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Comunismul românesc a debutat în 
anii marii foamete din 1946-1947, tocmai 
atunci când se resimţeau consecinţele 
războiului şi unei cumplite secete, şi a 
sfârşit lamentabil în toamna lui 1989 
într-o atmosferă de lipsuri cronice şi 
generalizate, datorate unei economii 

bazate pe export, dar şi a calamităţilor naturale, inundaţii repetate, cutremure, 
secetă, care au afectat iremediabil această ţară. Profilul regimului comunist, care 
a durat în România aproape o jumătate de veac, nu poate fi complet realizat fără 
un aspect semnificativ: acela că a însemnat o lungă perioadă, presărată de lipsuri 
alimentare, dar şi al unei mediocre „bunăstări”, resimţite de categoria profitorilor, 
în contrast cu mesajul imperativ al discursului politico-ideologic de asigurare a 
bunăstării colective.Toate fazele comunismului romînesc, cea stalinistă, apoi 
naţional-comunistă şi, în fine dictatura ceauşistă, au promis, fiecare în manieră 
specifică, satisfacerea urgentă a nevoilor de hrană ale poporului muncitor. Dar, 
promisiunea asigurării hranei pentru poporul muncitor a declanşat, în anii ’50 o 
adevărată luptă ideologică cu reprezentaţii regimului burghezo-moşieresc, făcuţi 
singurii vinovaţi de dezastrul ţării. Comunismul stalinist s-a vrut „revoluţionar” 
(în sens distrugător!) sub toate aspectele, replicile sale fiind îndreptate împotriva 
vechiului regim, încărcat cu toată vinovăţia nenorocirilor şi neajunsurile prezente. 
Reconstrucţia socialistă prevedea cu prioritate confruntarea cu duşmanul de clasă, 
sovietizarea statului antrenând şi o „reformare” mentală, culturală şi instituţională. 
Propaganda comunistă a găsit în lipsurile alimentare (deteminate, de altfel, de 
consecinţele războiului, de anii de secetă, etc.) un argument în diabolizarea şi 
distrugerea reprezentaţilor vechiului regim. Răspunsul militantismului comunist 
la suferinţele clasei muncitoare era transferat spre răul burghez, din interior şi din 
afară, spre lupta de clasă, în jurul căreia discursul politico-ideologic avea o percepţie 
paroxistică. Confiscarea abuzivă, în anii ’50 a bunurilor, proprietăţilor, locuinţelor, 
a pămînturilor ţăranilor (sub pretextul realizării proprietăţii colective!) a dus la o 
înfometare generalizată a populaţiei rurale şi urbane, dislocată de la activităţile 
economice tradiţionale. Interesul propagandei comuniste din anii ’50 nu era acela 
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de a asigura un consum alimentar îmbunătăţit, nu era grija reală pentru o stare 
decentă a populaţiei, ci folosirea penuriei alimentare ca armă ideologică pentru 
ruinarea societăţii tradiţionale româneşti. Exaltarea prin presa comunistă, dar şi 
prin literatură a ajutoarelor venite cu camioanele de la prietena Uniunea Sovietică, 
făcea parte din acelaşi scenariu ideologic.1

Comunismul ideologic, de inspiraţie marxist-leninistă, a reprezentat o sinteză 
dibace a unui milenarism popular, adică a unor idealuri de fericire şi bunăstare 
iminentă şi colectivă, care s-a aflat dintotdeauna în orizontul de aşteptare popular 
şi o „religie” ştiinţifică modernă, care promitea transformarea radicală şi benefică 
a condiţiei umane. Această ideologie politică, stindard al partidului comunist, a 
fost dogmatizată, a pretins o investire afectivă a întregii societăţi, în care adepţii 
şi duşmanii erau separaţi riguros.2 Scenariul său milenarist s-a tradus în dispreţul 
faţă de lux şi îndestulare, în mesajul încetării unor obiceiuri „reacţionare”, 
în denunţarea corupţiei, speculei şi în valorizarea sărăciei materiale. Poporul 
muncitor era prezentat în ipostaza de cruciadă contra luxului alimentar, obţinut 
prin sudoarea şi sacrificiile clasei muncitoare, singurul simbol al Binelui fiind cei 
săraci, care trudesc pe ogoare şi în uzine. Împărţirea foamei cu cei din popor a fost 
considerat instrumentul zdrobirii duşmanului de clasă şi al regenerării societăţii. 
Eliminarea normelor şi obiceiurilor burghezo-moşiereşti a căpătat o miză politică, 
vechea societate fiind etichetată drept putredă, risipitoare, cu oameni fragili, 
incapabili de sacrificii. Comunismul era, dincontră, societatea omului nou, cu o 
„maşină biologică” rezistentă, pentru care virtutea esenţială era munca. Flagelul 
foametei nu exista decît din vina războiului şi a exploatării burghezo-moşiereşti.3 

