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din sufletul poporului său, suflet ce
vibrează de iubire pentru Condu
cător?!
Soluția găsită a fost una pe măsură.
Scriitorului i se ceruse să dea un arti
col în care să-l „omagieze" pe Nicolae
Ceaușescu - articol ce urma să apară
atât în presă, cât și într-un volum spe
cial - și i s-a comunicat că textul e
nepublicabil, fiindcă șste prea scurt.
Această poveste pare să confirme și ea
concluzia unuia dintre cei mai mari
specialiști în studierea raporturilor
dintre „persecuție și arta de a scrie",
filozoful Leo Strauss. După el, „un scri
itor atent și cu inteligență normală

„îi doresc tovarășului Nicolae
Ceaușescu tot ceea ce îi dorește
poporul român" - ce-i mai rămânea
de făcut unui cenzor în fața acestei
urări?!
■Să facă pe prostul, prefăcându-se că
nu înțelege, și să-i dea drumul? Să o
interzică, adică să accepte grozăvenia
că poporul român nu bine îi dorește
„Tovarășului", ci dimpotrivă? Dar nu
era periculoasă o asemenea inter
pretare, nu putea fi tocmai el, cenzo
rul,^uspectat că își transferă proprii
le gânduri ascunse, neapărat „ascun
se"!, că i le atribuie pe nedrept unui
scriitor care nu face decât să fie suflet
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în 1989, transportul feroviar aparținea în
totalitate statului, neavând concurență din
partea transportului rutier, deoarece tyau
înmatriculate foarte puține autoturisme, iar de
transportatori feroviari particulari nici nu se
auzise. Având în vedere condițiile din perioa
da respectivă, mersul cu trenul era cel mai con
venabil mijloc de transport pentru muncitorii
care făceau naveta pe distanțe acceptabile,
„înainte de"Revoluție nu existau atâtea mașini
pe șosele și pentrh că proprietarii de autotu
risme le puteau folosi numai în anumite zile,
în funcție de numărul par sau impar al mașinii.
Atunci se merge mai mult cu trenul. Muncitorii
care făceau naveta pe distanță mai mică erau
de bază pentru transportul feroviar. Era con
venabil și pentru oameni, deoarece nu îi costa
naveta mai nimic, abonamentele fiind de cele
mai multe ori plătite de angajator, și pentru
societatea feroviară, deoarece avea călători. în
1989 existau foarte multe fabrici și între
prinderi, iar salariații veneau, mare parte, de
la sate sau din localitățile limitrofe marilor
orașe. Majoritatea oamenilor mergea cu
trenurile introduse pe cursele muncitorești,
acestea fiind create special pentru navetiști",
spune Radu Ionescu, șef de tren, pe-atunci im
piegat de mișcare.

JURNALUL OMULUI SIMPLU

y

este mai inteligent decât cel mai
inteligent cenzor". Dacă într-adevăr
așa este, atunci multe dintre plânge
rile celor care acuză cenzura comu
nistă de masacrarea producției lor literar-artistice reprezintă inevitabil nu
numai o mărturie despre suferințele
îndurate, ci și o recunoaștere indi
rectă a superiorității inteligenței cenzorilor.'Se poate obiecta însă că studi
ile lui Leo Strauss despre scrisul sub
versiv nu se referă la cenzurile care au
funcționat în secolul al XX-lea, între
acestea și cele comuniste.
(Continuare în pag a IIFa)
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Pianista de 8 ani și clovnul din culise
Aveam 8 ani și cântam la pian de la
4 ani. îmi plăcea foarte mult să
cânt. Mă visam deja performând
pe toate scenele lumii, iar de
fiecare dată când eram anunțată că
voi cânta undeva, în public, mi se
părea că toată lumea este a mea, că
nimic nu poate să îmi stea în cale,
învățam la o școală de cartier din
Constanța, în spatele blocului în

Sandra Barbu are 28 de ani. A
copilărit îrf Constanța. A venit în
București târziu, după terminarea
liceului, când a pășit în amfi
teatrele unei facultăți. „Anul 1989
rămânea memorabil pentru mine
și fără Revoluție. în acel an am
primit primul meu rol într-o pro
ducție muzicală, la care au luat
parte mai millte feluri de artiști.

care m-am născut, și făceam navetaf două stații de tramvai până la
Liceul de Artă, pentru a lua lecții
de pian. Liceul era peste drum de
Casa’de Cultură, unde se ținea
spectacolul. Atmosfera din culisele
spectacolului mi-a rămas cel mai
bine în minte.
(Continuare 1h pag- a ILa)

Un bulgăre de humă“

Rețea bine pusă la punct
România se mândrea până în 1989 cu cea mai
mare, densă și utilizată rețea de căi ferate din
Europa, călătorii putând ajunge cu trenul în
orice colț al țării.<(,Toate obiectivele mari de
investiții sau de modernizare în domeniul pu
blic al infrastructurii feroviare datează dinainte
de 1989. Cele mai multe investiții feroviare înce
pute înainte de 1990 au fost sistate până în
2000 din lipsa fondurilor bugetare. După 1990,
interesul autorităților pentru infrastructura
feroviară a început să scadă treptat, iar nealocarea fondurilor necesare pentru reparații și
întreținere a dus la introducerea a sute de
restricții de viteză, la închiderea unor linii și
chiar la închiderea unor gări. Mai mult, unele
halte au fost chiar vândute", explică Qheorghe
Popa, președintele Federației Naționale Fe
roviare Mișcare Comercial (FNFMC), ceferist din
1989. Potrivit datelor statistice, în 1989, lun
gimea liniilor de caleTerată în exploatare era de
11.343 de kilometri, din care doar 3.654 km electrificați. Din cei 10.871 de kilometri de linie nor
mală, Unde distaflța între șine este de 1435 de
milimetri, 7.922 de kilometri erau cu o cale,
2.949 avea două căi, iar 427 de kilometri era
linie îngustă.

O prietenie liber consimțită și
necondiționată. Prietenia dintre Ion
Creangă și Mihai Eminescu. O pri
etenie proiectată în mit...
în 1989 trebuia să se împlinească
1O0 de ani de la moartea celor două
mari personalități ale literaturii
române, dar și a dragei Veronica
Micle. Singurul film de lung metraj
care a adus în prim-plan prietenia
dintre Creangă și Eminescu a fost
realizat așadar în 1989 de Nicolae
Mărgineanu, o producție cinemato
grafică al cărei scenariu i-a fost ofe
rit regizorului de dramaturgul Mir
cea Radu Iacoban. Filmul se numeș
te „Un bulgăre de humă".
„A fost printre puținele dăți când
mi s-a oferit un scenariu - își amin
tește Nicolae Mărgineanu. Lui
Mircea Radu Iacoban i s-a cerut să

scrie un scenariu despre prietenia
povestitorului Ion Creangă cu Mihai
Eminescu. Era un an aniversar. Se
împlineau 100 de ani de la moartea
lor și a Veronicăi Micle. Sincer, am
pornit cu neîncredere în realizarea
acestui film, deoarece nu credeam
că vom găsi actori care să se
potrivească în cele două roluri. Mi se
părea dificil..." De ce era dificil? Pen
tru că, bine știm cu toții, figura lui
Eminescu este foarte idealizată. De
toți românii. „încă din cartea de
citire, de când le sunt predate
primele noțiuni de limbă română,
elevii învață invariabil câteva ver
suri ale poetului, privesc acea
fotografie,’a unui tânăr superb care
cred că este cu adevărat cel mai iubit
dintre români", explică regizorul.
„Prin urmare, fiecare se simte frus-

i

JURNALE PERSONALE
Pentru a călători, sau pentru a se duce la muncă pe distanțe mai mari,
românii foloseau în 1989 cel mai adesea calea ferată
FOTO: Agerpres

Dovada clară a interesului sporit al oamenilor
pentru mersul cu trenul constă în numărul
eălătorilor transportați pe calea ferată în 1989,

La Dărmănești (jud. Bacău), oraș de tip „nou", între
văile Trotușului și Uzului, s-au desfășurat „serbările
Uzului". Cu cântec# și voie bună, brăilenii au
sărbătorit istoricele recolte obținute în urma cam
paniei de seceriș.

Sfidarea cenzurii

TRENULE, MAȘINA MICA

Societatea feroviară
înregistra profit

f
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De dimineață, „Conducătorul" a inspectat CAP-ul
din comuna Dragoș Vodă (jud. Călărași), din Câmpia
Bărăganului. Teglâs Andras, maistru la șecția de
țesătorie a întreprinderii textile Oltul, de origine
maghiară, relata ziarului Cuvântul Nou, cu vorbe
meșteșugite, despre prefacerea fabricii în care lucra
^de-o viață.

DISTRIBUIT ÎMPREUNĂ CU JURNALUL NAȚIONAL

Marți, 28 iulie 2009 - Vineri, 28 iulie 1989
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cifră care a ajuns la 481 de milioane. Datorită
activității fără concurență, acum 20 de ani, So
cietatea Națională a Căilor Ferate Române
înregistra profit. Activitatea intensă din fabrici
și uzine, precum și cea din minele de cărbune
f

28 IULIE

contribuiau la veniturile societății căii ferate,
în 1989 transportându-se peste 3o6.milioane de
tone de mărfuri.
--------------------------------- ■»

(Continuare în pag. a lll-a)
f

Ambasadorul Israelului
și-a luat rămas bun
Ceaușescu
După patru ani petrecuți la ‘întrețină în aparițiile sale pu-,
blice."
București, Iosef Govrin, amba
Dincolo de protocolul diplo
sadori Israelului în România,
matic, ultima întâlnire dintre
era primit de Nicolae Ceaușescu
Ceaușescu și ambasadorul Govrin
pentru convorbirea de rămas
se petrecea într-un moment prost .
bun. întâlnirea, copsemnată de
pentru istoria relațiilor românoambasador în memorii, s-a petre
israeliene. Statul comunist de la
cut la reședința de vară a cuplu
București avusese o relație privi
lui Ceaușescu de la Snagov.
legiată cu Israelul. în 1989, era sin
Indiferent de nivelul relației
gurul din regiune care întreținea
bilaterale, cu asemenea ocazii,
relații diplomatice cu Israelul la
între gazdă și musafir se schim
nivel de ambasadă. Volumul
bau amabilități, menționându-se „aspectele pozitive" și bu-, . schimburilor economice dintre
cele două state se situa la un nivel
nele intenții ale părților. Cu
bun. De pildă, Bucureștiul era sin
patru ani în armă, în septem
gura capitală est-europeană spre
brie 1985, cu prilejul prezentării
și dinspre care zburau avioanele
scrisorilor de acreditare marcompaniei El-Al.
eând începutul misiunii în Ro
O vreme, Ceaușescu se implicase
mânia, Nicolae Ceaușescu îi pro
cu oarecare succes în medierea con
dusese o bună impresie ambasa
flictului israeliano-arab. în ultimul
dorului. „Fețele însoțitorilor
an de mandat al lui Iosef Govrin,
președintelui, nota diplomatul,
anumite gesturi ale Bucureștiului
inclusiv a ministrului de Exter
deterioraseră sensibil bunele re
ne, erau înghețate. Nimeni nu
lații dintre cele două state. Româ
scotea o vorbă. După ridicarea
paharului și schimbul de urări,
nia recunoscuse existența unui
stat palestinian - Organizația pen
am fost invitat la o convorbire
tru Eliberarea Palestinei -, con
personală cu președintele. Mem
siderat de Israel dușman istoric.
brii corpului nostru diplomatic,
care m-au însoțit la ceremonie,
Reprezentanța diplomatică la
București a noii entități politice
au stat lângă ceilalți partici
fusese ridicată la nivel de amba
pant. Privirile tuturor erau în
sadă. Yasser Arafat, liderul Orga
dreptate către noi. Ceaușescu snizației, era des și bine primit la
a concentrat asupra a două
București. Acesta vizitase Ro
subiecte. Primul - relațiile cotmânia în vara lui 1989, după ale
merciale și colaborarea econo
gerea sa în funcția de președinte
mică. (...) Al doilea subiect - pro
al statului nou-apărut. Pentru cal
cesul de pace în regiunea noas
marea spiritelor și eventuale
tră. (...) Convorbirea s-a desfășu
explicații, Constantin Mitea, se
rat într-o atmosferă relaxată.
cretar al Comitetului Central al
Ceaușescu a creat în această con
PCR, s-a deplasat în Israel, iar la 26
vorbire, ca și în celelalte, o at
iulie a fost primit de ministrul de
mosferă de simplicitate care
Externe, Moshe Arens. Constantin
dădea impresia unei «dis’cuții
între prieteni» care se cunosc de
Mitea n-a reușit mare lucru,
susține ambasadorul în memorii.
mult, imagine cu totul deosebită
Peste câteva zile, Iosef Govrin
de cea pe care obișnuia să o

