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Our investigation has as purpose reconstituting the daily life in the communism period
through the individuals who lived then, in order to identify and analyze the relationship
between �individual experiences and collective stakes� (Blanchet & Gotman 1988, 127).
Therefore through the means of oral stories about their past, using as guide a number of
interviews, we approached the social life of people, their attitudes, images and values.
The grid of the analysis, the theme we used for the analysis body of the investigation
is represented by the daily life during communism, in Drobeta-Turnu Severin. It
contains a nucleus of the social background in communism, and also strategies to avoid
social sanctions, solidarity in communism, commercial and traffic issues, strategies to
supply the expression under-development, livings and their effects, social events with
active witnesses, the mechanics urban space...
In essence, these interviews help us better understand the individual in his social space,
the trajectory of his life seen through the period. I approached the dynamics of social
life, meant to certify the fact that the subject �is quoted as witness of the history,
because the history is not made above, nor outside him, but through the individual and
with his contributions�. (Blanchet & Gotman, 1988, 119).

Introducere

Istoria oralã, prin tehnica sa narativã funda-
mentalã, biografie socialã/povestea vieþii,
consideratã de specialiºti o cale importantã
de lecturã a socialului prin vocea celor care
n-au avut cuvânt în istorie, cunoaºte, începând
cu ultima decadã a secolului trecut, o ascen-
siune remarcabilã ºi în spaþiul socio-antro-
pologiei româneºti contemporane, dupã
realizãrile valoroase ale ªcolii Sociologice
de la Bucureºti, în cadrul studiului monografic,
întrerupt dramatic. Stau mãrturie diversele
ºi numeroasele cercetãri româneºti de recu-

perare a memoriei prin intermediul istoriei
orale (din foarte bogata ºi diversa bibliografie
tematicã citãm aici doar cercetãrile din acest
registru metodologic care încearcã recupe-
rarea memoriei urbane: Nicolau&Popescu,
1999; Chelcea&Lãþea 2000; Rostás, 2002).

Precizãm cã am utilizat, pentru docu-
mentare, dupã cum se va observa, în primul
rând valorosul volum coordonat de prof.
Adrian Neculau, Viaþa cotidianã în comunism
(2004), precum ºi alte lucrãri importante
privind comunismul în România, în special
Verdery, K. Ce a fost socialismul ºi de ce
s-a prãbuºit el? în Vladimir Tismãneanu
(coord.), Revoluþiile din 1989. Între trecut
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ºi viitor, (1999) Cum era? Cam aºa... �
amintiri din anii comunismului [românesc],
C.A. Mihãilescu, (coord.), (2006), lucrãri
apropiate de tema studiatã de noi.

Designul cercetãrii

Principalul scop al cercetãrii de faþã, derulatã
cu mijloacele ºi tehnicile socio-antropologiei,
îl constituie studiul modului în care actorul
social individual îºi rememoreazã ºi îºi ana-
lizeazã viaþa cotidianã în timpul regimului
comunist, pe baza unor anchete de teren,
prin tehnica povestirii vieþii. Din perspectivã
analiticã, ne-am propus sã reconstituim aspecte
sociale caracteristice vieþii cotidiene din pe-
rioada comunistã prin cei care au trãit-o, în
sensul descoperirii legãturii dintre �expe-
rienþele individuale ºi mizele colective�
(Blanchet & Gotman, 1998, 127), aºa cum
se combinã ele în practicã ºi a reconstituirii
desfãºurãrii vieþii sociale, aºa cum a avut ea
loc în spaþiul sãu natural, pornind de la legã-
turile specifice subiectului � actor social.

Postulatul asumat al cercetãrii noastre este
reprezentat, în cuvintele lui Alexandru-Florin
Platon (2004, 30), de faptul cã microsocietãþile
cercetate în contextul lor �lasã sã se ghi-
ceascã, în exergã, conturul întregii societãþi.�
Fãrã a intra acum în detalii, subliniem cã ne-am
alãturat sociologilor ºi antropologilor care
susþin cã �povestirea vieþii este un instrument
important de cercetare socio-antropologic�
(Bertaux, 1976, 4), subiectul fiind �...citat
ca martor al istoriei, întrucât istoria nu se
face nici de sus, nici în afara lui, ci prin el ºi
cu contribuþia lui.� (Blanchet & Gotman,
1988, 119).

Pentru aceasta, am propus subiecþilor,
prin interviul comprehensiv (Kaufmann,
1998), o incursiune biograficã, înregistrând
în decursul anilor 2005-2006, într-un cadru
natural, un numãr de 21 de relatãri prin care
am avut acces la date despre viaþa socialã a
subiecþilor în timpul dictaturii comuniste ºi,
deopotrivã, la practicile, atitudinile, repre-
zentãrile sociale ºi valorile pe care intervievaþii
le asociazã acesteia. Am selectat 13 biografii
sociale astfel încât sã ofere o imagine amplã

a vieþii cotidiene din Severinul deceniilor
din perioada comunistã ºi a modului de a se
raporta azi la istorie ºi la propriul lor trecut.
În acelaºi timp, am urmãrit ca povestirile
vieþii sã fie cât mai bogate în informaþii ºi
expresive prin trãirea intensã a subiectului
în legãturã cu cele relatate.

ªapte dintre subiecþi sunt de sex masculin
ºi ºase de sex feminin, toþi fiind severineni
de la naºtere. Generaþia investigat\ este exclu-
siv a celor nãscuþi înainte de 1944, media
de vârstã a celor intervievaþi fiind foarte
ridicatã, respectiv 70-90 de ani. Toþi sunt
pensionari, trei cu studii superioare, ºase
au absolvit liceul, iar patru au studii pri-
mare. Preocuparea esenþialã a fost �alegerea
judicioasã� a subiecþilor ºi nu constituirea
unui eºantion în sensul clasic al termenului,
deoarece, cum a arãtat Kaufmann (1998,
232) în cercetãrile calitative este �nepotrivit�
(s.a.) sã vorbim de aºa ceva, �deoarece conþine
în sine ideea de reprezentativitate ºi de
stabilitate�.

O analizã calitativã a biografiilor
sociale: axe tematice

Parcurgerea tuturor interviurilor transcrise
ne-a permis, în cadrul analizei de conþinut,
izolarea unor axe tematice/teme discursive/
categorii de conþinut specifice (Lieblich et
alii, 2006, 176), în jurul cãrora se arti-
culeazã variabilele discursului memorial.
Evidenþiem, în continuare, teme ºi structuri
specifice mãrturiilor memoriale a celor
care au traversat perioada comunistã în
Drobeta-Turnu Severin. În acest context,
precizãm cã numeroasele fragmente citate
din textele memoriale înregistrate sunt invocate
ca dovadã empiricã a unui anumit mod de a
cunoaºte realitãþile sociale din epoca comu-
nistã, dovadã empiricã �neconstând � dupã
cum s-a subliniat în repetate rânduri în
cercetãrile calitative de acest tip � în tablo-
uri statistice, ci în fragmente� (Mucchielli,
2002, 391) din textele actorilor sociali supuse
analizei.
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Controlul social în comunism. Fricã,
intimidare, teamã, suspiciunea cã cel de lângã
tine ar putea fi informator, trãiri care duceau
la modificarea comportamentului social normal
ºi, deopotrivã, la o marcantã destructurare a
interiorului personalitãþii, fãcând imposibilã
gândirea independentã ºi acþiunea. Mai recent,
Marino (1996) a arãtat cã în România a
funcþionat o �instituþie a fricii� perfect orga-
nizatã. Unii dintre ei au trãit chiar drama
anchetelor derulate în localitatea de rezi-
denþã, Drobeta-Turnu Severin, dar ºi la
Craiova, iar apoi la Bucureºti. Aceste mici
relatãri sunt profitabile ºi pentru realitãþile
concrete din epocã, aduse acum la luminã.
Astfel, ele lasã sã transparã cã Securitatea
urmãrea nu numai opozanþii politici; erau
consideraþi indezirabili ºi cei care, prin tre-
cutul lor, puteau fi ostili, sau cei care, prin
legãturile lor cu persoane din cadrul mi-
graþiei, aveau �deschidere� spre þãrile capi-
taliste, constituind, deopotrivã, inamici care
puteau ameninþa sistemul politic românesc.
Doi dintre subiecþii intervievaþi au precizat
cã au avut de suferit în urma activitãþii derulate
de Securitate. Unul dintre ei a fost anchetat
cu privire la corespondenþa cu persoane domi-
ciliate în strãinãtate, iar celãlalt s-a simþit
urmãrit în permanenþã, �trãgând ponoasele
legãturii tatãlui sãu cu familia regalã�. Amân-
doi au mãrturisit cã au trãit un puternic senti-
ment de marginalizare socialã din cauza tre-
cutului lor, chiar unele rude, vecini, colegi
apropiaþi, refuzând sã aibã legãturi cu ei.

