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Povestea unui acrostih.

JURNALUL ZILEI
Vreme bună, vremuri rele. Tem

peraturile crescute pentru o lună de 
iarnă s-au dovedit favorabile con
structorilor și agricultorilor. în 
București, se lucra de zor la noul 
ansamblu de blocuri din zona Știr
bei Vodă. La Vaslui, tractoriștii spu
neau poezii: februarie fusese 
declarată „luna mecanizatorului", 
în apartamente și la locurile de 
muncă, în jur de 10 grade Celsius.

In grădina lui Ion 

va turna Nicu beton
Scriitorul Titel Constantinescu 

regreta vremea nefiresc de caldă 
pentru o zi de iarnă. Ducea dorul 
„zăpezilor de altădată", nu nea
părat al frigului, de care-avea parte 
din belșug „la domiciliu". Neferi
cire pentru unii, bucurie pentru 
alții. De exemplu, pentru con-

structori. Mercurul din termome
tre urcat peste zero - un aliat în 
lupta cu planul și, mai ales, cu 
termenele. La începutul anului, pe 
șantierul cartierului de locuințe 
din zona Știrbei Vodă, în pe
rimetrul delimitat de Calea Plev- 
nei și Strada Berzei, se intrase în 
linie dreaptă.

(Continuam Ib pag. a ll-a)

AMINTIRI DIN COPILĂRIE

BIȘNIȚĂ ÎN GARSONIERA 
CONFORT II DIN COLENTINA
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Redactorii publicațiilor cu sediul în Casa Scînteii, inclusiv cei de la Revista Lumea, au aflat imediat de întâmplarea cu acrostihul „Ceaușesc - o lae“ Foto: AGERPRES

Când se apropiau zilele de naștere 
ale „Tovarășei" (7 ianuarie) și „Tova
rășului" (26 ianuarie) și se începea 
pregătirea numerelor omagiale, își 
făcea loc, pe lângă teroarea pozelor 
și a semnăturilor, și cea a acrostihu
lui. Mai precis, când pagina era gata 
de tipar, cei din presa scrisă tre
buiau să verifice și să răsverifice ca 
nu cumva, în mod involuntar, în 
vreunul dintre texte să se fi strecu
rat vreun acrostih.

Revedeam începutul para
grafelor de la editoriale sau articole 
omagiale; paginile ziarelor ori 
revistelor care conțineau poezii 
speciale dedicate fiecăruia dintre 
cei doi, patriei ori partidului, erau 
citite în cruciș și curmeziș, ba, un 
ultravigilent mersese până acolo, 
încât ceruse unui șef de la o revistă 
culturală să vadă dacă nu cumva 
apare un acrostih pocit până și 
datorită literei de la capul de rând 
al coloanei! Cum se vede, se 
ajunsese la paroxism. De unde se 
plecase? Ne întoarcem în timp.

într-o dimineața, când am venit 
la redacție, lucrarri la revista Lumea, 
am trecut mai întâi pe la nea Marin.

Campania de primăvară, după plan
Debutul unui nou an însemna și 

începerea unei noi campanii agri
cole de primăvară. O campanie des
fășurată în întreaga țară, după plan. 
Planul cel mare venea de la centru, 
șefii de direcții județene îl îm- 
părțeau în bucăți mai mici, pe 
fiecare județ. Direcțiile Agricole 
județene trimiteau inginerilor șefi 
de CAP-uri planul de însămânțare, 
de îngrijire a culturilor, toată „tehno
logia" pământului.

De la șef la muncitor

Doi oameni cu poziții diferite în 
'89 vorbesc despre campania agri
colă de primăvară a acestui an: Vasile 
Dascălu, primar încă din '89 și până 
în prezent și Vasile Mircea, tractorist 
din Câmpia Bărăganului. Primul, 
primar în Balta Doamnei, județul 
Prahova, vorbește din prisma celui 
care coordona. Al doilea, din rolul 
celui care punea în practică planul.

Pentru amândoi, campania înce
pea din luna decembrie. Atunci 
intrau la SMA-uri tractoarele și agre
gatele agricole. Primarul își 
amintește: „Din păcate, piesele de 
schimb se primeau mai greu, nu 
prea erau piese, totuși nu erau pro
bleme. în perioada iernii se reparau 
tractoarele și astfel se putea ieși la 
câmp cu ele când trebuia. Nu puteai 
să faci nimic ca să primești mai 
multe piese sau alte lucruri de acest 
gen, de șpăgi nici nu putea fi vorba. 
Dacă încercai și te prindeau, te ter
minau cei de la Organizația de Par
tid". Muncitorul completează: „Trac-

Scînteia, difuzată 

pe sub mână
Nea Marin era portarul de la 

intrarea RODIPET din Casa Presei de 
azi, de la care, zilnic, în schimbul 
unei sume achitate la început de 
săptămână, primeam toate cotidi
enele și revistele ce se tipăreau în 
combinat. în acea dimineață, cu un 
gest special, mi-a întins Scînteia se
parat și mi-a spus s-o ascund bine. 
Am înțeles că e vorba despre ceva 
deosebit și abia așteptam să aflu 
misterul. Ajuns în birou, am deschis 
ziarul și am început să-l privesc cu 
atenție. Până să descopăr despre ce 
e vorba, colegii sosiți deja în redacție 
știau, dar nu aveau ziarul, pentru că 
ediția nu mai ajunsese pe piață. în 
pagina 4, sub o mare reproducere a 
unui tablou ce-1 reprezenta pe șeful 
statului, apăruse un grupaj de poezii 
omagiale, iar în una dintre ele - 
„Erou al păcii" -, care avea numele 
„Tovarășului" în acrostih, se tăiaseră 
patru versuri din mijloc. Așa că 
apăruse „Ceaușesc o lae!", Fiecare, în 
felul nostru, am făcut haz de necaz, 
ne am amuzat copios pe înfundate, 

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Tractoarele își începeau munca pe ogoare de cum ieșeau de la reparat din SMA-uri 
Foto: Cornel Mocanu/AGERPRES

și amândouă cărau sacoșele"

toarele le reparam noi. Din decem
brie până în februarie reparam la 
tractoare. Bine, erau de reparat și dis
curile, semănătorile...".

Odată reparate agregatele, „la 
sfârșitul lui ianuarie începeau să se 
semene roșiile, castraveții. Se făceau 
răsadurile. Le plantau în aprilie. 
Până atunci erau și alte munci, repi- 
catul, curățatul... în februarie se 
dădea cu azot la cereale. Trebuia să 
se dea cât era încă zăpadă, să fie 
umiditate, să intre azotatul în 
pământ. La noi, tot anul era o cam
panie agricolă. Nu se termina nicio
dată", povestește Dascălu.

„La grâu, în februarie se dădea cu 
îngrășământ, cu azotat, în «Mustul 

dar totul a trecut repede, pentru că 
bănuiam ce va urma. Și așa a fost. 
Acum se dezlănțuia și teroarea 
acrostihului în numerele omagiale: 
urmau 1 Mai, 8 Mai, 23 Augustșrnj’ă’ 
știu eu ce aniversări introduse peste 
rând. Firește, câte ceva am aflat 
atunci, dar adevărul adevărat mi l-a 
spus abia după peste 20 de ani, ca în 
seria celor trei mușchetari, redac
torul șef-adjunct al Scînteii, care a 
fost protagonistul episodului. îi dau, 
deci, cuvântul.

„în fiecare an, Scînteia, ca, de alt
fel, întreaga presă, trebuia să se 
pregătească atent, cu multe pagini, 
pentru sărbătorirea zilei de naștere 
a lui Nicolae Ceaușescu. în ultimii 
ani din deceniul respectiv, se pri
mise indicația precisă cu data care 
să înceapă articolele omagiale, cu 
paginile care urmează să fie afectate 
omagiului în ziua de 26 ianuarie, 
inclusiv lista cu principalii sem
natari ai articolelor, eseurilor și ver
surilor omagiale, pentru că mai ales 
în ultima vreme se statornicise și 
această practică.

Era prevăzut și un număr de 
poezii, cerându-se ca, mai ales în

Zăpezii», când începea zăpada să se 
topească. Bine, atunci era zăpadă, nu 
ca acum!", adaugă tractoristul.

In câmpul muncii

„în fiecare an se făcea un plan, noi 
îl primeam de la Direcția Agricolă. I 
se dădea planul inginerului agro- 
nom-șef, de la CAP. De exemplu, la 
Balta Doamnei, din 1.500 de hectare, 
500 h semeni cu grâu, 200 cu orz, 
100 cultivi cartofi, 80 cu sfeclă, atâta 
cu secară, atâta cu porumb... Pro
ducțiile erau mult mai bogate decât 
sunt acum.

(Continuam în pag. a lll-a)

ultimii ani, să fie căutate perso
nalități ale vieții literare care să îi 
aducă omagiul prin versuri. Este un 
lucru, bănuiesc deja știut, că scri- 

-~.T~i.-~_ cei de valoare,
se lăsaudm ce în ce mai greu con
vinși să-și așeze numele lângă 
poeme omagiale. Poate și pentru 
faptul că fuseseră dezamăgiți în 
aspirațiile lor, iar declarațiile făcute 
la începutul epocii Ceaușescu nu 
mai erau credibile.

Deci, cum s-ar spune, duceam 
lipsă de autori. Mi s-au propus spre 
publicare din partea Secției cultu
rale câteva poezii venite de la 
oameni ai muncii, de la scriitori ne- 
consacrați. Cum eram grăbit, n-am 
văzut versurile respective dactilo
grafiate și le-am semnat pentru a fi 
culese, urmând să fie văzute a doua 
zi în șpalt.

Citindu-le a doua zi cu mai multă 
atenție împreună cu șeful secției de 
literatură, la una dintre poezii am 
observat că patru versuri erau 
aproape ininteligibile și apoi nu 
aveau legătură cu restul.

(Continuam îh pag a ll-a)

„Foarte mulți țărani veneau să 
vândă produse în piață. Legume, 
fructe puteau să vândă, nu erau 
supuse embargoului. Doar produsele 
din carne, zahăr, ouă, ulei, astea erau 
produsele cartelate", își amintește 
Dumitru Catană. în 1989 avea 32 de 
ani și era sectorist. „Țăranii aduceau 
carne numai la comandă. Nu se riscau 
să o aducă în piață. Totul era să cunoști 
pe cineva și se rezolva fără să te știe ni
meni. «Nene, adu-mi și mie juma' de 
porc». Și se rezolva. Veneau cu mașina 
la scară, la domiciliu, prin spatele blo
curilor, mai ales noaptea, cu pulpe, ju
ma' de porc. Probleme era cu carnea

JURNALE PERSONALE

6 FEBRUARIE
Lucrez din nou la nuvele, în diferitele 

momente ale zilei, și observ cum tex
tele scrise seara sunt mult mai 
aproape de ceea ce vreau să realizez, 
mai concentrate, dense. Din tot ce am 
scris până acum apare imaginea 
îmbarcării omenirii intr-un fel de arcă 
a lui Noe. Noe sau Noah, fratele 
geamăn al lui Charon, cu barca lui 
plutind mai puțin zgomotos pe fluviul 
uitării, Lethe. Prima barcă e extrem de 
zgomotoasă, ca un furnicar fără 
odihnă, pe valurile oceanului furios,

Era iarnă. împreună cu mama și o 
colegă a ei cu soțul urma să mergem 
acasă la Tanti Lizica. Tanti Lizica era 
fochistă la întreprinderea la care 
lucrau ai mei. Asta scria pe cartea ei 
de muncă, dar adevărata Tanti Lizica 
nu era cunoscută de toată lumea. Ci 
doar de cei care meritau, care se ridi
cau la nivelul puterii să țină un 
secret teribil. Dacă aveai nevoie de 
câteva săpunuri Fa pentru asisten
tele de la spital, Tanti Lizica îți 
aducea. Dacă voiai ness pentru doc
toriță, tot ea te servea. Putea fi văzută

Ore de pregătire gratuite
pentru admitere

Elevii din ultimul an de liceu 
participau de la sfârșitul lunii 
ianuarie-începutul lui februarie 
1989 la primele ore de pregătire 
pentru admiterea la facultate. 
Meditațiile gratuite, organizate de 
universități în zilele de sâmbătă și 
duminică, țineau până în mai sau 
chiar în primele zile ale lunii iunie.

