptat spre o implementare psihologică în 

rândul populației, manifestată prin perceperea domeniului politic 

ca fiind unul periculos și de evitat – orice implicare politică din 

rândul populației presupunea riscuri ce conduceau spre diferite 

probleme cu aparatul represiv al regimului1. Astfel, putem spune 

că a fost consolidată o lipsă acută a identității publice împărtășite 

ca cetățeni, aspect care a dezvoltat imposibilitatea egalizării 

dintre cei conduși și conducători. Urmările s-au regăsit în lipsa 

unor dezbateri la nivel de societate civilă, dar și prin dezvoltarea 

zvonului ca discurs politic acoperit2. 

Jowitt, unul dintre puținii care a susținut că moștenirile 

lăsate de către regimul comunist vor fi responsabile de 

îngreunarea procesului de tranziție din statele fostului bloc 

sovietic, a insistat asupra faptului că statele decomunizate, 

probabil, vor ţinti spre capitalismul liberal occidental, însă a avut 

în vedere și improbabilitatea acestora de a atinge această țintă3. 

Acum la mai bine de două decenii putem observa că statele 

decomunizate au atins capitalismul, dar nu putem susține că acest 

                                                      
1 Ken Jowitt, Op. Cit, p. 346; 
2 Ibidem, p. 347; 
3 George Pop-Eleches, „Tranziția către ce? Moșteniri și traiectorii 

reformatoare după comunism”, în Vladimir Tismăneanu, Marc Morje 

Howard, Rudra Sil (eds.), Op. Cit., p. 65; 
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lucru s-a întâmplat în același timp. Moștenirea pe care 

comunismul a lăsat-o Europei Centrale și de Est s-a resimțit 

puternic în majoritatea sectoarelor (în primii ani de tranziție), 

pornind de la sectorul economic până la cel politic.  

 

MEMORIA NOSTALGICĂ 

Ca o parte a moștenirilor comuniste, memoria nostalgică 

este prezentă în viața multor cetățeni ce au trăit în perioada 

comunistă. Mulți din cei care strigau atunci „Jos comunismul!” 

acum îl regretă sau privesc cu nostalgie spre el. Cert este că, o 

dată cu trecerea timpului, a fost dezvoltată o memorie pozitivă 

care tinde să selecteze câștiguri și să evidențieze momente 

importante ale trecutului apropiat. Acest cult, după cum îl 

numește Soulet, cuprinde diferite persoane care au nostalgia 

trecutului personal în contextul comunismului. Este vorba despre 

aceia care regretă regimul totalitar din motive ideologice, politice 

ori datorită beneficiilor pe care le aveau în perioada respectivă, 

fie că este vorba despre o locuință pe care au primit-o de la stat 

sau despre locurile de muncă pe care le-au pierdut odată cu noile 

orientări liberale ale statului. Aceste persoane deplâng regimul 

vechi și consideră că acestuia li se datorează reușitele. Este un 

regret care are diferite moduri de manifestare: cu siguranţă este 

posibil ca un muncitor de la o întreprindere, indiferent de profilul 

acesteia, ce a fost trecut în șomaj datorită programelor de 

privatizare (ce au condus spre închiderea unei părți de producție) 

să susțină că „trăiam mai bine pe vremea lui Ceaușescu!” sau a 



VIAȚA LA SAT ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

 

20 
 

unui cetățean care să își amintească faptul că statul era cel care îi 

oferea un loc de muncă, iar după intrarea în democrație fiul 

acestuia a fost nevoit să-și caute singur un serviciu. Astfel de 

exemple se întâlnesc în fiecare stat decomunizat din Europa 

Centrală și de Est, iar nostalgia a crescut odată cu trecerea anilor, 

însă ele sunt reduse la nivel de persoană. Un alt exemplu ce 

scoate în evidentă nostalgia față de comunism se regăsește în 

cadrul adunării a câtorva mii de adepți în fata mausoleului lui 

Tito pentru comemorarea morții acestuia, sau la inaugurarea unei 

platforme online în 2005, denumită „Republica Titoslavia”, ce 

are ca scop strângerea tuturor celor care împărtășesc ideile lui 

Tito1. 

Un fenomen similar a fost observat în fosta RDG, ocazie 

cu care a fost creat neologismul „ostalgie”. Acest termen descrie 

foarte bine fenomenul de nostalgie a trecutului. În fosta 

Germanie comunistă au fost organizate diferite expoziții cu 

privire la trecut, au fost scrise romane și realizate diferite filme. 

Acest tip de acțiuni exprimă, după căderea Zidului Berlinului, 

interesul pe care-l au cetățenii germani față de viața trăit în 

perioada comunistă. „Mai multe expoziții de picturi la Weimar, 

Nurnberg și îndeosebi la Berlin, în toamna anului 2003, au 

demonstrat că, în pofida canoanelor artistice foarte restrictive 

ale sistemului comunist și a hârțuirii multor creatori, existau 

curente artistice de calitate, care nu erau obligatoriu diferite de 

                                                      
1 A se vedea Jean-Francois Soulet, Istoria Europei de Est de la al doilea 

război mondial până în prezent, Polirom, Iași, 2008, pp. 196-197; 
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cele vestice. În mod similar, unii scriitori (Claudia Rusch, Jana 

Hensel, etc.) și-au câștigat astăzi un public larg povestind cu 

sinceritate speranțele și decepțiile tinereții lor în universul 

comunist”1.  

Fenomenul acesta nu trebuie tratat ca o simplă stare de 

melancolie datorită nuanțărilor - de-a dreptul pozitive - asupra 

fostului regim comunist și a faptului că această ostalgie nu se 

regăsește doar la nivel de fost activist politic, ci și în rândul unei 

pârți a populației care nu a avut legătura cu aparatul regimului. În 

urma unor sondaje realizate în Polonia în 1994 și 1998, 

rezultatele au fost de-a dreptul șocante având în vedere că la 

numai câțiva ani de la căderea comunismului aproximativ 40% 

dintre respondenți (în 1994) apreciau pozitiv guvernarea fostului 

Partid Comunist, iar în 1998, 42% apreciau că se trăia mai bine 

în timpul fostului regim decât în democrație. Un alt semnal a fost 

acela în care Partidul Socialist Bulgar (fostul Partid Comunist) a 

cunoscut victoria la alegerile din 1994, sau câștigarea alegerilor 

prezidențiale din Polonia (1995) de către Aleksander 

Kwasniewski ce a fost ministru în perioada comunistă. Această 

nostalgie se datorează procesului de tranziție și era inevitabilă 

atâta timp cât rata șomajului a crescut, au fost întâmpinate 

dificultăți economice, cât și ca o consecință a incapacității 

guvernelor postcomuniste de a îmbunătăți nivelul de trai. Sunt 

                                                      
1 Ibidem, p. 197; 
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doar câteva aspecte ce stau la baza nostalgiei față de regimul 

comunist1. 

 

SOCIALISM VS. CAPITALISM 

Petrakov și Yassine, în Economic Methods of Planned 

Centralized Management, adresează o întrebare ce vizează 

capabilitatea sistemelor socialist și capitalist de a hrăni toți 

oamenii, și anume: „pot oare fie socialismul, fie capitalismul, să 

fie reformate parţial, suficient cât să poată hrăni toți oamenii?”. 

Este o întrebare pertinentă dacă privim spre socialism și 

înțelegem că statul era cel responsabil cu distribuția forței de 

muncă, însă putem spune despre acesta că a fost capabil să-i 

hrănească pe toți? Deşi sistemul socialist presupunea o angajare 

integrală a forței de muncă este corect să susținem că nu a existat 

măcar o singură persoană care să fi murit de foame? Există vreo 

statistică credibilă care să demonstreze acest lucru?  

Să ne întrebăm dacă socialismul poate fi reformat, dar și 

ce tipuri de politici sunt necesare pentru ca această acțiune să 

poate fi dusă la bun sfârșit. În privința tipului centralizat, pe care 

socialismul îl practică, reformele pot fi executate pe două 

coordonate: 1) primul tip de reformă are în vedere perfecționarea 

sistemului de comandă existent, iar 2) introducerea piețelor. Spre 

exemplu, în anii `60-`70, reformele din Germania de Est s-au 

                                                      
1 A se vedea Ibidem, pp. 197-198; 
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focusat pe primul tip, în timp ce Ungaria, după 1968, a avut în 

vedere introducerea piețelor. 

Un alt exemplu de reformă a socialismul îl regăsim la 

nivelul Uniunii Sovietice care, cu ultimele eforturi, a oferite 

întreprinderilor autonomie financiară și o serie de 

responsabilități, dar sub nicio formă nu au făcut demersuri care 

să conducă spre piețe libere, semn că s-a dorit păstrarea 

trăsăturilor de bază ale sistemului socialist (în general) și a 

economiei de comandă (în special). 

Leonid Abalkin, unul dintre principalii inițiatori ai 

reformei socialiste în URSS, a considerat ca neacceptabil orice 

sistem ce conducea spre competitivitate, subliniind foarte clar că 

respinge orice mecanism din afara sistemului socialist ce se 

dovedește a fi capabil să producă criză, șomaj și diviziunea 

societății în clase. Acesta a respins cu vehemență capitalismul. 

Astfel, unul dintre argumentele ce vizau stabilirea prețului a 

pornit de la faptul că acesta devine instrument al mecanismului 

de conducere economică planificată1. 

Până la acest moment am înțeles că socialismul nu poate 

funcționa cu o piață liberă. Însă, există posibilitatea unui 

socialism de piață? Adam Prezeworski2 consideră că încercarea 

                                                      
1 Nikolai Petrakov, Evgeni Yassine, „Economic Methods of Planned 

Centralized Management”, în Sovietskaia Ekonomitcheskaia Reforma: Poiski 

I reschenia, Moskow: Nauka, p. 64 apud Adam Prezeworski, Op. Cit., pp. 

135-136; 
2 Adam Prezeworski, Democrația și economia de piață, All, București, 1996, 

p. 137;  
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de conturare a unei definiții în legătura cu socialismul de piață ar 

conduce la concluzia că definiția oferită ar fi identică cu cea a 

pieței capitaliste. De ce? Socialismul de piață, în primul rând, 

poate fi considerat un sistem care recunoaște, din punct de vedere 

legal, doar câteva forme de proprietate, iar în cel de-al doilea 

rând, acesta este responsabil cu împărțirea resurselor, folosindu-

se de piețe.  

Definirea socialismului de piață face ca acesta să semene 

cu o piață capitalistă. Folosind ca exemple statele cu un regim 

democratic înțelegem că toate acestea își rezervă dreptul de 

proprietate, totală sau parțială (fie majoritar, fie minoritar), 

asupra unor întreprinderi. Ca exemplu vom oferi sectorul public 

din Suedia care deține 6% și sectorul public din Austria care 

beneficiază de mai bine de 50%1. 

“Dacă socialismul de piață trebuie să fie un sistem distinct, 

el trebuie să fie legal diferențiat în favoarea cooperativelor 

ca proprietăți ale muncitorilor ca în modelul lui Nove 

privind socialismul fezabil. În multe țări capitaliste, 

corporații centralizate de stat distribuie corespondența, 

întreprinderi publice produc mașini, firme private de 

dimensiuni reduse dețin restaurante, și instalatorii 

individuali remediază defecțiuni. Diferența dintre 

capitalism și piața socialistă este aceea că în capitalism 

există și firme private de dimensiuni însemnate care 

                                                      
1 Ibidem 
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distribuie corespondența, care produc mașini. Nove le-ar 

interzice și ar rezerva cooperativelor dreptul acestor 

activități”1.  

Problematica reformării socialismului este una delicată 

având în vedere că acesta nu poate funcționa într-un stat 

democratic. Indiferent dacă este capabil sau nu să-i hrănească pe 

toți. Noi suntem de părere că o astfel de ambiție este utopică. 

Cazul socialismul este discutabil dacă avem în vedere faptul că a 

beneficiat de o propagandă puternică în ceea ce privește 

posibilitatea de a-i hrăni pe toți, însă, neavând statistici credibile 

care să demonstreze acest lucru, putem crede că a existat cel 

puțin o persoană care a trăit în socialism și a murit de foame. 

 

CONCLUZII 

La 26 de ani de la căderea regimurilor comuniste - din 

statele ce s-au aflat în sfera de influență sovietică - apare o 

întrebare al cărui răspuns ar trebui să fie favorabil, în totalitate, 

regimului democratic: nostalgia comunismului este un fapt sau 

doar o iluzie?  

Indiferent de cum i-am spune, ostalgie sau nostalgie, 

memoria trecutului crează o stare de melancolie în rândul 

persoanelor afectate de instaurarea capitalismului. De asemenea, 

se impune să oferim un răspuns întrebării: există posibilitatea 

reîntoarcerii la totalitarism? 

                                                      
1 Ibidem, p. 138; 
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Vom aborda această întrebare din prisma nesiguranţei 

cetăţenilor. Acesta este termenul care trebuie tratat cu atenţie 

pentru că poate concepe, la nivel de mentalitate, două posibilităţi. 

Prima dintre ele duce la explorarea noutăţii şi acceptarea noilor 

reguli ale jocului impuse de către un regim democratic, iar cea 

de-a doua poate da naştere dorinţei de reîntoarcere la vechile 

reguli. De ce credem că este posibilă o întoarcere la vechiul 

regim? În primul rând nu credem că o întoarcere la comunism ar 

fi posibilă. Aceste aspecte de nesiguranţă au născut tot felul de 

întrebări şi temeri care s-au transformat în realitate. Spre 

exemplu, făcând un exerciţiu de imaginaţie, să ne punem în locul 

unui cetăţean rus care, odată cu prăbuşirea URSS-ului, s-a 

bucurat de libertatea pe care nu o putea avea în timpul regimului 

totalitar - această libertate pe care o trăia îi crea nesiguranţă. Este 

greu de crezut cum libertatea democratică poate crea nesiguranţă, 

dar dacă este să facem apel la mentalitatea cetăţenilor dintr-un 

stat postcomunist o să înţelegem că nesiguranţa pe care o simţeau 

avea în vedere creşterea sărăciei (corelată cu scăderea calităţii 

vieţii) datorită pierderii locului de muncă; lipsa unei case pe care 

anterior o primea de la stat; necesitatea căutării unui loc de 

muncă şi nu aşteptarea în vederea repartiţiei (din partea statului) 

către unul. Acest bilanţ, în opinia unui cetăţean simplu, poate ieşi 

pe minus odată cu intrarea în capitalism1.  

                                                      
1 A se vedea Giovanni Sartori, Teoria democrației reinterpretată, Polirom, 

Iași, 1999, p. 465 
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Revenind la posibilitatea reîntoarcerii la totalitarism, 

acest lucru a fost imposibil. Căderea bruscă a Uniunii Sovietice i-

a făcut pe mulţi să-şi pună întrebarea acum ce va fi? O întrebare 

firească ce a prins contur în urma zăpăcelii ce a urmat 

revoluţiilor antitotalitare din cele şase state comuniste, iar odată 

ce procesul democratizării a fost conturat, totul a început să fie 

pus în balanţă (comunism vs. democraţie). Însă de multe ori 

balanța tindea să se încline în favoarea regimului totalitar, 

stârnind reacţii fireşti, de genul: pe vremea comunismului nu se 

întâmpla aşa ceva sau pe vremea comunismului aveam un loc de 

muncă stabil. 

La mai bine de două decenii de la căderea regimului 

comunist putem spune că, prin consolidarea democraţiei, 

întoarcerea la un regim totalitar este, teoretic, imposibilă, însă nu 

este exclus ca în diferite sectoare unele guverne democrate să 

reacţioneze într-o manieră autoritară. Asemenea situaţii au fost 

întâlnite în cazul în care unele guverne au abuzat de Ordonanţe 

de Urgenţă pentru a evita o eventuală împotrivire a parlamentului 

cu privire la diverse proiecte de lege, aspect care a stârnit 

nemulţumirea unei părţi a populaţiei ce s-a materializat în diferite 

proteste1.  

 

  

                                                      
1 A se vedea Adrian Gorun, Filosofie Politică, Ed. Academica Brâncuși, 

Târgu-Jiu, 2009 
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De-a lungul celor mai bine de cinci decenii în care a 

marcat istoria României, comunismul și-a făcut simțită prezența 

în aproape toate zoneledin această țară. Ce-i drept, într-un fel s-a 

manifestat în mediul urban, unde avem de-a face cu o urbanizare 

masivă și cu o industrializare abruptă1, și într-altul în cel rural, 

însă la fel de crude au fost acțiunile represive și în Transilvania2, 

ca și în Muntenia sau Moldova.  

                                                      
1 Luminița Dumănescu, Familia românească în comunism, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, p. 18.  
2 Pentru o imagine a comunismului aici, a se vedea: Sanda Borșa, 

Colectivizarea agriculturii în fosta regiune administrativă Cluj (1949-1962), 

Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012.  
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Cu unele excepții, metodele pe care le-a utilizat, 

asemenea mijloacelor de epurare a inamicilor, sunt de-a dreptul 

tipologice. Astfel, anchetele, deportările, degradarea civică sau 

altele de acest fel au constituit elemente întîlnite în aproape toate 

cazurile asemănătoare, în vreme ce colectivizarea sau 

întovărășirea, acele procese ce accentuau criminalizarea puterii 

și a societății1, au constituit finalitatea procesului agricol. 

Între localitățile care au avut de suferit de pe urma 

comunismului, se numără și Salva, situată în nordul țării2, în 

județul Bistrița-Năsăud, care a manifestat încă de la început o 

                                                      
1 Stephanie Courtois, coord., Dicționarul comunismului, trad. Mihai 

Ungurean, Aliza Ardeleanu, Gabriela Ciubuc, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 

167. 
2 Cu privire la amplasarea geografică a localității, și a altor elemente 

privitoare la istoria ei, a se vedea: Victor Onișor, Istoria dreptului român 

pentru anul I al facultăţii de drept,  Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 1925, p. 191; 

***, ,,Primării comunale”, în vol. Îndrumător în Arhivele Statului Județul 

Bistrița-Năsăud, col. ,,Îndrumătoare arhivistice”, vol. 21, Tipografia ,,13 

Decembrie 1918”, București, 1988, p. 124; Pompei Boca, ,,Vechimea 

documentară a localităților din județul Bistrița Năsăud, secolele XII-XIV”, în 

vol. File de istorie, vol. 1, Muzeul de Istorie Bistrița, Bistrița, 1971, p. 90; 

Ana Filip, Ioan Morariu, coord., Salva, repere monografice, Editura George 

Coșbuc, Bistrița, 2005; Iuliu-Marius Morariu, ,,Salva în documentele vremii 

în secolele XIII-XVIII”, în vol. Studii și cercetări etnoculturale, vol. 17, 

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Bistrița, 2012, pp. 409-415, și: Vasilica-

Augusta Găzdac, Salva - monografie istorică, demografică și antropologică, 

Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2012; Măricuța Codrea, Vasilica Augusta Puica, 

Salva, schiță monografică, col. ,,Monografica”, nr. 6, Editura Societății 

Culturale Pro Maramureș ,,Dragoș Vodă”, Cluj-Napoca, 2003. 
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oarecare ostilitate în privința colectivizării1, a avut oameni ce nu 

au acceptat falsificarea alegerilor din 19462, deținuți politici și 

fugari. Se prea poate ca influența lui Grigore Bașotă3, acest 

,,haiduc tardiv” al satului Runc, care trecea adesea prin Salva și 

care le punea adesea probleme comuniștilor, să fi fost un factor 

ce a cultivat reticența oamenilor la comunism și a încurajat 

acțiunile lor de rezistență. Acestea, ce-i drept, nu au fost puține și 

nici răzlețe, ba mai mult, au beneficiat și de simpatia celor care 

nu au participat direct, sau de sprijinul tacit al unora dintre 

membrii declarați sau colaboratorii partidului.  

Din păcate însă, spațiul și timpul afierosite acestei lucrări 

nu ne permit o abordare amplă și exhaustivă a temei, fapt pentru 

                                                      
1 Cf. Arhiva de Istorie Orală a Centrului Internaţional de Studii asupra 

Comunismului din cadrul Memorialului Sighet (în continuare AIOCIMS), 

interviul nr. 3324. 
2 Ioan Purcelean, Mărturii despre generatia mea: amintiri și documente 

despre prigoana comunistă în județul Bistrița-Năsăud, Editura Napoca Star, 

Cluj-Napoca, 2003, p. 220. 
3 Grigore Boșotă, a trăit în secolul trecut și a fost originar din Runcul Salvei. 

În timpul ocupației maghiare, el a fost arestat de către maghiari și închis în 

Budapesta, de unde a evadat prin canalul de scurgere, iar în timpul 

comunismului, el a fost unul dintre cei care s-au opus măsurilor dictatoriale, 

urmărind adesea perceptorii și sustrăgându-le banii de pe cote, pe care apoi îi 

împărțea săracilor. Denunțar și prins înspre în deceniul al șaptelea de 

comuniști, i-a fost amputată o parte a piciorului stâng, spre a se preveni o 

eventuală evadare și a fost încarcerat vreme de 15 ani. Pentru ami multe 

informații, a se vedea: Ioan Pintea, Ionel Popa, Gheorghe Pop, coord., Cartea 

de la Runc, Editura Aletheia, Bistrița, 2002, p.  Cf. 

http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-

%20detinuti%20politici/B/B%2003.%20Barbu%20-

%20Bentan/Basota%20Grigore/index.php, accesat în 10. 12. 2013. 
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care ne vom limita doar la redarea unei radiografii a situației, ce 

va constitui probabil un mobil al unor cercetări ulterioare.  

În momentul instalării regimului omunist, autoritățile au 

întâmpinat opoziție în primul rând din partea celor ce făceau 

parte opoziția politică. Aceasta era formată cu precădere din 

țărani aparținând Partidului Țărănist, care refuzau să declare 

valide alegerile falsificate din anul 19461. Între conducătorii 

acestei adevărate ,,mișcări de rezistență” se numără Vasile Filip2, 

Cornel Fetinca3 și Vasile Ceuca4, care au refuzat să recunoască 

validitatea alegerilor, falsificate de regimul ce urma să se impună 

pe scena politică românească, și la Salva. Din acest motiv, cel 

dintâi a  fost, vreme de 18 ani fugar pe dealurile dimprejurul 

localității, ascunzându-se de autoritățile care voiau să îl prindă și 

                                                      
1 Cu privire la impactul general al acestui eveniment, a se vedea: Virgiliu 

Țârău, Ţârău, Strategii şi politici electorale în alegerile parlamentare din 19 

noiembrie 1946, Editura Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1998; 

Romulus Rusan, ed. Anul 1946 – Scrisori şi alte texte, col. ,,Analele Sighet”, 

vol. 4, Fundaţia Academia Civică,  București, 1997. 
2 Sorin Grecu, ,,Deghizat în femeie, a umilit timp de 18 ani Securitatea”, în 

rev. Patria,  Seria III, ausugt-septembrie, Cluj-Napoca, 2011, p. 4; Ana Filip, 

,,Vasile Filip, ,,Un erou uitat”, în vol. Salva – repere monografice, coord. Ana 

Filip, Ioan Morariu, Editura George Coșbuc, Bistrița, 2005, p. 656. Cf. 

AIOCIMS, interviul nr. 3194. Probabil, dintr-o scăpare, numele lui lipsește 

din dicționarul personalităților culturale ale zonei, editat de către ,,Astra”. Cf. 

Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației populare al județului 

Bistrița-Năsăud, vol. 1 - ,,Țara Năsăudului”, ed. Ioan Seni, Ediția a II-a, 

Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012, pp. 146-149. 
3 AIOCIMS, intreviul nr. 3249. 
4 Ioan Purcelean, op. cit., p. 220.  
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să îl încarcereze,1 iar ceilalți doi, au fost arestați de comuniști și 

supuși vreme de ani buni la diferite torturi, lui Cornel Fetinca 

impunându-i-se apoi domiciliul forțat la Brașov2, iar Vasile 

Ceuca perindându-se prin închisorile de la Canal, Colonie sau 

Ghencea, vreme de nouă ani, între 1947-19563. 

În privința colectivizării, trebuie spus că, autoritățile 

comuniste au reușit, la începutul deceniului al șaselea al 

secolului trecut să înființeze aici o întovărășire4, în care, izbindu-

se însă, încă de la început de refuzul localnicilor5, care nu erau 

încântați să dea pământul la stat6. Cu toate acestea, în urma mai 

multor tratative s-a reușit înființarea unei astfel de unități, în 

                                                      
1 Sorin Grecu, op. cit., p. 4; Ana Filip, ,,Vasile Filip, ,,Un erou uitat”, ..., p. 

656.  
2 După cum mărturisește fiul său, care arată că a trecut prin Gherla și Pitești, 

în cea din urmă aflându-se încarcerat chiar în timpul reeducării. AIOCIMS, 

intreviul nr. 3249. 
3 Ioan Purcelean, op. cit., p. 220. 
4 Sanda Borșa, op. cit., p. 315.  
5 De altfel, o reținere față de înscrierea în sctucturile de colectivizare se 

constată în acea perioadă în întreg raionul Năsăud, unde în anul 1954 existau 

doar 3 GAC-uri, fapt pentru care acesta este dat exemplu de proastă punere în 

aplicare a măsurilor impuse de partid, fiind clasificat drept cel mai slab 

organizat dintre toate raioanele regiunii Cluj. A se vedea: ANDJC, Fond 

Comitetul Raional al Partidului Comunist Român 13, dosar 139/1954, f. 176. 

Dacă avem în vedere acest fapt, se poate emite și ipoteza conform căreia Salva 

a fost o verigă într-un lanț mai mare, format din comunele de pe raza raionului 

Năsăud, care avea drept scop sabotarea acestei inițiative a comuniștilor prin 

activități constante și susținute (n. n). 
6 După cum povestește Ioan Zăgrean, al cărui tată s-a aflat între cei mai aprigi 

contestatari ai colectivizării din localitatea Salva. AIOCIMS, Interviul nr. 

3324. 
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cadrul căreia s-au înscris atunci 16 familii1, ce-i drept, nu foarte 

încântate. 

Țăranul Morariu Vasile, adolescent pe vremea când a 

avut loc acest proces își amintea în anul 2011, cum părinților lui, 

care aveau aproape 5 hectare de teren, statul le-a luat pământul 

care îl aveau pe șes (aproape un ha), în partea cea mai fertilă a 

vetrei localității, pentru întovărășire, dându-le în schimb pământ 

în Șligă, undeva în partea periferică a satului, pe un deal, unde 

țăranii au avut de realizat activități de defrișare a spinilor, 

arbuștilor și chiar a pomilor înainte de a putea începe activitatea 

agricolă, care era însă foarte slabă, din punct de vedere al 

productivității agricole în raport cu vechile loturi pe care le-au 

avut țăranii înainte, în șesul Salvei, aproape de râul Sălăuța2. 

Asta explică constatarea cercetătoarei Sandei Borșa, 

autoarea unei lucrări de referință cu privire la colectivizare, 

confirmată de altfel și de către documentele arhivistice, care 

spune:  

Odată constituite (întovărășirile s. n.), autoritățile 

aveau să se confrunte cu o serie de probleme legate de 

schimburile de terenuri ce trebuiau efectuate celor a 

căror pământ intrase în perimetrul întovărășirii. În cele 

mai multe cazuri, țăranilor aflați într-o asemenea situație 

                                                      
1 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Cluj (în continuare, în cadrul acestei 

lucrări, voi cita doar ANDJC), Fond Sfatul Popular al Regiunii Cluj – Secția 

Agricolă,  dosar 5/1954, f. 3.  
2 AIOCIMS, Interviul nr. 3251. 
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li se atribuia o suprafață de teren de o calitate mai slabă 

de cât cel pe care îl avuseseră1. 

Reacția țăranilor, care se bazau pe productivitatea 

agricolă atât pentru traiul zilnic, cât și pentru achitarea cotelor, la 

care mulți dintre ei erau supuși, fiind declarați de către autorități 

chiaburi, nu a întârziat să apară. Astfel, în anul 1956, oameni din 

Salva și Năsăud : 

... în grupuri de 16-20, oamenii s-au prezentat la 

Comitetul Raional de partid, cerând să li se restituie 

pământul ce ,,a căzut” în perimetrul întovărășirii, 

deoarece nu au primit, la schimb, teren de aceeași 

calitate. Țăranii își exprimau intenția de a intra singuri 

în perimetrul întovărășirii și de a-și lua înapoi 

suprafețele deținute2.  

Cum s-a realizat acel perimetru al întovărășirii, ce criterii 

au stat la baza lui și ce ,,mijloace” s-au folosit pentru a-i 

convinge pe țărani să intre în întovărășire, nu se precizează 

nicăieri în documente. Martorii intervievați susțin însă, că pe 

baza raporturilor realizate de către oamenii lor din localitate, 

comuniștii au luat cele mai fertile terenuri, aflate în zona cea mai 

productivă agricol a localității3 

                                                      
1 Sanda Borșa, op. cit.,  p. 315. 
2 Ibidem,  p. 315. Cf. ANDJC, Fond Sfatul Popular al Regiunii Cluj – Secția 

Agricolă,  dosar 120/1956, f. 141-143. 
3 Dupăc um mărturisesc atât Morariu Vasile, cât și Ioan Zăgrean, ale căror 

mărturii ser păstrează în arhiva de istorie orală a fundației ,,Academia Civică” 



VIAȚA LA SAT ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

 

38 
 

Din cauza neproductivității, întovărășirea de la Salva nu 

va rezista însă nici măcar un deceniu, situația fiind similară în 

multe astfel de gospodării de pe întinsul regiunii Năsăud, astfel 

că: 

La 23 iulie 1962, conform datelor statistice oferite 

de Consiliul Agricol Raional Năsăud, pe teritoriului 

raionului 7 gospodării agricole  colective cu o spurafață 

totală de 14150 ha: GAC ,,30 Decembrie” din Chiuza 

(2685 ha), GAC ,,Înfrățirea” din Nimigea (2530 ha), 

GAC ,,6 Martie” din Mocod (1705 ha), GAC ,,23 

August” din Mintiu (2517 ha), GAC ,,1 Mai” din 

Dumitra (2303 ha), GAC ,,Neposana” din Nepos (2484 

ha) și GAC ,,Valea Ilvei” din Ilva Mare (259 ha)1. 

În 1962, la Salva nu mai exista întovărășirea, care fusese 

sortită încă de la bun început eșecului, dacă ne raportăm la faptul 

că inițial se înscriseseră 16 familii, care apoi, în anul 1956 își 

ceruseră pământurile înapoi, pe motiv că cele primite drept 

compensație nu corespundeau din punct de vedere calitativ, 

având o rată a productivității foarte scăzută. Dispariția ei se 

datora probabil, după cum am specificat și anterior, sabotajului 

țăranilor, care au făcut-o să pară neproductivă în ochii 

autorităților și au contribuit la desființarea ei.  

                                                                                                                    
și a memorialului de la Sighet. A se vedea: AIOCIMS, Interviul nr. 3251 și 

Interviul nr. 3324. 
1 Sanda Borșa, op. cit., pp. 319-320. Cf. ANDJC, Fond Comitetul Regional 

PMR Cluj- Secția Agrară, dosar 24/1960, f. 35; Idem, Fond Sfatul Popular al 

Regiunii Cluj – Secția Consiliul Agricol, dosar 43/1962, f. 100. 
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Pe lângă acestea, comuniștii s-au mai ocupat la Salva și 

cu epurarea chiaburimii, cu toate că, aici ea constituia o 

minoritate ce nu era periculoasă pentru regim. Astfel, în anul 

1955, într-un raport al Securității din arhivele clujene, figurau 

aici doi chiaburi. Aceștia aveau în total o suprafață de 41, 62 ha 

de teren, din care 11, 49 arabil. Pentru acestea, comuniștii le-au 

impus în acel an o cotă de 11474 kg boabe și 18284 kg cartofi, la 

care, după cum mărturisesc intervievații care au trăit în acea 

perioadă, se adăugau și acei metri cubi de lemne pe care fiecare 

cetățean trebuia să îi predea la termen1. Cu toate eforturile 

posibile, ei nu au reușit însă să predea decât 7318 kg boabe și 

8244 kg de cartofi, rămânând restanțieri cu 4156 kg pentru prima 

categorie și cu 10040 pentru cea de-a doua2. 

Ce pedepse au primit periculoșii chiaburi pentru 

nerespectarea normativelor nu se specifică în acel raport al 

securității, însă, din mărturiile intervievaților care au avut situații 

similare, aflăm că ele nu erau deloc ușoare3. De asemenea, 

analizând raportul și comparându-l cu sursele de istorie orală, 

putem constata că unul dintre ei era Vasile Filip4, în vreme ce, 

                                                      
1 AIOCIMS, interviul nr. 3251 și 3354. 
2 ANDJC, Fond Comitetul Regional al PMR Cluj, dosar 100/1955, f. 32. 
3 AIOCIMS, interviul nr. 3251.  
4 Ibidem, interviul nr. 3194; Cf. interviul nr. 3254; interviul nr. 3258; interviul 

nr. 3249, unde intervievații vorbesc în mod explicit despre persecuțiile 

îndurate de familia lui Vasile Filip în timpul în care acesta a fost fugar și 

despre cât de greu i-a fost soției lui, rămasă acasă cu doi copii minori, să 

plătească cotele exagerat de mari, impuse de comunism (toți intervievații 

vorbesc cu mare respect despre această femeie, de-a dreptul eroină, care, în 
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identitatea celuilalt nu este foarte clară1. Mai putem, de 

asemenea, în urma lecturii documentului, să ne formăm o 

imagine asupra vieții acestor  oameni înstăriți, condamnați, de 

cele mai multe ori pe nedrept, de către autoritățile comuniste, 

pentru simplul fapt că aveau o stare bună din punct de vedere 

financiar și posedau terenuri mai multe hectare de teren agricol 

decât majoritatea consătenilor lor.   

