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DESPRE OPINII

Constitu¡ia României acordå cetå¡enilor ei printre alte drepturi ¿i pe
cel de liberå exprimare. Revista noastrå este hotårâtå så nu îngrådeascå
nici ea acest drept colaboratorilor ei. Pentru a fi bine în¡eles dreptul de
care vå bucura¡i redau câteva paragrafe din articolul 30 din Constitu¡ie.

(1)  Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a
credin¡elor ¿i libertatea crea¡iilor de ori ce fel, prin viu grai, prin scris,
prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în pub-
lic, sunt inviolabile.

(6)  Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea,
via¡a particularå a persoanei ¿i nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defåimarea ¡årii ¿i a na¡iunii, îndemnul la
råzboi de agresiune, la urå na¡ionalå, rasialå, de claså sau religioaså,
incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau violen¡å publicå,
precum ¿i manifestårile obscene , contrare bunelor moravuri.

(8) Råspunderea civilå pentru informa¡ia sau crea¡ia aduså la
cuno¿tin¡å publicå revine editorului sau realizatorului, autorului,
organizatorului manifestårii artistice, proprietarului mijlocului de
multiplicare, al postului de radio sau televiziune, în condi¡iile legii.
Delictele de preså se stabilesc prin lege.

Speråm cå cei care ve¡i dori så vå exersa¡i dreptul la liberå exprimare,
mai ales prin intermediul rubricii noastre „Opinii”, dar nu numai prin
ea, så ¡ine¡i cont de cele de mai sus ¿i de prevederile legilor care le
detaliazå. Mai mult, având în vedere faptul cå atât autorii articolelor
cât ¿i cititorii lor se cunosc între ei, sunt fo¿ti colegi ¿i actualmente
prieteni (o bunå parte din ei), re¡inerea ¿i respectul reciproc se impune
så fie comandamentele de conduitå primordiale.

În acest numår publicåm un articol pe o temå foarte fierbinte ¿i foarte
actualå pentru noi românii. Este de presupus cå nu to¡i colegii vor împårtå¿i
punctele de vedere ale autorului articolului ¿i cå vor urma replici viguroase.
Speråm ca aceste replici så fie colegiale. În måsura în care nu va fi a¿a,
ne rezervåm dreptul så nu publicåm replicile respective.

Redac¡ia
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Reuniuni cReuniuni cReuniuni cReuniuni cReuniuni colololololegiaegiaegiaegiaegiallllleeeee

ÎNTÂLNIREA DIN 26 MARTIE
Mirel Vanca

La aceastå întâlnire, nu mai pu¡in de trei colegi au
fost sårbåtori¡i: Rodica Nicolescu, Radu Gruia ¿i Nae
Enescu. Doar Nae a trecut  grani¡a celor 70 de ani. Rodica
¿i Radu mai au de a¿teptat un an, înainte de a intra ¿i ei
în clubul septuagenarilor.

Rodica Nicolescu ar putea fi numitå mama Asocia¡iei
noastre. A fost, alåturi de Adrian Popa, persoana care s-
a zbåtut pentru legitimarea Asocia¡iei, a fost pre¿edintå a
asocia¡iei, trezorier al ei iar acuma îi este cenzor. A fost
¿i în trecut ¿i este ¿i acum persoana care s-a ocupat de
„bucåtåria” asocia¡iei, cea care a ¡inut legåtura cu colegii
de peste grani¡å, cea care a întins, în numele Asocia¡iei,
o mânå de ajutor colegilor afla¡i în necaz, cea care a fost
aproape nelipsitå de la întâlnirile ¿i manifestårile noastre.

Te iubim, Rodica! La mul¡i ani!

Iat-o pe Rodica rostindu-¿i toastul la aniversarea ei.

Radu Gruia a fost declarat, nu demult, colegul anului
2008. Cu acea ocazie s-au spus multe cuvinte frumoase
despre el. Va råmâne în istoria Asocia¡iei noastre ca fiind
cel de al treilea redactor ¿ef al acestei reviste, primul
care a pus-o pe Internet, autorul  subtitrårilor spirituale
ale pozelor de la întâlnirile noastre ¿i, nu în ultimul rând,
ca un talentat ¿i iscusit scriitor. Urmåri¡i cu aten¡ie rubrica
„Opinii” din revista noastrå, ¿i-mi ve¡i da dreptate.

Lista calitå¡ilor lui, enumerate aici, n-ar fi completå
dacå n-am aminti-o ¿i pe cea de ¿ofer impetuos. În aceastå
calitate le-a prilejuit, unor colegi, adevårate be¡ii cu…
adrenalinå.

La mul¡i ani, Radu!

Radu pare så se scuze cå „a avut tupeul” så mai adauge
un an  la vârsta lui! Îl credem: n-a avut încotro!

Nae Enescu. Nu cred cå ge¿esc deloc, când afirm cå
Nae este unul dintre cei mai stima¡i ¿i simpatiza¡i colegi
ai no¿trii. De¿i „încårcat” de titluri ¿tiin¡ifice ¿i
universitare, n-a fåcut niciodatå caz de ele. A venit cu
regularitate la întâlnirile noastre, a „coborât” printre
noi cu deplinå naturale¡e, fårå falså modestie, fårå acel
aer condescendent pe care nu s-au sfiit så-l afi¿eze al¡ii.
Nae este ¿i redactor al revistei noastre, responsabil al
rubricii „Inginerie”. A scris în revistå  articole interesante,
punând în dezbatere probleme arzåtoare ale
învå¡åmântului politehnic actual. Este ¿i un fotograf
talentat, lui datorându-i, în principal, fotografiile de la
„Galeria foto”.

Må opresc aici cu acest laudatio, låsându-vå så afla¡i
mai multe despre el din interviul pe care i l-a luat Adrian
Popa ¿i pe care îl publicåm în numårul viitor.

La mul¡i ani, Nae!
Zâmbetele celor care îi cântå lui Nae „La mul¡i ani!”,

spun totul despre simpatia de care este înconjurat, în
cercul nostru.

În afarå de cele trei momente aniversare, care au dat
culoare ¿i savoare întâlnirii, au fost ¿i momente care i-au
dat substan¡å ¿i strålucire (Exagerez pu¡in, dar, n-are
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importan¡å!). A fost, ¿i la aceastå întâlnire, nelipsitul
moment cultural, sus¡inut, de data aceasta, de Adrian
Popa, abia întors, împreunå cu al¡i colegi, dintr-o excursie
în Egipt. Despre ce crede¡i cå ne-a vorbit? Bineîn¡eles,
despre Nil, faraoni, piramide, Valea Regilor, lacul de la
Asuan etc. Nu vå spun mai mult, vå las så citi¡i relatårile
lui ¿i ale Andrei ¿tefånescu despre aceastå excursie, cåci
le-am acordat un spa¡iu generos în revistå.

Am stat la aceia¿i maså cu Florin Drågånescu, cu
Gheorhe Caragea, Marian Grådi¿teanu, cu Riri Pop, cu
Mircea Zainea ¿i cu Constantin Marin. Despre ce crede¡i
cå se discuta, la un moment dat? Despre poezie! Nu mi-a
venit så cred când profesorul Drågånescu a început så
recite cu patos din Eminescu! M-am mirat ¿i mai mult
când Caia¡å, a recitat din Baudelaire în ... francezå! Dacå
stau så må gândesc mai bine, nu ¿tiu de ce m-am mirat!
Nu este nimic neobi¿nuit så-mi aud colegii abordând teme
din domenii despre care s-ar crede cå le sunt interzise
inginerilor sau så-i våd având preocupåri din cele mai
nea¿teptate. În anii Epocii de Aur, cineva, un råutåcios
fårå doar ¿i poate, a avut îndråzneala så zicå: „Numårul
inginerilor a depå¿it demult numårul intelectualilor”.
Îndråznesc så-i spun cå mult mai adevåratå mi se pare a
fi, referindu-må la noi, cå „Numårul inginerilor a îngro¿at
numårul intelectualilor”.

Nu-s convins cå Marinicå tocmai recita în momentul
în care l-am pozat!

Bine a¡i revenit în mijlocul nostru, familia Gheorghe!
N.R. Fotograful Mirel Vanca a omis så-¿i facå o pozå;

¿i de emo¡ionat ce era, ¿i-a uitat aparatul în restaurant!