CALENDAR
6 februarie (luni)

Soarele a răsărit la 7:28, a apus la 
17:32

Luna a răsărit la 741, a apus la 1749
Sărbătoare creștină:
Sfântul Vucol, Episcopul Smirnei; 

Sfinții Mucenici Iulian, Fausat, Evi- 
lasie și Maxim; Cuviosul Varsanufie 
cel Mare

S-a întâmplat la
6 februarie 1989

• Președintele Federației Interna
ționale a Rezistenților (FIR), Artaldo 
Banfi, a lansat un apel tuturor forțelor 
democratice și antifasciste de a acțio
na în comun pentru eliminarea pe
ricolului neonazist. într-o declarație 
publicată la Milano, el a criticat faptul 
că, pentru prima dată în perioada 
postbelică, un partid neonazist intră 
în Parlament.

• Președinții Guatemalei, Vinicio 
Cerozo, și Republicii Costa Rica, Oscar 
Arias, s-au reunit la San Jose pentru a 
analiza aspecte referitoare la apropia
ta întâlnire centroamericană la nivel 
înalt, programată să aibă loc în zilele 
de 13 și 14 februarie la San Salvador. La 
întâlnirea lor, cei cinci șefi de stat din 
America Centrală urmau să abordeze, 
între altele, probleme privind progre
sele în procesul de pace în zonă.

Ramona VINTILĂ

de vită, pentru că nu aveai voie să tai 
vite, dacă te prindea că ai cumpărat 
came de vită sau că ai portbagajul plin 
cu carne, era prăpăd. Produsele erau 
confiscate. Omul ajungea la închi
soare. Carnea se introducea la ali
mentare, dar nu ajungeau la popu
lație, o luau ei, șarlatanii. Fie pentru 
casa lor, fie pentru a o vinde la supra- 
preț. La noi nu veneau oamenii ca să 
ne mituiască. Le era teamă, că nu știau 
peste ce milițian dădeau. Erau și foar
te mulți cu care te înțelegeai dacă nu 
ți-era teamă. Eu nu prea m-ami băgat.

(Continuam îh pag. a lll-a)

producând ea însăși valuri imense, 
infernul, haosul. Dar toți îmbarcații 
sunt plini de încredere că, măcar o 
dată cu somnul, furtuna se va liniști și 
se gândesc la somn ca la o comoară 
prețioasă din care vor scoate, ca 
dintr-un puț adânc, noi forțe pentru 
dimineață. Dar ce se întâmplă cu cei 
care au dormit tot timpul, cei cărora 
le-au scăpat momente care au încru
stat pe fața celor treji un fel de dispe
rată frumusețe a naufragiului. Nau
fragiu ca stare poetică, amintind de 
Ungaretti, „Allegria di naufragi".

Gabriela Melinescu, Jurnal suedez 
II (1984-1989), Polirom, 2002, p. 229

(Continuam în pag. a ll-a) 

mergând liniștită pe holurile lungi 
cu o găleată jegoasă în care era o 
cârpă. Dar sub cârpă așteptau pla
sarea confidențială, după toate reg
ulile conspirativității, bunătăți care 
deschideau uși, salvau vieți sau doar 
satisfăceau mici vicii de cafegiu și 
fumător. Kent, cafea naturală, cioco
lată chinezească în două variante, 
cea mare cu fagure de miere și cea 
mică, cu peștișori, bomboane de 
pom, deodorante. Ușa biroului se 
deschidea și Tanti Lizica intra cu 
capul plecat. își făcea puțin de lucru

Profesorii din cadrul universităților 
realizau această muncă voluntar.

„Liceele mai bune din București 
beneficiau de o dublă patronare - 
cea a unităților industriale și a fa
cultăților. Cele din urmă organizau 
pentru elevii din ultimii ani de 
liceu meditații, care începeau în 
lunile ianuarie-februarie. Orele se

Agenda
Elenei Ceaușescu

0
-a-.

în urma îndelungilor consultări 
din ultima perioadă cu Bobu și cu 
Gheorghe Tănase, Elena Ceaușescu 
începuse mișcările de rotire a 
cadrelor. în ședința CPEx de vineri, 
3 februarie, fusese anunțată și 
aprobată în unanimitate „trecerea" 
lui Constantin Radu din funcția de 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid București (și din 
funcția complementară pe linie de 
stat de primar al Capitalei) în cea de 
secretar al CC al PCR.

Cu vizita noului promovat se 
deschide lista întrevederilor de 
luni ale Elenei Ceaușescu. Născut în 
1926 la Adjud (Vrancea), din 
mecanicul de locomotivă ce fusese 
în 1952, Radu făcuse drum lung, 
poposind în vreo trei duzini de 
halte și stații din țară. De la șef al 
sectorului transporturi din Gugești 
la a fi lector la școala de partid din 
Galați ori de la funcția de prim-se- 
cretar al orașului Brăila la aceea de 
șef de secție în Securitate, se putea 
spune cu adevărat că adunase 
„experiență bogată" de activist al 
partidului.

Doar cinci minute a durat vizita 
lui Radu la Cabinetul 2. După care 

CARICATURA ZILEI

ALO, TELEViziwEA ?
Morive OBiecvivL, a/umai j 
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Caricatura Mihai Stănescu

pe lângă coșul de gunoi și câteva pri
viri pe sub marginea trasă spre ochi 
a baticului spuneau esențialul: mar
fa sosise. Mama se ridica de la ma
șina de perforat cartele în ritm sta- 
hanovist, aranja niște cutii cu hârtie 
și, absolut indiferentă, își lua cana de 
cafea și ieșea pe hol. Tanti Lizica mai 
stătea puțin, întreba ceva fără impor
tanță, cineva mârâia un soi de 
răspuns și se trecea la faza a doua a 
operațiunii: plasarea obiectelor.

(Continuam în pag a lll-a)

făceau sâmbăta la sediile facul
tăților și, în general, erau lecții de 
sinteză, dar și exerciții și probleme 
care se cereau la admitere", își 
amintește Aurel Ghimpu, purtă
torul de cuvânt al Universității Bu
curești.

(Continuam în pag a lila)

au intrat împreună doi viitori „re
trogradați" - finanțiștii Nicolae 
Ibănescu și Gheorghe Paraschiv. 
Ibănescu (care va mai fi chemat de 
două ori în biroul Elenei Ceaușescu 
în acea zi) era președintele Consi
liului Financiar Bancar. Va fi „zbu
rat" în acea primăvară vicepreșe
dinte la Consiliul Popular Județean 
Hunedoara. Paraschiv era ministru 
al Finanțelor și - încă înaintea lui 
Ibănescu - va fi trimis într-o func
ție de mai mică răspundere (direc
tor de bancă) în Timișoara.

Cu I.M. Nicolae (10:40-11:00) vor 
fi fost discuții de resortul ener
geticii, iar cu Suzana Gâdea (de pro
fesie inginer chimist) discuții 
despre sectorul culturii. Căci prin
tre funcțiile multe pe care le avea, 
mai înaîte erau acelea de preșe
dinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste (din 1979!) și 
membru al CPEx. Cu Suzana Gâdea 
a avut Elena Ceaușescu cea mai 
lungă întrevedere din acea zi (1155- 
1235). Douăzeci de minute (11:30- 
11:50) a durat și ședința îndelung 
pregătită pe tema datoriei externe, 
prezidată de Nicolae Ceaușescu.

Lavinia BETEA

Pagini realizate cu
sprijinul AGERPRES AGERPRES
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Povestea unui acrostih:
„Ceaușesc - o lae“

Uneori, cultul personalității putea fi deturnat împotriva „conducătorului iubit' Foto: Arhivele Naționale

ARTICOLUL ZILEI

Construcția spirituală

(Urmare din pag. I)

Am decis să renunțăm lâ acele 
versuri și le-am tăiat în șpalt. Au 
apărut in ziarul ce a premers cu o zi 
aniversarea, pentru că se publicau 
deja ecouri. între altele se publicau 
pagini întregi de telegrame și 
mesaje. Când am venit dimineață 
la redacție, portarul, parcă îl chema 
Smântână, mi-a spus să merg 
urgent la redactorul-șef, că a lăsat 
vorbă la poartă cum ajung în 
redacție să merg la dânsul. Era 
dimineață, pe la ora 8:00. Am mers 
la redactorul-șef, care era un om 
echilibrat, un om cumsecade, 
brunet, dar pe care l-am văzut mai 
întunecat ca niciodată.

M-a privit, avea deschis ziarul la 
pagina de versuri, mi-a arătat cu de
getul «știți asta», fiind vorba despre 
poezia respectivă. «Am citit-o, e în or
dine, e o poezie modestă», am spus. 
«Nu, nu, nu», a spus și mi-a arătat să 
citesc pe verticală. Era un acrostih, nu 
fusesem avertizat că este vorba de o 
astfel de poezie când am tăiat strofa 
și rămăsese «Ceaușesc o lae». I-am 
spus că eu am tăiat, era o strofă slabă, 
nu mi-am dat seama de așa ceva și 
am plecat spre biroul meu. înainte 
de a intra în birou mă aștepta cel 
care răspundea de presă din partea 
Securității. Știți că, în vremea aceea, 
fiecare redacție sau mai multe 
redacții aveau repartizat de la Secu
ritate un salariat al lor care să 
răspundă de presă, să dea vize, se 
ocupa și de problemele din interi
orul redacțiilor; l-am salutat, îl 
știam, se prezenta mai des în fiecare 
redacție, mai ales că îi solicitam, nu 
o dată, să ne sprijine să obținem vize 
mai repede pentru gazetarii care 
urmau să meargă în străinătate.

A intrat în birou și mi-a relatat că 
și el fusese chemat, la rândul lui, la 
serviciu de șeful lui. Era o șefă parcă, 
Crețu sau Creța (Stana Creța, maior 
de Securitate, care răspundea de 
presă și cultură - n.r.). Fusese pus să 
citească poezia respectivă și întrebat 
dacă observă ceva. îmi spunea că a 
învățat-o aproape pe de rost, pentru 
că a fost pus să o citească de câteva 
ori, iar el zicea că nu vede nimic. Și, 
până la urmă, i-a arătat ea și lui 
această eroare, ca să spun așa, despre 
faptul că acrostihul nu era complet.

Ilie Ceaușescu acuză

Cam asta a fost. După aceea, 
sigur că toată redacția Scînteii era 
în fierbere, nu ascund că unii se 
mai și bucurau, dar nu neapărat că

JURNALE PERSONALE

(Urmare din pag I)

Voica-foarte puternice dureri de 
coloană. Abia se poate mișca, patul 
îi este făcut din câteva straturi de 
pături sub spate. Calmante la dureri.

Ștefan Fay, Caietele unui fiu 
risipitor. Fragmente de jurnal, 

București, Humanitas, 1994, p. 279

Aurel la mine, zilele trecute, poves
tind ce a descoperit despre poetul-es- 
crocB. G. care-și scoate an dean cu plo
coane, milogeală și presiuni sentimen
tale (vârsta, aniversări ș.a.) volum de 
volum la Dacia. Odinioară și-a făcut 
un adevărat blazon politic dintr-o po
veste (relatată cu tam-tam și în revista 
Magazin istoric) cum că, foarte tânăr, 
arfifostîn procescu mareșalul Averes- 
cu, pe care l-ar fi atacat în presă, acu- 
zăndu-l de crimă împotriva țăranilor, 
în 1907. Eroul din primul război mon
dial a contraatacat, junele insolent a 
fost deferit Curții Marțiale, a ieșit scan
dal ș.a.m.d. „Erou", căci îndrăznise 
atunci să se atingă de un mit. Când 
colo, așa cum descoperă A. cercetând 
colecția ziarului în cauză, Chemarea, 
oficios național-țărănist, poetastrul 
nu pomenea de victimele de la 1907 
decât intr-un rând, fugitiv, calul de 
bătaie fiind cu totul altceva: plătit de 
partidul sub pulpana căruia voia să-și 
facă un rost, B. G. desfășoară în 1924- 

se făcuse această gafă sau se adu
sese acest afront lui Ceaușescu, ci 
pentru că întotdeauna erau invidii 
redacționale și se așteptau să cadă 
capete de la Secția de cultură.