îi expunea pentru ultima oară
lui Ceaușescu poziția oficială a
statului evreu față de conflicul
arabo-israelian și, voalat, i-a re
proșat bunăvoința arătată pales
tinienilor. „Mi-am permis să
apreciez în prezența sa, notează
ambasadorul, că, dacă statele
din lume ar fi condiționat recu
noașterea OEP-ului de anularea
Convenției Palestiniene, proba
bil că OEP ar fi fost obligată de
mult să recunoască existența
Israelului și să abandoneze tero
rismul împotriva noastră ca
mijloc de a obține obiective po
litice. în felul acesta am fi
avansat o parte importantă din
drumul către pacea.dorită. Am
adăugat că sprijinul politic im
portant pe care Arafat l-a primit
de la state care au recunoscut
OEP a întârziat deschiderea trata
tivelor pentru pace. S-a dovedit că
Arafat nu s-a considerat obligat
să ajungă la un compromis cu
Israelul atât timp cât a primit
deplinul ajutor politic și materi
al pentru fortificarea poziției sale
în lume, fără ca acest sprijin să fie
condiționat de un angajament de
a recunoaște Isrâelul. Această
apreciere nu i-a făcut plăcere lui
Ceaușescu, și fața i-a exprimat
furie. (...)
Ceaușescu a prevăzut înce
putul procesului de pace, scrie
diplomatul drept concluzie a
ultimei sale convorbiri cu Nicolae
Ceaușescu, și a acționat cu toate
forțele pentru promovarea lui,
dar nu a trăit să-l mai vadă. Cu
toate acestea, influența lui asupra
nașterii procesului - atât în ceea
ce privește partea palestiniană,
cât și cea israeliană - nu este pusă
la îndoială."

CALENDAR
28 iulie (Vineri)
Soarele a răsărit la 5:58, a apus
la 20:46
Luna a răsărit la 1:09, a apus la
17:47
Sărbătoare creștină: Sf. Apostol și
diacon Prohor, Nicanor, Timon și
Parmena

S-a întâmplat la
28 iulie 1989
• Gottfried Weise, fostul crimi
nal de război german, a fost de
pistat și arestat într-un spital din
orașul elvețian Thoune. în ianua
rie 1988, el a fost condamnat, în
contumacie, la închisoare pe viață
de un tribunal din Wupertal (RFG).
Gottfried Weise urma să fie ex
trădat autorităților vest-germane.
Ramona VINTILĂ

Visam ast-noapte că eram într-o
sală în care vorbea Șeful. Se profila
pe un perete și imaginea luifăcea pe
reche umbrei sau pozei în mărime
naturală, lipită de un perete: purta
aceeași șapcă, fals proletară, sub
care fața îi apărea și mai boțită, la
hainele cenușii. Unfel de muțunache
'dând din mâini. în apropierea lui,
fidelii: capul de bou al lui Bobu sau
capul de vulpe al lui Mănescu. Ciu
dat, ea nu era defață!
Deodată am văzut cum ambele
imagini - cea reală și poza sau
umbra - se pliau, cădeau ca niște
desene hașurate, inanimate instan
taneu. Căderea - reală și umbră avea ceva de reluare și de boțire la
pământ. „Dezumflarea" sefăcea tot
bidimensional - real și afiș. Toți
priveau scena mută cu ochii căscați.
Se auzeau doar exclamațiile de
ușurare: L-a luat dracu’l Sau: a dat
Domnul, în sfârșit!
Cred că am zis și eu un ducă-se pe
pustii! Dar în clipa următoare, am vă
zut cum imaginile - reală și poză cam boțite, se adunau de jos și se ridi
cau iar în picioare, pe umbra pe
retelui, sub ochii noștri căscați de
groază. Aifidelilor și infidelilor care
au'zis ce au zis... Sala era terorizată.

Cristina DIAC
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Dar Șeful își reluase discursul și ges
turile, exact de acolo de unde fu
seseră întrerupte; părea că nu știe
nimic din ceea ce i se întâmplase și se
petrecuse cu toți cei din sală. Atât.
(Am povestit visul chiar dtunci, în
redacție, și lui Titi Simionescu; toți au
zis că e un vis premonitoriu)
Azi, retrăindu-mi visul, secvență
cu secvență, mi-am adus aminte de
o scenă văzută la telejurnalul de
acum vreo trei săptămâni: cred că a
fost lăsată anume pe micul ecran
mai mult, pentru grotescul ei, pentru
a rămâne ca „document istoric". Era
imaginea uneia din vizitelefăcutepe
câmp, prin județe, pentru a sili
umflarea producțiilor-cotelor către
stat (fiind dus în lanurile cele mai
hune, planul producțiilor la hectar
era umflat în toată țara). Ploua cu
boboci în timpul vizitei; el apărea tot
așa, în costumu-i cenușiu, popular,
maoist, cu vestonul (antiglonț)
încheiat până la gât, cu șepcuța-i
gri... Vorbea,forfeca aerul, dădea din
mâini în lături și iarforfecănd, chiar
ca o marionetă stricată... în spatele
lui, imens, un stâlp de colonel - sau
ce grad o fi fost - ținea o umbrelă
largă deasupra-i. La vreo 25-30 de
metri distanță, cercul țăranilor cu
capetele goale (descoperite, să zicem)
ascultându-l în ploaie; dar în fața
acestora, primul rând ociipat de
umbrele trebuie să fi fost al ofi
cialilor locali; și dincolo de aceștia,

trat când vede pe cineva în locul
acestui chip pe ca.re îl idealizează.
Este ca și cum 1-ăi da jos din icoană,
făcând, prin acest gest, un sacri
legiu. Consideram că alegerea acto
rului care să-l interpreteze pe Crean
gă era mai ușoară, problema ne
gândeam că va fi însă la cel care
urma să-l joace pe Eminescu." Una
dintre opțiunile regizorului pentru
acest rol dificil, cum îl numea, era
actorul Claudiu Bleonț. Au mai fost
și alții care au încercat să-1 întru
chipeze pe Mihai Eminescu în fil
mul lui Nicolae Mărgineanu, însă, în
momentul în care Adrian Pintea a
venit să dea o probă pentru rol, a
fost atât de bun și de convingător,
încât i-a impresionat pe toți.
(Continuare m pag. a ILa)
i
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basmalele, capetele descoperite țăranii... Și ce să fi auzit ei, dacă și
bunul Dumnezeu a dat, toamna
atunci, o ploaie cu tunete și trăsnete?
Dar imaginea aceea (sper să fie
păstrată în arhivele istorice ale aces
tei vremi!), dar grotescul scenei
aceleia îmi stăruie pe retină.
în cele din urmă, Eroul - Ctitorul Fiul iubit al neamului vizitaseși niște
câmpuri de la Dragoș-Vodă, la noi.
Cineva din sat ne spusese că nu numai
mâinile celor aleși să dea mâna cu el,
dar și cozile sapelorfuseserăfrecate cu
spirt!...
Vis și realitate.-fantasticul, spaima,
grotescul se amestecă într-un tot,
grozav și realist.
Florența Albu, Zidukmartor (Pagini
de jurnal) 1970-1990, București,
Cartea Românească,
1994, p. 418-419
Trăiesc o experiență tulburătoare.
De vineri până marți amfost urmărit
de Securitate. Ce senzație stranie!
Vineri parcă mi s-a părut. Deși doam
na Paleologu m-a prevenit, nu prea
am luat în serios. Privind înapoi, după ,
ce n-am văzut pe nimeni. Dar eram
naiv. Luni, când m-am întâlnit iar cu
C., i-am văzut din prima clipă. Știau
locul, deși nu am spus nimic prin tele
fon. We'll meet tomorrow morningat
ten o'clock, the same place.
(Continuare în pag a ll-a)
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Un bulgăre de humă"
dintre actori, care juca în rolul unui
călugăr, întorcându-se de la Oradea,
mi-a adus din partea unei doamne
care auzise că realizăm acest film, o
carte de vizită de-a lui Eminescu.
Atunci am simțit ceva... Nu sunt chiar
atât de superstițios, dar de data asta
am simțit că lucrul a început să
meargă mai bine. Cred că am primit
mai mult curaj. Cartea de vizită o am
și acum. Probabil am s-o predau la
muzeu..."

(Urmare din pag. I)

Era Eminescu, pentru că se identifi
ca cu Eminescu, din anumite puncte
de vedere semăna cu Eminescu, fizic
vorbind, uneori simțea c;fEminescu.
„Au fost mai mulți actori la probă,
însă, fără îndoială, Adrian Pintea a
fost extraordinar. Chiar am reușit să
obținem o asemănare izbitoare cu
Eminescu în două secvențe. De altfel,
Pințea avea un păr creț, care trebuia
mereu întins. Săracul, îl chinuiau
destul de tare la machiaj până îi întin
deau părul și apoi îl ondulau puțin, ca
să semene cu al lui Eminescu. Adi Pintea, Dumnezeu să-l ierte, era o fire
destul de rebelă și suporta destul de
greu lucrul acesta. Dar în esența lui, în
sufletul lui, în interiorul lui era foarte
aproape de Eminescu, iar lucrul aces
ta l-a ajutat foarte mult."
Distribuția a fost definitivată într-un final. Dorel Vișan în rolul lui
Creangă și MariS Ploae în cel al
Veronicăi Micle. Acestea fiind rolurile
principale.