Zâmbi¡i cu Coca, Mihaela ¿i Pu¿a…

…….¿i cu Luci, Rodica ¿i Corina.

Cântåre¡ul de operå Riri Pop interpretând aria „Mul¡i
ani tråiascå!”
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InginInginInginInginInginerererererieieieieie
AUTOVEHICULE RUTIERE CU TRACºIUNE HIDRAULICÅ ?

Radu Gruia

 Iatå o întrebare de multe puncte pentru speciali¿ti, sau pur ¿i simplu pentru mul¡imea celor interesa¡i
de subiect. Este de acum bine cunoscutå tehnologia hibrizilor electrici. De¿i au apårut relativ recent pe
pia¡å, (pe la noi mai pu¡in), brandurile Honda Civic, Toyota Prius, Chevrolet Malibu sau Ford Escape,
formeazå deja o categorie aparte de ofertå, iar publicul le acordå un interes în cre¿tere. De ce? Fire¿te,
datoritå consumului substan¡ial diminuat de combustibil ¿i pre¡urilor atractive. Ca întotdeauna avantajele
sunt balan¡ate de servitu¡i specifice, care tempereazå entuziasmul ini¡ial: hibridul electric pune problema
bateriilor  care încå nu oferå, din punct de vedere tehnologic, o solu¡ie pe deplin satisfåcåtoare. Masa
proprie, capacitatea, dimensiunile ¿i manevrabilitaea „coloanelor” de baterii constitue, deocamdatå, tot
atâtea probleme pentru lini¿tea ¿i comfortul posesorului de ma¿inå hibridå. Astfel, o coloanå de 16Kwh
cântåre¿te 175 Kg, este scumpå ¿i nu poate fi utilizatå decât la 50% din capacitate, deoarece descårcarea
completå îi diminueazå dramatic durata de via¡å.

În Statele Unite, Agen¡ia pentru Protec¡ia Mediului Înconjuråtor (EPA) finan¡eazå  la Ann Arbor MI,
cercetåri pentru realizarea unei noi tehnologii de reducere a consumului de carburan¡i a vehicolelor utilitare.
In cazul respectiv, obiectul ¡intå al programului este flota  camioanelor de distribu¡ie a UPS care dispune,
pentru întreg teritoriul american, de 73500 de unitå¡i – camioane standard de 5,5t. Ideea de bazå a
programului este ob¡inerea de economii semnificative de combustibil pe seama recuperårii de energie utilå
consumatå. Pentru atingerea acestui scop, se recurge la un fluid hidraulic care realizeazå stocarea ¿i
reutilizarea energiei de frânare. Ca majoritatea noilor tehnologii ¿i aceasta nu este necunoscutå: EPA a construit
¿i experimentat hibrizi hidraulici încå de la începutul deceniului 8 al secolului trecut. ¿eful Departamentului
de Tehnologii Avansate al EPA, Charles Gray Jr., este de pårere cå  tehnologia poate deveni solu¡ia finalå în
fa¡a alternativelor cum sunt Motoarele HCCI (sarcinå omogenå ¿i aprindere prin compresie).

De¿i n-are  legåturå  cu trac¡iunea hidraulicå hibridå, meritå så men¡ionez  câte ceva despre acestå
solu¡ie. Motorul (HCCI) reprezintå unica solu¡ie constructivå care permite, în timpul func¡ionårii, schimbarea
modului de aprindere prin scânteie (Motorul Otto) cu cel prin compresie (Motorul Diesel)! Numai atât! Cu
ceva modificåri minore pe hard ¿i desigur, softul adecvat! Comutarea se ob¡ine devansându-se închiderea
valvelor de evacuare la comandå, ceea ce determinå reten¡ia unei cantitå¡i suplimentare de cåldurå în cilindru.
La urmåtoare curså a pistonului, presiunea finalå de compresie va fi considerabil mai mare, iar combustibilul
injectat sub formå de spray sau multijet, se va aprinde rapid („bang”) ¿i va arde complet. (Spre deosebire de
aprinderea prin scânteie, la care arderea este neuniformå, propagându-se în interiorul cindrului sub formå
de front de flacårå).

Avansul tehnologic, rezultå  din „stilul” Diesel, cu combustie rapidå completå, dar la presiuni relativ
mai scåzute ¿i arderea „rece” a benzinei în cilindru. Senzorul de presiune din interiorul acestuia va permite
computerului så adapteze continuu sprayul de combustibil ¿i deschiderea/închiderea supapelor, în func¡ie
de temperaturå, presiune atmosfericå, umiditate ¿i natura combustibilului. Motoarele care aplicå acest
principiu sunt mai u¿oare ¿i mai pu¡in poluante. Practic, aprinderea prin scânteie este preferatå pentru
acceleråri ¿i viteze mari, iar cea prin compresie pentru viteze reduse ¿i ralenti-uri. Motoarele care aplicå
principiul sunt mai u¿oare ¿i mai pu¡in poluante (emisiile de oxizi de azot ¿i noxele specifice).

Revenind la trac¡iunea hidraulicå hibridå, trebuie amintit cå la Salonul Auto din Detroit 2002,  Ford a
prezentat un model „F – 350 Tonka concept”, construit pe acest principiu. Dar.... „cash became tight and
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the program was abandoned”. Simpatic mod de amintire a unei realitå¡i neplåcute, nu-i a¿a?
Totu¿i, seria hibridå a fost continuatå cu Eaton, Navistav ¿i UPS, în scopul reducerii consumului de

combustibil al flotei camioanelor maron de distribu¡ie.
Dar, så vedem cum func¡ioneazå sistemul (în legåturå ¿i cu schema de hidraulicå de principiu  -

desfå¿uratå - prezentatå mai jos ):

Un motor Diesel  (MD) de 175
CP ac¡ioneazå o pompå hidraulicå
(P) care debiteazå fluidul în
acumulatorul de energie (ACH).
Acesta stocheazå, la presiunea
nominalå (350 b), o energie în valoare
de 0,68 Kwh, pe care o poate ceda
integral în sistem. Acumulatorul este
construit din materiale compozite
(fibrå de carbon) ¿i are capacitatea
utilå 220 x1800 mm.

Prin intermediul grupurilor de
reglare a vitezei (GRV 1-2), fluidul
hidraulic ajunge la pompele axiale
reversibile (PAR 1-2) montate pe axa
spate ¿i ac¡ioneazå ro¡ile motrice,
realizând astfel propulsia  camionului

Sunt intercalate, de asemenea,
douå comutatoare pentru trecerea în
regim de frânare, (CRF 1-2) când are
loc recuperarea energiei cinetice
eliberate de masa vehicolului aflatå
sub efectul accelera¡iei negative.
Energia  recuperatå, este stocatå în
acumulatorul ACH. Practic,
elementul cheie al construc¡iei sunt
pompele axiale care îndeplinesc în
mod reversibil, cele douå func¡ii
principale (succesive) ale sistemului:
consumator ¿i generator de energie:

în regim motor  transformå energia poten¡ialå a fluidului sub presiune în energie cineticå, generând
cuplu mecanic, iar în regim de frânare transformå energia cineticå a masei camionului în energie poten¡ialå,
pompând fluid sub presiune în acumulator. Acest tip de pompe sunt realizate ¿i folosite la utilajele agricole,
dar EPA a reu¿it så le ridice randamentul de la 86-87% pânå la 95%, datoritå programårii complexe la
func¡ionarea pe autovehicol. Ele sunt foarte performante, la 117 cmc cilindree, reu¿ind så dezvolte o putere
de 330 CP  ¿i cuplu de 570 Nm (fiecare), pentru o presiune a fluidului de alimentare de 350 b. Sunt proiectate
pentru o duratå de via¡å de cel pu¡in 500000 Km ¿i au o maså proprie de 55 Kg.