�Tatãl meu îmi povestise multe� Tatãl
meu a fost militar de carierã: «Mâine, poi-
mâine, sã zicem, puteþi sã mã împuºcaþi acia,
nu curge decât amãrãciune cã mor de inimã
rea». Sã zicem cã ar fi o întorsãturã, îmi pun
ºi problema asta în faþã, trebuie sã vã omoare
neapãrat cã aþi avut, poate, soarta... v-a
trimis la acest serviciu, n-aþi mai fi fost
capabili de nimica aproape? Dacã el m-a
iubit, îmi povestea, dar aºa, cu lacrimi în
ochi, cã nu avea la cine��

Dar faþã de dumneavoastrã, în timpul
anchetei, cum se comportau cei de la
Securitate?

�Ca sã îþi spun p-a dreaptã, mã înjurau.
Am luat la înjurãturi�

În �80, îþi jur, acesta mi-e semnul crucii
cu focu..., în �80, pânã sã moarã tata, cã pe
cinºpe martie am fost duºi la Bucureºti, la
Securitate, de vreo trei ori pe zi [ne-au
anchetat]! Mã întrebau: �Cum nu ºtim,
cutare ce fãcea?�. Primele plicuri [primite
din Israel] au ajuns nedesigilate, ºi dupã acea
mi-am dat seama cã le citea Securitatea. [...]
Înainte de a muri taicã-miu [...] sunt chemat
la..., cum era atuncea, la B.O.B., ºefu� orga-
nizaþiei, ºi îmi pune hârtia în mânã, dupã ce
fusesem dus cu ãl bãtrân de atâtea ori la
Securitate, cã sunt�, contractu� meu [de
muncã] la Salvare mi s-a terminat, ºi sã mã
gândesc spre o recalificare. Vã daþi seama...
absolvent ºi eu la ºaptiºpe ani jumate la
renumitu� liceu Traian�� [S9]

Aþi lucrat la telefoane, cum era ascultatul
telefoanelor?

�Da, de ce sã mint cã nu, îþi spun sincer,
ºi acum suntem înregistraþi, dar tehnologia a
evoluat ºi nu se mai poate observa; întreru-
perea convorbirii pentru a fi mutatã pe înre-
gistrare este acum de ordinu�, nu ºtiu dacã
exagerez, miimilor de secundã, atunci pur ºi
simplu se bloca convorbirea pentru câteva
secunde pentru a fi trecut pe magnetofon, ºi
dupã aia pe ce am mai înregistrat noi.� [S1]

�[...] îþi spun sincer, mi-era fricã sã
glumesc cu bãrbate-miu în casã cã era cadru
al armatei... nici nu ºtiu unde puteai sã te
trezeºti... Eu, acuma, na, fiecare avem defec-
tele noastre, sunt mai slobodã la gurã, ca
femeile, ºi îi era, simþeam eu aºa, ºi lui fricã
sã povesteascã ceva de la servici�... care
este considerat secret al armatei... De multe
ori prefera sã tacã, eu îi povesteam, dar el
tãcea mai mult. Tot timpu� îi reproºam cã
stã ca momârlanu�, nu scoate nici o vorbã...
Dar a fost bine aºa, nu am fost chematã la
Securitate, el da... a murit ºi nici acuma nu
ºtiu de ce.� [S6]

�Era un calvar [...] ca sã-þi zic aºa, pe
înþelesu� tãu, dacã spuneai o glumã, mãi, îþi
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vine sã crezi?... dacã spuneai un banal banc,
cum spuneþi voi acu� cu Bulã, mãi, un simplu
banc, nu cine ºtie ce, te trezeai chemat la
Securitate. Ajunsese un calvar, frica de a
trãi în comunism.� [S4]

Dintre cei 13 intervievaþi, ºase dintre ei
ºi-au asumat colaborarea cu Securitatea, an-
trenându-se liber în aceastã discuþie, iar restul
de ºapte au ocolit acest subiect de discuþie
sau au avut un discurs reticent. Fãrã a fi
întrebaþi de intervievator, cei ºase ºi-au jus-
tificat gestul prin presiunile politice ºi profe-
sionale. Au adãugat cã nu au cauzat vreun
rãu celorlalþi, potrivit propriilor lor valorizãri,
ºi cã nu au profitat de avantaje materiale.
Sentimentul culpabilitãþii unor astfel de fapte
sociale nu transpare, putând, eventual, explica
aceastã stare prin contextul ideologic în care
indivizii au socializat cãci, a arãtat Neculau
(1999, 148), �într-un anumit sens, individul,
prin biografia sa, este «prizonierul» mediului
sãu cultural ºi ideologic�. În schimb, recu-
nosc cã ei sau alþii aflaþi într-o situaþie
similarã au beneficiat de mãrunte facilitãþi
socio-profesionale:

�Eram la poartã [la serviciu], eu ºi
domnu�..., om bun... spuneam un alt banc
[cu Ceauºescu]... din nou la Securitate... ºi
zãu, ºi tu ºtii cã eu când spun zãu e zãu, cã
era un om cumsecade. Oamenii ziceau cã a
ajuns director cã era cu ãºtia de la Securitate,
ºtiu eu dacã-i aºa...� [S2]

�Sã ºtii cã ãºtea-s lucruri, cum sã-þi zic
eu, delicate...�

Cum adicã?
�Pãi nu se prea vorbeºte despre aºa ceva,

toatã lumea ºtie, da� nimeni nu vorbeºte...
Puþini au fost cei care nu au avut probleme
cu Securitatea... te urmãreau, te prindeau
cu ºtiu eu ce mâþã-n sac ºi haþ... îþi trimiteau
invitaþie (cu o voce ironicã).... era jos, la
Poliþie. Dacã vorbeai cu ei ºi le spuneai ce te
întrebau, le semnai declaraþiile, era bine...
nu te bãteau sau alte minuni ce mai mint ãºtia
la televizor. Eu am colaborat cu ei, în ghilimele,
cum spun ãºtia, eram ºef de minã ºi eram

obligat... aveam pe galerie peste o sutã de
oameni, iar în abataj încã... nu mai ºtiu
câþi... eram în ochii lor [ai Securitãþii], nu
puteam sã stau în umbrã. De la ei aveam
casã, aveam servici, aveam familie...� [S12]

Despre modul concret în care au fost
recrutaþi ca informatori, numai unii dintre ei
au dorit sã descrie împrejurãrile. Respon-
sabilitatea conduitelor de atunci a fost, în
întregime, transferatã instituþiei ºi sistemului
comunist, nefiind asumatã de cãtre individ,
fapt ce are fãrã îndoialã explicaþii psiho-
sociale multiple. De pildã, un intervievat a
rememorat strategia folositã pentru recru-
tarea sa:

�Ce era sã fac, m-am trezit cu ei pe cap.
Eu eram tânãr, d�abia terminasem Politehnica,
am primit repartiþie la poºtã... m-au repar-
tizat la poºtã... eram nou pe post, nu ºtiam
pe nimeni. Am fãcut ceea ce am crezut de
cuviinþã atunci, eu nu am pârât nici p-ãl de
sus, nici p-ãl de jos. De ce sã fac rãu la om?
Da� de semnat, cum zic ãºtia acum cu ...
asta... de semnat am semnat... cum îl cheamã
mã? ... am semnat cu «diavolu�».� [S1]

�ªtii cum te luau, sã vezi, aºa, ce strategie
aveau...[informatoarea râde.]... te chemau
pentru ºtiu eu ce: «Ce, cum nu ºtii ce au
fãcut cutare ºi cutare? Îþi baþi joc de noi,
scrie cã te ia mama dracu�...» ºi scriai... cã
tu erai unu�, ei erau vreo trei-patru... ºi îþi
gãseau þie buba... ºi dacã nu erai de vinã, tot
erai de vinã: «De ce nu ai venit sã raportezi,
îþi dai sama, tovarãºã, cã se prãpãdea þara...
dacã nu se afla de cutare ºi cutare...» ªi aºa
începea povestea...� [S2]

Represiunea politicã în comunism.
Reprimarea prin violenþã, la nivel de vizi-
bilitate, a celor care au aparþinut altor grupãri
ideologice decât cele comuniste este stãruitoare
în memoria subiecþilor. De pildã, unul dintre
subiecþi îºi aminteºte scena împuºcãrii unor
legionari din Severin, la marginea oraºului,
lângã groapa de gunoi, semnificând etiche-
tarea acestora drept gunoaie. Localnicii erau
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încurajaþi sã fie martori la astfel de repre-
siuni dure cu scop demonstrativ, pentru a
înfrânge orice inamic politic. Asemenea
atrocitãþi au rãmas într-adevãr în memoria
oamenilor, biografiile sociale culese fiind o
probã semnificativã în acest sens.