Invocarea capitalismului ca o societate a înbuibării şi risipei a încurajat 
propaganda unei societăţi româneşti a cumpătării alimentare, care a fost tradusă 
prin normalizarea consumului de carne. Această normalizare presupunea 
reducerea drastică a consumului de carne în gospodăriile rurale şi urbane. Sub 
pretextul reprimării speculei ilicite şi a sabotajului economic, în 16 februarie 1946 
Monitorul Oficial publica următoarea dispoziţie:

„Se interzicea, cu începere de la 25 ianuarie 1946, vînzarea şi tăierea 
de curci şi curcani, gîşte şi gîscani, de orice vîrstă, precum şi consumul de 
carne..., provenind de la aceste specii de păsări în localurile publice şi în 
gospodăriile particulare sau colective, în comunele urbane, pe tot cuprinsul 
ţării. (subl. n.) Producătorii nu vor putea vinde păsări din aceste specii, vii, 
tăiate sau produse ale lor, decît colectorilor oficiali autorizaţi de Ministerul 
Economiei Naţionale (Art.1). Vânzarea celorlalte specii de păsări vii sau 
tăiate în târguri, pieţe, magazine şi prin negustori ambulanţi este permisă 
în toată ţara numai 2 zile consecutive pe săptămînă. Zilele de vânzare vor fi 
stabilite de ordonanţe date de primăria comunelor respective. La restaurante 
se va putea servi carne de pasăre, raţă sau găină, numai o singură dată 

1 Anneli Ute Gabanyi, Literatura şi politica în România după 1945, Buc. Editura Fundaţiei 
Culturale Române, 2001, p. 30-31.

2  Lucian Boia, Mitologia ştiinţifică a comunismului, Buc., Humanitas, 1999, p. 8.Cf. Jean-
Pierre Sironneau, Sécularisation et religions politiques, Paris, Mouton, 1982, p. 358-359. 

3  Ibidem, p. 361.L. Boia, op. cit., p. 143. 
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pe săptămînă. În fiecare marţi”. (Art. 2) Încălcarea acestor dispoziţii era 
considerată infracţiune, fiind judecată şi sancţionată conform prevederilor 
legii nr.351 din 1945, cu modificările şi completările ei ulterioare.4

Principiile comuniste de muncă şi trai au fost afişate plenar din 1947! În 
anul 1947 emiterea unor legi, regulamente şi dispoziţiuni cu caracter normativ, 
referitoare la interzicerea unor alimente de lux pentru întreaga populaţie a deschis 
calea disoluţiei unor tradiţii alimentare, până atunci diferenţiate social. Tentaţia 
omogenizării alimentare, mai precis ideologizarea alimentaţiei, prin eliminarea 
diferenţelor cantitative şi calitative, a diferenţelor legate de gusturi şi obiceiuri a 
avut treptat un impact dramatic în toate straturile sociale. Ziarul Scînteia, Organ 
al C.C. al P.M.R., nr. de Anul Nou, 1947, lansa sub titlul „În locul barurilor închise 
se vor deschide cantine muncitoreşti”, inaugura una dintre măsurile specifice ale 
comunismului: masa comună la cantină, care presupunea, de fapt, o adeziune 
concretă la valorile comuniste, legate de omogenizarea socială. Definindu-se ca o 
„societate de producţie” comunismul s-a afişat dispreţuitor faţă de „societatea de 
consum” de aceea tot ceea ce depăşea precaritatea alimentară, asumată de poporul 
muncitor, era considerat lux. Scînteia din 9 ianuarie 1947 anunţa că Uniunea 
Sindicatelor Alimentare şi Comisia Locală din Bucureşti au aprobat închiderea 
localurilor de lux, pentru că, prin ele „se practică risipa şi desfrîul, în timp ce 
populaţia muncitoare îndură mari lipsuri materiale”. 