Så vedem acum care sunt avantajele oferite de sistem. Dat fiind algoritmul de func¡ionare, el este
evident avantajos pentru „stop and go drive” (porniri/opriri),  cu pondere de 40 % în exploatarea camioanelor
flotei UPS, a cåror vitezå de serviciu este de max. 70 Km/h. Cu o încåcåturå utilå de 10 to (max) ¿i la o
vitezå de 45 Km/h, camioanele consumå o energie cineticå de 0,26 Kwh. La o oprire hibridul hidraulic
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poate recupera 70 % din aceastå valoare. Prin compara¡ie, hibridul electric reu¿este numai 25 %.
Un alt avantaj rezultå din lipsa legåturii mecanice dintre motor ¿i ro¡ile motrice. Deoarece tura¡ia

motorului ¿i sarcina sa nu au nicio legåturå cu viteza de deplasare a vehicolului, motorul func¡ioneazå
exclusiv pentru men¡inerea presiunii din acumulator între limitele programate. În timpul în care presiunea
se påstreazå între aceste limite, motorul nu func¡ioneazå, ceece genereazå economie de combustibil.

Practic, în timpul manevrelor de încårcare/descårcare sau parcare, camioanele pot parcurge aproape
1 km fårå motor, pe baza energiei acumulate de cåtre fluidul hidraulic. La conducere, camionul UPS se
comportå surprinzåtor de bine la viteze mici; la fel ca la hibrizii electrici pentru pasageri, motorul porne¿te
la atingerea unei viteze de 20-22 Km/h, chiar ¿i în cazul unor demaraje mai agresive. Toate aceste date
preliminarii au fost recoltate din încercårile unui proptotip construit de EPA. Pe baza lor, se estimeazå cå
economiile la combustibil ¿i cheltuieli de între¡inere, vor permite recuperarea costurilor suplimentare de
construc¡ie – 7000 $ - la cei 50000 $, costul actual, în cca. trei ani de exploatare. În prezent se aflå în curs
de finalizare un lot experimental compus din 7 exemplare, care urmeazå a fi supuse încercårilor ¿i verificårilor
complexe, pe parcursul acestui an.

Pentru acceptarea sistemului la transportul de pasageri, mai trebuie rezolvate unele probleme cum
sunt: depå¿irea masei proprii (de 5,5 to) a camioanelor, precum ¿i nivelul de sgomot ¿i vibra¡ii, care trebuie
redus la nivelul admis în standardele respective. Scopul final, de altfel firesc al cercetårilor EPA, constå în
aplicarea de cåtre partenerii såi, a rezultatelor pentru produc¡ia de maså. În acest scop, o flotå dedicatå –
cum este cea a UPS – este foarte utilå deoarece este conduså centralizat ¿i monitorizatå complet. Realizarea
saltului la vehicolele pentru pasgeri necesitå o re¡ea na¡ionalå de service pe specficul sistemelor hidraulice.
Ceeace necesitå  investi¡ii ¿i timp. Cu toate acestea, EPA a realizat un model hidraulic, pornind de la un
autoturism Ford Expedition, pentru a demonstra cå tehnologia se preteazå la fel de bine ¿i pentru aplica¡iile
cu regim mai u¿or de lucru. Rezultatele au fost spectaculoase, economia de combustibil realizatå cu modelul
ajungând pânå la  85 % ! (Ce-i drept, o mare parte a acestui rezultat s-a datorat schimbårii motorizårii de
5,4 litri-V8 cu 1,9 litri-VW D.) Chiar ¿i a¿a, rezultatele sunt considerate promi¡åtoare în perspectiva trecerii
la produc¡ia de maså.

Pentru încheiere, trebuie så-mi mårturisesc speran¡a cå tema prezentatå va fi bine primitå de cåtre
colegii-cititori. Pe de o parte, pentru cå se înscrie pe trendul mai recent adoptat ¿i reconfirmat privind
tematica revistei, iar pe de alta, pentru cå se referå la obiectul a  douå dintre specialitå¡ile noastre (de acum
aproape 50 de ani!) ¿i anume Ma¿inile Termice ¿i Ma¿inile Unelte. Cum dintotdeauna „termi¿tii” s-au
comsiderat cu „mo¡” mai mare decât ceilal¡i mo¡a¡i, mi-a fåcut plåcere så gåsesc o aplica¡ie... comunå! ¿i
– apoi, fie-mi cu iertare, ce am fåcut cu pasiune ¿i plåcere o via¡å ’ntreagå, nu se vindecå ¿i nu se uitå a¿a
u¿or !

Post Scriptum.
ªtiu eu un „termist convertit” care o så må  „înfulece” pe nemestecate ! Oricum, trebuie så-mi asum

riscul, nu-i a¿a?
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1939 – 2009
Nae Enescu

Cedând unui impuls de curiozitate, am numårat în
catalog pe cei care au på¿it sau se pregatesc pentru
intrarea in al 71 – lea an de via¡å, în anul de gra¡ie
2009. Rezultat: 40 – 7. Tråiascå cei 33; Dumnezeu
så-i odihneascå în pace pe cei 7. Så speråm cå
“inventarul” va råmâne a¿a mult timp de acum încolo!

Ce înseamnå 70 ani pentru eternitate? Mai nimic,
sau a¿ zice “un infinit mic”. Poate vå intreba¡i: ce i-a
venit lu’ åsta så scrie asemenea bazaconii!? Nostal-
gia dom’le, asta este... Regrete pentru timpul scurs?
Så vedem...

Fiecare dintre cei 33 de colegi care încå våd lu-
mina soarelui, din cei 40 porni¡i pe drumul vie¡ii dupå
absolvire, vedem via¡a în mod diferit, a¿a cå må voi
referi la mine, pentru cå tot m-am apucat de scris, la
îndemnul repetat al lui Mirel Vanca, ardeleanul
nostru hotårât så-¿i ducå sarcina primitå de
“comitetul central” al asocia¡iei spre noi victorii ale
“foii noastre de suflet, minte ¿i literaturå”! De altfel
îmi este ¿i fricå så tårågånez lucrurile, pentru cå
ardelenii å¿tia au ¿i bri¿cå, a¿a cå mai ¿tii ce se poate

întâmpla...!?
Revenind la vremurile de azi, cred cå to¡i sim¡im

sabia lui Damocles undeva deasupra capului. Poate
cå nu ne mai preocupå ce a fost în “negura trecutului”
nostru, dar suntem îngrijora¡i pentru “noul viitor de
aur” al omenirii. Foarte mul¡i dintre noi suntem
conecta¡i la e-mail, de unde aflåm cå dacå vom
ajunge în 2012 vom avea ¿ansa så tråim un nou
început spiritual. Nu ar fi de mirare ca acest început
så-l apuc în postura de spirit…

Poate, dupå începutul åsta aiuristic, ve¡i zice cå
am plecat cu sorcova. Sper så nu fie a¿a, de¿i asta

sunå a autoîncurajare!
Scriam în numårul trecut

despre ¿coala noastrå care “a
luat-o la vale”. A¿teptam ca
noul ministru al
învå¡åmântului, actuala
noastrå “doamnå rector”, så
punå lucrurile la punct. Se
pare cå m-am în¿elat, ¿i nu
numai eu... Ca så reducå
gradul mare de încårcare a
elevilor de liceu, a anun¡at cå
va reduce cu 3 numårul de ore
de ¿coalå, dintre care una
este... ora de sport. Normal ar
fi fost så propunå “perierea”
programelor ¿colare de tot
lestul de cuno¿tin¡e
nefolositoare, dar se pare cå
la asta se opune ¿i o bunå
parte dintre profesori, care-¿i

våd periclitat numårul de ore pe baza cårora li se
formeazå norma ¿i pentru care iau salariu. Dacå s-
ar reduce programele analitice s-ar putea reduce ¿i
numårul de ore, dar ar însemna un numår mai mic
de profesori pentru acoperirea materiilor ¿i asta nu
convine preopinen¡ilor.

Am våzut cartea de matematicå pentru clasa a 9-a
a nepo¡ilor mei ¿i m-am îngrozit. Spre exemplu, noi
am fåcut progresiile aritmeticå ¿i geometricå în
primul an de Politehnicå. Ei le fac în clasa a 9-a
într-un mod complicat, iar ceea ce m-a  mirat au fost
aplica¡iile, care de fapt sunt ecua¡ii care con¡in ca
necunoscute termeni ¿i sume ale unor progresii
aritmetice sau geometrice.