Acestea au fost așadar principalele elemente ale 

opresiunii comuniste din localitatea Salva, județul Bistrița-

Năsăud. Epurarea opoziției politice prin hăituire, cum a fost 

cazul lui Vasile Filip, încarcerare, cum au fost ceilalți 

colaboratori ai săi, a chiaburilor, prin cote exagerate și imposibil 

de achitat, și colectivizarea, au constituit principalele elemente 

prin care libertățile sălăuanilor au fost îngrădite de comuniști. 

Acestora li se adaugă orele de îndoctrinare marxist-leninistă din 

programa școlară, sau din pauzele de la cinematograf, colțul 

roșu2, desființarea unor asociații culturale care exercitau o 

influență aparte în rândul maselor, cum a fost Astra3, și alte 

procedee, prin care regimul urmărea anihilarea gândirii proprii și 

                                                                                                                    
ciuda tuturor dificultăților, a reușit să se descurce și să-și crească și educe 

copiii, oferindu-le condițiile necesare traiului, în ciuda tuturor piedicilor). 
1 Ea urmând a fi identificată, iar profilul lui să fie prezentat într-o cercetare 

următoare dedicată acestui subiect (n. n.).  
2 Cf. Ibidem, interviul nr. 3194. 
3 Care avea mulți adepți în localitate. Cf. Iuliu-Marius Morariu, ,,Astra” și 

tineretul”, în rev. Transilvania, anul XL, nr. 10, Octombrie,  Sibiu, 2011; Ana 

Filip, ,,Salva – prima comună membră a ,,Astrei” din 1861”, în rev. Astra 

Salvensis, anul I, nr. 1, Salva, 2013, pp. 6-12. 
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a personalității românilor de la vârste fragede, în vederea creerii 

unor oameni îndoctrinați cu idealuri socialiste. Tuturor acestor 

încercări de îndoctrinare, ei au rezistat,  ignorând, mai mult sau 

mai puțin fățiș regulile și principiile impuse de regim, și 

cultivând, în rândul generațiilor viitoare, un sistem axiologic 

bazat pe principiile genuine ale moralității și corectitudinii.  
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Lucrarea propune analizarea caracteristicilor definitorii 

ale mass-media în perioada comunistă, dar şi verificarea ipotezei 

că modalitatea de tratare a mass-media în perioada 1965-1989 a 

influenţat în mod evident comportamentul acesteia în anii 

imediat următori. Tema este una de interes major pentru 

societate, deoarece atitudinea actuală a opiniei publice şi relaţia 

acesteia cu mijloacele de comunicare în masă sunt profund 

afectate de evenimentele şi modul de organizare a activităţilor de 

distribuire a informaţiilor din acea perioadă. În acest sens, vom 

proceda la definirea termenilor necesari pentru a face 

introducerea în subiectul cercetat, realizând legăturile 

conceptuale dintre aceştia. Vom continua prin prezentarea 

modurilor în care mass-media a fost supusă unui control exesiv 
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în timpul regimului totalitar communist, dar şi motivele pentru 

care aceste lucruri s-au întâmplat. În final, vom evidenţia 

momentul transformării statututului mass-media din mijloc de 

propagandă, în mijloc liber de informare în masă, modul în care 

aceasta a gestionat trecerea de la communism la democraţie în 

1989, dar şi influenţa pe care a avut-o asupra mentalului colectiv 

în toate fazele cercetate. 

În Dicționarul de Sociologie1 regăsim opinia definită ca 

„enunţul care dă expresie opţiunii cognitive şi afective a unei 

persoane, grup social sau colectivitate pentru un anumit punct 

de vedere cu privire la un fapt sau eveniment, o relaţie sau 

interacţiune socială, etc. Opinia este considerată uneori ca 

simpla manifestare (verbalizare) a unei atitudini latente. De 

aceea poate fi utilizată pentru diagnosticarea unei predispoziţii 

atitudinale”. Această definire a opiniei face legătura dintre 

individ şi societate, diferenţiind opinia publică de cea personală, 

aspect extrem de necesar pentru sociologi2. . Însă, este necesar să 

facem distincţia dintre opinia publică şi opinia privată, având în 

vedere că „opinia publică aparţine societăţii. Ea contribuie la 

construirea şi la exprimarea ei. Opinia privată aparţine 

persoanei care o realizează şi o manifestă”3. În acest sens, relaţia 

                                                      
1 Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicționar de sociologie, Editura 

Babel, București,1993, p. 408 
2 Horațiu Tiberiu Gorun, Opinia publică și omul politic roman(1866-1918), 

Editura Niculescu, București, 2007, p. 51 
3 Aurelian Bondrea, Sociologia opiniei publice și a mass-media, Editura 

Fundației „România de Mâine”, București, 1997, p.11 
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dintre opinia publică şi mass-media este realizată printr-o 

comunicare indirectă (imprimată, înregistrată, prin fir, radio-

televizată sau prin reţelele de comunicare Web) - asupra cărora 

ne vom opri mai târziu pentru a evidenţia cea mai puternică 

modalitate de influenţare asupra publicului larg - reprezentativă 

fiind comunicarea de masă, care presupune producerea şi 

difuzarea mesajelor de către un sistem mediatic instituţionalizat, 

către un public variat şi numeros. În acest caz, comunicarea este 

mai dificilă, sunt implicate mai multe elemente şi presupune 

complexitate în elaborarea şi difuzarea mesajelor, astfel încât 

comunicatorii să ştie ce şi cum să transmită1. 

Termenul de „opinie publică” a fost intrepretat greşit de 

nenumărate ori, atribuindu-i-se sinonime că opinia individidului 

sau a persoanelor. Opinia publică reprezintă rezultatul 

interacţiunilor între indivizi şi nu suma opiniilor individuale, 

dacă acestea nu coincid cu opinia grupului din care fac parte. 

Opinia publică este aceeaşi cu opinia indivizilor doar în cazul în 

care „există o identitate în aprecierile persoanelor”, însă de cele 

mai multe ori, o asemenea coincidenţă nu există, aşa cum aprecia 

sociologul Septimiu Chelcea2. 

Pentru a înţelege relaţia dintre opinia publică şi mass-

media din România, dorim să aducem în atenţia dumneavoastră 

                                                      
1 Ioan Drăgan, „Sociologia comunicării”, în Dumitru Otovescu (coord.), 

Tratat de sociologie generală, Editura Beladi, Craiova, 2010, pp.731-735 
2 Septimiu Chelcea, Sociologia opiniei publice, Editura S.N.S.P.A., Bucureşti, 

2000, p. 6 



VIAȚA LA SAT ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

 

48 
 

aşa-numitul model al „ciupercii”, despre care vorbeşte M. 

Brower (1967), menit să evidenţieze erorile majore regăsite în 

acestă relaţie. Acest model spune că informaţiile din mass-media 

este necesar să vină dinspre oameni, nu înspre aceştia, susţinând 

că „mass-media reprezintă partea vizibilă a ciupercilor, iar 

miceliul (sau rădăcinile ciupercilor) reprezintă reţelele de 

comunicare şi dezbatere interpersonală, care, din când în când, 

îşi găsesc forma de expresie în mass media”1. Modelul ciupercii 

doreşte se evidenţieze, aşa cum ne putem da seama, că de cele 

mai multe ori, opinia publică este majoritar influenţată de mass-

media, iar aceasta nu reprezintă opinia publică aşa cum ar trebui.  

În România, în perioada comunistă, presa nu a fost privită 

decât ca o modalitate de manipulare a opiniei publice, ca un mod 

de transmitere oficială a informaţiilor care cuprindeau adevăruri 

parţiale, utilizate ca arme ale puterii, aceasta deţinând controlul 

total asupra mass-media. Datele oferite de mass-media în 

perioada regimului totalitar comunist erau controlate de sistem şi 

cenzurate, neavând caracter informativ, ci formativ, cu valoare 

propangandistă. Acest lucru se datora şi faptului că (dar nu 

numai), în perioada 1965-1989, liderul politic de la acea vreme, 

Nicolae Ceauşescu, avea o obsesie pentru imaginea sa în faţa 

                                                      
1Denis McQuail, Sven Windah, Modele ale comunicării pentru studiul 

comunicării de masă, Editura Comunicare.ro, București, 2001 

(Communication Models for the Study of Mass Communication. 1982) Trad. 

rom. A. Bârgăoanu şi P. Dobrescu, apud Septimiu Chelcea, Op. Cit., p.7 
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publicului larg, dezvoltând aşa-numitul cult al personalităţii1, în 

urma vizitelor din China şi Coreea de Nord în 1971, instalând 

„comunismul dinastic, o variantă a sultanismului romanesc”2. 

Cenzura aplicată sistemului de informare de la acea 

vreme era manifestată de către „cerberii principali de bază ai 

regimului”, aşa cum îi numeşte Virgil Lazăr3, cenzorii care 

monitorizau toate articolele ce urmau a fi făcute cunoscute 

publicului larg. Principalii cenzori erau reprezentaţi de către 

conducătorii redacţiei, aşa cum mărturisea Virgil Lazăr într-un 

interviu4. În acelaşi interviu, Bogdan Papacostea mărturiseşte că 

                                                      
1 Cultul personalităţii la Nicolae Ceauşescu s-a manifestat după modelul 

Chinei şi Coreei de Nord şi s-a concretizat în ideea că atât el, cât şi familia 

sa, deţineau calităţi ca  înţelepciunea politică, dar şi valori culturale şi 

științifice. Nicolae Ceauşescu considera că stăpâneşte domenii ca istoria, 

economia politică sau filosofia, în timp ce soţia sa, Elena Ceauşescu, era 

doctor în ştiinţe chimice, savant de renume mondial şi membră a multor 

academii. Cultul personalităţii a mai fost întărit şi după  fuga din ţară a  

generalului Pacepa, considerată ca fiind un act de înaltă trădare, l-a 

determinat pe Ceauşescu să devină mult mai atent în ceea ce privea 

securitatea şi să numească în funcţii de conducere pe soţia sa, Elena 

Ceauşescu şi pe alţi membrii ai familiei sale. 
2 Adrian Gorun, Contribuții la reconstrucția identității educației naționale. 

Sinteze, Editura Academica Brâncuși, Târgu-Jiu, 2015, p.41 
3Virgil Lazăr - jurnalist care a lucrat la „România liberă“, perioadă în care i-a 

cunoscut personal pe Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu şi pe toţi 

preşedinţii de după 1989. 

Interviul a fost realizat de către Andreea Lupşor pentru Historia.ro, având ca 

titlu Manipularea prin discursuri şi limbaj în perioada comunistă.Prin acest 

interviu s-a încercat evidenţierea mijloacelor prin care regimul ţinea sub 

control opinia publică. În acest articol au fost surprinse mărturii ale unor 

oameni importaţi din mass-media acelor vremuri: Virgil Lazăr (81 de ani), 

jurnalist care a lucrat mai bine de 50 de ani la „România liberă”; Bogdan 

Papacostea din Constanţa, om de televiziune şi literat; Stelian Dumistrăcel, 
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privea cenzura ca pe o instituţie în sine, oferind o comparaţie 

uluitoare: “discursul public era verificat la sânge, cuvintele nu 

erau ale oamenilor, ci ale Conducătorilor. Micile forme de 

răzvrătire pe care şi le-au permis românii au fost clasicele 

<<şopârle>> strecurate sporadic în programele TV de umor, în 

poezie şi în muzică, totul, însă, sub privirea îngăduitoare a 

Organului de Partid, care avea înţelepciunea să lase căţeii să 

schiaune pentru a nu începe să latre”1. În acest fel, Papacostea 

subliniază controlul exagerat pe care regimul totalitar îl exercita 

asupra mass-media. 

Un alt aspect specific al manipulării opiniei publice în 

timpul comunismului este reprezentat de „limbajul de lemn” a 

publicaţiilor din acea perioadă caracterizat prin lipsa de conţinut 

a informaţiilor transmise, informaţii repetate la nesfârşit sub 

aceeaşi formă, inepuizabile. În acest sens, parafrazăm ideea lui 

                                                                                                                    
profesor la Catedra de Lingvism şi Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a 

Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, cunoscut 

specialist român  în psiholingvistică, sociolingvistică şi pragmatica 

comunicării; istoricul Dan Falcan; scriitorul Daniel Vighi, profesor la 

Facultatea de Jurnalism de la Universitatea de Vest din Timişoara,  (Vezi 

Andreea Lupşor, „ Manipularea prin discursuri şi limbaj în perioada 

comunistă” 

 http://www.historia.ro/exclușiv_web/general/articol/manipularea-discursuri-

limbaj-n-perioada-comunist 

 accesat la 24.11.2015) 
1 Ibidem 



VIAȚA LA SAT ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

51 
 

George Orwell: „evident, oamenii în stare să folosească 

asemenea expresii nu-şi mai amintesc că vorbele au înţelesuri”1. 

Această „limbă de lemn” are o singură întrebuinţare, 

aceea de a servi drept vehicul ideologiei comuniste, regimul 

canalizând acest tip de limbaj în interesul său2. Consecinţele 

introducerii limbajului de lemn au mers până la distrugerea Eu-

lui, contribuind la apariţia omului nou, care să funcţioneze în 

baza unei realităţi promovate arbitrar şi care să accepte această 

realitate fără a mai reflecta asupra sa3.  

Pentru a depersonaliza indivizii societăţii româneşti, 

propaganda comunistă veghea asupra introducerii de moduri de 

gândire conforme cu ideologia, impunând preluarea exactă a 

datelor furnizate în cadrul partidului, fără a accepta interpretări 

asupra originalului sau măcar comparaţii între decizii ale 

Partidului Comunist Român, obţinând astfel obedienţa cetăţenilor 

şi încetinirea intelectuală a acestora4. 

Obedienţa maselor se evidenţia şi în mitingurile şi 

adunările populare, unde, utilizând manipularea şi radicalizarea 

maselor, se evidenţia falsa susţinere a regimului, măsurând 

„gradul de legitimitate a regimului”, controlul social fiind 

                                                      
1 Citat original: “Crearly, people capable of ușing such phrases have ceased to 

remember that words have meanings” (George Orwell, Politics and the 

English Language, First published: Horizon. — GB, London. — April 1946) 
2 Francoise Thom, Limba de lemn, Editura Humanitas, București, 1993, pp.33-

35, studiu introductiv de Sorin Antohi, traducere de Mona Antohi 
3 Andreea Lupșor, Loc. Cit. 
4 Ibidem 
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complet atunci când regimul nu mai sesizează opunere din partea 

maselor1. 

În perioada regimului ceauşist, toate manifestările la 

nivelul opiniei publice erau monitorizate atent şi transformate în 

mijloace de propagandă. Este bine cunoscut faptul că interesul 

major îl reprezenta etanşarea presei tipărite deoarece era 

principala metodă de transmitere a informaţiilor, întrucât reţeaua 

electrică în acea perioadă nu era bine dezvoltată, astfel încât nu 

se punea accent pe televiziune sau radio. Aşadar, presa tipărită 

era trasformata în modalitate de propagandă deoarece era cea mai 

răspândită modalidate de comunicare în masă, având costuri 

destul de mici. 

La televizor, programul de emisie era limitat, difuzându-

se, în mare parte, telejurnale axate pe propaganda politică, 

întărind obţinerea rezultatelor dorite de către partid. Până în anii 

`80, la televizor se difuzau şi materiale care aveau caracter de 

divertisment, însă apoi lucrurile s-au schimbat: programul difuzat 

în timpul săptămânii era de două ore, iar la finalul săptămânii, de 

la 13:00 la 19:00, timp în care singurul serial rămas în grilă era 

celebrul Dallas. În această perioadă, cenzura atinsese cote 

alarmante, iar acest aspect ne întăreşte ideea prezentată mai sus 

cum că intenţia sistemului, de maipulare a mentalului colectiv, 

era concretizată prin contralarea excesivă a mijloacelor de 

informare în masă. 

                                                      
1 Adrian Gorun, Op. Cit., pp. 39-41 
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Din punct de vedere legislativ, subordonarea presei faţă 

de regim era bine reglementată1 vizând, în primul rând, menirea 

principală a mijloacelor mass-media, acela de a ajuta la 

„construirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi de 

edificare a comunismului în Republica Socialistă România”. Art. 

2 din Legea Presei din Republica Socialistă Română, subliniază 

clar raportul de subordonare între activitatea presei şi Partidul 

Comunist Român, în timp ce Art. 5 ale aceleiaşi legi punea sub 

incidenţa controlului pardidului orice formă de informare 

publică, numite „organe de presă”: „ziare, reviste, buletine 

periodice; emisiuni de radio şi televiziune cu caracter de 

informare curentă şi de publicistică specifică radioteleviziunii; 

jurnale cinematografice de actualităţi, filme de informare şi 

documentare curentă; orice alte asemenea forme de imprimare 

sau înregistrare grafică, fonică ori vizuală, destinate şi folosite ca 

mijloc de exprimare şi informare publică de masă”. Obligaţiile 

presei se regăsesc în Art. 9 din Legea Presei şi vizează menirea 

acesteia de a ajuta la crearea „omului nou” şi la înrădăcinarea în 

mentalul colectiv a dragostei faţă de patria socialistă şi faţă de 

Partidul Comunist Român. Întregul text al Legii presei este 

construit utilizând un limbaj ce amestecă jumătate de adevăr cu 

jumătate de minciună, obţinând ceea ce în lucrarea de faţă am 

identificat ca numindu-se „limbajul de lemn”, urmărindu-se 

                                                      
1 A se vedea textul integral al Legii presei din Republica Socialistă România, 

Act emis de: MAREA ADUNARE NATIONALĂ, Publicat în: BULETINUL 

OFICIAL  NR. 3 din 19 ianuarie 1978 
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îndoctrinarea prin punerea la superlativ a tuturor aspectelor 

societăţii socialiste. Astfel, regăsim - în textul menţionat - 

formulări specifice ca: „tradiţiile glorioase ale luptei clasei 

muncitoare”, “înaltele răspunderi civice şi morale”, “înalta 

conştiinţă etico-profesionala”, etc1. 

Plasarea mijloacelor de informare în masă în categoria 

instrumentelor oficiale de propagandă a avut ca scop 

remodelarea socială prin construirea „omului nou”, ţinerea sub 

control a mentalităţilor capitaliste prin îndoctrinare şi atrofiere 

intelectuală şi înăbuşirea tentativelor de exprimare liberă prin 

introducerea autocenzurii în mentalul individual şi colectiv. 

Un aspect interesant asupa beneficiilor acestor controlări 

excesive pe toate planurile societăţii româneşti în perioada dintre 

1965 şi 1989 este surprins de Adrian Gorun, bazându-se pe 

cartea lui Fr. Fukuyama, Marea Ruptură  2, în care se evidenţiază 

tranformarile „dramatice” la nivelul „valorilor sociale 

predominante în societatea din epoca industrială de la jumătatea 

secolului XX”, printre care amintim aici: „creşterea 

infracţionalităţii”, „dezordinea socială”, scăderea fertilităţii, 

scăderea numărului căsătoriilor şi creşterea divorţurilor, scăderea 

natalităţii. Este vorba despre o protecţie împotriva valurilor 

Marii Rupturi prin controlul exercitat de către sistemul comunist 

asupra tuturor nivelurilor sociale, prin interzicerea părăsirii 

                                                      
1 Ibidem 
2 Francis Fukuyama, Marea ruptură. Natura umană și refacerea ordinii 

sociale, Editura Humanitas, București, 2002 
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graniţelor ţării în afara unor condiţii bine stabilite, prin cenzura 

implementată în mass-media. În acest fel, preţul protecţiei şi 

securităţii personale a fost plătit cu libertatea societăţii.1 

Odată cu dispariţia comunismului din România, în 

decembrie 1989, noi orizonturi s-au deschis tuturor mijloacelor 

de comunicare în masă existente în teritoriu, iar mass-media 

romanescă s-a văzut pusă în faţa primelor modalităţi de 

transmitere a informaţiilor necenzurate, libere, neconformiste, 

primele momente de distribuire neîngrădită a informaţiilor. Fără 

îndoială, pentru cei ce conduceau în acel moment radiouri, ziare 

sau pentru TVR a fost un moment dificil datorită nevoii de 

reorganizare, în condiţii de libertate, a tuturor activităţilor ce 

până atunci fuseseră dictate întocmai. Autonomia trebuie să fie 

dificil de asumat după mai bine de 40 de ani de supunere şi 

obedienţă în faţa unui sistem represiv.  

Bazându-se pe starea de ignoranţă a populaţiei 

îndoctrinate, dar şi pe ineditul situaţiei, evenimentele care au 

debutat în după amiaza zilei de 22 decembrie 1989, menţionează 

Adrian Gorun, au dus la o nouă formă de manipulare a opiniei 

publice de către indivizi ultraspecializați în domeniu sau 

„emanaţii” care aşteptau culegerea roadelor după manipulările la 

                                                      
1 Adrian Gorun, Dezvoltarea socială și globalizarea, Editura Academica 

Brancuși, Târgu-Jiu, 2012, pp.108-111 
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care urmau să fie supuşi cetăţeni de rând, după ce postul 

televiziunii naţionale s-a autodeclarat „liber”1.  

Fără a intra în detalii asupra argumentelor ce susţin 

ipoteza că toate evenimentele petrecute în intervalul 22-25 

decembrie au fost plănuite, vom încerca în cotinuare să 

surprindem argumentele care dovedesc modul în care prin 

intermediul mass-media, în general şi televiziunea, în special, au 

manipulat mase de oameni în plinul desfăşurării revoluţiei, cum 

mult asteptata şi dorita libertate de exprimare a fost transformată 

într-un joc murdar de manipulare, de pe urma căruia a profitat 

din plin grupul care a preluat puterea după revoluţie inducând 

„percepţia vidului de putere”2. 

Intervenţiile în direct din studiourile Televiziuniii au jucat 

un rol important în timpul Revoluţiei; Televiziunea a devenit un 

canal de comunicare „liber”, însă în continuare subjugată unor 

scopuri individualiste ce urmăreau interese ascunse. Drept 

dovadă stau momentele: 1) transmiterea informaţiei cu privire la 

„fuga” dictatorului, moment regizat de către Ion Iliescu şi 

„emanaţii” săi, care a avut ca efect adunarea sentimentului de 

dispreţ la cele de ură şi furie în mentalul colectiv; 2) intervenţia 

lui Ion Iliescu, în direct la Televiziune sau transmiterea în direct 

a discursului public al acestuia de la balconul fostului CC al 

                                                      
1 Adrian Gorun, Horațiu Tiberiu Gorun, 1989.  România între revoluție și 

lovitură de stat, Editura Pro Universitaria, București, 2015, p. 71 
2 Ibidem, p.55 
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PCR. Aceste momente au încercat să pară spontane şi nu cum 

erau de fapt: plănuite în prealabil1. 

 Modalitatea prin care „emanaţii” au reuşit să se instaleze 

la putere, manipulând opinia publică şi obţinând susţinerea 

acesteia, a fost profitarea de starea de buimăceală a populaţiei 

care, după o perioadă de peste 40 de ani de control asupra mass-

media, de cenzură, de monitorizare atentă a informaţiilor pe care 

le primeau, s-a aflat în mijlocul unei revoluţii televizate, în 

mijlocul evenimentelor transmise în direct, lucruri care nu ar fi 

fost niciodată posibile în regimul ce stătea să cadă sub ochii lor. 

Însă, mass-media a transmis mesaje subiectiv-negative în acea 

perioadă, fiind manipulate, transmiţând mesaje subiectual-

verosimile2. Aceste aspecte, dar şi invocarea ncesesitatii urgenţe 

de rezolvare a crizei de succesiune şi vidului de putere, au ajutat 

la manipularea în masă a societăţii româneşti, odată cu căderea 

comunismului, şi la instalarea la putere a Consiliului Frondului 

Salvării Naţionale, televiziunea rămânând, însă, un instrument de 

propagandă în mâinile altor păpuşari.  

Pentru mulţi români, momentele în care presa a relatat 

(sau a difuzat) ştiri despre execuţia cuplului ceauşist, au fost 

momentele în care au realizat concretizarea schimbării 

sistemului, deoarece uimirea produsă la aflarea acestor veşti le-a 

                                                      
1 Ibidem, p.25 
2 A se vedea descrierea funcției informative din lucrarea lui Horațiu Tiberiu 

Gorun, Adrian Gorun, O istorie recentă a capitalului social. Marea ruptură și 

noua matrice existentială, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2012, 

p. 66 
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provocat atât certificarea, cât şi uşurarea scăpării de sub dinastia 

familiei Ceauşescu în România. 

Odată cu căderea comunismului în România s-au produs 

şocuri enorme din punct de vedere social, cultural, economic 

cauzate de lărgirea orizonturilor către era informaţiei, de luarea 

ca model societăţile dezvoltate, de nivelul de propagare în ritm 

alert a informaţiilor. Toate astea au dus la o fecunda contaminare 

negativă afectând viaţa morală şi socială a populaţiei1. 

Imediat după căderea comunismului, odată cu 

liberalizarea informaţiilor, mass-media a ales calea profitului. S-

au înfiinţat cotidiene şi săptămânale care, pe fondul concurenţei, 

au produs mercantilizarea comunicării, alergând după senzaţional 

şi astfel, a scăzut calitatea informaţiilor, dar şi veridicitatea 

acestora2. 

Ca urmare a liberalizării informaţiilor, România anilor 

`90 a „absorbit din plin şocul societăţii de consum” 

suprapunându-se „criza morală generată de destructurările 

tradiţiei prin industrializare” şi „criza morală promovată prin 

Marea Ruptură” 3. 

Abia acum încep provocările României cu privire la 

tranziţia dificilă către democraţie. 

                                                      
1 Horațiu Tiberiu Gorun, Adrian Gorun, O istorie recentă a capitalului social. 

Marea ruptură și noua matrice existentială, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2012, p.19 
2 Ibidem, p.70 
3 Adrian Gorun, Dezvoltarea socială și globalizarea, Editura Academica 

Brancuși, Târgu-Jiu, 2012, p.101 
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Concluzionând, mass-media a avut un rol imens în 

formarea mentalului colectiv, atât în timpul regimului comunist, 

cât şi la căderea acestuia. Opinia publică a avut de suferit pe 

întreaga perioadă de persecutare prin control excesiv şi cenzură, 

prin impunerea utilizării limbajului de lemn, prin trierea 

articolelor ce urmau a fi publicate, prin difuzarea raţionalizată de 

programe televizate, prin transformarea mass-media în mijloc de 

propagandă şi de înrădăcinare a ideologiei comuniste în mentalul 

colectiv. Scopul pentru care s-a acţionat în acest mod a fost 

creearea societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi a omului 

nou care să pună bazele acestei utopii a regimului communist. 

 Dacă pe întreaga perioadă a regimului ceauşist, mass-

media a constituit principalul mecanism utilizat pentru 

propagandă şi pentru înrădăcinarea în mentalul colectiv a 

ideologiei comuniste, tot ea, mass-media, a avut o contribuţie 

enormă la căderea acestui regim, promovând răzvrătirea şi 

speranţa unui viitor mai bun într-o societate democratică ce 

promovează valori precum libertate, dreptate, egalitate. În 

demersul nostru, am demonstrat că datorită rădăcinilor formate în 

timpul regimului totalitar communist, mass-media a păstrat, în 

modul de organizare, caracteristici ale acestui regim şi după 

ieşirea de sub influenţa acestuia. Obedienţa, controlul excesiv, 

cenzura, impunerile stricte ale Partidului Comunist Român, sub 

conducerea căruia s-a aflat mass-media, au constituit bariere greu 

de străpuns chiar şi după confirmarea căderii regimului, 

reorganizarea dovedindu-se greoaie.  
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Bianca Osman: Ați scris 

foarte mult despre perioada 

comunistă. Aș dori să aflu mai 
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am scris, dar am scris cu 

mintea de acum, este o 

rememorare și a unor 

evenimente și a unor 

succesiuni de fapte. Am trăit și 

în mediul rural, pentru că la 

ţară m-am născut și tânjesc 

după viața la țară, citându-l pe 

Blaga, spun: „veșnicia s-a 

născut la sat”, și apoi am trăit 

în mediul urban, dar într-o 

ambivalență. Pe de o parte mă 

raportam la ceea ce reprezintă 

în conștiința individuală 

„acasă” și asta presupunea 

revendicarea mediului din care proveneam, iar în oraș mi-am 
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desfășurat activitatea. Satul, mi s-a părut mereu, ca și acum, o 

comunitate mult mai stabilă din punct de vedere al valorilor 

tradiționale, unul care conservă ceea ce reprezintă conștiința de 

sine și identitatea comunității respective și în același timp are un 

mod specific de a fi pe care l-aș caracteriza succint în psihologia 

bunului simţ.  

 

B. O. : Îmi puteți spune cum se desfășura viața la țară? 

A. G. : Într-un ritm natural, foarte apropiat de natură, cu 

ocupațiile specifice pe timpul săptămânii. Sărbătorile religioase 

erau în totalitate respectate. O zi de muncă, îmi amintesc de la 

mama, începea la 4 dimineața și se încheia mult după asfințitul 

soarelui, era în același timp, până la urmă, o datorie generalizată 

de „a face” totul ca operațiune, pentru a-și câștiga existenta.  

Duminicile se desfășurau într-un specific care și acum îmi 

generează nostalgie: pe de o parte, prima parte a zilei era marcată 

de mersul la biserică, participând la comunitatea religioasă, pe de 

altă parte, după amiază existau forme de distracție comună, care 

exprimau prin natura lor un specific al zonei și simbolistica dată 

de îmbrăcămintea care dă un anumit specific. Mă întreb de ce au 

dispărut horele din sate și sunt îngrijorat de rezultatele 

anticipative ale studiilor pe care le-am realizat, care spun că 

există în județul Gorj sate care în următorii 30-40 de ani o să 

dispară de pe hartă ca urmare a depopulării. Activitatea la sate 

era caracterizată de un ritm obișnuit, nu cu o ieșire din comun 

asupra rapidității trăirilor, ci apărea ca o repetare a unor activități 
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care nu crea monotonie, dar crea imaginea pe care dacă ai privi-o 

într-o retrospectivă pozitivă, ceea ce exprimă repetabila povară.  

 

B. O. : Spuneți-mi ce fel de relații se legau între vecini în acea 

perioadă.  

A. G: Aș spune că în primul rând, stabile. Deși era o stabilitate 

diferențiată. Pe de o parte, ca în orice comunitate, unde spațiul 

este mult mai aerisit comparativ cu orașele, cu aglomerările 

muncitorești, cu blocurile, etc., aceste relații se bazau pe o 

cunoaștere în amănunt a fiecăruia asupra celorlalți, în așa fel 

încât, viața în anonimat nu se putea desfășura la sat. Mai mult,  la 

nivelul conștiinței comune, se constată în continuare că vecinii,  

unii foarte apropiați, alții cu diverse forme de invidie, însă o 

invidie care nu creează dușmănii, au o relație bazată pe o 

stabilitate îndelungată ce producea și indicii în privința 

ascendenței. La țară, strănepotul este indicat printr-un străbunic 

care nu știu ce faptă rea a făcut. Se producea un transfer de 

excepție peste un arc de timp fundamental care creează ceea ce 

sociologic o numesc „rușinea reintegratoare” adică o stare a 

bunului simt, care la un moment dat, pentru comportamente 

deviante, exprimă forme ale blamului, dar care, cu timpul se 

atenuează în condițiile în care individul este reintegrat. Toate 

transformările produse în ultima vreme, prezentate ca un 

fenomen generalizat pe care Francis Fukuyama îl numește 

„marea ruptură” au dus și în mediul rural la o serie de 

destructurări,  însă nu la nivelul celor produse în mediul urban.  
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B. O. : Cat de des se organizau ședințe? 

A. G. : Din câte știu, începând cu perioada în care eram prin 

clasa a șaptea, a opta, când intrasem în U. T. C., deoarece era o 

simbolistică pe atunci, la nivel de gândire, aceea de a fi pionier,  

de a fi U. T. C. - ist, ședințele se țineau cam o dată pe lună, însă 

în sfera deciziei comunale, de pildă, erau ședințe mai dese, din 

câte îmi amintesc, erau diverse adunări generale, erau întâlniri cu 

cetățenii, erau forme de implicare a Sfatului Popular în viața 

comunității. În general, oamenii de rând nu participau la multe 

ședințe,  dar cei care conduceau aveau ședințe multe.  

 

B. O. : Existau „turnători” la sate? Au existat consecințe 

datorită informărilor pe care aceștia le ofereau securității sau 

miliţiei? 

A. G. : La vârsta pe care o aveam atunci, nu mi-am putut da 

seama, însă existau la nivel mai puțin incriminant, mai mult 

parcă la oficialități, în condițiile în care diverse nemulțumiri se 

creeau între membrii comunităților respective. În același timp,  

îmi amintesc doar impactul pe care l-au produs asupra memoriei 

evenimente din acestea extrem de neplăcute pentru unii pentru că 

auzeam dimineața, la nivelul anilor `56 că noaptea trecută l-au 

„ridicat” pe „cutare”, că au venit dubele negre și l-au „ridicat” și 

analizând acum ce s-a întâmplat cu unii oameni care au fost 

declarați chiaburi, duși pe la închisori, pedepsiți cu ceea ce 

oamenii de rând numeau „muncă silnică” și care după ce se 



VIAȚA LA SAT ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

69 
 

întorceau, mai trăiau câte o lună, două și apoi decedau,  înseamnă 

că au existat. Sigur că era disputa aceasta între oamenii mai 

înstăriți, care își făcuseră prin agoniseală o avere nu ieșită din 

comun, dar care să le asigure cât de cât o existență, și cei mulți,  

care săraci fiind, își revărsau furia asupra celor care erau mai 

înstăriți și atunci, acele delațiuni, acei turnători apăreau și din 

această pricină.  

