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Secretul lui Iustinian Marina

Gheorghe Gheorghiu‑Dej urma să împlinească în noiembrie 
acel an exact o jumătate de veac de viaţă. Era născut în zodia 
Scorpionului, zodie a tenacităţii şi perfidiei, dar evident el nu 
prea ştia cum stau treburile cu astrele şi nici nu i‑ar fi dat prin 
minte vreodată să‑şi angajeze vreun astrolog pentru a‑i citi în 
stele viitorul. Provenea dintr‑o familie de oameni săraci, mâncase 
sărăcie pe pâine şi zdrobise alături o ceapă ca să fie mai gustoasă 
mâncarea, inima cepei care te face să lăcrimezi şi să‑ţi plângi 
soarta de dezmoştenit. În Bârlad, locul lui de baştină, oamenii 
erau tare nevoiaşi, ce se mai duceau la biserică unii ca să‑i îmbro‑
bodească popa, alţii munceau în ateliere sordide, unsuroase sau 
în prăvălii scunde unde puţea a iută, boia şi seu, a gaz şi cremă 
de ghete, mirosuri amestecate că începeau să te usture ochii şi 
până să ţi se facă rău de la stomac, mai repede ţi se tulbura 
vederea şi dădeai cu nasul de podea. De aceea, decât băiat de 
prăvălie sau ucenic la vreun cizmar, mai bine te orientai spre 
industrie şi transporturi. Aşa ajunsese el la Căile Ferate, unde 
învăţase de toate, să înşurubeze şinele, să ciocănească roţile, să 
schimbe macazul, să încarce şi să descarce vagoanele şi mai ales 
să privească de‑a lungul drumului de fier care duce spre alte 
meleaguri. Azi oftezi, mâine filosofezi şi uite aşa se naşte con‑
ştiinţa de clasă. Dacă se mai nimereşte pe lângă casă vreun megieş 
care, venit de dincolo de Prut şi chiar de Nistru, are idei, ideile 
lui ajung şi ale tale şi începi să priveşti altfel viaţa, adică îţi 
închipui că societatea nu e încremenită şi se va mişca până la 
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urmă în direcţia care‑ţi convine. Din acest punct de vedere, orice 
astrolog, dacă într‑adevăr ar fi fost un bun cititor în stele, ar fi 
ajuns plătit regeşte de viitorul conducător. În 1921 lua fiinţă 
partidul fără de care destinul nu i‑ar fi fost împlinit. Avea două‑
zeci de ani când în acel mai al miresmelor se iveau şi la noi 
comuniştii pentru a apăra interesele clasei muncitoare. Nu‑i aşa 
că în acest fel viaţa sa de simplu feroviar căpăta sens ? Dar astea‑s 
vorbe, fiindcă tânărul Ghiţă, în ciuda tenacităţii şi vicleniei 
înnăscute, încă nu putea să bată cu mintea atât de departe şi să 
vadă că peste vreo trei decenii, în anul 1951, va fi unul dintre marii 
partidului care în tinerețea sa abia gângurea. La a treizecea ani‑
versare, sărbătorită în primăvara acelui an, s‑au îmbrăţişat toţi 
tovarăşii şi s‑au pupat zgomotos pe obraji, dar cuţitele erau deja 
ascuţite pentru loviturile pe care urmau să şi le aplice în anii urmă‑
tori. Vara lui ’51 venise prăfoasă şi secetoasă, dar refugiul într‑una 
dintre casele de vacanţă ale partidului era cel mai bun remediu 
împotriva arşiţei. Tovarăşii se odihneau vara fiindcă nu le pria 
canicula şi din hogeacurile lor secrete transmiteau directive celor 
mai mici care, fără să crâcnească, le puneau în practică. De 
Rusalii, în acel an, bifaseră un punct important din programul 
de construcţie a socialismului. Toţi spionii, chiaburii şi trădăto‑
rii din zona vestică a ţării fuseseră suiţi în trenuri cu ce mai 
reuşiseră oamenii să strângă în câteva ore de la primirea ordinu‑
lui de evacuare, şi deportaţi în câmpia încinsă a Bărăganului. 