�Era Gãrdãreanu, era legionar... ºi am
avut ocazia sã iau parte... ne-au chemat de
la servici, îl arestaserã, atât pe fatã cât ºi pe
bãiat cã intrasãrã în garda legionarã ºi când
au venit la putere [comuniºtii]... a fost îm-
puºcat Gãrdãreanu, cu nu ºtiu câþi asociaþi,
aliaþi de-ai lui aciia, la Podu ªimian... erau
pe mal... era un mal, aºa... ºtii... cum e
acum Poliþia Comunitarã, pe-atunci erau jan-
darmii, ºi jandarmii aveau o uniformã pe
albastru, nici bleumarin, dar nici bleu... pe
un albastru... asta era culoarea la uniformã
în jandarmerie... ºi ãºtia îi prinsaserã pentru
cã ãºtia îi pãza contra unui ordin. Au fost
împuºcaþi... din familia asta [...] unu� din ei
a fost împuºcat, în public, ºi unu� a dispãrut,
nu ºtiu cum s-a dus de nici dracu� nu mai
ºtie de el... i-a împuºcat acolo, unde se face
cotitura, pe la gunoaie... Pe mal, erau, aºa,
cu faþa la pãmânt, cu mâinile legate, pe burtã
ºi împuºcaþi în cap. Noi, toatã populaþia
oraºului mergeam acolo ºi n-aveam voie sã
vorbim, sã eschivãm ceva, eram pãziþi cu
arma în poziþie de tragere... Armata ne pãzea
ºi ne lãsa sã ne ducem, asta a fost pentru ei
ca sã bage ºi o fricã în populaþie, o propagandã
ca sã vadã cum ajungeau legionarii, asta era
imediat dupã patruºcinci.� [S11]

Ce nu puteþi uita, care este prima imagine
care vã vine în minte când spuneþi �comu-
nism�? �Eu, þi-o spun din suflet, nu mai
ºtiu cu exactitate, ºi nu vreau sã spun
prostii..., unde am intrat în casa aia [în
clãdirea Securitãþii], am zbierat o datã, în
casa aia, pereþii ziceai cã sunt vopsiþi cu
vopsea roºie, când acolo era sângele la vreo...
nu ºtiu câþi oameni, erau împuºcaþi. Ce au
fãcut nu ºtiu, dar se vedea în perete gãurile.
Totu� era cu roºu, pânã ºi tencuiala cãzutã,
cemuru� ãla dintre cãrãmizi, cum îi zice?�
[S10]

Viaþa profesionalã ºi cariera. Viaþa profe-
sionalã ºi cariera subiecþilor, în timpul comu-
nismului, dupã cum rezultã din relatãrile
intervievaþilor, a fost marcatã de politic, pe
de-o parte, în sensul refuzului unor munci
potrivite nivelului profesional ºi pe de altã
parte în sensul blocãrii accesului la învãþã-
mântul superior. Acelaºi factor politic este
vãzut de subiecþi ca responsabil în preju-
dicierea dinamicii profesionale. O trãsãturã
care se desprinde frecvent se referã la scãzuta
mobilitate profesionalã:

�Mie mi-a pãrut rãu cã am fãcut [meseria]
asta, dar datoritã factorului politic... tata
fãcea parte din armata veche [...] eu nu am
putut decât sã fac medicina, voiam ºi eu
drept, da� nu am avut voie. Pe atunci nu
ajungeai sã studiezi drept, sau cum faci tu,
sociologie, decât dacã aveai dosar curat...�

Adicã...
�Adicã... cum sã spun eu... sã nu fi fost

politic decât de-al lor, dobitoci din ãºtia, cu
o linie din asta... bolºevicã. Dacã erai fiu de
om respectat pe vremea aia, nu aveai voie sã
faci decât te miri ce...� [S5]

�S-a terminat rãzboiu�... s-a terminat, a
venit 23 August ºi a venit..., mi-am vãzut de
ºurubu� meu, cheia mea, mi-am vãzut de
treabã pânã când m-a pensionat...� [S5]

�30 de ani am lucrat la [Restaurant]
«Drobeta», din... uite cã nici nu mai ºtiu de
când... din... �65 cred, pânã acuma, când
m-am pensionat ºi s-a ºi închis, cã atuncea
s-a ºi închis la «Drobeta».� [S6]

Propaganda în comunism. Sistemul prin
care se promova ideologia comunistã este
inegal surprins de intervievaþi. Totuºi, unele
accente de nemulþumire sunt acum rostite
explicit de cãtre respondenþii noºtri, care
mãrturisesc cã nu aveau cum sã nu perceapã
diferenþa, �minciuna� dintre perspectiva tri-
umfalistã despre viaþa cotidianã a oamenilor,
conturatã politic ºi ideologic, ºi viaþa lor
de zi cu zi devenitã tot mai insuportabilã.
Cãile de propagandã, intensitatea tot mai
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mare a acesteia pentru spãlarea sistematicã a
creierelor, sunt evocate de înºiºi intervievaþii
studiului nostru: comunicare în masã (scrisã
ºi vorbitã), învãþãmânt ideologic de partid,
studii la �universitatea politicã ºi de con-
ducere�, ºedinþe de partid cu informãri
politice în care se prezentau cuvântãrile
lui N. Ceauºescu, rapoartele la congrese,
hotãrârile din cadrul acestora, ideile care
formau conþinutul mitingurilor sale în faþa
mulþimilor. Tot ei mãrturisesc cã nimeni �nu
mai credea în ce ne ziceau�, starea de spirit
care se deduce fiind una de indiferenþã ºi de
supunere, de fapt �o desfiinþare a indivi-
dului ca persoanã moralã� (Neculau, 1999,
146):

�Veneau... da� dracu� mai ºtie ce ne
spuneau ei atunci? [...] Era cu pionerii ãia,
sau cum mai era atuncea... «Trãiascã partidu�,
partidu� e-n toate...»� [S10]

�Ne mai chemau pe la ºedinþe de partid,
fãceam ore de educaþie politicã... nu mai
ºtiu cum îi zicea... Numai filozofie nu mai
fãceam eu cu copiii ãºtia...� [S4]

�Ne spunea: «Ãstã-i Tatãl vostru care
v\ dã vouã pâinea cea de toate zilele». O
datã, de douã ori, am rãbdat, da� copil, ce
aveam, ºapte ani, ºapte ani ºi câteva luni,
nici nu mai ºtiu�. zic: «Nu te supãra, dom-
nule director�» cã eu nu am putut sã suport
niciodatã tovarãºe, pãi tovarãº ori eºti la un
furt, ori la o afacere, nici un caz, pãi ce
tovarãº eºti tu cu mine? ºi zic: «Domnule
director, eu nu ºtiu decât un tatã care îmi
aduce mie pâinea mea de toate zilele.»� nu
mai suportam, îmi venea... totuºi, copil,
copil...� [S3]

�Pânã noaptea târziu, era unu� care ne
fãcea ºedinþã, se þinea le [Liceul] Energetic,
ºi ne spunea ce se vorbea la Bucureºti. Îmi
aduc aminte cã odatã, prin optzeºapte, a fost,
pânã�n Revoluþie, a fost la Bucureºþi, nu ºtiu
ce dracu� [...] ºi ne-au þinut pân� la unºpe
noaptea, de credeam cã mor acolo...� [S2]

Ce vã ziceau în prelegerile acelea, vã
amintiþi?

