
		

Cuvânt înainte. Apologia mistificării 

Uniunea Sovietică a anilor 30 a fost un 
caz istoric unic: aproape toată cultura ei 
materială a fost inventată și creată de  
la zero1. 

 
Nu putem vorbi despre viața de zi cu zi în Uniunea Sovietică 

fără a vorbi despre oamenii ei, reprezentanți ai Puterii, 
nomenclatura, oameni de rând sau oricum le-am spune. În 
literatura de specialitate se folosește, când peiorativ, când cu o 
nuanță de simpatie și nostalgie, termenul homo sovieticus, un 
tip de om cu o mentalitate aparte, la jumătatea distanței dintre 
omul nou și oamenii obișnuiți întâlniți în alte regimuri. Svetlana 
Aleksievici, în cartea sa, Vremuri second-hand, consacrată tocmai 
acestui personaj și mai ales traumei încercate de acesta după 
prăbușirea Uniunii Sovietice, descrie, credem, cel mai bine 
despre ce este vorba: 

 
Comunismul a avut un plan smintit: să-l schimbe pe 

omul „vechi”, pe bătrânul Adam. Și i-a reușit... poate e 
singurul lucru care i-a reușit. Vreme de mai bine de 
șaptezeci de ani, în laboratoarele marxism-leninismului a 
fost creat un tip aparte de om, homo sovieticus. Unii îl 
socotesc un personaj tragic, alții îl numesc sovok. Mie mi se 
pare că-l cunosc pe acest om, îl cunosc bine, am trăit mulți 
ani alături de el, umăr la umăr. El – sunt eu. El – sunt 
cunoștințele, prietenii, părinții mei. Vreme de câțiva ani am 
călătorit prin fosta Uniune Sovietică, pentru că homo 
sovieticus nu e numai rus, ci și bielorus, turkmen, ucrainean, 
kazah... Acum trăim în state diferite, vorbim limbi diferite, 
dar suntem inconfundabili. Ne recunoști imediat! Noi toți, 

																																																								
1 Jukka Gronow, Caviar with Champagne. Common Luxury and the Ideals of the 
Good Life in Stalin’s Russia, Berg, Oxford, New York, 2003, p.7. 
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oamenii din socialism, semănăm între noi și nu semănăm cu 
ceilalți oameni – avem propriul vocabular, propriile 
reprezentări despre bine și despre rău, despre eroi și martiri. 
Avem o relație aparte cu moartea (...). Cât poate prețui viața 
omului, dacă ne amintim că nu demult oamenii piereau cu 
milioanele? Suntem plini de ură și prejudecăți. Toți 
provenim din locul care a cunoscut Gulagul și un război 
cumplit. Colectivizarea, deschiaburirea, strămutarea 
populațiilor...1 

 
Este un lucru perfect adevărat: oamenii care au trăit și s-au 

format în acest regim au trăsături comune. Este vorba, în primul 
rând, despre capacitatea de adaptare la încercările, pentru unii 
ororile la care i-au supus autoritățile. A fost vorba de o utopie în 
care liderii, mai ales cei din URSS, au crezut până în ultimul 
moment. Credință care a fost împărtășită și de unii oameni ai 
puterii, de resorturile care păstrau în funcțiune angrenajul greoi 
și extrem de șubred; pentru mulți alții, în lipsa clară a unui crez, 
era vorba numai de accesul la putere, la privilegiile cu care statul 
totalitar își răsplătea administrația. Utopie în care s-a crezut în 
pofida tuturor evidențelor, de la siluirea teoriilor marxiste până 
dincolo de cadrul în care puteau fi aplicate; de la forțarea 
realității dincolo de limita suportabilității, cu prețul, până la 
urmă, al sacrificării propriului popor. Mistificarea propriilor 
puteri, a adevărului referitor la calea pe care se mergea, a așa-
numitelor realizări în urma măsurilor luate, mistificare a 
imaginii armonioase din interiorul statului, păstrată ani buni la 
nivelul aproape exclusiv al propagandei prin rețeaua de 
protecție, de bariere ridicate împotriva occidentului și a 
exponenților lui, prin coborârea de cortine, de fier chiar de la 
începutul puterii sovietice, nu numai după cel de-al Doilea 
Război Mondial... 