Venea vara şi de ce să nu se bronzeze o ţâră, că tot aveau ei 
pielea albă ca laptele, mai ales cucoanele, şi să vadă şi ele cum e 
munca adevărată, la sapă şi în soare. Fusese desigur o operaţie 
dificilă, dar partidul, când îşi pune ceva în cap, duce la bun 
sfârşit. După ce bandiţii se treziseră în câmp, putea şi Ghiță să 
răsufle uşurat. Era din ce în ce mai sigur că merge pe drumul 
cel bun, aşa cum roţile de tren ciocănite odinioară, dacă erau în 
bună stare, scoteau un sunet plăcut. Dacă nu, trebuia luate la 
cercetat, se târa sub burta vagonului, meşterea la subansamble 
uleioase până îi amorţea ceafa din cauza poziţiei incomode şi 
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ieşea de acolo murdar ca un porc, cu salopeta distrusă şi cu 
gândul că nu mai are cu ce s‑o înlocuiască. Se duseseră însă 
vremurile amare. Acum dirija o națiune care răspundea la comenzi. 
Deportarea – deportare, Canalul – Canal, ţara nu trebuia lăsată 
să lâncezească, ci pusă în mişcare, iar foştii exploatatori vor simţi 
ce înseamnă dinamica revoluţiei. Fiindcă avuseseră loc nişte 
evadări de acolo, de pe şantierele dobrogene, adică deţinuţii 
trimişi la muncă o făceau pe bolnavii ca să intre în infirmierie 
sau se făceau că‑s morţi ca să fie vârâţi astfel în sicrie şi scoşi din 
perimetrul păzit, organele luaseră măsura crudă, dar necesară, 
ca sicriele în care pretinşii morţi erau depuşi să aibă o gaură în 
capac în aşa fel încât la ieşire gardianul de serviciu să poate 
împlânta baioneta de la armă exact în gâtul celui care se juca cu 
focul. La urma urmei, dacă era mort‑mort, nu se punea pro‑
blema suferinţei, dacă nu era şi se prefăcea, atunci să plătească 
banditul şi să dea ortul popii fiindcă a vrut să înşele statul şi 
justiţia puterii populare. Lui Gheorghiu‑Dej i se raporta că, din 
păcate, lucrurile stagnează, deţinuţii nu‑şi fac norma zilnică la 
săpat, evident sabotau şi trebuia pedepsiţi, dar, pedepsiţi toţi, 
cu cine ar mai fi lucrat atunci ? O fi Canalul menit să‑i îngroape 
pe burghezi, dar are şi o destinaţie economică. În asemenea 
condiţii va fi silit să‑l închidă ? Doamne fereşte ! Există un Doamne 
Doamne ? se întreba primul secretar al Partidului Muncitoresc 
Român şi, depăşit sau suspendat de întrebare, îşi amintea de anii 
de puşcărie petrecuţi ba la Doftana, ba la Caransabeş, apoi la 
Târgu Jiu – de unde evadase în urmă cu şapte ani –, însufleţit de 
o autentică mânie proletară. Simţea că sfârşitul clicii fasciste care 
oropsise ţara şi o împinsese într‑un război nedrept nu e departe. 