Comunicatul Comitetului Executiv al Uniunii Alimentare preciza că 
„reprezentanţii comitetelor de fabrică şi sindicate, întruniţi în şedinţe plenare 
la sediul sindicatului Panificaţiei şi al Comisiei locale din Bucureşti au cerut 
închiderea tuturor localurilor de lux... raţionalizarea consumului de alimente în 
restaurante şi bodegi.”5 

Raţionalizarea consumului la restaurante însemna, de fapt, interzicerea tăierii 
păsărilor, interzicerea punerii în vînzare a peştilor din categoria sturionilor, 
reducerea drastică a consumului cărnii de bovine, porcine şi ovine, dar presupunea 
şi diverse obligaţii pentru colectorii de lapte, căci laptele, un aliment de folosinţă 
comună, nu putea fi folosit la fabricarea anumitor produse, ca brînzeturile.6

În legătură cu restaurantele, Ministerul Economiei Naţionale decidea în 14 
ianuarie 1947 că „toate restaurantele şi localurile similare, de toate categoriile, 
inclusiv cele de lux, din întreaga ţară, vor putea servi consumatorilor numai meniuri 
fixe, întocmite conform dispoziţiunii de mai jos. Fiecare restaurant şi local similar 
va putea pregăti cel mult şase feluri de mîncare sau friptură. Carnea va putea fi 
folosită la pregătirea bucatelor cel mult în trei zile pe săptămînă şi anume: marţi, 
carne de pasăre, raţă sau găină; joi, peşte, vînat, mezeluri şi afumături; duminică, 
carne de ovine, bovine şi porcine. În celelalte zile ale săptămînii mîncărurile se vor 
pregăti fără carne.” 

Este cu desăvîrşire interzisă, se preciza în Articolul 2, pregătirea şi servirea de: 
a) carne şi preparate de gîscă, gîscan, curcă şi curcani, 
b) icre negre sau roşii,

4  Monitorul Oficial, nr. 40, 16 februarie, 1946.
5  Scînteia, vineri, 9 ianuarie 1947, p. 3. L. Boia, op. cit., p. 115.
6  Monitorul Oficial, vineri, 17 februarie 1947, p. 396-398.
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c) sturioni: nisetru, morun, cegă, păstrugă, etc, 
d)  mezeluri şi afumături de lux a căror fabricare este interzisă,
e)  brînzeturi de lux a căror fabricare este interzisă, 
f)  paste făinoase, biscuiţi, cornuri, chifle şi orice alte preparate din făinuri de 

orice fel,
g)  omlete, clătite şi alte preparate pe bază de ouă. 

Articolul 3 se referea la faptul că „restaurantele vegetariene, laboratoarele şi 
lăptăriile nu au dreptul să servească carne de nici un fel. Ele vor putea pregăti şi 
servi odată pe săptămînă, joi, un fel de mîncare din ouă. Gustările şi aperitivele, de 
orice fel, sunt strict interzise, atît în restaurante, cît şi în bodegi, magazine şi orice 
localuri publice”(Art. 4). 