�Cât de bine trãim, ca sã muncim sã pro-
spere þara... aºa am apucat eu anii ãia...� [S9]

Corupþia în comunism. Promovarea profe-
sionalã pe principii nonmeritocratice, accesul
facil la bunuri de larg consum în contextul
penuriei cronice de bunuri, diverse �aranja-
mente�, strategii de evitare a sancþiunilor la
nivel instituþional, necinstea, furtul siste-
matic de la locul de muncã sunt valorizate ca
un mod de viaþã deloc imoral ºi ilegal. Toate
acestea rezultã din mãrturiile directe ale res-
pondenþilor noºtri, erau vãzute ca forme de
contrapunere la injustiþiile de atunci ºi, deo-
potrivã, ca forme mulate pe un sistem corupt
în sine. Complicitãþile multiple, corupþia
generalizatã au creat o solidaritate organicã
�perversã� care susþinea astfel manifestãri
în câmpul social:

�...furau ãºtia la abator, acolo jos, la
Dunãre, de nu ºtia nici dracu� cât mai furau.�

Chiar ºi dumneavoastrã?
�Luam ºi eu, de ce sã nu iau, doar nu

eram mai proastã? Þiu minte cã a venit unu�
mare, de la partid ºi a cãrat cu Dacia, atunci
erau Dacii din ãlea, 1310, albe..., a umplut
porbagaju�, numa� muºchi... luam ºi noi ce
mai prindeam, ce ne mai rãmânea...� [S6]

�Bãrbate-miu a luat niºte rulmenþi de la
uzinã..., ce-o face cu ei, nu ºtiu?... Numai
ce-mi ocupã terasa, o sã-i dau la fier vechi.
Era un inginer, unu [...], care lua pentru
casã ciment, ce-i mai trebuia omului ºi ãºtia
mici i le cãrau, le dãdea ºi lor câte ceva, sã nu
se supere, ... luau de toate, rulmenþi, fier
beton, tot ce le cãdea... la uzinã era destul.�
[S7]

�Mi-au furat cablurile de transmisii de la
Poºtã... ce fãceau cu ele nu pot sã ºtiu��

Chiar dintre salariaþii instituþiei?
�Tot ãºtia d�aici, cã doar nu veneau ãia

d-afarã, cã nu ºtiau cum sã-l demonteze...
noi ºtiam cine, dar eram colegi, nu?... Doar
nu puteam sã ne dãm în gât unii pe alþii� [S1]
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�...erau ãºtia care se îmbãtau ca porcii ºi
mergeau cu maºina.�

Chiar aºa?
�Da, nu le fãcea nimic, nici naiba, cu-

noºteau te miri pe cine de la judeþ ºi scãpau
basma curatã. Parcã acuma nu-i la fel?�
[S8]

Stãteaþi la coadã atunci?
�Da� de unde... la mine în familie nu...

nu, eu þi-o spun, eu nu vreau sã mã laud, am
avut un statut privilegiat... ºtii... la mine
tata era cel mai mare fermier din câþi o sã se
nascã, pentru cã era medic veterinar la o
fermã...�

Adicã?
�Era omu� medic veterinar la un C.A.P.,

era medic de circã... ºi la C.A.P. erau ani-
male ºi luau ºi ei, da� cine nu lua, poate cã
nici furt nu era considerat cã dacã nu erau...
nu se considerã furt. Eu sã mor de foame,
sau cum? Lua toatã lumea, da� cum.� [S13]

�[...]furam sistemu, ºtii? Sistemu�... care
sistem mã fura pe mine ºi uite aºa, ºi era
toatã lumea mulþumitã... sã furau unii pe
alþii, aºa-i... ºi acuma ne furãm unii pe alþii,
tot timpu�, tot timpu�. Pânã vei ajunge tu de
vârsta noastrã, ohoo... pânã nu dispar oamenii
care acum au cinzãci de ani, în þara asta nu
va fi omenie.� [S13]

�Ãsta a fost numa� pe linie politruc, aºa
a devenit el comandant ºi... uite cã a luat,
poate, locu� unuia care era mai bun.�[S5]

Rememorãrile informatorilor reliefeazã
corupþia ca principala sursã de gestionare a
activitãþii instituþionale. Astfel, pentru a bene-
ficia de un anumit �serviciu� oferit legal/
ilegal, oamenii erau nevoiþi sã se ducã cu
�plãsuþa ºi pilele la centru, la partid� [S12],
adicã la persoane recunoscute ca având un
prestigiu social/politic:

�S-a dus fata acolo ºi s-a întâlnit cu un...
cred cã secretaru� organizaþiei de bazã era...
ºi bunicu� dumnealui a fost foarte bun prieten
cu tata la Hinova, când era tata jandarm, ºi

a întrebat-o ce-i cu ea, ºi a povestit «Uitaþi,
ne demoleazã...» aºa, aºa... o sã ne dea un
apartament mic ºi atuncea i-a sugerat ideea:
«Ia spune, te rog, cã mama ta lucreazã la
Policlinicã... nu poþi sã scoþi un certificat
mamei tale?... cã-þi dau o camerã, ºi mamei
tale o camerã». «Unde bagi tu atâtea lu-
cruri?... ai nevoie de camere ºi plus de-asta
în zonele unde se dau sunt camerele mici.»
Atunci fata a spus cã nu trebe nici un fel de
intervenþie cã noi avem un certificat cã mama
are gradu unu de invaliditate cu însoþitor...
«Foarte bine, deci te urci în tren, te duci la
domnu� cutare, ºi spui cã ai sã-þi faci etaj la
casã, sã supraetajãm casa ca sã nu vi-o de-
moleze ºi te duci la... nu ºtiu ce inginer, i-a
spus... undeva la sfat, cum era pe timpu� ãla,
aicea ºa, ºi îi ceri ãstuia cã am zis eu sã-þi
dea un certificat precum casa suportã sã fie
etajatã.» Au venit la faþa locului, s-au uitat,
ºi i-a dat actu� ãsta, prin domnu� ãsta, ºi a
plecat fata la Bucureºti, da� n-a putut sã facã
nimic. Când a venit aicea, a luat aprobare,
da� ºi asta tot prin domnu� ãsta de care-ºi
spusãi, ca sã ia, cu actele care-i spusasã...
sã-i dea apartament cu trei camere.� [S2]

�Bunã ziua, sunt colonelu�, uite cã nu
mai ºtiu... sunt de la Buzãu, de pe melea-
gurile prim-secretarului, tovarãºului...�
Zice [portarul de la primãrie]: «Sã dãm
telefon!». A dat telefon: «Tovarãºul studii
la universitatea politicã ºi de conducere [...],
comandant de la linia de pompieri de la
Buzãu, a venit pe linia lui profesionalã sã
treacã ºi pe la dumneavoastrã.» Vai de capul
meu, el [prim secretarul sfatului popular] a
coborât jos: «Nepotu� meu, copilu� lu� sora lu�
nevastã-mea... haideþi sus...» Era ca ºi acuma,
cafeaua, bãutura, e cu sistemu� de partid, eu
n-am prins U.T.C.-ul, nici P.C.R.-ist n-am
fost, asta a fost situaþia. [...] «Uite, mã,
nevasta lui este asistentã pe salvare, el bran-
cardier, de treiºpe� ani depune cereri peste
cereri ºi tot timpu� i se spune cã nu sunt
locuri [vacante, în oraº]». Eu la fiecare cerere
o puneam pe aia [din urmã]. «Bine!» Puse
mâna pe telefon la Direcþia Sanitarã: «Nu
mã intereseazã, oriunde ar fi, directoarea
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M. sã fie la tovarãºu� prim secretar!» Asta a
fost! [...] «Din momentu� de faþã, douã zile
ai la dispoziþie, tovaraºã M., dacã omu� ãsta
vine ºi îmi spune cã [nevasta] nu e angajatã,
[unde] are el preferinþe, el pune condiþiile,
tu ºtii cum se lucreazã...» Zicea M. de acolo,
sã se arate, acuma... cu altã voce... zice:
«Aveþi vreo preferinþã, unde sã o încadrãm,
aici în oraº?»� [S5]

Strategii de aprovizionare ca expresie a
penuriei cronice de bunuri. Tema priva-
þiunilor se regãseºte, sub diverse forme, în
toate povestirile indivizilor, dar aflãm cã �de
foame nimeni nu muri� cã �frigiderele erau
pline�: statul la coadã pentru produse de
primã necesitate (hranã ºi îmbrãcãminte),
raþia zilnicã, în unele perioade, la alimentele
de bazã (pâine, lapte, ulei, zahãr, carne).

