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Argument

Acest album este, de fapt, un volum de istorie a propagan‑
dei comuniste româneşti începând din 1948 până în 1989. Este
expunerea unei colecţii personale de mărturii iconografice,
îndeobşte cărţi poştale, asupra modului în care comuniştii
dejişti şi mai apoi cei ceauşişti s-au privit pe ei înşişi şi lumea
din jurul lor. Totul se bazează pe imagini provenind chiar din
epoca respectivă, în faţa cărora cuvintele sunt adesea insufici‑
ente, pentru că – nu‑i aşa? – o imagine poate spune mai mult
decât o mie de cuvinte. Mai ales în vremurile actuale, când
oamenilor abia dacă le mai rămâne o clipă liberă să parcurgă
câteva headline-uri explozive sau să zapeze după nişte sec‑
venţe video, pentru a-şi face o idee despre un subiect anume.
Chiar şi un trailer sau şapoul unui articol de revistă li se pare
unora prea lung, darămite să parcurgă o carte stufoasă şi doctă
de istorie. Totuşi, adăugarea unor repere cronologice relevante
ni s-a părut necesară pentru descrierea decorului intern şi inter‑
naţional al acelor ani.
Pornind de la aceste constatări, am purces la realizarea
acestei istorii recente a României în imagini însoţite de comen‑
tarii cât mai concise asupra contextului social şi politic al aces‑
tora. În opinia noastră, istoria nu înseamnă doar evenimentele
politice, militare sau sociale marcante, ci şi viaţa culturală, de zi
cu zi a oamenilor obişnuiţi. Istoricii Oana şi Cornel Ilie au publi‑
cat în 2013 volumul Cealaltă faţă a comuniştilor, care, pe baza
fotografiilor de arhivă sau de dosar, înfăţişează instantanee ine‑
dite şi neoficiale cu liderii comunişti din perioada Dej. Fotografii
insolite despre cuplul Ceauşescu şi alţi reprezentați ai „Epocii
de Aur” au fost neîntrerupt publicate în ultimii treizeci de ani.
Tocmai astfel de imagini surprinse în public sau în decor privat
al principalelor personaje politice ale vremii am evitat în acest
volum, preferând să dezvălui chipul politicienilor şi viaţa din
acei ani, aşa cum erau înfăţişate atunci de ei înşişi. Am inserat şi
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cărţi poştale cu imagini de stradă din diferite oraşe sau cu vede‑
tele de cinema, muzică sau din sport, pe care le-am considerat
populare şi relevante pentru perioada respectivă. Amintirile
personale din anii ’60–’70–’80 au jucat un rol important în
selecţia şi comentariile ilustraţiilor. Totuşi, principalul criteriu
de selecţie a ilustraţiilor a fost acela ca ele să provină chiar
din perioada la care se referă, adică purtând girul autorităţilor
comuniste ale vremii. Cu alte cuvinte, am ales doar imaginile
tipărite pe care liderii politici ai vremii le-au considerat în acel
moment vrednice şi utile pentru susţinerea intereselor şi ideo‑
logiei lor şi au acceptat să fie publicate despre ei, despre alţii
sau despre lumea în care trăiau. Desigur, astăzi, după trecerea
unor decenii, eliberaţi de emoţiile şi percepţiile subiective ce le
aveam la momentul apariţiei acestor imagini, le citim şi le înţe‑
legem altfel, conştienţi fiind de ceea ce se ascundea în spatele
lor. De exemplu, în prezent ştim că dacă portretul unei vedete
de cinema, sportive sau de muzică uşoară era publicat pe o
carte poştală de Casa Filmului ACIN sau de Editura Meridiane,
însemna că respectiva vedetă era agreată de regim la data
apariţiei. Totul dura până când acea personalitate publică se
exprima contra regimului sau scăpa în străinătate, precum
Irina Gărdescu, Mihaela Mihai, Margareta Pâslaru, Constantin
Drăghici, Dan Nuţu, Dumitru Furdui sau Septimiu Sever şi prea
mulţi alţii. Chiar dacă Electrecord le-a editat viniluri LP de suc‑
ces, membrii pletoși, cu atitudini hard ai marilor trupe rock din
anii ’70 precum Phoenix, Sfinx, Iris, Progresiv TM, Compact erau
percepuți de regimul ceaușist drept nepotriviți sau chiar anta‑
gonici cu ideologia și etica comunistă pentru a fi popularizați
într-o carte poștală ACIN, așa cum a fost cazul cu mai benignele
formații Sincron sau Savoy.
Ilustraţia rânduită în acest album a fost selectată din colec‑
ţia personală a autorului, inevitabil limitată. Neîndoios, există
multe alte cărţi poştale, mai ales din cele cu actori sau cu ima‑
gini din oraşe, sau timbre, care au rămas absente din colecţia
autorului.
Cu siguranță, acest album va genera discuții și comentarii
privind selecția ilustrațiilor și textele explicative, unele fiind
considerate elocvente pentru spiritul și atmosfera epocii,
altele mai puțin, tot așa cum unele personaje politice sau cul‑
turale vor fi apreciate drept reprezentative, altele dimpotrivă.
Astfel în categoria vedetelor am încercat a cuprinde cel puțin
o figură cunoscută și agreată de regim din fiecare domeniu
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cultural. Desigur, lipsesc multe nume celebre de actori, muzi‑
cieni, scriitori...