Din felurile de mîncare şi fripturi pregătite de localurile arătate de Art. 1 din 
prezenta deciziune, clientul va alege meniul fix, compus din două feluri, din care 
cel mult unul va fi o friptură. O porţie de friptură nu poate depăşi greutatea de 250 
de grame. Ca supliment se va putea servi fructe, cafea sau iaurt (Art. 5). Timpul de 
servire (Art. 6) a meselor în restaurante şi localuri similare şe stabileşte astfel: a) 
masa de prînz; orele 12-16, b) masa de seară: orele 19-22. După orele 16, la prînz 
şi ora 22 seara este interzisă servirea mesei în orice fel de local. Restaurantele 
şi localurile similare sunt obligate să întocmească, în fiecare sîmbătă, meniul 
pentru săptămîna următoare, cu arătarea, pentru fiecare fel de mîncare, friptură 
sau supliment, a preţului aprobat. Aceste meniuri vor fi afişate pe geamurile şi la 
intrarea localului şi vor fi puse, la cerere, la dispoziţia fiecărui client. (Art. 7)7 

Meniurile fixe, reducerea gramajului consumului de carne nu erau simple 
reglementări de funcţionare a unităţilor de consum, ci o impunere a unui regim 
alimentar frust, controlabil de către instituţiile de partid şi de stat. Raţionalizarea 
comunistă nu însemnat o prelungire a cumpătării creştine, ci o replică ideologică 
la alternativa risipei societăţilor de consum. Construirea unui model social 
desăvîrşit, aşa cum era proiectat ideologic comunismul, presupunea traumatismul 
unui dureros travaliu de muncă şi lipsuri, o misiune benefică de formalizare la 
comandamentele etice şi sociale.8 Propaganda Partidului Muncitoresc sugera că 
această strategie reprezenta voinţa unei elite îndoctrinate, abilitată să ia hotărîri 
şi să acţioneze în cunoştinţă de cauză, dar şi de efecte. Partidul cere sacrificii, ca 
expresie a militantismului, care trebuia să fie elementul central al vieţii private 
a omului nou comunist. Frontiera dintre viaţa privată şi cea militantă era lipsită 
de precizie. Militantul trebuia să fie un om cu nevoi normale şi conformist în 
privinţa normelor sociale, care presupuneau o raţionalizare a vieţii, inclusiv a 
alimentaţiei.9

Iniţiativa raţionalizării şi controlului alimentar este pretinsă a veni din partea 
poporului: „Muncitorii, bucătarii s-au angajat să controleze fabricaţia şi distribuirea 

7  Ibidem.
8  Cf. Emilio Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Bari, Editori 

Laterza, 2001, p. 168-172, 206.
9  Cf. Istoria vieţii private. De la primul război mondial pînî în zilele noastre, coord. Philippe 

Ariès, Georges Duby, vol. X, trad. C. Tănăsescu, Buc., Ed. Meridiane, 1997, p.110, 120, 
125.126.
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pîinii”, practic să distribuie „raţii de pîine”, pe bază de tabele. Aceste măsuri, se 
sublinia în Scînteia, erau luate împotriva risipei şi speculei, de aceea se împunea 
„o supraveghere continuă a producţiei.”10 Neîncrederea în speculanţi, atmosfera de 
suspiciune din partea duşmanilor poporului, presupunea vigilenţă şi delaţiune, pe 
care presa comunistă a încurajat-o din plin. Scînteia din 13 ianuarie 1947, înşira 
titluri de genul: „Când ţara trage din greu la carul nevoii... Cum fură brutarul 
speculant pâinea de la gura săracului!” sau „Să vedeţi cum se dă pîine şi fără bon!” 
În acelaşi număr era prezentată ostentativ o imagine subtitrată astfel: 

”Ce se poate vedea într-o ladă de gunoi a unui bloc din Centrul Capitaliei. 
Nu! Nu sunt proviziile unui om nevoiaş, ci „resturi” zvîrlite în lăzile de 
gunoi ale blocului din B-dului Elisabeta. Pâni uscate, cartofi, lămîi, mere, 
carne stricată, bucăţi de brînză, în timp ce mulţi copii n-au hrană zilnică. 
Pâinea luată cu cartela e aruncată la gunoi, iar locul ei îl ia pîinea albă, făcută 
la patiserie.Risipa aceasta zilnică dovedeşte lipsa conştiinţei de solidaritate 
naţională şi dispreţ pentru greutăţile economice prin care trece azi poporul 
român.” Iată, de ce, „măsurile de stăvilire a risipei prin raţionalizare, cât 
mai severă a articolelor de consum sunt aşteptate cu nerăbdare de întreaga 
populaţie muncitoare”(subl.n).11 

