
 
Scenarii din perioada comunistă 

  
Magazin: 

● rafturi aproape goale 
● ca o casă țărănească mai mare 
● toate produsele sunt neambalate 
● o coadă foarte lungă 
● cartele cu rații, dar stocul magazinului este insuficient pentru a le acoperi 
● se numesc cooperative 
● alimente: nechezol  
● nu erau variante de branduri 

 
Personaje: vânzătoarea, câțiva cumpărători 
 
 
Fabrica - miting electoral 

● o fabrică oarecare 
● candidații la alegeri selectați de partid erau trimiși în fabrici și uzine 
● vorbeau despre planurile de producție în industrie și despre sarcinile care le reveneau 

muncitorilor 
● muncitorii din public se uită la ceas, nerăbdători să ajungă acasă 
● era invitată presa, 2-3 muncitori care se arătau devotați vorbeau despre cât de inspirați 

să muncească au fost de discursul electoral  
 
Personaje: candidat trimis de partid, reporter, 2-3 muncitori, public 
 
Școala - ora de istorie 

● „cel mai iubit fiu al poporului“ - megalomania lui Ceauşescu în manualele de istorie. 
Poze precum un bust al lui Ceauşescu, care în jurul său îi avea pe Decebal, Mircea cel 
Bătrân, Mihai Viteazul, Cuza, Bălcescu şi Kogălniceanu 

● se spunea că poporul român era de origine slavă, nu latină 
● formulări influențate de legătura cu URSS, de genul „Cronicarii unguri laudă mult 

eroismul cu care au luptat românii sub conducerea lui Gelu” sau „Împreună cu românii, 
secuii și sașii au apărat țara de prădăciunile migratorilor, au muncit și au sporit mereu 
bogățiile țării. Sașii, ajutați de români, au contribuit la zidirea cetăților Sibiu, Brașov și 
Bistriţa, care apărau orașele” 

● Revoluția de la 1848, care prezentată ca o luptă între popor și boierime 
● este omisă monarhia românească: Războiul de independență, modernizarea țării, Primul 

Război Mondial și Unirea din 1918 sunt prezentate fără a fi menționat Carol I și 
Ferdinand 

 
Personaje: profesorul de istorie, elevii, un elev care pune întrebări despre acuratețea celor 
predate și este ignorat 



 
 