Care este reversul suprasolicitårii elevilor? Nu
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N.R. Imagini din examene de doctorat.
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mai înva¡å, nu-¿i fac temele ¿i se bazeazå pe metodele
din totdeauna ale ¿colarilor: copiatul. Så mai spun
cå suferå ¿i bugetul pårin¡ilor care trebuia så punå
(pe baza acestuia) umårul la absolvirea liceului de
cåtre odrasle ¿i trecerea examenului de bacalaureat.
Din cauza asta avem studen¡i în anul I care au
probleme la aducerea frac¡iilor la acela¿i numitor,
calculul ariilor unor figuri geometrice simple, gåsirea
solu¡iilor ecua¡iei de gradul doi etc.

De multe ori må gândesc la “perioada de tristå
amintire” când ¿coala era mai pu¡in supuså
influen¡elor politice sau mercantiliste de tot felul, a¿a
cum se întâmplå acum.

Parcå ziceam cå må voi ocupa de starea
sufleteascå a unui septuagenar, dar am “luat-o pe
aråturå” cu problemele ¿colii. Apropo, m-am pregåtit
pentru joia viitoare cu ceva lichid pentru crearea unei
atmosfere calde... Luna trecutå a fåcut-o Dan
¿tefånescu ¿i a fost bine pentru toatå lumea, inclusiv
pentru doamne. Adevårul este cå întâlnirile noastre
nu pot fi înlocuite cu altceva mai bun pentru psihicul
nostru de perpetuu tineri. Când mai aud la radio sau
TV despre ce a på¡it “un båtrân” sau “o båtrânå” de
50 sau 60 de ani, må lini¿tesc. Se pare cå asta este
percep¡ia tinerilor de acum care, pe lângå noile
concep¡ii de via¡å sub umbrela libertinajului, au o
foarte slabå educa¡ie primitå în familie, ¿coalå ¿i...
stradå. Colegul meu de catedrå Sandu Codoban,
fostul “asistent universal” al studen¡ilor de la Sec¡ia
de Avia¡ie, actual pensionar, mi se plângea cå în
diferite situa¡ii este interpelat cu apelativul “tataie”
¿i nu “domnule”. De¿i asta este o manifestare a com-
portamentului societå¡ii noastre necivilizate, i-am
råspuns cå eu nu må supår când på¡esc a¿a ceva,
pentru cå eu chiar sunt tataie. Apropo, Sandu a fost
¿i este celibatar convins.

Sunt momente în care chiar devin melancolic, cum
s-a întâmplat joia trecutå, când, în sala senatului
Politehnicii, s-a prezentat o istorie a vie¡ii ¿i activitå¡ii
a doi mari profesori de Mecanicå: Alexandru
Stoenescu ¿i Gabriela ¿i¡eica (fiica marelui
matematician). Domnul Stoenescu a trecut meteoric
pe la anul nostru, când ne-a impresionat cu modul
såu de predare. Domni¿oarei Ti¡eica i-am fost asistent
trei ani ¿i sunt recunoscåtor memoriei sale pentru
completarea educa¡iei mele ¿i pentru modul original
de prezentare a materiei ¿i în special a problemelor.
Adevårul este cå la cursul ei råmâneam cu gura
cåscatå când mi se releva în¡elesul - prezentat simplu
- al unor teorii sau probleme complicate. Ca o
parantezå, subliniez cå aståzi nu prea mai gåse¿ti
profesori care så se facå u¿or în¡ele¿i când predau
cursul. De ce? Mai întâi cå fiecare a încårcat mate-
ria cu chestii bombastice, pentru a se “da mare”.
Apoi, pentru cå a¿a då bine ca un cadru didactic så
fie admirat ¿i în acela¿i timp temut de studen¡i. Asta
are legåturå (pentru unii) cu sporirea veniturilor în
urma examenelor...

Dacå încep så-mi readuc în minte momente ale
vie¡ii, observ cå o serie de ani – de  la ob¡inerea
statutului de tatå ¿i pâna la devenirea mea ca socru
– au trecut foarte repede, încât reperele acestor ani
sunt legate de etapele de cre¿tere ¿i formare ca
cetå¡eni a fetelor mele. Dupå ce “pietrele din caså”
au devenit familiste ¿i mame, mi-am mutat aten¡ia
asupra nepo¡ilor ¿i iar am legat existen¡a mea de
cre¿terea lor. Acum ¿tefan ¿i Radu sunt în clasa a 9-a,
iar Maria urmeazå så meargå la toamnå în prima
claså de ¿coalå din via¡a ei.

Sigur, to¡i avem amintiri plåcute, mai pu¡in plåcute
sau triste, dar continuåm så tråim în realitatea zilelor
noastre. Aceste amintiri constituie de multe ori

subiecte de compara¡ie cu
ceea ce mi se întâmplå azi
¿i de multe ori må gândesc
cum a¿ proceda aståzi într-
o situa¡ie asemånåtoare  în
care m-am aflat cu mul¡i
ani în urmå. Dar observ cå
nu mai pot proceda la fel;
experien¡a de via¡å pe care
am dobândit-o, tocmai
datoritå acelor situa¡ii, må
trage de mânecå så fiu mai
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re¡inut în reac¡ii ¿i så nu uit care este statutul
pe care mi-l conferå vârsta. Sunt mult mai pu¡in
expansiv, nu mai reac¡ionez violent la jigniri
sau comportåri necorespunzåtoare ¿i a¿a
lucrurile nu mai iau întorsåturi nedorite.
Recunosc cå råmân cu un gust amar, precum
“tataie” Codoban.

Situa¡ia în care må gåsesc aståzi la poarta
celor 70 de ani må obligå så nu-mi mai fac
planuri pe termen lung, dar så må ocup de
lucrurile curente pe care le am de fåcut ¿i så
tråiesc cât pot de bine ziua de aståzi. De¿i
continui så fiu un semi-optimist, nu må gândesc
prea mult la ce va fi mâine. ¥ncerc så må bucur
de prezent, în accep¡iunea strictå a cuvântului. Sigur,
må gândesc så mai fac o excursie în stråinåtate, a¿a
cum a zis Dalai Lama, în locuri în care nu am fost
vreodatå, dar astea sunt ni¿te gânduri ¿i nicidecum
planuri.

Anul åsta, în mod normal voi ie¿i la pensie, dar
n-am så må pot despår¡i de ¿coalå. Pot continua
activitatea ca profesor consultant, mai ales cå am
înscri¿i un numår destul de mare de doctoranzi. ¿i,
cine ¿tie, poate må apuc de scris: calea este deschisa
de colegul ¿i prietenul meu Mirel Vanca. Dar era så
uit: voi avea trei elevi în “câmpul ¿colii” ¿i poate
voi continua så må descurc în compania stufoaså a
materiilor ¿colare...

Zilnic fac cu sârg rondul e-mailului
nae_enescu@yahoo.com, unde må a¿teaptå o mul¡ime
de mesaje. ¥n februarie s-a realizat un record absolut:
154 mesaje într-o zi ¿i jumåtate. Fusesem plecat la
Cernavodå la o serie de måsuråtori de vibra¡ii la
turbogeneratoare ¿i la
întoarcere m-am repezit la
calculator. Desigur, le-am
parcurs pe toate, dar mi-a
luat ceva timp. Må bucurå
sincer mesajele colegilor
no¿tri ¿i, dupå con¡inutul
acestora, îmi dau seama ¿i
de starea lor de normalitate
într-o lume anormalå. ¥mi
mai descre¡esc fruntea ¿i
visez la locuri ¿i situa¡ii pe
care nu le pot întâlni în
realitate... Dar, visele sunt
ale mele ¿i nu este un påcat

cå le mai pot avea...
Nu întotdeauna primesc ve¿ti îmbucuråtoare, a¿a

cå må întristeazå unele mesaje care inerent prezintå
o situa¡ie de boalå sau mai råu... Atunci må rog
pentru binele celui care mi-a trimis un astfel de mesaj
¿i a¿a må lini¿tesc.

Primesc multe mesaje privind situa¡ia politicå,
economicå ¿i de altå naturå, cu desfå¿urarea unor
evenimente publice sau sociale. Recunosc sincer cå
nu må impresioneazå în måsura în care eu nu pot
aduce nici o modificare a cursului evenimentelor. Asta
este, iar implicarea noastrå publicå, în actuala stare
politicå din România, nu are niciun efect. Astfel,
råspund unor colegi care se întrebau de ce nu ne
implicåm în via¡a publicå din ¡ara noastrå. Råspunsul
este: d-aia, pentru cå aici jocurile sunt fåcute. Poate
trebuie så treacå ¿i la noi douå genera¡ii pentru ca
ceva så se schimbe, ca pe vremea lui Moise!