Dorel Vișan nu-și
mai regăsea mersul

Goana după pisicile
Creangă
„Atunci, un astfel de film se putea
face foarte bine. Buftea era un studio
bine echipat, chiar dacă nu avea în
dotare cele mai moderne aparaturi,
însă erau 2.000 de oameni arfgajați,
avea foarte multe costume, construc
ții pentru decor foarte bune, con
strucții de scenografie." încet-încet,
lucrul la acest film începea să se con
tureze clar, însă problemele nu conte
neau să apară totuși. După prospecțiile pe care le făcuseră la Țicău, la
bojdeucă, oamenii din echipă au rea
lizat că filmările ar fi imposibil de
făcut acolo nu numai din pricină că
bojdeuca era muzeu, iar aprobările
pentru filmare s-ar fi putut obține
destul de greu, ci și din pricina spa
țiului destul de mit: erau doar două
încăperi, deloc generoase în ceea ce
privește dimensiunile. Dar s-a găsit o
soluție salvatoare; „Anry nchiriat pen
tru trei luni un teren. Tot în Țicău, la
nici 100 de metri distanță de boj-

Adrian Pintea (Eminescu din film), Dorel Vișan (Ion Creangă) și Maria Ploae (Veronica Micle), actorii principali din „Un bulgăre de humă"

deucă. Am fotografiat bojdeuca, a
venit scenografa, a făcut toate mă
surătorile necesare și așa am reușit să
construim la Buftea o copie după
bojdeuca originală, pe care am transportat-o, ca pe niște piese lego, la
Țicău. Dar a apărut altă problemă.
Creangă avea 14 pisici. Or, pisica nu stă
în casă dacă nu este casa ei. Fapt care
ne obliga pe noi să creștem niște pisici
încă de mici, pe care să le obișnuim
cu bojdeuca noastră și cu oamenii din
echipă." Slavă Domnului, se găseau și
atunci destule pisici prin București,

așa că au făcut rost cu ușurință de
câteva. Echipa de filmare, care era gata
de drum, a urcat pisicile într-un tir. Pe
drum însă, la una dintre opriri, șofe
rul a deschis ușa tirului, moment în
care multe mâțe au sărit din vehicul,
luându-și lumea-n cap și ratând șansa
de a fi vedete de cinema. „Când am
ajuns laȚicău, scenografa, speriată de
situație, a început să lipească afișe
peste tot: «Căutăm pisici mici».
Anunțurile au dat roade, pentru că,
atât timp cât am filmat, ne-au tot fost
aduse pisici mici, pe care am apucat

să le creștem și care în scurt timp s-au
obișnuit cu noi."

Umbra lui Eminescu
Eminescu, conform scenariului
inițial al filmului, nu era conturat
într-un personaj propriu-zis. Ar fi tre
buit să fie doar o apariție. O umbră.
„Mircea'Radu Iacoban își imagina că
vom face o minune, cumva, ca el să nu
se vadă. Ceea ce nu se putea, lucru pe
care i l-am explicat și lui. «Eminescu
este un personaj în carne și oase și tre

FOTO: Arhiva personală Nicolae Mărgineanu

buie luat ca atare». A acceptat sugesti
ile. în privința rolului Veronicăi Micle,
ea apărea extrem de puțin și, prin
urmare, am mai introdus câteva
scare în film pentru a o ajuta să
devină și ea un personaj și să nu fie
doar o figurație. Am avut ceva pro
bleme, pentru că Dulea nu a dorit-o pe
Maria Ploae în acest rol. Eu le-am spus
că o să renunț la film dacă nu ne lasă
să facem distribuția pe care o vrem, el
a oprit filmul timp de o lună, după
care, nu știu prin ce împrejurări, s-a
răzgândit."

„Toți trei erau, dar mai ales Adrian
Pintea era destul de inhibat de per
sonajul pe care trebuia să-l inter
preteze. Cred că am stricat somnul
celor adormiți. Mă refer la Mihai Emi
nescu, la Veronica Micle și la Creangă.
Câte lumânări am aprins atunci... Și
câte rugăciuni am spus atunci pentru
ei, pentru că îi simțeam foarte
aproape. La început, nu știu din ce
motive, nu ne prea ieșeau filmările.
Ceva nu se lega. M-am rugat la Dum
nezeu să-mi dea un semn, și, într-un
final, mi l-a trimis acel semn. Unul
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La școala muzeului
La numai un an de zile după ce,
la Sibiu, s-a redeschis intr-un nou
lăcaș Muzeul județean de istorie, în
municipiul Mediaș a fost inaugu
rat, într-una din cele mai vechi con
strucții de pe teritoriul localității,
Muzeul municipal de istorie, ce
cuprinde un patrimoniu bogat,
edificator pentru istoria, cultura și
civilizația acestui ținut. Deschi
derea acestei noi instituții muzeale
se înscrie în contextul unei acțiuni
de largă cuprindere, menită să
asigure punerea deplină în valoare
a patrimoniului cultura l-național
existent în județ. Ideea tematică ce
a statla baza organizării expoziției
permanente de istorie din Mediaș
a fost de a înfățișa istoria acestor
locuri din cele mai vechi timpuri și
până în prezent, integrată organic
istoriei noastre naționale. Expo
ziția de bază se deschide cu prezen
tarea celor mai vechi și reprezenta
tive descoperiri din paleolitic și
neolitic, atestând, deopotrivă, ve
chimea și densitatea locuirii preis
torice în spațiul de etnogeneză al
poporului român, înfloritoarea
civilizație neolitică este reprezen
tată de piese ceramice, de o inega
labilăfrumusețe, pictate în motive
geometrice; ele aufost descoperite
la Mediaș și în localitățile înve
cinate, Poarta și Târnava. Amplu și
documentat sunt evocate civili
zațiile bronzului și alefierului, prin
unelte, podoabe și arme, care do
cumentează o intensă „activitate
- metalurgică"în zonă. Ceramica de
tipNouă, reprezentată prin vasecu
torți supraînălțate, cu butoni sau
creastă, omoplat crestat, ilustrează
aportul culturilor locale de la
sfârșitul epocii bronzului la for
marea primei vârste a fierului, de
când datează așezareafortificată
de la Mediaș - Dealul Cetății. Din
' nivelul hallstattian al acestei așe
zări au rezultat vase ceramice
mijlocii și mari cu culoare neagră,
decorate cu caneluri, caracteristice
culturii numite Mediaș. Cultura
materială și spirituală a geto-dacilor, continuitatea daco-romană
și desăvârșirea procesului de etno
geneză sunt bogat demonstrate și
argumentate prin prezentarea sta
țiunilor arheologice de la Mediaș,
Șeica Mare, Pănade, Bratei și Poar
ta. Un bogat și divers material tridi
mensional și numeroase hărți ilus
trează dezvoltgrea societățiifeu
dale în sudul Transilvaniei, iar mai
apoi dezvoltarea unitară a popo
rului român în secoleleXIV-XVIII
prin prezentarea luptei comune a
celor3 țări românești pentru uni
tate statală și independență. în
cadrul acestui mare capitol este
prezentat sistemul defensiv al
Mediașului, rolul său in efortul
comun al țărilor pentru apărarea
independenței naționale.
t> tratare deosebită, prin bogăția

*

și valoarea documentelorfolosite,
îșigăsesc în expoziție și marile mo
mente ce jalonează istoria moder
nă a patriei noastre. Astfel, sunt
prezentate mișcarea „Supplex Libelus Valachorum", activitatea reț
prezentanților Școlii ardelene, re
voluția lui Horea, Cloșca și Crișan,
forța sa de iradiere și ecoul pe care
l-a avut în epocă. în tratarea revo
luției române de la 1848-1849,
accentul este pus pe desfășurarea
acesteia în Transilvania, fiind
oglindită activitatea revoluționară
a lui St. L. Roth și a lui Ștefan Mol
dovan.
Pe baza unor suite de docu
mente originale saufotocopii sunt
ilustrate constituirea statului ro
mân modern, proclamarea inde
pendenței de stat a României,
lupta românilor transilvăneni îm
potriva dualismului austro-ungar,
crearea primului partid politic al
clasei muncitoare, participarea
României la primul război mondi
al, făurirea statului național ro
mân unitar. în acest cadru sunt
ilustrate prefacerile din statul ro
mân unitar, evidențindu-se rolul
clasei muncitoare în desfășurarea
vieții sociale și politice, marile sale
luptepurtate cu deosebire dupăfău
rirea la 8 Mai 1921 a Partidului Co
munist Român, lupte ce au culmi
nat cu victoria istorică de la 23 Au
gust 1944, deschizătoare de epocă
nouă în viața poporului român.
în cadrul expoziției, un spațiu
larg și generos este rezervat ilustră
rii amplei activități revoluționare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului, lup
tei sale pline de dăruire și eroism,
viața sa identificându-sepe de-antregul qju lupta Partidului Co
munist Român pentru progresul și
bunăstarea poporului și a patriei.
Sub genericul „Dezvoltarea eco- ■
nomic-socială a Mediașului în anii
Epocii Nicolae Ceaușescu", expona
tele evocă marile realizări obținute
de poporul nostru în perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea,
Eveniment crucial în istoria con
temporană a patriei. Numeroase
grafice, exponate, produse noi și
prototipuri, brevete de invenții și
diplome, medalii dau contur spec
taculoaselor realizări peplan.local
în domeniile economic, științific, al
culturii și învățământului, al cerce
tării științifice.
Expoziția se încheie cu prezen
tarea perspectivelor deschise Ro
mâniei socialiste, județului Sibiu și
municipiului Mediaș de docu
mentele de partid și de stat, di
recțiile de dezvoltare în acest cinci
nal, precum și hotărârea și anga
jamentulferm ale colectivelor de
oameni ai muncii medieșeni de a
le transpune neabătut în viață.
Ion Onuc Nemeș
Scînteia, nr. 14.599
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Pianista de 8 ani și clovnul din culise
(Urmam din pag. I)

Nu mai .știu ce cântam sau cât
dura, dar îmi aduc aminte perfect
că înaintea mea intra un clovn. Un
tip înalt și ușor burtos, vopsit pe
față cu alb și roșu, îmbrăcat în
haine pestrițe și încălțat în pantofi
mult prea mari pentru picioarele
lui. Cred că-1 țin minte pentru că
era singurul care mă făcea să mă
simt bine. încerca mereu să mă
amuze, ca să mai uit de emoții,
măcar în'spatele cortinei. El era
clovn, iar eu eram copil, și cărui
copil nu-i plac clovnii?...
Spectacolul a avut mai multe re
prezentații la matineu. De fiecare
dată ieșeam din culise în aplauzele
publicului. Nu vedeam mare lucrtf
în sală, pentru că reflectoarele îmi
băteau în față.
Cred că eram îmbrăcată în
rochiță și aveam pampoane în cap.
Așa mă îmbrăca mama și pentru
școală, doar că locul rochiței era
luat de uniforma cu șorț bleu
marin. Mă așezam pe scaunul
reglat dinainte pentru înălțimea
mea și începeam să cânt la o
pianină maronie. Mă tot întrebam
atunci de ce n-au adus un pian
negru cu coadă, ca cel de pe scena