																																																								
1 Svetlana Aleksievici, Vremuri second-hand, traducere din rusă și note de 
Luana Schidu, Humanitas, București, 2016, p.9. 



Sovietland.  Patria omului  sovietic   11 

	

Bolșevicii și dictatorii proletariatului – sistem de 
guvernământ totalitar pe care l-au edificat chiar din primele 
momente ale luării puterii, în care credeau orbește chiar înainte 
de a ajunge la puterea furată prin folosirea forței – au dorit să 
construiască un stat perfect pentru proletarii/ muncitorii și, mai 
apoi, țăranii pe care îi reprezentau, dar au dorit construirea lui, 
în fapt, nu pentru acești oameni pe care i-au avut la dispoziție, 
formați de conjuncturile istorice pe întinderile Rusiei, ci pentru 
un om nou utopic căruia îi era dedicată în fapt noua societate. 

S-a dorit mai  întâi să se construiască și să se lase moștenire 
acestui om nou un nou imperiu, bazat și legitimat, prin revoluția 
mondială, de către întregul proletariat al lumii: 

 
Lenin nu se limita doar la granițele naționale. Cu 

ajutorul Cominternului, înființat la Moscova în martie 1919 
și, practic, o secție internațională a partidului comunist rus, 
a încercat să inițieze revoluții peste tot unde era vreo 
posibilitate, ba uneori chiar și acolo unde nu exista. În iunie 
1920 i-a telegrafiat lui Stalin la Harkov: „Situația din 
Comintern este excepțională. Zinoviev, Buharin și cu mine 
credem că ar trebui să încurajăm revoluția din Italia chiar 
acum. După părerea mea, ar fi bine să sovietizăm în acest 
scop Ungaria, poate chiar și Cehoslovacia și România”1. 

 
Însă, puși în fața nepotrivirilor evidente dintre teorie și 

practică, a lipsurilor cronice generate, între altele, și de proasta 
administrare, dar și de primatul păgubos al teoriei în 
detrimentul practicii, s-a ajuns la sacrificarea majorității în 
detrimentul unei minorități din administrația politică și de stat, 
a unei nomenclaturi care avea toate drepturile din lume pe 
seama sărăcirii permanente a unei populații ținute sub teroare și 
în majoritate lipsită de cultură și civilizație. 

																																																								
1 Dmitri Volkogonov, Lenin. O nouă biografie, Ed. Orizonturi – Lider, București, 
f.a., pp.25-26. 
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Populația majoritar rurală, analfabetă, care a oferit de altfel 
și „avangarda” revoluției, a fost în teorie o parte importantă a 
poporului care era invitat la construirea noului stat socialist. Dar 
s-a demonstrat, încă din primul an al revoluției, că lucrurile nu 
stăteau deloc așa în realitate. Țăranii, aparent aliații puternici ai 
proletarilor minoritari, nu dispuneau deloc de o minimă 
simpatie din partea liderilor bolșevici, nu s-au bucurat niciodată 
de încrederea lor și au fost tratați mereu cu o furie neputincioasă 
față de „înapoierea” crasă a unor indivizi care nu doreau cu 
niciun preț să renunțe la proprietatea asupra pământului care, 
după secole de aservire, l-au primit în posesie și prin revoluția 
bolșevică. Felul în care au fost tratați în timpul Războiului Civil, 
comportamentul cinic al autorităților în anii de foamete 
recurentă, de criză de produse alimentare și industriale, în 
perioada colectivizării ș.a.m.d. este mai mult decât grăitor. 
Niciodată nu a fost vorba despre o excepție, ci despre un 
comportament constant ostil acestei categorii sociale pe seama 
căreia, în multe dintre momentele de criză, societatea sovietică a 
reușit să depășească momente dificile din istoria mai veche sau 
mai nouă. La vedere se făcea o campanie de alfabetizare a 
populației țărănești, slab educate, dar țăranii nu au fost 
niciodată printre favoriții autorităților când era vorba de accesul 
la trepte superioare de educație. Țăranilor, prin presiunea făcută 
de puterea centrală pentru atragerea de mână de lucru către 
industriile prioritare, li s-au răpit muncitori de la lucrul 
câmpului, în colhozuri, iar mai apoi a trebuit să suporte tot ei 
nemulțumirea autorităților și pedepsele subsecvente pentru 
neîndeplinirea planurilor de producție. 