Nu a fost chiar așa. Am aflat că, 
până la urmă, pe filiera Securității 
probabil, peste un timp, fusese 
informat și Ceaușescu, căruia i s-a 
arătat și a răspuns: «Ei, și ce e?» 
N-a manifestat o foarte mare 
supărare, probabil că a vrut să 
escamoteze toată treaba. Cert este 
că, în redacție, la peste o lună de la 
întâmplare, s-a organizat o 
ședință de prelucrare, de critică, 
pentru lipsa de vigilență, de dis
cernământ, iar redactorii din 
secția de poezie (doi critici și 
istorici literari de marcă - n.r.) și 
eu, care puseserăm semnătura 
pentru tipărire și tăiaserăm o 
strofă, am fost sancționați cu 
scăderea, pentru câtva timp, a 
salariului, cu avertismente etc.

(După cum ne-a mărturisit, tot 
acum, în 2009, unul dintre cei doi 
redactori, la ședința cu pricina, cel 
mai vehement și mai dur în critici 
a fost Ilie Ceaușescu, fratele oma
giatului, ziarist la Scînteia, un tip 
prfezentat, de regulă, drept „din po
por1'. El i-a acuzat de toate relele po- . 
sibile, inclusiv că sunt „agenții im
perialismului și ai României lite
rare, parașutați la Scînteia" - n.r.).

Cam asta a fost întâmplarea care 
a circulat în folclorul cititorilor și 
care, după aceea, a fost interpretată 
în fel și chip. Unii, probabil, ar fi fost 
dispuși, în urma unui asemenea 
episod, să facă pe eroii. Cert este că 
s-a dorit să nu i se dea prea mare 
relief, iar lucrurile s-au oprit aici. 
Asta nu înseamnă însă că, multă 
vreme, în ce mă privește, și bănu
iesc că și pe confrații mei, nu ne-a 
urmărit cumva spaima că s-ar 
putea întâmpla mai mult decât s-a 
întâmplat în ce ne privește pe 
fiecare (e drept, unul dintre ziariștii 
amintiți a fost mutat la altă secție și 
apoi constrâns să plece din Scînteia 
la o editură - n.r.).

Lucrul pe care l-am făcut atunci 
a fost să mă interesez cine este 
autorul și, aflând, să am și manu
scrisul trimis de el. în manuscris, 
autorul adăugase, sub titlu, 
«acrostih istoric». Pentru că nu cu 
multă vreme în urmă, spusesem, 
pe baza unei cerințe a lui Constan
tin Mitea (consilierul lui N. 
Ceaușescu și fost redactor-șef al 
Scînteii - n.r.) să nu se publice 
acrostihuri și nu prea erau poezii, 
s-a tăiat din manuscris mențiunea 

1926 o întreagă campanie de defăima
rea unor adversari, între care Averes- 
cu, dar și Goga, poetul pătimirii, grati
ficat cu sintagma„mierloi al lui Bră- 
tianu", „călău al Ardealului", „bufon".

Mircea Zaciu, Jurnal IV,
București, Editura Albatros, 1998, 
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Nici un pic de zăpadă. Am auzit că 
la Brașov a nins. E ziua lui Nuți. 
împlinește azi... Nu ninge deloc. E 
numai ceață. Și n-am nici un ban. Sun
tem cam prea săraci de la o vreme! 
Nici un cadou pentru această zi. Doar 
câteva fiori. Și... acest spectacol trans
mis de televiziunea rusească. 
„Pescărușul" lui Cehov. Deschid volu
mul de teatru Cehov la „Pescărușul", 
citesc tare replicile spuse de eroi, în 
românește. N. Ascultă. Sunt pe rând 
Nina, Arkadina, Trepliov, Trigorin. N. 
stă învelită în cojoace și pături în colțul 
banchetei și ascultă. în casă e frig. 
Murim de frig. Dar eu citesc, citesc 
replică de replică, urmărind în același 
timp personajele de la televizor. Ca o 
slujbă e totul. Senzație ciudată, simți 
aprofundarea textului mai mult ca 
oricând, sunt ca un sufieurîn cușca lui, 
pătruns cu totul de rol și trăind, 
suferind, murind și înviind cu fiecare 
personaj în parte. Interpreții, excelenți. 
Nu le știu numele. Dar sunt ei, 
de-acolo, din Cehov!„De ce-mi spui că 
ai sărutat pământul pe care am 
călcat? Mai bine m-aifi omorât! Sunt 

«acrostih istoric» când s-a dat la 
cules. Și, cu atât mai mult, n-am 
mai putut să-mi dau seama despre 
ce era vorba atunci când s-a 
renunțat la o strofă din poem.

M-am interesat însă cine era 
autorul. Am aflat numele institutu
lui la care lucra (de Geologie șf 
geofizică - n.r.), era funcționar, din 
câte mi s-a spus. Am căutat pe cine
va din conducerea institutului, nu 
știu dacă directorul sau secretarul 
de partid mi-a confirmat că autorul 
există acolo și l-am rugat, spu- 
nându-i că a apărut în Scînteia o 
poezie a sa, dar că, dintr-o eroare, o 
strofă s-a rătăcit, să nu i se întâmple 
omului nimic, să nu fie cercetat și 
așa mai departe. Dar, de fapt, după 
telefon, am aflat că omul venise la 
redacție ca să se explice că nu lui i se 
datora această eroare, această omi
siune. Bineînțeles, a fost lăsat în 
pace și numai noi cei trei - eu, în 
primul rând, care aveam respons
abilitatea eliminării respective -, 
am «beneficiat de criticile tovără
șești» și de sancțiunile mult mai 
puțin aspre decât se aștepta toată 
lumea.

Cam asta este întâmplarea 
acelei poezii care a făcut epocă", 
și-a încheiat relatarea cel aflat 
atunci în conducerea Scînteii.

Dincolo de orice amănunt, mai 
mult sau mai puțin picant, a fost 
un episod distinct, azi hazos, dar 
atunci de-a dreptul terifiant nu 
numai în cronica presei scrise din 
ultima parte a regimului Ceau
șescu.

Erou al păcii
Cu inimile pline de mândrie, 
Entuziaști,prin totce-amfăurit, 
Având în frunte omul de-omenie 
Urmăm PARTIDUL, ce-i nebiruit; 
Și azi, când PATRIA sărbătorește 
Eroul națiunii sub fald de Tricolor 
Să-i spunem: „La mulți ani", 

muncitorește,
Cu el urcând noi culmi spre viitor.
O ROMÂNIE NOUĂ, demnă, are 
La cârmă un bărbat cutezător;
Acest Erou al PĂCII-ntrepopoare 
E CEAUȘESCU, brav conducător.

GH. CREȚU, 
Institutul de Geologie 

și Geofizică București, autor al 
acrostihului buclucaș

Dumitru CONSTANTIN 
AGERPRES 

Redactor la Revista 
Lumea în 1 989

atât de obosită! Dacă aș putea să mă 
odihnesc... Să mă odihnesc... Sunt un 
pescăruș... Nu, nu e asta... Eu sunt 
actriță... (...). îți mai aduci aminte că ai 
împușcat odată un pescăruș?" (Zareci- 
nania, actul IV, monolog). Acesta a fost 
singurul meu cadou. Ieftin cadou, s-ar 
putea spune. Dar eu, în clipele acelea 
nu mai eram al meu, eram... acolo și 
sufeream, și aveam atenția încordată, 
și totul în jurul meu foșnea a 
mesteceni, a disperare, a speranță! Și 
zburau deasupra noastră pescărușii! 
Și asta, nu oricând se putea petrece, nu 
e mereu atât de simplu!„îți mai aduci 
aminte că ai împușcat odată un 
pescăruș?"

Titel Constantinescu, Frica și- 
alte spaime, București, Editura 

Victor Frunză, 1996, p. 313

Fata n-a făcut nimic cu caietul diri
gintelui. Haz mare pe seama „doco- 
mentelor" mele, care nu prea există. 
Inspectorii sunt morțidupă terfeloage. 
Așa că mergem, scurt, cu Borza și nea 
Vică la„Nina Bardezi". îmi iau cărțile 
de la librărie. Două ore și jumătate 
numai cu Mădălina la meditație. 
Scrisoare de la prieten ul Oprișan, de la 
București. Să completez niștefișe pen
tru cuvântarea mea ce s-a publicat în 
„Memoriile secției de științefilologice, 
literatură și arte", Academia R.S.R. 
Oho! Nu înțeleg de ce. Vrea să mă facă 
academician?

C.T. Mărgărit, Jurnal nepublicat

Ne-am obișnuit cu ideea 
schimbării din temelii a înfățișării 
orașelor și satelor țării, cu siluetele 
proiectate pe cer ale marilor com
binate industriale, cu barajele de 
beton puse în calea apelor, cu vasta 
rețea a canalelor de irigații și de 
navigație, cu magistralele de asfalt 
și feroviare. Toate acestea sunt 
repere palpabile ale construcției 
materiale a patriei noi, socialiste, 
rezultatul uriașului efort construc
tiv pe care întregul nostru popor îl 
realizează cu eroism revoluționar 
în condiții naturale și 
internaționale complexe, adeseori 
dificile și contradictorii.

Efortul constructiv mqterial, care 
dă dimensiuni noi naturii, care 
transformă din temelii înfățișarea 
țării, nu se poate să nu aibă o rever
berație a sa specifică în conștiința 
creatorilor noștri de cultură. 
Operele de literatură și artă, rea
lizate în ultimul timp la noi, se 
cuvine a fi înțelese în ceea ce au ele 
mai bun, mai reprezentativ, ca 
repere sensibile ale aceluiași elan 
constructiv puternic, întors însă în 
adâncurile spiritului creator al soci
etății în care trăim. Sau, cum spune 
poetul: „Din ceas, dedus adâncul 
acestei calme creste,/ Intrată prin 
oglindă în mântuit azur...".

Tocmai în această direcție există 
astăzi în literatura română o 
Cerință tot mai puternică de racor
dare la sensurile mai generale ale 
vieții noastre sociale, de sintetizare 
a experienței acumulate de-a lun
gul anilor și trasarea pe această 
bază a unor jaloane de viitor, în 
sensul unei creșteri organice, 
firești, conștiente de sine, a 
fenomenului nostru literar. Dacă 
ne-am propune să găsim simbolul 
cel mai caracteristic al avântului 
creator pe care l-au luat în ultimele 
decenii toate genurile creației li
terare (proză, poezie, dramaturgie, 
critică și istorie literară), noi l-am 
căuta mai ales în corespondența 
necesară cu epoca pe care o trăim 
aici, la noi, în România, epocă de 
efervescență constructivă deo
sebită cum n-a mai cunoscut isto
ria noastră până acum. Poezia lui 
Nichita Stănescu, Ion Gheorghe, 
loan Alexandru, Adrian Păunescu,

(Urmare din pag. 11

„Un februarie aproape primăvă
ratec, constată reporterul trimis să se 
informeze despre stadiul lucrărilor, 
o adevărată binefacere pentru con
structori, cum ei înșiși se exprimă, 
favorizează un ritm intens de lucru 
pe acest șantier model al edililor 
bucureșteni." Artera face parte din 
amplul proces de sistematizare și 
modernizare a unor zone bucu- 
reștene, se spunea oficial în epocă, și 
avea ca scop legarea cartierelor Dru
mul Taberei și Militari de centrul 
orașului. Zelul construcțiilor și 
demolărilor nu i-a lăsat indiferenți 
pe creatorii de umor: „în grădina lui 
Ion/ Va turna Nicu beton".

Fondatorii 

„comunitarilor44
„Sistematizare" îi spuneau ofi

cialii, demolări, oamenii obișnuiți. 
S-au demolat cartiere întregi, cu case 
de tot felul. Unele - frumoase și so
lide, cele mai multe, insalubre. Pen
tru proprietarii imobilelor cochete a 
fost, de bunăseamă, o tragedie. Pen
tru alții, demolările-au fost cu noroc 
- scăpau de-o casă veche, fără utili
tăți, și primeau în schimb, un aparta
ment la bloc, pe alese. Pe lângă dra
mele de familie, demolările-au mai 
adus ceva în „arhitectura" urbană: 
câinii vagabonzi, o tristă emblemă a 
Bucureștiului postdecembrist. La 
orgine, se spune în folclorul urban, 
„maidanezii" de astăzi sunt urmașii 
câinilor lăsați liberi pe străzi după ce 
casele stăpânilor au fost făcute una 
cu pământul. Ce să faci la bloc cu un 
câine obișnuit să trăiască în spațiu 
deschis? Mulți și-au lăsat patrupedul 
în voia sorții, să mișune printre mor
manele de moloz.