din sala mare a Liceului de Artă,
singura Scenă pe care mai cân
tasem până atunci. Interpretam o
piesă scurtă, dar de virtuozitate,
îmi plimbam degetele cu viteză pe
pian și știu că mă deranja lumina.
Era prea puternică, nu eram
obișnuită cu reflectoare. De-abia
așteptam să termin și să ies de pe
scenă. în culise mă aștepta clovnul.
La una dintre reprezentații am avut
și invitați. Mulți de tot. Toți colegii
mei de la școala din spatele blocu
lui. Toată clasa a Il-a, inclusiv
învățătoarea. Știu că i-am văzut,
atunci când am ieșit din culise,
așezați pe mai multe rânduri de
scaune aproape de scenă. Nu mai
țin minte dacă le-am zâmbit sau
dacă le-am făcut semne. Nici dacă
am cântat mai bine sau mai prost
decât în celelalte dimineți. Eram
sigur mai emoționată și mai
grăbită. Voiam să termin și să mă
duc alături de ei, în sală. Au aplau
dat, dar nu știu dacă le-a plăcut. La
vârsta aia, copiii se plictisesc în
general la spectacole. Dar nu mă
gândeam la asta. Eram fericită pen
tru că aveam publicul meu.
Ultima reprezentație a fost la
21 decembrie, deși spectacolul ar
fi trebuit să continue până de Săr

bători. După concert am plecat, ca
de obicei, prin parcul care des
parte Casa de Cultură de Liceul de
Artă. Era frig, dar nu ningea.
Mergeam împreună cu mama,
profesoară de pian la liceu. Ea
stătea în culise cu mine, la fiecare
spectacol. Nu ne-am grăbit mai
tare ca de obicei. La puțin timp
după ce am ajuns însă la școală,
toată lumea a început să se
grăbească. Tata, și el profesor la
același liceu, ne-a întâmpinat cu o
veste: a picat Ceaușescu. Din ne
bunia care a urmat, și pe care
n-am înțeles-o până nu am văzut
imagini la televizor, îmi amintesc
graba, aceeași grabă pe care o
aveam și eu când îmi băteau
reflectoarele în cap. Dar simțeam
eu că acum e ceva mult mai grav.
Părinții m-au grăbit să mergem
acasă, pentru 'că se trăgea pe
străzi. Eu n-am auzit împușcături-,
dar i-am crezut pe cuvânt. Specta
colul de la matineu nu s-a mai
reluat. Am mai cântat de multe ori
de atunci, dar niciodată într-o pro
ducție ca aceea din iarna lui 1989,
când aveam un clovn care mă
făcea să râd de fiecare dată când
ieșeam pe scenă."
(a consemnat Carmen PREOTEȘOIU)

Deci ne-au urmărit și zilele tre
cute, pas cu pas, dar nu i-hm simțit.
I-am văzut deci pe Strada Câmpia
Turzii, mergeau în spatele meu la
mică distanță. Pentru că din casă nu
mi-a răspuns nimeni, m-am întors
cu spatele la ușă. Ei da, dincolc^de
celălalt trotuar, un tânăr care în loc
să privească înainte avea capulfixat
ca o jucărie spre mine. în urma lui,
Ia zece metri, altul. Amândoi îmbrăcați la fel. Cămăși cu mânecă
scurtă. Tunși regulamentar. în mâ
nă țineafiecare câte un pachet volu
minos, un pulovăr strâns sau o
sacoșă împachetată. înăuntru,
talkie-walkie. Le vorfolosi de-a lun
gul zilei.
Eu și C: ne-am vânturat toată ziua
prin oraș. Dacă vineri prezența lor
fusese discretă, de data asta teama
de a nu ne pierde îifăcea să-și sem
naleze insistent prezența. Trei inși,
undeva în preajmă. Au încercat să
ne sperie. Foarte tare. Ce șoc! Am
încercat să nu-mi pierd capul. Chiar
să conserv puțin umor. We are quite
expensive today! Am fost la Muzeul
Satului, la Capșa. De unde l-am
sunat pe A. să iasă în oraș. Ne-am
întâlnit la gangul de la Teatru. I-am
pasat cheile casei mele, să scoată
manuscrisul de la„Iacob". Scăparea
că lăsasem pentru o zi manuscrisul
în casă, că puteamfi reținut și dus în
apartament, unde să mi se facă

j/

in atmosfera de profundă satisfacție
depline
ederiune privind propunerea de realegere a
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tweripalm Nicolae Ceausescu in luneta supremi

„Un mare ajutor în film a fost
Mioara Ifrim, care'era în rolul Tincăi.
Ea chiar avea o dezinvoltură conta
gioasă și îi făcea pe cei doi să se simtă
mult mai firesc, să coboare puțin din
problemele lor intelectuale. Avea
foarte multă naturalețe, ceea ce a con
tat enorm."
în film nu apar deloc imagini cu
bojdeuca originală, însă casa constru
ită la Buftea era identică, lucru care de
multe ori îi deruta pe cei care doreau
să viziteze bojdeuca lui Creangă și
care din greșeală ajungeau aici, dând
nas în nas cu membrii echipei de fil
mare. „Când îl mai vedeau și pe Crean
gă, rămâneau mască. Au fost seri mi
nunate... Cred că a ieșit un film bun,
dar cei din Moldova nu mi-au iertat
niciodată că, în film, Creangă vorbea
literar. Dar poate am făcut-o mai mult
și pentru Dorel Vișan, care s-a străduit
foarte mult pentru acest film. S-a
îngrășat enorm, vreo 30 de kilograme,
și-a schimbat mersul (după filmări
mi-a spus că a avut probleme, pentru
că nu-și mai regăsea mersul).
Oamenii au luat foarte în serios
rolurile. în final, cred că truda noastră
s-a transpus în film și, cum mai
spuneam, a ieșit un rezultat destul de
bun. M-am documentat foarte mult
pentru acest film, am citit mult
despre viața.luitreangă și a lui Emi
nescu, am citit ziare de atunci, am
intrat în epocă... Descoperisem o lume
extraordinară, cu multe lucruri for
midabile."
Roxana-loana ANCUȚA

percheziție, m-a înfricoșat... Altfel,
urmărirea mi s-a părut destul de
amuzantă, iar pentru C., desigur, o
experiență est-europeană tipică, de
povestit prietenilor la cafea pe o
terasă din Oxford. A. a apărut, bă
ieții stau neclintiți pe partea de viza
vi a Capșei, dar A. intră în clădirea
teatrului, unde se vântură multă
lume. îi pasez cheile și ies. El mai
rămâne un sfert de oră, așa ne-am
înțeles. Mă întorc la Capșa mai
surâzător, nu au decât să stea în
preajmă, peste o oră nu mai au ce
găsi la mine. Le voi servi de mo
meală, dacă nu cumva s-au dus la
mine și scotocesc. De obicei, nu-mi
țin manuscrisele acasă, le ascund la
prieteni, dar l-am adus pe „Iacob'
pentru C. Trebuia să mă fi gândit.
Dacă ești prost, mai bine stai acasă.
lAm continuat să ne plimbăm,
făcând-o pe normalii. (...(Băieții, un
deva în preajmă, se miră de veselia
noastră. Nu știu câtă autenticitate
este în ea, dar încercăm să părem
normali. Ce-au să-țifacă? Ce-o să se
întâmple? Pooryou! Am condus-o în
casa din Câmpia Turzii, fostă Gigurtu. Mică scenă de gen pe trotu
ar, ca-n adolescență. Sub privirile
băieților, nu cumva să-ipasez ceva.
O iau spre casă și constat că sunt ur
mărit. Ajung, peste câteva minute
cobor să cumpăr pâine. Dacia cu
loarea untului 2-B-7235. f
Stelian Tănase, Acasă se vorbește
în șoaptă. Dosar & Jurnal din anii
târzii ai dictaturii,
Compania, 2002, p. 93-95

ală din 1968, când industria județului a cunos
cut un puternic avânt".

in partid, de puternice angajare pentru realitatea
AL CQMft LsDLUS
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Despre „noua revoluție
agrară^, pe miriștea de ovăz
De dimineață, „Conducătorul", însoțit de
consoarta sa, a inspectat CAP-ul din comuna
Dragoș Vodă (jud. Călărași), din Câmpia
Bărăganului. loan Foriș, primsecretar al
Comitetului Județean de partid, â acompaniat
perechea de la aterizarea elicopterului prezi
dențial până la vizita pe câmp. Un locuitor al
satului i-ș întâmpinat pe oaspeți. „Bine ați venit
la noi, stimați conducători!", le-a spus gospo
darul. „Bine v-am găsit!", a răspuns „Tovarășul",
în timp ce pionieri și șoimi ai patriei se
pregăteau să ofere „prinosul de recunoștință"
primului cuplu al țării. După formalități, s-a
trecut la chestiuni serioase. împreună cu
„organele" locale, Nicolae Ceaușescu a analizat
cifrele de producție la diferite culturi. Rezulta
tele erau la standardele „noii revoluții agrare"
- 8.105 kg de grâu la hectar la suprafața de 755
hectare și 8.637 kg orz la 350 hectare. Interesul
s-a mutat apoi asupra culturii de ricin,
îndeaproape examinată de Ceaușescu. „Pe un
asemenea teren, dacă se lucrează cum trebuie,
semănând mai devreme decât s-a semănat în
acest an și utilizând soiuri mai precoce pentru
a evita prelungirea ciclului de coacere în
săptămânile de toamnă, asigurând o densitate
mai mare și folosind sistemul de irigare prin
brazdă, se vor putea obține producții și mai
mari", și-a rostit „Tovarășul", dintr-o suflare,
indicațiile prețioase. Dar nu isprăvise.-Pe

exemplară a planului, ir> intmpinarea silei de
23 August si a Congresului al XIV-lea, ieri 3 continuat
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
miriștea de ovăz, s-a discutat pe tema densității <
culturilor și a sistemelor de recoltare. L-a
impresionat balotarea paielor și folosirea
căruțelor cu cai. „Vă doresc multă sănătate și
fertcire!", le-a spus Ia sfârșitul vizitei Nicolae
Ceaușescu țăranilor călărășeni. I s-a răspuns cu
obișnuita de-acum urare a „oamenilor
muncii", din timp repetată: „Ceaușescu reales
la al XIV-lea Congres!".

Istoria lui Andras baci
Un reportaj din fabricile și uzinele „patriei
socialiste" era obligatoriu în macheta
. oricărui ziar al vremii. în zonele cu etnici
neromâni, era mai apreciat dacă avea prota'gonist vreun maghiar, german sau sârb. Se
ilustra astfel „buna înțelegere între mino

ritățile conlocuitoare". Teglas Andras, de
origine maghiară, maistru la secția de
țesătorie a întreprinderii textile Oltul, rela
ta ziarului Cuvântul Nou, cu vorbe mește
șugite, despre prefacerea fabricii în care
lucra de-o viață. „Când am venit în fabrică nu
împlinisem încă 15 ani si uceniceam. Era la
câteva zile după naționalizarea din 1948",
puncta muncitorul un eveniment esențial
din istoria regimului. Și continua în același
registru: „De atunci și până acum, socotiți și
dumneavoastră, s-au scurs mai bine de 41 de
ani! Ani în care am lucrat mai tot timpul în
aceeași secție, în aceeași sală, așa că am văzut
cu ochii mei transformările care au avut loc
în viața secției și a întreprinderii, mai cu
seamă de la Congresul al IX-lea al partidului
și după reorganizarea administrativ-teritori-

Serbările Uzului,
la Dărmănești
La Dărmănești (jud. Bacău), oraș de tip „nou",
între văile Trotușului și Uzului, s-au desfășurat
„serbările Uzului". încărcate de istorie, locurile
aminteau de poporul migrator al uzilor. în Evul
Mediu, triburile lor trecuseră prin păsurile
carpatice spre Transilvania. Prin pasul Uzului,
se făcea legătura cu valea superioară a Oltului,
în 1989, „serbările Uzului" nu aminteau în
vreun fel de invadatorii de origine turcică, ci
erau dedicate sărbătoririi a 45 de ani a marii
sărbători naționale și Congresului al XIV-lea al
partidului. Cu acel prilej, au avut loc sim
pozioane, mese rotunde, seri literare, vernisări
de expoziții.