Scînteia din 11 ianuarie 1947, se referea explicit la delaţiuni, ca un gest de 
loialitate faţă de partidul comunist. Astfel, „7 butoaie de grâu au fost descoperie 
în plin centrul Capitaliei. O echipă de muncitori, membrii ai Partidului nostru, au 
sesizat autorităţile”. Acelaşi număr din ziar condamna indiferenţa populaţiei faţă 
de pretinsele acte de sabotaj, faptul că,

„Prin faţa casei din Calei Victoriei nr. 161 trec sute şi sute cetăţeni. 
Cine şi-ar fi închipuit, însă, că în plin centrul Capitalei se adăpostesc mari 
cantităţi de grâu sustras, cu un sistem din puţina rezervă ce o avem, cu 
intenţia de a înfometa populaţia!” Grija faţă de grava situaţie alimentară din 
iarna anului 1947 este preluată de către Consiliul de Miniştrii, care a aprobat 
„măsuri pentru distribuirea rapidă şi justă a cerealelor şi alimentelor trimise 
regiunilor însecetate. Raţii zilnice de alimente pentru militari... şi numai 
celor lipsiţi alimente.12

Titlul din Scînteia, vineri 17 ianuarie 1947 sublinia: „Raţionalizarea consumului 
de alimente. Menu-uri şi ore fixe de masă în restaurantele de toate categoriile. 
Interzicerea aperitivelor şi a consumului alimentelor de lux. Curcanii, gîştele şi 
icrele negre se vând numai pentru export.” (subl.n.). Interzicerea imperativă a unor 
alimente specifice alimentaţiei duşmanului de clasă rezultă şi din alte titluri de 
genul „Să se termine cu aperitivele luate la botul calului”, sau „N-avem poftă de 
icre negre şi de ficaţi de gîscă!” Subtitlul „Hei, băiatule, mai serveşte o porţie de 
icre,” exprima mânia proletară faţă de unele alimente de pe masa celor bogaţi. 
„Eu stau la rînd la mălai, tu stai la mălai, apropape toţi stăm la rînd”, dar „sunt 
restaurante bine garnisite, doldora de bunătăţi”, iar „clientela obişnuită a acestor 

10  Scînteia, 10 ianuarie, 1947, p. 1.
11  Scînteia, luni, 13 ianuarie 1947, p. 1
12  Scînteia, sîmbătă, 11 ianuarie 1947, p. 1.Scînteia 12 ianuarie, 1947, p. 1.
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insule (!) este formată din oameni care nu muncesc, dar trăiesc din belşug!” (subl.
n.) Dispreţul faţă de bunăstare alimentară era un aviz celor care ar putea aspira la 
o asemenea condiţie! Ironia dispreţuitoare se revarsă asupra vechiului sistem de 
alimentaţie: „cînd clienţii din marile restaurante s-au săturat (evident o categorie 
blamată!), cînd cozile de la brutării se îngroaşă, cînd uzinele muncesc din plin, 
atunci sunt ridicate obloanele marilor magazine!”13 

Situaţia alimentară s-a agravat spre sfîrşitul iernii, aşa că Scînteia anunţa 
confuz că „Hrana populaţiei este asigurată până în 10 martie”, dar că „ în cadrul 
unei conferinţe de presă prof. dr. Traian Săvulescu, ministrul Agriculturii, a 
declarat că „mari cantităţi de conserve de carne şi de peşte vor fi date în consum 
în luna februarie...”14 Starea de insecuritate alimentară a fost pusă mai apăsat pe 
seama speculei, de aceea, încă o dată, vigilenţa comunistă venea în întîmpinarea 
unor asemenea situaţii. Scînteia lansa în aprilie 1947 titluri, de genul „ Cetăţeni, 
demascaţi pe speculanţi! La restaurantul Lido (există-nn) pâine pentru... tartine 
cu icre”etc. Încurajînd perseverent delaţiunea ca o virtute proletară, organul de 
propagandă comunistă oferea alte câteva cazuri de demascări ale speculei cu carne 
şi pâine, fără să dea multe detalii despre faptele concrete de vinovăţie ale celor 
prinşi în cauză. Se nota succint că „mari cantităţi dorite de speculanţi” au fost 
„descoperite ieri în Capitală de Poliţia Economică”.15 