Deci în Severin gãseai...
�Salam de Sibiu�, �ªuncã de Praga�,

�Kent�, cafea, tot, tot, tot... care era deli-
catese pe timpul lu� nenorocitu� ãsta [se gãseau
în Drobeta-Turnu Severin], dar tu ca român
nu puteai sã te duci sã cumperi pentru cã nu
aveai voie cu valutã...�

Dar dacã aveai valutã puteai sã cumperi?
�Pe riscu� tãu, sau aveai o cunoºtinþã, sau

puneam cetãþenii care erau sârbi, sau mai
ºtiu eu ce, înþelegi... Dar gãseai, acolo gãseai
blugi, acolo gãseai alain-delon [...] erau case-
tofoane, frigidere, congelatoare... [...] venea
ãla, strãinu, sã-þi cumpere, îþi spun erau niºte
bani canalizaþi, era foarte simplu... Nu se
ducea toatã lumea, înþelegi, eu am fost, de
exemplu... filam þigãri, luam nu ºtiu ce...
aveam Kent... luam numai Lucky Strike,
þigãri sârbeºti, ºi aºa mai departe... Kent
mai aveam eu, luam la negru, dam Kent
sã-mi rezolv treburile ºi mã mulþumeam sã
fumez altceva...� [S13]

Pe fondul dificultãþilor de aprovizionare,
satisfacþia �prinderii� cãrnii, în special, dar
ºi a laptelui, uleiului ºi zahãrului este ºi
acum, în timpul relatãrii, retrãitã intens.
Aºteptatul la rând, o veritabilã îndeletnicire
a românilor, este perceput de unii dintre
subiecþi ca umilinþã, ca disperare:

�Cu cozile... am stat, foarte bine cã am
stat la cozi� ºi peste� Stãteam în faþã la
BIG, eu cu domnu� [...] de la I.I.R.U.C., el
ºi cu cumnatã-su erau cu încã trei, patru
persoane mai în faþã, la coadã, aicea [...]
fericiþi cã am obþinut, nu ºtiu ce.... era,
Paºti ori Crãciun, fiecare câte douã kile de
carne de cãciulã. Eram eu, soacra-mea ºi
nevastã-mea. Era raþia zilnicã la mâncare:
coºmar![pronunþã cu nãduf] N-am sã uit
toate astea ºi îmi apar ca elemente de coºmar
de atunci�� [S1]

�Stãteam la coadã, [...] parcã eram milogi,
cum stãm acum, la ãºtia, la farmacii. ªtiu cã
madam B. avea un pietroi pe care stãtea ºi
citea ziaru� la coadã, primea bani... cei care
n-aveau timp sã stea la coadã îi dãdeau bani
ºi stãtea la coadã pentru existenþã. O bãtea
sãraca ºi vântu� ºi frigu�, da� ea n-avea
treabã�� [S6]

�ªi noaptea la ora douã, mã îmbrãcam ºi
plecam la Hala de carne, în Hala «Radu
Negru», la BIG, aºa... ºi, [...] cineva mi-a
propus sã dau bonuri în halã, se dãdeau
bonuri la carne, se fãcea o coadã... era ba-
tiste pe cartele, era absolut tot [pe cartele]...
Aveam bani, dar nu aveam dreptu sã iau o
pâine, trecusãm la cornuri, ºi dacã aveai o
cunoºtinþã îþi tãia bonuri ºi îþi dãdea... dacã
aveai o cunoºtinþã îþi mai dedea câte-o pâine,
da� dacã nu, nu luai decât sfertu ãla care þi-l
dãdea.� [S3]

Pentru unii dintre subiecþi cozile sunt
vãzute ºi ca un factor socializant, chiar un
aducãtor de beneficii într-o epocã a penuriei
totale. Oricum, aºezarea la coadã constituie
una dintre amintirile cele mai proeminente ale
intervievaþilor. Mai mult decât atât, bãtrânii,
bãrbaþi ºi femei, prin povestirea lor lasã sã
transparã faptul cã, adaptându-se realitãþii,
ºi-au motivat acþiunile în beneficiul situaþiei
în care se aflau. (Lieblich et alii, 2006, 154).
Pentru câþiva dintre subiecþi, coada a generat
ºi forme de agresiune, dar ºi forme de solida-
ritate. Astfel, o femeie intervievatã avanseazã
aceastã idee, referindu-se la aºteptarea la
rând:
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�Nimic altceva [nu se gãsea]! Asta una
[o conserva de fasole verde], ºi a doua, când
am fost la Bucureºti, nu am gãsit, am mâncat
[numai] borcanu� de legume, vreo cinci lei
sau ºase lei..., ºi nu a vrut sã-mi dea o
jumate de pâine..., i-am arãtat buletinu� cu
delegaþie, nu a vrut, nu a putut sã-mi dea ºi
mie decât niºte biscuiþi... era pe cartelã ºi
mi-a spus cã n-are nici pentru abonaþi, cum
mã..., [cu o voce care trãdeazã mâhnire ºi
revoltã] o bucatã de pâine.., ºi cum sã-þi
descriu eu regimu ãla? [...]

Eu îþi spun sincer, când m-am dus ºi am
stat trei zile la programãri, trei zile ºi trei
nopþi, am stat trei zile ºi trei nopþi sã iau
butelie ºi m-am dus la sfârºitul lu� octom-
brie, cu cãrucioru cu lemne dupã mine, cu
ceainucu�, cu þuicã fiartã, bãi, nu te mint!
Erau buteliile legate cu lanþuri, cã doar nu le
fura nici dracu, cine dracu sã le ia?... da�
uite cã nu puteai sã stai sã le pãzeºti p-ãlea,
nu, cã uite cum a fost pe atunci, erau niºte
boºorogi... care stãteau acolo câte douã, trei
ore, ãia cu un kil de þuicã, noi eram cinci
ºase tineri..., ºtii?... ºi ziceau : «Uite cã
stau copii ãºtia, sã le aducem cã stau în frig,
niºte pãturi...» ºi na..., bun, plecam noi ãºtia
tineri, plecam dimineaþa ºi veneau ãºtia bãtrâni
pe zi ºi seara veneam iarãºi noi, pentru ce?...
pentru o butelie.... bãi, s-o încarci, nu s-o
cumperi!� [S13]

�Stând la coadã la pâine, Dumnezeu a
fãcut, [cã] am cunoscut o doamnã, ºi doamna
asta mã ajuta sã þin rându�... eu stãteam la
rând la pâine, sã zic, ºi ea la lapte. Dacã
venea prima maºina de lapte, fugeam eu la
ea, dacã venea pâinea, lãsa rând ºi venea sã-ºi
ia ºi ea, sãraca. Aºa era lumea pe-atunci, se
ajutau oamenii.� [S2]

�De bine, de rãu, stãteam acolo, la
coadã... spuneam mai o glumã, mai o bârfã,
ce sã-i faci, trecea timpul.� [S6]

Penuria generalã a condus � fapt sem-
nalat cu claritate de Florin Platon (2004, 32)
� în viaþa de zi cu zi la constituirea �unor
microierarhii sociale, în cuprinsul cãrora

poziþionarea indivizilor depinde de capaci-
tatea lor de a satisface, prin activitatea pe
care o desfãºurau sau prin funcþia deþinutã,
necesitãþile alimentare ºi de bunuri de lux
ale clienþilor�:

�Sã gãsea[u] greu alimentele astea, pâi-
nea..., pãi totu� se gãsea greu ºi atuncea
ajungeai la mâna unui dobitoc, vânzãtor. Ia
uite, ca sã luãm aºa, ca sã înþelegi, foarte
mulþi s-au îmbogãþit atunci: cã vindea la
alimentarã, cã vindea, nu ºtiu, la aprozar,
la..., trebuia sã pupi mâna la orice nespãlat
pentru o pâine în plus, pentru un kil de
cartofi mai buni... nu ºtiu... pentru douã
cutii de chibrituri sau un kil de zahãr în plus
sau... nu ºtiu ce. Era o inversare a valorilor
ce se întâmplã ºi în societatea d-acuma, nu
ºtiu... poate lucrurile sã vor aºeza. Oamenii
au ºi vor avea exact ceea ce meritã! Da� era
bine sã fii un administrator, nu ºtiu, sã fii [ef
de unitate, ºef de magazin alimentar, nu ºtiu.
Pãi, toatã lumea, mãi, nu ºtiu, eu la opþiºpe
ani câºtigam o mie pe zi, ºi avea optiºpe mii
salariu, nici nu mai ºtiu, cã am câºtigat bine
odatã. Era un salariu corespunzãtor la vreo
ºase, ºapte milioane, câºtigam mult pe zi,
bani din ãºtia, cam în fiecare zi, douãºcinci
de zile pe lunã. Îi furam!� [S13]

�Nu ne era uºor, nu tu apã rece, nu tu
apã caldã, nu tu mâncare..., ca sã obþii o
pâine pupai mâna la toþi nespãlaþii. Curentu�
era ca dracu, când þi-era lumea mai dragã te
trezeai fãrã curent, barem dupã optzeci, viaþa
chiar a devenit un calvar, înainte era parcã
mai bine, te descurcai...� [S13]

Micul trafic transfrontalier între români
ºi sârbi. Intervievaþii noºtri surprind, în bio-
grafiile sociale realizate problematica
micului trafic transfrontalier dintre români
ºi sârbi, selectând momente care pot lua
pulsul unei epoci. Dinamica acestuia, aºa
cum transpare din discursul memorial, rãs-
punde unor nevoi de compensare ca expresie
a problemelor economice ale regiunii
Banatului de Severin ºi Banatului Sârbesc.
Ponderea schimburilor ºi produsele aduse de
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o parte ºi de alta au variat ºi acest lucru
transpare în mod evident din relatãrile subiec-
þilor. În ultimii ani ai comunismului, în
Severin se constituise o adevãratã �Piaþã a
Sârbilor�, iar cumpãrãtorii veneau nu numai
din oraº ci ºi din zonele limitrofe, dar ºi
românii realizaserã o �Piaþã româneascã�:

�Mergeam cu plãsuþa, ne duceam la
barcagiu, plãteam, nu mai ºtiu cât, ºi vin-
deam în piaþã la sârbi. Eu mergeam la
Kladova, iciºa, aproape, alþii se duceau mai
încolo, unii ºi pânã la Bor.