Garnitura mică 

răstoarnă 

tractorul mare
Alături de constructori, și lucră

torii pământului se bucurau de vre
mea caldă: lucrările agricole puteau 
începe. Conform programului, repa
rațiile tractoarelor și utilajelor agri
cole în vederea campaniei de 
primăvară trebuiau finalizate până 
la 20 februarie. Dar piese de schimb 
se găseau greu. în județul Brăila, 
după cum transmitea un ziarist din 
presa locală, cu două săptămâni 
înainte de termen, responsabilii ate
lierului de reparat tractoare de la 
Stațiunea de Mecanizare a Agricul
turii „1 Mai" s-au declarat învinși de- 
o garnitură din cauciuc pentru cilin
drii de motor. Fiecare motor nece
sita opt astfel de garnituri, care 
costau în jur de doi lei bucata. Gar
niturile - de negăsit. Mai lipseau și 
alte piese, mici, dar esențiale. La 

ambițiosul român istoric al lui Paul 
Anghel, epica, riguroasă a lui Marin 
Preda, Eugen Barbu, Ion Lăncrăjan, 
D.R. Popescu, Fănuș Neagu, dra
maturgia lui Horia Lovinescu, 
Marin Sorescu, Paul Everac, eseis
tica filosofică a lui Dumitru Ghișe, 
Mircea Malița și multe altele pot 
constitui puncte luminoase într-un 
peisaj sufletesc complex, reverbe
rat în ideea constructivității spiri
tuale care să ne reprezinte cu cinste 
și demnitate în fața generațiilor 
viitoare peste pragul celui de al 
treilea mileniu.

Este drept că, preocupați de obli
gațiile mari ale constructivității 
materiale, uităm adesea de 
sarcinile mari, complexe, dificile 
care ne revin în domeniul 
conștiinței! De aici o anumită 
rămânere in urmă în această pri
vință. Ne atrag atenția asupra 
acestei situații cuvântările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
ultimă instanță, bătălia construc
tivă cea mai importantă aici se dă 
pe tărâmul spiritualității. Profilul 
omului nou este hotărâtor în toate 
direcțiile, atât ca atitudine indivi
duală in manifestările cotidiene 
ale vieții, cât și ca proiecție colec
tivă în sferele civilizației și culturii. 
Zidurile noastre se cer însuf lețite de 
o nouă conștiință, care de- 
barasăndu-se de tarele moștenite 
de la vechea orânduire și preluând 
ceea ce e mai bun, mai frumos din 
zestrea milenară a poporului să ne 
dea o sinteză moral-estetică nouă, 
bazată pe cunoașterea în care 
trăim, pe atitudinea umanistă, 
activă, revoluționară, creatoare, 
generalizată în toate sferele vieții.

„ATum, când trecem într-o etapă 
superioară de dezvoltare a 
scoietății noastre socialiste - ne 
atrage atenția în acest sens 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Expunerea la Plenara CC al PCR de 
la 28 noiembrie 1988 -, trebuie să 
fim conștienți că se impune ca o 
necesitate obiectivă să ridicăm 
nivelul general de cunoștințe și 
îndeosebi să asigurăm înarmarea 
întregului popor cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane in general.

Numai pe baza celor mai înain

JURNALUL ZILEI

Peritru constructorii noilor cartiere de blocuri vremea primăvăratică era un aliat în lupta cu planul și termenele Foto: AGERPRES

întreprinderea Agricolă de Stat 
„Insula Mare a Brăilei", din cele 41 de 
tratoare se reparaseră abia 7. Cauza? 
Lipsea o piesă. De unde s-o 
cumpere?

„Luna 

mecanizatorului44
Dacă utilajele nu erau pregătire, 

măcar „cadrele" să fie! în Vaslui, fe
bruarie a fost declarată „luna meca
nizatorului". Specificul epocii - când 
nu găseai ceva, se mobiliza propa
ganda, care zicea că s-a depășit pla
nul. La Vaslui, mecanizatorii, după 
cum se „intitulau" tractoriștii în 
epoca „revoluției agrare", au fost con- 
vocați la consfătuiri, schimburi de 
experiență, întâlniri cu brigăzi 
științifice și scriitori, expoziții și 
lansări de cărți tehnico-științifice, 
concursuri profesionale, spectacole 
artistice dedicate fruntașilor și inti
tulate „Omagiu muncii și hărniciei". 
Că doar nu era să stea degeaba acasă, 
dacă tot nu-ncepuseră arăturile!

Sârmă și diplomație

A venit rândul buzoienilor să se 
bucure, chiar și după 41 de ani, de 
semnarea primului tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Sovietică. 
După Unirea din 1918, relația cu 
vecinul de la răsărit nu fusese tocmai 
bună. Nicolae Titulescu a încercat, 
fără succes, să semneze un tratat cu 
sovieticii. A trebuit să treacă un al 
doilea război mondial și România să 
intre complet în sfera de influență 
sovietică. Unde n-a izbândit Titules

tate cuceriri ale științei și tehnicii 
vom putea realiza o societate supe
rioară din toate punctele de 
vedere".

Desigur, în acest vast proces de 
edificare spirituală, literatura 
ocupă un loc al ei aparte. Unul 
foarte important, căci, după cum 
ne spune în mod fericit un scriitor, 
e vorba despre o muncă îndârjită la 
„catedrala literei, care-i mai dura
bilă decât marmora “. Cu adevărat, 
înălțarea edificiului spiritual al lit
eraturii are ca temei cuvântul, 
bogăția de sensuri și de trăiri 
sufletești pe care reușim să o 
limpezim în adâncimile lui de 
cleștar. Această limpezire a benefi
ciat la rândul ei în cadrul dez
voltării literaturii române contem
porane de anumite condiții speci
fice, care au determinat declan
șarea avântului creator la care par
ticipăm. Pentru înțelegerea acestor 
condiții trebuie să coborâm în timp 
până la Congresul al IX-lea al par
tidului, când s-a statornicit ca prin
cipiu al creației în domeniul lite
raturii și artei diversitate de stiluri 
și modalități expresive. E o treaptă 
absolut necesară a înfloririi cre- 
atore. Ea s-a verificat deja istoric în 
cadrul dezvoltării ulterioare a 
fenomenului nostru literar-artistic.

Pe această bază s-a putut realiza 
apoi diversificarea tematică atât 
de necesară, descoperirea izvoare
lor vieții, ca puncte de pornire ale 
creației reale, puternice, autentice. 
Acea senzație a faptului de viață, 
trăit sincer de âutor în cadrul 
operei sale, în consens deplin cu 
psihologia și sensibilitatea cititoru
lui, reprezintă, dincolo de timp și 
loc, o cheie către suflet, fără de care 
ideea de edificare spirituală își 
pierde sensurile ei adânci, perene.

în cadrul cliamtului ideologic 
nou, creat după Congresul al IX-lea 
al partidului, o importanță 
deosebită a avut-o vastul proces de 
recuperare a trecutului de luptă al 
poporului, pentru o viață mai 
bună, pentru progres și civilizație, 
pentru unitate și independență 
națională. Din această perspectivă 
putem vorbi despre constituirea 
unei faze noi, despre o mare ferti
litate, în dezvoltarea romanului 

cu a reușit Ana Pauker, ministru de 
Externe în 1948, la momentul 
semnării tratatului. Relația cu Uni
unea Sovietică nu strălucea nici în 
februarie 1989. Lui Mihail Gorbaciov 
îi displăcea încăpățânarea lui 
Ceaușescu, acesta din urmă nu 
împărtășea ideile de perestroika. Ofi
cial, toate mergeau bine. R.G. Ianov- 
ski, rectorul Academiei de Științe 
Sociale de pe lângă CC al PCUS, 
președintele conducerii centrale a 
asociației de prietenie sovieto-româ- 
ne s-a deplasat în România. Oaspe
tele sovietic a luat în dimineața de 
luni drumul Buzăului, informează 
Scînteia. A vorbit în fața activiștilor 
de partid și a oamenilor muncii din 
unitățile buzoiene. îl seconda într-ale 
explicațiilor diplomatico-istorice, 
Eugen Sandu, directorul întreprin
derii de Sârmă și Produse din Sârmă 
din localitate. Dacă se pricepea la 
sârmă, trebuie să fi fost bun și-ntr-ale 
istoriei diplomatice. Doar într-o 
societate multilateral dezvoltată și 
omul trebuia sa fie... policalificat.

R.G. Ianovski nu era singurul 
reprezentant al unei țări frățești care 
vizita România în prima luni din fe
bruarie. în aceeași zi veniseră la 
București și membrii delegației 
trimise de comuniștii cehoslovaci.

Strategii de marketing

Luni, 6 februarie, Ion D. Goia, co
laboratorul revistei Flacăra, 
cumpăra de la magazinul Titan din 
București un ceas deșteptător, pro
dus la fabrica „Victoria" Arad. 
Năstrușnică idee, după cum avea să 
se dovedească ulterior. „Vânzătoarea 

nostru istoric, în potențarea viziu
nii sale despre lume.

Evident, ceea ce avem mai bun în 
creația literară actuală se constitu
ie pe linia dezvoltării fondului 
autohton, a tezaurului de simțire și 
de gândire originară și ori-ginală a 
poporului nostru, având ca temelie 
folclorul și miturile naționale. 
Aceasta nu înseamnă nicidecum 
neglijarea experienței literar-artis- 
tice a altor popoare, ci, dimpotrivă, 
cunoașterea și înțelegera ei cât mai 
deplină.

în cadrul acestei vaste deschideri, 
fiecare scriitor este îndreptățit să 
lupte tot mai mult ca literatura 
română de azi și de mâine să 
devină un edificiu spiritual specific 
cât mai durabil, mai impunător, 
mai frumos. „Avem nevoie - pre
cizează, în âcest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Expunerea la 
Plenara CC al PCR din 28 noiembrie 
1988 - de noi romane, noi piese de 
teatru, noi poezii, în care eroii prin
cipali să fie muncitorii, țăranii, 
intelectualii, cu preocupările lor, cu 
dorințele lor de progres, de bunăs
tare, cu hotărârea lor de a contribui 
la făurirea socialismului și comu
nismului în România".

Preocuparea scriitorilor și artiș
tilor noștri pentru a realiza noi 
opere literare artistice viguroase, 
profund ancorate la realitățile de 
ieri, de azi și de mâine ale țării, face 
parte din marea luptă de edificare 
spirituală a poporului nostru în 
noile condiții social-istoricepe care 
le aduce socialismul. Constituirea 
prin sinteza celor mai bune tradiții 
a celor mai înaintate experiențe 
actuale, a unei noi civilizații și a 
unei noi conștiințe, generalizată la 
rândul ei în sfera întregii existențe 
sociale, iată o sarcină grea, com
plexă, dificilă, la a cărei îndeplinire 
nici un efort nu trebuie precupețit. 
Construcția socialistă, ale cărei 
puncte de pornire se află în spiritu
alitatea înaintașilor noștri 
revoluționari, își are la rândul ei 
edificiile cele mai înalte, mai 
ambițioase în spirit. Din priveliștea 
acestor edificii zările se deschid 
larg spre noi înșine și spre viitor

Dumitru BĂLĂEȚ 
România literară nr. 5/1989

de la magazinul de ceasuri are meș
teșugul și dexteritățile ei, remarcă 
clientul: scoate ceasul din cutia lui 
de carton, îl zgâlțâie bine, îl duce la 
urechea dreaptă, apoi la cea Stângă, 
pe urmă răsucește și arcul soneriei 
și, printr-o mișcare dibace a indica
toarelor, îl face să sune. Uitându-se 
triumfătoare la cumpărător, bagă 
ceasul la loc în cutie, face bonul și, 
după achitare, îl pune pe cum
părător să semneze ceva și-i pune 
ceasul în brațe. Scot ceasul din cutie, 
îl pun pe masă, îl potrivesc după cel 
de mână și mă topesc de bucurie 
văzând ce silențios este. Dar după 
vreun sfert de oră, acele erau tot 
unde le fixasem. Recompun gestica 
vânzătoarei: îl zgâlțâi, îl pun la ure
chea dreaptă, apoi la cea stângă. Cea
sul - mort. Rotesc butonul soneriei, 
ceasul începe să sune. Deci asta era: 
vânzătoarea, bună psiholoagă, știa 
că dacă face proba soneriei, cumpă
rătorul va considera că ceasul este 
bun în întregul lui. Mă întorc la 
Titan, nu trecuse o oră de la 
cumpărare." A bătut drumul dege
aba bietul Ion Goia. Responsabilul 
de raion, șeful vânzătoarei tare la 
psihologie empirică, îl trimite pe 
ghinionist la atelierul de reparații 
din Strada Blănari. De ce? Ca să i se 
repare ceasul, aflat în garanție. 
Clientul nemulțumit protestează și 
cere să i se schimbe deșteptătorul cu 
altul bun. Responsabilul, nu și nu, 
„marfa nu se schimbă", odată 
vândut, ceasul are un nou pro
prietar, n-are decât să-l repare cum 
o ști. De exemplu, la atelierul din 
Blănari...