 

B. O. : Vă rugăm să ne descrieți care era,  din punctul dvs.  de 

vedere,  disconfortul vieții la sat. 

A. G. : Ceea ce normal se consideră a reprezenta absența unor 

indicatori referitori la un grad minim de civilizație. Însă acest 

disconfort nu se resimte decât atunci când există un grad de 

comparație, altfel această apropiere directă cu natura atenuează 

resimțirea disconfortului. Îmi amintesc că atunci când eram în 

funcția de Inspector general aici, nu îmi luam concediu deloc,  

pentru că spre seară, mergeam la Runcu, unde aveam o căsuță 

unde mă refăceam. Mergeam seara după orele 17-18, iar 

dimineața eram ca și nou, adică îmi încărcam bateriile, mă 

reîmprospătam. Un disconfort major era acela legat de 

infrastructură, dar peste care se trecea, în copilărie de exemplu,  

zăpezile mari plăceau, tânjeam după ele, acel alb imaculat, pare o 

poezie practic raportată la fenomenul de alterare a vieții prin ceea 

ce unii au denumit urbanizare, industrializare, etc. Apoi, apărea 

tot ca disconfort, faptul că pentru a ne putea alimenta cu apă,  

trebuia să mergem până la 100 de metri, după cum îmi amintesc 
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din copilărie, asta până când fiecare a reușit să își creeze o sursă 

proprie de apă, o fântână, moment în care se mai atenua din 

munca depusă în acest sens. Un alt disconfort era creat de 

aspectele cotidianului, exista la țară o formă de respect care 

mergea până la teamă faţă de autorități, care se transfera și în 

mediul școlar de foarte multe ori. Eu am avut profesori de 

excepție,  am fost norocos din punctul acesta de vedere,  însă am 

avut și profesori care își impuneau punctul de vedere doar prin 

formule coercitive care nu sunt acceptabile, nu excelau prin 

nivelul de cunoaștere și modul de expunere a diferitelor 

conținuturi, ci excelau prin fracturi comportamentale pentru 

militărie în stil soldatul „Șapte frați”.  

 

B. O. : Care au fost avantajele existente la sat în timpul 

comunismului și care s-au pierdut după anul 1989? 

A. G. : Aici trebuie diferențiat. Pe de o parte, este vorba de 

modul în care s-a menținut sau nu proprietatea privată asupra 

bunurilor imobile,  în special. Au fost comune colectivizate și 

apoi, cooperativizate și comune necolectivizate,  

necooperativizate. Cei din mediul acesta de deal și munte, unde 

nu se puteau realiza cooperative, erau avantajați. În mediul 

colectivizat, avantajele, cu timpul, s-au estompat pentru că 

oamenii lucrau toată ziua pe ogoarele CAP-ului și îmi amintesc 

că mama, de exemplu, a lucrat foarte multe zile la colectiv și 

primea 2 lei pentru ziua de muncă, iar ziua de muncă începea cu 

răsăritul și se încheia după apus și toamna primea ceva din 
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recoltă, destul de puțin. Avantaje, aș spune, pentru perioada 

comunistă la sate au fost foarte puține. Mult mai multe avantaje 

au avut cei din mediul urban. Cei de la sate nu puteau nici să își 

vândă animalele pe care le creșteau, mai ales dacă făceau parte 

din categoria bovinelor. De exemplu, există o realitate relatată 

mai mult sub forma unui banc: un țăran a fost chemat în instanță 

pentru că și-a tăiat un vițel,  judecătorul,  văzând că este un om 

amărât și sincer, îl întreabă de ce a tăiat respectivul vițel.  

Răspunsul țăranului spune totul: am crezut că este al meu,  

domnule judecător. Instinctul proprietății la sate este foarte 

dezvoltat, iar deposedarea de bunurile proprii presupune, prin 

natura sa, o anumită revoltă. Sigur că unii au avut avantaje,  

pentru că cei care conduceau CAP-urile, Sfaturile Populare,  acea 

mică oligarhie sătească de tip comunist avea avantaje,  dar marea 

majoritate era privată de acestea.  

 

B. O. : În ce mediu lucrați și cum ați obținut locul de muncă? 

A. G. : Lucrez în mediul universitar, lucrez concomitent în 

corpul înalților funcționari publici, am obținut toate pozițiile prin 

concursuri, am lucrat numai în învățământ ca și domeniu de 

bază, dacă ar fi să o iau de la capăt aceeași meserie aș alege 

pentru că este o meserie de care am fost îndrăgostit, pe care am 

iubit-o și pe care am servit-o cu credință. În acest sens, martorii 

și tribunalul suprem care poate dovedi acestea, sunt foștii și 

actualii mei elevi și studenți. Fără falsă modestie, sunt în foarte 

multe domenii printre primii din țară, mai ales când vine vorba 
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de educație, analiză și substrat sociologic. Toate astea pentru că 

am învățat carte, poate acesta a fost avantajul numărul unu în 

mediul rural atunci, că profesorul era profesor, indiferent că era 

localnic sau venit prin repartiție, iar faptul că primea o repartiție 

nu priva elevii din mediul rural de o educație la fel de 

performanță ca cei din mediul urban. Mai mult, dacă am vedea 

cum erau rezultatele admiterii în liceu la acea vreme, ar rezulta 

că pe primele poziții, de cele mai multe ori nu erau cei din oraș,  

ci cei din mediul rural.  

 

B. O. : Cum s-au făcut colectivizările și naționalizările?  

A. G. : Legat de aceste aspecte am amintiri foarte vagi eu,  

pentru că în 1962 a fost declarată încheierea colectivizării. Îmi 

amintesc totuși, scene uneori dramatice. Bunicul meu din partea 

mamei s-a stins la 60 de ani în ianuarie 1962 tocmai pentru că era 

sufocat sufletește de a pierde și bruma de avere pe care și-o 

făcuse, nu era un om prea înstărit, dar avea o familie care din 

muncă își făcuse tot ce avea. Îmi amintesc anumite discuții pe 

care le auzeam și eu, fie la întâlnirile familiei de seară, care erau 

frecvente pe timpul iernii, la gura sobei, unde oamenii maturi 

analizau ce auzeau ei despre colectivizare, ce auzeau că se 

întâmplă cu hergheliile de cai din câmpia Tisei, cum se tăiau caii 

și se dădeau la porci, numai să desțărănească terenul pentru a-l 

putea colectiviza. Apoi, înainte de colectivizări erau 

întovărășirile. Îmi amintesc o discuție a bunicului cu un învățător 

care îi ceruse să intre în colectiv, iar bunicul i-a spus: dascăle,  cu 
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vorbe de-astea să nu mai vii pe la mine nici în piţărăi!, adică o 

dată pe an. Colectivizarea s-a realizat printr-o presiune fabuloasă 

pe care au făcut-o cei care reprezentau în cea vreme un fel de 

lumpen al satelor, săracii, s-au înscris primii, aceștia erau 

declarați fruntași, existând gazete de perete care îi evidențiau pe 

cei care se înscriseseră în acea săptămână la colectiv. În plus,  se 

realizau presiuni și asupra copiilor, îmi amintesc că pe mine mă 

dojenea o învățătoare despre care eu nu am o impresie bună,  

făcând parte dintre puținii profesori despre care nu am o impresie 

bună și care ne scotea din clasă pe cei care nu aveau părinți sau 

bunici înscriși în colectiv. Chiar exprim într-o carte a mea chiar 

sub această formă: când am plecat din clasă, ca să-l conving eu 

pe bunicul să intre în colectiv, îmi era mie rușine de rușinea ei. În 

zona în care am trăit eu nu au avut loc arestări ca formă de 

presiune, dar închisorile s-au umplut în perioada respectivă, mai 

întâi s-au făcut arestări ale țăranilor care erau declarați chiaburi 

pe o reclamație a unora din sat, iar apoi s-au făcut deportări,  

rușii au făcut deportări în Siberia, românii au deportat în Bărăgan 

pe cei care s-au opus colectivizării. Acesta a fost primul pas spre 

destructurarea comunităților rurale, a identității acestor 

comunități,  a ceea ce reprezenta inima comunității respective.  

 

B. O. : Ce repercusiuni suportau țăranii care se opuneau 

colectivizării? 

A. G. : Colectivizarea s-a realizat printr-o presiune fabuloasă pe 

care au făcut-o cei care reprezentau în cea vreme un fel de 
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lumpen al satelor, săracii, s-au înscris primii, aceștia erau 

declarați fruntași, existând gazete de perete care îi evidențiau pe 

cei care se înscriseseră în acea săptămână la colectiv. În plus, se 

realizau presiuni și asupra copiilor, îmi amintesc că pe mine mă 

dojenea o învățătoare despre care eu nu am o impresie bună,  

făcând parte dintre puținii profesori despre care nu am o impresie 

bună și care ne scotea din clasă pe cei care nu aveau părinți sau 

bunici înscriși în colectiv. Chiar exprim într-o carte a mea chiar 

sub această formă: când am plecat din clasă, ca să-l conving eu 

pe bunicul să intre în colectiv, îmi era mie rușine de rușinea ei.  

În zona în care am trăit eu nu au avut loc arestări ca formă de 

presiune,  dar închisorile s-au umplut în perioada respectivă,  mai 

întâi s-au făcut arestări ale țăranilor care erau declarați chiaburi 

pe o reclamație a unora din sat,  iar apoi s-au făcut deportări,  

rușii au făcut deportări în Siberia, românii au deportat în Bărăgan 

pe cei care s-au opus colectivizării. Acesta a fost primul pas spre 

destructurarea comunităților rurale, a identității acestor 

comunități, a ceea ce reprezenta inima comunității respective.  

 

B. O. : Cum se desfășura munca în cadrul CAP-ului? 

A. G. : Cu uneltele pe care le aveau la îndemână, în stil 

rudimentar, dar treptat, s-a mecanizat, au venit tractoarele,  

combinele. Munca era efectuată de către cei harnici,  nu toți se 

duceau la colectiv. În același timp, cei care conduceau, aveau 

beneficii, adică se și fura foarte mult. O proprietate care e a 

tuturor, este a nimănui.  
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B. O. : Existau situații în care brigadierii omiteau să ponteze 

ziua de muncă? 

A. G. : Din câte am auzit, da. Funcția primă era cea de șef de 

echipă și era obținută de către cei care aveau 5-6 clase, și mai 

pontau zile unora, luând de la alții, mai uitau.  

 

B. O. : Care erau beneficiile muncii în cadrul CAP-ului? 

A. G. : Beneficiile erau puține mai ales pentru oamenii de rând.  

Foarte multe lucrări se făceau cu elevi, studenți, militari,  

deținuți, funcționari. Îmi amintesc, în primii ani de profesură 

liceul unde predam avea parcele de care trebuia să se ocupe.  

Cred că era o modalitate de a contribui la PIB,  dar cu costuri 

foarte mici suportate de stat. Încă se văd rezultatele în pensiile 

minuscule ale oamenilor care au lucrat o viață întreagă pe 

ogoarele CAP-urilor.  

 

B. O. : În sate se organizau seri de film? 

A. G. : Da, se organizau. Veneau caravanele, compuse dintr-o 

mașină care era dotată cu aparatură și se organizau seri de film,  

care ajunseseră chiar la frecvența de o dată pe săptămână. Rulau 

un film care începea cu o conferință a celor care erau pe diverse 

funcții, despre rolul CAP-ului, munca în comun, totul însuma 

cam 40-50 de minute plictisitoare, după care vedeai filmul.  

Elevii nu aveau voie să vizioneze filmul, chiar îmi amintesc că 

era unul din profesori care stătea la pândă să nu apară elevi, iar 
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eu, împreună cu alți doi colegi, care plătisem și biletul pentru 

vizionare, a trebuit să plecăm lăsând și banii plătiți, bani care 

pentru noi însemnau ceva. Ulterior, căminele culturale și-au 

procurat aparatura necesară, reușind să se vizioneze filme 

interesante.  

 

B. O. : Cum se intra în posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi) ? 

A. G. : Pe atunci eu nu auzisem de blugi, așa cum nu văzusem 

niciodată banane, fără să mai discutăm de Pepsi sau băuturi care 

acum se găsesc pe toate tarabele. Bunurile mai rare cred că nu se 

prea căutau atunci, pentru că oamenii aveau un alt mod de viață 

și chiar dacă veneam din 15 septembrie la liceu, ne mai adaptam 

cum puteam, însă după buzunarul părinților și nu prea 

revendicam lucrurile acelea, deoarece știam că nu se putea. Îmi 

amintesc că eram foarte necăjit în clasa a zecea, când apăream 

primul pe tabelul cu bursele de merit, iar tata mi-a promis că 

dacă iau bursă,  îmi cumpără ceas. Era ceva atunci să ai un ceas,  

dar îmi amintesc că până la urmă mi-am cumpărat singur un ceas 

din economii proprii pentru că mai lucram vara, primul ceas se 

numea Poljiot. Dezamăgirea a fost că, deoarece era angajat, nu 

avea salariu mare, și nu l-am primit atunci. Însă,  alocația de stat 

pentru copii era 100 de lei și salariul unui om care avea 25-30 de 

ani de muncă era de 750 de lei, deci avea o valoare alocația.  

Motivul pentru care nu am primit ceasul atunci a fost acela că am 

pierdut bursa, deoarece bursele nu se luau numai pentru merit, ci 
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o condiție ce trebuia îndeplinită era legată de venituri, ceea ce și 

acum se mai întâmplă și este o mare eroare, și ceea ce, de pildă,  

nu se făcea pe perioada lui Spiru Haret sau pe perioada 

ministrului Angelescu, când copiii merituoși și deosebiți erau 

întotdeauna bursieri ai statului și cu sume consistente. Cine 

spunea în timpul acela că nu a putut învăța pentru că a fost sărac,  

mințea, erau săraci la minte, pentru că toți copii foarte buni erau 

până la urmă întreținuți de către statul burghez, așa i se spunea 

atunci, stat burghez. Nu s-a reluat această experiență nici după 

1989, care a făcut să strălucească învățământul românesc înainte 

de `44.  

 

B. O. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

A. G. : Da, la mine așa a fost. Taică-miu asculta Vocea Americii,  

alții ascultau Europa Liberă. Se asculta la un aparat radio, seara.  

Acesta era singurul contact cu străinătatea și prin geografie: 

hărți, atlas de geografie. Prima mea ieșire în străinătate a fost în 

1993 sau 1994, în Belgia. Îmi amintesc că m-a impresionat,  

pentru că sunt ca spirit apropiați de noi, apoi, bineînțeles că am 

avut și alte ieșiri, unele necesare. Din acest punct de vedere,  

satul este relativ închis, cu toate acestea, anumiți vectori din sat 

contribuie la un fel de informare,  iar odată cu pătrunderea radio-

ului în mediul rural, a permis contactul cu străinătatea. În plus,  

la sat este greu să se controleze cine ascultă și cine nu, deoarece 

era interzis.  
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B. O. : Care credeți au fost motivele migrației populației de la 

sat la oraș în acea perioadă? 

A. G. : În perioada respectivă, motivele au fost sărăcia, după ce 

s-a realizat colectivizarea, dar motivul principal a fost acea 

industrializare forțată care a creat locuri de muncă și care a 

condus încă o dată la destructurarea identității comunităților 

rurale pentru că acei navetiști care de dimineață erau muncitori,  

iar după amiază erau țărani, nu erau până la urmă nici țărani, nici 

muncitori, dar migrația s-a realizat pentru venituri, pentru o 

anumită stabilitate, pentru a avea serviciu.   

 

B. O. : Care credeți că a fost efectul politicii pronataliste a 

regimului comunist asupra familiei din mediul rural? 

A. G. : S-au născut mulți copii. Dar a face din actul demografic,  

un vector pentru coerciție este extrem de dăunător. Foarte multe 

femei tinere au murit. Îmi amintesc chiar despre o eminentă 

profesoară a mea de limba franceză care a murit la 24 de ani din 

cauza unei întreruperi de sarcină ilegale, deoarece așa era 

considerată. Cred că poți spori natalitatea, nu prin măsuri 

coercitive, ci prin diverse stimulente și facilități pe care să le 

oferi și nicidecum prin interdicții de acel tip. A fost o chestiune 

dăunătoare pentru că foarte mulți copii s-au născut cu 

malformații din cauză că la țară se mai și bea, mulți dintre ei au 

fost concepuți la beție, asta din cauză că nu exista nici un fel de 

educație minimală pentru sănătatea individului.   
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B. O. : Cum priviți acum viața în comunism la 25 de ani după 

revoluție? 

A. G. : O privesc în același mod din `90 încoace, adică un recurs 

la comunism generează, pentru mine, din capul locului, repulsie.  

Văd viața în comunism ca pe o nivelare nepermisă, valorile fiind 

anulate în perioada respectivă. Sigur că nu aș spune că s-au 

îndreptat prea mult lucrurile, dar aceasta este o altă problemă.  

Această înclinație a mea spre studiul libertății și a resorturilor ei 

în foarte multe cărți, vizează tocmai năzuința mea spre libertate 

individuală, care lipsea în acea perioadă. Și cred că pe lângă toate 

astea au existat și lucruri care s-au produs în avantajul unora 

dintre oameni: asigurarea unui serviciu și asigurarea locuinței și 

faptul că s-a pus preț pe a învăța carte, însă toate acestea au fost 

realizate cu costuri enorme, nu sociale, ci costuri individuale.  

Numai să ne gândim ce ar însemna astăzi întreruperea libertății 

de mișcare sau anularea libertății de exprimare. Sigur, trebuințele 

sunt diferite, veți vedea în urma aplicării acestui interviu 

diferiților oameni, că mulți tânjesc după această perioadă pentru 

că nivelul lor de raportare la viață este doar prin vectori 

materiali, ori pentru mine poate mai importantă este o carte de 

Immanuel Kant decât o bucată de salam sau nu mai știu ce 

altceva. Au fost, totuși, restricții majore, inclusiv pe 

raționalizarea alimentelor care au fost distrugătoare.   
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B. O. : Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au marcat 

în perioada comunistă? 

A. G. : Da,  foarte multe. Cred că dacă ar trebui să disting între 

pozitive și negative, sunt predominant negative. În același timp,  

lucrurile diferă în funcție de percepția pe care o are intervievatul 

în momentul în care i se ia interviul, pentru că dacă eu sau 

colegii de vârsta mea, evaluează situațiile de atunci, le vor evalua 

și pe un fond de nostalgie, în sensul că bine ar fi fost să fie în 

corespondență vitalitatea și elanul tineresc de acum și libertatea,  

nu prost înțeleasă, ci libertatea dintr-un regim democratic. Ca 

aspecte pozitive, ca să începem cu cele pozitive, cred că trebuie 

recunoscute cele legate de o politică de repartizare, așa numita 

forță de producție pe întreg teritoriul ţării, dezvoltând și zone 

care erau extrem de înapoiate, și mă refer aici la legea privind 

împărțirea administrației teritoriale din 1968, care a trecut la 

județe, eliminând regiunile, de exemplu, orașul Tg-Jiu în 

perioada respectivă era puțin mai mare decât comună Peştişani,  

ca centru de raion,  pe când Craiova era centru de regiune și era 

destul de dezvoltată. Un alt aspect pozitiv era acela că absolvenții 

de învățământ superior, cu ceva timp înaintea mea, și absolvenții 

de liceu serios, aveau garanția că își vor putea exercita profesia 

de-a lungul vieții, în sensul că aveau această ofertă care se făcea 

ca urmare a unui învățământ ultra selectiv,  aș spune eu,  pe unele 

domenii din învățământul superior, și după absolvire, aveau 

profesia asigurată. Al treilea element pozitiv pe care l-aș aduce în 

discuție aici era modelul omului care învăța carte, un model care 
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era stimulat și ca urmare a faptului că alternativele acestea ușoare 

nu prea își găseau locul în societate și mai mult, acolo mergea 

foarte bine principiul „cine are carte, are parte”, iar cine învață 

carte știa că la un moment dat își schimbă statutul social și cred 

totuși că, selecția majoră care se realiza și la intrarea în licee și 

mai ale, la intrarea în facultate, unde erau situații în care 

candidau și 40-50 de elevi pe loc, producea o selecție serioasă 

menținând-se concurența în interiorul organizației. Acum s-a 

scos pe piață o concurență între actori din cauza goanei după 

studenți, fapt care are drept consecință producerea pe stoc, fără a 

exista interesul fată de situația studenților după absolvire, lucru 

care este imoral. Ca aspecte negative, primul pe care îl 

menționez este cel legat de libertate. În acea perioadă, libertatea 

era ultra îngrădită, te refugiai într-un soi de libertate interioară,  

care până la urmă nu reprezenta decât un soi de solipsism și care 

generează un confort interior, dar un confort ambivalent, până la 

urmă puțin fals, adică este o formă prin care te disimulezi și 

disimularea vine și în conduitele interumane ca diferențe din 

astea simple între limbajul interior și limbajul exterior. Absența 

libertății sigur că presupunea și foarte multe piedici într-o 

evoluție pe scara unei ierarhii sociale, pentru că, dacă acum 

intervenția pentru diverse numiri pe funcție este din partea mai 

multor partide, pe acel concubinaj creat transpartinic, pe acel 

algoritm, pe acele variante, aș spune, primitive, în care concepția 

generală este că nu contează dacă mediocritatea sufocă, atunci 

era un singur partid, dar care spunea totul și dacă originea nu era 
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considerată sănătoasă, nu aveai nici o posibilitate de a accede pe 

diverse funcții. Și ciudat era un lucru: nu era vorba doar de 

originea ta individuală, în sensul că dacă ai fost înainte muncitor,  

iar după şcoala postliceală ai făcut liceul la seral, ai făcut o 

facultate oarecare, ai origine sănătoasă și puteai fi promovat, dar 

dacă tu ești copil de intelectual, la mine nu a fost cazul pentru că 

am fost copil de membru de partid PCR din ilegalitate și care, 

supărat pentru niște nedreptăți făcute, a predat carnetul de partid 

în 1982, după aceea a venit ceea ce Ion Lăncrăjan numește 

suferința urmașilor, adică orice încercare a mea era stopată de 

foaia din dosar. Mi se spunea: „Dar tatăl dumneata a fost exclus 

din Partidul Comunist și în condițiile respective cum ai putea 

dumneata să. . . ”. Nu spun că eu am suferit nu-știu-cât în 

regimul comunist, nici că am avut vreun beneficiu, singurul lucru 

care mi s-a creat a fost acela de a mi se oferi șansa să învăț dacă 

am avut înclinație spre a învăța.   

 

B. O. : De ce credeți că a căzut regimul comunist?  

A. G. : Eu am făcut foarte multe analize pe domeniul respectiv.  

Aș spune așa: un complex de factori, unii interni, alții 

internaționali care se conjugă perfect, aș spune eu. Sigur că a fost 

acea fecundă contaminare începând cu anii `85, după venirea la 

putere a lui Gorbaciov care a deschis prin Perestroika orizontul 

de cunoaștere, de cultură, a deschis Cortina de Fier, apoi a fost 

această conjunctură internațională excepțională pe dezghețul 

produs între Statele Unite și URSS,  în al treilea rând,  și nu o iau 
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decât ca enumerare, nu ca prioritate, menționez rolul Papei,  

excelent rol în această perioadă, așa cum este descris de Samuel 

Phillips Huntington în Ordinea politică a societăților în 

schimbare, cu al treilea val de democratizare care a avut 

asemenea rol. Dar sunt și factori interni care au dus la căderea 

regimului și ar fi o falsă și extrem de slabă ipoteză să spunem că 

regimul comunist român ar fi rezistat, când el a căzut, rând pe 

rând, în toate statele din Europa veritabilă: Polonia, Ungaria,  

odată cu Zidul Berlinului, a căzut și în Germania de Est, apoi a 

căzut în Bulgaria și astfel s-a ajuns la granița cu România. Sigur 

că, repet, au fost o serie de complicități pe care eu le descriu, nu 

intuitiv, ci științific, în lucrarea 1989, România între Revoluție și 

lovitură de stat. Voi spune totuși că, în România, comunismul a 

îmbrăcat forma comunismului dinastic, până la sultanism ca și 

regim autoritar, în care cultul personalității a generat repulsie,  

apoi a amplificat această repulsie în așa fel încât regimul 

comunist ca regim totalitar s-a identificat cu o persoană sau cu 

familia lui, ceea ce este o mare eroare, dar asta nu a fost 

întâmplător ci, deoarece s-a dorit salvarea regimului în sine și 

scăparea doar de dictator. Însă s-a întâmplat ca reformele 

ulterioare să genereze și schimbarea, nici nu se putea altfel,  

având în vedere spațiul geopolitic, strategiile internaționale,  

înțelegerile la nivel internațional. Așa cum spun în cartea pe care 

am amintit-o, aici a fost un troc la Malta între Bush și Gorbaciov,  

troc care sună cam așa: vi-l dau pe Norea, mi-l dați pe 

Ceaușescu, ceea ce s-a și realizat. Nu sunt nostalgic, de altfel, de 
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mult am depășit varianta aceasta de a-mi susține demersul 

științific pe fond emotiv și trebuie să îmi mențin această 

neutralitate axiologică care stă bine unui om care vrea să spună 

ceva în domeniul lui.   

 

B. O. : Dacă ați fi avut ocazia să aduceți modificări modului de 

funcționare al regimului,  ce ați fi schimbat? 

A. G. : Aceasta este cea mai grea întrebare nu pentru faptul că nu 

aș găsi ce aș fi schimbat, însă chiar mă va preocupa această 

chestiune. Eu am vorbit despre ceea ce aș fi făcut în 22 

decembrie 1989, cum aș fi procedat să se producă legitimitatea și 

măcar aparentă că este hotărârea unei mari adunări naționale din 

Piața Palatului, unde erau oameni mulți care puteau decide 

schimbarea formei de guvernământ, abrogarea Constituției, pe 

cine să pună Președinte temporar, sau să se aducă Regele,  

chestiuni de genul acesta. Dacă este vorba despre cea aș fi 

schimbat,  nu aș fi acceptat, în primul rând, să conduc regimul.  

Una peste alta, dacă destinul mi-ar fi fost acesta, aș fi stat mai 

mult cu faţa spre popor, în sensul că în primul rând, nu l-aș fi 

înfometat excesiv, în al doilea rând, nu aș fi introdus atâtea 

constrângeri care au generat la un moment dat, deschiderea 

supapei, pentru că regimul era în implozie în 1989, aș fi lăsat 

această variantă ca prin aceste supape să se poată descongestiona 

cât de cât regimul. Aș fi pus preț mult mai mult pe intelectuali,  

pe elita intelectuală, poate că m-aș fi înconjurat de niște consilieri 

excepționali, deși trebuie spus că Ceaușescu a avut consilieri 
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foarte buni, dar l-au trădat. Asta nu ar însemna că pe mine nu m-

ar fi trădat pentru că poate mă pricep mai puțin decât Ceaușescu 

la oameni decât se pricepea Ceaușescu,  un om neinstruit,  dar cu 

o inteligenţă venită din viclenia individului care știe să își 

gestioneze în mod corespunzător conduitele, iar Ceaușescu a ştiut 

să facă acest lucru. Pe lângă toate astea, cred că în fiecare 

domeniu de activitate aș fi introdus niște relaxări, unele care să 

vizeze, de pildă, o liberalizare în privința circulației persoanelor.  

Consider că oamenii au fost ținuți în incubator degeaba pentru că 

apoi explozia a fost și mai puternică, oricum informația 

pătrundea, iar oamenii, tânjind mereu spre libertate, au făcut din 

libertate un scop în sine atunci. Acum, când au foarte multă 

libertate, oamenii spun că de când cu democrația asta, punând 

accent pe asta, pentru că sunt derapajele de la democrație,  

democrația în afara legii nu e democrație. Cred că, pe lângă toate 

astea, aș fi apelat la întâlniri cu oamenii, fără gărzi pretoriene,  

fără a fi izolat de informații, poate că aș fi plecat cum pleca 

Alexandru Ioan Cuza, îmbrăcat obișnuit, să nu mă știe lumea,  

mai aveam poate și o sosie pe care să o trimit să afle anumite 

lucruri și atunci aș fi știut adevărul și când îi întâlneam la 

organismele de decizie i-aș fi întrebat cum este în realitate. Aș fi 

primit răspunsuri că: este frumos, minunat, deosebit iar eu aș fi 

zis: Mințiți! Pentru că în localitatea X, din județul Y, lucrurile 

stau așa, în Comitetul Central, nu este așa cum spuneți voi, în 

Consiliul de Stat, iată sunt și oameni care gândesc altfel dar de 

teamă, nu spun ce cred. Astfel aș fi încurajat, totuși, opiniile.    
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Bianca Osman: Aș dori să vorbim 

despre viața la sat în perioada 

comunistă.  Spuneți-ne mai multe 

despre locul în care ați trăit dvs în 

acea perioadă.  

Niculescu George: M-am născut 

în comuna Peştişani, satul 

Brădiceni, o comună care este 

atașată de numele marelui 

Constantin Brâncuși, satul 

Brădiceni fiind satul unde s-a 

născut mama acestuia. Sigur că în 

copilărie, lucrurile erau roz,  

indiferent de regimul în care s-a 

petrecut respectiva copilărie, în 

sensul că locurile natale sunt sacre,  

dar și faptul că acest sat este 

poziționat într-o zonă pitorească a 

căpătat o valoare mult mai mare în 

timp, în sensul că sunt două râuri 

care traversează localitatea, este 

zona colinară, dar și depresionară, existând cam toate formele de 

relief, nu departe de zona montană, ca atare, este o zonă 
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frumoasă. Din acest punct de vedere, am amintiri frumoase, 

plăcute, legate de copilărie. Strict legat de regim, sunt numai 

câteva aspecte pe care mi le amintesc,  legate de o anumită 

temere pe care o aveau părinții, fiind cadre didactice. Am o 

amintire neplăcută: părinții, fiind profesori, nu puteau merge la 

biserică, iar eu fiind cel mai mic dintre frați,  eram cel trimis la 

biserică să iau agheazma sau anafura. Ei bine,  țin minte că 

profesorul de istorie, pentru că atunci și istoria se politiza, ne-a 

scos în fata clasei pe toți cei care am fost la biserică și ne-a bătut 

cu rigla la palmă. Pentru mine, acest incident a reprezentat o 

rușine și mi-a indus o teamă care a provocat un reflex, pur și 

simplu nu am mai frecventat biserica sub nici o formă indiferent 

de insistențele părinților mai ales ale mamei care era fiica de 

țărani, doza de religiozitate era mai mare.  Târziu,  când eram la 

liceu, când am vizitat bisericile pe post de turist, am realizat 

importanta pe care o are,  totuși, religia. Există multe amintiri 

care au fost dominate de sentimentul de frică, dar asta nu 

umbrește copilăria, care a fost o copilărie frumoasă.  

 

B. O. : Îmi puteți spune cum se desfășura viața la țară? 

G. N. : Era foarte limitată, neavând termen de comparație.  

Singurele momente în care aveai un termen de comparație, erau 

cele în care ajungeam la oraș și realizam diferențele dintre oraș și 

sat. În general, totuși, era o animație mai mare la sat, pentru că 

erau foarte mulți copii, mai ales când venea vacanţa și veneau și 

cei din alte orașe  la bunici, și practicam tot felul de jocuri.  
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Totuși, mai erau și părțile pe care, de obicei, le uităm, aspectele 

negative. Din fragedă pruncie, eram puși la muncă, o muncă 

destul de dură,  pentru că era comună cooperativizată și alături de 

părinți, lucram sub formă de clacă sau făceam diferite munci,  

cum ar fi cositul. Eu și fratele meu, între care diferența de vârstă 

este de doi ani, am fost învățați de mici să muncim, exista chiar 

și o competiție între noi în privința aceasta a muncii. La vârsta de 

șase ani, tatăl meu mi-a dat o coasă micuță și m-a învățat să 

cosesc. Țin minte, însă, că atunci când voiam să mergem la 

scăldat, în vacante, eram legat de gospodărie, pentru că aveam 

vaci, cal, porci, o gospodărie mare, deoarece eram o familie 

numeroasă, cu trei copii și, deși părinții erau profesori, salariile 

nu erau foarte mari în vremea respectivă și ca atare, eram legați 

de gospodărie pentru a putea realiza diferite produse de consum 

propriu. Eram legați de cosit, de adunarea fanului, de punerea 

acestuia în fânar, lucruri care se făceau cu mare dificultate uneori 

și datorită condițiilor meteorologice. De multe ori a trebuit să 

renunțăm la vacanţe, chiar și în studenție, deoarece nu puteam 

lăsa părinții singuri la munca aceasta a câmpului.  

 

B. O. : Spuneți-mi ce fel de relații se legau între vecini în acea 

perioadă.  

G. N. : Ei bine, erau două feluri de relații: relații normale, de 

bună vecinătate, dar și relații ascunse, în sensul că era sistemul 

acela securist, în care se dorea ca oamenii să rămână dezbinați.  