Şi într‑adevăr nu s‑a înşelat, mareşalul, hingherul, nemernicul 
a fost în curând arestat şi trimis în judecată. Puşcăriile fuseseră 
pentru Ghiță o veritabilă universitate. Acolo conştiinţa de clasă 
îi fusese călită şi şlefuită. Înţelesese ce e bine şi ce e rău, ce e 
drept şi ce e strâmb, care e raportul între iubirea de ţară şi ata‑
şamentul faţă de partid, cunoscuse oameni interesanţi şi valoroşi 
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care‑l învăţaseră să‑şi învingă slăbiciunile, să slujească doctrina 
şi să‑şi vâre bine în cap teza potrivit căreia mai presus de senti‑
mentul naţional sunt raţiunile ideologice, care întotdeauna vor 
avea ultimul cuvânt. Acolo, în puşcărie, îl cunoscuse pe agerul 
Pantiuşa Bodnarenko, fibră de haiduc, care dacă încalecă gloaba 
face din ea bidiviu hrănit cu jar. Doar el se pricepea să instruiască 
Securitatea română, care, înfiinţată cu trei ani înainte, era încă 
destul de stângace. Ce să le faci ? Băieţi de la ţară, se înrolaseră 
entuziaşti, dar nu se pricepeau să şi lupte cu duşmanul de clasă, 
banditul antrenat, legionarul criminal, şi de aceea şi muriseră 
atâţia, ba împuşcaţi prin păduri şi căzuţi în vreo văgăună de 
munte, ba cu gâtul tăiat noaptea de vreun bandit care se făcea 
dispărut şi pe care apoi nimeni din sat nu voia să‑l dea în vileag, 
aşa încât trebuia să‑i iei pe toţi la bătaie, să le spargi dinţii şi să 
le umfli tălpile ca să‑i faci să vorbească şi tot nu scoteai nimic 
de la ei, Paştele mamei lor ! Pantiuşa avea metodele lui verificate, 
ştia cum să lucreze silenţios şi eficace şi să stoarcă de la om până 
şi laptele supt în pruncie. De aşa profesionişti avea nevoie 
Securitatea română, şi nu de ageamii…

Când a sunat telefonul, Gheorghiu‑Dej tocmai se despărţea 
de Iosif Chişinevski, cu care discutase o serie de probleme privind 
învăţământul de partid şi necesara sa răspândire la sate, unde 
ţăranii tot grei de cap au rămas. Amândoi se plângeau de căldura 
din Bucureşti şi‑şi exprimau regretul că nu au timp să se ducă 
undeva la munte ca să se răcorească. Ioşka plecase lăsându‑l pe 
Ghiţă singur, muncindu‑se cu toate gândurile inspirate de ten‑
siunile acerbe din interiorul secretariatului PMR. Bărbatul cvin‑
cvagenar mormăia ca un urs şi adulmeca aerul pentru a vedea 
ce fel de briză suflă de la Răsărit.

Tocmai atunci a sunat telefonul. Era pe seară. Toată partea 
de apus a cerului opusă celei boltite deasupra lacurilor se înroşise 
şi răspândea o mare fierbinţeală. La început nu a înţeles despre 
ce e vorba şi nici nu înţelegea de ce e deranjat pentru o problemă 
minoră de pe un şantier de construcţii, chiar dacă şantierul 
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aparţinea viitoarei Case a Scânteii. Pe urmă s‑a dumirit şi…şi… 
Cum adică, tovarăşe ? Vocea ofiţerului de serviciu, la rându‑i 
informat de oamenii de pe teren, era calmă, dar abia‑şi stăpânea 
emoţia. Tovarăşe prim secretar, iertați‑mă, aşa mi s‑a comunicat, 
PLANŞEELE STAU ÎN AER ŞI NU CAD. Neînțelegând la 
început bine despre ce este vorba, dar intuind subliminal o mare 
primejdie, a urlat în receptor : Du‑te acolo şi vezi ce e ! Ia un 
echipaj cu tine, dar nu fă zarvă ! Nu se poate aşa ceva ! decretă 
el, dar imediat îşi dădu seama că mânia nu‑şi are rostul. Tremura 
ca un puştan şi se sperie de propria sa slăbiciune. Scutură din 
cap ca să‑şi revină. Indicaţiile trebuia să fie precise, evitând 
vorbăria. Fără zgomot, fără agitaţie, fără panică. Cu toate aces‑
tea, ceva în mintea lui se defectase. Nu se putea linişti şi simțea 
ca pământul îi fuge de sub picioare. Confirmarea nu a întârziat 
să vină. Nu trecuse niciun sfert de oră, iar de data aceasta vocea 
ofiţerului era strangulată de emoţie şi, cu un minim de imagi‑
naţie, Gheorghiu‑Dej ar fi putut să şi vadă mutra asudată a 
omului, ochii holbaţi, totul completat de o gesticulaţie haotică 
pentru a sublinia deriva. Primului secretar al partidului i‑a fost 
atunci limpede că se confruntă cu o situaţie fără precedent, care 
pune între paranteze grele, ca nişte obloane, toată ştiinţa mar‑
xistă şi toată filosofia materialistă despre viaţă, cosmos, societate, 
nici nu‑i mai ajungeau cuvintele, şi a cărei combatere solicită 
pesemne nişte resurse de care el, în ciuda experienţei dobândite 
în anii de practică revoluţionar‑muncitorească, nu dispunea. 