Cristina DIAC
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Bișniță în garsoniera 
confort II din 

cartierul Colentina
(Urmare din pag. I)

în umbra ușii de la toaletă, banii, 
neapărat potriviți, erau trecuți în 
mâna murdară a bișnițăresei. Apoi, cu 
un gest de Coperfield, Tanti Lizica 
făcea să apară comanda din găleata- 
joben. Deja mama ajunsese pe un loc 
fruntaș în întrecerea socialistă pentru 
câștigarea simpatiei Lizicăi și avea 
parte de onoarea să intre în casa ei, 
pentru a ridica o comandă serioasă.

Garsoniera magică era undeva prin 
Colentina. Domnul G a tras mașina la 
colțul blocului și a spus: „Vă aștept 
aici".

Fără îndoială, dacă afară n-ar fi 
bătut un vânt năpraznic și domnul G 
n-ar fi fumat în mașină ca un turc aș 
fi fost lipsit de plăcerea de a o vedea pe 
Tanti Lizica în toată măreția ei co
mercială. Am urcat încet, după indi
cații și mama a sunat scurt. Vizorul s-a 
umbrit, apoi ușa s-a deschis de un lat 
de palmă, opridu-se cu icnet în lanț: 
„V-ați întâlnit cu cineva pe scări?". 
„Nu", spuse mama în șoaptă, speriată.

După ce ne măsură din cap până-n 
picioare, deschise uȘa de o jumătate 
de metru. „Intrați mai repede".

Holul era întunecos, dar vocea 
poruncitoare ne trase după ea:

„Haideți! Nu vă dezbrăcați, să ter
minăm repede", mai spuse biș- 
nițăreasa. în cameră avea o masă cu 
patru scaune, un televizor cu lămpi, o 
mică vitrină plină de bibelouri și un 
recamier uriaș. Ne așezarăm și listele 
de comenzi apărură pe masă. „în
cepem cu tine", zise Tanti Lizica spre 
mama. „Spune!"

„Doi pui, o ciocolată...". „Stai! Pe 
rând. Deci doi pui". Tanti Lizica ieși pe 
hol, se auzi o ușă de congelator și 
apăru cu doi pui în mână: „Bagă-i în 
sacoșă și dă banii!". „Păi, la final, toți 
odată, nu?", făcu mama cu glas 
rugător. „Nu, că ne încurcăm! Dă

banii". Mama scoase banii și Tanti Li
zica începu să numere. Apoi dispăru 
în bucătărie și veni cu un borcan cu 
mărunt și un portofel. Dădu restul și 
zise: „Mai departe, o ciocolată, da?". 
„Da, de fapt două că vrea și Carmen 
una". „Am spus pe rând", mârâi Tanti. 
Dispăru în hol și dintr-o debara veni 
cu ciocolata. „Banii!"

Așa, din diverse cotloane, de pe bal
con, din debara, din lada recamieru- 
lui, ciocolata chinezească, puii, 
cafeaua, deodorantul, săpunurile au 
ajuns în prima sacoșă a mamei care 
eralacdeapă.Adouasacoșăse umplu 
cu orez, zahăr, ulei. A treia, mai mică, 
cti ouă. Urmă colega mamei, după 
același model: ia marfa, dă banii, na 
restul. La final veni încercarea hârtiei 
igienice. Cum să iei câteva zeci de 
suluri de hârtie când ai mâinile ocu
pate cu sacoșe burdușite? Tanti Lizica 
a poruncit: „Dă cordonul!". Mama, 
siderată, își scoase cordonul paltonu
lui și i-.l dădu. Tanti Lizica a înșirat 
sulurile pe cordon, ca pe niște 
mărgele uriașe, apoi a atârnat de gâtul 
mamei această bijuterie superbă. A 
urmat ieșirea, organizată profesionist 
de Tanti. După o analiză atentă a holu
lui prin vizor, a crăpat ușa și a făcut 
cercetarea în adâncime. Apoi a luat o 
mătură de lângă ușă, a ieșit pe hol și 
a început să măture preșul, scrutând 
toată scara. „E liber, puteți ieși. Nu 
vorbiți cu nimeni!"

în micul Volkswagen „broscuță" 
plin de fum ne-am îngrămădit cum 
am putut cu sacoșele pe noi și hârtiile 
igienice în cap. „Ce-ați stat, mă, atâta?", 
făcu domnul G. Am început să râdem 
ca niște descreierați. Din gură mi s-a 
prelins o picătură de ciocolată pe 
pulover, în dreptul inimii. Apoi 
mi-am tras sufletul, am lăsat capul pe 
spate. Pe pieptul meu de copil ciocola
ta părea o urmă de glonț.

Dan CÂRLEA
Greu de transportat, și mai greu de găsit, hârtia igienică ajunsese raritate 

Foto: Andrei Pândele

Ore de pregătire gratuite 
pentru admitere

(Urmare din pag. I)

Constantin Niță, profesor la Facul
tatea de Matematică din cadrul Uni
versității București, era lector la 
aceeași facultate în 1989. Profesorul 
spune că în februarie, în urmă cu 20 
ani, începeau la Universitatea Bucu
rești, la Facultatea de Matematică, 
orele de pregătire pentru cei care do
reau să dea admitere la respectiva 
instituție de învățământ superior. 
„Existau cursuri de pregătire pentru 
admiterea la Facultatea de Matema
tică și Informatică gratuite pentru 
candidați. Se făceau în clădirea din 
Strada Spiru Haret, în amfiteatrul de 
la parter", povestește profesorul 
Constantin Niță. „Veneau mulți can
didați, în general se umplea amfi
teatrul, dar nu stăteau totuși în pi
cioare. Erau și tineri care se pregă
teau pentru Politehnica bucureștea- 
nă sau pentru Academia de Studii 
Economice, pentru că noi nu îi între
bam la ce universitate vor da admite
re", completează Niță. Cadrele didac
tice care predau în fiecare sâmbătă și 
duminică timp de aproape jumătate 
de an erau fie lectori, fie conferenți-

Campania de primăvară, după plan
(Urmare din pag. I)

Era sistemul de irigații... se făcea 
întreaga tehnologie a terenului și un 
alt lucru important, se lucra la solă 
mare, pe suprafețe întinse și se 
puteau face lucrările cum trebuia, 
cum era mai bine. Acum, totul e 
fărâmițat! Dacă erau probleme la sis
temul de irigații nu interesa pe 
nimeni. Erau lăcătuși și mecanici care 
se ocupau de rezolvarea lor. Trac
toarele nu erau prea numeroase. Dar 
când uzura fizică și morală le 
cuprindea erau schimbate. Nu erau 
utilajele performante ca acum, vă dați 
seama, erau la nivelul acelor ani, dar 
totuși se obțineau culturi foarte 
bogate", explică primarul de la Balta 
Doamnei.

Din Câmpia Bărăganului, Vasile 
avea un alt plan de urmat... „La plug 
făceam cam 3 hectare pe zi. Tu erai 
interesat să lucrezi cât mai mult, ca să 
te plătească. Nu-ți făcea nimeni pla
nul. Dar, dacă nu munceai, nu erai 
plătit...". Semințele pentru culturile 
din plan „veneau din două părți. O 
parte provenea de pe loturile semin- 
cere pe care le avea CAP-ul nostru, așa

Meditațiile se făceau la sfârșit de săptămână Foto: Universitatea București

ari. „Nici profesorii nu își permiteau 
să lipsească sau să spună că nu vor să 
participe la aceste ore de pregătire, 
chiar dacă nu primeam nici un ban 
pentru asta. Se făcea multă muncă 
voluntară în perioada comunistă. Nu 
spuneau nu, pentru că existau con
troale, ca și la cursurile de la zi", 
explică profesorul Niță. Meditații 
fără plată nu se făceau numai în Ca
pitală, ci în toate marile centre uni
versitare, după cum notează și presa 
vremii. Făclia, ziarul Comitetului 

cum aveau toate CAP-urile, și o altă 
parte ne venea prin distribuire de la 
Direcția Agricolă județeană. Primeai 
repartiție și mergeai și îți luai cota de 
acolo. în fiecare județ era siloz și cen
tru de semințe. Nu le plăteam, luam 
pe cotă parte", spune Dascălu.

în Bărăgan, „porumbul se însă
mânța după Paște. Date fixe nu erau, 
era în funcție de vreme. Până să 
însămânțăm porumbul, se însă
mânța floarea- soarelui. Orzul, grâul, 
orzoaica, secara, se puneau de toam
na. Soia și sfecla tot primăvara se 
însămânțau. După Paște se puneau și 
bostanele. Semințele le luam de la 
Agroserv", completează V. Mircea.

Un mic adevăr

Dl Dascălu vorbește și despre 
recoltele obținute precum și despre 
acele... mici modificări ale cantităților 
apărute între două rapoarte...

„Eu nu mai văd acum- să se facă 
toate tehnologiile ca înainte. Nu își 
mai permit oamenii. Pământului tre
buie să-i dai mâncare. îi dai 
îngrășământ, azotat, îl erbicidezi... faci 
tot ce trebuie. înainte recoltele.erau 

județean de partid din Cluj-Napoca, 
anunța la începutul lunii ianuarie că 
Universitatea din Cluj organizează 
în perioada 21 ianuarie-13 mai 1989, 
sâmbăta și duminica, cursuri de 
pregătire pentru concursul de 
admitere în învățământul superior, 
înscrierile se făceau la decanatele 
facultăților unde candidații doreau 
să dea admitere. Ei se înregistrau pe 
baza adeverințelor eliberate de liceu 
sau de locul de muncă.

Eugenia MIHALCEA

bogate. Contabilizarea lor se făcea 
corect la CAP. Că pe urmă informările 
erau altele, în loc de 41500kg erau tre
cute 6.000 kg... e altceva. Modificările 
se făceau la direcțiile județene. Eu, 
personal, cred că aceste producții 
mult mai mari raportate FAO per
miteau României să facă exporturi 
mult mai mari de produse agricole. 
Adevărul este că în țară rămâneau 
foarte puține produse. Din păcate nu 
rămâneau suficiente grâne pentru 
țară. Atât timp cât stăteai la coadă ca 
să iei pâine, și nici aia suficientă, nu 
poți să spui că aveai suficiente grâne, 
produse. Țăranii erau nemulțumiți, 
dar ce puteau să spună pe vremea 
aceea? Trebuiau să se mulțumească 
doar cu ce li se dădea. Societatea era 
de așa natură pe vremea aceea de nu 
se putea altfel, țăranii nu aveau ce să 
facă. Ei trăiau cu ce adunau de pe cei 
1.000 de metri pe care li-i lăsa CAP-ul: 
Ce-i drept, dădeau cotă și din ce făceau 
pe terenul ăsta. Nu dădeau cota, nu le 
dădeai bon de butelii. Dar, chiar și așa, 
fără toată cota dată, mai închideam 
ochii, oamenii primeau bonuri, se 
descurcau".

Costin ANGHEL
.................... ................... ■■■■>""..........

JURNALUL OMULUI SIMPLU

„O mână spăla pe alta 
și amândouă cărau sacoșele"

(Urmare din pag. I)

Un alt lucru demn de menționat era 
nebunia cu păsările vii. Erau și în Gor- 
jului, Moghioroș, Veteranilor locuri în 
care se vindeau păsările vii. Ele nu 
erau incluse în categoria produselor 
de carne date pe cartelă. Stăteau 
oamenii de cu seară la coadă până 
dimineața, când sosea marfa, și luau 
câți pui voiau. Apoi vedeai oamenii, 
cu întreaga familie, în fața blocului 
cum tăiau puii, îi jumuleau. Era o 
bucurie, pentru că erau proaspeți și 
puteai să iei mai mulți.