ªi ce duceaþi?
�Oale, farfurii, vesele din ãstea. Mai

duceam haine, batiste, vai de mama noastrã.
Aveam permis de mic trafic, altfel n-aveai
voie...� [S10]

�Nu scoteai mare lucru, ce treceai, cu o
plãsuþã... mai vedeai lumea, îþi mai fãceai
prieteni, mai vorbeai ca omu. [...] Pân� a se
face baraju treceam pe la Vârciorova, pe
Ada-Kaleh, dupã aia treceam pe la baraj.
[punctul vamal Porþile de Fier I, Gura Vãii]�
[S1]

�Când am mers la sârbi... cã am mers,
slavã Domnului..., mã duceam cu Skoda aia
verde, o umpleam cu haine... Era o plasã de
persoanã, eu eram cu soro-mea, bãrbate-miu,
ºi cu niºte vecine. Plecam sâmbãtã seara ºi
ne întorceam Duminica dupã-amiazã, cã luni
trebuia sã o luãm de la capãt. Uite ca acu�,
dupã 20 de ani, vin ei ºi ne vând nouã, dar
acu� n-a mai rãmas nimica... [ofteazã] ºi
Piaþa Sârbilor s-a desfiinþat.� [S8]

Dinamica spaþiului socio-urban. Reconfi-
gurarea habitatului uman din zona de Nord ºi
Est a oraºului, drama demolãrii caselor, mi-
grarea fie a populaþiei din mediul rural limi-
trof spre oraº, fie din Moldova. Se subscriu
acestei axe tematice aspecte legate de transfor-
mãrile care au presupus �sistematizarea�
oraºului, adicã demolarea unor case cu o
arhitecturã specificã, chiar ºi a unor �blo-
curilor cu douã etaje ºi cu terasele pline de
muºcate� (S4) ºi construirea în locul lor a

unor blocuri �cutie de chibrituri� [S7],
inestetice. Faþã de reconstrucþia unor clãdiri
administrative se relevã o atitudine criticã,
venitã, fapt semnificativ, din partea per-
soanelor nãscute în Turnu Severin: �era o
clãdire micã, dar plinã de personalitate, ºtiai
cã intri în prefecturã� [S8]:

�Ne-a demolat!�
Pãi cum aºa?
[Intervievatul ofteazã, dupã un timp revine]

�Acolo era toatã mobila, în curte... [un nou
oftat ºi o nouã pauzã de câteva secunde]
acolo era toatã mobila adunatã, toate lu-
crurile. Zic: «Mamã, ce se întâmplã?» Cu
lacrimi în ochi mi-a zis: «Trebe sã plec!
Ne-au dat o locuinþã, vroia sã ne dea cu
douã camere, de la o casã care ar fi valorat
un miliard acum», ºi fratele meu a avut o
anexã, n-a fost declaratã, ºi nu i-a dat nimic
pe ea, numa� casa, ºi el a avut douã camere,
bucãtãria, hol, ºi a fãcut-o fãrã autorizaþie.
[...] Am intrat în casã, am deschis poarta,
am intrat pe holu� ãla... m-am gândit cã s-a
întâmplat ceva cu fata... mã gândeam cã
este ceva rãu, dar nu cã ne demoleazã. Se
auzise cã ne demoleazã. Am mers, se fãceau
niºte scãri ºi intrai într-un hol, aºa... am
gãsit mobila strânsã pe hol, pe mama în
lacrimi [ofteazã]... am zis «Ce se-ntâmpã?».
Mama începu sã plângã, fata la fel: «Mamã,
nu mai avem casã de-acuma, ne-au anunþat
sã plecãm!»� [S9]

Dumneavoastrã aþi stat la casã?
�Da, sigur cã da. Acuma nu mai e, e

bloc pe [locul] casei mele, iete aicea, pe
Alion ºi pe Veterani, am avut eu casa ºi cu
pãrinþii mei, [acum] sunt blocuri chiar pe
pãmântu nostru.�

Când s-a întâmplat?
�În optzãºpatru...�
ªi cum s-a întâmplat?
�Foarte bine, au venit, au fãcut mãsu-

rãtorile, mi-a venit adresa de expropriere sã
plec ºi o adresã sã mã mut în blocu� cutare.
M-a chemat la primãrie sã-mi dea cheia sã
mã mut ºi am zis cã: «Nu mã mut» ºi a doua
zi au fost cu buldozeru� în casã. Era iarnã...
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cu un an înainte a venit, a fãcut mãsurãtorile
la casã ºi ne-a spus cã vom fi demolaþi, toatã
lumea, toatã zona asta care am fost noi aci,
pe Veterani, pe Alion, ce ºtiu eu... cã se fac
blocuri cã aºa e planu urbanistic al oraºului.
ªi au venit ºi asta... ºi în iarnã, în ianuarie,
în ianuarie opzeºipatru, am primit hârtie de
demolare. Mama avea casa ei, eu stãteam pe
Veterani, ea stãtea pe Alion, eu am fost
demolatã înaintea ei, tot în acelaºi an a fost
ºi ea demolatã, da� a fost vara, a fost mai
bine. Da� pentru mine a fost rãu cã pânã în
iarna lui opzãºipatru, când ne-a venit de
expropriere, cã aºa ne-a ºi venit, sã mergem
sã ne deie bani pe casa pe care o avem, mi-a
trecut o casã mediocrã, deºi era numa� de
paiºpe ani construitã, ºi am mers la primãrie,
mi-a dat banii... mi-a dat treizeci ºi ºase de
mii de lei.� [S11]

Dumneavoastrã la casã aþi locuit?
�Ei cum, eu am avut casã, da� mi-au

demolat-o [...] ºi mie nu mi-au mai dat, i-a
mai dat lu� mama o camerã, cã aºa era atuncea,
o camerã a avut..., o camerã a avut mama ºi
o camerã am avut eu cã eram însoþitoare,
avea gradu unu de invaliditate.� [S10]

�Severinu s-a schimbat mult, mult... [mo-
ment de tãcere]. Nu era nici bulevardu, pe
ãsta l-au fãcut acu�, mult mai târziu, Crihala,
[Magazinul] «Decebalu�», barem [Cartierul]
«Crihala» apãru acu�, târziu... la Schelã
[Kladovei] construirã gheretele ãlea din carton
presat cân� cu baraju [Sistemul Hidroenergetic
Porþile de Fier I]. Mult, mult s-a schimbat.�

ªi cum s-a schimbat?
�ªi de ce sã spun prostii, ºi în bine, ºi în

rãu, cu blocurile ãºtea, cutii de chibrituri.�
[S2]

Cei intervievaþi evocã unul dintre mo-
mentele tragice, acela al demolãrii casei de
cãtre autoritãþi, ca urmare a procesului de
�sistematizare� urbanã. Ceea ce ni se pare
important de subliniat acum, din aceste reme-
morãri, este cã oamenii accentueazã faptul
cã schimbarea dramaticã legatã de demo-
larea casei particulare ºi mutarea familiei în

alt loc din acelaºi oraº a însemnat, pe de o
parte, o profundã insatisfacþie a locuitorilor
în raport cu noul mod de locuire, la bloc, ºi
în esenþã, cu un anumit mod de viaþã, ºi, pe
de alta, destrãmarea rãdãcinilor sale din spaþiul
locuit pânã atunci ºi, în mod egal, destrãmarea
reþelelor sociale cu vecinii, prieteni, familia:

Aþi fost martor la asemenea momente?
�Vai de mine� Da� cum sã nu, cea mai

mare durere, am avut oameni, [vecini] parcã-i
vãd, unii ºi-au luat ºi viaþa� unii ºi-ai luat
cu propria mânã viaþa. Sã-l scoþi tu, dupã
cinzãci de ani de stat într-o casã , sã-l scoþi
ºi sã-l urci pe verticalã, în sus?�

Ce vã spuneau?�
�Îþi spun, nu pot nici sã mai realizez,

parcã vãd, nu mai aveau ce sã spunã, plân-
geau, plângeau� ºi singuru cuvânt care era,
nu ºtiu, �Doamne, de ce m-ai adus în postura
asta, de ce m-ai adus în postura asta?� [S3]

Ce a însemnat, pentru dumneavoastrã,
mutarea la bloc?