„Cântare omului
și holdelor bogate“
Cu cântece și voie bună, sub patronajul
„Cântării României", brăilenii au sărbătorit
istoricele recolte obținute în urma campaniei
de seceriș. Graficele „închinate" realizării evidențiau, cu cifre îngroșate, 7.509 kg orz și 9.110
kg grâu. Recorduri absolute pentru județul de
la malul Dunării, susținea Scînteia. Pe scene
amenajate în aer liber, în cinstea evenimentu
lui, formațiile artistice reunite în festivalul
„Cântare omului și holdelor bogate" s-au pro
dus la Blasova, Camnița, Viișoara, Colțea, Dudescu, Lacu Sărat, Scorțaru Vechi, Romanu,
Ianca, Spiru Haret și Olăneasca.
Florin MIHAI
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Trenule,
mașină mică
(Urmare din pag. I)

De ce-ar fi însă „mai inteligent" un cenzor
comunist decât unul din secolul al XVIII-lea,
care îi avea de citit pe Voltaire și JeanJacques Rousseau?! Cel din urmă în mod
cert nu avea cum fi un proaspăt alfabetizat
sau un semidoct, cum se mai întâmpla, cum
s-a mai întâmplat cu amploaiații cenzurilor
comuniste, când erau selectați exclusiv pe
bază de „origine sănătoasă". Asta e însă o
discuție academică.
Oricum, așa a scăpat acel scriitor de ponosul „omagiului", iar povestea lui a făcut
repede înconjurul Bucureștiului. Cum,
necum, pe ce filieră, intenționat sau nu,
cine putea ști? S-a întâmplat în anii ’8o,
ultimul deceniu de existență a regimului
comunist în România. De câtva timp, nu
chiar de mult, însă foarte repede, devenise
un obicei ca în fiecare an, începând de prin
noiembrie-decembrie, editurile și redacțiile
să pornească vânătoarea de texte omagiali
pentru ziua de naștere a Tovarășului, din
ianuarie. Ceva mai târziu, intrase și To
varășa în calendarul festivităților obliga* torii, era și ea „omagiată", și tot în ianuarie,
printr-o fatală coincidență. Subtextul unei
asemenea cereri era unul dublu - se sugera
că ți se face o onoare, fiindcă nu oricui, doar
„personalităților" li se solicitau astfel de
texte, dar și că de răspuns depindea ulte
rioara publicare de cărți, articole, pagini de
poezie. Erai concomitent și flatat, și
amenințat. Să „omagiezi" era o cinste, dar se
dădea de înțeles că, dacă nu „omagiezi", n-ai
„parte".
Nimeni, nici un scriitor, artist plastic,
muzician, actor, nu a refuzat direct o aseme
nea invitație, dar nimeni nu a fost totuși
vreodată sancționat în vreun fel când s-a
eschivat sub un pretext mai mult sau mai
puțin străveziu. Iar dacă după 1989 au fost
destui scriitorii și artiștii care și-au făcut un
titlu de glorie din neparticiparea la volume
și pagini „omagiale", explicația este în
majoritatea cazurilor una foarte simplă:
pur și simplu, acestora nu li s-a cerut, du
erau socotiți „demni" de o asemenea „cins
te", erau considerați minori, mediocri,
lipsiți de valoare etc. în schimb, cu cât erai
socotit mai important, cu atât cererile erau
mai insistente și presiunile mai mari. în
România socialistă, spre deosebire de URSS
și de alte țări din lagăr, nu existau două
table de „valori", una oficială, alta reală, cel
mai adesea și aproape integral în opoziție.
La București, de pe la 1965-1966 încolo, va
lorile; oficial recunoscute și cele reale erau
aproximativ aceleași. Ana Blandiana, Ștefan
Augustin Doinaș, Mircea Dinescu, de pildă,
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De ziua „Tovarășului", sau cu alte prilejuri când se pregăteau omagii.tipărite,
responsabilii cu Propaganda „alergau" să obțină texte de la cei mai cunoscuți scriitori.
Nimeni nu era sancționat dacă de eschiva
FOTO: Arhivele Naționale

poeți ale căror nume fuseseră puse la index
în primăvara anului 1989, nu erau și nu fu
seseră deloc până atunci niște marginali,
niște neluați în seamă.
Atât de înrădăcinat ajunsese ritualul
„omagierilor", încât, menționează Radu

Cosașu într-una dintre povestirile din volumul „Măturile din Tel Aviv" (1993), până și
în ziua de luni, 18 decembrie 1989,0 zi după
ce „s-a tras la Timișoara", i s-a dat telefon de
la o importantă editură bucureșteană să i se
ceară un articol „pentru volumul omagial

»

Prelucrarea informațiilor pentru
mesajele cu structură complexă
Evitați pasivele și impersonalele care se
.pierd fără farmec
Folosiți diateza activă pe cât posibil!
„Poliția l-a arestat pe John Smith" este mai
scurt și mai proaspăt decât „John Smith a
fosft arestat de Poliție". Ocazional, bineîn
țeles, valoarea știrii dictează un pasiv.
în majoritatea cazurilor, totuși, pasivul
este lipsit de fermitate, lăsându-1 pe
autorul unei acțiuni în afara'imaginii.
Distincția între pasivul searbăd, apos și
activul ferm poate fi revelatoare în prac
tică. -Revista Psihologia astăzi a relatat că
un specialist în analiza amenințărilor
teroriste ia în considerare înte alte lucruri
și forma folosită de autor. O notă care
spune „Te voi omorî" sugerează că expe
ditorul se referă la afaceri. „Vei fi omorât",
pe de altă parte, Sugerează că autorul notei
poate oscila lipsindu-i suficienta hotărâre
de a se identifica pe sine ca sursă a ame
nințării.
De ceea „oficialeza" are pasiune și pen
tru impersonale. „Se crede" sau „se apre
ciază" permite celui care crede sau esti
mează că se pierde în ceață.
1) Respingerea, anunțată de demon
stranți, a politicii de securitate a Germaniei
Federale a făcut ca această atitudine să fie
denunțată de cancelarul Schmidt ca „o
declarație de război" împotriva Guvernu
lui.
2) Atitudinea de respingere de demon
stranți a politicii de securitate a RFG a
determinat pe cancelarul Schmidt să o ca
lifice drept „o declarație de război" împo
triva Guvernului
Verbul „a fi" oferă puțină acțiune.
Propozițiile care încep cu o construcție de
felul „este, se află" curg ca pelteaua. în
exemplul următor, folosind verbe active,
înviorăm întregul pasaj din coloana din
dreapta:
1) Nu sp află nici o escortă de Poliție care
să elil/ereze drumul. Nu se aflau mașini cu
flori sau rude îndoliate. Era doar un singur
dric cenușiu ce-1 ducea pe Robert Moses pe
lângă monumentele pe care le-a construit.
S-a spus că nu va fi nici un cortegiu. Dar nu
era adevărat. Pe fiecare drum sau pod
care-i purta numele se afla un râu nesfârșit
de mașini și furgonete, camioane și auto
buze.
»
2) Nici o escortă de Poliție nu a eliberat
drumul. Nici o mașină cu flori sau rude
îndoliate nu urma dricul cenușiu ce-1 purta
pe R.M. pe lângă monumentele pe care le-a
construit. S-a spus că nu va fi nici un cor
tegiu. Dar nu era adevărat. Mașini și furgo
nete, camioane și autobuze, ca un râu
nesfârșit, se scurgeau pe fiecare drum sau
pod care-i purta numele.
O propoziție trebuie să fie categorică.
Atunci ctjnd este posibil, exprimați chiar și
negativul înt-r-o formă pozitivă:

Acolo unde amănuntele pot fi introduse
lin în dezvoltarea știrii sau în narațiune,
această cale este de preferat. însă când
ciuntesc povestirea și logica propozițiilor
individuale, cel bine este să fie prezentate
într-un paragraf coerent sau două plasate
adecvat.
Pe cât este de folositoare piramida
inversă - indispensabilă chiar în articole
de transmitere rapidă a știrilor -, pe atât
Detalii greșit mânuite
este de riscantă. Uneori continuarea eveni
mentelor centrale rămâne undeva în ceață.
Detaliile prost plasate într-un articol
Cititorilor li se spune ce s-a întâmplat,
produc adesea propoziții cu idei aduflate
dar nu întotdeauna cum, în ce ordine. Zia
într-o doară. „Născut în Detroit, el a fost un
pasionat colecționar de timbre" este tipul
riștii, atenți, vor clarifica lucrurile într-un
de afirmație care poate fi găsită adesea în
rezumat concis, cronologic, undeva în arti
col, după ce au discutat punctele princi
•anunțurile mortuare. Dezastrul provocat
pale. Adesea, lucrurile rămân ca mai jos:
de amănuntele introduse fără a ține seama
„Mânuind cuțite făcute de ei, bolnavii
de logică și relevanță apare limpede în
(mintal) au rechiziționat o camionetă de
pasajele următoare dintr-un articol de a
lapte, pe care au folosit-o ca să sară peste
doua zi după moartea lui Elvis Presley.
Autorul a încercat să redea în dezvoltarea
un zid de 25 de picioare, a spus el. Apoi
grupul a aruncat explozive Molotov, făcute
știrii aspectele esențiale ale carierei
cântărețului, dar unele propoziții se zbat
din diluant de vopsea, către un turn de
pază și au sărit de pe camionetă".
ca peștele de uscat:
Când au sărit de pe zid? Când au sărit de
„Dr George Nikopolos, de multă vreme
pe camionetă?
doctorul baritonului cu șolduri rotitoare și
în exemplul următor, propozițiile sim
voce guturală cunoscut ca Regele Rockului,
tf»declarai că autopsia a dezvăluit o con
ple sunt întortocheate de inutilele cuvinte
tractare a uneia dintre arterele inimii, ceea
„înainte" și „după":
ce a limitat fluxul sanguin, provocând un
1) Miercurea trecută, o maimuță de 3 ani
a scăpat din lesă și a mușcat o femeie și pe
atac de inimă.
fiul ei după ce a sărit din mers în mașina
Presley, al cărui disc «Heartbreak
Hotel» l-a lansat în vârful piramidei în
lor. Vecina Debbie Jackson a mărturisit că,
urmă cu 21 de ani, a fost găsit lipsit de
înainte de atac, maimuța fusese chinuită
cunoștință la Graceland, în suburbiile , de mai mulți tineri care s-au repezit la ea
cu biciclete și au strigat. După ce a mușcat,
Memphisului, marți după-amiază.
Doctorul a spus că încercările de a-1 rea
Colombo s-a cocoțat într-un copac și a
coborât numai după ce un băiat a ade
duce la viață pe Presley, care a apărut în
31 de filme - printre care «Love me Ten
menit-o cu banane.
der» și «Jailhouse Rock« - au continuat din
Miercurea trecută, Colombo a scăpat din
cauza unei șanse minime ca viața să mai
lesă și a fugit din curtea familiei Coleman.,
O vecină a mărturisit că doi tineri țipând
existe în trup."
s-au repezit la ea cu bicicletele. Maimuța
în exemplul următor, de asemenea,
speriată a sărit din mers într-o mașină și
detaliile prost plasate se amestecă în logica
gândirii. Articolul se referă la un om care a
a mușcat-o pe femeia care conducea și pe
fiul ei. Apoi s-a cocoțat într-un copac și a
supraviețuit căderii, după ce parașuta nu i
stat acolo până când un băiat a ademenit-o
s-a deschis.
„Fiul unui poștaș, Mongillo locuia în
cu felii de banană.
Propozițiile curate și suple înfloresc cel
Florida când a trecut pe lângă moarte.
mai bine într-un articol bine organizat. Am'
Mongillo, al cărui uițic venit este de
văzut cum detaliile prost plasate pot
100 de dolari de la o societate locală de
ancrasa motorul. Totul este în mare parte
binefacere, a spus: «Mi-a fost groază.
o chestiune de organizare. Țopăitul înainte
Știam că voi muri»."
și înapoi are drept rezultat excesul de
Soluția unor astfel de dificultăți este
cuvinte și îl obosește pe cititor. Completați
regruparea ideilor. în articolul despre Pres
ley, datele referitoare la moartea sa, efor
fiecare subiect înainte de a trece la
următorul.
turile de a-1 salva și autopsia fac parte
în structură și în propoziție, simplificați,
dintr-o anumită secțiune, iar datele despre
evitați aglomerarea! Faceți totul mai con
cum â ajuns cunoscut, filmele făcute și suc
cesele muzicale dintr-o alta. în articolul
cis! Gândiți de două ori!
Fragment din „Tehnica scrisului",
despre Mongillo, un paragraf separat ar fi
Caiet Documentar editat de Catedra de
trebuit să cuprindă antecedentele despre
teoria și practica presei a Academiei de
tatăl poștaș și sărăcia lui, lăsând nestân
Studii Social-Politice, p. 95-98
jenit flxul gândirii.