Pe de altă parte, la prima vedere muncitorii par a fi cei mai 
avantajați de regim. Eroii principali ai ideologiei și propagandei, 
ai iconografiei comuniste, muncitorii nu s-au bucurat nici ei de 
un sprijin efectiv din partea statului. S-a operat mai mereu cu 
mai multe serii de discriminări: muncitorii din capitale, Moscova 
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și Leningrad, au fost de-a lungul timpului favorizați mai ales în 
privința măsurilor sociale. Dar nici ei nu erau favoriți în 
totalitate. Cei din industriile prioritare aveau întâietate mai ales 
în timpul campaniilor de popularizare a ramurilor respective; 
mai apoi s-a acordat atenție doar „exemplarelor” perfecte, eroi ai 
muncii, stahanoviști sau udarnici, cu adevărat oameni noi (deși e 
cazul să vorbim din nou de o altă mistificare, pentru că de multe 
ori rezultatele spectaculoase în producție nu erau obținute de o 
singură persoană, ci de un întreg colectiv de muncitori)... 

De dragul teoriei, al experimentelor, au fost sacrificați 
oamenii, pioni anonimi, neînsemnați, care în Rusia, mai ales în 
cea sovietică, nu au avut niciodată niciun preț. În general prima 
parte a secolului al XX-lea a fost o perioadă extrem de 
tumultuoasă pentru întreaga Europă, cuprinsă de frenezia 
modernizării, a aruncării peste bord a vechii mentalități și a 
vechilor lumi, cu tot ce presupuneau ele: „Prima jumătate a 
secolului al XX-lea va fi menționată în istorii drept epoca unor 
mărețe descoperiri științifice, revoluții, grandioase transformări 
sociale și a două războaie mondiale.// Dar prima jumătate a 
secolului al XX-lea va intra în istoria omenirii drept epoca 
exterminării totale, fundamentată pe teorii sociale și rasiale, a 
unor enorme pături ale populației europene. Cu o modestie ușor 
de înțeles, contemporaneitatea trece sub tăcere acest lucru”1. 

Violența folosită în URSS de către autorități față de toate 
categoriile de cetățeni ai lor este o altă trăsătură distinctivă. Fără 
violență, fără dominația terorii, regimurile devenite totalitare nu 
s-ar fi putut păstra. Până la urmă (deși destul de repede) teoriile 
s-au dovedit a fi utopice, dar s-a mers mai departe, în ciuda 
evidențelor, prin blocarea libertății de opinie, prin limitarea 
drepturilor, cu precădere politice și prin folosirea extensivă a 
mecanismelor punitive. Gulagul nu a fost singura formă de 

																																																								
1  Vasili Grossman, Viață și destin, traducere din limba rusă de Laurențiu 
Checicheș, Polirom, Iași, 2010, p.210. 



14 		Antoaneta Olteanu 	

	

pedeapsă exterminatoare folosită de autoritățile sovietice. 
Foametea, adusă periodic la nivelul de exterminare de mari 
proporții, deportările masive, pe criterii sociale sau naționale, 
implicarea populației în lupte interne și externe, pe fronturi total 
inutile și ale căror victime erau numai valori potrivite pentru 
sistemul de propagandă care găsea peste tot numai dușmani. 

Omul nou, omul perfect, omul sovietic adevărat trebuia să 
fie credincios până în pânzele albe actelor întreprinse de către 
liderii săi, să nu conteste niciodată politica dusă de aceștia (mai 
ales la nivel economic). Trebuia să se înregimenteze, de la vârste 
fragede, sisteme ce promovau obediența față de stat și încre-
derea orbească în spusele și faptele conducătorilor deveniți, 
chiar din timpul vieții, adevărate divinități. El trebuia să ducă 
viață tipizată, standardizată. Și nu e deloc vorba numai de 
apartamente sau de mobilarea lor, ci și de modul de viață, 
educație, serviciu...1 