Țin minte că aveam vecini, o familie de învățători, veniți din 
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Moldova, care se ocupau cu tot felul de turnătorii, și care nu erau 

prea agreați, mai ales în perioada de cooperativizare. Pe vecina 

respectivă am avut-o învățătoare, iar la noi în familie se mergea 

pe ideea de a se învăța, tot timpul trebuia să citim, era o 

atmosferă propice cititului. La un moment dat, a trebuit să mă 

apuc și eu de citit, pentru că toată lumea citea, iar eu dacă voiam 

să mă joc, nu aveam cu cine pentru că fratele citea, sora citea,  

părinții la fel și astfel am aflat și eu ce înseamnă miracolul 

cititului, tainele cărților și așa mai departe. La început, simțeam 

că existau tensiuni între părinții mei și familia respectivă,  

tensiuni care se repercutau asupra activității mele școlare, și nu 

mi-au prea plăcut primii doi ani când am avut-o la catedra pe 

respectiva persoană, care încerca să îmi vâneze anumite greșeli,  

însă am reușit să mă impun în fata celorlalți colegi, iar lucrurile 

s-au mai calmat puțin mai apoi. Însă existau persoane care erau 

oricând gata să dea relații negative voluntare despre vecini,  

unele persoane și-au devoalat identitatea, altele își păstrau foarte 

bine anonimatul și astfel exista o stare permanentă de neliniște; 

nici glumele nu se puteau spune în liniște, fiind nevoit să te uiți 

în stânga și în dreapta mereu. Asta a fost cel mai rău lucru din 

acea perioadă: starea această permanentă de teamă.   

 

B. O: Cât de des se organizau ședințe? 

G. N. : Părinții mei nu au fost membri de partid, deoarece aveau 

o situație materială bună și au fost considerați chiaburi, fiind la 

un pas de a intra la închisoare, deoarece se mergea pe ideea că 
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cine are avere, înseamă că a exploatat. Cei care erau mai bogați 

erau considerați un fel de „dușmani ai poporului”. Ședințele de 

partid se realizau pe teme de socialism politic, iar pentru a 

participa la aceste ședințe, părinții erau nevoiți să lipsească de 

acasă, iar asta era dificil pentru noi, copiii, deoarece eram nevoiți 

să ne facem singuri de mâncare în acest timp, timp care era 

alocat pentru ședințe pe care le aveau după activitatea didactică.   

 

B. O. : Existau „turnători” la sate? Au existat consecințe 

datorită informărilor pe care aceștia le ofereau securității sau 

miliţiei? 

G. N. : Da,  bineînțeles. Eu știu din familie ca tatăl meu a fost la 

un pas de a fi ridicat în 1962, când a avut loc cooperativizarea.  

Îmi amintesc că tatăl unui actual coleg de serviciu, era foarte 

incisiv pe linia aceasta a cooperativizării, fiind un element foarte 

fidel comunismului. Acesta a intrat în curtea casei, în absența 

părinților, și a lovit ușile de la pivnițe unde erau depozitate 

cazane pentru țuică, și diferite obiecte necesare unei gospodării,  

amenințând că ne va „ridica”. Noi, copii fiind, ne-am speriat,  

însă am scăpat pentru câteva zile, urmând ca apoi să se 

desfășoare împreună cu părinții mei, negocieri sub amenințări de 

genul: „nu vă veți mai vedea copiii dacă nu vă înscrieți în C.A.P., 

dacă nu veți preda toate bunurile și pământurile”. Din punctul 

meu de vedere, acești turnători au făcut mult rău semenilor,  

chiar noi fiind afectați în privința aceasta. Din ceea ce știu eu,  

tatăl meu s-a înscris la facultate la istorie și pentru că și această 
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disciplină era considerată a avea tentă politică, a fost obligat să 

facă geografie, având istoria că a doua specializare.   

 

B. O. : Vă rugăm să ne descrieți care era, din punctul dvs. de 

vedere, disconfortul vieții la sat? 

G. N. : Disconfortul era legat de posibilitățile pe care le aveam la 

vremea respectivă. Noi nu cunoșteam ce înseamnă civilizație, nu 

știam cum este în străinătate, eram într-o cloacă locală, să zic 

așa. Ne interesa școala, ajutorul dat părinților, și nu erau alte 

posibilități, nu aveam acces la informații decât prin intermediul 

cărților pe care le citeam din vasta noastră bibliotecă, cărți care 

au fost arse în mare parte, deoarece am fost supuși diferitelor 

amenințări, întrucât respectivele cărți erau de pe vremea 

bunicului care a fost inspector regional în perioada capitalistă.  

Bunicul meu deținuse la țară o bancă populară, de aici au rezultat 

toate consecințele acestea legate de prigoană pe care au suportat-

o părinții mei. Respectivele cărți descriau foarte bine perioada 

capitalistă. Îmi amintesc că, în una dintre cărți era realizată o 

paralelă între capitalism și viitorul comunism: „avem un cerc 

care înseamnă proprietatea.  Dacă o împărțim la 100 de persoane,  

înseamnă că interesul este de 1%, dacă proprietatea aparține doar 

familiei, interesul este de 100%. ”  

 Orizontul nostru, în acea perioadă era destul de limitat,  

chiar și accesul la televiziune era restricționat, la fel și radio-ul.  

Și în familie există o formă de revoltă faţă de regim pentru că din 

oameni bogați am devenit oameni săraci, statutul s-a schimbat,  



VIAȚA LA SAT ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

93 
 

fiind impus de oamenii care fuseseră mai modești, care ne 

priveau cu invidie și care ne dădeau de înțeles că nu ne agreau,  

oameni care fuseseră leneși și săraci și care ajunseseră odată cu 

cooperativizarea să ne fie egali. Egalizarea oamenilor este o 

greșeală, deoarece omul se naște diferit, dotat diferit, iar acel 

regimul a egalizat oamenii și în loc să îi facă pe toți bogați, i-a 

făcut pe toți săraci, iar gestionarea bunurilor de către stat s-a 

dovedit a fi ineficientă, deoarece se realiza de către cei care au 

fost vârfurile mișcărilor revoluționare, oameni care nu aveau nici 

cunoștințele necesare, erau săraci cu duhul.  

 

B. O. : Care au fost avantajele existente la sat în timpul 

comunismului și care s-au pierdut după anul 1989? 

G. N. : Sunt și câteva avantaje. Mediul rural era populat, chiar 

dacă din ce în ce mai mult se realiza exodul către oraș, însă totuși 

era animată viața la țară, puteai găsi oameni care să realizeze 

diverse munci. Astăzi este foarte greu să mai găsești astfel de 

oameni care să sape, să taie vița de vie sau altfel de munci de 

genul acesta, deoarece populația la sat este îmbătrânită, știu că 

din 30 de case, astăzi doar 10 mai sunt locuite permanent, restul 

fiind locuite doar periodic, iar faptul că moare satul românesc 

este real.  

 Tradițiile se păstrau, îmi amintesc că mergeam alături de 

frați și de vecini cu plugușorul, cu steaua, tradiții care au rămas 

în amintirile noastre. Mă tot gândesc cum a reușit poporul nostru 

să își păstreze identitatea în condițiile în care se duceau lupte 
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dure împotriva religiei, se încerca sărăcirea populației,  

deposedând oamenii de toate proprietățile.  

 

B. O. : Cum s-au făcut colectivizările și naționalizările?  

G. N. : S-au făcut prin forță. Încerc să mă detașez de cunoștințele 

pe care le-am dobândit eu ulterior, însă știu că s-au făcut cu 

foarte multă tristețe din partea celor deposedați, cu amenințări cu 

forța din partea statului, teroarea nefiind încheiată nici după ce s-

a încheiat colectivizarea. Era o frică pe care o resimțeai în toți 

porii. Nici relațiile între noi, copiii, nu erau normale, deoarece 

eram instruiți acasă să avem grijă ce vorbim, pentru a nu se 

interpreta și pentru a nu avea de suferit adulții. Relațiile de 

prietenie între copii erau afectate de această teamă pe care am 

resimțit-o de mici.  

 

B. O. : Ce repercusiuni suportau țăranii care se opuneau 

colectivizării? 

G. N. : Fără doar și poate că istoria cooperativizării a fost plină 

de sânge și de lacrimi și de moarte. Pentru că oamenii care nu se 

supuneau colectivizării erau schingiuiți. Bunicul meu dinspre 

mamă, făcând parte dintr-o familie de țărani înstăriți, a fost 

plecat luni întregi de acasă, dar sistemul avea câteva pârghii 

extrem de utile în sensul că se repercuta asupra copiilor, aceștia 

nu mai aveau voie să învețe, blocându-li-se accesul la 

învățământ. Părinții mei au fost blocați în acest sens, trebuind să 

semneze pentru colectivizare, pentru ca noi, copiii, să nu fim 
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afectați în acest sens. Cunosc persoane care mergeau la niște 

pivnițe pe deal pentru a sta ascunși să evite semnarea pentru 

colectivizare când venea potera. La noi s-a mers până la ultima 

suflare, până când s-a încheiat colectivizarea în 1962, noi am fost 

printre ultimele localități cooperativizate, colectivizările 

realizându-se prin forță, bătăi, prin schingiuiri și tot felul de 

tertipuri folosite pentru a pune mâna pe pământul și bunurile 

oamenilor.  

 

B. O. : Cum se desfășura munca în cadrul CAP-ului? 

G. N. : Să vă spun partea frumoasă: erau mulți oameni care 

mergeau la munca pământului, masa în câmp, picnicul, erau 

frecvente. Părinții îmi explicau cum un ulcior cu apă, dacă este în 

permanență umezit, în momentul în care apa se evaporă, se 

creează un proces fizic de răcire a recipientului și implicit a apei.  

Aceasta era partea pozitivă, însă munca era extrem de dificilă,  

iar împărțirea recoltei era disproporționată. Pe pământul pe care 

l-ai avut în proprietate, doar  20% din producție îți revenea, iar 

restul era al C. A. P. -ului. Copilăria mea și a fratelui meu s-a 

desfășurat în jurul unui cal de mărimi deosebite, care ne-a animat 

copilăria dar care mânca foarte mult, pe lângă celelalte vite, fapt 

care ne determina sa muncim foarte mult. Aveam undeva la 14 

km de casă, pe dealul Sporești, un hectar de fânațe,  pe care tatăl 

îl moștenise și care nu aparținea C. A. P. -ului deoarece aparținea 

de o altă comună, care nu era cooperativizată și de unde ne 

puteam procura fânul pentru vite, însă era greu accesibil acel loc.  
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Îmi amintesc că era într-o zi un meci de fotbal la campionatul 

mondial care se difuza la televizor și în încercarea noastră de a 

ajunge mai repede acasă pentru a-l viziona, ni s-a răsturnat carul 

plin cu fân și am pierdut întreaga zi pentru a-l aduna din nou.  

Trebuia să cosim foarte mult pentru a ne descurca, pentru a putea 

întreține animalele.  

 

B. O. : Cum arăta o zi din viața unui țăran în perioada 

comunistă? 

G. N. : Viața unui țăran autentic, nu aș putea spune cum era,  

pentru că țăranii autentici erau pensionați, lucraseră în mediul 

urban sau în mediul industrial din zona rurală și se pensionaseră 

pe caz de boală și aceia erau țăranii care mergeau la coasă, la 

muncile câmpului și așa mai departe. Ceilalți, fie că erau 

persoane în vârstă, fie mai puțin în vârstă, își luaseră zborul la 

oraș, ca să zic așa. Ca atare, persoanele de sex feminin lucrau la 

C. A. P. , trebuiau să lucreze mult, fiind plătite foarte puțin, de 

multe ori în produse, era o bătaie de joc generalizată, dar care era 

necesară, fiindcă altfel nu puteai beneficia de cele 8 arii pe care 

le aveai pentru a cultiva legumele proprii. Dacă era să respecți 

regulile regimului comunist, mureai de foame din cauza lipsei de 

produse, din cauza sistemului sanitar defectuos și așa mai 

departe, regimul fiind împotriva omului. Dar oamenii se 

descurcau la țară,  în sensul că dacă aveau un vițel, nu trebuia 

declarat, pentru că dacă îl declarau, trebuiau să îl predea automat,  

iar dacă nu, riscau să facă pușcărie. Totul se făcea în mare taină,  
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de frica vecinilor care te puteau turna. Chiar și țuica și vinul pe 

care le produceai în gospodărie, la fel ca și compoturile sau alte 

conserve pe care le făceai pentru iarnă, trebuiau făcute în secret.  

Munca unui țăran însemna în exclusivitate munca pământului,  

trebuiau să presteze munca fie în domeniul zootehnic, fie în 

agricultură, productivitatea fiind foarte slabă. Ca atare,  

cooperativizarea a fost sortită eșecului, mai ales în zona aceasta 

piemontană. În zona Timișului, de exemplu, lucrurile au stat 

puțin mai bine, deoarece cooperativizarea era pe suprafețe mari,  

productivitatea era mai mare, iar țăranii erau mai bine plătiți,  

putând să își crească animalele din ceea ce se producea acolo, pe 

când aici, proasta gestionare nu a făcut altceva decât să 

sărăcească mai tare comunitatea.  

 

B. O. : În sate se organizau seri de film? 

G. N. : Da,  exista un cămin cultural, ca peste tot, nu era rău, dar 

tot ce este centralizat și forțat nu era agreat, însă nu există altă 

variantă. Erau filme vechi, care se rulau de multe ori, filmele și 

unele manifestări culturale la căminul din sat, cum erau horele,  

acestea erau puţinele posibilități de distracție a tinerilor din sate,  

alături de bibliotecile sătești.   

 

B. O. : Cum se intra în posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi) ? 

G. N. : Aici era o problemă, într-adevăr. Și asta pentru că fiecare 

familie avea relațiile sale. Eu știu că aveam niște unchi ce lucrau 
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în Valea Jiului, zonă mai favorizată deoarece era zonă minieră și 

unde mai aduceau tot felul de produse din acestea pentru a mai 

tempera eventualele excese ale celor care ieșeau de sub pământ și 

care puteau porni revolte împotriva regimului. De acolo erau 

aduse banane, portocale, sucuri și îmbrăcăminte mai deosebită 

care fusese refuzată la export. Atunci când erau zilele noastre de 

naștere,  părinții reușeau să ne facă rost de astfel de lucruri. Mai 

aveam o sursă foarte bună la Timișoara, un unchi care avea o 

poziție privilegiată, în sensul ca administra un domeniu de 

vânătoare in zona Aradului. Pe respectivul domeniu venea chiar 

și Ceaușescu. De la acel unchi ne mai procuram astfel de bunuri 

mai rare.   

 

B. O. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

G. N. : Era Europa Liberă și Vocea Americii. Acestea erau 

singurele alinări ale oricărui om care avea speranța de mai bine.  

Unii regretă regimul, dar oamenii care aveau niște standarde mai 

înalte și cu niște posibilități de informare, erau de părere că 

regimul era extrem de sever. Foarte interesant era ziarul 

săptămânal unde se critică ce se spunea la Europa Liberă,  iar așa 

aflai ce se spunea în străinătate despre noi. În plus,  părinții mei 

aveau abonament la ziarul Le Monde, fiind o bună sursă de 

informare.   
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B. O. : Care credeți au fost motivele migrației populației de la 

sat la oraș în acea perioadă? 

G. N. : Locurile de muncă de la orașe erau mai bine plătite. Dar 

industrializarea era făcută doar de dragul de a se face, domeniile 

în care s-a realizat fiind foarte multe, de la industria alimentară,  

până la industria siderurgică, rezultând o economie 

nesustenabilă. Un al motiv al migrației era reprezentat de mirajul 

condițiilor mai bune, pentru că era o diferență foarte mare între 

condițiile din mediul rural și cel urban. În acea perioadă primeai 

mult mai ușor o locuință la oraș, dacă lucrai, pe baza unor 

criterii, puteai intra gratuit în posesia unui apartament unde aveai 

curent,  apă,  gaze, și așa mai departe.   

 

B. O. : Care credeți că a fost efectul politicii pronataliste a 

regimului comunist asupra familiei din mediul rural? 

G. N. : Dacă ne referim la mediul rural, au fost încurajări în 

sensul acesta sub formă de bani, iar oamenii din acest motiv 

făceau mulți copii. Astfel, s-au creat mari disproporții între 

generații, mai ales odată cu școlarizarea decrețeilor (copiii 

născuți după decretul ceaușist de încurajare a natalității). Orice 

lucru care este forțat și stimulat artificial nu are rădăcini solide.  

A fost o perioadă de sărăcie totală și de decadență morală.  

Alocațiile pentru copii constituiau principala sursa de venituri 

bănești a familiilor de la tara.  
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B. O. : Cum priviți acum viața în comunism la 25 de ani după 

revoluție? 

G. N. : Privesc înapoi cu dezaprobare fată de regim, în sensul că 

dacă nu existau acele excese, România era departe din punct de 

vedere economic, social. Dar au fost foarte multe greșeli, s-a 

mers pe un totalitarism greu de acceptat care a dus la sărăcirea 

populației, iar faptul că a fost afectată gena națională, în sensul 

că s-au pierdut valori umane, repercusiunile resimțind-se și 

acum. Am trecut la alt regim, însă stafia trecutului încă ne 

urmărește pentru că ființa noastră a fost viciată fizic și psihic,  

transformându-ne în simple ființe depersonalizate.   

 

B. O. : De ce credeți că a căzut regimul comunist?  

G. N. : Regimul comunist a căzut pentru că ideologia era 

utopică, a demonstrat că ideologia comunista nu putea fi 

sustenabilă, neavând legătură cu realitatea, încet-încet s-a dovedit 

că acestea erau două chiar paralele. Se încerca realizarea unei 

cincinale în patru ani și jumătate, se planifica ceea ce era 

imposibil de realizat, se raportau cifre care se înmulțeau de 

câteva ori fată de ceea ce se producea. Se mergea pe ideea unei 

politici externe care să creeze o imagine pozitivă a României faţă 

de partenerii străini, de aceea se făceau raportări exagerate.  

Comunitatea internațională, știind că suntem foarte săraci, nu 

accepta să importe de la noi cereale, produse agricole, etc., doar 

dacă produceam peste capacitatea noastră de consum.  
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B. O. : Dacă ați fi avut ocazia să aduceți modificări modului de 

funcționare al regimului, ce ați  fi schimbat? 

G. N. : Aș fi preferat să nu fi apărut regimul comunist. Să ne 

gândim la câți morți au fost în rândul celor care au participat la 

rezistență din munți, elita noastră care a murit prin închisori 

torționați, s-a ajuns la atrocități care au scos din români ceva de 

neconceput, pentru că noi suntem un popor ospitalier, calm,  

așezat, dar luați ca exemplu experimentul Pitești unde oamenii 

erau torturați până la lichidare. Regimul comunist a creat 

monștri, iar un astfel de regim trebuie să fie mereu adus în 

memorie, pentru a nu se mai repeta. Generațiile de azi și cele 

viitoare trebuie să cunoască efectele unui astfel de regim.  

Regimul comunist trebuie blamat, dar niciodată uitat! 
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*** 

Claudia Șoiogea: Din ce an 

locuiți în mediul rural? 

Gheorghe Gorun: Am locuit 

în mediul rural de când m-am 

născut, și asta s-a întâmplat in 

1949, până la 14 ani când am 

plecat la școli. În 1970, am 

revenit în mediul rural în 

profesia pe care urma să o 

desfășor acolo și am rămas 

până în 1978. Așadar,  

însumând aceste perioade,  

rezultă peste 20 de ani în care 

am fost în mediul rural. Este 

adevărat că prima perioadă 

este a celui care nu prea știa și 

nu prea observa multe, nu prea 

făcea analize, iar cea de-a doua coincide perioadei de așa numita 

liberalizare a sistemului totalitar comunist, început în jurul 

aniilor ’967-’968, se prelungește, chiar dacă, teoretic, tezele din 

iulie 1971 „au strâns serios șurubul” până către cutremurul din 

1977, când regimul comunist va intra pe panta colapsului.  
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C. Ș. : Cum se desfășura viața la țară? 

G. G. : Se desfășura după anumite cutume puternic înrădăcinate 

în comunitățile rurale. Copil fiind, evident, aveam abilitățile 

noastre, atribuțiile noastre, pentru că de la vârsta de 3 ani copilul 

trebuia să facă ceva pentru gospodărie și începea cu îngrijirea 

pasărilor, a animalelor mici (ovine,  caprine). Urmau animalele 

mari (bovine), cărora trebuia să le asigurăm hrana zilnică, adică 

să mergem cu ele la păscut, iar în intervalul în care nu ne duceam 

cu vacile la păscut trebuia să asigurăm combustibilul pentru 

prepararea hranei (surcelele pe care le adunam de prin pădure și 

pe care trebuia să le aducem de 2 ori în acest interval). Este 

adevărat că această îndeletnicire, respectiv grija animalelor,  era 

cea care asigura hrana întregii familii, pentru cel puțin un fel de 

mâncare (lactate,  brânzeturi). Copiii aduceau serioase contribuții 

la asigurarea hranei, iar în momentele acestea de păscut vacile pe 

izlaz sau în altă parte, care însemna cam 4 ore dimineața, 4 ore 

după-amiaza, deci 8 ore ne dădeau prilejul să citim. Acest izlaz,  

numit izlazul comunal a fost ”biblioteca” mea, „sala mea de 

lectură”, nu numai a mea, a multora de vârsta mea. În acest 

interval reușeam să citesc în 2 zile 300 pagini. A fost, practic,  

momentul când mi-am conturat cultura mea generală, pentru 

când am mers la liceu. Ca să dezvolt ce am spus anterior, în 

vacanțe reveneam la țară, la părinții mei, la bunici, ca să 

contribui și eu la asigurarea subzistenţei gospodăriei.   
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C. Ș. : Descrieți-mi relațiile dvs cu vecinii.  

G. G. : Nu am avut nici prietenii foarte profunde,  nici adversități 

ascuțite. Evident, vecinii mei erau copiii (erau mulți copii în 

mediu rural), ne cunoșteam, ne împărțeam bucuriile, cel mai 

adesea și regula era că vara, în acel interval liber pe care l-am 

menționat anterior, pe care îl numeam ”între prânz și amiază”,  

mergeam la baltă, la înot, iar iarna mergeam la sanie până la 14-

15 ani. Cu vecinii adulți relațiile, evident, au fost cele specifice 

mediului rural în vremea aceea. Nu exista ca un copil să fie 

obraznic sau să iasă din cuvântul explicit al părinților, citez o 

expresie populara „din vorba maturilor și adulților”. Noi nu am 

avut niciun fel de conflicte, chiar dacă mai scăpau, câteodată,  

vitele în recoltele oamenilor, știam să ne repliem. Mai dădeam 

iama în cireșii unora, primeam observațiile de rigoare, dar 

relațiile au fost cât se poate de corecte, de firești. Îmi vine în 

minte de fiecare dată o situație deosebit de valoroasă,  o valoare 

morală pentru mediul rural: până la comunism, casele oamenilor 

nu erau încuiate, nici măcar nu aveau chei în uși. Nu îndrăznea 

nimeni să intre într-o gospodărie să ia ceva ce nu este al lui.  

Abia pe măsură ce mijloacele de subzistență ale oamenilor din 

mediul rural au devenit limitate, când a început penuria de 

produse alimentare și oamenii au fost obligați să fure de la CAP,  

atunci a fost pervertit caracterul onest al acestor oameni. Așadar,  

nu am avut conflicte cu vecinii cât timp am fost acolo și nici 

părinții mei, chiar dacă mai intrau pasările în ograda celuilalt sau 

câinele mai sărea gardul.   
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C. Ș. : Cât de des se organizau şedinţe? 

G. G. : Aici trebuie să fac un pas peste timp. Erau așa numitele 

activități pionierești care se desfășurau, de regulă, cu prilejul 

sărbătorilor creștine importante. Înainte de Nașterea Domnului și 

de Învierea Domnului școlile erau obligate să le ocupe timpul 

copiilor cu cântece și poezii patriotice, cu tot felul de activități 

ateiste, pentru ca ei să nu poată merge la biserică. Regimul 

comunist ateu a urmărit permanent sa-i scoată pe copii și pe 

tineri de sub influența benefică a moralei religioase și a 

învățăturii creștine. Vara,  îmi aduc aminte, erau așa numitele 

tabere de vară organizate la fiecare şcoală când se ridica drapelul 

în careu, se dădea raportul de către comandanții de detașament.  

În toți anii aceștia, am fost comandantul detașamentului de 

pionieri. După aceea, plecam pe miriște să adunam spicele de 

grâu rămase pe acolo, sub deviza” spic cu spic,  patriei snop”.  

Erau „brațe” de grâu pe care noi le duceam la arie, le treieram și 

dădeam statului, prinosul nostru de muncă. Evident, asta nu 

însemna nicidecum o tonă de grâu, dar noi stăteam sub arșița 

soarelui pentru că toata aceasta treaba o realizam după ce ieșeam 

din câmpul muncii,  adică după ce duceam vacile acasă. Erau și 

activități recreative. De pildă, în asemenea tabere, împreună cu 

directorul nostru de scoală, am învățat să înotăm. Ne ducea de 

fiecare dată la râul Tismana și el ne supraveghea pe fiecare dintre 

noi și ne ajuta să învățam să înotam. Făcând un pas în timp,  

către noi, când eu eram profesor în satul Brădet din comuna 
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Mătăsari, fără curent electric, fără drumuri de acces, ședințele se 

desfășurau lunar. Erau ședințe de partid, pentru că în studenție 

m-am înscris în Partidul Comunist în 1968, după ce Ceaușescu 

făcuse dizidența la intervenția armatelor Tratatului de la 

Varșovia în Cehoslovacia. Era perioada marilor deschideri,  

perioada în care s-au înscris cei mai mulți dizidenți și foști 

deținuți politici, cazul cel mai cunoscut fiind cel al lui Paul 

Goma, care fusese serios terorizat de securitate în regimul 

Gheorghe Gheorghiu Dej, dar s-a înscris în partidul comunist 

după ce Nicolae Ceaușescu a avut această atitudine. Ședințele de 

partid au fost o vreme în organizațiile mărunte, cu câțiva 

profesori, iar în ultimii ani am fost incluși în organizațiile CAP-

ului, ale brigăzilor CAP,  unde secretari de partid erau, evident,  

membrii CAP, iar ședințele se refereau la chestiuni ce priveau 

agricultura și activitatea în această structură socialistă din 

agricultură. Evident, totul era formal, fără niciun fel de eficiență.  

Existau și ședințele profesionale, consiliile profesorale, comisiile 

metodice, care se desfășurau lunar ca și ședințele de partid.  

 

C. Ș. : Existau certuri între vecini și care erau motivele? 

G. G. : Cu siguranță existau certuri, deoarece cred ca motive de 

gâlceavă se găseau aproape în fiecare zi. Dacă ne gândim bine,  

comunismul a însemnat într-o primă perioadă 1948-1965 o 

teroare fără seamăn, o teroare diabolică în regimul Gheorghe 

Gheorghiu Dej, a urmat apoi o perioadă de „slăbire a șurubului” 

1965-1977, a fost și perioada 1967-1978 când din punct de 
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vedere material, al aprovizionării și mai ales a ceea ce 

majoritatea numesc acum locurile de muncă din abundență din 

regimul comunist, mulți oameni au dus-o relativ bine. După 

aceea, după 1978 și până în 1990 catastrofa umanitară, criza 

aproape generală a generat numeroase nemulțumiri, numeroase 

motive de ceartă între vecini în mediul rural, pentru că după ce 

au fost cartelate alimentele și îndeosebi pâinea, în prăvăliile din 

mediul rural nu se ducea niciun fel de pâine. Oamenii care 

asigurau materia primă pentru pâine nu aveau de unde să își 

cumpere acest aliment indispensabil. A fost o stare de disperare 

pentru acești oameni. La CAP li se oferea cate 1-2 kg de grâu cu 

care nu puteau să își asigure pâinea pentru 2 săptămâni, dar 

altminteri pentru 12 luni. De aici nemulțumirile care generau 

adesea situații conflictuale. Mai existau conflicte pe „amărâtul” 

de lot pe care îl aveau oamenii în folosință, care se micșora 

treptat. Unii, mai întreprinzători, împrejmuiseră suprafețele 

acelea și până către ultimii ani, `87-`88, diriguitorii satelor nu au 

mutat gardurile. Unele dintre ele ajungeau și în instanță din cauza 

diferitelor motive: o palmă de pământ, o calomnie, vitele 

nepăzite ale CAP-ului care intrau în lot sau în vie.  

 

C. Ș. : Exista vreun „turnător” în satul dumneavoastră? Au 

existat consecințe datorită informărilor pe care acesta/aceștia le 

oferea/ofereau securității sau miliției? 

G. G: Mi-aduc aminte din copilăria mea când începuseră niște 

explorări geologice care să constate dacă în perimetrul Rovinari 
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– Roșia Jiu, satul unde eu m-am născut și am copilărit, exista 

cărbune și veniseră cu întreprinderea aceea de explorări oameni 

din toată țara. Gândind acum,  pentru că atunci nu îmi dădeam 

seama ce e cu ei, singura amintire vie din aceea perioadă fiind 

lamentațiile bunicului meu matern, ale vecinilor și ale 

consătenilor despre colectivizare, care ziceau „colectivizarea ne 

va duce în lumea nenorocirii”  (el s-a opus și a murit de inimă rea 

înainte să se inaugureze Colectivul acolo). Oamenii aceia 

dispăreau periodic. Auzeam dimineața: ,,A venit duba și l-a luat 

pe cutare, pe cutare, pe cutare”. Cei mai mulți dintre ei erau 

veniți, nu erau săteni. Gândind acum, pentru că atunci nu îmi 

dădeam seama ce e cu ei, fac eu relația, studiind de aproape și 

ocupându-mă de cercetarea regimului comunist și de rezistența 

românilor la comunism, că ei plecaseră pe aceste șantiere că să li 

se piardă urma, numai că nu li s-a pierdut. Cei mai mulți dintre ei 

au fost găsiți, au fost ridicați, fie condamnați administrativ și 

trimiși la Vidraru, Bicaz, la canalul Dunăre-Marea Neagră, fie 

trimiși în închisorile comuniste. Cu siguranță turnători au fost tot 

timpul. Turnători au existat în toate micro-grupurile. Nu am 

cunoștințe foarte mari despre nenorocirile cauzate de turnători.  

Aflu acum, cercetând realitățile, ocupându-mă de rezistență ca și 

Mircea Popovici, parașutat în România să realizeze legătura 

dintre grupurile de rezistență din munți și Gheorghe Bratu,  fostul 

primar de la Piscuri, care a condus o puternică răscoală împotriva 

cotelor obligatorii și împotriva colectivizării la Piscuri au fost 

turnați de prietenii lor, de vecini de-ai lor și datorită acestor 
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turnătorii au fost reținuți de securitate, închiși și condamnați la 

moarte amândoi. Și ca ei sunt o mulțime. Prin urmare, sunt 

absolut convins că peste tot existau asemenea oameni ai 

sistemului represiv, ai poliției secrete care îi turnau pe cei care 

„cârcoteau” sau spuneau bancuri. Mi-aduc aminte de preotul care 

m-a botezat pe mine și care era un adevărat părinte spiritual al 

satului, Ion Popescu (trecut în pomelnicele bunicii mele Ion 

Ereu), care a făcut 3 ani de condamnare administrativă pentru că 

i-a spus fostului grăjdar, care devenise primar: ,,Dă-i jos p-aia  de 

acolo ca au păduchi în barbă!” Era vorba de Marx, Engels și 

Lenin. Alte turnătorii se raportau la deținătorii cazanelor de țuică.  

Toată lumea avea cazane de țuică clandestine si, evident, se 

turnau la miliție, numai că în perioada de care am eu cunoștință,  

și anume perioada în care eram matur, milițienii erau mai 

îngăduitori, stăteau la un pahar de țuică și ziceau: ,,Vezi cum faci 

că te-a reclamat cutare”. 

 

C. Ș. : Vă rugăm să ne descrieți care era disconfortul vieții la 

sat.  

G. G. : Privind cu ochii minţii de acum și cu pretențiile de acum, 

constat că erau foarte multe elemente accentuate de disconfort.  

Atunci nu realizam în mare măsură că este neconfortabil să 

locuiești în aceeași cameră 2 părinți și 2 copii sau într-o casă cu 2 

camere, 2 bunici și 3 nepoți.  Nu mai vorbim de toaleta care nici 

vorbă, nu era aproape de casă, ci cât mai departe, de posibilitatea 

de a te spăla o dată pe săptămână măcar la lighean sau la postavă,  
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care se numea ”albie” (probabil îi venea numele de la albia 

minoră a râurilor care treceau pe acolo și care era confecționată 

dintr-un trunchi de lemn de esență moale, în deosebi pluta), de 

drumurile desfundate, unde nu puteai să umbli fără cizmele de 

cauciuc. Eu am pățit chestia asta chiar și în `70-`78 în perioada in 

care eram profesor în satul amintit. Nici pomeneală de energie 

electrică. În ziarul „Scânteia” apărea becul aprins în comuna 

aceea și noi habar n-aveam că există curent electric. Nu mai 

vorbim de alimente, doar gazul lampant găsind-se la 

cooperativele sătești pentru lămpi, rar ulei și niște stambă 

(material din care se confecționa îmbrăcămintea pentru femei) 

sau pânză (pentru cămășile bărbaților). Foarte multe privațiuni pe 

care nu le sesizam atunci dar,  nefiind nici frigider,  nici aragaz,  

nici nimic altceva,  femeile erau cele care duceau greul absolut al 

vieții la sat. Femeia era cea care se ocupa de toate. Bărbatul nu îi 

ducea nimic acasă, ea trebuia sa facă tot, să găsească prin gradina 

tot ce îi trebuia, dar mâncam mâncare gătită în fiecare zi. În 

fiecare zi trebuia să gătească la foc, în oale de pământ și atunci 

era mai sănătos. O dată pe săptămâna mâncam carne, atunci când 

nu erau posturi. Mâncam carne de la Crăciun până la Postul 

Paștelui, mai mâncam vara ce puneau la conservat. Deci, o 

mulțime de privațiuni. Dar copilăria, cu toate visele ei, e 

frumoasă în mediul rural şi,  necunoscând ce înseamnă confortul,  

nu realizam că este deosebit de primitivă viața noastră în mediul 

rural. Mi-am fost mai greu după ce m-am întors de la studii, m-

am întors profesor acolo, dar m-am obișnuit repede cu situația.  
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C. S. : Care au fost avantajele pe care le aveați la sat în timpul 

comunismului și pe care le-ați pierdut după anul 1989? 