Pîinea, dar mai ales carnea, erau subiectul celor mai severe restricţii. 
„Consumul de carne e permis numai sîmbăta şi duminica. Raţia e de 

250 grame săptămînal. Suplimente pentru muncitori. Consumul de bovine, 
porcine şi ovine este pemis în comunele urbane numai sîmbătă şi duminică. 
Distribuirea se va face pe cartelă, raţia fiind de 250 gr. de persoană. Pentru 
lucrători se va acorda o raţie suplimentară, prin economate. Economatele 
care au crescătorii proprii sunt obligate să declare pînă la 31 ianuarie felul, 
numărul şi greutatea animalelor ce deţin. Pentru populaţia civilă se va 
distribui pe bază de cartelă, de două ori pe lună, cîte 125 gr. de slănină, 
untură, mezeluri sau afumături socotite împreună de persoană. Distribuirea 
se va face în ziua de joi. Se interzice, pănă la 1 aprilie 1947, tăierea şi punerea 
în vînzare a vacilor de orice vărstă şi orice rasă”.16 

În primăvara anului 1947 tentaţia controlului alimentar al populaţiei a avut 
o orientare precisă prin cantinele muncitoreşti şi economate, astfel, un titlu din 
Scânteia anunţa neliniştitor că:

„la 10 mai expiră termenul de reînscriere în economate. Mălaiul distribuit 
prin economate nu poate fi întrebuinţat pentru cantine. Aprovizionarea 
cantinelor cu alimente necesare cade cu totul în sarcina întreprinderilor, aşa 
cum decurge din obligaţiunile noului contract colectiv de muncă.” 

Scînteia din 9 mai 1947 prezenta ostentativ, exemplificînd starea de precaritate 
alimentară, o imagine cu copii la cantinele populare. La marginea gropii Floreasca, 

13  Scînteia, vineri, 14 ianuarie 1947, p. 1.
14  Scînteia, vineri, 14 ianuarie 1947, p. 2.
15  Scînteia, miercuri, 7 mai 1947, p. 3
16  Scînteia, duminică, 19 ianuarie 1947, p.3.
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în faţa cazanului de ciorbă, copiii mahalalei primesc o mîncare „bună”.17 Duioşia 
faţă de marginalitate nu a fost decît o perversă stategie a luptei de clasă, întreţinută 
în tot regimul comunist chiar şi după distrugerea vechilor paliere sociale şi mentale, 
adică după anii ’50!

Abordarea temei alimentaţiei în regimul comunist este extrem de dificilă 
din cauza dificultăţii folosirii surselor (discursul ideologic, presa, literatura 
etc). Lectura acestora trebuie să ţină seama de atitudinea ideologică dogmatică 
a partidului comunist, care a camuflat intenţionat realităţile concrete, existând, 
de asemenea, un melanj monstruos al formelor rigide ale ideologiei (cu pretenţii 
totalizante) cu arbitrariul individual. Înrobirea culturală de către Partid a făcut 
ca, prin propaganda ideologică, de altfel sistematică, ipocrizia şi minciuna să fie 
erijate în reguli de acţiune permanentă, în încercarea utopică de a face să coincidă 
idealul comunist cu realităţile, atît de tensionate, ale societăţii româneşti. Anii ’50 
au reprezentat, mai ales pentru populaţia majoritar ţărănească, sărăcită deja de 
consecinţele războiului şi de asaltul distugător asupra economiei rurale, o perioadă 
dramatică, determinată de acţiunea de distrugere a proprietăţilor ţărăneşti prin 
colectivizare. Condiţiile de penurie alimentară au determinat populaţia ţărănească 
să apeleze la tradiţionalele mijloace alimentare pentru supravieţuire, care se bazau 
pe legume crude sau uscate, mămăligă, pîinea neagră fiind folosită, mai ales, în 
comune şi tîrguri. 