S-auzim de bine!
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C O N T I N U I T A T E

Radu Stoian

Încerc, în acest articol, så descriu aspectele mai impor-
tante din via¡a unor colegi din promo¡ia mecanicilor ’61,
care au marcat prin activitatea ¿i personalitatea lor istoria
promo¡iei noastre.

Dupå sus¡inerea examenului de stat, unii dintre noi
am efectuat timp de douå luni stagiul militar la compania
de tancuri din cadrul regimentului de infanterie din
Topraisar, iar la începutul toamnei ne-am råspândit la
întreprinderile unde am primit reparti¡ie din partea unei
comisii ministeriale. Cei mai buni dintre noi au avut privi-
legiul så-¿i continue activitatea, în calitate de asisten¡i
universitari, în Politehnicå, alåturi de dascålii lor.

Mai mul¡i dintre colegii no¿tri ¿i-au fåcut timp ¿i au
publicat, în foaia de suflet sau în cartea albastrå, articole
privind via¡a lor. Radu Mihalcea a reu¿it så facå din
articolul såu o lucrare literarå. Sper ca acest lucru så îl
mai facå ¿i al¡i colegi, pentru cå to¡i au ceva de spus
dupå mai bine de 70 de ani de via¡å.

Se apropie o întâlnire jubiliarå: aniversarea în anul
2011 a 50 de ani de la terminarea facultå¡ii. A¿ fi extrem
de bucuros, dacå în cartea ro¿ie (cum inten¡ioneazå så-i
facå coperta prietenul Adrian Popa) vor fi publicate
materiale autobiografice ¿i de cåtre colegii Bone Stan,
Borlan Titus, Dinescu Dan, Drågånescu Florin ¿i Moise
Marin. Am vorbit cu ei, recent, ¿i i-am rugat så scrie
despre evenimentele mai interesante din via¡a lor.

Bone Stan mi-a comunicat cå va încerca så publice în
revista noastrå cel pu¡in patru articole cu con¡inut
autobiografic. Îi sugerez så acorde articolelor sale titlul
„Vaporul lui Bone”.

Titus Borlan a primit  reparti¡ie la I.P.Bucure¿ti, unde
a fost angajat ca preparator ¿i asistent universitar la
catedra de utilaj chimic conduså de profesorul universitar
Renert Mihai. Peripe¡iile lui prin via¡å, începând cu
perioada studen¡iei, când a stat la cåminul 303, sunt
extrem de interesante. Renun¡area la cariera universitarå
¿i op¡iunea sa de a deveni proiectant la IPROCHIM
Bucure¿ti, sunt evenimente care  trebuie relatate ¿i
publicate în revistå.

Iar colegul ¿i prietenul Drågånescu Florin a avut o
carierå universitarå de excep¡ie.

Moise Marin, sau macaragiul nostru, cum i-a spus în
glumå Dumitru Constantin, Calipso, a revenit în mijlocul
nostru joi 29 ianuarie a.c. De ce i-a spus macaragiul, voi
explica în continuare. Marinicå Moise a lucrat o perioadå

importantå din via¡a lui la ISCIR. Specialitatea, pe care
a îmbrå¡i¿at-o încå de pe båncile facultå¡ii, când la
examenul de diplomå a prezentat proiectul pentru un pod
rulant cu sarcina de 400 tone, a fost aceea de a se ocupa
în cadrul ISCIR de autorizarea mijloacelor de ridicat,
domeniu care include ¿i macaralele.

Seara petrecutå cu Marinicå Moise la restaurantul Select
mi-a oferit prilejul så aflu lucruri interesante din via¡a
lui. Descrierea episodului, în care fiica lui Iuliana, la
terminarea liceului, a luat decizia de a da examen la
Institutul de Artå Teatralå I.L.Caragiale, concuren¡a
acerbå de 21 candida¡i pentru un loc ¿i cum a reu¿it ea så
ajungå una din actri¡ele de top de pe scena Teatrului
Na¡ional din Bucure¿ti, sper så fie descrise cu farmec de
Marin Moise în revistå.

Ultimul coleg cu care am discutat la telefon ¿i cu care
m-am întâlnit în cartierul Drumul Taberei, unde avem
amândoi re¿edin¡a, este Dinescu Dan. El este încå în
activitate; are func¡ia de pre¿edinte al Consiliului de
Administra¡ie al ICPET–GA SA. (institut privatizat, care
este specializat în proiectarea cazanelor cu abur).
Probabil, în luna septembrie, o så renun¡e la serviciu
pentru a beneficia de statutul de pensionar. În momentul
în care se va pensiona, Dan Dinescu va deveni membru
activ în cadrul asocia¡iei mecanicilor ’61 (aceastå
promisiune a fåcut-o fårå nici un fel de re¡inere).

Dupå aceastå divaga¡ie, prin care doresc så atrag
aten¡ia cå este necesar ca fiecare membru al asocia¡iei
noastre så colaboreze activ la foaia de suflet, scriind
articole, trec la subiectul pe care mi l-am propus så vi-l
prezint.

Se apropia toamna anului 1971.  Adrian Popa, inventiv,
nelini¿tit, plin de idei ¿i surprize, a discutat cu mai mul¡i
colegi din promo¡ia mecanicilor ’61, ca så ne întâlnim
pentru a sårbåtori 10 ani de la terminarea facultå¡ii. S-a
hotårât ca masa festivå så fie organizatå în parcul
Herestråu, pe malul lacului, la restaurantul „Herestråu”
(la „ra¡å”).

Mobilizarea s-a fåcut anevoios, la ea aducându-¿i o
contribu¡ie substan¡ialå colega noastrå Rodica Nicolescu.
Cuvântul de ordine, pentru cei contacta¡i, era  så transmitå
mai departe colegilor ale cåror adrese sau numere de
telefon le cuno¿teau, date despre data, ora ¿i locul
întâlnirii.

Petrecerea a fost memorabilå! Nae Fluture, aflat în
plinå ascensiune profesionalå, a mobilizat un reporter de
la revista „Flacåra”. Evenimentul a fost consemnat în
presa de acum 38 ani.

Acela¿i Popa a continuat cu perseveren¡å så ne
mobilizeze în desfå¿urarea diferitelor evenimente, care
s-au succedat în via¡a promo¡iei noastre.

Anul 1976, când promo¡ia noastrå a aniversat 15 ani
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de la terminarea facultå¡ii, nu putea fi ratat de Adrian
Popa. Împreunå cu Rodica Nicolescu, folosind filiera
utilizatå cu 5 ani în urmå, au mobilizat colegii pentru
întâlnirea ¿i masa festivå. Evenimentul din 1976 a fost
sårbåtorit la restaurantul UGSR (Uniunea Generalå a
Sindicatelor din România) amplasat pe malul lacului
Floreasca. Adrian a apelat la cumnatul såu, care lucra
la U.G.S.R., ca masa festivå så fie organizatå la cel mai
ridicat standard posibil pentru perioada respectivå.

Anii zboarå, se apropie 1981: 20 de ani de la
terminarea facultå¡ii. O cifrå importantå în via¡a
mecanicilor ’61, nu-l pot låsa indiferent pe Adrian Popa.

Rodica Nicolescu ¿i Gigi Dumitrescu se implicå cu
entuziasm în mobilizarea colegilor, astfel ca prezen¡a la
aceastå întâlnire så fie cât mai mare. Adrian Popa, cu
sprijinul colegilor care lucrau la Politehnicå, unii dintre
ei promova¡i la rang de conferen¡iari, a stabilit pentru
prima datå ca întâlnirea så aibå loc într-un amfiteatru
din cadrul I.P. Bucure¿ti.