din ianuarie", e vorba despre ianuarie
1990.» „Suntem întârziați și îi dăm bătaie cu
volumul...", își amintește Radu Cosașu halu
cinantele explicații ale secretarei, care
firește că îi precizase că numele lui se află
pe „o listă de personalități". Istoria „îi dădea
bătaie" într-adevăr, însă cu altceva. Scrii
torul îi spune că pleacă în provincie pentru
o săptămână, secretara nu insistă, îi răs
punde că îl va căuta atunci. Peste o săptă
mână avea să fie 25 decembrie 1989!
Nu s-a făcut încă un inventar al celor mai
cunoscute, măcar, sfidări aduse cenzurii,
deși multe s-au bucurat și de o circulație fol
clorică. Au existaț astfel sfidări politice
directe. Ce se putea înțelege din titlul cărții
publicate de Radu Cosașu în 1971, „Un
august pe un bloc de gheață"? August 1968
(care în reprezentarea oficială românească
era însă unul eroic, nicidecum „pe un bloc
de gheață") sau august 1971, de după „tezele
din iunie"?! Să lăsăm echivocului ce este al
echivocului. Ca și în cazul titlului dat de
Norman Manea romanului său din 1970,
„Captivi". Sau cel al lui Augustin Buzura, din
1974, „Fețele tăcerii".
în 1981, înainte cu câțiva ani de a emigra
în Statele Unite, prozatoarea Alexandra
Târziu și-a intitulat un volum „Dovezi de
iubire ce nu se mai termină", cum să nu te
gândești la delirul mesajelor și telegra
melor de fierbinte iubire și înaltă prețuire
adresate aproape cotidian Tovarășului și
Tovarășei? O revistă studențească din Iași,
Opinia studențească, a reprodus pe prima
pagină a unui număr ce trebuia să aibă și
caracter „omagial" o pictură cq-1 înfățișa pe
Nicolae Ceaușescu în costum și cu cravată
ciocnind o cupă cu șampanie cu un voie
vod, Ștefan cel Mare, dacă nu mă înșală
memoria, care scotea solemn o mână
dintr-un tablou pentru a-1 sărbători și el pe
Cdnducător. în „Glissando", filmul lui Mir
cea Daneliuc, se insista prin repetitive grosplanuri pe felul mai aparte în care persdhaje masculine aveau părul tăiat deasupra
urechii, „în colț" ca și Ceaușescu. într-un
editorial din România literară care celebra
pe ton exaltat victoriile, realizările și cti
toriile „Epocii" se folosea, dar fără ghili
mele, formula caragialescă ,',după lupte sec
ulare", ceea ce dinamita întregul text. Era
sfidată și pudibonderia de partid: poeta
Daniela Crăsnaru și-a alcătuit o antologie
de versuri, pe care a intitulat-o „Șaizeci și
nouă de poezii de dragoste" (1982), expli
cația fiind simplă - atâtea poezii erau în
volum, 69!
Mult mai productive însă decât sfidările
au fost complicitățile cu Cenzura.

(Urmare din pag. I)

„Până la Revoluția din 1989,
tovarășii care erau la conducerea
societății feroviare găseau bani
pentru plata facturilor la utilități,
iar activele societății nu au fost
sub sechestru sau înstrăinate ca
acum, în prezent avem tererturi
pe care a fost pus sechestru de
executori din cauza datoriilor
acumulate la furnizori.
De data asta, sechestrul a fost
pus de terțe persoane, care au
cumpărat drepturile litigioase
de la furnizori, spre deosebire de
anul trecut, când, din cauza
datoriilor la bugetul de stat,
Agenția Națională de Adminis
trare Fiscală a pus sechestru pe
mai multe utilaje ale CFR, multe
dintre ele fiind deja vândute. în
1989, nu exista așa ceva: atunci,
societatea înregistra profit,
deoarece autoritățile aveau alte
priorități și alocau bani de la
buget pentru calea ferată",
spune Gheorghe Popa, președin
tele Federației Naționale Fe
roviare Mișcare Comercial, pe
atunci lucrător în cadrul SNCFR.
Și în 1989, trenurile arătau jal
nic, însă, neexistând termen de
comparație, oamenii erau mul
țumiți că aveau cu ce ajunge la
lucru.
„Ceea ce se întâmplă în zilele
noastre cu transportul feroviar
este de neconceput. Unele tre
nuri sunt mizerabile, întârzie
rile sunt din ce în ce mai mari,
iardacă faci o comparație între
calitate și preț, tarifele perce
pute pentru serviciile prestate
sunt foarte mari. Per ansamblu,
imaginea proastă a transportu
lui feroviar determină tot mai
multe persoane să folosească
mașina proprie. Aqpst lucru
duce la aglomerările din trafic
și la poluare mai mare", spune
Mariana Avram, fost salariat al
CFR.

Muncitorii erau
principalii călători
Datorită numărului mare de
fabrici și întreprindri care

Mircea IORGULESCU

' *
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1) Camera Legislativă nu a luat în consi
derare propunerea guvernatorului.
Camera Legislativă a ignorat propunerea
guvernatorului.
2) Compania a declarat că nu toți cei
absenți nu au avut scuze.
Compania a declarat că cei absenți au
avut scuze.

tUMtai cec
CEL MAI CITIT ZIAR DE CALITATE
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funcționau acum 20 de ani,
transportul feroviar mergea
foarte bine. Astfel, în 1989 exis
tau în circulație trenuri denu
mite Curse muncitorești, Tre
nuri de persoane, Accelerat și
Rapid, potrivit CFR Călători.
Călătorii puteau achiziționa
abonament săptămânal sau
lunar cy număr limitat de că
lătorii la Cursele muncitorești
sau la Personal. Avantajați erau
elevii, studenții și militarii în
termen, care puteau beneficia
de abonament cu număr neli
mitat de călătorii la Persoanal.
„Pe timpul răposatului, munci
torii nu'dădeau nici un ban
pentru abonamentul la CFR.
Acesta era suportat de între
prinderea la care lucrai. Se
ducea șeful unității și cumpăra
câte abonamente avea nevoie,
și Venea, și le împărțea oame
nilor", ne-a explicat Mihai Du
mitru, ceferist pensionar, fost
impiegat și dispecer. Prețul
unui bilet pentru o călătorie cu
trenul era stabilit în funcție de
rangul trenului, de distanța de
parcurs și de clasă. Astfel, o
călătorie cu trenul de persoane
pe O distanță de până la 5 kilo
metri costa 3 lei la clasa a II-a.și
4 lei la I, iar pentru o călătorie
București - Ploiești, adică 60 de
kilometri, prețul unui bilet era
de 15 lei la clasa a 11-a și 23 de lei
la clasa I. Suplimentul de viteză
pentru un tren Accelerat sau
Rapid era de 12 lei pentru dis
tanțe de până la 250 de kilo
metri și 24 de lei pentru ce
depășea 260 de kilometri. Pre
țurile erau accesibile îp con
dițiile în care salariul mediu
net varia de la 2.550 de lei pen
tru angajații de la circulația
mărfurilor la 3.600 de lei pen
tru muncitorii din construcții.
„Pe timpul lui Ceaușescu, daca
trenul ajungea cu întârziere sau
pleca întârziat din gară, venea și
îți făcea Notă și îți oprea din bani
la salariu. Atunci se știa pe unde
se lucra, iar întârzierile erau
anunțate, nu ca acum", adaugă
Mihai Dumitru, ceferist pensio
nar, fost impiegat și dispecer.
Elena STAN
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în țară, vrehoea a fost în general
instabilă, îndeosebi în regiunile
sudice și estice. Cerul a fost variabil,
favorabil averselor și cu înnorări mai
accentuate în regiunile sudice. în
restul teritoriului, aversele au fost izo
late. Vântul a suflat slab până la mo
derat. Temperaturile minime au fost
cuprinse, în general, între 12 și 20 de

grade, iar cele maxime, între 25 și 30
de grade, mai ridicate în sudul țării.
în București, vremea a fost insta
bilă, cu cer variabil, mai mult noros.
S-au înregistrat condiții de ploaie.
Vântul a suflat slab până la moderat.
Temperatura minimă s-a situat în
jurul valorii de 18 grade, iar cea
maximă a atins 30 de grade.