G. G. : In timpul comunismului, nu a fost niciun avantaj la sat, 

așa că n-am avut ce sa pierd.  

 

C. Ș. : In ce mediu lucrați și cum ați obținut locul de munca?  

G. G. : Am fost profesor la o scoală generală, într-un sat fără 

curent electric, cu drum aproape nepietruit, dar cu copii deosebit 

de interesați să iasă din această nenorocire, copii care făceau 7 

km ca să vina la şcoală, dus întors erau vreo 10 km. Erau din 

satele învecinate și nu întârziau niciodată, fie iarna, fie vara, fie 

zăpadă, fie ploaie, de o deosebită educație și de un deosebit bun 

simţ. Locul de muncă l-am obținut printr-o repartiție 

guvernamentală,  ajungând acolo după terminarea facultății. Am 

rămas acolo 8 ani, până am câștigat un concurs și m-am mutat în 

municipiul reședință de județ în 1978 și de atunci am rămas acolo 

pana în 1990 când am venit aici (la Colegiul National ,,Spiru 

Haret”).  Bineînțeles,  tot pe bază de concurs.   

 

C. Ș. : Ați lucrat și în cadrul CAP-ului? Dacă da,  vă rugăm să 

ne descrieți cum se desfășura munca în acel cadru?  

G. G. : Nu am lucrat la CAP.  Mama mea spunea: ,,Mumă,  nu 

trebuie sa dați nici cu sapa,  nici cu coasa!” Spre deosebire de alți 

colegi de-ai mei de generație care mergeau la CAP, eu nu am 

făcut aceasta chestiune. Mama mea,  în schimb, lucra la CAP de 
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când punea răsadurile în răsadnițe, deoarece lucra în sectorul 

legumicol, în lunca Jiului, cu sistem de irigație cu o roată care 

scotea apa pe mal. Munca era înrobitoare. Trebuia să vină cu câte 

ceva de acolo, pentru ca altfel nu își asigura existenţa, până când 

tatăl meu i-a interzis să vină cu ceva și atunci era foarte frustrată 

că toata lumea pleca cu plasa cu ceva și ea trebuia să vina cu 

plasa goală, pentru că tatăl meu îi spusese că o scoate pe poartă 

afară dacă mai vine cu produse furate de la CAP. Aceasta este 

imaginea mea despre munca la CAP.  Evident, unii lucrau și în 

bătaie de joc. Problema cea mai gravă era că aproape toata lumea 

fură de acolo. Nu este numai în folclor, este verificată situația.  

Lucrătorii cu sapa furau cu traista, sau cu plasa cu care plecaseră 

cu mâncare la ei dimineața, alții furau cu căruțele, iar 

nomenclaturiștii furau cu remorcile și cu camioanele. Lucram și 

noi,  copiii,  la CAP în ceea ce se numea „practica agricolă”.  

 

C. S. : Existau situații în care brigadierii uitau/omiteau să 

ponteze ziua de muncă? 

G. G. : Nu am auzit-o pe mama mea să se fi petrecut așa ceva.  

De regulă, într-o prima etapa, au fost numiți în aceste funcții în 

satul meu oameni foarte buni gospodari.  

 

C. Ș. : Care erau beneficiile muncii în cadrul CAP-ului? 

G. G. : Nu cred ca era vreun beneficiu, decât că plecai de acasă 

și aveai kg de produse pe care le obțineai acolo. Existau și 

persoane declarate „eroi ai muncii socialiste”, care erau 
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promovați, deputați comunali sau județeni sau în Marea Adunare 

Națională și acolo aveau și ei o poziție și anumite privilegii, nu 

deosebit de înalte.  

 

C. Ș. : Ați avut pământ pe care statul vi l-a naționalizat? De 

unde aveați acest pământ? 

G. G. : Bunicii mei au avut in jur de 2-3 ha,  bunicul matern, iar 

mai multe ha bunicul patern. A fost preluat de CAP. Mă raportez 

în principal la bunicii mei materni, pentru că am locuit cu ei, s-au 

ocupat de noi, ei ne-au făcut toate poftele și toate voile. Au 

naționalizat pământul pe care se găsea casa copilăriei noastre în 

1987. Au primit 38.000 lei pentru toată gospodăria de acolo,  

moștenire de la părinții lor. Acum, aștept de la Agenția Națională 

pentru Restituirea Proprietăților 6000 lei pe care i-a câștigat tatăl 

meu in urma unui proces care a durat 3 ani și jumătate până la 

Curtea Supremă, la Curtea de Apel și înapoi la Curtea Supremă.   

 

C. Ș. : Cum vă petreceați timpul liber? 

G. G: Pentru noi, copiii, era timp liber pe care îl foloseam cum 

am povestit mai sus. Profesor fiind, după terminarea orelor, la 

ora 14,  primăvara, începutul de vară și toamna timpurie stăteam 

pe o bază sportivă și jucam fotbal, volei, iar restul timpului,  

citeam.   
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C. Ș. : Cum arăta o zi din viața dvs? 

G. N. : Îi mulțumesc lui Dumnezeu că, de regulă, toate zilele 

mele au arătat bine, chiar dacă existau necazuri, greutăți, mâna 

nevăzută a Creatorului Suprem m-a trecut peste ele.  

 

C. Ș. : Aveați activitati comune cu vecinii (în cadrul CAP-ului)? 

G. G. : Nu aveam, pentru că nu am fost în CAP.  

 

G. Ș. : Exista o anumitã întrajutorare în cazul unei probleme 

(sănătate, deces, nunta, etc.)? 

G. G. : Da, toata lumea era la unison sa-l ajute pe aproapele lui 

în toate aceste situații. În perioada comunistă am avut doar nunta 

mea și oamenii au venit, evident, fiind vorba de o întrajutorare.  

Fiecare se ducea la fiecare ca să îi asigure, cât era cu putință, un 

rost celuilalt.   

 

C. Ș. : In satul dvs. se organizau seri de film? 

G. G. : Da, venea caravana, venea o mașină cu filme sovietice,  

„Soarta unui om”,  „Tânăra gardă”. Noi, copiii, stăteam culcați 

pe spate, pe scenă, sau în faţa peretelui pe care rula filmul.  

Evident, nu înțelegeam nimic, dar eram și noi la film.   

 

C. Ș. : Cum intrați in posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi) ? 

G. G. : Nu mi-am cumpărat niciodată blugi.  
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C. Ș. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

G. G. : Ascultam Europa Liberă în fiecare seara, în perioada 

când eram adult. Înainte de asta, cred că mai asculta tatăl meu 

Vocea Americii. În vacanţele mele mergeam la socrii mei, care 

erau tot din mediul rural și puneam aparatul radio în tinda casei 

cu etaj și se auzea de acolo în toata mahalaua Europa Libera.  

Spre surprinderea mea, nu m-a turnat la nimeni. M-a chemat o 

doamnă la securitate in 1987, mi-a spus ceva de Europa Liberă și 

i-am spus că, conform Constituției pot să ascult Europa Liberă,  

am dreptul sa am relații cu străinii, a invocat existenta unui 

decret, despre care i-am spus că nu cunosc nimic. Doamna s-a 

purtat deosebit de onorabil cu mine, n-am a-i reproșa nimic. Mi-a 

propus sa mă fac informatorul ei, am refuzat categoric și nu a 

fost nicio consecință directă sau de șantaj asupra mea. Prin 

urmare, în condițiile acestea, eu îi judec pe cei care s-au făcut 

informatori pentru stipendii, pentru avantaje materiale,  

nicidecum pe cei cu mâna în țâțâna ușii, sau pe cei din pușcării,  

bătuți, maltratați. Pe aceia nu am dreptul să îi judec. Eu îi judec 

doar pe aceia care, în condiții asemănătoare mie, s-au făcut 

turnători la securitate, nicidecum pe cei care au fost șantajați.  

Dimpotrivă,  îi socotesc martiri.  

 

C. Ș. : Cum priviți acum viața in comunism la 25 de ani după 

revoluție? 

G. G. : Nu a prea fost viață. Lăsând la o parte intimitățile și 

modul în care tu trebuiai sa evadezi din sistem, toate celelalte 
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sunt criticabile, sunt repudiabile. Statul comunist, în totalitatea 

sa, prin toate organizațiile lui, de la Partidul Comunist la așa 

numitele organizații obștești și de alta factură si, terminând cu 

Poliţia Politică, dar și cu miliţia, cu celelalte structuri represive,  

a controlat, aproape în totalitate, viața privată. Viaţa privată a stat 

sub semnul invaziei totale a structurilor de stat. De aceea, dacă 

știai tu cum să îți organizezi, într-un anume mod, evadarea din 

aceasta strânsoare, existau și momente de bucurie. Mi-aduc 

aminte,  de pildă,  când eram profesor la Liceul de Chimie, după 

1978, când jucam o data pe săptămână fotbal. Noi cu noi, 

profesorii, sau noi și cei de la Fabrica de Cauciuc, actualul 

Artego, inclusiv inginerul David. Cu alte cuvinte, realizasem o 

oază de liniște și de bună dispoziție în sistemul acesta opresiv 

comunist.  

 

C. Ș. : Credeți că o revenire la comunism ar aduce beneficii? 

Dacă da,  va rugam să le descrieți! 

G. G. : Ar fi o mare nenorocire. O revenire la comunism ar fi 

catastrofală pentru țara asta și nu numai. Practic, sistemele 

totalitare sunt un blestem uriaș pentru umanitate. Totalitarismul a 

frânt orice inițiativă, a înăbușit orice gând liber, a trimis în 

neființă în România până la 1 milion de oameni,  iar în pușcăriile 

comuniste, 2 milione de oameni au trecut pe acolo, sau pe la 

canal, sau în temnițele comuniste, sau condamnați administrativ.  

Să nu pierdem din vedere o chestiune esențială - comunismul a 

murit de foame, pentru că adversarii comunismului fuseseră 
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îngropați în regimul Gheorghe Gheorghiu Dej, cei care scăpaseră 

nu mai aveau curajul să se manifeste explicit (cu foarte puține 

excepții, în ultimii ani: Doina Cornea, Paul Goma, Radu 

Filipescu. În perioada Gheorghe Gheorghiu Dej este teroarea 

incredibilă vecină cu moartea și în regimul Nicolae Ceaușescu,  

ultima lui parte (nu regimul Nicolae Ceaușescu este cel mai 

criminal, ci regimul Gheorghe Gheorghiu Dej), este caracterizat 

de foame, frig și frică, cei „trei f”. Nici acum nu este bine,  

pentru că am pornit cu aceleași mentalități comuniste și suntem 

conduși de aceste mentalități protocomuniste sau comunistoide.  

 

C. Ș. : Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au marcat 

în perioada comunistă? 

G. G. : Cred că da, au existat. N-as putea sa mă pronunț, este o 

întrebare care merită o oarece reflecție. Eu privesc acum 

realitățile cu detașarea omului ce dorește să fie cât se poate de 

echilibrat. Niciun om nu poate fi obiectiv. El este subiectiv până 

în măduva oaselor. Nu putem trece peste ideea că vreme de 

aproape un deceniu (ultimul an al regimului Gheorghe 

Gheorghiu Dej și primii 8-10 ani ai regimul Ceaușescu), mulți 

oameni au avut condiții de viată mai bune decât până atunci și 

mai bune decât de atunci încoace. Trebuie să avem în vedere și 

dezvoltarea sistemului de învățământ, cu toate hibele, cu tot 

balastul ideologic care a fost pus pe şcoală, care trebuia să 

formeze oamenii în spiritul ideologiei marxist-leniniste. Cum să 

spun că a fost bine, gândindu-mă că în țara asta există sute de mii 
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de morminte ale unor oameni care au murit în temnițele 

comuniste și au fost îngropați fără cruce, au fost aruncați in gropi 

comune,  etc. ?! Nu putem să trecem peste această chestiune.  

Regimul comunist a fost unul criminal, cu certitudine.  

Criminalitatea este caracteristica lui fundamentală. Oricât de bine 

ar fi făcut în rest, viata omului este cea mai prețioasă și dacă 

viaţa omului a fost nesocotită,  înseamnă că am pus deja eticheta 

fundamentală.  

 

C. Ș. : De ce credeți că a căzut regimul comunist?  

G. G. : Pentru ca așa i-a fost hărăzit. Niciun regim politic 

totalitar nu poate sa reziste, să subziste la nesfârșit, pentru că în 

esența lui este pornit de la o utopie și pierzător. Istoria ne este 

martor.  

 

C. Ș. : Dacă ați fi avut ocazia să aduceți modificări modului de 

funcționare al regimului, ce ați schimba? 

G. G. : Regimul. Numai că nu am avut această posibilitate. Nu 

mă pot lăuda că am fost un luptător anticomunist sau un dizident.  

Am avut câteva momente împreună cu fratele meu, ne 

planificaserăm cum sa dam o lovitura de stat,  asta întâmplând-se 

când ne întorceam de la o sesiune de examene de la Cluj și ne-am 

oprit la Strei sa ne răcorim. Evident, o copilărie, dar 

subconștientul nostru gândea la aceasta chestiune. Apoi, când am 

făcut o frondă împotriva unui tiran, Bulucea, care promitea că mă 

dă afară din învățământ și mă bagă și la pușcărie pentru că, în 
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corvoada pe care elevii o realizau la muncile de toamnă, la 

adunarea recoltei, au distrus câțiva m2 de coceni, și atunci am 

avut o reacție aproape necontrolată sau, în 1989, când am refuzat 

să mai merg la ședințele de partid pentru a-l vota pe Nicolae 

Ceaușescu să redevină secretar general al partidului. Dar nu mă 

pot socoti un om care a luptat împotriva regimului.   
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*** 
Claudia Șoiogea: Din ce an 

locuiți în mediul rural? 

Nicolae Brînzan: Locuiesc în 

mediul rural de când m-am 

născut. Asta era în urmă cu 70 

și ceva de ani. Deci, sunt 

câteva decenii de când locuiesc 

în mediul rural. Dar,  trebuie să 

specific faptul că după clasa a 

IV-a, am plecat de acasă. M-

am dus câtva timp pe la școli 

vecine satului meu, respectiv 3 

ani, după care am plecat la 

Târgu-Jiu, la Școala 

Pedagogică de Învățători. Pot 

să spun că majoritatea vieții 

este petrecută la oraș.  

 

C. Ș. : Cum se desfășura viața la țară? 

N. B. : Aici se poate vorbi foarte mult, depinde din ce unghi.  

Viața din punct de vedere economic era dificilă. Oamenii aveau 

pământ puțin, parcele disparate, munceau cu boii, cu caii, cu 

sapa. Deci din punct de vedere economic, agrar, lucrurile erau 
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destul de dificile pentru că și producția era slabă. Nu se punea 

problema unei producții care să satisfacă în ansamblu și în 

totalitate nevoile familiilor. Însă, din punct de vedere al tradițiilor 

culturale, am putea spune că era o viață tumultoasă. Eu privesc 

cu nostalgie la vremurile când, copil fiind și mă duceam în 

vacanțe participam la șezători, la întâlniri ale tinerilor, la hore 

sătești, duminică de duminică, la sărbătorile tradiționale, care,  

din păcate, s-au cam dus.  

 

C. Ș. : Descrieți-mi relațiile dvs. cu vecinii.  

N. B. : E foarte interesantă întrebarea pentru că în mediul rural,  

vecinătatea este o condiție sine qua non, o condiție fără de care 

nu poți înțelege, nu poți parcurge existenţa celor ce sunt aproape.  

Deci, relațiile cu vecinii erau foarte bune. Erau de înțelegere, de 

îngăduință, de toleranță, e întrajutorare, nu exista invidie 

exacerbată. Vreau să vă spun că nici nu se concepea ca porțile 

care despart drumul de curțile oamenilor să se fii închis vreodată 

cu zăvoare. Viața în mediul rural s-a schimbat. Odată cu 

urbanizarea și aducerea țăranilor la oraș, relațiile dintre vecini s-

au schimbat. Apartamentele au devenit un fel de cazemate, în 

care atunci când ajungi te închizi, nu-ți pasă dacă vecinul suferă 

de ceva sau dacă pățește ceva în timpul nopții, te faci că nu auzi.  

Deci, am participat activ, sau mai puțin activ la o degradare a 

relațiilor de vecinătate, datorate urbanizării. Ca reflex, oamenii 

care s-au întors în mediul rural și mai muncesc câte ceva pe 

acolo, și chiar cei care s-au întors la sfârșit de săptămână, în 
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weekend și-au luat cu ei mentalitățile de la oraș și încuie ușile,  

nu mai au interes față de ce realizează vecinul, dacă are necazuri.  

În ceea ce mă privește, am niște vecini excepționali, când mă duc 

la țară. Și mă duc destul de des, mai ales în perioadele optime de 

a ieși la aer.  

 

C. Ș. : Cât de des se organizau ședințe? 

N. B. : Depinde la câte organisme participai. Elev fiind în clasele 

primare, nu participam la ședințe. Nu erau nici organizații de 

pionieri atunci când am făcut eu școala primară. Mai târziu, când 

am avut ocazia să lucrez în mediul rural, se organizau ședințe,  

nu prea des. Să zicem, după statutele de atunci, dacă erai UTC-

ist, UTM-ist, participai o data pe lună, dacă aveai muncă de 

răspundere, participai și la ședințele de birou și se mai adăuga 

una pe lună, dacă deveneai candidat de partid, mai participai și la 

ședințele de partid ș. a. m. d. Nu s-ar putea spune numărul exact 

de ședințe care te antrenau cu participare efectivă.  

 

C. Ș. : Existau certuri între vecini și care erau motivele? 

N. B. : Certuri mai existau, nu aș vrea să mă contrazic față de ce 

am spus mai devreme. Cauza cea mai acută și perenă a certurilor 

o constituia proprietatea. Oamenii se certau pe pământ, dacă intra 

unul cu o brazdă în grădina lui, se certau daca găinile săreau 

gardul și „atacau” grădina proprietarului sau cu vitele, aceeași 

poveste. Deci erau cauze diverse care nu durau prea mult. Vreau 

să vă spun că certurile astea se stingeau ca focul de paie - 
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apăreau și dispăreau pe loc. Erau puține procese. Oamenii mai 

degrabă se înjurau decât să se ducă la judecată. Este adevărat că 

uneori conflictele luau forme acute de bătăi, de scandaluri cu 

securi s. a. m. d. Dar cauzele, repet, erau legate de ce este al meu, 

să nu fie abuzat, folosit de alții care îmi sunt vecini și care poate, 

n-ar avea ce am eu.  

 

C. Ș. : Exista vreun „turnător” în satul dumneavoastră? Au 

existat consecințe datorită informărilor pe care acesta/aceștia le 

oferea/ofereau securității sau militiei? 

N. B. : Nu cunosc sa fii fost informatori. S-ar putea sa fii existat 

pentru că, după cum relevă datele instituțiilor abilitate, au fost 

turnători cam peste tot. Turnători, delatori, pârâcioși, cu alte 

cuvinte.  Din motive politice, nu aveau ce, pentru ca în satul meu 

nu se făcea politică. Satul era amărât, undeva la distanţă, foarte 

rar se auzea de politică. Deci nu cunosc sa fii existat, ca atare nici 

consecințe nu am văzut că se răsfrâng, că se manifesta în viața 

cuiva.  

 

C. Ș. : Vă rugăm să ne descrieți care era disconfortul vieții la 

sat? 

N. B. : Discut cu o anumita tristețe, pentru că multe din elemente 

de disconfort existente în viața satului de demult persistă și 

astăzi. De exemplu, nu era apă. Nu vorbim de apa potabilă,  

fântânile secau, erau secete care nu permiteau o viață normală.  

Nu vorbim de baie în mediul rural, oamenii făceau baie, când 
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venea vara, se băgau în cate o matcă, în câte un râu mocirlos ca 

să se spele o dată pe lună. Se spălau pe cap cu apă fiartă, cu 

săpun de rufe pe care îl făceau acasă. Viața s-a modernizat.  

Acum, există curent electric. Atunci, nici vorbă. Nu aveam 

televiziune, acum avem. Nici nu știam că există televiziune, era 

rar, ici-colo, câte un aparat de radio care mai pâlpâia până i se 

terminau bateriile. Lucrurile sunt triste din punctul ăsta de 

vedere. Nu era o viață bogată din punct de vedere material și 

spiritual,  dar aş spune că oamenii erau puțin mai relaxați pentru 

că, cu cât ajungi mai sus pe scara civilizației (civilizația este o 

manifestare a culturii), cu atât îți dai seama că trebuie să ai mai 

mult, sau că ai dori mai mult. Sau, cu alte cuvinte, cu cât 

cunoaștem noi ceva, cu atât dorim să cunoaștem mai mult. Cum 

spunea Socrate „Știu că nu știu nimic” și caut mereu.  Deci erau 

elemente care nu se pot compara cu ce există azi.  

 

C. Ș. : Care au fost avantajele pe care le aveați la sat în timpul 

comunismului și pe care le-ați pierdut după anul 1989? 

N. B. : Nu e cazul de avantaje. Aş zice, în general, că un avantaj 

major, nu numai pentru mine, pentru generația mea, ci și pentru 

altele ce au urmat, a fost accesul la învățătură. S-a produs mai 

întâi un proces de alfabetizare. Lumea a fost pusă să învețe carte,  

măcar să ştie să semneze ce acte are în faţă, să fie în cunoștință 

de cauză de o semnătură, de propria exprimare a voinței. După 

aceea, a venit învățământul obligatoriu, copiii satelor au plecat la 

şcoli, la şcoala gimnazială, apoi la licee, şcoli de meserii, şcoli 
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profesionale, care pot fi considerate astăzi un avantaj major 

pentru cei mai mulți dintre cetățeni, nu doar pentru cei din 

mediul rural, ci și pentru cei din mediul urban. Erau multe 

gratuități, în învățământ totul era gratuit, scoala dădea uniforme,  

multe lucruri care pot fi constituite ca avantaje și care nu mai 

sunt. Înțeleg ca legile educației nu au adus acest plan al revenirii 

la tradițiile învățământului inițiate de Spiru Haret și de alții nu au 

adus mai nimic nou. Știu că domnul președinte al Senatului,  

domul prof. univ. dr. Adrian Gorun este inițiatorul unui proiect 

de lege cu privire la educație, care se lansează zilele acestea și 

care are foarte multe elemente care vor îmbina tradiționalul cu 

necesitățile modernizării învățământului și a educației in general,  

pentru ca sunt doua domenii care se suprapun parțial. Au fost și 

lucruri bune care ar trebui curățate și introduse in circuitul de 

valori actual.  

 

C. Ș. : În ce mediu lucrați și cum ați obținut locul de muncă? 

N. B. : Lucrez în învățământ, după cum se vede, aproape de la 

începutul activității mele când am terminat o şcoală pedagogică 

la Craiova în 1956. O tempora! Am fost repartizat în Ardeal, 

unde era nevoie de cadre și la vârsta aceea am fost director de 

scoală. Nu m-am desprins de învățământ decât accidental, în 

diverse perioade. În rest, am avut mereu contact cu învățământul.  

Lucrez aici (la U. C. B) și am intrat prin pregătirea profesională,  

nu prin altceva.  
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C. Ș. : Ați lucrat și in cadrul CAP-ului? Daca da, vă rugăm să 

ne descrieți cum se desfășura munca în acel cadru?  

N. B. : Nu am lucrat, dar știu cum se desfășura pentru că mai 

luam contact cu lumea satului. Era un program bine stabilit și 

anunțat la început de săptămâna de către brigadier, de către șefii 

de echipă. Mobilizau oamenii: „Tu te duci la gradină, tu vii la 

zootehnie, tu te duci la munca câmpului, prăşești porumbii”. Era 

totuși o viața organizată faţă de deplanarea haotica din zilele 

noastre când, au fost părăsite terenurile, lumea nu mai muncește.  

Am devenit o societate de consum.  

 

C. Ș. : Existau situații în care brigadierii uitau/omiteau să 

ponteze ziua de muncă? 

N. B. : Nu știu. Dar un lucru trebuie subliniat: atunci aveai cui te 

plânge. Dacă brigadierul nu-ţi nota ziua de muncă în caietul lui,  

pentru că avea un caiet de evidenţă, te duceai la secretarul de 

partid, ajungeai până la Consiliul popular, cum i se zicea atunci 

Primăriei, și te plângeai, se făceau verificări. Erau tot felul de 

agenți ai factorilor coercitivi de la raion, de la regiune, erau de la 

partid, de la sindicat, de la Crucea Roșie, de la diverse organisme 

cărora te adresai și trebuiau sa intervină cumva.  

 

C. Ș. : Care erau beneficiile muncii in cadrul CAP-ului? 

N. B. : Primul beneficiu care trebuie luat in seamă e că aveai 

unde munci. În momentul acesta, cam greu de găsit un loc de 
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muncă. Mulți ar prefera să fie un sistem organizat în agricultură 

unde sa muncească. Era o retribuție la ziua de muncă. Ţi se notau 

zilele, era o retribuție materială, e adevărat, adică în produse.  

Era un prilej de socializare, oamenii luau contact unul cu altul,  

se întâlneau și își spuneau păsurile. Munceau mult, e adevărat,  

dar erau aceste câștiguri. Nu în ultimul rând,  s-a constituit, după 

1990, o vechime în muncă. Nu au primit pensii extraordinar de 

mari, dar la nivelul subzistenţei, la 200-300 lei pe lună, sau poate 

chiar mai mult, depinde de contribuția adusă la procesul de 

producție, oamenii beneficiază de o anumita pensie, cei care mai 

sunt în mediul rural. Mulți se bucurau că există CAP-ul, pentru 

că mai luau câte un porumb, câte un dovleac, mai dădeau drumul 

la porcii personali în tarlaua cu sfeclă a CAP-ului și se făcea ceva 

vâlvă, dar pe urmă se stingeau toate. Nu erau procese mari. Mici 

mai erau, când se fura o drugă de porumb și se ajungea la proces.   

 

C. Ș. : Ați avut pământ pe care statul vi l-a naționalizat? De 

unde aveați acest pământ? 

N. B. : Nu, probabil alții au avut pământ, deci nu pot sa mă 

exprim.  

 

C. Ș. : Cum vă petreceați timpul liber? 

N. B. : Timpul liber. . . Sâmbătă, când mergeam în vacanţă de la 

școlile de la oraș, sâmbătă după masa, că de dimineață era 

program de lucru, ne organizam să facem muncă voluntară. Era 

voluntară, deși, pe alocuri, părea obligatorie pentru că cineva îți 
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impunea acest lucru. Făceam șanțuri, curățam șosele, curățam 

pomi, era o activitate care era de natură să ne ajute să ne 

petrecem timpul liber dar, era o chestiune mult mai interesantă.  

Pe vremea tinereții și a copilăriei mele se citea literatură.  

Puneam piese de teatru în fiecare sătuc, tineri.  Mergeam,  mai 

ales in vacanțe. Erau piese de teatru, șezători de care am mai 

amintit. Toamna, se curățau porumbii, se fierbeau boabe sau se 

coceau porumbii la vatra focului. Mai erau instrumentele de făcut 

țuica, numite cazane, unde și noi, tinerii, ne duceam, mai băgam 

nasul în câte un pahar de rachiu. Lumea era foarte darnică pe 

vremea aia. Ne petreceam timpul într-un mod mai primitiv, să 

zic, nu evoluat ca astăzi, cu pretenții culturale excesive. N-aveam 

aparat de radio, n-aveam televiziune, n-aveam muzica rock, n-

aveam niciun soi de alta muzică, veneau tarafurile de lăutari 

duminica, făceau hore, cântau și asta era timpul nostru liber, al 

tineretului de pe vremea aceea.  

 

C. Ș. : Cum arăta o zi din viața dvs? 

N. B. : Noi aveam vite, aveam oi, aveam capre, aveam porci,  

aveam vaci și fiecare avea o diviziune. Ne sculam dimineața 

când răsărea soarele. Vara, soarele are nerușinarea de răsare 

foarte devreme. La 4:30-5:00 era lumină și trăgeau de mine: 

,,scoală-te că azi e rândul tău la vaci sau la oi!” Luam ceva în 

gură,  o bucată de mălai,  sau luam în săcui o bucată de mămăligă 

pe care o făcuseră seara și era tare, cu o ceapă tocată și sărata,  o 

înveleam într-un ziar, dacă era ziarul, dacă nu o băgam direct 
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acolo și plecam cu vitele de prânz și mâncam pe acolo. Mai 

găseam și prune, și castraveții vecinilor plantați în diverse locuri.  

Veneam de acolo, stăteam vreo 30 min, 1 oră, până se odihneau 

și vitele și pe urmă o luam de la capăt: ,,Du-te că e rândul tău din 

nou, după masă!” Păzeam vitele pe proprietatea personală.  

Seara, ne mai întâlneam cu „derbedeii” satului și mai puneam 

țară la cale pe măsura posibilităților noastre de atunci. Adică,  în 

sensul că: ,,Bă,  ai văzut aia ce frumoasa e?”,  „Ai văzut ăla ce 

isteț e?", sau alte dialoguri de acest mod. Nu era o petrecere a 

timpului liber și a unei zile foarte plăcute. Era o corvoadă pe care 

conștientizam că trebuie s-o facem.  

 

C. Ș. : Aveați activități comune cu vecinii (în cadrul CAP-ului)? 

N. B. : Da, în măsura în care vecinii noștri erau și rudele noastre,  

aveam și relații cu vecinii. Deseori, vitele se uneau și ne sărea 

rândul o zi când venea vecinul cu rândul lui la vite. Nu existau 

animozități.  

 

C. Ș. : Exista o anumită întrajutorare în cazul unei probleme 

(sănătate, deces, nuntă, etc. )? 

N. B. : Mediul rural este caracterizat de elementul de 

întrajutorare, de înțelegere, de solidaritate. Cum era bolnav 

cineva, veneau vecinii, veneau rudele să-l vadă până își dădeă 

suflarea ultimă. După aceea, veneau și aranjau câte se fac la o 

înmormântare - cu sicriu,  cu mesele în curte să facă pomana, cu 

spălatul mortului. Când era nunta, la fel. Toată lumea era 
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mobilizată, pentru că  o nunta in mediul rural era, într-adevăr, un 

eveniment, nu se întâmpla ca azi, 3-4 pe zi sa se certe pe lăutari 

și pe săli. Era în curte, chiar dacă ningea și era iarnă, nu era post,  

se făcea masă, se băteau pari în pământ, se puneau feţe de mese,  

în general hârtii și era o uniune, comuniune a vecinilor și a 

sătenilor în general, pentru că satele erau mici, se știa de la un 

capăt la altul ce evenimente sunt.  

 

C. Ș. : În satul dvs. se organizau seri de film? 

N. B. : Vreau să vă spun că a fost o perioada după 1960, când a 

fost o mișcare de introducere a caravanelor cinematografice în 

mediul rural. Plecau de la raion și mergeau în sate și se 

programau. Se organizau, dar nu erau foarte bine puse la punct.  

Era mai mult o curiozitate, oamenii veneau nu pentru că îi 

organiza cineva, ci pentru că  auzeau că vine caravana și se dă un 

film. Mulți nu știau ce e ăla film. Vedeau pentru prima dată. A 

fost un început care s-a sfârșit. Rareori, la căminele culturale de 

centru existau seri de film, tematice, în care se vorbea despre 

sensul filmului, actorii, regizorii, care, în general,  erau ruși. Mi-

aduc aminte și acum de un film, „Zboară cocorii”, care te 

înfoiară la orice vârsta ai fi.  

 

C. Ș. : Cum intrați in posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi)? 

N. B. : Nici în momentul acesta nu am blugi. Nu se punea 

problema. Bunurile erau cele de existenţă imediată, adică pâinea,  
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mălaiul. Au fost perioade în care oamenii nici nu voiau să audă 

de pâine, pentru că erau obișnuiți cu mălaiul. Când a apărut pâine 

la magazinele sătești, nu voiau s-a cumpere, căutau mălai.  

Bunuri mai rare. . . nici nu se punea problema. Blugi, nici atât ! 

Câte un pantalon de borangic, la sărbători, câte o bluză, câte o 

cămașă făcută de bunica, erau suficiente pentru a marca un 

eveniment - vine Paştele,  vine Crăciunul. În rest, vestimentație 

din in sau din cânepă în care avea și avantajul că te puteai 

scărpina foarte repede, că erau aspre. Nici nu ne dădea prin gând 

că ar putea exista așa ceva. Vă închipuiți, spiritul american,  

civilizația occidentală a apărut târziu, după `90 aş zice eu, în 

deplinătatea lui în mediul rural. În mediul orășenesc lucrurile 

stăteau altfel.  

