
Nicu Ceauşescu, 
mai antidogmatic 
decât Ion Iliescu

Am mai scris o dată despre cartea 
"Lumea secretă a nomenclaturii. 
Amintiri, dezvăluiri, portrete", de 
Vladimir Tismăneanu. Amerikanski 
Volodea ar fi dulce foc, dacă n-ar fi 
îmbârligător şi nu le-ar întoarce pe 
toate în favoarea lui. Ce face el se 
cheamă bagabonţeală intelectuală. 
Ana Pauker, de pildă, apare ca o măi-
cuţă carmelită în comparaţie cu Ele-
na Ceauşescu. Tovarăşa Ana a fost 
chiar anchetată după 1953, mi-a ve-
nit să plâng. Dar Volodea a fost şi 
coleg de clasă cu Nicu Ceauşescu, 
aşa că aduce o mărturie interesantă. 
O prezint, merită. Să nu vă imagi-
naţi că Volodea îl iubea pe Nicu Cea-
uşescu. În afară de ce veţi citi mai 
jos, Tismăneanu a scris numai mize-
rii despre acesta. Că Nicu îşi sugea 
degetul şi securiştii îi ziceau Degeta-
rianul, că o colegă i-a strecurat un 
gândac în sandviciul adus de acasă, 
"copios garnisit cu trufandale" şi alte 
meschinării marca Volodea. În fine.

"Prietenii cei mai buni ai lui Nicu 
au fost Radu Ioanid (poreclit Zaza, 
fiu de artişti plastici, cameraman la 
TVR, a murit în urmă cu câţiva ani, 
n.m.) şi, o scurtă perioadă, prin cla-
sa a XI-a, Florin Cleper, fiul unui cu-
noscut medic ftiziolog. În 1969, când 

eram în clasa a XI-a, Florin a fost 
ţinta unui ciudat caz de prigoană le-
gat de un extemporal la limba româ-
nă. Tema era opera poetică a lui St. O. 
Iosif, iar Florin o tratase ironic, în 
spiritul «Istoriei literaturii» a lui G. 
Călinescu, deci îl prezentase pe autor 
drept un poet minor. Profesoara de 
română, ea însăşi soţie de activist în 
CC, sesizase conducerea şcolii, obiec-
tul incriminat a fost trimis către «or-
ganele superioare». Am fost convo-
caţi urgent în sala de festivităţi şi di-
rectorul adjunct, profesorul de chimie 
Popa, ne-a citit un material venit din 
partea CC al UTC, semnat de prim-
secretarul şi ministrul Tineretului Ion 
Iliescu. Ni se spunea că este necesar să 
luptăm pentru cultivarea marilor va-
lori naţionale, că nu se poate îngădui 
denigrarea lor. Directorul şcolii, pro-
fesorul Bărbulescu, originar din Scor-
niceşti, era plecat în Bulgaria; aveam 
de-a face cu o înscenare ordinară. Tă-
ceam cu toţii, împietriţi. Atunci s-a ri-
dicat Nicu, a spus că el nu poate să 
participe la această porcărie şi a plecat 
trântind uşa. Şedinţa a fost suspenda-
tă, elevul Cleper a fost lăsat în pace, 
profesorul Popa n-a mai scos o vorbă, 
materialul «tovarăşului Iliescu» a dis-
părut, sunt sigur, fără urmă..." 

După Revoluţie, Tismăneanu a 
făcut o carte-interviu cu Iliescu şi pe 
urmă l-a înjurat, a trecut la Băsescu 
şi tot aşa, că doar nu s-au oprit acolo 
istoria şi talentul lui Volodea. Băiat 
de mare caracter. n
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exclusiv

România a fost lăsată deoparte. Nu mai in-
teresează pe nimeni de ce Guvernul spune că 
a mărit salariile, iar lumea, nu numai în stra-
dă, spune că este o minciună. Nu mai intere-
sează, de asemenea, de ce se dau ştiri cu iefti-
nirea ouălor, timp în care supermaketurile îți 
arată cum ştiu să-ți ia banii. Şi, la fel ca şi pâ-
nă acum, nu mai interesează pe nimeni ce 
pensie va lua cândva, dacă o va mai apuca. 
Oricum, suma se recalculează din două în do-
uă ore şi de la o apariție televizată la alta a 
Olguței Vasilescu. 
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Am crezut că pot să trec mai uşor de țeapa dată 
de Cristoiu şi de vorbele lui mieroase. De interviul 
cu Ghiță zic. Da' de unde! A devenit o obsesie. Ba 
chiar mi-a încolțit în minte ideea că totul a fost 
pus la cale cu bună ştiință. 