5

»

Reuniunea de la București a Comi
tetului Politic Consultativ al Organiza
ției Tratatului de la Varșovia (7-8 iulie
1989) a pus în evidență încă o dată fap
tul că Nicolae Ceaușescu nu accepta
principiul comenzii militare unice în
cadrul OTV. Practic, liderul român a
reluat propunerile sale din 1988 refe
ritoare la reformarea alianței din care
România făcea parte: Comitetului
Politic Consultativ al OTV să se ocupe
doar de aspectele politice ale alianței;
chestiunile militare să fie discutate în
cadrul unui Comitet Militar al Apă
rării; reorganizarea unor organisme
militare din compunerea Coman
damentului Forțelor Armate Unite.
Prin măsurile respective, Nicolae
Ceaușescu urmărea păstrarea armatei
române sub comanda sa nemijlocită.
Primele tentative ale lui Nicolae
Ceaușescu de reformare a OTV datea
ză din anii ’60 și au avut ca scop pro
tejarea României de posibilele in
gerințe ale sovieticilor în politica de
apărare a țării. De exemplu, în ședința
de la 11 septembrie 1968 a Prezidiului
Permanent al CC al PCR s-a hotărât că
„rezolvarea problemelor generale sta
bilite de comun acord, îndreptate spre
întărirea capacității de apărare a
statelor participante la Tratatul de la
Varșovia și îmbunătățirea structurii
forțelor armate destinate a acționa în
comun, se discută în Comitetul Politic
Consultativ, intrând în vigoare pentru
fiecare țară după aprobarea guver
nelor respective". Totodată, s-a decis
faptul că „dislocarea unor trupe ale
statelor participante la Tratatul de la
Varșovia destinate a acționa în co
mun, pe teritoriul unuia dintre statele
participante la Tratat se stabilește
numai de comun acord de toate sta
tele participante la Tratatul de la
Varșovia. Dislocarea acestor trupe se
poate face numai la cererea, respectiv
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19:00 Telejurnal. 23 august - în
întâmpinarea marii noastre sărbă
tori naționale.
19:25 Epoca Nicolae Ceaușescu epoca marilor înfăptuiri revolu
ționare. Noi, cu forțele noastre.
Redactor Alexandru Stark
19:45 Din lumea capitalului. Docu
mentar. Redactor Felicia Meleșcanu
20:05 Proiectul Programului Directivă a Congresului al XIV- lea al
PCR - însuflețitor program de ascen
siune a României. Folosirea deplină,
cu eficiență maximă, a capacităților
productive, creșterea substanțială a
producției și venitului național pe
unitatea de fonduri fixe
Redactor Ciprian Enache
20:25 Copiii cântă patria și par
tidul. Program literar-muzical-core-

Nicolae Ceaușescu nu accepta principiul comenzii militare unice în cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia.
Ar fi dorit ca Armata română să fie exclusiv sub controlul său ,
FOTO: Arhivele Naționale

cu acordul organelor constituționale
competente ale statului pe teritoriul
căruia urmează a se face dislocarea
lor. Condițiile de dislocare, staționare
și de orice fel de activitate a trupelor
statelor participante la Tratatul de la
Varșovia pe teritoriul unui alt stat par
ticipant la Tratat, în diferite situații, se
reglementează în prealabil, iar pentru
război înpă din timp de pace, prin
acorduri bilaterale între statele res
pective, aprobate de organele constix
tuționale competente".
Hotărârile adoptate la 11 septem
brie 1968 demonstrează decizia Una
nimă a participanților la reuniune, în
frunte cu Nicolae Ceaușescu, de a se
opune în mod inteligent unei posibile
invazii - sțpailare cu cea care avusese
loc în Cehoslovacia în noaptea de
20 spre 21 august 1968. în acest sens,
erau utilizate toate mijloacele politice,

diplomatice și juridice pe care le per
miteau tocmai prevederile Tratatului
de la Varșovia - creația Moscovei.
Ideea principală a celor două pro
puneri aprobate la 11 septembrie 1968
a apărut într-o formă completă patru
ani mai târziu, în cadrul „Legii nr.
14/1972 privind organizarea apărării
naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia". în documentul respectiv s-a
specificat în termeni categorici: „Este
interzisă acceptarea sau recunoaș
terea vreunei acțiuni a unui stat străin
sau a oricărei situații - indiferent de
nătura sa, inclusiv capitularea gene
rală, ocuparea teritoriului național care în timp de pace sau de război ar
aduce vreo atingere suveranității, in
dependenței naționale și integrității
teritoriale a Republicii Socialiste Ro
mânia sau care ar slăbi în orice fel ca
pacitatea sa de apărare. Orice aseme

nea act de acceptare sau recunoaștere
este nul și neavenit, ca fiind contrar
orânduirii de stat și intereselor su
preme ale națiunii noastre socialiste".
Prin utilizarea formulării „acțiuni a
unui stat străin", Legea nr. 14/1972 a
căpătat o rază mare de acțiune - posi
bilii agresori puteau .fi atât statele
membre NATO, cât și „țările prietene"
din OTV. Totodată, prin introducerea
în textul legii a expresiei „Orice
asemenea act de acceptare său recu
noaștere este nul și neavenit", Nicolae
Ceaușescu a încercat să prevină
repetarea situației din 20-21 august
1968, de la Praga. Atunci, liderii ce
hoslovaci Alexander Dubcek și Lubomir Svoboda au fost forțați de so
vietici să semneze o serie de docu
mente prin care, practic, se renunța la
orice formă de rezistență organizată
la nivel de stat în fața trupelor invada

toare (sovietice, est-germane, ungare,
poloneze și bulgare).
Acțiunile întreprinse de Nicolae
Ceaușescu pentru reformarea din
temelii a OTV, în spiritul Legii nr.
14/1972, i-au nemulțumit atât pe li
derii politici de la Moscova, cât și pe
mareșalii și generalii sovietici care
dețineau funcții în Comandamentul
Forțelor Armate Unite - aparatul mi
litar de conducere al OTV. Aceștia erau
conștienți de pericolul pe care îl
reprezenta contestarea permanentă
a principiului comenzii unice pentru
unitatea blocului statelor comuniste
din Europa. Totodată, atitudinea lui
Nicolae Ceaușescu a fost interpretată
la Moscova ca o încercare de derobare
a liderului român față de angaja
mentele pe care România le avea în
calitate de membră a OTV.
,
Dr Petre OPRIȘ

grafic în interpretarea unor formații
pionierești și ale șoimilor patriei,
laureate ale Festivalului național
„Cântarea României". Redactor Dana
Opriță
20:40 învățământ - cercetare producție. Școala în fața unui nou
bilanț de muncă și învățătură. Redac
tor Nadia Lemnaru
21:00 Univers, materie, viață. Emi
siune de educație materialistștiințifică din tainele pădurii. Redac
tor Ștefana Bratu
21:35 Pagini muzicale de mare
popularitate. Interpretează Or
chestra Simfonică a Radioteleviziunii Române. Redactor Ivana
Cristescu
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului

La munte și la mare
ORIZONTAL: 1) Rampă de sărituri
la munte și... la bazin - Depresiune
montană. 2) Stațiune montană musceleană - Folosite și la gimnastică.
3) Șefi ai unor echipe de pescari Navă. 4) Anexă a unor restaurante Țărmuri. 5) Regat în China antică - Se
sparge la malul mării. 6) Două la
Mamaia! - Râu și județ - A scoate
capul. 7) Soare răsare - Nume mas
culin - Cutioară școlărească. 8) Pă
mânt și apă - Acțiune, a ploii. 9) Ne
duce la munte și la mare - Stele. 10)
Scriitor german (1773-1853) - Pictor
român. 11) Soare - Săritură - Prima
parte a competiție}, 12) Indicator de
număr - împrejmuiri. 13) Car din
stațiuni-Citrice.

VERTICAL: 1) îngrijirea sănătății
la munte si la mare - Creangă.
2) Trasee - Cu de toate (pl.). 3) Fac
schimbări la feroviari - Atâția brazi
la o cabană - Cu flori albastre.
4) Perla litoralului - Localitate lângă
Bacău. 5) Berărie (pl.) - Luntre
ușoară. 6) Poftim și ia! - Aproape
gol! - Aci. 7) Negru amestecat cu alb
- Stațiune lângă Mangalia - Cap de
coloană. 8) în râpă! - Rămânere •
peste noapte - Sistem de unități de
măsură în fizică. 9) Privește
navigația - Primejdie. 10) Lac mare
în Asia Vârf în Făgăraș - Notă.
11) Munți în Areal - Salturi la tram
bulină. 13) Acțiunea de primenire Plase de prins pește.
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Lume de basm
28 iulie. Ora 7:00. începem progra
mul de dimineață, deoarece astăzi,
împreună cu echipajul din Pătrăuți,
făcem recunoașterea traseului com
plet ce îl aveam de remarcat.
Până la un anumit punct urmăm
același traseu parcurs cu o zi
înainte, după care intrăm în
necunoscut. Este un drum forestier
nu prea circulat. Urmăm marcajul
cruce roșie, 4 puncte albe, care
părăsește drumul și urcăm tot mai
greu, tot mai sus. Călcăm apăsat și
cu grijă pe fiecare piatră.
Ajungem pe o culme descoperită,
sub Vârful Haita. Găsim două vari
ante, urmând-o pe cea mai accesi
bilă. La intervale egale de timp
facem popasuri scurte, moment în
care botanistul culege plante.
Molizii iau locul ienuperilor.
Găsim izvorul Haitii, o scurgere
infimă de apă, abia vizibilă printre
pietre. Până aici se întinde traseul
echipajului de la pătăuți. Mai
departe urcăm numai noi. în calea
noastră fragmentele de lavă au luat
forme ciudate: mase turtite și
ridate, piedestaluri. Geologul se
oprește la câteva fragmente care i se
par mai interesante.

Suntem sub Vârful Pietrosul, la
distanță de o oră de acesta. în fața
noastră, tăblița indicatoare ne pro
pune mai multe variante de trasee.
înaintăm prin marea de jnepeni
și ienuperi. Observăm larga răs
pândire a ienuperilor în zonă. în
tinși pe zeci de hectare, ienuperii
reduc viteza de scurgere a apelor pe
pantele mari și frânează degra
darea solului.
Distrugerea acestei specii ar avea
influențe negative asupra echili
brului natural al ecosistemului
acestor munți. Deși temperatura
este scăzută și cerul înnorat, câțiva
fluturi galbeni-albicioși plutesc
deasupra noastră. Din când în când,
parcă obosiți cad la pământ, aștep
tând căldura binefăcătoare. Ne
aflăm în cel mai larg crater vulcanic
din țara noastră, care are un
diametru de 10 km. Admirăm
ceilalți munți ce poartă cununi de
nori. Jos - Capu Dealului; în față uriașa piramidă a Pietrosului
înecată ne taie respirația. Vârful
Gruiu se continuă cu o parte mai
domoală numită Șaua Tihului sau .
Curmătura Tihului. în continuarea
Vârfului Străciorului se află o în-"