Un aspect important în tema alimentaţiei în comunism este legată şi de regimul 
inuman al închisorilor, unde hrana, a fost, nu numai sub limita supravieţuirii, dar 
era şi un instrument de umilire a demnităţii umane, un mijloc de tortură, de moarte 
lentă şi dureroasă a victimelor. În închisorile comuniste înfometarea a constituit 
un mijloc de reeducare, de aducere a deţinuţilor în pragul disperării psihice: pîinea 
sau mămăliga mucegăită, supele de orz, terciul din seminţe de mătură erau mesele 
servite „duşmanilor poporului”.18

 Prăpastia dintre vorbe şi acţiune, dintre pretenţiile profund umaniste ale 
proiectului comunist (pace, bunăstare, libertate etc) şi comportamentul inuman 
faţă de nevoile sociale, stratificate, ca în orice societate reală, face ca analiza 
comunismului românesc să fie dificilă. Proiectul comunist a subliniat „afirmarea 
individului”, dar aceasta a însemnat „sacrificiu în favoarea colectivităţii”. A 
învăţa să suporţi greutăţile şi lipsurile era sfatul propagandei comuniste. Pe de 
altă parte, legea economică fundamentală a socialismului – susţinută de alte 
legi „specializate”, cea a dezvoltării planificate şi proporţionale şi legea creşterii 
neîntrerupte a productivităţii muncii - afirma creşterea neîntreruptă a producţiei 
materiale, cu scopul satisfacerii în tot mai mare măsură a necesităţilor poporului 
muncitor. Legitimîndu-se ca ştiinţific, comunismul era „condamnat” la o creştere 
economică şi la o bunăstare perpetuă.19 Comunismul ideologic a fost conceput ca o 
eră a plenitudii, a fericirii colective, precedată de o fază premergătoare - socialismul, 

17  Scînteia, miercuri, 7 mai 1947, p. 3. Scînteia, miercuri, 9 mai 1947, p. 1.
18  Tudor Călin Zarojanu, Viaţa lui Corneliu Coposu. În premieră: documente din arhivele 

fostei Securităţi, Buc., Ed. Maşina de scris, ?, p. 88-91, 98. N. Ioniţă, Reeducarea deţinuţilor 
politic, în “Analele Sighet”, 9, 2001, p. 316-326. 

19  L. Boia, op. cit., p. 78- 80, 110-111.
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o viziune a unei administraţii divinizate, investită cu o ştiinţă supremă şi o putere 
nemărginită, solicitată să reverse asupra actelor vieţii private binefăcătoarea 
îndrumare a partidului şi a statului. Pretinzînd o cale ştiinţifică, comunismul 
promite să facă pe toţi oamenii înţelepţi şi fericiţi. Partidul comunist s-a definit 
ca agentul viitorului luminos şi îndestulat.20 În această promisiune a stat fascinaţia 
acestei ideologii! În conştiinţa colectivă dintotdeauna abundenţa materială, 
râurile de lapte şi miere au alimentat imaginaţia mulţimilor de dezavantajaţi 
şi marginali. Comunismul a însemnat strategia scoaterii proletariatului din 
complexul marginalităţii şi punerea acestuia în condiţia de clasă privilegiată în 
societate. Propaganda comunistă a produs, de fapt, o nouă ierarhizare socială în 
care privilegiaţii, „aleşii” erau membrii partidului comunist, pretinsa avangardă 
conştientă a societăţii. Deşi a fost descrisă de discursul politic oficial ca o societate 
care se preocupă de asigurarea bunăstării materiale şi spirituale a poporului, 
perioada comunismului ceauşist a însemnat un control sever al alimentaţiei, 
piaţa alimentară fiind sub lupa organismelor de control ale partidului şi statului. 
Alimentaţia a fost puternic legată de situaţia economică, iar pretinsa sa raţionalizare 
ascundea un sentiment de neputinţă în a se recunoaşte falimentul unui sistem 
economic haotic şi inadecvat României. Amînarea asigurării nivelului de trai s-a 
ascuns în expresii (devenite clişee!), precum cea dintr-un discurs al lui Ceauşescu, 
de după Congresul al XIII-lea (1985): dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a 
asigura realizarea obiectivelor stabilite..., iar în perspectiva anilor 2000 să asigurăm 
(subl. n) crearea condiţiilor necesare trecerii la înfăptuirea în viaţă a principiilor 
comuniste de muncă şi trai”. Deşi s-a păstrat imprecizia contururilor epocii de 
aur, discusul mesianic ceauşist a mizat pe o determinare temporală, sfârşitul 
mileniului! Iluzia societăţii „viitorului luminos”, al „tinereţii fără bătrâneţe, a 
bunăstării materiale şi spirituale”, profetizată în mod constant de Ceauşescu peste 
un deceniu şi jumătate, a fost instrumentul ideologic care contrasta cu realitatea 
imediată a sărăciei şi penuriei alimentare.21 