învățătoarea fiicei mele îmi făcea 
bilet în fiecare lună și îmi cerea să-i 
aduc cașcaval, unt, tot felul de ali
mente. Fiica mea era pe-atunci în 
clasa I. Toți profesorii se foloseau de 
noi și, în principiu, de toți cei care se 
descurcau și reușeau să facă rost de 
alimente. Era o adevărată mafie, o 
mână spăla pe alta și amândouă cărau 
sacoșele. De exemplu, cine avea Pepsi 
în casă era clar că e de contrabandă. 
Cico costa 1 leu și 75 de bani și, dacă nu 
îl beai o săptămână, lichidul devenea 

CURSUL CALCULAT DE BANCA NAȚIONALĂ 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

CURS IN LEI OFICIAL NECOMERCIAL COMERCIAL
1 dolar SUA 4,12 9,00 14,76
1 liră sterlină 7,21 14,28 25,85
1 dolar australian 3,67 6,26 13,15
100 șilingi austrieci 31,34 68,47 112,29
100 franci belg.-luxemburg 10,52 22,99 37,70
1 dolar canadian 3,47 6,86 12,42
100 coroane daneze 56,71 123,89 203,17
100 franci elvețieni 259,39 566,63 929,27
100 mărci finlandeze 95,48 205,20 342,06
100 franci francezi 64,76 141,48 232,02
100 mărci RFG 220,38 481,41 789,52
100 drahme grecești 2,65 5,79 9,50
100 rupii indiene 26,97 58,92 96,62
1 liră irlandeză 5,89 12,86 21,09
1 shekel nou israelian 2,27 4,96 8,14
1.000 lire italiene 3,02 6,59 10,81
10.000 de dinari iugoslavi 6,83 14,92 24,47
100 yeni japonezi 3,19 6,25 11,42
100 coroane norvegiene 61,05 133,36 218,72
100 guldeni olandezi 195,27 426,55 699,54
100 escudos portughezi 2,68 5,85 9,59
100 pesetas spaniole 3,48 7,40 12,48
100 coroane suedeze 64,95 140,65 232,68
1.000 lire turcești 2,18 4,76 7,80

transparent și își lăsa cam cât un 
deget zaț, ca la cafea. Ziceai că e 
vopsea. Trebuia să-l agiți bine ca să se 
îngălbenească. Coca-Cola se găsea 
foarte rar, în shopuri, iar Pepsi se 
găsea doar în câteva magazine pe sec
tor, care aduceau o dată sau de două 
ori pe săptămână. Apucau însă numai 
cei care aveau relații.

Cea mai întâlnită infracțiune era 
furtul din mașini: casetofoane, roți de 
rezervă. Furturile erau foarte multe, 
că în '88 se dăduse decretul 11, 
moment în care s-au eliberat toți 
infractorii, toți hoții. 80.000 de hoți. 
Nu prea mai erau locuri de muncă, iar 
în întreprinderi începea să se facă 
disponibilizări, se reduseseră pos
turile. Șefii nu dădeau afară oamenii 
buni care munceau acolo de-o viață, 
dădeau afară tot infractorii care tre
buia să fie încadrați în muncă. 
Pușcăriașul era privit mai rău decât 
un paria. Erau chiulangii și de cele 
mai multe ori voiau să lucreze la 
depozite de mărfuri sau să fie 
bucătari, ospătari, ca să poată să fure 
cât de mult, să aibă de unde să șterpe

lească. La începutul lui 1989, prin 
disponibilizări și prin refuzul de a-i 
angaja, infracțiunile crescuseră foarte 
mult. Nu se înregistrau reclamațiile. 
Doar 20, maximum 25 de reclamații 
pe an cu autor necunoscut. S-a con
statat ulterior, după Revoluție, că 
numărul lor era de fapt de ordinul 
miilor.

Violurile erau cu mult peste nivelul 
de acum. Erau foarte multe blocuri 
pentru nefamiliști veniți din Moldo
va ca să muncească, șantieriști. Și, 
noaptea, cum vedeau vreo femeie, și 
ea șantieristă de cele mai multe ori, 
mai beau și o sticlă de coniac, și se 
duceau peste ea. Apăruse specula cu 
băuturi alcoolice. în Militari, pe Valea 
Lungă, pe centură, unde era mai 
multă lume pestriță, sau la Turbome- 
canica, pe Valea Cascadelor, unde erau 
cămine de nefamiliști, își scoteau câte 
o sticlă în fața blocului și o dădeau la 
suprapreț. Apărea milițiș: «Dom'le, 
stăm și noi și bem aici o sticlă de 
băutură, nu facem nimic rău». Și îi 
lăsam în pace de cele mai multe ori. 
Asta cu băutura era una dintre cele 
mai profitabile afaceri. O sticlă de 
bere de 2 litri era 10 lei și 50 de bani. 
Noaptea, ei o vindeau cu 25 de lei.

Se vindeau la negru și foarte multe 
haine. înainte de Revoluție, hainele, 
țigările, ceasurile, podoabele erau 
aduse din Iugoslavia. Pe ruta 
Timișoara. în fiecare întreprindere, în 
vestiar aveau un mic shop. Veneau cu 
țigări BT, ceasuri, se aduceau din 
Ungaria sau din Iugoslavia și se vin
deau la kilogram: pasta de dinți 
chinezească, bomboane cubaneze, 
rom cubanez. Șefii de unități de la 
restaurante luau și le vindeau apoi pe 
sub mână. Era comerț de stat paralel 
cu comerțul negru. Se organizau 
foarte multe revelioane la cantine, 
restaurante. Muncitorii mergeau la 
cantine-restaurant. Și croitorii făceau 
bani frumoși, croiau hainele ca la fa
brică, puneau etichete și le vindeau ca 
și cum ar fi fost de la fabrică. Banii și-i 
băgau ei în buzunar. Nu-i prindea 
nimeni. Luau materiale din fabrică, 
tot ce le trebuia. Aveau drept complice 
paznicul. Pe vremea aceea, paznicul 
era unul dintre cei mai înstăriți 
oameni. Pe la el trecea totul..."

(A consemnat 
Carmen PREOTEȘOIU)
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Notă referitoare la interviul acordat de scriitorul 
Livius Ciocârlie în revista Forum studențesc

Copie
Nr. 19064/001/2
Data: 06.02.1989
Sursa: „Șerbu"
Primit: Lt. Col. Indrei loan
Strict secret

Scriitorul Livius Ciocârlie, în ulti
mul timp prin participarea la Cena
clul literar „Pavel Dan" de la Casa de 
Cultură a studenților și invitarea unor 
scriitori din Capitală ca: Nicolae 
Manolescu, Alexandru Paleologu și 
alții cu care este în relații apropiate, 
aceștia vin în contextul acțiunilor 
organizate de Facultatea de Filologie, 
Ciocârlie Livius câștigându-și popu
laritatea. Astfel se explică de ce este în 
atenția și a unor studenți care 
activează cercul de presă de la Casa de 
Cultură a studenților, dirijați de Viorel 
Marineasa, instructor la respectiva 
Casă de cultură și totodată prozator.

în acest sens se semnalează intervi
ul acordat de Livius Ciocârlie în revista 
Forum Studențensc Nr. 56/1988 edi
tat de Consiliul UASC din Centrul Uni
versitar Timișoara, interviu luat de 
Dan Rațiu, student care face parte din 
colectivul de redacție, colectiv care are 
ca și component și pe George Șerban, 
asistent la Facultatea de Mecanică 
Agricolă, autor a două romane și care 
este redactor-șef adjunct.

Interviul lui Livius Ciocârlie, având 
ca titlu „Omul nu și-a pierdut nicio
dată inocența, pentru că n-a avut-o 
nicicând", se referea la o serie de pro
bleme referitoare la condiția cre
atorului de artă din țara noastră chiar 
dacă nu este menționată concret, 
întrucât prin subterfugiu, Ciocârlie 
face extensie la spațiul european.

De altfel, interviul lui Livius 
Ciocârlie conține următoarele idei: 
„Luminile iluzorii riscă să fie lipsite de 
carne și sânge". Admițând o atare 
idee, Livius Ciocârlie după ce află de la 
Dan Rațiu că în prezent se vorbește 
despre inadaptarea la lume a omului 
modern și chiar despre o înstrăinare 
față de el însuși, intervievatul răs
punde că primul său eseu s-a referit la 
viitor, dar, recitindu-1 după ani, a găsit 
că imaginea scriitorului era de o mare 
uscăciune, el era un eseu utopic, dar 
„mintea noastră este pregătită să 
gândească asupra lumii reale", 
întrucât „luminile iluzorii riscă să fie 
lipsite de carne și sânge", or, în ceea 
ce-1 privește, el, Ciocârlie, este hotărât 
să se ferească a crede în luminile ilu

zorii.
în plan politic, economic, social și 

nu mai puțin cultural, susține 
Ciocârlie Livius, există o interdepen
dență între părți și nu se poate să nu-ți 
pese de ceilalți. Degradarea părții 
antrenează degradarea întregului și 
problema care privește ansambul este 
cultura și mijloacele de comunicare 
în masă. în continuare, Livius Cio
cârlie afirmă: „Pentru a se face un pro
ces sensibil, conținutul acestora tre
buie să fie determinat de interesul 
întregului organism, și nu de acela 
îngust al unei părți. Aceste mijloace 
trebuie să fie o școală de formare a 
omului, ceea ce este foarte greu de 
realizat, mai întâi pentru că, dacă își 
pierd atracționalitatea și devin 
școlărești, își pierd tocmai capacitatea 
de a influența și, în al doilea rând, 
fiindcă nu este vorba numai de a 
transmite cunoștințe, ci și de a forma 
spiritul. Ceea ce înțelegeți prin 
armonie și paradis pierdut înseamnă 
de fapt spiritualitatea, iar în această 
privință rămân multe de făcut. Pen
tru ca ele să se facă mai este nevoie, 
dincolo de buna funcționare a școlii și 
a mijloacelor de comunicare, de ceva 
esențial și anume de buna 
funcționare a întregii societăți. Este 
un circuit închis în care curentul ar 
trebui să fie continuu; indivizii (prin 
individ înțeleg partea față de întreg, 
adică și națiunea față de omenire) tre
buie să se recunoască în comunitate, 
iar comunitatea trebuie să se 
recunoască în fiecare individ.

„Istoria aspră a secolului nostru a 
împiedicat în bună parte ca senti
mentul solidarității sociale să se rea
lizeze plenar și să dobândească un 
sens fundamental."

Livius Ciocârlie vorbește de „mitul 
inocenței piedute", de violentarea 
tab-urilor epocii, libertatea și 
îndrăzneala de a gândi și de a acționa 
intempestiv fără rețineri de nici un 
fel. Inocența pierdută este identic cu 
mirajul unei existențe protejate de 
vulnerările istoriei. Haosul lumii se 
poate preveni prin cultură, Livius 
Ciocârlie continuând întrebându-se 
că „dacă vom putea să construim o 
lume în sens larg de cultură" pentru 
om. Noi, europenii, trebuie să reușim 
o „regăsire ritualică", susține Livius 
Ciocârlie. Noi trebuie să înțelegem 
prin cultură o civilizație care nu se 
suprapune naturii, nu o dă la o parte, 
ci o integrează creator (vezi insi

nuarea la „sistematizarea rurală") 
Ciocârlie susține că există trei moduri 
de creație; unul demiurg - prin care 
haosul este transformat în cosmos; al 
doilea satanic, care integrează haosul 
într-un proces contradictoriu, dialec
tic, de ordonare nicicând încheiată și 
în al treilea rând unul placentar care, 
presupune retragerea într-o stare de 
nedeterminare, de latență, ceea ce 
crează armonie. Se exemplifică prin 
ciobanul mioritic, pentru că acesta nu 
luptă pentru că se retrage în pasivi
tate.

Pe penultima coloană din pagina 9 
a interviului, Livius Ciocârlie susține 
că, creatorul de artă „înconjurat de 
surogate de tot felul, confundat într-o 
baie de oferte tentante care confiscă 
într-un înveliș de iluzii lipsite de 
acoperire, fiind îndepărtat de 
adevărata cultură. Rea mi se pare 
ignorarea, cunoașterea superficială a 
propriului nostru trecut", susține 
Livius Ciocârlie pe pag. 9. El este împo- 
riva faptului că noi ani la rând am 
introdus în societatea noastră „spiri
tul oriental", lucru pe care-1 combate 
cu afirmația că: „Decât să ne aven
turăm pe căi poate improprii spiritu
lui european, mi se pare mai sănătos 
să regândim tot timpul propriul nos
tru model de cultură și să-l conso
lidăm".