Și acum apare paradoxul. Homo sovieticus este un fel de om 
nou al cărui creier nu a putut fi spălat, dar care desemnează 
indivizi care au încercat în fapt să se adapteze sistemului. Uneori 
putem vorbi despre o anumită încredere în unele lozinci sau 
constructe ideologice sovietice. Alteori – și vorbim, în acest caz, 
de o schizofrenie la nivelul gândirii și al comportamentului – a 
dezvoltat un comportament duplicitar, un mod de viață, o 
aparență corectă din punct de vedere politic la locul de muncă, 
în instituțiile în care era înregimentat, și o viață normală, de 
subzistență, în mediul familial, în cercul de prieteni. Membrul 
de partid vota pentru susținerea politicilor partidului, dar omul 
„sovietic” accepta să stea la coadă fără să cârtească, uneori să 
facă și greve pentru îmbunătățirea nivelului de trai, fără să aducă 
aceste probleme în dezbaterea colectivului de partid: 

 

																																																								
1 Vezi și studiul nostru, Și totuși, sovokul, în vol. Antoaneta Olteanu, Alei bifurcate. 
Poetica postmodernismului rus, Ed. Paralela 45, Pitești, 2019, pp.132-151. 
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Noi suntem cei cărora li s-a strigat deasupra leagănului: 
„Toată puterea Sovietelor!” Noi întindeam mânuța bronzată 
de copil spre trompeta de pionier și la strigătul „Fiți gata!”, 
răspundeam salutând: „Întotdeauna gata!” Noi suntem cei 
care la Buchenwald am introdus arme și am intrat în 
partidul comunist. Și tot noi suntem cei care ne-am trezit 
printre oile negre numai pentru că am rămas în viață. 
(Deținuții de la Buchenwald care au rămas în viață tocmai 
pentru asta au fost azvârliți în lagărele noastre: cum ai reușit 
să scapi cu viață într-un lagăr de exterminare? Aici nu e ceva 
curat!)1 

 
Este vorba despre ceea ce Sheila Fitzpatrick numea 

mentalitate stalinistă: „Realismul socialist a fost o mentalitate 
stalinistă, nu doar un stil artistic. Cetățenii obișnuiți au 
dezvoltat de asemenea capacitatea de a vedea lucruri pe cale de 
a se transforma sau cum trebuia să fie, nu cum erau în 
realitate”2. Toate mecanismele din sistemul sovietic jucau cartea 
acestei aparențe: normele erau uriașe pe hârtie, imposibil de 
îndeplinit în realitate; planurile cincinale conțineau cifre 
fantasmagorice, niciodată îndeplinite, promisiunile de solu-
ționare a crizelor economice se materializau adesea cu puțin 
praf în ochii oamenilor de rând, care și ei de multă vreme se 
obișnuiseră să nu mai creadă în promisiunile liderilor și fiecare 
încerca să supraviețuiască cum putea, prin întreținerea unui 
sistem de relații neortodoxe între cei care repartizau bunurile și 
cei care trebuia să le primească conform drepturilor amplu 
clamate oficial. Andrei Zorin exprima foarte bine această stare 
de lucruri: „În perioada sovietică, nomenclatura bea în vilele de 
protocol pentru a-și demonstra loialitatea față de regim, 
intelighenția se îmbăta în bucătăria de acasă, pentru a-și arăta 
aversiunea față de acesta, iar muncitorii se făceau criță la fabrică 

																																																								
1 Aleksandr Soljenițîn, Arhipelagul Gulag. 1918-1956. Încercare de investigație 
literară, I, București, Ed. Univers, 2008, p.195. 
2 Apud Gronow, op.cit., p.151. 
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și prin ganguri, pentru a-și demonstra indiferența totală față  
de regim”1. 

Și tot acest om dedublat, cu o mască de Janus, este când 
cârtitor și luptător pentru dreptate, s-a bucurat cu mare 
entuziasm la căderea regimului, dar tot el deplânge mai apoi 
condițiile „bune” de trai de odinioară, nostalgizează la nesfârșit, 
ștergând din memorie cu buretele, foarte ușor, atâtea clipe negre 
prin care a trecut. Spunea Nadejda Mandelștam: „Memoria 
oamenilor este structurată de așa manieră, încât păstrează mai 
degrabă un contur vag și legenda, nu evenimentul ca atare. 
Pentru a exista fapte trebuie să te răfuiești fără cruțare cu 
legenda, iar pentru asta, mai întâi să determini în care cercuri  
s-a născut. Suspinele idilice după deceniul al treilea sunt 
rezultatul legendei create de capitulanții din anii 30, care 
întâmplător au scăpat teferi, și de frații lor mai mici”2. „În 
condițiile unei crize permanente de bunuri, relațiile personale 
devin mai importante decât banii în obținerea unor produse 
rare. Datorită politicii ei, economia sovietică a fost prin definiție 
una deficitară. În aceste condiții, relațiile sociale bazate fie pe 
legături familiale, fie pe unele colegiale sunt cruciale în 
redistribuirea bunurilor. (...) Etica unei asemenea societăți e 
etica unui clan”3. Și aceste clanuri – culmea democrației! – 
existau și la nivelul elitelor, dar au început să fie căutate și 
susținute și de oamenii de rând prin sistemul blatului (pilelor). 

