
Astazi Nicolae Ceausescu ar fi avut 87 de ani
Inainte de Revolutie, ziua lui Ceausescu, in 26 ianuarie, se sarbatorea cu un fast asemanator cu cel
desfasurat de Ziua Nationala ● De la serbari nu lipseau marsurile si odele inchinate  "geniului din
Carpati"  ● La Sibiu, familiile care poarta acelasi nume nu au legaturi de rudenie cu fostul sef al
statului, dar spun ca nici nu au avut probleme din cauza numelui lor
  
  Astazi, Nicolae Ceausescu ar fi implinit 87 de ani. Dupa model comunist, ar fi trebuit ca astazi, fiecare
dintre noi sa pregateasca un imn sau o oda pe care sa i-o dedicam, pentru a-l omagia pe  "cel mai iubit fiu
al neamului" .
  
  
  Fastul serbarilor din 26 ianuarie putea fi comparat, inainte de Revolutie, cu cel pe care autoritatile il mai
desfasurau doar de Ziua Nationala, in 23 august. In amintirea celor mai varsnici se pastreaza si acum
franturi din discursurile ceausiste pe care trebuiau sa le asculte la sedintele de partid sau in programul
televizat. Avantajul de care se bucurau muncitorii era ca aveau uneori liber sau doar program de
marsaluit in ritmul cantecelor inchinate  "geniului din Carpati" .
  
  26 ianuarie cu fast 
  Dupa 15 ani de democretie, pot fi gasite mai multe definitii pentru Nicolae Ceausescu si pentru cei 45 de
ani de comunism pe care i-a strabatut Romania. Cei mai multi ar caracteriza acea jumatatea de veac ca
fiind una dintre cele mai sumbre perioade istorice ale acestui neam. Teroarea si intunericul care se
instalase in relatiile umane e asemuit unui flagel. Natura patologica a societatii ia fost atribuita lui
Ceausescu care dezvoltase cultul personalitatii si se indepartase de problemele multimii  "proletare" .
Sarbatorile fastuase de omagiere ale sefului statului lasau nemultumita populatia. Aceasta  trebuia sa
suporte marsuri si asteptari. In spectacole era preamarit cel care ii facea sa sopteasca acasa si sa adoarma
in frig si intuneric, cu burta goala. 26 ianuarie era insemnata in calendarul comunist ca sarbatoare de
seama. Ziua de nastere a  "celui mai iubit fiu al poporului"  debuta cu marsuri si sedinte de partid in toata
tara si se incheia cu un program televizat in care se prezentau pe larg meritele acestuia si noile ode lansate
in cinstea lui. La 15 ani de la moartea lui Ceausescu, nostalgicii sarbatoresc prin pelerinaje tacute la
mormantul fostului dictator. Cei care au simtul umorului canta la baruri odele si marsurile muncitoresti de
alta data.
  
  Şi alti Ceausescu
  Numele de Ceausescu este unul destul de obisnuit. La Sibiu  mai exista inca  doua familii care il poarta.
Nici una dintre ele nu are legaturi de rudenie cu cei care au   fost prima familie a tarii pentru 45 de ani.
Ziua de 26 ianuarie nu  este sarbatorita de nici de familia lui Ioan Ceausescu nici de cea a lui Mihai
Ceausescu. 
  Membrii familiei lui Ioan Ceausescu spun ca numele pe care il poarta nu le-a adus nici un fel de
probleme, nici chiar la Revolutia din 1989. Dar nici avantaje. Considera ca, lor, numele nu le-a pecetluit
destinul.
  Mihai Ceausescu este nascut in satul Tilisca. Nici familia lui nu are legatura de rudenie cu cea a lui
Nicolae Ceausescu. Tatal sau, astazi mort, nu a fost comunist, ci opozant al sistemului. In perioada
1952-1964 a fost detinut politic.  " Numele pe care il port nu are nimic de a face cu Nicolae Ceausescu.
Nu avem legaturi de rudenie. Cred ca este un nume destul de des intalnit si de aici coincidenta" , explica
Mihai Ceausescu, un  "fiu al patriei"  care isi serbeaza ziua de nastere in 29 octombrie.     
  
  Biografie 
  Nicolae Ceausescu a fost conducatorul Romaniei in perioada 1965-1989. Acesta s-a nascut in satul
Scornicesti din judetul Olt, in 26 ianuarie 1918. In anii 30 a fost implicat in activitatile tineretului
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comunist. In 1936 si 1940 a fost incarcerat pentru activitatile politice pe care le-a intreprins alaturi de
Partidul Comunist. Se casatoreste cu Elena Petrescu in 1939. In inchisoare devine unul dintre protejatii
liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a devenit presedinte al Romaniei din 1952. Este
eliberat din inchisore in august 1944, la scurt timp inainte de ocupatia sovietica. 
  Dupa eliberare devine secretar, pentru un an, al Uniunii Tinerilor Comunisti. Dupa acederea la putere a
Partidului, Nicolae Ceausescu este, pentru inceput, ministru al Agriculturii in 1948-1950, apoi ministru al
Armatei, intre anii 1950-1954, cu rangul de maior general. Sub conducerea lui Gheorghe Gheorhiu-Dej,
fostul coleg de celula, devine al doilea in ierarhia Partidului Comunist, detinand mai multe functii in
Biroul Politic si in Securitate. 
  Nicolae Ceausescu ajunge sef al statului dupa moartea lui Dej, in martie 1965.  Devine popular datorita
impotrivirii lui fata de Uniunea Sovietica, ce dorea o pozitie dominanta fata de Romania. 
  In anii 60, Ceausescu incheie participarea Romaniei la alianta militara a statelor comuniste, consemnata
prin pactul de la Warsaw. Castiga simpatia statelor din apusul Europei, prin condamarea invaziei fortei
sovietice fata de Ceoslovacia (1968) si Afganistan (1979). Pe plan national, Ceausescu obtine functia nou
creata de Presedinte al Republicii Sovietice Romania in 1974.
  
  Silvia ŞERBĂNUŢ 

Pagina 2 / 2