- Cred că sentimentul omului mo
dern este unul de precaritate.

Livius Ciocârlie concluzionează că 
în ultimul secol starea de precaritate 
s-a accentuat. în secolul trecut el, cre
atorul, avea un sprijin în principiul 
metafizic, dar acesta în secolul nos
tru fiind compromis, „oamenii au 
căutat atunci un suport social plin de 
promisiuni, în ideea de comunitate, 
însă istoria aspră a secolului nostru a 
împiedecat în bună parte ca senti
mentul solidarității sociale să se rea
lizeze plenar", conchide Livius 
Ciocârlie. „Creatorul de cultură și-a 
căutat un suport în actul de creație 
dar și acest suport s-a dovedit a fi fra
gil, deoarece a recurs la gândirea con
tradictorie, pentru ca mai apoi dis
confortul creatorului de artă să se 
agraveze prin aceea că „el a ales să 
încorporeze artistic valorile negative 
ale existenței, haosul și vidul 
îndeosebi".

Sentimentul de precaritate a omu
lui modern, susține Livius Ciocârlie, 
decurge din pierderea sensului fun
damental, și deci coborârea în spațiul 

valorilor negative, în haos și nedeter
minare de pierderea identității, ceea 
ce patentează starea de precaritate ori 
ieșirea se poate realiza prin curentul 
literar„post modernism" prin care se 
realizează o tentativă de recuparare 
a individului și a sensului.

- „Creatorul de artă va fi stăpânit de 
neliniște", susține Livius Ciocârlie.

Prezentă este în starea de sin
gurătate a creatorului european, și 
după secole de singurătate, după ce a 
îndurat neliniștile epocii moderne, 
omul a obosit și simte nevoia de 
așezare mai bună în lume. „Dar în ce 
condiții și pe ce căi?" C. Noica visa o 
lume în care civilizația să nu cadă în 
haos. Ciocârlie susține că „în acele 
părți ale Europei unde va exista și un 
echilibru între societate și individ, cul
tura se va găsi, probabil, în continuare 
într-o permanentă criză", ceea ce 
înseamnă că nu vor lipsi neliniștile 
care vor geriera și o efervescență cre
atoare pe plan spiritual. Unii, susține 
Ciocârlie, au propus ritualizarea vieții. 
Noi am avut „tipul oriental de cultură" 
(citește rusesc, diferit de spiritul nos
tru).

- O altă idee care-1 preocupă pe 
Livius Ciocârlie este aceea că „o cultură 
depinde prea mult de condițiile 
sociale, economice și politice, ire
versibile, pentru ca să se poată rei
tera". Răspunzând la o întrebare refe
ritoare la educația tineretului de la 
noi, Livius Ciocârlie constată: „Com
portamentul nepotrivit al celor care- 
i înconjoară pe tineri... reprezintă 
premisa unor viitoare, nevindecabile 
nevroze și mai în general al unor 
tendințe de rea integrare în lume, pe 
care mai târziu le constatăm destul de 
neputincioși și le atribuim naturii 
individului, ca unei fatalități... Apare 
o contradicție între obiectivul instruc
tiv și cel formativ, nu ne interesează 
spiritul (tiparul), ci conținutul, masa 
de cunoștințe".

Ciocârlie Livius îndeamnă tinerii 
studenți literați să comunice cu alți 
specialiști din alte localități, revista 
Forum studențesc necesitând să 
acorde un spațiu sporit materialului 
de cultură.

Observații: Nota se va exploata la 
dosar.

ss. Lt. Col. Indrei loan 
Livius Ciocârlie, 

Cu dinții de lână.
Jurnal (1978-1983), 

Humanitas, 2008, p.412-415

JURNALUL ROMÂNIEI 1 9 8 9 - ACUM DOUĂZECI DE ANI



PAGINA 4 JURNALUL NAȚIONAL Vineri, 6 februarie 2 0 0 9

RUBRICA: SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Neglijențe la 
hidrocentralele 
din județul Vâlcea

Condamnații de pe Heysel
Dacă, în linii generale, progra

mul de amenajare hidroenergetică 
a.râurilor Lotru și Olt a fost în
făptuit, asigurându-se pe această 
cale o putere instalată de aproape 
1.200 MW, punerea în valoare a 
cursurilor mici de apă este încă 
departe de a fi epuizat posi
bilitățile reale existente în această 
parte a țării. Este foarte adevărat 
că, pe mai multe râuri cu debite, 
relativ mici, s-au construit și pus 
în funcțiune peste 20 de hidrocen
trale de mică putere și microhidro- 
centrale, capacitatea lor proiectată 
variind între 50 kW și 2,7 MW.

în spiritul sarcinilor trasate de 
conducerea partidului, programul 
de dezvoltare a energeticii în pro
fil județean a consacrat un capitol 
distinct construcției de micro- 
hidrocentrale. Studiile efectuate în 
prealabil au evidențiat posibili
tatea amenajării, pe parcursul 
anului cincinal și, în perspectivă, a 
79 de astfel de obiective. Pentru 
realizarea acestora, răspunderi 
concrete revin consiliului popular 
județean, întreprinderii forestiere 
de exploatare și transport, uniunii 
județene a cooperativelor mește
șugărești, precum și altor unități 
economice care au puncte de lucru 
dispersate, aflate mai ales în zona 
montană și submontană â jude
țului.

Un exemplu elocvent din acest 
punct de vedere îl oferă micro- 
hidrocentrala concepută, proiec
tată și realizată pe râul Luncavăț de 
un colectiv de specialiști din 
cadrul Uniunii județene a coope
rativelor meșteșugărești Vâlcea, 
înseși cele două hidroagregate, cu 
o putere de 150 kW fiecare, sunt 
opera acelorași specialiști care, 
după această deplină reușită, au 
încercat să producă în serie tur
bine cu puteri variabile.

Din păcate, această inițiativă 
demnă de laudă s-a stins „în fașă", 
deoarece constructorii și benefi
ciarii de microhidrocentrale din 
județ au găsit că ar fi mai potrivită 
soluția apelării la unii furnizori 
specializați din industria republi
cană. Or, aceștia au dovedit că 
nu-și respectă obligațiile, acu
mulând și în prezent anumite res
tanțe în livrarea echipamentelor 
contractate. Pentru adoptarea 
deciziei celei mai potrivite, care să 
garanteze intrarea în funcțiune la 
termen a obiectivelor, ar fi trebuit 
să intervină mai hotărât colectivul 

anunțuri

constituit la nivelul consiliului 
popular județean, colectiv care de 
o bună perioadă a început să 
funcționeze sporadic, pierzând 
din Vedere însăși rațiunea majoră 
pentru care a fost organizat. Dacă 
insistăm asupra activității neco
respunzătoare a acestui colectiv, o 
facem și pentru faptul că membrii 
acestuia nu și-au făcut simțită 
prezența nici măcar pe șantierele 
celorlalte hidrocentrale de mică 
putere, unde s-a acumulat o serie 
de neajunsuri legate de proiectare 
și de construcție, cu implicații 
nedorite asupra exploatării efi
ciente a multora dintre aceste 
obiective.

Extinzând investigațiile noastre 
asupra acestui domeniu, am avut 
prilejul să sesizăm și problemele 
majore, de fond, legate de reali
zarea corespunzătoare a centra
lelor care au scăpat din vederea 
factorilor de răspundere, fapt ce a 
atras după sine perpetuarea unui 
șir de deficiențe.

Iată numai câteva exemple edi
ficatoare. O dată cu trecerea la 
realizarea alimentării cu apă pota
bilă a centrului minier Alunu s-a 
stabilit că surplusul de apă de pe 
râul Olteț, care ar fi depășit capa
citatea de uzinare, să fie folosit la 
producerea de energie electrică 
prin construcția unei microhidro
centrale. Obiectivul respectiv a 
fost executat, pe baza unui proiect 
al consiliului popular județean, de 
întreprinderea antrepriză de con- 
strucții-montaj Râmnicu Vâlcea. 
Iată însă că, în anul 1988, această 
microhidrocentrală n-a produs 
nici 20% din cât ar fi posibil dacă 
ar fi lucrat la parametrii prevăzuți.

Cauzele sunt multiple. în primul 
rând, încă de la proiectare s-au 
omis avantajele certe ale 
turbinării întregului debit de apă 
înainte de uzinare. în al doilea 
rând, și proiectantul, și construc
torul n-au ținut seama de un lucru 
elementar pentru oricare specia
list în domeniu privind „pozarea" 
în linie a conductei de aducțiune. 
Or, desele coturi dintre priză și 
turbină, știe oricine, influențează 
deosebit de mult căderile hi
draulice și, implicit, exploatarea la 
capacitate a microhidrocentralei, 
cu consecințele firești despre care 
am vorbit.

Ion Stanciu 
Scînteia nr. 14448 din 1989

Finala Cupei Campionilor Eu
ropeni din 1985, dintre Juventus și 
Liverpool, avea să se transforme 
într-una din cele mai mari tragedii 
din istoria fotbalului. 39 de per
soane au murit și alte câteva sute au 
fost rănite în urma ciocnirilor vio
lente între suporterii italieni și cei 
englezi, petrecute pe Stadionul 
Heysel din Bruxelles cu o oră înain
tea începerii partidei. La finalul 
anchetei, 24 de fani au fost trimiși 
în judecată. Procesul a început însă 
la trei ani și jumătate de la nenoro
cire, astfel încât la începutul anului 
1989 era în plină desfășurare.

Ce s-a întâmplat mai exact pe 
Heysel la 29 mai 1985? Iritați, fanii 
lui Liverpool au escaladat un gard 
de sârmă și i-au atacat direct pe 
suporterii lui Juventus, care au 
început să se retragă, creând o pre
siune mai mare decât putea supor
ta zidul de la capătul tribunei, vechi 
de peste 50 de ani. Prăbușirea 
peretelui a ucis 39 de persoane și a 
rănit alte 600.

Observatorul UEFA Giinter 
Schneider declara oficial a doua zi 
după meci că întreaga vină aparține 
fanilor lui Liverpool. în realitate 
însă, problema fusese mai com
plexă. Stadionul Heysel avea la ora 
jocului o vechime de peste 50 de ani 
și avea porțiuni vizibil degradate. 
Existaseră chiar voci care ceruseră 
mutarea finalei pe o altă arenă, dar 
solicitările fuseseră respinse de 
UEFA. Totodată, modul în care au 
fost vândute biletele a dus la o 
apropiere periculoasă între sus
ținătorii celor două echipe, care nu 
erau despărțiți decât de un gard de 
sârmă și câțiva polițiști.

Pe plan sportiv, sancțiunile au 
fost dure pentru englezi: toate 
echipele britanice au fost excluse 
din competițiile europene pe o 
perioadă nedeterminată. în plus, la 
cererea premierului britanic, Mar
garet Thatcher, poliția engleză a 
realizat o amplă anchetă pe baza 
filmărilor și a fotografiilor. în urma 
cercetărilor, 24 de persoane au fost 
arestate sub acuzația de omucidere.

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Mesele rotunde din Polonia, 
începutul sfârșitului

Fanatismul suporterilor a provocat de multe ori nenorociri în tribune. Pe Heysel 39 de fani au plătit cu viața Dominique Faget/AFP/MEDIAFAX

Inculpații au ajuns însă în fața 
instanței abia la aproape patru ani 
de la tragedie. La începutul lui 1989, 
„procesul de la Heysel" era în plină 
desfășurare.

„După ce instrucția a întocmit un 
dosar cu 50.000 de file, cărat în fața 
instanței cu un fel de motostivuitor, 
el s-a deschis la 17 octombrie 1988 
într-o atmosferă de mare interes. La 

prima ședință, cele 400 de locuri 
rezervate presei s-au dovedit insu
ficiente. (...)

S-au scurs de atunci vreo 16 
săptămâni și, treptat, procesul a tre
cut pe plan secundar. La audierile 
din 11 ianuarie 1989 n-au mai asis
tat decât 6 ziariști. (...) Inițial 24, dar 
prezenți numai 8, inculpații au 
zâmbit subțire plănuind cum să se 

întoarcă mai repede acasă. Apă
rătorii lor, 38 la număr (!), s-au 
grăbit să folosească momentul 
protestând față de «barbaria» ca, 
înaintea fiecărei înfățișări, clienții 
lor să petreacă o noapte în închi
soarea din Louvain", nota ziarul 
Sportul în februarie 1989.