Nici măcar nu a fost în stare să‑i dea omului un răspuns rezo‑
nabil. S‑a scufundat într‑o muţenie adâncă, poate asemănătoare 
aceleia care l‑a caracterizat şi pe idolul său de la Kremlin în vara 
lui 1941, imediat după ce a aflat că Hitler îl atacase. Se zice că 
liniştea aceea ar fi durat vreo două săptămâni, tocmai bine ca 
nemţii să‑şi continue nestingherit ofensiva. Liniştea tovarăşului 
Dej a durat din fericire mult mai puţin. După vreo cinci minute, 
timp în care ofiţerul de la celălalt capăt al firului nu mai ştia ce să 
facă, să închidă, nu se cădea, să insiste solicitând noi indicaţii, 
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nici atât, aşa că a stat cu receptorul la ureche şi a aşteptat, putea 
să aştepte şi toată noaptea, nu avea încotro, numai că marele 
său şef în cele din urmă şi‑a revenit şi l‑a anunţat că ar dori să 
vadă el, cu ochii lui, fenomenul… Evident, în biografia oficială 
a primului lider comunist ajuns la putere în România acest 
episod nu este menţionat şi doar a fost plimbat folcloric din 
gură la ureche şi tot aşa, ajungând repede la cunoştinţa scriito‑
rului Petru Dumitriu care întâi a râs, apoi a devenit reflexiv, pe 
urmă a râs din nou şi a declarat apropiaţilor săi că, într‑un regim 
stalinist hipersecurizat, o asemenea breşă poate avea semnifica‑
ţia unui cataclism, aşa i‑a spus şi metresei lui, Olga Ivanov, 
văduvă Kaminsky…

Gheorghiu‑Dej a văzut cu ochii lui şi poate că atunci, în acea 
seară deja înghiţită de întunericul nopţii, inima lui a bătut mai 
rar, poate a fost tentat să‑şi ridice mâna dreaptă şi să‑şi facă 
semnul crucii, locotenenţii săi erau la fel de uimiţi şi nu au stat 
să urmărească cu atenţie mişcările făcute de şeful lor. Chiar 
acolo, pe şantier, a avut loc o scurtă dezbatere. Între timp fuse‑
seră chemate şi alte nume grele, Emil Bodnăraş, pe vremea aceea 
ministru al apărării, Teohari Georgescu, ditamai ministru de 
interne, pe Ana Pauker a refuzat s‑o cheme şi a dat dispoziţii 
severe să nici nu fie anunţată, dar nu putea să lipsească aghio‑
tantul său cel mai apropiat, şef al Securităţii şi eminenţă cenuşie, 
Gheorghe Pintilie, aşa botezat din haiducul Pantiuşa, care nu 
s‑a sfiit în faţa tuturor să tragă un gât zdravăn de vodcă şi să 
declare că şi tovarăşului Stalin i‑ar fi plăcut să vadă aşa o drăco‑
venie, dar cum să‑l deranjeze, iar apoi deranjul transportului 
până în Bucureşti, ha, ha, a hohotit puţin Pantiuşa neînfrica‑
tul, după care bucuria din privire i‑a pierit şi s‑a întors spre 
Gheorghiu‑Dej, de parcă l‑ar fi luat la rost că nu e încă în stare 
să ia vreo măsură. Prima idee care i‑a venit primului secretar al 
partidului a fost aceea de‑a izola perimetrul şi de‑a profita de 
lăsarea întunericului pentru a camufla astfel miracolul nedorit. 
Ar fi putut să solicite intervenţia pompierilor care probabil că 