 

C. Ș. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

N. B. : Nu,  nici nu aveam cum.  

 

C. Ș. : Cum priviți acum viața in comunism la 25 de ani după 

revoluție? 

N. B. : Sunt două tendințe foarte vizibile: una, că perioada 

comunistă a fost în totalitate o pată neagră,  cum se zicea cândva 

despre Evul Mediu, că n-a avut nimic bun, pe de altă parte,  

spiritul nostalgic, care spune că perioada comunistă a fost 

perfectă. Trebuie găsită o cale de mijloc. Eu zic că a fost o etapă 

în istoria noastră pe care trebuie sa ne-o asumăm și cu bune, și cu 

rele, etapă care s-a dus. Conform teoriei ciclurilor istorice, există 
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posibilitatea revenirii în timp la ceea ce a fost. Nu cred că este 

cazul aici pentru că experimentul comunist n-a fost bun pentru 

toată lumea. A fost bun pentru câțiva, probabil, dar nu pentru 

toată lumea. Ar trebui văzute lucrurile bune și proaste. Bune,  

pentru că era un acces la cultură, era o posibilitate de a te realiza,  

s-au înființat întreprinderi, chiar CAP-urile despre care vorbeam,  

captau forţa de muncă. Oamenii aveau cu ce trăi. Erau câteva 

lucruri bunicele pe care nu le putem arunca din istorie.  Erau însă 

foarte multe proaste - mitul unicității, îngrădirea proprietății care 

a fost o mare greșeală a comunismului. Atunci nici nu se punea 

problema să ai apartament proprietate personală. Lucru ăsta a 

apărut mai târziu. Tot în perioada comunistă, dar mai târziu.  

Apoi, circulația valorilor și a persoanei, libertatea persoanei.  

Nici libertatea de azi nu e atât de bună,  nu este perfectă,  atâta 

timp cât am voie să înjur,  să și dau în cap celuilalt, dacă îmi 

place mie că sunt liber s-o fac, dar în rest nu mă mai interesează 

de nimeni. Apoi, prigoana religiei, a bisericii a fost o mare eroare 

pentru că s-a uitat că poporul român, de la Sf. Andrei încoace e 

un popor creștin. Sunt și alte lucruri care ar trebui analizate sine 

ira et studio, fără patimă, fără părtinire. Să privim detașați, cum 

sunt câteva civilizații europene, printre care francezii, care 

privesc istoria așa cum a fost, consemnează datele, nu fac 

comentarii.  Trebuie să ne asumăm ce este al nostru.  
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C. Ș. : Credeți că o revenire la comunism ar aduce beneficii? 

Dacă  da,  vă rugam să le descrieți! 

N. B. : Este imposibil să se revină. Lumea mișcă altfel. Perioada 

revoluțiilor proletare s-a dus. Nu mai e la modă Lenin, nu mai e 

la moda Marx și Engels cu teoria revoluției.  

 

C. Ș. : Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au marcat 

în perioada comunistă? 

N. B. : Aspecte pozitive - accesul la învățătură m-a marcat foarte 

serios pentru că, altfel, probabil, rămâneam în mediul rural,  

pășteam vitele și muream devreme. Am învățat carte și asta este 

o împlinire datorată,  în mare parte, acelui regim. Trebuie făcută 

distincția între posibilitățile regimului și posibilitățile umane, că 

dacă nu aveai ambiție, nu făceai nimic. Au fost mulți care au fost 

chemați la învățătură și nu au aderat la chestiunea asta. A fost un 

rezultat care m-a influențat pozitiv. Negativ,  m-a deranjat foarte 

serios cultul personalității. Mulți își puneau întrebarea: ,,De ce se 

întâmplă așa, când realitatea este alta?” M-a marcat faptul că 

trebuia să ne lăudăm cu ceea ce nu făceam. De pildă, în producție 

se raportau succese de neînțeles, imposibil de realizat. Apoi,  

faptul că nu era decât o ideologie. Eu am avut posibilitatea să 

studiez și alte ideologii, la facultate și nu puteam accepta faptul 

că doar o ideologie este pe lumea asta, cea comunistă. Deci au 

fost și lucruri care m-au umplut de chestiuni negative.  
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C. Ș. : De ce credeți ca a căzut regimul comunist?  

B. N. : Mie mi s-a părut regimul comunist cam artificial, în 

sensul ca n-a venit ca o mișcare din interior, a venit ca o 

influenţă din afară. Orice fenomen, chestiune pe care insistă și 

Hegel pornește din interior, din natura contradictorie a societății.  

La noi, lucrurile s-au petrecut altfel. A fost un val de revoluții 

proletare după cel de-Al Doilea Război Mondial sub oblăduirea 

bolșevismului sovietic și s-a instaurat regimul comunist.  

 

C. Ș. : Dacă  ați fi avut ocazia sa aduceți modificări modului de 

funcționare al regimului,  ce ați schimba? 

B. N. : Înlăturam cultul personalității,  să fie libertate,  să ai acces 

la cultura universală și europeană, să poți sa călătorești în alte 

părți și să nu fii nevoit sa dai rapoarte când vii, liberalizarea 

pieței. La noi a fost o perioadă în care s-a pus în aplicare 

principiul Acordului Global. Oamenii munceau, câștigau ei pe ce 

munceau. Înlocuiam foarte multe lucruri dacă aş fi fost, dar 

condiția era ca să ajungă la conducere nu oameni ca mine, ci 

oameni corecți și devotați poporului ţării.  
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Marius Morariu: Din ce an 

locuiți în mediul rural? 

Grigore Furcea: Teoretic, am 

locuit în mediul rural de când 

m-am născut și până în anul 

1997, când m-am mutat la 

Bistrița,  unde am devenit preot 

misionar la Spitalul Județean 

din localitate. De atunci, de 

aproape două decenii, desfășor 

o activitate pastoral-misionară 

între pacienții de aici.  

 

M. M. : Cum se desfășura viața 

la țară în timpul comunismului? 

G. F. : Pe alocuri, se desfășura 

într-un mod asemănător ca și 

înaintea comunismului. Însă era 

diferită viața într-un sat 

colectivizat de cea dintr-unul 

necolectivizat. Eu am avut 

experiența ambelor, căci satul meu natal, comuna Salva, nu a 

cunoscut colectivul. Au încercat ei realizarea unei înfrățiri, care a 
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ținut puțin și a avut ecouri slabe, iar mai apoi s-au lăsat păgubași.  

La Șieu Odorhei însă, unde am fost preot paroh din anul 1978,  

localitate ce era în partea de câmpie a județului Bistrița-Năsăud,  

am avut însă de-a face cu colectiv. Erau diferiți și oamenii și 

modul lor de a se comporta și de a trăi.   

 De exemplu, în zona lipsită de colectiv, se muncea 

pământul cu mai multă tragere de inimă și cu drag. E adevărat,  

țăranii erau forțați să facă acest lucru și din pricina cotelor mari 

pe care le impunea regimul, dar aveau și o dragoste aparte pentru 

pământul lor, pe care dincolo nu am întâlnit-o. La Salva, de 

exemplu, orice petec de pământ era lucrat și țăranii se străduiau 

ca el să fie cât mai productiv. Primăvara, vara și toamna, viața 

țăranilor era ocupată cu munca câmpului, iar iarna aceștia duceau 

la câmp îngrășământ natural cu săniile trase de cai. Pe lângă asta,  

țăranii din localitatea necolectivizată erau mult mai legați de 

tradițiile lor și mai morali. În fiecare duminică, eu așa m-am 

pomenit, ca la ora nouă să mergem la Biserică, începutul 

Liturghiei să ne prindă acolo, ceea ce în satul colectivizat nu era 

valabil pentru toată lumea. La Salva aveam de asemenea,  

aproape în fiecare duminică joc. Era un fel de discotecă 

țărănească. Acolo se reuneau tinerii și se închegau prietenii 

frumoase care, nu de puține ori se finalizau prin căsătoria lor, iar 

cei mai în vârstă veneau și ei ca să-și supravegheze odraslele.  

Era o modalitate prin care toată lumea era implicată, toți 

socializau și erau bucuroși. Îmi amintesc că era întotdeauna mai 

multă lume la joc decât la filmul de duminică dimineață, unde 
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oricât s-au străduit, nu prea se aduna lumea. Apoi, oamenii din 

satul necolectivizat erau diferiți de ceilalți și din perspectiva 

moralității. Alcoolismul era mai rar întâlnit, iar furturile și alte 

fapte de imoralitate erau mult mai rare decât dincolo.  

 În comparație cu Salva, la Șieu-Odorhei, oamenii nu 

munceau cu tragere de inimă la pământ, poate pentru că știau că 

nu era al lor. Ce-i drept, erau unii care și făceau treaba foarte 

bine și alții care erau și ei pe acolo. Nu exista joc, ei preferau să 

meargă în număr mult mai mare la cinema duminica decât 

ceilalți, relațiile cu aproapele erau diferite, cele cu Biserica nu 

erau nici ele la fel de bune. Spre deosebire de cealaltă localitate,  

aici conviețuiau atât români, cât și maghiari, românii fiind 

ortodocși, iar maghiarii evanghelici. Ca moralitate,  ungurii erau 

superiori alor noștri din multe puncte de vedere.  Îmi aduc aminte 

că și atunci când am desfășurat lucrări de renovare la Biserică,  

ne-au ajutat. În general însă, ca peste tot, existau oameni și 

oameni. Populația era un adevărat melanj de buni și răi,  

depindea cu cine aveai de-a face și de cine aveai nevoie.  

 

M. M. : Descrieți-mi relațiile des cu vecinii.  

G. F. : În general,  relațiile cu vecinii au fost foarte bune atât la 

Salva, cât și la Șieu Odorhei. În prima localitate, e adevărat,  

oamenii erau mai calzi unii în raport cu ceilalți, nu prea erau 

turnători și dacă aveai nevoie de ceva, puteai apela cu încredere 

la vecin. De exemplu, dacă tăiai un vițel, fapt ce era interzis în 

perioada comunistă, la Salva erau slabe șansele ca un vecin să te 
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reclame. Mai degrabă venea să cumpere și el câteva kilograme de 

carne, în vreme ce, la Odorhei, trebuia să fi foarte discret. Însă,  

în linii mari, relațiile au fost bune. Acolo am avut și avantajul că 

eram preot și am avut ca vecini oameni cumsecade și cu frică de 

Dumnezeu, care m-au ajutat, atât atunci când am avut nevoie 

personal, cât și când am renovat Biserica, fapt ce s-a petrecut,  

am uitat să spun, tot în timpul regimului comunist.  

 

M. M. : Cât de des se organizau ședințe? 

G. F. : Destul de des.  Pentru cei din partid și de aproape cred că 

săptămânal sau, uneori, chiar de mai multe ori pe săptămână. Pe 

restul îi convocau cam o dată pe lună și la evenimentele mari ale 

regimului, de exemplu la 23 august, sau când a venit odată 

Ceaușescu la Bistrița, când, de obicei îi puneau să participe la 

diferite manifestații, îi duceau la Bistrița și îi puneau să scandeze 

diferite lucruri.  

 

M. M. : Existau certuri între vecini și care erau motivele? 

G. F. : Existau uneori și certuri, însă destul de rar. La Salva se 

mai certau de la pământ, pentru încălcarea mejdei (a graniței 

între terenuri, care nu era întotdeauna foarte clar demarcată). Pe 

motive politice nu știu să fi existat astfel de certuri.  La Salva n-a 

fost cazul. Cei mai bogați au fost arestați și trimiși la pușcărie sau 

la Canal,  iar terenurile au cam fost confiscate, așa că nu au prea 

avut timp să se certe, iar cei politici au cam fost arestați și ei.  
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Unul singur a reușit să scape și să se ascundă vreme de 17 ani,  

Vasile Filip.  Dar nu a pricinuit stricăciuni sau certuri.  

 

M. M. : Exista vreun „turnător” în satul dumneavoastră? Au 

existat consecințe datorită informărilor pe care acesta/aceștia le 

oferea/ofereau securității sau miliției? 

G. F. : Ca peste tot existau. La Salva, erau mai ascunși și mai 

puţini. Toată lumea îi cunoștea însă. Arestările precedate de 

denunțuri li s-au datorat. Eram însă destul de tânăr când s-au 

produs acestea, ca să vă pot da detalii concrete. La Odorhei,  

parcă erau mai mulți. Unii dintre ei erau destul de bine plătiți 

pentru delațiuni, astfel că te și provocau. M-am pomenit și eu 

provocat în câteva rânduri să vorbesc de rău regimul sau pe 

Ceaușescu, însă am fost destul de prevăzător.   

 

M. M. : Vă rugăm să ne descrieți care era disconfortul vieții la 

sat? 

G. F. : Erau mai multe motive de disconfort. Oamenii simțeau 

disconfort pentru că nu puteau spune ce gândesc, nu puteau să se 

exprime liber. Faptul că magazinul cooperației era aproape gol,  

de pe rafturile lui lipsind alimente și produse de primă necesitate,  

era de asemenea un motiv de disconfort. Faptul că unele dintre 

rudele lor fuseseră ridicate și arestate, iar familia primea vești 

despre ele abia după câțiva ani, era de asemenea un motiv de 

disconfort. Îmi aduc aminte de exemplu, cazul profesorului 

Traian Vertic de la Salva, cu doar câțiva ani mai în vârstă decât 
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mine. L-au arestat într-o noapte și l-au ținut doi ani în arest,  

după care l-au eliberat pentru că nu găsiseră nici o vină pentru 

care să-l rețină. A și făcut recurs și prin 70 și ceva i s-a anulat 

sentința și statul l-a achitat. Între timp, a terminat studii 

universitare și a devenit profesor de educație fizică, dar când l-au 

ridicat era liceean. Mai erau și alte motive de disconfort. De 

exemplu, când eram copii, mama era mereu îngrijorată de 

prietenia lui Gheorghe Başotă (Boşotă, cum îi ziceam noi),  cu 

tata. Acesta era un fel de haiduc contemporan. Fusese arestat în 

timpul ocupației hortiste și închis la Budapesta, de unde a evadat 

prin canalul de scurgere al închisorii, ieșind în Dunăre. În timpul 

regimului comunist a făcut destule isprăvi. După cum ști, e destul 

de cunoscut pe la noi. A furat odată toți banii de pe lână pe care 

îi colectaseră angajații GAC-ului și i-a împărțit la oamenii săraci 

din sat,  altă dată a furat niște cai de la herghelie.  Asta a fost de-

a dreptul amuzant. I-a urcat pe apa Ideciului în sus, la munte.  

Comuniștii le-au căutat urma. Singurele urme pe care le-au găsit 

au fost niște urme de opinci pe fundul pârâului Ideciu, care însă 

mergeau în jos, astfel că nu le-au urmat. De fapt, ce făcuse: 

încălțase caii cu opinci, dar orientase opincile în sensul invers 

mersului cailor, fapt ce a derutat miliţia. A fost prins l-a un 

moment dat și comuniștii i-au tăiat căputul piciorului ca să nu 

mai poată fugi și l-au închis mulți ani. L-am cunoscut înainte să 

îl prindă și l-am revăzut și după eliberare. Era un om cu mare 

poftă de viață. Dar prietenia tatei cu el era un motiv de disconfort 

pentru noi,  cei de acasă.   
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M. M. : Care au fost avantajele pe care le aveați la sat în timpul 

comunismului și pe care le-ați pierdut după anul 1989? 

G. F. : E greu de spus. În satele colectivizate, oamenii aveau un 

loc de muncă, care le aducea o pensie, ceea ce astăzi nu mai au.  

Aveau apoi un salariu destul de consistent, iar banii aveau atunci 

altă valoare faţă de astăzi, însă, nu prea aveai ce face cu ei.  

Faptul că ne lipseau multe lucruri dintre cele esențiale traiului de 

zi cu zi ne-a făcut să fim mai economi și să prețuim mai mult 

valoarea lor. Faptul că la televizor erau doar două ore de 

program, și acelea aveau de multe ori conținut politizat, ne-a 

făcut să citim mai mult decât o facem astăzi, într-o lume ce e 

robită parcă de televizor și calculator. Acestea au fost avantajele 

pe care, cred eu că ni le oferea comunismul și pe care le-am 

pierdut după 1989, când consumismul ne-a făcut să nu mai 

prețuim lucrurile simple și să nu mai punem preț pe elementele 

esențiale.  

 

M. M. : În ce mediu lucrați și cum ați obținut locul de muncă? 

G. F. : Lucrez în mediul ecleziastic, deci sunt preot. Locul de 

muncă, respectiv parohia, am obținut-o după finalizarea studiilor 

de teologie de la Sibiu, prin numire din partea Arhiepiscopiei 

Clujului, de care aparțineam canonic (la Facultate eram studenți 

din Eparhia de Cluj, cea de la Oradea, cea de la Sibiu, de la Alba-

Iulia, din toate eparhiile ardelene și nu numai, și după finalizarea 

studiilor, fiecare se întorcea apoi în Episcopia lui, care-l 
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recomandase și pe ale cărei locuri studiase, căci era un număr de 

locuri rezervat fiecărei eparhii).  

 

M. M. : Ați lucrat și în cadrul CAP-ului? Dacă da,  vă rugam să 

ne descrieți cum se desfășura munca în acel cadru?  

G. F. : Nu. 

 

M. M. : Existau situații în care brigadierii uitau/omiteau să 

ponteze ziua de muncă? 

G. F. : Se poate,  nu știu.  

 

M. M. : Care erau beneficiile muncii în cadrul CAP-ului? 

G. F. : Pensia și puținele lucruri pe care le primeau pentru munca 

lor, care erau însă insuficiente pentru întreținerea proprie și cea a 

familiei.  

 

M. M. : Ați avut pământ pe care statul vi l-a naționalizat? De 

unde aveați acest pământ? 

G. F. : Am avut. Ne-au luat o parcelă centrală pentru a o 

introduce în înfrățirea colectivă și ne-au dat niște râpe pline de 

spini și de arbuști, pe care le-am lucrat câțiva ani. Asta când 

eram tânăr,  înainte să fiu student. Era moștenire de la bunicul,  

dacă bine îmi aduc aminte. După ce s-a desființat însă această 

înfrățire care a ținut doar câțiva ani, ni l-au dat înapoi însă. Nu 

cred că era o suprafață foarte mare. Să tot fi fost vreo 30 de ari,  

dar nu mai mult.  
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M. M. : Cum vă petreceați timpul liber? 

G. F. : Citind, ascultând muzică clasică și populară (aveam un 

patefon pe care îl foloseam cu drag și care mi-a fost de mare 

folos), mergând în vizită la prieteni sau odihnindu-mă.  Uneori 

mai și călătoream.   

 

M. M. : Cum arăta o zi din viața dvs? 

G. F. : Nu foarte complicată. Începea cu slujba, apoi continua cu 

diferite activități casnice. Între ele îmi rezervam din când în când 

și timp pentru citit, pentru ieșit la plimbare cu copiii, pentru 

călătorit etc. Uneori, mai ales când am lucrat la șantierul Bisericii 

parohiale pe care am renovat-o, o zi începea și se termina în 

Biserică și conținea foarte multe activități manuale și discuții cu 

meșterii, care se alternau cu drumurile la Bistrița, unde eram 

secretarul protopopiatului, sau la Cluj, unde trebuia să cer diferite 

avize pentru pictură.   

 

M. M. : Aveați activități comune cu vecinii (în cadrul CAP-

ului)? 

În cadrul CAP-ului nu prea aveam activități comune. Odată,  

când am avut sfințirea Bisericii, m-au ajutat cu produse și știu că 

am luat și vesela împrumut de la căminul cultural, însă, ca preot,  

nu prea am avut de-a face cu activitățile CAP-ului. Aveam însă 

destul de multe activități comune cu vecinii. Unii dintre ei îmi 

deveniseră prieteni de familie și mergeam în concedii împreună,  

sau ne lăsam copiii în grijă unii altora, sau ne ajutam la micile 
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activități casnice sau de gospodărie. Cu alții ne ajutam așa ca 

vecinii,  la diferite activități.  

 

M. M. : Exista o anumită întrajutorare în cazul unui probleme 

(sănătate,  deces,  nuntă,  etc. )? 

G. F. : Întotdeauna. Eu ca preot, eram pus în situația de a-i ajuta 

pe toți cei aflați la nevoie, dar și ei m-au ajutat. Când am avut 

sfințirea, chiar și cei de la partid mi-au sărit în ajutor, iar când am 

botezat copiii, de asemenea. Mi-au dat împrumut vesela de la 

căminul cultural, m-au ajutat să procur anumite alimente și 

băuturi care se găseau mai greu pe atunci etc. . .  

 

M. M. : In satul dvs.  se organizau seri de film? 

G. F. : Da,  se organizau.  Și nu doar seri,  ci și duminici.  La 

Salva nu prea au prins. Oamenii aveau alte priorități. Duminică 

dimineața veneau la Biserică și după masă mergeau la joc.  La 

Odorhei însă au prins foarte bine.  

 

M. M. : Cum intrați în posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi) ? 

G. F. : Eram ajutat de diferiți prieteni, relații. Soția lucra la 

UJECOP,  ea se descurca mai bine cu lucruri din acestea, eu nu 

prea mă pricepeam.  
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M. M. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

G. F. : Mai puțin.  Mai ascultam din când în când Europa Liberă,  

dar nu prea aveam eu timp pentru curiozități din acestea.  

 

M. M. : Cum priviți acum viața în comunism la 25 după 

revoluție? 

G. F. : Greu de spus. Sunt și lucruri care s-au schimbat în bine,  

și lucruri care s-au schimbat în rău. Cred că mai avem cale lungă 

de făcut.  

 

M. M. : Credeți că o revenire la comunism ar aduce beneficii? 

Dacă  da,  va rugam sa le descrieți! 

G. F. : Nu prea cred. Din contră, câteodată stau și mă întreb dacă 

chiar am ieșit din comunism sau doar nouă ni se pare asta.  

 

M. M. : Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au 

marcat in perioada comunista? 

G. F. : Da. Și una și alta. M-a marcat solidaritatea oamenilor în 

anumite probleme (ca ajutorarea lui Vasile Filip care era fugar și 

pe câmp, locuia în casele din câmp ale oamenilor, care îi dădeau 

să mănânce și îl tăinuiau de autorități), solidaritatea lor tacită cu 

niște oameni ca Bașotă, despre care am vorbit, și faptul că, în 

localități ca Salva, erau atașați de Biserică și de tradiții. M-au 

marcat însă negativ diferitele lipsuri, mă uitam cu groază cum 

copiilor mei le lipseau lucruri necesare, imposibilitatea de a 
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gândi și de a mă exprima liber și frica, angoasa care domnea 

atunci.  

 

M. M. : De ce credeți că a căzut regimul comunist?  

G. F. : Din mai multe motive.  În primul rând pentru că a fost o 

dictatură. Cred că acest motiv le înglobează și pe celelalte.  

 

M. M. : Dacă  ați fi avut ocazia sa aduceți modificări modului 

de funcționare al regimului,  ce ați schimba? 

G. F. : Multe.  Conducerea, apoi modul prin care guvernau, aș fi 

acceptat pluripartidism și aș fi cerut mai des părerea poporului,  

pe care l-aș fi lăsat să se exprime liber, de exemplu.  
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Marius Morariu: Din ce 

an locuiți în mediul rural? 

Dorel Mititean: Locuiesc 

la sat de când m-am născut.  

Practic, exceptând perioada 

studiilor universitare când,  

vreme de 4 ani, am locuit la 

Sibiu, ca student, pentru că 

în țară existau doar două 

institute teologice de grad 

universitar în perioada 

comunistă, cel de la Sibiu și 

cel de la București, am 

locuit tot timpul la țară. În 

timpul liceului am făcut 

naveta la Năsăud, dar asta 

nu înseamnă că am avut 

domiciliul la oraș, iar mai 

apoi, după finalizarea 

acestuia am lucrat un an ca 

grefier la judecătoria 

Năsăud,  dar tot navetist am 

fost.  Așadar, de când mă 
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știu,  am locuit la sat.   

 

M. M. : Cum se desfășura viața la țară? 

D. M.: Depinde. Anumite ritmuri ale vieții de la țară sunt 

aceleași și astăzi, cum erau acum câteva sute de ani. Altele s-au 

schimbat.  Comunismul a bulversat mult viața de la țară. 

Ardelenii noștri aveau un puternic simţ al proprietății, accentuat 

probabil și de persecuțiile maghiare, iar când autoritățile instalate 

după 1945 au venit și le-au naționalizat terenurile, au atentat la 

bunurile lor cele mai de preț. Țăranii au rămas în continuare 

atașați terenurilor lor și bunurilor lor, și au sperat tot timpul că 

într-o zi comunismul va cădea și ei vor putea să-și recapete 

bunurile confiscate pe nedrept,  pentru care au muncit atâta.   

 Pe de altă parte, existau și alte aspecte ale vieții de la țară.  

Bunăoară, penuria alimentară dar și de alt fel. Magazinul sătesc 

atât cel din Luca, cât și cel din localitatea Piatra, unde am fost 

preot aproape 40 de ani (un sat vecin celui în care m-am născut),  

nu prea aveau nici măcar produse de primă necesitate. Pentru 

țărani, acest lucru nu era însă resimțit atât de puternic ca pentru 

orășeni, căci, în micuța grădină a omului simplu se regăseau 

zarzavaturi, cartofi, câte puțin porumb, dar și alte elemente, însă 

cu toate acestea, erau afectați. Apoi, era starea de tensiune care 

domnea peste tot. Nu erai liber să spui ce crezi, ce simți, erai 

mereu supus autocenzurii pentru că riscai să te audă cine nu 

trebuie și să te trezești chemat la partid. De obicei, lumea 

cunoștea cine erau turnătorii și îi ocolea, însă de multe ori, pe 
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lângă cei titrați se regăseau și oameni la care nu te-ai fi așteptat.  

Pe tata, de exemplu, l-au turnat prietenii săi. A făcut 6 ani de 

Canal pentru o vină aproape inexistentă.   

 Pe de altă parte însă, în ciuda obstrucționărilor și 

șicanelor, existau anumite ritmuri ale vieții cotidiene care 

mergeau înainte. Au încercat, de exemplu, comuniștii, să atragă 

lumea duminica de la slujbă. Le proiectau filme cu realizările 

partidului și încercau să îi momească cu orice chip să nu vină la 

slujbă. La început, mai ales tinerii au fost curioși, dar în scurt 

timp au rămas destul de putini cei care mergeau la cinema la 

căminul cultural.   

 Pentru mine ca preot, trebuie să vă spun că viața la țară a 

fost una cât se poate de complexă. Datorită originii sociale 

nesănătoase a trebuit să renunț la gândul de a studia într-o 

universitate de stat. Am optat pentru teologie și am devenit preot.  

De altfel, doream acest lucru, dar cred că au fost momente în 

care m-ar fi tentat și o carieră de alt fel. După ce am devenit 

preot, s-a încercat în repetate rânduri să fiu convins să fac 

propagandă pentru înscrierea în CAP și pentru alte lucruri 

similare,  însă nu am acceptat. Uneori m-au amenințat, dar până 

la urmă au renunțat. Se pare că securiștii, probabil din superstiție,  

aveau oarecare frică de preot. Cam așa se desfășura viața la țară 

în perioada comunistă.  
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M. M. : Descrieți-mi relațiile dvs. cu vecinii.  

D. M: În general, relațiile cu vecinii erau bune. Am avut ocazia 

să am ca vecini oameni cu frică de Dumnezeu, credincioși, cu 

care mă ajutam la nevoie. Nu prea vorbeam chestiuni de politică,  

nu prea aduceam vorba despre comunism decât în discuțiile cu 

prietenii apropiați,  de care eram absolut sigur,  însă chiar și când 

am făcut-o nu am avut probleme. Aveam relații bune chiar și cu 

oficialitățile, cu primarul și cu polițistul, care ne-au ajutat atunci 

când, la începutul anilor 80, am început lucrările de renovare a 

Bisericii din localitate. Era o solidaritate care ținea de mândria 

locală și care nu putea fi cenzurată de comunism.  

 

M. M. : Cât de des se organizau ședințe? 

D. M.: Depinde. Am apucat o perioadă în care se organizau 

aproape săptămânal diferite ședințe de partid, în care oamenii 

erau educați cu privire la realizările partidului, erau puși să 

adreseze întrebări, se făcea o îndoctrinare dură. Apoi, lucrurile s-

au mai calmat, îndoctrinarea vizând cu precădere membri de 

partid și demnitarii locali. Ca preot, nu am fost convocat decât 

arareori la adunările lor, și nu prea m-am dus. În școală însă, am 

apucat colțul roșu, pionierii și diferite momente în care se încerca 

îndoctrinarea în duh comunist a tinerilor. Din fericire, eu nu prea 

eram convocat, căci aveam origini sociale nesănătoase. Au fost 

momente când acest lucru m-a afectat, m-a făcut să mi se pară că 

sunt exclus din comunitate, dar acum, când mă gândesc, îmi pare 

bine.  
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M. M. : Existau certuri între vecini și care erau motivele? 

D. M.: Existau. Ca între oamenii de la țară. Nu știu să se fi certat 

pe motive politice sau să se fi turnat. Dar de obicei, cu cei care 

erau sus-puși sau turnători, lumea evita să intre în contact și cu 

atât mai puțin să se certe. De obicei, când se certau, se certau 

pentru lucruri mărunte, mici furturi, încălcarea micii proprietăți 

care le-a mai rămas, mici încăierări la crâșmă, dar motivele nu 

erau cele mai serioase publice și arareori certurile au degenerat.  

 

M. M. : Exista vreun „turnător” în satul dumneavoastră? Au 

existat consecințe datorita informărilor pe care acesta/aceștia le 

oferea/ofereau securității sau miliției? 

D. M.: Desigur că existau.  În satul natal,  datorită acestora, tata,  

împreună cu încă câțiva oameni din sat, în frunte cu preotul 

Vălean au fost arestați și au făcut închisoare pe la Canal. Unii au 

și murit acolo. Tata a avut șansa să supraviețuiască, probabil 

pentru că a fost mai tânăr. Și consecințe au existat. Depinde de 

gravitatea faptelor turnate și de cei cărora s-au adresat. De la o 

vreme, cam de pe la începutul anilor 60, erau destul de cunoscuți 

și de ocoliți, dar la începuturile comunismului lumea nu prea știa 

foarte bine cine e turnător. Așa s-au pomenit foarte mulți cu 

surprize. Între ei și tata. Și eu am avut mici rapoarte făcute de 

oameni de bine, dar nu m-au afectat foarte tare. Nu vizau 

probleme de importantă primordială pentru regim și eram deja 
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într-o perioadă în care acesta era mai relaxat, atunci când s-au 

găsit să mă reclame.  

 

M. M. : Va rugam sa ne descrieți care era disconfortul vieții la 

sat? 

D. M.: Existau mai mulți factori care generau disconfort. De 

exemplu, autocenzura, despre care am vorbit. Apoi, frica de 

turnători. Nu știai ce spui și fată de cine și ce și unde se aude.  

Apoi, era și penuria alimentară și de alte feluri, care creștea frica 

oamenilor. Toți acești factori contribuiau la starea de disconfort a 

vieții de la sat.   

 

M. M. : Care au fost avantajele pe care le aveați la sat in timpul 

comunismului și pe care le-ați pierdut după anul 1989? 

D. M.: Ca preot, nu prea am avut avantaje. Poate soția, care 

lucra,  avea un loc de muncă stabil și bine plătit, dar din păcate 

nu prea aveai ce să faci cu banii. Cred că un mare avantaj care s-

a pierdut după 1989 a fost stabilitatea banului, care s-a 

devalorizat într-un mod galopant.   

 

M. M. : In ce mediu lucrați și cum ați obținut locul de muncă? 

D. M.: Inițial am lucrat un an ca grefier la judecătoria Năsăud,  

înainte de a deveni student al Facultății de Teologie Ortodoxă din 

Sibiu, după care am fost preot. Cum am obținut locul de grefier,  

chiar și pentru acea scurtă perioadă, având în vedere situația 

tatălui meu, nu știu. E și pentru mine o adevărată minune, un 
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mister. Poate între cei de sus s-au aflat atunci și oameni cu suflet 

care s-au uitat la faptul că terminasem liceul cu note foarte bune 

și că ar fi fost păcat să rămân pe drumuri.   

Ca preot, am obținut locul de muncă după finalizarea studiilor.  

După căsătorie, am primit parohie, inițial într-un sat lângă 

Gherla, apoi, după 5 ani, cum era regulamentul, am candidat 

pentru o parohie mai bună și am venit în localitatea Piatra, mai 

aproape de casă,  unde am slujit până la pensionare.  

 

M. M. : Ați lucrat și în cadrul CAP-ului? Dacă da,  vă rugăm să 

ne descrieți cum se desfășura munca în acel cadru?  

D. M.: Nu am lucrat în cadrul CAP-ului și nu aș putea să vă dau 

detalii exacte și foarte relevante despre cum se desfășura munca 

acolo. Știu că țăranii mergeau zilnic și prestau acolo diferite 

servicii. Știu că a existat și o parte bună a acestora, respectiv 

pensiile pe care le-au primit ulterior. Dar mai știu și că erau 

foarte triști căci li se naționalizaseră forțat pământurile pentru 

achiziționarea cărora munciseră atâta, răbdaseră multe de la 

groful Banffy, care a devenit apoi coleg de celulă cu Nichifor 

Crainic (în memoriile lui,  acesta scrie despre el, dar nu îi face un 

portret foarte măgulitor).  
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M. M. : Existau situații în care brigadierii uitau/omiteau să 

ponteze ziua de muncă? 