Ca să pornim cu finalul, cu societatea de consum din Rusia 
contemporană, trebuie să spunem că una dintre erorile 
fundamentale făcute de regimul comunist a fost ignorarea 
grosolană a nevoilor cotidiene ale oamenilor, nevoia acestora de 

																																																								
1 Vasile Ernu, Intelighenția rusă azi. Interviuri, discursuri, polemici despre Rusia de 
ieri și de azi, traducere și note de Vladimir Bulat, Ed. Cartier, Chișinău, 2012, p.317. 
2 Nadejda Mandelștam, Fără speranță. Memorii. Cartea întâi, traducere, note și 
indice de Nicolae Iliescu, postfață de Livia Cotorcea, Iași, Ed. Polirom, 2003, p.227. 
3 Gronow, op.cit., p.146, 147. 
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fericire privată și mulțumire, împlinire deloc măreață, nu la nivel 
ideologic, ci material. Caracteristică regimurilor comuniste le 
este tocmai această privare de bunuri de larg consum capabile să 
satisfacă nevoile nu foarte exigente ale cetățenilor, dar în niciun 
caz modelele austere, economice, pe care le ofereau în schimb.  

 
Au apărut cu totul alte lucruri de îmbrăcat. Nu cizme 

grosolane și rochii bătrânești; lucrurile la care am visat 
mereu: jeanși, cojoace... lenjerie de damă și veselă bună... 
Totul colorat, frumos. Lucrurile noastre sovietice erau 
cenușii, ascetice, semănau cu cele din război (...). Toți am 
început să vrem să fim fericiți, să căpătăm fericirea pe loc. 
Descopeream o lume nouă, ca niște copii (...). Toată lumea 
își schimba hainele, încălțămintea. Își schimba aparatura și 
mobila. Își renova casa de vacanță... Voia să facă garduri și 
acoperișuri frumoase...1 

 
Acest lucru este explicat la nivel filosofic de către Zygmunt 

Bauman în articolul său, Communism – a post mortem. El spune 
că dezvoltarea cerințelor și a nevoilor consumatorilor a fost un 
factor decisiv al procesului de disoluție a socialismului. Cât timp 
nevoile rămâneau relativ simple și comune, era foarte posibil 
pentru stat să le satisfacă, cu cât nevoile au devenit mult mai 
individualizate, a fost cu atât mai dificil, chiar și în principiu, să 
fie satisfăcute. Așa se explică veșnicele crize, deficitul, imposibil 
de acoperit, care au dus în cele din urmă la falimentul economiei 
socialiste, și, în cele din urmă, al întregii ideologii. „În statul 
socialist consumatorii erau condamnați să fie veșnic 
nesatisfăcuți. În societatea capitalistă, consumatorul cu greu 
poate acuza guvernul dacă nu găsește produse utile sau atractive 
pe piață. În socialism, ei pot acuza mereu statul și partidul”2. 
Societatea de consum și-a recuperat noua piață de desfacere și 
																																																								
1 Aleksievici, op.cit., p.31. 
2 În „Praxis International”, vol. 10, nr. 3-4, pp.185-192, 1990/1991, apud Gronow, 
op.cit., p.146. 
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oamenii, pentru bunurile frumos colorate, au început să renunțe 
la vechile obiceiuri. Chiar, după cum spunea cineva, „s-a sfârșit 
cu veghile noastre nocturne în bucătărie și a început goana după 
bani, după ciubucuri. Banii au început să fie sinonimi cu 
libertatea”1. 

																																																								
1 Aleksievici, op.cit., p.32. 