�Mi-a luat libertatea, libertatea de a face
ce vreau eu în cãsuþa mea ºi-n curtea mea.
[�.] ªi mor cu durere în suflet cã nu am
cãsuþa mea, sã fiu liber, asta e cea mai
frumoasã libertate a unui om..., cea mai
frumoasã libertate a unui om sã aibã cãsuþa
lui, sã nu-l dirijeze nimeni, sã facã ce vrea
el ºi ce poate el în cãsuþa lui. Pleacã din ea,
vine în ea, îºi încãlzeºte camerele cu ce are,
cu ce poate, are, n-are..., stã acolo, în cãsuþa
lui.� [S11]

Aþi fost scos din casã...
�ªi acuma mã apucã lacrimile... [se ºterge

uºor la ochi] când mi-aduc aminte... toþi
neaveniþii calcã în picioare munca de-o viaþã
a tatãlui meu fãrã pic de respect... niºte
canalii... nu sunt din neamu meu cel rumâ-
nesc... niºte parveniþi. Nici þãrani nu sunt,
dânºii sunt plini de respect ºi bunã cuviinþã.
Au respect pentru muncã cãci din muncã
trãiesc. [...] Vreau înapoi biblioteca tatãlui
meu! Vreau nucu din mijlocu curþii sub care
stãteam vara la rãcoare. Nu am nevoie de ce
nu este al meu, nu vreau ce e al statului!
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Nici nu mai vreau sã-mi amintesc... îmi
plânge ºi sufletul [ofteazã prelung]... ªi zidu-
rile îmi plâng [i se umezesc ochii]. Te rog,
nu mã mai întreba d-asta...� [S4]

Relaþiile interumane (între rude, prieteni,
colegi, vecinãtate, de cartier, de grup) sunt
invocate ºi în latura lor caldã, nealterate de
discriminãri economice ºi prestigiu social.
Vecinii formau o reþea socialã densã, se cu-
noºteau ºi interacþionau reciproc. Se observã,
în acest spaþiu tematic, o polarizare dupã
gen ºi dupã vârstã. De pildã, subiectele
evocate în cadrul conversaþiilor dintre vecini
ºi prieteni vizeazã, potrivit rememorãrilor
intervievaþilor, în cazul bãrbaþilor, sportul,
preponderent fotbalul, tehnica, ºtiinþa, eveni-
mentele colective, iar în cazul femeilor se
abordau subiecte precum arta culinarã ºi eve-
nimente mondene. Tinerii discutau despre
muzicã ºi vedete. Sunt cazuri în care inter-
vievaþii exprimã recunoºtinþa faþã de oamenii
care i-au ajutat într-un moment considerat
important în viaþa lor.

�[...]mergeam frumos cu trenu�, la resta-
urant, viaþa era frumoasã... Plecam ºi în
grup, depinde..., poate mergeam ºi în grup
sau poate ºi cu o fatã... Ne permiteam, erau
bani atuncea, erau salariile mari..., banii se
produceau mai uºor...� [S13]

Familia reprezintã un spaþiu sacru pentru
componenþii ei, suport important pentru con-
fruntarea cu ameninþãrile istoriei. Se pãstrau,
de asemenea, vii, relaþiile de rudenie, carac-
teristicã specificã spaþiului rural:

�În timpu� comunismului familia a fost
foarte importantã pentru mine... cum sã-þi
zic sã mã înþelegi... fãceam revelioanele
împreunã, ne uitam la televizor, era de basm...
Veneau cu toþii, de pe unde erau, de la
Timiºoara, de la Craiova, de la Iaºi, dracu�
mai ºtie... cred cã sistemu� ãla ticãloºit ne-a
fãcut sã fim aºa familiºti, simþeai nevoia sã
ai liniºte undeva, ºi aia era familia ta.� [S1]

�Dupã aia fiu-miu a plecat la Craiova.
Nu a mai fost ca înainte, el dãdea viaþã casei.

Bãrbate-miu era cu meciurile lui, eu eram
singurã...� [S6]

Dimensiunea religios-magicã. Corpusul
de date culese de la cei 13 intervievaþi relevã
faptul cã, în timpul comunismului, viaþa reli-
gioasã era blamatã în mod oficial, dar accep-
tatã social. În discuþiile de zi cu zi, oamenii
ezitau sã discute despre practicile magice pre-
zente în societatea de atunci. Accesul la bi-
sericã, l\sau sã se înþeleagã cei mai mul]i
dintre subiecþi, nu a fost încurajat, dar nici
împiedicat cu hotãrâre de autoritãþi. Sãrbã-
torile religioase nu se mai �þineau�, sãvâr-
ºindu-se o abatere de la tradiþia creºtinã:

�Ce, crezi cã atunci nu erau vrãjitoare?
Aiurea, erau, ºtiam toþi, dar cum sã vorbeºti
despre aºa ceva?� [S2]

�A povestit, biata femeie, cã bãrbat�su,
mai prietenos, el, aºa, din fire, mai ales cu
femeile, era cu una în pat care fãcea vrãji.�
[S7]

�Militarii nu aveau voie sã aibã viaþã
religioasã. Eu cu bãrbate-miu am fãcut cu-
nunia civilã acasã, nu avea voie hainã militarã
în bisericã.� [S2]

�Ce oameni, bã� bãiatule, sã nu laºi tu
omu� la Sfânta Înviere, cretinii dracu�...�

Dumneavoastrã mergeaþi la bisericã?
�Da� cum sã nu, pãi, veneau ºi ei, da� ca

sã nu-i vadã lumea stãteau mai ascunºi.�
[...] Eu cred în Dumnezeu... ºi asta rãmâne
acolo, în sufletu� omului, dacã înþelegi ce
vreau sã zic, pãi, dacã la înmormântare la
soacrã-mea, prin optzãºpatru, sau cam aºa
ceva, nu voiau sã-mi las barbã în semn de
doliu: «Ce, doar n-a murit mã-ta!»� [S8]

Evenimentele sociale la care subiecþii au
fost martori activi: vizita soþilor Ceauºescu,
vizitele de lucru ale liderilor politici de la
nivel naþional, diverse manifestãri legate
de evenimente istorice, sociale, politice
(23 August, 2 Mai, ...). Vizitele de lucru
ale lui Nicolae Ceauºescu erau anticipate
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de mai buna aprovizionare a magazinelor cu
produse alimentare, iar acest fapt este reme-
morat de mulþi dintre subiecþi, cãci faptul în
sine era de naturã sã le asigure pentru o
perioadã de timp supravieþuirea. Prin ceea
ce rememoreazã subiecþii, se cristalizeazã
imaginea unui om capabil de adaptare la
condiþii dificile într-o culturã a penuriei.

�Þin minte cã mergeam ca bezmeticii pe
stradã, pe cãldura aia de îþi venea leºin, sã
pici jos nu alta. Nici nu am fost de multe
ori, mã duceam cu ãºtia, cu garnizoana [sic!]
de partid ºi fugeam, când ajungeam în Kiseleff
sã stau la rând ca sã prind lapte.�

ªi care era traseul?
�Pãi începeau de la Muzeu [intervievata

face referire la Muzeul Regional �Porþile de
Fier�], dupã aia pe Republicii, urcam pe la
Policlinicã, Spitalu� Judeþean, pe bulevard,
pe Kiseleff eu fugeam... Dupã aia ne duceau
în faþã la Sfatu� Popular sã ne vorbeascã
despre politica maþelor goale...� [S7]

�Pãi cred cã am mai mers la 23 August
în optzeciºiopt. Ne încolona, altãdatã, de la
Muzeu ºi ne ducea pe bulevard pânã la fân-
tâna... nu þiu minte cum se cheamã..., o
fântânã, acolo, care face cotu� spre Poli-
clinicã,... pânã acolo ne ducea, acolo rupea
rândurile...�

Care era traseul?
�Treceam prin faþa Teatrului... pe urmã

prin faþa Eroilor ºi ne ducea pânã acolo...
acolo se rupeau rândurile. Ne opreau ºi spu-
neau «Acuma trece coloana... a sanitarilor,
acu� trece a muncitorilor, spuneau tot ce trece.
ªi cine anunþa? Pãi secretaru� de partid...,
nu-mi mai aduc aminte numele...� [S9]