Se cuvin menţionate câteva observaţii privind conţinutul
şi profilul ilustraţiilor. În epoca Dej, dominante sunt desenele,
acea grafică angajată într‑o retorică de propagandă cât mai
virulentă şi uşor accesibilă la cel mai jos nivel de cultură şi edu‑
caţie al românilor din acea vreme. Mesajele politice, fie acestea
pe un ton solemn, fie pe unul satiric, sunt evidente pentru orice
privitor. Calitatea fotografiilor de pe cărţile poştale provenind
din anii ‘50 este slabă, chiar dacă este vorba de subiecte mili‑
tare ori citadine. Vehemenţa şi angajarea ideologică din lozin‑
cile acelor ani sunt elocvente: „Stalin şi poporul rus libertate
ne-au adus!”; „Ana, Luca şi cu Dej bagă spaima în burgheji!”;
„Trăiască Armata Roşie eliberatoare!”; „Trăiască tovarăşul
Gheorghe Gheorghiu‑Dej care conduce ţara pe drumul demo‑
craţiei şi socialismului!”.
La începutul anilor ’60, Combinatul Poligrafic Casa Scânteii
a început să producă o bună parte a tipăriturilor, aşa încât căr‑
ţile poştale fotografice, în majoritate alb-negru, au căpătat o
calitate ireproşabilă, chiar şi la nivelul zilelor noastre.
În epoca ceauşistă, ilustraţiile grafice sunt din ce în ce mai
puţine, majoritatea cărţilor poştale sunt fotografii color, dar
de o calitate din ce în ce mai slabă, pe măsură ce utilajele tipo‑
grafice se învecheau, nemaifiind modernizate din cauza politi‑
cilor de austeritate dictate de Ceauşescu în anii ’80. În „Epoca
de Aur” nu mai poate fi sesizat nici caracterul belicos-ofensiv
al imaginilor militar şi nici virulenţa antioccidentală şi antiim‑
perialistă din anii ’50. Se renunţase şi la ostentativa luptă de
clasă afişată în „obsedantul deceniu”. Lozincile ce trebuiau
scandate de 23 August erau: „Trăiască Partidul Comunist
Român în frunte cu secretarul său general – tovarăşul Nicolae
Ceauşescu!”; „Trăiască Partidul Comunist Român, continuato‑
rul celor mai înaintate tradiţii revoluţionare ale clasei munci‑
toare, ale poporului român!”; „Trăiască unitatea muncitorilor,
ţăranilor, intelectualilor, a întregului popor în jurul Partidul
Comunist Român!”; „Trăiască comunismul – viitorul luminos al
întregii omeniri!”; „Trăiască cooperarea între popoare şi pacea
în lume!”.
Deşi avea portretul expus peste tot, inclusiv în manualele
şcolare, reviste, la manifestaţii, nu există cărţi poştale editate ca
atare cu Nicolae Ceauşescu, doar producţii artizanale şi câteva
emisiuni filatelice. În schimb, expoziţiile omagiale cu ocazia
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aniversărilor celor doi Ceauşeşti, vernisate la Muzeul de Istorie
a RSR, au cuprins mii şi mii de obiecte (picturi, sculpturi – multe
purtând semnături prestigioase –, lucrări artizanale ale unor
artişti amatori, cadouri primite din străinătate sau din ţară,
kitsch-uri de tot felul) ce se constituiau într‑o odă adusă celor
doi Ceauşeşti. Cultul personalităţii, pigmentat cu elemente
patriotard-naţionaliste, ce lăsa impresia unei aparente disi‑
denţe antisovietice, este nota dominantă a întregii perioade.
Acest album de istorie comunistă a României nu are
ambiţia unui studiu iconografic doct, cu veleităţi exhaustive.
Dimpotrivă, autorul speră ca, prin frunzărirea acestor pagini
ilustrate, să trezească amintiri, gânduri, eventual reflecţii, mai
ales celor care nu au trăit acele vremuri.
Bucureşti, mai 2012
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Ștabii stalinişti
Ștabii stalinişti din „Epoca Dej” au fost mult mai mulţi decât
cei înfăţişaţi în continuare. La vremea respectivă, au avut putere
şi notorietate. Unii au fost stalinişti convinşi, fanatici chiar, pre‑
cum Ana Pauker, alţii doar oportunişti dependenţi de confort
şi onoruri, precum Mihail Sadoveanu. Urmele şi ticăloşiile celor
mai mulţi s-au pierdut prin arhive şi cărţile groase de istorie.
Doar numele câtorva mai păstrează vreo rezonanţă, de cele mai
multe ori tulbure, în conştiinţa românilor din zilele noastre.
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1. Portretul lui
Stalin (300 × 200 cm),
comandă de stat din
1952, semnat de Eu‑
gen Popa, prezent în
expoziţia „Artă pentru
popor”, de la Muzeul
Naţional de Artă al
României din decem‑
brie 2016-martie 2017
(foto Călin Hentea); 2.
Timbru de 31 lei, emis de poşta RPR cu menţiunea „Glo‑
rie marelui Stalin”; 3. Statuia lui Stalin din Bucureşti, de
Dimitrie Demu, amplasată între 1951 şi 1962 la intrarea în
Parcul Herăstrău, în fosta Piaţă Adolf Hitler, devenită Ge‑
neralissim I.V. Stalin, apoi Aviatorilor, iar în prezent Char‑
les de Gaulle.
După moartea lui Stalin, şi mai ales după Raportul
secret al lui Hruşciov din 1956 referitor la cultul perso‑
nalităţii, toate aceste linguşiri staliniste au fost retrase,
discret, din circuitul public. Acelaşi lucru s-a întâmplat
şi cu lucrările plastice sau tipăriturile reprezentându‑i pe
corifeii comunişti după moartea sau căderea lor în dizgra‑
ţie. La moartea lui Stalin din 5 martie 1953, în Republica
Populară Română s-a decretat doliu naţional şi mulţi
români au plâns, public, în hohote.
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