O problemă importantă pentru cercetarea „epocii de aur” este cea care are în 
vedere politica de raţionalizare, de alimentaţie ştiinţifică, care nu avea de-a face, 
cu grija pentru asigurarea unui trai decent, ci cu obişnuirea populaţiei cu lipsurile 
alimentare, înăbuşirea dorinţelor de a consuma produse ca şi societatea capitalistă, 
de care comunismul dorea şi insista să se deosebească radical. Alimentaţia 
„ştiinţifică şi raţională”, pusă pe seama unei pretinse analize ştiinţifice, era în 
realitate o politică a constrîngerilor alimentare, generalizate la întregul popor. 
Discursul despre necesitatea unei alimentaţii raţionale, la care au subscris pe lângă 
activişti, savanţi nutriţionişti, medici şi alţi specialişti a fost instrumentul regimului 
Ceauşescu de a camufla cumplita ineficienţă a economiei, în care agricultura era 
destinată abuziv exportului şi se afla oricum într-o poziţie de inferioritate faţă 

20 Cf. E. Gentile, op. cit., p.168-172, 206. Comunismul reprezintă utopia unei societăţi a 
abundenţei materiale a întregului popor, o egalizare utopică ce satisfăce visul egalitar al 
frustraţilor social. După al doilea război mondial frustrările populaţii româneşti sărăcite 
au reprezentat una dintre motivaţiile care au permis fidelizarea unui număr mare de 
oameni la ideologia comunistă.

21  Ştefan Stănciugelu, Violenţă, mit şi revoluţie.., Buc., Ed. ALL, 1998, p. 203-204.
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marea producţie industrială. În experienţa ei reală societatea românească a fost 
marcată de lipsuri alimentare, pentru că partidul a introdus controlarea consumului 
printr-o rigidă cartelizare. Comunismul, a fost de la un capăt la altul, o civilizaţie 
a cartelelor şi a cozii, dar anii 80 au însemnat atingerea unui paroxism al penuriei 
alimentare. Coadă la pâine, la ouă, la ulei şi zahăr, la lapte etc., adică la alimente 
necesare pentru asigurarea traiului cotidian, cartelizarea abuzivă a acestora, fără ca 
populaţia să cunoască motivele penuriei, a reprezentat una dintre faţetele tragice 
ale regimului dictatorial al lui Ceauşescu. 

O istorie a alimentaţiei în România sub comunism permite pătrunderea în 
mecanismele de producere, colectare, distribuire şi redistribuire a bunurilor 
materiale, a hranei în total divorţ cu principiile, mult clamate şi afişate, despre 
egalitatea şi prosperitatea tuturor cetăţenilor. O istorie a alimentaţiei sub comunism 
demonstrează tocmai caraterul său barbar, inuman şi discriminator. Într-o primă 
etapă, o asemenea istorie ar trebui să aibă în vedere reglementările şi legislaţia 
care regla în comunism producerea şi distribuirea hranei, raţiile alimentare pentru 
principalele categorii sociale, aşa cum erau ele calculate „ştiinţific”. O istorie 
pozitivă a regimurilor alimentare a tuturor claselor, categoriilor şi păturilor sociale 
ar evidenţia cu uşurinţă tocmai lipsa de echitate şi relaţiile discriminatorii ale unui 
regim care a camuflat sistematic adevăratele intenţii politice dominatoare.