D. M.: S-ar putea, însă nu știu. S-ar putea ca,  la acea vreme 

oamenii să îmi fi comunicat, dar am uitat, s-au scurs ani buni de 

atunci.  

 

M. M. : Care erau beneficiile muncii in cadrul CAP-ului? 

D. M.: Faptul că erau salarizați și că ulterior au primit pensie. Se 

poate considera un beneficiu și ceea ce primeau în materie de 

produse de pe urma muncii prestate.  

 

M. M. : Ați avut pământ pe care statul vi l-a naționalizat? De 

unde aveați acest pământ? 

D. M.: Tot pământul ne-a fost naționalizat,  iar casa a fost și ea 

dată unor țigani. Cu greu mare am reușit să scăpăm de ei și,  

după revoluție ni s-a retrocedat o parte din acest pământ,  dar nu 

tot. De unde îl aveam? O parte era moștenit de tata de la părinții 

și bunicii lui, iar o altă parte l-a cumpărat înainte să vină 

comuniștii. Cea mai mare parte era însă moștenită. Era, repet, un 

ţel al țăranilor, pe care îl surprinde foarte bine Liviu Rebreanu în 

Ion, acela de a cumpăra pământ. Tânjiseră atâtea secole după el,  

robiseră pe pământurile lor pentru alții și când au reușit, și-au 

cumpărat și ei.   
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M. M. : Cum vă petreceați timpul liber? 

D. M.: Timpul liber îl petreceam în diferite moduri. Ocupațiile 

principale erau cele care țineau de agricultura de pe lângă casă,  

ca să spun așa, mica grădină și puținul pământ pe care îl aveam 

în parohie, și lectura. Dintotdeauna mi-a plăcut să citesc.  Uneori,  

am și călătorit, însă nu foarte des. Îmi plăcea sa ies din când în 

când la plimbare, la mare, sau la mânăstiri, cu fetele mele. Era 

util ca ele să cunoască tara lor natală. O dată,  îmi aduc aminte că 

am făcut un pelerinaj și cu credincioșii din parohie, la mănăstirile 

din Moldova.  

 

M. M. : Cum arăta o zi din viața dvs? 

D. M.: Ca orice zi obișnuită din viața unui preot. În fiecare 

dimineață mă duceam la Biserică, făceam slujba, apoi reveneam 

acasă, trebăluiam ceva pe lângă casă, citeam . . .  Nu era ceva 

ieșit din comun.  

 

M. M. : Aveați activități comune cu vecinii (în cadrul CAP-

ului)? 

D. M.: Nu am făcut parte din CAP. Activitățile comune cu 

vecinii vizau fie Biserica, fie diferite manifestări la care trebuia 

să iau parte, fie ajutorarea în diferite activități casnice,  care era o 

practică des întâlnită.  
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M. M. : Exista o anumită întrajutorare in cazul unui probleme 

(sănătate,  deces,  nunta,  etc. )? 

D. M.: Desigur, întotdeauna. Omul de la țară se străduiește să 

trăiască bine cu vecinii și să îi ajute la nevoie.  

 

M. M. : In satul dvs.  se organizau seri de film? 

D. M.: Desigur, nu doar seri. Se proiectau filme și duminica,  

pentru că oamenii să nu vină la Biserică, dar erau și seri 

constante de film, care aveau în centru de obicei proiectarea unor 

pelicule de sorginte sovietică.  

 

M. M. : Cum intrați în posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi) ? 

D. M.: Ca tot omul, prin diferiți prieteni, prin relațiile soției,  

prin diferite servicii pe care le făceam unora, care, la rândul lor 

mă recompensau astfel. . .  

 

M. M. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

Miți: Eu mai puțin. Nu prea aveam timpul necesar. Tatăl meu în 

schimb, asculta constant Europa liberă și a trăit tot timpul cu 

speranța că vor veni americanii să ne salveze într-o bună zi. Cu 

speranța a rămas. . .  
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M. M. : Cum priviți acum viața în comunism la 25 după 

revoluție? 

D. M.: Diferit. Cred că au existat și anumite aspecte pozitive,  că 

pe alocuri era mai bine atunci, în sensul că toată lumea avea un 

loc de muncă, că banul avea altă valoare, că nu aveam inflația de 

astăzi, dar în general, era mai rău, pentru că îți lipsea libertatea 

de exprimare, de gândire, erai mereu cu frica în spate, mereu 

nesigur,  mereu speriat că cel de lângă tine te-ar putea turna. . .  

 

M. M. : Credeți ca o revenire la comunism ar aduce beneficii? 

Dacă da,  vă rugăm să le descrieți! 

D. M.: Nu. Nicidecum! 

 

M. M. : Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au 

marcat in perioada comunista? 

D. M.: Așa cum am spus mai sus, au existat și aspecte pozitive.  

Întrucât am detaliat în întrebările anterioare, nu voi reveni asupra 

lor.  

 

M. M. : De ce credeți ca a căzut regimul comunist?  

D. M.: Pentru că a încercat să domine prin teroare și i-a adus pe 

oameni dincolo de limitele lor.  În primul rând.  Apoi,  cred că se 

poate vorbi și despre alți factori, despre interese la nivel înalt în 

politica românească, presiuni exterioare etc.  
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M. M. : Dacă  ați fi avut ocazia sa aduceți modificări modului 

de funcționare al regimului,  ce ați schimba? 

D. M.: Multe lucruri. În primul rând,  aș fi adus libertatea de 

gândire și de exprimare, aș fi restituit terenurile confiscate abuziv 

și aș fi încercat să găsesc alte modalități prin care să determin 

dezvoltarea conștiinței civice etc. . .  
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*** 

Lăzăroiu Bianca: Din ce an 

locuiți în mediul rural? 

P. C. : De când m-am născut,  

respectiv 1943.   

 

L. B. : Cum se desfășura viața 

la țară? 

P. C.: Din punct de vedere al 

muncii se desfășura greu, noi 

ca şi copii trebuia să mergem 

cu vitele, şi să și învățăm în 

același timp.  

 

L. B. : Descrieți-mi relațiile 

des cu vecinii.  

P. C. : Cu vecinii am avut relații foarte bune, nu am avut 

niciodată discuții, ne ajutam reciproc.  

 

L. B. : Cât de des se organizau ședințe? 

P. C. : Ședințe se organizau aproape lunar.  
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L. B. : Existau certuri între vecini și care erau motivele? 

P. C. : Existau mici divergenţe dar pe lucruri fără nimic, mai 

sărea o pasăre la vecinul, mai intrau animale în grădini, dar totul 

se soluționa fără procese.  

 

L. B. : Exista vreun „turnător” în satul dumneavoastră? Au 

existat consecințe datorită informărilor pe care acesta/aceștia le 

oferea/ofereau securității sau miliției? 

P. C. : Din auzite,  da,  dar nu pot preciza exact cine ce și cum.  

 

L. B. : Vă rugăm să ne descrieți care era disconfortul vieții la 

sat. 

P. C. : Erau mari probleme din lipsa apei curente, a telefoniei, a 

curentului electric, nu existau căi de comunicare, infrastructura 

lipsea, nu existau mijloace de transport.  

 

L. B. : Care au fost avantajele pe care le aveați la sat în timpul 

comunismului și pe care le-ați pierdut după anul 1989? 

P. C. : Avantajele au fost crearea locurilor de  muncă, iar după 

1989 majoritatea fabricilor și uzinelor au fot închise.  

 

L. B. : În ce mediu lucrați și cum ați obținut locul de muncă? 

P. C. : Am lucrat în domeniul transporturilor, iar locul de muncă 

l-am obținut prin calificare, şcoală.  
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L. B. : Ați lucrat și în cadrul CAP-ului? Dacă  da,  va rugăm să 

ne descrieți cum se desfășura munca în acel cadru? 

P. C. : După programul de 8-10 ore munceam și la CAP.  Munca 

în cadrul CAP-ului era o munca organizata, fiecare știa ce face,  

știa când să meargă la prașă.  

 

L. B. : Existau situații în care brigadierii uitau/omiteau să 

ponteze ziua de muncă? 

P. C. : Au mai existau cazuri când mai uitai și pontau mai puține 

ore decât lucram, acest lucru a cauzat celor care au lucrat 

consecutiv căci nu au putut beneficia de o pensie deoarece nu li 

s-au adunat normele de muncă.  

 

L. B. : Care erau beneficiile muncii în cadrul CAP-ului? 

P. C. : Dacă aveai norme de muncă primeai din fiecare produs pe 

care-l munceai, iar dacă îndeplineai anumite norme, primeai 30 

arii in folosință.  

 

L. B. : Ați avut pământ pe care statul vi l-a naționalizat? De 

unde aveați acest pământ? 

P. C. : Nu am avut pământ pe care statul sa mi-l naționalizeze.  

 

L. B. : Cum vă petreceați timpul liber? 

P. C. : La țară nu exista timp liber, încontinuu aveam treabă în 

gospodărie.  
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L. B. : Cum arăta o zi din viața dvs? 

P. C. : Începând de la ora 04. 30, trebuia sa ne trezim să facem 

muncile gospodărești, iar apoi să găsim mijloace de transport 

pentru a putea ajunge la serviciu. Ajungeam la serviciu, iar după 

10- 12 ore de lucru veneam acasă, era grija copiilor, a 

animalelor, iar seara puteam să ne odihnim.  

 

L. B. : Aveați activități comune cu vecinii (in cadrul CAP-ului)? 

P. C. : Da erau. Ne ajutam în special la prașă la porumb.  

 

L. B. : Exista o anumită întrajutorare în cazul unui probleme 

(sănătate,  deces,  nuntă,  etc. )? 

P. C. : Da,  oamenii din sat erau foarte săritori.  

 

L. B. : In satul dvs., se organizau seri de film? 

P. C. : Da, venea odată la câteva luni o caravană care mai dădeau 

filme sâmbătă seara, duminica.  

 

L. B. : Cum intrați în posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi) ? 

P. C. : Cu alimentația era o mare problemă,  deoarece era totul la 

cartelă, totul măsurat și numărat, iar în privința îmbrăcămintei se 

mai găsea, dar nu ne permiteam să luam lucruri scumpe deoarece 

era familia numeroasă și nu aveam cum sa ne permitem.  
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L. B. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

P. C. : Nu aveam contact cu străinătatea deoarece nu existau 

mijloace de comunicare. Televiziunea era dirijată și la anumite 

ore și acesta era contactul nostru cu lumea din exterior.  

 

L. B. : Cum priviți acum viața în comunism la 25 după 

revoluție? 

P. C. : Din punct de vedere social, era mai bine viața în 

comunism deoarece erau mai multe locuri de muncă și oamenii 

erau mai împliniți, în privința sănătății era foarte bine deoarece 

totul era asigurat de stat, pe când acum totul este contra cost, de 

exemplu stomatologia era gratuita iar acum mulți oameni au 

rămas cu această problemă a sănătății orale.  

 

L. B. : Credeți că o revenire la comunism ar aduce beneficii? 

Dacă  da,  vă rog sa le descrieți! 

P. C. : Cu îmbunătățirea lipsurilor de la acea vreme aş fi de 

acord chiar și cu comasarea pământului.  

 

L. B. : Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au marcat 

în perioada comunistă? 

P. C. : In comunism, copilul de la 14 ani deja intra în grija 

statului,  învăța o meserie și ocupa un loc de muncă inclusiv o 

locuință.  
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L. B. : De ce credeți că a căzut regimul comunist?  

P. C. : Consider ca şi-a încheiat un ciclu istoric, datorită unor 

constrângeri oamenii deja si-au exprimat nemulțumirile, oamenii 

a vrut sa aibă contact și cu lumea de dincolo de granițe au vrut să 

se dezvolte mai mult.  

 

L. B. : Dacă  ați fi avut ocazia să aduceți modificări modului de 

funcționare al regimului, ce ați schimba? 

P. C. : Aș fi schimbat restricțiile de alimente, restricțiile de 

carburant și acea problemă a comunicării, nu aveai voie să critici 

și să vorbești la adresa altcuiva.  
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*** 

Bianca Osman: Din ce an 

locuiți in mediul rural? 

Sima Aurel: De când m-am 

născut,  în anul 1962.  

 

B. O. : Cum desfășura viața la 

ţară? 

S.A.: Foarte frumos, foarte 

bine.  

 

B. O. : Descrieți-mi relațiile 

des cu vecinii.  

S.A.: Am avut relații foarte 

bune cu vecinii.  

 

B. O. : Cât de des se organizau ședințe? 

S.A.: O dată la o lună-două, depinde. Membrii de partid făceau 

mai des ședințe.  

 

B. O. : Existau certuri între vecini și care erau motivele? 

S.A.: Certuri nu prea existau, decât pe motive minore. Dacă  de 

exemplu, treceau animale dintr-o curte în alta, se mai certau 

vecinii, însă nu existau certuri pe motive serioase.  

Autor interviu:  

OSMAN BIANCA; 

Universitatea „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu 

 

Intervievat: SIMA 

AUREL 

Data nașterii: 22. 06. 

1962 

Localitatea: Mănești,  

Dâmbovița 

Studii: Liceu 

Profesie: Comerciant 

Date părinți: 

Mama: maistru CAP 

Tata: sudor 

 



VIAȚA LA SAT ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

 

168 
 

B. O. : Exista vreun „turnător” în satul dumneavoastră? Au 

existat consecințe datorită informărilor pe care acesta/aceștia le 

oferea/ofereau securității sau miliției? 

S.A.: Da, au existat turnători. Chiar eu am fost „turnat” de vreo 

două ori. Însă la verificări s-a dovedit că cel ce oferise informații, 

le oferise greșit, eu nu am avut de suferit din această cauza.  

 

B. O. : Vă rugăm să ne descrieți care era disconfortul vieții la 

sat? 

S.A.: Nu pot găsi vreun disconfort. Nu prea îți lipseau multe,  

pentru că, dacă munceai, aveai de toate. Liniște aveam,  siguranță 

aveam, aveam de toate.  

 

B. O. : Care au fost avantajele pe care le aveați la sat in timpul 

comunismului și pe care le-ați pierdut după anul 1989? 

S.A.: Pe timpul comunismului, toata lumea avea de lucru,  

oamenii aveau bani, aveau de toate, însă acum nu mai au 

serviciu, nu mai au nici bani pentru a munci pământul. Pentru a 

munci pământul, ai nevoie de bani pentru arat, pentru discuit,  

etc, bani pe care acum nu îi avem, însă atunci aveam.  

 

B. O. : In ce mediu lucrați și cum ați obținut locul de muncă? 

S.A.: După ce am terminat liceul, am mers la Întreprinderea 

pentru Legume și Fructe și m-am angajat inițial ca muncitor,  

apoi am fost avansat ca vânzător, iar ultima dată ca gestionar.  
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B. O. : Ați lucrat și in cadrul CAP-ului? Dacă  da,  vă rugăm să 

ne descrieți cum se desfășura munca în acel cadru?  

S.A.: Am lucrat în cadrul CAP-ului. Când lucram acolo, era 

buna-dispoziție.  

 

B. O. : Existau situații în care brigadierii uitau/omiteau să 

ponteze ziua de muncă? 

S.A.: Nu prea se întâmpla asta, deoarece se făceau des verificări. 

Veneau des și inginerii în control.  

 

B. O. : Care erau beneficiile muncii în cadrul CAP-ului? 

S.A.: Atunci lucrai un hectar de pământ, ți-l arau ei, ți-l discuiau, 

noi doar îl săpam și îl culegeam și primeam 30 % din recoltă, 

uneori și mai mult.  

 

B. O. : Ați avut pământ pe care statul vi l-a naționalizat?De 

unde aveați acest pământ? 

S.A.: Nu,  la noi nu a fost cazul.  

 

B. O. : Cum vă petreceați timpul liber? 

S.A.: Timpul liber ni-l petreceam într-o armonie cu vecinii,  cu 

prietenii, armonie care acum lipsește cu desăvârșire.  

 

B. O. : Cum arăta o zi din viața dvs? 

S.A.: Mergeam la muncă atunci când era timpul de munca,  seara 

ne strângeam și beam o bere, jucam table,  șah,  etc.  
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B. O. : Exista o anumită întrajutorare în cazul unui probleme 

(sănătate,  deces,  nuntă,  etc. )? 

S.A.: Într-adevăr, în acea perioadă exista mai multă întrajutorare. 

Îmi amintesc, de exemplu, ca eram odată la Suceava când mi s-a 

făcut rău. Oamenii au sunat la salvare deși eram din alt colt al 

țării. Plus ca atunci nu se punea problema asigurării de sănătate.  

 

B. O. : In satul dvs.  se organizau seri de film? 

S.A.: Da, se organizau în serile de sâmbătă și duminica.  Inițial, 

când eram copil, erau doar câțiva oameni mai înstăriți care aveau 

televizor, și acolo se strângeau mai mulți. Treptat,  însă fiecare 

familie a început sa dețină câte un televizor. Până în 1989,  toate 

familiile aveau câte un televizor.  

 

B. O. : Cum intrați în posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi) ? 

S.A.: Aici era o problemă mai delicată. Era marfă adusă din 

străinătate pe care noi mergeam să o cumpăram fie de la Severin,  

în cazul în care provenea de la sârbi, fie de la Timișoara, dacă  

erau de la polonezi. In magazine se găseau mai rar.  

 

B. O. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

S.A.: Da, prindeam Europa Liberă, Vocea Americii. Trebuia sa 

cumpăram anumite aparate, pe care reușeam să le prindem.  
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B. O. : Cum priviți acum viața în comunism la 25 după 

revoluție? 

S.A.: Era mult mai frumoasă viața atunci. Aveam stabilitate din 

toate punctele de vedere, exista protecție socială: pe timpul 

comunismului, chiar și cei care nu aveau capacități intelectuale,  

erau îndrumați, astfel încât să poată face față la un loc de muncă,  

pentru a avea cum sa supraviețuiască. Acum lucrurile nu mai stau 

așa.  

 

B. O. : Credeți că o revenire la comunism ar aduce beneficii? 

Dacă  da,  va rugăm sa le descrieți! 

S.A.: Da, cred că o revenire la comunism ar fi benefică,  

deoarece ar exista mai multe locuri de munca, ar exista mai 

multa stabilitate în ţară, tinerii nu ar mai fi nevoiți să plece în 

străinătate pentru a munci, ar exista mai multă siguranță pentru 

ziua de mâine, dar și sentimentul de securitate individuală.  

Acum, există riscul de a fi agresat în miezul nopții pe stradă,  

lucru pe care în timpul comunismului nu îl întâlneai.  

 

B. O. : Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au marcat 

în perioada comunista? 

S.A.: Pozitive da, negative mai puțin.  

B. O. : De ce credeți ca a căzut regimul comunist?  

S.A.: Datorită turnătorilor din agențiile străine. Trădătorii care au 

fost la nivel înalt.  
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B. O. : Dacă  ați fi avut ocazia să aduceți modificări modului de 

funcționare al regimului, ce ați schimba? 

S.A.: Aș oferi cetățenilor mai multă libertate de exprimare.  

Consider că, în afara acestui aspect, cetățenilor nu le-a mai lipsit 

nimic.  
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*** 
Claudia Şoiogea: Din ce an 

locuiți în mediul rural? 

Călugăru Angela: Din 1938.  

 

C. Ș. : Cum se desfășura viața 

la ţară? 

C. A: Prin muncă. Prima dată 

aveam pământurile noastre,  

apoi am lucrat la colectiv.  

 

C. Ș. : Descrieți-mi relațiile dvs 

cu vecinii. 

C. A: Bune.  

 

C. Ș. : Cât de des se organizau 

ședințe? 

C. A: Nu mai știu exact câte, dar se organizau.  

 

C. Ș. : Existau certuri între vecini și care erau motivele? 

C. A: Pe pământuri se mai certau intre ei.  

 

Autor interviu: 

CLAUDIA ȘOIOGEA; 

Universitatea „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu 

 

Intervievat: 

CĂLUGĂRU ANGELA 
Data nașterii: 20. 07. 

1938 

Localitatea: Vârtopu,  

Gorj 

Studii: 4 clase 

Profesie: casnică 

Date părinți: 

Mama: casnică 

Tata: lucrător 
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C. Ș. : Exista vreun „turnător” în satul dumneavoastră? Au 

existat consecințe datorita informărilor pe care acesta/aceștia le 

oferea/ofereau securității sau miliției? 

C. A: De securitate nu știu, dar se auzea de câte unul ca ar fi de-

al miliției.  

 

C. Ș. : Va rugam să ne descrieți care era disconfortul vieții la 

sat? 

C. A: La sat, fiecare se gospodărea prin muncă, pe propriile lor 

terenuri, pentru că prin altceva nu avea cum.  

 

C. Ș. : Care au fost avantajele pe care le aveați la sat în timpul 

comunismului și pe care le-ați pierdut după anul 1989? 

C. A: Ne-au luat pământurile, vitele, plug, car. Ce era rău, că nu 

era alimentație. Când mă duceam la oraș, totul era cu rație, pe 

cartelă, dar erau locuri de muncă.  

 

C. Ș. : În ce mediu lucrați și cum ați obținut locul de muncă? 

C. A: Am fost casnică toata viața, lucram doar terenurile la CAP-

uri. Cu locurile de muncă era bine, pentru că serviciul era 

asigurat.  

 

C. Ș. : Ați lucrat și in cadrul CAP-ului? Dacă  da, vă rugăm să 

ne descrieți cum se desfășura munca în acel cadru.  

C. A: Am lucrat și la CAP.  Lucram cu mama zile de muncă, dar 

nu le treceam la mine, le treceam la ea. Plus că era bine la CAP,  
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era veselie, lumea era cu serviciu, nu era supărată ca acum că nu 

au unde lucra. Pe timpul comunismului era asigurat locul de 

muncă, chiar dacă  nu era alimentație.  

 

C. Ș. : Existau situații în care brigadierii uitau/omiteau să 

ponteze ziua de muncă? 

C. A: Uitau, uitau, că puneau și la soțiile lor care stăteau acasă.  

Eu mă duceam, făceam zi muncă și în loc s-o treacă la mine, o 

găseam la brigadieri sau la neveste, pe care nu le prea vedeai la 

CAP.  

 

C. Ș. : Care erau beneficiile muncii în cadrul CAP-ului? 

C. A: Ce luai de pe alea 30 de arii, dar parcă îți ajungeau.  

Înainte, dădeam pe pământul nostru cote, până a nu fi CAP-ul: 

fasole, struguri, fân.  

 

C. Ș. : Ați avut pământ pe care statul vi l-a naționalizat? De 

unde aveați acest pământ? 

C. A: De la părinți,  bunici,  străbunici,  plus că a mai cumpărat 

tata pământ, păduri.   

 

C. Ș. : Cum vă petreceați timpul liber? 

C. A: Prin muncă, la ţară, iar la oraș în curte. Și de aici plecam la 

CAP să o ajut pe mama.  
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C. Ș. : Cum arăta o zi din viața dvs? 

C. A: Parcă era mai liniște. Și dacă  mergeai la CAP, toți râdeau,  

vorbeau. Acum e pustiu, parcă stai întunecat, închis, nu mai ești 

vesel.  

 

C. Ș. : Aveați activități comune cu vecinii (în cadrul CAP-ului)? 

C. A: Mergeam la CAP împreună, pe urmă cei care aveam ariile 

noastre, ne împrumutam unii cu alții. Care avea posibilitate,  

găsea cu bani.  

 

C. Ș. : Exista o anumită întrajutorare în cazul unei probleme 

(sănătate, deces, nuntă, etc. )? 

C. A: Nu știu exact, parcă dădeau alimente ceva, dar prea puțin.  

 

C. Ș. : In satul dvs. se organizau seri de film? 

C. A: Da, chiar în sat. Învățătorul meu organiza la club filme și 

distracție în căminul comunal, lumea făcea hore.  

 

C. Ș. : Cum intrați în posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi) ? 

C. A: Foarte rar. Cine putea, aducea de pe „dincolo”.  

 

C. Ș. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

C. A: Nu, n-aveam cum. 
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C. Ș. : Cum priviţi acum viața în comunism la 25 de ani după 

revoluţie? 

C. A: Bună, pe o parte, ca se găsesc de toate, dar rău pe alta că 

nu are toată lumea bani și servicii. Pensiile sunt mici, e greu să 

mai ţi un copil prin scoală sau prin facultate. Nu ne putem pune 

cu cei care au pensii mari. 

 

C. Ș. : Credeți ca o revenire la comunism ar aduce beneficii? 

Dacă  da,  va rugam sa le descrieți! 

C. A: Unele fapte sunt regretabile. Legile erau bune. Ceaușescu 

nu ne-a lăsat datori.  

 

C. Ș. : Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au marcat 

în perioada comunista? 

C. A: Lipsa banilor și a alimentației. Pâine, dacă îți făceai la ţară,  

dacă aveai mălai, olinioara sau, cum se zicea, azimioara. Mânca 

lumea mălai încontinuu. Dacă  veneai la oraș luai câte o pâine 

albă. Parcă o vad crestată, rotundă, ziceai că-i cozonac când o 

duceai la ţară. Dar era totul natural și era un aer altfel.  

 

C. Ș. : De ce credeți ca a căzut regimul comunist?  

C. A: Pentru că au crezut că dau libertate la populație, că dă 

pământul înapoi. Dar ce-au făcut ?! Că oamenii pleacă ,,dincolo”,  

se dezbină familii, se omoară copiii de dorul părinților.  
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C. Ș. : Dacă  ați fi avut ocazia sa aduceți modificări modului de 

funcționare al regimului,  ce ați schimba? 

C. A: Să creeze locuri de muncă, să aducă poporul în ţară. Omul 

a trecut prin multe în viață, dar nu s-a simțit ca acum. Înainte 

trăiau mai bine, şi-au luat și mașini pe timpul CAP-ului. Să 

creeze locuri de muncă, fabrici. I-a subjugat de sub regimul 

comunist, dar cu ce folos?! 
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*** 

Oana Calotă: Din ce an locuiți 

in mediul rural? 

Nicu Pîrvuleț: Am locuit, din 

1959 pana in 1972. 

 

O. C. : Cum se desfășura viața 

la tara? 

N.  P. : Fiind copil nu vedeam 

lucrurile în complexitatea lor,  

le interpretam ca atare. Pe 

vremea aceea nu puteai să te 

gândești că poate să fie mai 

bine, nu îți puteai da seama ce 

trebuia ca să îți fie bine. Nu 

aveam aproape nimic însă nu mi 

se părea nimic ieșit din comun, 

consideram că așa trebuie sa fie.  Nu exista electricitate, nu exista 

apă curentă iar în ceea ce privește gospodăriile cred că prioritate 

aveau mai mult animalele,  decât oamenii. Lucrurile s-au 

schimbat radical, ce era atunci a fost un chin.  

 

 

 

Autor interviu: OANA 

CALOTĂ; 

Universitatea „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu 

 

Intervievat: NICU 

PÎRVULEȚ 

Data nașterii: 08. 05. 

1959 

Localitatea: Târgu-Jiu,  

Gorj 

Studii: superioare 

Profesie: inginer mecanic 
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Mama: casnică 

Tata: mecanic 
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O. C. : Descrieți-mi relațiile dvs cu vecinii. 

N.  P. : Fiind copil nu îmi aduc foarte bine aminte,  însă țin minte 

un episod în care a fost afectata familia. In anul 1962, după 

încheierea cooperativizării, s-au luat animalele, s-au luat 

pământurile, atelajele, cazanele pentru alcool, viile lăsând-i pe 

oameni cu o suprafață mică de teren. Voiau să facă exodul din 

mediul rural în cel urban, să se facă industrializarea în 

detrimentul cooperativizării. Așadar, cum vă spuneam, țin minte 

un episod în care a fost afectată familia mea. Se întâmpla cam în 

anul 1965, după colectivizare. Tatăl meu nu predase cazanul cu 

care făcea țuică și pentru a fi in siguranță, ne-a dus pe toți pe un 

câmp mai îndepărtat, unde am început sa facem țuică. În toiul 

nopții ne-am pomenit cu un milițian. În acel moment mi s-a făcut 

pielea de găină și nu înțelegeam ce căuta poliţia la ora aia. Astfel 

de fapte erau pedepsite cu închisoare, dar eu nu le-am 

conștientizat pe moment. Îmi aduc aminte că l-a amenințat pe 

tatăl meu cu închisoarea, însă pentru că  a văzut că are șase copii 

l-a lăsat liber și doar le-a confiscat cazanul și alcoolul dându-i și 

o amendă. Astfel de lucruri au pornit de la cineva care ne-a dat 

de gol pentru că  era imposibil să vină miliţia în miezul nopții.  

 

O. C. : Au apelat și la violenţă fizică? 

N.  P. : Nu,  știu că au țipat și au amenințat, însă au făcut asta 

datorită faptului ca părinții mei au ripostat când miliţaiul a vrut 

să le confiște cazanul. Știu doar că a fost un proces care s-a 
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încheiat cu niște amenzi destul de mari pentru perioada 

respectivă.  

 

O. C. : Vă rugam să ne descrieți care era disconfortul vieții la 

sat- 

N.  P. : Disconfort? Nu exista nici un fel de confort la ţară. La 

țară nu exista absolut nimic. Stăteam într-o camera, două paturi,  

șase copii, fără curent electric, la lumina lămpii, nu exista apă,  

nu existau condiții.  

 

O. C. : La toate astea trebuie sa fi fost și câteva avantaje pana in 

1989. Care ar fi avantajele? 

N.  P. : Colectivizarea a însemnat exod. Ne-am mutat la Târgu -

Jiu, tatăl meu s-a angajat, și-a făcut o căsuță, iar mama a rămas la 

țară cu ceilalți frați ai mei care erau in clasele 1-4. După ce 

treceai de clasa a IV-a trebuia să mergem 4 km pe jos până la 

şcoală. Chiar dacă și în mediul urban era comunismul, era fața 

umană a comunismului. În afara de colectivizare, care la țară s-a 

resimțit destul de mult, la oraș comunismul arăta destul de bine. 

La oraș deja începeai să vezi lucruri pe care nu le văzuseși 

niciodată (primul tv) electricitate, etc. Până în 1981-1982, nu 

întâmpinai foarte multe dificultăți pentru că  se găseau de toate,  

mai ales la sat. După această perioada s-au introdus cartelele, au 

început lipsurile, au băgat raționalizări, pe cartele alimentele, nu 

se mai găsea nimic. În acea perioadă m-am căsătorit și am vrut să 

îmi iau un apartament în centrul orașului.  
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O. C. : Și ați reușit? 

N.  P. : Da. 

 

O. C. : Cum? 

N.  P. : Cu ajutorul părinților și a creditelor pe care le-am făcut. 

Dacă  stai de vorba cu altcineva spune că era mai ușor atunci. Eu 

zic că e ușor și acuma. Am făcut credit la banca pe 20 de ani ca 

să îmi plătesc apartamentul.  

 

O. C. : In ce mediu ați lucrat? 

N.  P. : Am fost inginer mecanic la o firmă de prelucrare a 

lemnului.  

 

O. C. : Cum ați obținut locul de muncă? 

N.  P. : Destul de greu pentru că facultatea am făcut-o la seral 

din cauză că aveam o familie, nu aveam parte de repartiție, cum 

aveau cei care o făceau la zi și mi-a fost destul de greu. Lucram 

la un combinat de agro-ciment. După ce am terminat facultatea 

nu mi-au asigurat post și am mers la directorul combinatului care 

mi-a spus să am răbdare. Am așteptat o perioada de timp după 

care m-am dus din nou la domnul director care mi-a interzis sa 

plec. Între timp găsisem un post în București. Pentru a obține 

permisiunea a trebuit sa mă duc la București, la Centrala 

Ministerului, să dau un examen pentru a-mi da voie să plec 

domnul director.  
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O. C. : Cum i-ați convins pe cei de la București să vă dea 

aprobare? 

N.  P. : Prin relații, chiar dacă  nu au făcut nimic altceva decât să 

mă lase sa plec. Foarte greu. După părerea mea era mai greu 

decât acuma pentru că  a trebuit să mă lupt cu cineva care sa mă 

lase sa plec în alta parte chiar dacă eu luasem examenul de 

inginer. Acuma e mult mai ușor sa obții un loc de muncă, mergi 

cu un CV și gata, nu ca atunci.  

 

O. C. : Ați lucrat cumva în cadrul CAP-ului? 

N.  P. : Nu eu, doar părinții mei, mai exact mama. 

 

O. C. : V-au povestit vreodată despre munca in cadrul CAP-ului, 

dacă  aveau sa nu beneficii? 

N.  P. : Nu se poate vorbi despre beneficii, din cate știu eu le 

dădea 20 la suta în afară de norma lor de zi cu zi.  

 

O. C. : S-a întâmplat să uite să ponteze ziua de muncă? 

N.  P. : Sunt convins de asta. 

 

O. C. : Ați avut pământ pe care statul vi l-a naționalizat? De 

unde provenea el? 

N.  P. : Da, tot pământul. Pământul era moștenire. Comuniștii au 

luat tot pământul și oamenii au rămas cu foarte puțin. 
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O. C. : Cum vă petreceați timpul liber? 

N.  P. : La ţară, fiind copil, era mai ușor. Însă când m-am mutat 

în oraș, datorită faptului că am vrut sa realizez ceva în viată, nu 

aveam foarte mult timp liber. Munceam în fiecare zi, inclusiv 

sâmbăta şi duminica, iar atunci când nu munceam stăteam cu 

familia. 