șeuare căreia'îi urmează Vârful
Buba (1.700m). Ne rotim privirile
și zărim în depărtare Piatra Fântânele, Pasul Tihuța, Grădința,
Bucureasa, Perșa, Șuvărăsu, Suhardul Mare și Vârful Omul, tra
see marcate de „veterani" în anii
precedenți.
Cratertil vulcanic propriu-zis
prezintă mai multe cratere secun
dare delimitate de dopuri colosale
de lavă întărită și aglomerate vul
canice. Negoiul Românesc și grotele
Luanei, distruse din cauza exploa
tării miniere, Vârful Pietricelul
(1.993m), Retitiș (2.012 m), Bradul
Ciont (1.899 na), Iezerul Călimanului (2.032 m), Călimanul Cerbului
(2.013 na) delmitează la sud și est
craterul vulcanic.
Fenomenul de dezagregare este
prezent și aici, ca și pe coastele
prăvălatice ale Pietrosului. Gro
hotișurile se datorează acțiunii dis
tructive a agenților externi.
Uitându-ne pe poteca pe care
mergem observăm în noroi niște
urme de urs. Toți am dori să-l
vedem, dar cât mai de departe de
noi.
Un nou tablou ne încântă

privirea. Zărim din altă poziție
Vârful Tămău (1.862 m), Pietrele
Roșii, 12 Apostoli, Sucaciu, Giumalău, Omul; Munții Rodnei se dis
ting pe ultimul plan. Pădurile
mature de conifere par niște umbre
imense, întunecate și neregulate pe
coastele munților. Brațele jnepenilor se zbat elastice, lovindu-ne sis
tematic, mai întâi obrajii, apoi rând
pe rând brațele, picioarele. Am
intrat de mult în zona pe care noi
trebuie să o remarcăm.
Uneori ne mai pierdem puțin
echilibrul, alunecăm, dar, din feri
cire, sanitarul nostru înarmat cu o
trusă sanitară nu este nevoit să.
acorde nici un ajutor.
Ora 16:00. Ieșim din labirintul de
ienupăr și jnepeniș în apropierea
unei stânci. Găsim și un izvor cu
apă limpede. Pe pajiștea din
apropiere pasc numeroși cai de o
frumusețe robustă.
Ajungem sub Vârful Tămău
(1.862 m) și cu o grozavă poftă de
mâncare terminăm repede ali
mentele. Aici se întâlnește punctul
roșu, traseu principal in Călimani,
cu crucea albastră, o deviație spre
Dornișoara. Am ajuns la capătul

traseului pe care-1 aveam încre
dințat.
Ne continuăm drumul plini de
voie bună trecând pe sub copaci sau
peste copacii căzuți. Va trebui să
revenim cu unelte adecvate pentru
degajarea drumului.
Observăm că exemplarele de
rășinoase (molid), în zona supe
rioară de vegetație, sunt încărcate
de lichenul „mătreața bradtilui".
Conurile de molid sunt orientate în
jos (pendente).
Poteca devine pietroasă și ne
oprim brusc, deoarece în fața noas
tră au apărut stânci din aglomerate
vulcanice cu forme deosebite.
Vedem pe viu „Dragonii" dăltuiți de
natură în Cetatea Pietrelor Roșii.
Privite din altă poziție, după 20 de
minute de mers, observăm „Acul" și
„Căciula" descrise și în Ghidul
Călimanilor.
Ajungem la tabără. Colegii de ser
viciu pregătesc cartofi prăjiți, pâine
și salam, gogoșari în oțet; o minu
năție. Completez jurnalul în timp
ce, rând pe rând, ceilalți colegi
adorm liniștiți.
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amintiri

Jurnalul expediției
Montana IV, 1989

'Comuniștii polonezi erau nemulțumiți
de concesiile făcute „Solidarității"
Către Ministerul Afacerilor Externe
CC al PCR - Tovarășului secretar Ion
Stoica,
MAE - Tovarășului ministru loan
Totu,
Tovarășului adjunct al ministrului,
Constantin Oancea,
DrI,
(
Vineri, 28.07.1989, vor începe la
Varșovia lucrările celei de-a doua părți
a Plenarei CC al PMUP (a XIII-a) unde ,
se va face analiza recentelor alegeri
pentru Seim și Senat, precum și pro
blema candidaturii pentru funcția de
prim-ministru al guvernului.
în urma alegerilor de la 04.06.1989,
în rândul membrilor de partid se
manifestă tot mai mult nemulțumi
rea față de concesiile făcute „Solida
rității" la „Masa Rotundă", precum și
pentru modul cum a fost organizată
campania de alegeri și rezultatele
acesteia. Urmare a acestei situații, cât
și a pierderii de partid (PMUP) a ro
lului hotărâtor în Parlament, partidul
nu mai poate continua politica refor
melor singur și nici măcar împreună
cu celelalte forțe ale coaliției guverna
mentale, fiind obligat ca în princi
palele prdbleme să apeleze la acordul
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opoziției, respectiv al „Solidarității".
Poziția PMUP a slăbit și în cadrul
coaliției. Partidul Țărănesc Unit și Par
tidul Democrat acuză direct Partidul
(PMUP) de înfrângerea coaliției în
alegeri. Baza partidului își intensifică
criticile la adresa conducerii partidu
lui, inclusiv la adresa lui W.Jaruzelski,
și-și exprimă părerea că pericolul
diviziunii în partid crește, cerând
convocarea înainte de termen a celui
de-al XI-lea congres.
în acest context de probleme, la
8 iulie a.c., la Universitatea din Var
șovia s-au întâlnit reprezentanți ai
organizațiilor de parptid din institute
de învățământ superior (din Varșo*
via, Poznan, Katowice și Cracovia),
unde s-a cerut începerea pregătirilor
pentru Congersul al XI-lea (extraor
dinar). Cu acest prilej a fost inițiată
mișcarea intitulată „inițiativa 8 iulie",
care cere schimbări în conducerea par
tidului și chiar denumirea acestuia
(vom transmite un material separat cu
ideile și programul acestei mișcări).
Ca rezultat al nemulțumirilor și
curentelor fracționiste existente în
partid, numărul membrilor de partid
continuă să scadă și este posibil ca sub
presiunea opoziției să se retragă din
întreprinderile economice în virtutea
cererii acesteia privind „depolitizarea

întreprinderilor de producție".
La Plenara pare va începe vineri,
28 iulie a.c., sunt posibile schimbări
în conducerea partidului și se vor
lua hotărâri privind convocarea celui
de-al XI-lea congres chiar în acest an,
cel mai târziu în primul trimestru al
anului viitor. întrucât W. Jaruzelski a
fost ales președinte al RP Polone, se va
trece la alegerea Unui nou prim-secretar al partidului, prognozele făcându-se pentru M.F. Rakowski sau
Marian Orzechowski. Se discută tot
mai mult (de altfel, în presă apar tot
felul de articole pe tema viitorului
partidului) că la Congresul al XI-lea se
va schimba denumirea partidului,
orientările unora fiind spre social-democrație. Se presupune chiar
că se va forma un partid cu un carac
ter social-democrat și un altul de
stânga, marxist. Aceasta ar crea o
situație deosebit de grea în partid,
ducând și mai mult la slăbirea lui. în
Adunarea Națională (Seim + Senat),
unde „Solidaritatea" constituie o frac
țiune puternică, aceasta va influența
serios activitatea Parlamentului, în
timp ce reprezentanții coaliției se vor
diviza în continuare. în unele pro
bleme, o parte dintre deputății coali
ției vor sprijini-poziția deputaților
„Solidarității" (aceasta s-a văzut și la

votul pentru alegerea președintelui),
în ceea ce privește alegerea guver
nului, nu sunt șanse până în prezent
să se realizeze un guvern de largă
coaliție în care să intre și reprezentanți
ai „Solidarității". W. Jaruzelski a înce
put o serie de consultări cu conduce
rile partidelor din coaliție și ai „Solida
rității" pe această temă, dar fără să se
ajungă încă la un consens. în cazul în
care „Solidaritatea" își va menține
poziția de a nu participa la formarea
noului guvern (deși, în ultimele zile, L.
Walesa a declarat că numai în con
dițiile formării guvernului din mem
bri ai opoziției pot să-și asume răspun
derea problemelor țării), atunci noul
guvern (de specialiști), în care vor intra»
reprezentanți ai actualei coaliții, va tre
bui să accepte și alte compromisuri
din partea opoziției.
Este posibil să fie un guvern de
tranziție, care în lunile următoare
formării sale va lua o serie de măsuri
(în principal, majorări de prețuri), care
va face să crească și mai mult nemul
țumirea populației, îndeosebi a oame
nilor muncii încadrați în sectorul
socialist de stat. în țară, deja aspectele
aprovizionării pieței au luat forme
grave, prețurile cresc continuu, au loc
greve în diferite unități economice și
se așteaptă ca în urma noilor creșteri

de prețuri, îndeosebi la produsele ali
mentare, ce se prevăd a intra în vigoa
re în august, să înceapă un nou val de
greve profund economice și atunci
responsabilitatea va cădea pe noul
guvern al „Micii coaliții". în această
situație, opoziția va determina guver
nul să demisioneze, cerând formarea
unui nou guvern, constituit din
nemembri de partid, în ideea „Salvării
țării", și care să poată obține și de la
Occident un ajutor economic și finan
ciar mai mare decât cel obținut până
în prezent. în acest timp, „Solidari
tatea", care a și anunțat formarea unui
guvern „din umbră", își va consolida
poziția în societate și nu este exclus să
ceară organizarea de noi alegeri
înainte de termen, motivând aceasta
printr-o eventuală criză parlamentară
sau chiar de gUvern.
Vă vom informa în continuare cu
hotărârile celei de-a XlIl-lea plenare a
PMUP și consecințele lor asupra vieții
politice din Polonia.
IonTeșu
Document din volumul:
1989 - Principiul dominoului.
Prăbușirea regimurilor comuniste
europene, Ediție de: Dumitru Preda și
Mihai Retegan, București,
Editura Fundației Culturale Române,
2000, p. 139-141

SĂ RÂDEM CU El
Un bărbat merge la psihiatru:
- Doctore, soția mea e infidelă,
în fiecare seară merge la barul
pescarilor și agață bărbați. Chiar
mai rău, se culcă cu oricine o
întreabă! înnebunesc! Ce crezi că
ar trebui să fac?
Doctorul răspunde:
- Relaxează-te, respiră adânc și
încearcă să te calmezi. Acum,
spune-mi, te rog, unde, mai precis,
e barul acesta?

RESTITUIRI

Raportul Ambasadei României la
Varșovia

Revista Sport

•••

- Domnule doctor, cum a murit
Ion?
- Nu știm încă... Tot ce am aflat
este că, la autopsie, s-a zbătut mult.
•••

- Să-ți fie rușine, Mitică, zice ne
vasta. Iar ai venit beat acasă!
- Ca să respectăm adevărul, nu
eu am venit, m-au adus vecinii.
4

(culese de Alex REVENCO)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ y.

anunțuri
VÂNZĂRI
Vând urgent Trabant 601, stare
excepțională.____________
Vând Mercedes 220 D, mască
mică, fabricație 1977, perfectă stare
Vând motor tăiat lemne (drujbă),
cărucior sport, îmbrăcăminte da
mă.,
Vând cățel Brak german, păr scurt.
Vând diferite piese autoturism
BMW 1602.

CUMPĂRĂRI
Cumpăr cauciucuri 175/13,185/13,
telecolor.
Cumpăr player nou și televizor
color, convenabil.
Preiau contract (cumpăr) apartament 3 camere, Piața 1 Mai (împreju
rimi), Dorobanți, Televiziune, Beller.
Cumpăr pentru sugar cărucior
import nou.

ÎNCHIRIERI

1
Caut garsonieră sau apartament
ultracentral, cu telefon._________
Studenți, frate și soră, dorim
apartament două (3) camere, deco
mandat mobilat, telefon, zonele
Drumul Taberei, Militari, Crângași,
Politehnică, Titulescu. Chiria antici
pat

DIVERSE
Oferim pensiune completă, con
diții deosebite, la o titrată nefumă
toare.
Dăruiesc motan frumos, curat,
liniștit unei iubitoare de animale.
Căutăm pensionară singură, internă, pentru menaj la persoană sin
gură.
Oferim pensiune completă, con
diții vilă, curte, numai unty intelectualîncadrat, nefumător.
i
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