Emil Dumitrescu, lector la catedra Rezisten¡a
Materialelor, l-a rugat pe magistrul såu, profesorul
universitar Gh. Buzdugan, så ia parte la întâlnire. Dupå
întâlnirea prelungitå din fa¡a Politehnicii, mecanicii ’61
sunt invita¡i så ia loc în båncile amfiteatrului APA.
Emo¡iile revederii au fost mari. Strângeri de mâini,
îmbrå¡i¿åri, discu¡ii prelungite privind cariera
profesionalå pe care fiecare dintre noi o abordasem cu
entuziasmul specific vârstei. Profesorul universitar
Gheorghe Buzdugan, cu calmul såu imperturbabil, a
strigat catalogul. ¥n anul 1981 nu trecuse în cele ve¿nice,
decât un singur coleg, Popescu Dan Valentin. Masa festivå
a avut loc la restaurantul Parc de pe malul lacului
Herestråu.

Cea de a 25-a aniversare din anul 1986, a fost pentru
Adrian Popa un prilej nou pentru a convoca colegii la
întâlnire. Pentru aceastå aniversare a publicat un „Re-
member” pe un format A3, care cuprindea catalogul
promo¡iei cu foarte multe spa¡ii albe, adicå adrese pe care
nu le mai cuno¿team.

Mai mul¡i colegi din promo¡ia noastå au considerat
cå se pot realiza mult mai bine în ¡årile din Vestul Europei
sau peste ocean, în America, Canada ¿i Australia. Doi
dintre colegi nu au mai suportat restric¡iile impuse de
regimul comunist ¿i au emigrat în Israel. Aceia¿i
atmosferå însufleitå la întâlnirea mecanicilor din curtea
I.P.B. ¿i din amfiteatru A.L.A.; s-au fåcut poze, mul¡i dintre
noi au notat adrese ¿i numere de telefon, ca så putem
comunica ulterior.

Profesorul Gheorghe Buzdugan, cu aceea¿i ¡inutå
impunåtoare, a strigat catalogul. S-a oprit de fiecare datå
când fostul student se ridica ¿i spune prezent. Profesorul
îl întreabå cu blânde¡e unde lucreazå, dacå este cåsåtorit
¿i dacå are copii. Majoritatea  eram realiza¡i din punct
de vedere profesional la cel mai înalt nivel ¿i aveam o
via¡å de familie armonioaså cu doi sau trei copii, care
mergeau la ¿coalå. Surpriza care a urmat dupå festivitatea
din amfiteatru a fost de propor¡ii. A intrat în scenå, în
calitate de maestru de ceremonii, Bone Stan.

Colegul Bone Stan, m-a uimit totdeauna cum reu¿ea
så memoreze cu u¿urin¡å deschideri ¿i partide de ¿ah
jucate de marii mae¿trii interna¡ionali. Cariera
profesionalå a început-o la NAVROM Giurgiu. S-a
eviden¡iat, din primii ani, datoritå cuno¿tin¡elor temeinice
însu¿ite în anii studen¡iei ¿i a modului în care s-a implicat
în rezolvarea problemelor dificile din întreprindere. ¥l las
pe el så ne  prezinte amånunte despre vremurile de început



12 MECANICII’61 POLIBUC uu     Nr. 4  •  martie 2009

din cariera lui, succesele repurtate împreunå cu un alt
coleg, Pârvånescu Iuliu, în domeniul execu¡iei unor
motoare termice folosite în industria navalå ¿i modul în
care a urcat scara ierarhicå a întreprinderii în care lucra
cu o pasiune debordantå.

Conducerea Ministerului Transporturilor nu a råmas
indiferentå ¿i la 1 octombrie 1979, Bone a fost numit di-
rector general adjunct al grupului de exploatare flotå ¿i
porturi Giurgiu, grup  cunoscut sub denumirea de
NAVROM Giurgiu. De la el am aflat câteva date tehnice
privind întreprinderea conduså de el, timp de 26 de ani,
cu o mânå de fier ¿i o minte inventivå, care nu a admis cå
sunt limite care nu pot fi depå¿ite.

NAVROM Giurgiu a avut 5000 de salaria¡i, dintre care
3000 erau navigatori. În subordinea tânårului director
general erau 15 porturi dunårene ¿i o flotå compuså din
500 nave, care reprezentau 70% din totalul navelor de
transport fluvial. Cu navele din dotare realiza un volum
important din transportul mårfurilor exportate de
România pe Dunåre sau cele importate.

Stan Bone în prezent este pensionar; el are preocupåri
în domeniul cultivårii legumelor ¿i în domeniul viticol
(pelinul preparat de el din podgoria proprie este
inegalabil, datoritå unor secrete numai de el ¿tiute). Sper
¿i îl rog pe aceastå cale, så nu uite så scrie pentru revista
noastrå, întâmplåri petrecute în perioada studen¡iei,
meciurile de ¿ah sus¡inute în prima echipå a I.P.B.,
cumpåna din Anul III când era curtat intens de
conducåtorul clubului de ¿ah Dinamo Bucure¿ti ¿i anii
de manager la NAVROM Giurgiu.
   A¿a cum am men¡ionat, Bone ne-a oferit surpriza unei
excursii de trei zile petrecutå pe motonava Olteni¡a, de
neuitat!
  Au urmat mai multe întâlniri la Giurgiu, care mai de
care mai reu¿ite, beneficiind de organizare impecabilå.

Så nu uitåm cå înainte de 1990 erau restric¡ii ¿i
dificultå¡i mari în ceea ce prive¿te organizarea unor
întâlniri, continuate cu mese îmbel¿ugate. Sper ca Bone
så desconspire modul în care reu¿ea så asigure mâncare
¿i båuturå de cea mai bunå calitate, pentru un numår
atât de mare de participan¡i. Oare prin chefurile prelungite
pe navele de croazierå puse la dispozi¡ia mecanicilor’61
Bone nu-¿i periclita func¡ia de conducåtor al NAVROM
Giurgiu? Sunt secrete pe care numai el le ¿tie dar sper så
le aflåm ¿i noi!

Între timp, devenise o prezen¡å constantå în mijlocul
nostru, „intrusul” Ianculescu Marius sau Jimi, dupå
porecla ce l-a fåct renumit. Pentru majoritatea dintre noi,
care nu ¿tiu amånunte despre Jimmy, voi încerca eu så le
prezint, în ordine cronologicå.

Jimi s-a nåscut în Bucure¿ti în luna iulie a anului 1935,
în cartierul Grozåve¿ti, pe strada Econom Cezårescu, unde

a ¿i copilårit. A absolvit liceul teoretic Spiru Haret în
1953, an în care a dat examen ¿i a intrat student  la I.P.B.
– Facultatea de Mecanicå. În liceu a îndrågit baschetuul,
sport cåruia i-a dedicat mult timp, poate mai mult decât
era normal. Înainte de a termina junioratul, a fost
promovat în echipa mare a clubului Rapid Bucure¿ti,
participantå la campionatul na¡ional de baschet. În timpul
facultå¡ii, Jimi nu a renun¡at la pasiunea pentru sport.
Anul III, pentru studen¡ii Facultå¡ii de Mecanicå, este un
an de cumpånå, cu examene foarte grele. Promovarea
acestui an asigurå majoritå¡ii studen¡ilor perspectiva de
ob¡inere a diplomei de inginer. Jimi Ianculescu a dat
prioritate pregåtirii sportive. Lupta acerbå, alåturi de
echipele Steaua, Dinamo ¿i Universitatea Cluj pentru
cucerirea laurilor de campion, l-a angrenat pe Jimi excesiv
în pregåtirea sportivå, neglijând studiul temeinic pentru
promovarea examenelor dificile pe care le avea de sus¡inut
la rezisten¡a materialelor ¿i organe de ma¿ini. Jimi, în
mod imprudent, a preferat så plece cu echipa Rapid
Bucure¿ti timp de 30 zile într-un turneu în republicile
caucaziene Georgia, Azerbaidjan ¿i Armenia. Consecin¡a
a fost nefastå, deoarece a capotat la examenele sus¡inute
cu profesorii Gh. Manea ¿i Gh. Buzdugan.

În anul 1958, Jimi a fost reprimit în Politehnicå, stu-
dent în anul III la facultatea de transporturi. A continuat
så joace baschet la clubul Rapid Bucure¿ti, dar cu måsurå,
fårå så mai neglijeze prezen¡a la cursuri ¿i examene.