O. C. : Cum arăta o zi din viată dvs? 

N.  P. : Mai mult munceam. Mai făceam și concedii, chiar in 

fiecare an, însă după revoluție chiar dacă era mai multă libertate, 

nu aveai cu ce sa mai mergi în concedii, nu aveai bani. În 

perioada comunismului erau mai mulți bani pentru că nu aveai pe 

ce să îi cheltui.  

 

O. C. : Exista o anumită întrajutorare în cazul unui probleme 

(sănătate, deces, nuntă, etc.)? 

N.  P. : Nu, nu exista. Nimeni nu dădea nimic, nici măcar nu te 

lăsa sa îți faci cununia religioasă în biserică fiindcă comuniștii 

erau împotriva Bisericii Ortodoxe.Un membru de partid, teoretic, 

nu avea voie sa își facă cununia în biserică, nici măcar sa intre 

acolo. Însă în această privință oamenii erau înțelegători și te 

lăsau să iți faci cununia în biserica chiar dacă conform doctrinei 

acest lucru era strict interzis.  

 Eu am fost membru de partid fiindcă dacă nu erai în 

partid nu puteai să ocupi nici o funcție. Am fost membru în PCR. 

Toată lumea îmi zicea să mă fac membru pentru că, dacă  nu, nu 

am nici o șansă. Era oarecum obligatoriu.  
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O. C. : Cât de des se organizau ședințe? 

N.  P. : Lunar. 

 

O. C. : In satul dvs.  se organizau seri de film? 

N.  P. : Da. Chiar dacă nu exista curent electric, veneau cu un 

generator de curent, mare cât un tractor la Căminul Cultural. Se 

organizau destul de rar astfel de evenimente, fiind o chestie de 

doctrină politică, spunând ca așa trebuie educat tineretul. Se 

organizau 2-4 seri pe an în mediul rural.  

 

O. C. : Cum intrați în posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi)? 

N.  P. : Prin cunoștințe. Fiecare își făcea relații pe unde putea. 

Țin minte că la încălțăminte era în vogă o fabrică din Timișoara 

și te mai dădeai pe lângă cel de acolo și făceai rost, foarte greu, 

dar făceai rost. În acea perioadă se purtau pantalonii evazați însă 

trebuia să-ți cumperi material și să te duci la croitorie să iți facă 

asemenea pantaloni evazați, foarte largi, să depășească toată 

talpa piciorului.  

 

O. C. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

N.  P. : Nu. 
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O. C. : Cum priviți acum viata în comunism, la 25 după 

revoluție? 

N.  P. : Pentru mine e bună. Eu chiar pot să zic că am reușit în 

viaţă datorită faptului că am fost ambițios din multe puncte de 

vedere. Am vrut să am și am muncit foarte mult pentru a avea tot 

ceea ce mi-am dorit. La 25 de ani aveam deja un apartament 

cumpărat în centrul Tg-Jiu-ului, dovadă că și pe vremea aia se 

puteau realiza multe doar să vrei și să ai ambiție. Ambiția m-a 

caracterizat.  

 

O. C. : Credeți că o revenire la comunism ar aduce beneficii? 

Dacă  da,  vă rugăm să le descrieți! 

N.  P. : Categoric nu. În nici un caz. Doar un om care gândește 

retrograd ar putea afirma așa ceva. Atunci erau foarte multe 

lucruri care îndobitoceau omul. Omul deștept a trebuit sa se 

strecoare printre ei.  

 

O. C. : Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au marcat 

în perioada comunistă? 

N.  P. : Au fost mai multe. De exemplu, cei care terminau 

facultatea la seral nu aveau asigurat un loc de muncă, și a trebuit 

să îmi caut un loc de muncă, să dau examen, iar marea dramă a 

fost că nu te lăsau sa pleci doar dacă obțineai aprobare de la 

București. Acest lucru pe mine m-a marcat in vremea aceea 

fiindcă a trebuit sa mă duc sa mă milogesc la București sa îmi 

dea voie să plec.  
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O. C. : De ce credeți că a căzut regimul comunist? 

N.  P. : A căzut pentru că, în primul rând regimul comunist a fost 

creat artificial. Ţările comuniste dădeau impresia că o duc bine, 

dar mai târziu s-a aflat ce înseamnă comunismul și au ieșit la 

iveala toate minciunile spuse în perioada respectivă.  

 

O. C. : Dacă  ați fi avut ocazia să aduceți modificări modului de 

funcționare al regimului, ce ați schimba? 

N.  P. : În primul rând, nu am ajuns la un asemenea nivel care să 

îmi permită să schimb ceva, însă, dacă aş fi avut aceasta 

posibilitate, aş fi schimbat foarte multe lucruri. Ca de exemplu, 

aş fi vrut ca accesul la informație să fie mai mare, dreptul la 

informație, la adevăr. Mereu când te uitai la știri nu ziceau 

altceva decât ca ceea ce fac comuniștii era bine și toți ceilalți 

făceau lucruri rele, însă s-a dovedit că ceea ce făceau ceilalți era 

de fapt bine. De asemenea, aş fi vrut să circul liber, să fi avut 

posibilitatea să ies afară din ţară, să vad și alte ţări. Foarte puţină 

lume avea posibilitatea să vadă altă ţară, însă tot în ţările 

comuniste aveau voie sa meargă. În rest, trebuia sa fii fie 

fotbalist, fie diplomat ca sa poți călători în alte ţări care nu erau 

comuniste.  
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*** 

Marius Morariu: Din ce an 

locuiți in mediul rural? 

Radu Botiș: Vorba lui Blaga: 

,,Veșnicia s-a născut la sat”.  

Într-un asemenea loc m-am 

născut (satul Chelinţa, jud.  

Maramureș); am plecat de acolo 

pentru ani buni (stagiu militar, 

studii), însă din anul 1994 am 

revenit preot, fiind într-o 

frumoasă așezare românească de 

pe malul Someșului.  

 

M. M. : Cum se desfășura viata 

la ţară? 

R. B. : Atunci, peste multe anormalități ce persistau, oamenii 

erau oarecum într-un firesc al mecanismului creat: depindeau de 

serviciu, din punctul meu de vedere era o forfota permanentă, 

tineretul era angrenat în diverse acțiuni educativ culturale (cum 

erau numite), era o efervescenţă permanentă.  

 

 

 

Autor interviu: IULIU-

MARIUS MORARIU; 

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa/ Facultatea de 

Istorie și Filosofie,  

Universitatea "Babeș-

Bolyai",  Cluj-Napoca 

 

Intervievat: RADU 

BOTIȘ 

Data nașterii: 16. 01. 

1967 

Localitatea: Ulmeni,  

Maramureș 

Studii: Postuniversitare 

Profesie: Preot 
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M. M. : Descrieți-mi relațiile dvs cu vecinii.  

R. B. : Marele câștig al satelor noastre, buna cuviință, încă 

primează. Relațiile de respect și întrajutorare nu s-au diluat. 

Implicarea Bisericii în cadrul comunității rămâne factorul 

determinant cred eu și atâta timp cât primează ideea de 

Dumnezeu, omul creștin rămâne omul etalon pentru societate.  

 

M. M. : Cât de des se organizau ședințe? 

R. B. : Fiind elev in liceu existau uneori ședințe UTC, nu prea 

dese, dar care aveau rolul sa inoculeze doctrina comunistă.   

 

M. M. : Existau certuri între vecini și care erau motivele? 

R. B. : Satul din care provin pot sa îl etichetez ca fiind și atunci 

și acum o așezare de oameni liniștiți, harnici și care ,,nu aveau și 

nu își făceau timp” pentru astfel de îndeletniciri.  

 

M. M. : Exista vreun „turnător” în satul dumneavoastră?  

R. B. : Au existat consecințe datorită informărilor pe care 

acesta/aceștia le oferea/ofereau securității sau miliției? Nu știu să 

fi avut cunoștință de persoane cu asemenea atitudini.  

 

M. M. : Vă rugăm să ne descrieți care era disconfortul vieții la 

sat? 

R. B. : Adaptarea este un aspect specific omului. Sigur că  exista 

și o latura a disconfortului: căile de acces, mijloacele de 

comunicare (două, trei telefoane în localitate), procurarea unor 
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produse din punct de vedere existențial (vestita cartelă pentru 

pâine și alte produse alimentare).  

 

M. M. : Care au fost avantajele pe care le aveați la sat în timpul 

comunismului și pe care le-ați pierdut după anul 1989? 

R. B. : Dacă  tinerețea este un avantaj, ar fi singurul.  

 

M. M. : In ce mediu lucrați și cum ați obținut locul de munca? 

R. B. : Preot,  absolvent UBB Cluj-Napoca.  

 

M. M. : Ați lucrat și in cadrul CAP-ului? Dacă  da,  vă rugam sa 

ne descrieți cum se desfășura munca in acel cadru. 

R. B. : Nu.  

 

M. M. : Care erau beneficiile muncii în cadrul CAP-ului? 

R. B. : Din spusele părinților știu că exista obligativitatea de a 

presta munca în cadrul CAP tocmai pentru a păstra un lot de 

pământ de 0, 29 ari teren arabil.  

 

M. M. : Ați avut pământ pe care statul vi l-a naționalizat? De 

unde aveați acest pământ? 

R. B. : Da, bunicii mei au fost victime ale regimului comunist, 

pământul pe care îl aveau moștenire le-a fost luat de o manieră 

brutala, specifică exponenților acelui regim.  
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M. M. : Cum vă petreceați timpul liber? 

R. B. : Familia a fost factorul coagulant, copilăria și tinerețea nu 

puteau să nu fie completate de frumusețea și farmecul jocurilor 

specifice precum și de întâlnirile de la sfârșit de săptămână (mai 

apoi) în compania muzicii alături de alți tineri. Era un univers al 

nostru, frumusețea vârstei.  

 

M. M. : Cum arăta o zi din viața dvs? 

R. B. : Vacanţele alături de părinți, uneori tabere școlare, şcoală. 

 

M. M. : Aveați activități comune cu vecinii (in cadrul CAP-

ului)? 

R. B. : Personal nu.  

M. M. : Exista o anumită întrajutorare în cazul unui probleme 

(sănătate, deces, nuntă,  etc. )? 

R. B. : Da și aceasta întrajutorare dăinuie și astăzi, ceea ce este 

salutar.  

 

M. M. : In satul dvs.  se organizau seri de film? 

R. B. : Da.  

 

M. M. : Cum intrați in posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi) ? 

R. B. : La Baia Mare mai apăreau din când in când turiști din 

Ungaria cu. . . . . . diverse curiozități.  
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M. M. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

R. B. : Da, alături de tatăl meu ascultam permanent Radio 

Europa Liberă.  

 

M. M. : Cum priviți acum viata în comunism la 25 de ani după 

revoluție? 

R. B. : Nu as vrea sa se repete acei ani din punct de vedere al 

regimului defunct. Libertatea de opinie și de mișcare, 

comunicarea sunt un bun câștigat. atunci erau  rara avid.  

 

M. M. : Credeți ca o revenire la comunism ar aduce beneficii? 

Dacă  da,  va rugam sa le descrieți! 

R. B. : Nu,  ferm.  

 

M. M. : Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au 

marcat in perioada comunista? 

R. B. : Nu.  

 

M. M. : De ce credeți ca a căzut regimul comunist?  

R. B. : Ceva clădit pe nisip  nu poate avea trăinicie.  

 

M. M. : Dacă  ați fi avut ocazia sa aduceți modificări modului 

de funcționare al regimului,  ce ați schimba? 

R. B. : Ateismul ca doctrina.  
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*** 

Vîlceanu Maria: Din ce an 

locuiți în mediul rural? 

Ciocoiu Otilia: Din anul 1956,  

de când m-am născut. 

 

V. M. : Cum desfășura viata la 

tara? 

C. O. : Viată la țară, în satul meu 

era monotonă. Lucram în fiecare 

zi de luni până sâmbătă,  

secretară la CAP pana la ora 14, 

apoi în gospodăria personală.  

Duminica mergeam o dată la 

două săptămâni la film. 

 

V. M. : Descrieți-mi relațiile dvs cu vecinii. 

C. O. : Relațiile cu vecini  mei erau foarte bune,  ne ajutam și la 

munca în gospodăriile personale, dar și la evenimente (nunţi,  

înmormântări). 

 

V. M. : Cât de des se organizau ședințe? 

C. O. : Ședințele de partid  (eram membru PCR),  se țineau 

lunar.  

Autor interviu: 
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Brâncuși” din Târgu-Jiu 
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V. M. : Existau certuri între vecini și care erau motivele? 

C. O. : Mai existau și certuri între vecini,  mai ales când 

animalele scăpau și dărâmau gardurile sau grădinile.  

 

V. M. : Exista vreun „turnător ” în satul dumneavoastră? Au 

existat consecințe datorită informărilor pe care acesta/aceștia le 

oferea/ofereau securității sau militiei? 

C. O. : Nu știam atunci despre „turnători”. Aveam încredere in 

oameni.  Satul meu era modest,  nu existau secrete militare.  

 

V. M. : Vă rugăm să ne descrieți care era disconfortul vieții la 

sat. 

C. O. : Dacă  stau și mă gândesc, mi-a plăcut mult viaţa în satul 

meu; poate doream ca tânără mai multe filme și spectacole; 

doream de sărbători banane și portocale.   

 

V. M. : Care au fost avantajele pe care le aveați la sat în timpul 

comunismului și pe care le-ați pierdut după anul 1989? 

C. O. : Avantajul suprem în comunism era locul de muncă 

asigurat, eram „obligați” să lucrăm. Acum, majoritatea tinerilor 

ramași în sat nu au serviciu.  

 

V. M. : În ce mediu lucrați și cum ați obținut locul de muncă? 

C. O. : Am terminat liceul în comună și m-au angajat ca 

secretară la CAP. 

 



VIAȚA LA SAT ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

197 
 

V. M. : Ați lucrat și în cadrul CAP-ului? Dacă  da,  vă rugăm să 

ne descrieți cum se desfășura munca în acel cadru.  

C. O. : La birou în cadrul CAP-ului nu prestam muncă fizică,  

asta nu înseamna că nu știam cum munceau țăranii să-și facă 

norma zilnică.  

 

V. M. : Existau situații in care brigadierii uitau/omiteau să 

ponteze ziua de muncă? 

C. O. : Nu cred ca au existat astfel de situații când oameni nu 

erau pontați.   

 

V. M. : Care erau beneficiile muncii în cadrul CAP-ului? 

C. O. : In cadrul CAP-ului beneficiam de produse, produse 

proaspete, naturale, chiar dacă nu în cantități suficiente.  

 

V. M. : Ați avut pământ pe care statul vi l-a naționalizat? De 

unde aveați acest pământ? 

C. O. : Nu am avut pământ naționalizat.  

 

V. M. : Cum vă petreceați timpul liber? 

C. O. : Timpul liber mi l-am petrecut citind cărți de la bibliotecă, 

iar duminica la filme.  

 

V. M. : Cum arăta o zi din viața dvs? 

C. O. : O zi normală și obișnuită din viața mea: serviciu de la 8-

14,  treburi în gospodărie,  gătit,  lecții cu copiii.  
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V. M. : Aveați activități comune cu vecinii (în cadrul CAP-ului)? 

C. O. : Aveam activități comune cu oamenii din sat: sărbători,  

seri de lectură,  hora din sat duminica.   

 

V. M. : Exista o anumită întrajutorare în cazul unui probleme 

(sănătate, deces, nuntă,  etc. )? 

C. O. : Tot timpul oamenii din satul meu au fost săritori,  atât la 

bucurii, cât și la necazuri.   

 

V. M. : In satul dvs.  se organizau seri de film? 

C. O. : Da. Filmul rula duminică seara.  

 

V. M. : Cum intrați în posesia unor bunuri mai „rare” (haine,  

ex: blugi) ? 

C. O. : Sigur că mi-am dorit ca adolescentă blugi,  pantofi cu toc 

sau deodorante,  nu veneau însă în sat la magazin; aveam noroc 

cu verișoarele care locuiau la oraș și ne trimiteau pachet.  

 

V. M. : Aveați sau nu contactul cu străinătatea (radio)? Cum? 

C. O. : Nu am avut contact cu străinătatea,  satul meu era 

modest, la radio nu prindeam Europa Liberă. Televizor am avut 

târziu, dar mergeam la un vecin mai mulți de pe stradă și vedeam 

seriale și filme.  
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V. M. : Cum priviți acum viața în comunism, la 25 de ani după 

revoluție? 

C. O. : Reproșam comunismului lipsa de deschidere către 

occident, tiparele pe care nu trebuia să le depășim.   

 

V. M. : Credeți că o revenire la comunism ar aduce beneficii? 

Dacă  da,  va rugăm să le descrieți! 

C. O. : Nu cred în revenirea la comunism, nu văd beneficiile.  

 

V. M. : Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au marcat 

în perioadă comunistă? 

C. O. : Aspecte pozitive pe care le regret: învățam, munceam 

serios, eram uniformi, nu existau discrepanţele de acum, nu 

existau oameni foarte bogați și foarte săraci.   

 

V. M. : De ce credeți că a căzut regimul comunist?  

C. O. : Era normal să cadă regimul comunist, erau cozile de la 

oraș care îngrozeau oamenii,  tinerii care au ieșit pe stradă doreau 

libertate de exprimare, de mișcare.  

 

V. M. : Dacă  ați fi avut ocazia sa aduceți modificări modului de 

funcționare al regimului, ce ați schimba? 

C. O. : Aş da mai multă libertate tinerilor, și mai multă 

comunicare cu străinătatea.   
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*** 
Costina Vergina 

Ștefănescu: Din ce 

an locuiți în mediul 

rural? 

Constantin 

Ștefănescu: Din anul 

1960 

 

C.V.Ș.: Cum se 

desfașura viața la 

țară? 

C.Ș: Viața la țară se 

desfășura normal. 

Foarte mulți de la țară 

aveau serviciul la oraș 

și făceau naveta. 

Așteptam mașinile să 

ne ia...mașinile de 

transport în comun. 

Bărbații erau, în 

general, cei care 

mergeau la muncă. 

Femeile se ocupau de 
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fiind crescut de bunică până la 
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După vârsta de 8 ani a crescut cu 

tatăl vitreg și mama naturală. 
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animale, de cultivarea pământului și de creșterea copiilor. Cele 

mai apropiate locuri de muncă de zona comunei Padeș erau 

exploatările forestiere, depozitul de lemne și cherestea de la Apa 

Neagra, exploatările miniere din jurul orașelor Motru, Rovinari și 

puțin cele din Baia de Aramă, jud. Mehedinți. 

 

C.V.Ș.: Descrieţi-mi relaţiile dvs cu vecinii. Desfășurați 

activități în comun cu vecinii? 

C.Ș: Relațiile cu vecini erau bune, dar eram mai departe unii de 

ceilalți. Casele erau mai rare. În ultimii 40 de ani s-au construit 

mai multe și s-au mai îndesit. Casele care au fost în zona de deal, 

după 1989 au fost părăsite, oamenii retrăgânduse în zona de 

lungă. Erau anumite munci în gospodărie care le făceam 

împreună în comun cu vecinii, prietenii, cum ar fi: cositul 

fânului, adunatul fânului, aducerea lemenelor de la pădure pentru 

iarnă, spargerea și aranjatul lemnelor. Ajutorul era reciproc. La 

sărbătorile tradiționale mergeam unii pe la ceilalți. Când era 

sărbătoare la noi în sat, Sfântul Ilie, veneau ei pe la noi, iar când 

era Sfânta Mărie Mare mergeam noi pe la ei, pe la vecini, 

prieteni sau rude.  

 

C.V.Ș.: Existau certuri între vecini și care erau motivele? 

C.Ș: Da. Întotdeauna existau certuri între vecini, dar nu între toți, 

doar între unii. Aceste certuri porneau de la copii. Aceștia se mai 

certau, se mai băteau între ei și, de aici porneau multe dintre 

certurile între vecini. Alte certuri porneau de la animale. Când 
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animalele unora ajungeau pe terenurile celorlalți mai apăreau 

probleme, că le rup pomii, că le mânăncă iarba... 

 

C.V.Ș.: Exista vreun „turnãtor ” în satul dumneavoastră? Au 

existat consecinţe din cauza informărilor pe care acesta/aceștia 

le oferea/ofereau securității sau miliției? 

C.Ș: Sigur. În fiecare sat exista câte un turnător. Ca și în prezent. 

Și întotdeauna se lăsa cu amenzi. 

 

C.V.Ș.: Vă rugăm să ne descrieți care era disconfortul vieții la 

sat ? 

C.Ș: Disconfortul vieții la țară era dat de lipsa apei curente, lipsa 

canalizărilor, o proastă întreținere a drumurilor, magazine mai 

puțin aprovizionate, accesul pe drum al personalului poliției, 

pompierii și salvarea, ca și azi, era foarte greu, aparoape 

imposibil pe Dealul Viilor, în capul satului, pe ulița de la Gura 

Ogașului. Și acum e la fel, aceleași probleme ca acum 40 de ani.  

 

C.V.Ș.: Care au fost avantajele pe care le aveați la sat în timpul 

comunismului și pe care le-ați pierdut după anul 1989? 

C.Ș: Ca și situație foarte des întâlnită după 1989, țăranii nu mai 

aveau unde să își vândă produsele din agricultură, realizare. Nu 

mai au unde să dea laptele, unde să dea fructele. Cei din 

administrație nu s-au ocupat deloc de această problemă, până în 

prezent. Este o pierdere.  
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După 1989 au dispărut majoritatea locurilor de muncă din zona 

Padeșului. Apa Neagră și-a închis porțile, fosta indeprindere IFU 

s-a dezmembrat, au apărut particularii și utilajele mai 

performante au redus număr oamenilor la muncă, transportul pe 

cale ferată a fost desființat, linia de cale ferată (Valea Mare - 

Tismana) a dispărut cu mocănița. La Motru Sec era o secție de 

reparare a utilajelor și mașinilor care activau pentru IFET 

(Inteprinderea pentru Exploatările Forestiere și Transport),  

 

C.V.Ș.: În ce mediu lucrați și cum ați obținut locul de muncă?  

C.Ș: Eu lucram în domeniul mineritului. În 1977 când m-am 

angajat, am depus o singură cerere și mi s-a aprobat. M-am 

angajat fără interveniții, cunoștințe sau relații, ceea ce în ziua de 

azi nu se mai poate face. Munca era destul de grea, cu grad de 

periculozitate destul de mare, dar oamenii erau foarte sociabili și 

foarte mult se ajutau unii pe alții. Profesionalismul în perioada 

comunistă era foarte ridicat, prin simplu fapt că unitățile de 

învățământ superior nu erau unități de afaceri, de a scoate cât mai 

mulți studenți și de a le încasa banii. Intrau în mediul universitar 

prin concurs și iși finalizau cursurile tot prin examen. Dintre cei 

care accesau medul universitar, mulți nu finalizau cursurile, 

întrucât nu aveau capacitatea de a memora, de a face corelații 

între noțiunile dobândite și nu se puteau ridica la cerințele 

impuse de fiecare facultate în parte. Însă cei care reușeau să 

termine cursurile organizate de facultațățile existente la acea 

vreme erau buni profesioniști. Până și cel mai slab student care 
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termina facultatea și ajungea inginer era mai bun, decât mulți 

dintre cei care termină azi același profil, o parte. Dar să nu uităm 

totuși că mai sunt și vârfurile.   

 

C.V.Ș.: Ați lucrat și în cadrul CAP-ului? Daca da, va rugăm să 

ne descrieți cum se desfășura munca în acel cadru?  

C.Ș: Nu. În zona noastră nu au existat CAP – uri. 

 

C.V.Ș.: Existau situații în care brigadierii uitau/omiteau să 

ponteze ziua de muncă? 

C.Ș: Nu am lucrat și nu știu situația, dar este firesc uneori, 

probabil. In cadrul organizat al unei întreprinderi nu ai voie; e 

prima condiție; trebuie să faci pontajul oamenilor, să verifici 

echipamentul, starea psihică a oamenilor (vizual) și apoi începea 

ziua de muncă;  

 

C.V.Ș.: Ați avut pământ pe care statul vi l-a naționalizat? De 

unde aveați acest pământ? 

C.Ș: Nouă nu. Dar bunicilor mei le-au fost luate pădurile și 

naționalizate. Munții, de asemenea, au fost naționalizați. Aceste 

pănânturi au fost dobândite prin moștenire de la străbunicii mei. 

S-a perpetuat transmiterea moștenirii din moși strămoși. 

 

C.V.Ș.: Cum vã petreceaţi timpul liber? 

C.Ș: Când venea Duminica aveam liber. În marea majoritate a 

sâmbetelor lucram. Uneori și duminica când eram la intervenții și 
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anumite reparații. Ne duceam la horele din sat și la baluri. Dar 

restul perioadei era muncă. Munca la țară, iar când eram în 

perioada liceului și la facultate, de dimineață la servici, iar după 

amiază, după orele 1600 – 1700 până la orele 2100, de luni până 

vineri mergeam la școală. 9 ani de zile. În timpul liber, în 

copilărie, când eram în generală, veneam de la școală, mă 

schimbam, mâncam și plecam cu vacile, cu oile, în funcție de 

sezon.  

De când am intrat în clasa a V a și până am terminat clasa a X – a 

am lucrat la Ocolul Silvic Padeș. Din lunile de vacanță vara, din 

trei luni, două luni jumate lucram la Ocol, la defrișări. Curățam 

în jurul pomilor iarba, tufele, ca să poată crească pomii, iar în 

perioada de primăvară, două săptămâni mergeam la plantat de 

rășinoase - brad, molid, pin. Toate plantațiile erau administrate 

de ocoalele silvice și erau numai în proprietatea statului. 

Ajungeam să iau pe o lună de muncă 700 - 800 lei, chiar și 900 

lei. La numărul de oameni era o suprafață dată pe care trebuia să 

o curățăm, un anumit număr de puieți pe care trebuia să îl 

plantăm. Pădurarul care făcea pontajul, avea responsabilitatea 

lucrări și ne spunea că pentru atâția oameni, aveam de lucrat 

suprafața x, pentru a ne putea plăti. Se lucra în echipă și în acord. 

Munca în acord presupunea ca pentru o anumită sumă de bani, 

trebuia realizată o anumită cantitate de bunuri sau o părticică din 

produs. În principiu fiecare om de pe plantație lua la finalul 

lucrării aceeași sumă de bani. Uneori, pădurarii care cunoșteau că 

unii nu prea muncesc sau nu fac munca de calitate, eveau cu 100 
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– 200 lei mai puțin, față de ceilalți care munceau mai bine și mai 

mult. 

 

C.V.Ș.: Cum arãta o zi din viaţa dvs? 

C.Ș: Frumos, într-un anumit sens – liniște, carte, muncă și 

familie. O zi la Liceul Seral Motru. Începea la 420 dimineața. Mă 

îmbrăcam și plecam la stația de autobuz. De acolo ajungeam la 

Roșiuța. Mergeam direct la sala de mese, unde ne dădeau o masă 

caldă (la intrarea în servici). După ce serveam masa mergeam la 

vestiare, ne schimbam în hainele de lucru, ne luam sculele de 

lucru, în funcție de profesia pe care o avea fiecare și plecam în 

sala de apel. În sala de apel, în jurul orelor 615 – 620, începea 

apelul. Maistrul făcea pontajul, prezenta programul de lucru 

pentru schimbul respectiv preluat de la dispecer și ne deplasam 

cu dubele la mina II Roșiuța și, de aici executam programul. La 

orele 15 când se termina programul de muncă de opt ore, 

părăseam galeriile din subteran numai după ce prelua schimbul 

următor, activitatea viind în flux continuu. Mă întorceam din nou 

la vestiarele minei, ne dezbrăcam, făceam baie, ne luam hainele 

curate cu care am venit, luat autobuzul și plecam la Motru. 

Treceam la cantină, mâncam. Treceam acasă, îmi luam cărțile și 

caietele și în timpul care mai rămânea, la orele 1700 plecam la 

școală. Seara la orele 2100, când terminam orele mergem, din 

nou, fie acasă fie la cantină și mâncam. Dar de cele mai multe 

ori, acasă.  
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C.V.Ș.: Exista o anumitnã întrajutorare în cazul unei probleme 

(sanatate, deces, nunta, etc.)? 

C.Ș: La orice situație de nuntă, botez sau deces vecinii se ajutau 

între ei. Rudele veaneau și ajutau și ele. Era acel ajutor moral. Tu 

veneai la mine la nuntă, eu veneam la tine, te simțeai obligat 

moral să mergi. Se păstrează acest lucru și în ziua de azi, la 

același nivel, cel puțin la noi în sat, în zona Padeșului.   

C.V.Ș.: În satul dvs. se organizau seri de film? 

C.Ș:  Da. Primele seri de film au fost organizate în perioada 

1965-1966 când venea caravana de film,cu mașina echipată cu 

tot echipamentul. Nu era curent. Aveau generator. Era începutul 

unui cinematograf la sat. La noi, poate în altă parte era mai 

devreme.  

 

C.V.Ș.: Cum intrați în posesia unor bunuri mai „rare”? (haine, 

ex: blugi) 

C.Ș: Blugii au apărut mult mai târziu în zona rurală, numai prin 

deplesarea în orașul Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, unde 

aveau acces sârbii, care veneau în piața Halânga și cormecializau 

astfel de produse. Ulterior, în perioada 1978-1979, blugii au 

apărut tot în orașul Drobeta Turnu Severin, în magaziunul 

Decebal. Haine foarte bune, pantofi foarte buni. Cei mai buni 

pantofi erau pantofii cu talpă epa. Erau făcuți la o fabrică din 

România, iar prețul era 280 -300 lei. Era un preț cam mare pentru 

timpul respectiv.  
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În 22 iulie 1977 m-am angajat ca muncitor necalificat, în carieră, 

la suprafață cu 1300 - 1400 lei. Muncitorii calificați aveau la 

salariu 1600 – 1700 lei. Cu o pereche de pantofi în plus pe lună.  

 

C.V.Ș.: Aveaţi sau nu contactul cu strainatatea (radio)? Cum? 

C.Ș: Nu aveam voie. Dar ascultam pe ascuns Europa liberă. Nu 

aveam voie să discutăm. Aici era situația. Era considerat un post 

care e dușmanul comunismului, prin faptul că ei vedeau 

nedreptățile făcute la libertățile sociale și vorbeau despre 

represiunile asupra unor oameni de artă, de cultură care vedeau 

libertatea umană în alt fel. Eu eram de acord cu libertatea asta 

închisă, fiindcă mă născusem în ea, în familie nu aveam idei 

liberale privind societatea capitalistă și nu aveam altă alternativă. 

Nu știam de democrația din capitalism și acceptam societatea în 

care trăiam ca ceva ideal și bun că nu am avut altă alternativă. 

 

C.V.Ș.: Cum priviţi acum viata în comunism la 25 după 

revoluţie? 

C.Ș: După 25 de ani percep comunismul cu bune și rele. Dar 

parcă acum sunt mai multe rele decât bune. Bune în sensul că 

fiecare copil, fără condiție materială, dar care era o capacitate 

învăța și muncea putea să ajungă în societate bine, să se 

realizeze. În prezent nu mi e așa. Copilul cel mai bun de la țară 

sau de la oraș dacă nu are un sprijin material pentru mai departe 

în școli se pierd. Sau termină o facultate și nu gasețte un loc de 
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muncă și nu poate să se întrețină și singura cale care le mai 

rămâne e străinătatea.E foarte prost conceput sistemul acuma. 

 

C.V.Ș.: Credeți că o revenire la comunism ar aduce beneficii? 

Daca da, va rugam sa le descrieți! 

C.Ș: Nu. A fot o societate care a avut și necazurile ei, dar nu se 

poate reveni la o societate care ea închisă. Am intrat într-un 

sistem deschis, într-un sistem european iar sistemul acesta 

trebuie să meargă înainte. 

 

C.V.Ș.: Au existat aspecte pozitive sau negative care v-au 

marcat in perioada comunista? 

C.Ș: Da, au existat. Aspecte pozitive care m-au marcat, a fost 

evoluția de la copilul sărac, ne într-ajutorat, care a ajuns un 

inginer bine pregătit profesional, cu idei bune pentru a putea 

munci, iar ca aspect negativ aș putea menționa întâmplările cu 

oamenii care, pentru a nu plăti pentru o greșeală deveneau 

turnărori la poliție. 

 

C.V.Ș.: De ce credeți că a cazut regimul comunist?  

C.Ș: Regimul comunist a căzut pentru că a ajuns la o 

contradicție. Relațiile de producție și forțele de producție erau în 

contradicție. O altă situație a fost aceea infiltrării dezinformării. 

A intervenit foarte mult minciuna în viața socială a oamenilor. 

Secretarii de pardid raportau niște producții fantastice de mari în 

raport cu realitatea. Probabil erau puși de factorii superiori, de 
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conducerea partidului sau, probabil, erau plasate minciuni ca cei 

de sus, să îi lase în pace pe cei mici care erau incapabili. 

Producții mari raportate erau la grâu și la porumb, în sectorul 

zootehnic, iar de sus veneau cu o anumită planificare, cu anumite 

contracte de export. Produsele agro erau căutate.  

 

C.V.Ș.: Dacă ați fi avut ocazia sa aduceți modificări modului de 

funcționare al regimului, ce ați schimba? 

C.Ș: Aș fi trecut spre un comunist liberal, cum a făcut Tito. A 

dat libertate oamenilor de a se mișca, și a avut capacitatea să 

analizeze faptul că acolo unde omul se naște, se va întoarce 

mereu înapoi, ca furnica la mușuroi. 

 