Observaþii ale intervievatorului

Am consemnat frecventele intervenþii ale inter-
locutorului de a-l familiariza pe intervievator
cu obiectele din realitatea la care se face
referire sau explicaþii referitoare la circum-
stanþele unei anumite situaþii: �ªtii, unde e
acuma B.I.G-ul� [S4], �Cum sã-þi spun eu,

de la Generalã Patru, unde ai fãcut tu, o iei
la stânga, cum faci cãtre Cerneþi, pe Calea
Craiovei, unde-i Fabrica de Bere.� [S7],
�Înþelegi ce iþi povestesc, cum eºti cu
mamã-ta...� [S3] º.a, elemente care pun în
evidenþã caracterul de interacþiune socialã
specific interviului. Înregistrãm apoi un întreg
repertoriu de mãrci fatice care constituie
probe ale atenþiei pe care locutorul ne-o
acordã: �Mã înþelegi?� [S5], �ªtii?�, �Cum,
tu nu ai auzit...�, �Nu mã înþelegi, stai aºa
sã-þi spun.� Reverberarea sensului s-a fãcut,
uneori, prin inversarea rolurilor : �Zi tu,
ce fãceai?� [S8]

Un alt mijloc de a contextualiza eveni-
mentele relatate de cãtre respondent este
identificarea unor evenimente similare, trecute
sau despre care subiectul presupune cã cel
din faþa sa le cunoaºte, despre care respon-
dentul presupune cã intervievatorul are cu-
noºtinþe:

�Ce sã-þi mai spun eu dumitale ca sã-þi
faci o imagine despre ce dezastru a fost în
Gara Turnu Severin ºi în partea de Vest a
oraºului? Mai ºtii cum a fost în Sârbia, cu
bombardamentele astea, cu Miloºevici?...
exact aºa, exact aºa...� [S5]

�ªtii cum a fost în Rãzboi?... ca in Revo-
luþie, dar nu aºa, mult mai rãu...� [S4]

�ªtii cum erau oamenii de violenþi, ca la
mineriade, cã doar le-ai vãzut la televizor.�
[S8]

Confruntaþi cu o situaþie neobiºnuitã, aceea
de a se supune unui interviu privind viaþa lor
cotidianã în comunism, unii dintre subiecþi
au fost la început reþinuþi, mefienþi, blocând
comunicarea. Dificultãþi cunoscute am întâm-
pinat ºi în înregistrarea subiecþilor cu repor-
tofonul. La început reticenþi, atitudinea
subiecþilor s-a degajat în mod treptat, unul
dintre ei întrebându-mã chiar dacã reportofonul
mai funcþioneazã.

O grijã specialã, fireascã oricãrei cer-
cetãri de anchetã, a fost expunerea directã,
clarã, a motivaþiei demersului nostru sociologic
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pentru ca subiectul, înþelegându-l, sã accepte
desfãºurarea interviului ºi sã se situeze în
logica unei relatãri obiºnuite. Adevãrul este
cã motivarea cercetãrii nu a fost întotdeauna
înþeleasã de subiecþi. Obiectivul general
declarat l-a constituit sublinierea importanþei
cunoaºterii vieþii cotidiene din perioada dic-
taturii comuniste prin rememorarea existenþei
personale ºi a analizei acesteia, acest trecut
recent fiindu-ne restituit la intersecþia vocilor
atât de particulare, specifice memoriei unui
trecut recent, viaþã pe cale de a fi uitatã,
adesea interlocutorii noºtri spunând cã cei
tineri sau copiii nu cunosc aproape nimic
despre ea. Între fazele tranzacþiei de an-
gajare a acestor oameni obiºnuiþi în interviu
un loc special a revenit ºi schimbãrii de rol.
Spre exemplu, informatoarea S10 nu a înþeles
obiectivele anchetei ºi în acest context, spre
a detensiona situaþia ºi a-i �construi� un cadru
mai firesc de comunicare, am rugat-o sã-mi
relateze viaþa sa în comunism ca ºi cum eu
aº fi nepotului dumneaei. Impactul psiho-
logic a fost deosebit, subiectul depãºindu-ºi
rezerva ºi oferindu-ne în continuare o relatare
consistentã ºi expresivã pe linia interacþiunii
intervievator-intervievat.

În �grila� noastrã de observaþie am acordat
atenþie comunicãrii nonverbale ºi paralin-
gvistice ce însoþeºte comunicarea verbalã, în
ideea, unanim recunoscutã, cã mesajele impli-
cite ale primelor douã tipuri de comunicare
aduc semnificaþii adiþionale discursului verbal
propriu zis. În mod concret, variaþiile de
ridicare a vocii ne-au apãrut ca semnificative
la nivelul enunþului, transmiþând informaþii
despre trãirile emoþional-afective ale mesajului
emis. Tonul rece, la început, ºi apoi mai
cald al multora dintre interlocutori ne-a trans-
mis în mod implicit o anume schimbare în
deschiderea subiectului spre comunicare.
Schimbãrile de ton au fãcut relatarea subiec-
tului mai plinã de viaþã. Tonalitatea joasã a

vocii, scurte întreruperi, pauze, oftatul, sunt
tot atâtea �semne� care semnificã starea sufle-
teascã ºi caracterul profund al emoþiilor
retrãite. De exemplu, evocarea unor momente
speciale, a unor elite intelectuale, a unui
context socio-cultural este adesea însoþitã de
gesturi ºi de tonalitãþi ale vocii, mesajul
enunþului fiind astfel încã o datã subliniat ºi
arãtând cã ne situãm într-un spaþiu autentic
dialogal:

�[ªcoala] Generalã numãru� 4 s-a fãcut
acuma, mai târziu, în �30, cã acolo a predat
soþia fratelui lu� Sadoveanu. O femeie, un
profesor, da� nu cã învãþãtoare a fost, ce
mai, jos pãlãria, a fãcut ºcoalã din ºcoala de
acolo. Mã ridic în picioare [subiectul face
gestul] ºi îmi dau jos pãlãria în faþa doamnei
aceea! [subiectul mimeazã cã îºi ridicã
pãlãria ºi se înclinã uºor]. Îþi spun, cã ai
fãcut ºcoala acolo, pe acolo au fost oameni
[cu o voce gravã], ºi oameni, profesori, aºa,
cum sã spun ca sã mã înþelegi, mã înþelegi?�
[S5]

Aºa cum reiese din interviurile realizate
se poate configura un inventar lingvistic semni-
ficativ al cotidianului comunist: sifoane,
cremã de ghete, pastã de dinþi �Cristal�,
leºie, sãpun �Cheia�, sãpun de casã, sodã,
borcane, bulion, dulceþuri, rahat, sticlã de
lapte, sticlã de bere �Severin�, rom
�Drobeta�, borcan de iaurt, cartoane de ouã,
ziarul �Scânteia�, ziarul �Viitorul�, difuzor,
Radio Bucureºti, Radio Craiova, Radio Ti-
miºoara, ce program e pe la sârbi, pe la
români, pe la bulgari, Telejurnal, pick-up,
magnetofon, discuri cu poveºti, plãci de [vinil]
muzicã popularã, benzi magnetice, milieuri,
goblenuri, bibelou, joc de table, veiozã, cra-
vatã de pionier, tranzistor, cãlimarã cu
cernealã, toc cu peniþã, pachet de þigãri BT,
Carpaþi, insigne, butelie de voiaj, pijama,
loden º.a.
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Anexã: Lista persoanelor intervievate:

1. S1: bãrbat, 72 ani, studii superioare, inginer, cartierul Crihala;
2. S2: femeie, 70 ani, studii medii, învãþãtoare, zona Kiseleff;
3. S3: bãrbat, 73 ani, studii medii, lucrãtor Staþia de Salvare, Cartierul German;
4. S4: bãrbat, 68 ani, studii superioare, profesor, zona Smârdan;
5. S5: bãrbat, 93 ani, decedat octombrie 2006, studii primare, lãcãtuº, Cartierul MEVA;
6. S6: femeie, 74 ani, studii medii, barman, zona Traian;
7. S7: femeie, 78 ani, studii primare, croitoreasã, Cartierul Moara de Foc;
8. S8: bãrbat, 85 ani, studii medii, administrator, cartierul CET Nord;
9. S9: femeie, 87 ani, studii medii, asistent medical, zona Independenþii;
10. S10: femeie, 68 ani, studii gimnaziale, cizmar, Cartierul Tabaci;
11. S11: femeie, 76 ani, studii primare, cãruþaº, Catierul Alion-Veterani;
12. S12: bãrbat, 68 ani, studii medii, miner, zona Moara lu� Toargã;
13. S13: bãrbat, 74 ani, studii superioare, funcþionar primãrie, zona Simion Mehedinþi.