Eu, împreunå cu prietenul ¿i colegul de grupå Simescu
Alexandru, alias ¿o¿o, ne întâlneam deseori cu Jimi în
sala de sport a cåminului 303. Nea Titi Andreescu,
antrenorul echipei de handbal Politehnica Bucure¿ti,
frunta¿å în campionatul na¡ional, a remarcat calitå¡ile
sportive ale lui Jimi Ianculescu. Dupå mai multe discu¡ii
purtate cu Jimi, l-a convins så se legitimeze în echipa pe
care Nea Titi o antrena. Recompensa pentru efortul depus
ca jucåtor în echipa de handbal Politehnica Bucure¿ti a
fost asigurarea gratuitå a mesei la cantina Buze¿ti.

Dupå terminarea facultå¡ii, Jimi a primit reparti¡ie la
uzina Grivi¡a Ro¿ie, unde, din toamna anului 1962, am
devenit colegi de serviciu. Întâlnirile în trei ¿o¿o, Jimi ¿i
subsemnatul au continuat.

Traiectoria lui Jimi din punct de vedere profesional a
fost interesantå. De la uzina Grivi¡a Ro¿ie s-a transferat
la FANEM, actualul URBIS, construitå pe platforma
industrialå Militari. De la URBIS, gra¡ie unui coleg,
Florea Voinea, cu care am lucrat la uzina Grivi¡a Ro¿ie,
promovat între timp secretar cu probleme economice al
sectorului 1, s-a transferat la CENTROCOP. Pre¿edintele
CENTROCOOP, înainte de 1990, era Paul Niculescu
Mizil. În cadrul CENTROCOOP era vacant postul de
director general la centrala pentru produc¡ie.
Recomandarea prietenului Florea Voinea l-a determinat
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pe Paul Niculescu Mizil så dispunå verificarea dosarului
de cadre a lui Jimi. Tovarå¿ul avea nevoie de un inginer
muncitor, cinstit ¿i priceput; dupå ce a constatat cå Jimi
Ianculescu îndepline¿te aceste condi¡ii, l-a angajat în
func¡ia de director general al centralei.

Ini¡iativa lui Popa de a ne întâlni periodic a ajuns la
urechile lui Jimi. Acesta s-a aråtat interesat de întâlnirile
mecanicilor ’61 ¿i a aderat neoficial la grupul nostru.
Jimi, fire comunicativå, prietenoaså ¿i un om parolist, cu
autoritate la serviciu, a fost adoptat de mecanicii ’61.
Câteva întâlniri pregåtitoare organizate de Popa,
majoritatea în apartamentul colegei mele de grupå,
Corina Firu¡å, dispuneau ¿i de prezen¡a lui Jimi.
Colaborarea cu colegul Dodi Sotir, inginer ¿ef la uzina
Autobuzul Bucure¿ti, a fost extrem de fructuoaså. Cu
autocarele scoase din repara¡ie - acestea aveau program
strict pentru verificåri ¿i rodaj - Dodi Sotir a asigurat
mecanicilor’61 transportul unei excursii memorabile.
Primirea la restaurantul coopera¡iei din comuna Sine¿ti,
motelul Bachus, complexul Cåprioara de lângå Foc¿ani,
masa ¿i cazarea oferite la Odobe¿ti, deplasarea în mun¡ii
Vrancei cu popas prelungit la cascada Putnei, plimbarea
prin sta¡iunea Soveja, sunt momente oferite cu
generozitate de Jimi împreunå cu Dodi Sotir ¿i pe care
participan¡ii la acestå excursie nu le vor uita niciodatå.

Jimi era un dansator de claså, cu o elegan¡å înåscutå.
Alåturi de Nae Enescu, Nelu Calipso Dumitru, Adrian
Popa ¿i Stan Bone erau în tinere¡e cei mai aprigi
concuren¡i pentru câ¿tigarea concursurilor de dans
organizate de mecanicii ’61 la întâlnirile noastre.
Evenimentele din 1989 au dus la pråbu¿irea
CENTROCOOP ¿i, inevitabil, ¿i a pozi¡iei lui Jimi
Ianculescu. Dupå anul 1993, Jimmi,  spirit inovator ¿i
întreprinzåtor, s-a lansat în afaceri private. S-a pensionat
la 58 ani ¿i a început o afacere de anvergurå. În primåvara
lui 1995 se deplasa cu o ma¿inå DAF la Constan¡a.
Telefonic, arvunise cumpårarea unei cantitå¡i mari de
zahår, care fusese aduså cu vaporul în România. Din
Bucure¿ti a plecat foarte devreme, pentru a ajunge în
portul Constan¡a la ora 9 fix. Pe ¿oseaua veche, care face
legåtura dintre Bucure¿ti ¿i Constan¡a, prin Fete¿ti ¿i
Medgidia, în localitatea Ileana, apropiatå de lacul
Sårule¿ti, a avut parte de un accident tragic. Pe ¿osea, o
cea¡å denså împiedica vizibilitatea la mai mult de 10 m.
A fost suficientå o depå¿ire imprudentå ¿i a urmat
ciocnirea cu un TIR;  Jimi a suferit leziuni grave. Dupå
¿ase luni de luptå pentru supravie¡uire Jimi ne-a påråsit.
A råmas în urma lui so¡ia îndureratå, Estera Ianculescu,
absolventå a I.P.B. facultatea metalurgie promo¡ia 1963
¿i doi båie¡i. Copiii familiei Ianculescu au cålcat pe urmele
pårin¡lor ¿i au absolvit, cel mare facultatea de electronicå,
iar mezinul automatica din cadrul I.P.B.

Via¡a merge înainte, iar rela¡iile, prietenia dintre
membri Asocia¡iei Mecanicilor ’61 continuå. Revolu¡ia
din decembrie 1989 a deschis orizonturi noi în via¡a
românilor. Grani¡ele au fost deschise, libertatea de
circula¡ie ¿i exprimare au fost garantate de noua
conducere a statului instauratå în România începând cu
anul 1990. Colegii din stråinåtate au început så revinå în
România la rude ¿i prieteni. Noi cei care am refuzat så
påråsim România am început så cålåtorim. Adrian Popa,
ajutat de harnicele colege Rodica Nicolescu, Gigi
Dumitrescu ¿i Corina Firu¡å, au fåcut o mobilizare
extraordinarå a mecanicilor ’61, pentru întâlnirea
prilejuitå de cea de a 30-a aniversare de la terminarea
facultå¡ii. Întocmirea catalogului cu mecanicii ’61 s-a
fåcut cu îmbunåtå¡iri majore fa¡å de cel existent în 1986.
Spa¡iile albe, necompletate pentru colegii din stråinåtate,
au dispårut în propor¡ie de 90%. Întâlnirea prilejuitå de
cea de a 30-a aniversare a promo¡iei mecanicilor ’61 a
fost emo¡ionantå ¿i cople¿itoare. În fa¡a I.P.B., încå de la
ora 9 au început så vinå participan¡ii. Întâlniri ¿i revederi
emo¡ionante. Mul¡i dintre noi nu ne-am recunoscut. Era
normal! Cei 30 de ani de via¡å au produs în fizionomia ¿i
fizicul nostru schimbåri importante. În amfiteatru,
profesorul Buzdugan a strigat catalogul. Dupå ce am fåcut
foarte multe poze, unele se regåsesc în cartea galbenå,
am plecat cu autocarul sau cu ma¿ini proprii la Giurgiu.
Acela¿i inventiv ¿i neobosit Popa ¿i so¡ia sa, Lucia, ne-
au mai oferit o surprizå. Autocarul a fåcut un popas pe
malul râului Dâmbovi¡a, la mânåstirea Radu Vodå. Un
preot a ¡inut o slujbå de pomenire ¿i a sfin¡it platoul cu
colivå pregåtit de Luci Popa, în memoria colegilor
dispåru¡i dintre noi. Bravo Adriane ! Bravo Luci ! Vå rog
så repeta¡i slujba de pomenire a colegilor pleca¡i dintre
noi ¿i în 2011.