în cele din urmă, în primăvara lui 
1989, din cei 24 de arestați, doar 14 

au fost condamnați pentru ucidere 
din culpă și au primit pedepse de 
trei ani de închisoare, din care 
jumătate cu suspendare. Din nefe
ricire însă, tragedia avea să se 
repete. în aprilie 1989, în urma unor 
incidente similare, 96 de suporteri 
ai lui Liverpool își pierdeau viața pe 
Stadionul Hillsborough.

Delia GOMOESCU

VÂNZĂRI
Calorifer electric, pistol vopsit 

electric, discuri toate noi.
Salonaș Ludovic XV, perfectă 

stare, televizor Diamant 220, 
mașină spălat rufe mărunte._____

Dormitor pat mijloc, șifonier 4 
uși, sufragerie curbate, birou, 
covoare, mobilier răchită, cort, 
aragaz voiaj, robot bucătărie, 
diverse obiecte.______ ______

Bibliotecă, birou sculptate, pla- 
pumă nouă, pahare cristal apă, 
tacâmuri.________

Bandă șters cap video, calculator 
științific Casio 82 B. _____

Radiocasetofon dublu Trident, 
aragaz cu cuptor, dormitor, 
sufragerie, bancă curte, diverse cas
nice^________ ___________

Monument funerar orașul Tg. 
Ocna. ____________

Vând calorifer electric, canapea, 
două fotolii Tomis._____

Boxe HI-FI 40 W, rochie albă 
ocazie 42-44, boyler 18 litri, clăpari 
San Marco 39, 40, 41, calculator 
Texas Insțruments._____

Vând bloc Fiat 1500, vilbrochen 
pompă ulei, chiulasă, uși, capote, 
diverse piese. ________

Ladă zestre sculptată, servantă flo- 
rentină, smoching, gambetă, oglin- 
dă, ușă. ______ ___________

Bibliotecă Viorela, dormitor 
paltin, garnitură hol, corp biblio
tecă, birou, comodă, vas sanitar nou,

aragaz, frigider Zill, magnetofon 
Grundig, radiouri: Cronos, Albatros, 
instrumente măsură T 4312, barcă 
pneumatică, cojoc bărbătesc, damă, 
diverse. Cumpăr ceas buzunar gal- 
ben, Doxa, Shaffhausen.________

Vând convenabil sufragerie 
Ruxandra în perfectă stare.______

Vând convenabil dormitor furnir 
nuc cu pat de mijloc, sufragerie tei 
negru, 5 piese, fotolii piele, corp bi- 
bliotecă Dana.

CERERI ȘI OFERTE
DE SERVICIU
Instituție centrală cu sediul în 

Calea Rahovei nr. 4 încadrează 
urgent dactilograf principal._____

Caut urgent persoană îngrijire 
bătrân. Asigur și locuință, Sector 6, 
Pasajul Lujerului._____________

IADP - STUPI Otopeni, cu sediul în 
Otopeni, Str. Tudor Vladimirescu nr. 
98, Sectorul agricol Ilfov, încadrează 
următoarele categorii de personal: 
buldozerist, excavatorist, mecanic 
stații betoane, conducători auto ctg. 
D, mecanic auto, strungari, vopsi
tori. Transportul este asigurat de 
unitate cu mijloace proprii. Cazarea 
se face în cămine și organizare de 
șantier, iar masa la cantină.

pentru regimul Jaruzelski
în urmă cu exact 20 de ani înce

peau la Varșovia negocierile istorice 
dintre reprezentanții guvernului 
polonez și liderii sindicatului Soli
daritatea, aflat de aproape un dece
niu în ilegalitate. Sub presiunea 
grevelor care paralizaseră țara și 
dezamăgit de lipsa de reacție a 
Moscovei, regimul generalului 
Jaruzelski s-a văzut obligat să trateze 
cu opoziția anticomunistă. Și să facă 
uriașe concesii. „Mesele rotunde", 
care s-au derulat între 6 februarie și 
4 aprilie 1989, aveau să deschidă 
drumul primelor alegeri libere din 
lagărul socialist.

Lech Walesa, legendarul lider al 
sindicatului „Solidaritatea", și Czes
law Kiszczak, ministrul polonez de 
Interne, au condus dezbaterile pur
tate timp de aproape două luni în 
jurul marii mese rotunde din biroul 
Consiliului de Miniștri de la 
Varșovia. La cererea expresă a sindi
caliștilor, la discuții au participat și 
reprezentanți ai Bisericii Catolice.

Ideea negocierilor dintre putere și 
opoziție apăruse încă din toamna 
anului 1988, pe fundalul unei grave 

neliniști sociale. Polonia se confrun
ta cu o profundă criză economică. 
Prețurile explodaseră; în unele 
cazuri, ele crescuseră cu 200% în 
interval de numai câteva luni.

Regimul comunist de la Varșovia 
nu mai putea controla protestele 
sindicale, care se extinseseră în 
toată țara. Generalul Wojciech 
Jaruzelski s-a arătat dispus să nego
cieze cu liderii „Solidarității", 
mișcare pe care o scosese în afara 
legii încă din 1981. Condiția lui 
Jaruzelski? încetarea prealabilă a 
grevelor.

Muncitorii au refuzat însă să reia 
lucrul. Autoritățile erau conștiente 
că, în lipsa unui „sprijin extern", nu 
vor putea rezolva prin forță proble
ma. Dar Moscova refuza să inter
vină!

în discursul său de la ONU, din 
decembrie 1988, Mihail Gorbaciov 
vorbise despre dreptul la opțiune al 
fiecărei națiuni, sugerând că Uni
unea Sovietică nu se va mai impli
ca în apărarea supremației partide
lor frățești din Europa de Est.

înțelegând că nu mai poate conta 

pe ajutorul Moscovei pentru 
„cumințirea" opozanților interni, 
generalul Jaruzelski a decis că 
venise vremea dialogului. O pro
fundă neîncredere reciprocă submi
na însă negocierile.

în plus, existau disensiuni și în 
cadrul „Solidarității". îndelungata 
perioadă de clandestinitate afectase 
organizarea și unitatea mișcării 
sindicale. Unii membri se 
împotriveau tratativelor cu puterea, 
fiind convinși că sunt atrași într-o 
capcană.

Temerile lor nu erau lipsite de 
temei. într-adevăr, planul regimului 
Jaruzelski era acela de a atrage de 
partea sa o serie de lideri marcanți 
ai opoziției, cumpărându-le colabo
rarea cu favoruri și concesii cu 
impact limitat.

„Solidaritatea44 a deju

cat planurile puterii
Statutul sindicatului „Solidari

tatea" a fost aprig negociat, 
generând dezbateri aprinse încă 
înainte de debutul „meselor 

rotunde". Puterea ar fi dorit să evite 
legalizarea organizației, întrucât 
acest gest echivala cu recunoașterea 
unei usturătoare înfrângeri. De 
aceea, regimul Jaruzelski a propus 
înființarea unui „nou" sindicat, cu 
oamenii celui vechi, dar fără inco
moda lui istorie „subversivă".

Opoziția nu a căzut însă în plasa 
autorităților. Propunerea a fost 
respinsă cu indignare. Un raport 
adresat lui Lech Walesa de unul din
tre grupurile de lucru ale „Solida
rității" arată că o asemenea soluție 
putea conduce chiar la destrămarea 
sindicatului. Ceea ce nu reușiseră 
anii de prigoană ar fi putut realiza 
falsa bunăvoință a guvernanților.

Documentul, redactat la 25 febru
arie 1989, explica: „Mulți activiști și 
membri ai sindicatului au suportat 
toate genurile de represiune - 
închisoarea, arestul, violența fizică 
(unii și-au pierdut viețile), con
cedierea, lipsa unui loc de muncă, 
pedepse pecuniare, constrângeri în 
cariera profesională - toate acestea 
pentru lupta lor în apărarea actualu
lui sindicat. Pentru ei este inadmi

sibil să se renunțe, la masa negocie
rilor, la tot ce au apărat cu prețul 
atâtor suferințe...".

Autorii raportului identifică 
marea capcană întinsă de autorități: 
„înființând un nou sindicat, va fi 
dificil sau de-a dreptul imposibil să 
obținem reabilitarea vechilor mem
bri care au fost condamnați sau 
reangajarea celor dați afară pentru 
că au apărat Solidaritatea".

Opoziția condusă de Lech Walesa 
a refuzat compromisul oferit de 
regimul Jaruzelski. După cum a 
refuzat și crearea unei mari coaliții 
între Partidul Comunist și „Solida
ritatea". Liderii mișcării voiau plu
ralism real și nu s-au lăsat cum
părați cu câteva posturi în structura 
puterii. Tenacitatea le-a fost 
răsplătită. „Acordul Mesei Rotunde", 
semnat la 5 aprilie la Varșovia, avea 
să revoluționeze sistemul politic din 
Polonia, săpând o breșă adâncă în 
Cortina de Fier. în vara lui 1989, pen
tru prima dată în peste patru 
decenii, comuniștii pierdeau ale
gerile într-o tară est-europeană.

Miruna MUNTEANU

amintiri tv 6 februarie 1989

Copii, alternative, înlocuitori: „Șampania" Zarea era de fapt un vin spumos

19:00 Telejurnal
19:25 Industria - programe prio

ritare. Reducerea consumurilor 
materiale și energetice în unități 
economice din județul Iași.

Redactor Nicolae Dobrițoiu
19=45 Știința pentru toți. Fe

nomene naturale ale Planetei. Epi
sodul II.

Redactor Dana Popescu
20:10 Ctitorii ale Epocii de Aur. 

Repere noi pe traiectoria devenirii. 
Redactor Horia Vasiloni

20:30 Tezaur folcloric. Vechi 
melodii din diferite zone ale țării 
asociate cu valori ale artei plastice

vremea
Vremea a fost relativ caldă pentru 

acea perioadă a anului. Cerul a fost 
parțial noros, cu înnorări mai 
accentuate în sud-est.

S-au semnalat precipitații slabe 
sub formă de burniță, ploaie, 
lapoviță sau ninsoare în sud-est. 
Vântul a suflat slab până la mode

românești.
Redactor Marioara Murărescu
21:00 Democrația muncito

rească, revoluționară în acțiune. 
Inițiativă, participare, responsabi
litate.

Redactor Vartan Arachelian
21:20 Din lumea capitalului. Do

cumentar.
Redactor Florin Mitu
21:35 Ce-ți dorescu eu ție, dulce 

Românie. Versuri patriotice, re
voluționare. Redactor Elisabeta 
Mondanos. Regia Ștefan Mărăscu.

21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului 

rat, cu intensificări în estul țării, din 
sectorul nordic, cu viteze cuprinse 
între 35 km și 45 km pe oră și la 
munte cu viteze până la 60-80 km 
pe oră.

Temperaturile au fost cuprinse 
între minus 10 și plus 6 grade. S-a 
produs ceață în centrul țării.

Foileton
ORIZONTAL: 1) Cântăreț ambulant. 

2) Realizează emisiuni pe calea unde
lor (pl.). 3) Un fel de struguri cu gust 
acru - A răspunde la provocare. 4) For
mula de reprezentare - Bine pregătit 
pentru examen. 5) Agenți de circu
lație la răscruce - Locul unu la regate. 
6) Ninși la tâmple! - Indicat pentru 
schimb - Zgârcit în fond! 7) Titlu de 
cavaler din trecut - Servește... la tăiat!
8) Zis și făcut - Portativ pentru note.
9) Un fel de a se reproduce. 10) A se 
trata la băi - Sistem de autopropulsie 
la curse acvatice.

VERTICAL: 1) Nea... cutare (sic!)-Joc 
în repriza secundă. 2) Pierdere... în 
deplasare. 3) A se ține la o parte - Cea
sul... rău la o adică. 4) Strângător din 
floare-n floare - Patul... puștilor. 5) 
Legătură în lanț - A avea spor la 
muncă - Media notelor, la facultatea 
de farmacie! 6) înregistrat în scurt 
timp după apariție - Partea de 
dinainte a unui vagon. 7) Ajunși... pe 
drumuri (sg.) - Unități de teren. 8) 
Animă jocul la masa verde (pl.) - Dat 
pe față. 9) Darul vorbirii la oameni. 10) 
Drojdie de bere! - Luat... la bătaie. Dicționar: IRC
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