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IV.    MEMORIA ORALĂ. INTERVIU DESPRE COMUNISM 
 

 
INTERVIEVATOR:  
„Bună ziua. Vă mulţumesc pentru că aţi acceptat să ne acordaţi câteva minute  pentru a ne 
răspunde la câteva  întrebări  despre perioada  comunistă pe care aţi trăit-o…” 
 
PERSOANA INTERVIEVATĂ: „Bună ziua. Vă voi răspunde la întrebări, chiar dacă este o 
perioada pe care nu o rememorez cu plăcere…”    
 
I: „Care este părerea dumneavoastră despre comunism, acum ca aţi văzut şi cum se trăieşte în 
democraţie? 
 
P.I.( Surâde nevos, din simplul motiv că pentru el, ca şi pentru majoritatea românilor, 
comunismul a însemnat  o perioadă de suferinţă îndelungată): 
,,Democraţia...democraţia… este cea care ar trebui să guverneze omenirea. Ea ar trebui să stea 
la baza întocmirii principiilor ce guvernează întreaga lume. Comunismul a adus mult rău 
României, a fost o perioadă nefastă pentru ţară şi urmările se văd şi astăzi, pentru ca România a 
decăzut enorm. Comunismul a lăsat atât de multe cicatrici, încât nici n-ar mai trebui 
amintit!Democraţia este viitorul omenirii, sper…” 
 
I: „ Ce vă amintiţi despre turnători, despre activiştii de partid sau  despre securişti. Eraţi 
conştient de existenţa lor, v-au afectat acţiunile lor în mod direct?Pe dumneavoastră, pe  familia 
dumneavoastră?  
      
P.I. (După mimica feţei şi îndărjirea cu care vorbea se vedea că amintirile îi repugnau): 
,,Securiştii, ca şi turnătorii erau tot timpul cu ochi-n patru, cu privirile mereu fulgerătoare şi 
aţintite asupra tuturor, încercând să-i descopere pe cei care prin comportament sau vorbe nu se 
supuneau partidului şi statului. Era o relaţie pradă-prădător,  foarte chinuitoare pentru pradă,  
plăcută (probabil) pentru prădător. Făcând o comparaţie cu o operă cunoscută „Alexandru 
Lăpuşneanul” şi în acelaşi timp făcând haz de necaz, aş putea spune că …noi nu-i voiam pe ei, 
dar ei ne voiau pe noi.  
Insă atât activiştii, cât şi turnătorii erau nişte ipocriţi. Acţionau… pentru  dezvoltarea orânduirii 
socialiste şi pentru o egalitate  înţeleasă numai de ei… Şi cine îndrăznea să-i contrazică?! 
Cine erau activiştii? Nişte unelte de partid ce propovăduiau orbeşte ideologia comunistă… 
Creaturi guşate, hidoase, care trăiau opulent în ciuda dorinţei trâmbiţate de Partid de a realiza 
un  sistem de egalitate socială, persoane pentru care  nu exista niciun neajuns,  trăiau 
îmbuibându-se, trăiau pe picior mare, privind distanţi şi cu o oarecare urmă de rânjet pe faţă la 
lumea ce se chinuia şi pentru raţia zilnică de  pâine.  
In mod direct nu am   avut de-a face cu ei. Nu eram important…pentru stabilitatea regimului.” 
 
I: „Ne puteţi povesti ceea ce ştiţi despre opozanţii regimului? V-aţi opus in vreun fel 
comunismului?” 
 



P.I. „Opozanţii politici ai P.C.R. au fost închişi în închisorile politice de atunci. Au murit multi, 
prea mulţi!!! De fapt au murit aproape toţi  cei care puteau să spună ceva coerent impotriva  
partidului unic…Cei care au rămas au fost puţini, iar vocea lor a fost înnăbuşită…”. Mulţi nu 
au îndrăznit să reacţioneze…” 
 
       
I.: „Legându-ne de ultima dumneavoastră afirmatie, ce ne puteţi spune despre cetăţenii tăcuţi ai 
României socialiste?” 
 
P.I.: (Se observă, în mod cert, că există amintiri neplăcute,  aducandu-şi aminte poate  că ei erau 
majoritari şi că nu puteau face nimic) 
„Cetăţenii tăcuţi eram noi toţí, membri de partid sau nu, noi cei asupritii, noi cei laşi…  Urâte 
vremuri!” 
 
I.:,, Şi totuşi…A existat o disidenţă, aparent firavă, dar a existat. Nu a putut deveni puternică din 
cauza aparatului sofisticat de represiune numit Securitate sau din cauza laşităţii, dar in cele din 
urmă vocea disidenţei s-a auzit.  
P.I.:  (Văd după mimica feţei că rememorează în continuare doar amintiri neplăcute): 
,,Da…Dizidenţii erau   privaţi de libertate. Arestaţi sau   izolaţi la domiciliu pentru că partidului 
îi  era frică de acest gen de persoane, pentru ca nu cumva să fie  „corupte” şi  altele. Era nevoie 
doar de executanţi,  de turmă, nu de persoane  care să judece, să se intrebe de ce aşa …  
Partidul făcea orice pentru a elimina ,,obstacolele’’ din calea  punerii în practică a ,,idealurilor 
poporului”… Din păcate  am auzit de dizidenţi doar după 1989. Posibilităţíle de informare  erau 
atunci foarte reduse…” 
I.: ,,Ce stiti despre activitatea diasporei, despre românii din exil?” 
 
P.I.: ,,Sincer? Stiam câte ceva din auzite. Ascultam, atunci cand era posibil, şi in mare taina, 
Postul de Radio Europa Libera. Aşa mai aflam despre ce se intamplă în Europa şi în lume. Nu 
prea des, e adevarat.  Pentru ca exista un sistem de bruiaj destul de eficient…In fine, au fost 
vremuri grele. Promit sa-ti raspund data viitoare mai …amănunţit. 
I.: „Explicaţiile dumneavoastră au fost lămuritoare şi vă mărturisesc că aţi reuşit să mă faceţi să 
mă bucur şi mai mult de actuala libertate pe care o avem. Sentimentele pe care le-aţi transmis 
sunt covâr- 
şitoare şi m-au făcut să reflectez mai mult la ceea ce se întâmplă  în societatea actuală.” 