Cele câteva zile petrecute la Giurgiu sub auspiciile
amfitrionului Stan Bone, mesele copioase oferite de gazdå,
båuturile diverse ¿i de calitate, plimbarea cu motonava
pe Dunåre ¿i pozele fåcute, vor råmâne cu siguran¡å în
memoria noastrå. Nu doresc så fac comentarii mai multe
despre întâlnirile noastre din anii 1991 ¿i 1996 pe
motonavele “amiralului” Stan Bone. A¿tept ca el så se
dezlån¡uie ¿i så scrie cum a organizat acele petreceri.
   Prezen¡a la întâlnirile din 1991 ¿i 1996 a unor dascåli,
pe care i-am avut profesori în timpul studen¡iei, atestå
spiritul organizatoric al colegilor Adrian Popa ¿i Nae
Enescu.

Aniversarea a 40 de ani de la terminarea facultå¡ii a
avut loc în condi¡ii excep¡ionale în toamna anului 2001.
Cu aceastå ocazie Adrian Popa a redactat cartea galbenå,
care, câ¡iva ani, a fost ghidul nostru în rela¡iile inter-
colegiale. Despre întâlnirea de la I.P.B. din strada Polizu,
ultima la care a participat profesorul de rezisten¡a
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materialelor Gh.Buzdugan, deplasarea la Giurgiu ¿i zilele
petrecute pe una din motonave, am så-l rog încå odatå pe
Bone Stan, så scrie amånun¡it.

La întâlnirea din 2001 pe motonava pe care am
petrecut clipe de neuitat, s-a hotårât så fie depus la
judecåtoria sectorului 6 un memoriu, prin care solicitam
ca Asocia¡ia Meanicilor ’61 så fie înregistratå în mod
oficial. Rodica Nicolescu a participat la judecåtoria
sectorului 6 la câteva termene, ocazie cu care a råspuns
la întrebårile judecåtorului ¿i a adus completårile cerute
de instan¡å.  Dupå trei luni de la data introducerii ac¡iunii,
judecåtoria sectorului 6 s-a pronun¡at ¿i în încheiere a
oficializat Asocia¡ia Mecanicii ’61 în registrul funda¡iilor
¿i asocia¡iilor. Aceastå asociere, în care rolul principal l-au
avut Nelu Dumitru Calipso, împreunå cu Stan Bone ¿i
Adrian Popa, viza ac¡iuni cu båtaie mai lungå. Prima

dintre aceste ac¡iuni a fost plimbarea cu motonava Carpa¡i
timp de 10 zile pe Dunåre. Plecarea din portul fluvial
Giurgiu a avut loc pe 2 august 2002. Revenirea în ¡arå a
avut loc pe 12 august, dupå ce am vizitat ora¿ele Belgrad,
Budapesta ¿i Viena. Excursia a costat 39000$, din care
suma de 20000$, respectiv 110$ de persoanå,  a fost
suportatå de mecanicii ’61. Diferen¡a de 19000$ a fost
sponsorizatå în felul urmåtor: 6000$ de colegul ¿i
prietenul Nelu Dumitru Calipso, iar 13000$ de NAVROM
Giurgiu, gra¡ie directorului general, colegul nostru Stan
Bone. Sponsorizarea cu procentul de 48,6% din suma
totalå cheltuitå pentru excursie, a fost posibilå datoritå
faptului cå Asocia¡ia Mecanicii ’61 a fost înregistratå în
registrul funda¡iilor ¿i asocia¡iilor. Despre aceastå

excursie, în timpul cåreia s-a înregistrat ¿i un eveniment
neprevåzut, au scris cu lux de amånunte ¿i într-o notå
pitoreascå colegii George Caragea, Adrian Popa ¿i
omniprezenta în mijlocul nostru, exuberanta Ani Vanca.
Prin sponsorizarea cu 6000$ a croazierei pe Dunåre, Nelu
Dumitru Calipso a demonstrat dragostea fa¡å de colegi
¿i for¡a lui financiarå.

Stan Bone a organizat revelionul din 2005 la bordul
motonavei Steaua Dunårii, ocazie cu care mecanicii ’61
s-au întâlnit ¿i au petrecut legåna¡i de valurile Dunårii
câteva zile, care doresc så fie consemnate în detaliu de
amfitrionul revelionului, pentru a fi publicate în revistå.
    Vârsta ¿i oboseala datoratå unei activitå¡i intense ¿i
laborioase timp de 44 ani, l-au determinat pe Stan Bone
så se pensioneze la 15 aprilie 2005. Ie¿irea lui la pensie
a condus la o diminuare dramaticå a produc¡iei NAVROM

Giurgiu, cu consecin¡a directå: mic¿orarea numårului de
salaria¡i. În aceastå situa¡ie consiliul de administra¡ie al
societå¡ii a intervenit de mai multe ori pentru a-l
determina pe Stan Bone så revinå la cârma conducerii
NVROM Giurgiu. Dar el nu s-a mai întors la serviciu.
Pårerea mea este cå a fåcut bine cå nu s-a reangajat. În
cei aproape 4 ani de când s-a pensionat, el a întinerit.
Stan Bone a pus la punct în comuna Slobozia, din
apropierea municipiului Giurgiu, o gospodårie model,
despre care am citit un reportaj foarte frumos scris de
Mirel Vanca ¿i Adrian Popa în foaia de suflet. Stan Bone
este, de asemenea,  proprietarul unei suprafe¡e de 25 acri
pe care cultivå vi¡å de vie producåtoare (hibrizi franco-
europeni). Vinul rezultat din aceastå vie este zaibårul lui
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Nea Marin, cum este cunoscut în popor. Stan Bone
folose¿te o re¡etå veche, inventatå de greci în antichitate
¿i înnobileazå acest vin cu pelin, vin pe care mecanicii
’61 îl consumå cu multå plåcere la întâlnirile din ultima
joi a fiecårei luni. Felicitåri Stan Bone ¿i mul¡umiri pentru
tot ce ai fåcut pentru noi! Î¡i urez så fii sånåtos ¿i împreunå
cu buna ta so¡ie Adelina, så fii prezent la toate ac¡iunile
mecanicilor ’61.

Adrian Popa, a cårui activitate, la serviciu (încå mai
lucreazå) sau acaså, indiferent cå este la Bucure¿ti sau la
casa de vacan¡å din comuna Cålugåreni, este non stop,
pentru men¡inerea Asocia¡iei Mecanicilor ’61, a editat
primul numår al revistei noastre, în luna ianuarie 2005.

Din luna martie 2005 Adrian Popa coopteazå în
colectivul de redactare a foii de suflet pe Mirel Vanca. În
luna ianuarie 2006,  Adrian Popa o convinge pe Corina
Firu¡å så preia func¡ia de redactor ¿ef al foii de suflet.
Corina Firu¡å, în afarå de sprijinul permanent care l-a
avut din partea lui Adrian Popa, a colaborat fructuos cu
Mirel Vanca ¿i în premierå cu  Radu Gruia, pentru apari¡ia
lunarå a foii de suflet. Ulterior, Corina cople¿itå de
sarcinile curente pe care le avea ca manager al editurii
ALCOOR îl roagå pe Adrian så o degreveze de sarcina
de redactor ¿ef . Încå o datå, mecanicii ’61 dau dovadå
de solidaritate ¿i continuitatea apari¡iei foii de suflet este
asiguratå de noul redactor ¿ef Radu Gruia.

Timp de un an ¿i jumåtate, Radu Gruia se descurcå
impecabil, astfel cå revista apare cu regularitate. Colegii
prezen¡i la întâlnirile lunare, pleacå acaså cu foaia de
suflet, iar posesori de internet o primesc prin po¿ta
electronicå.

 În luna ianuarie 2009 are loc o nouå rocadå la
conducerea colectivului redac¡ional.  Cu autoritatea unui
manager de o via¡å, Mirel Vanca preia sarcina de redac-
tor ¿ef al foii de suflet.

Din rândurile de mai sus rezultå activitatea fårå fisurå
¿i continuå a asocia¡iei mecanicilor ’61 ¿i a publica¡iei
lunare, care, a¿a cum aprecia pre¿edintele nostru,
Calipso, reprezintå liantul. Fårå så exgerez, pentru mul¡i
dintre noi “foaia de suflet” a devenit un “drog” pe care îl
a¿teptåm cu neråbdare la sfâr¿itul fiecårei luni.

Revenim în 2006, când, o parte dintre noi am petrecut
Revelionul la hotelul Philoxenia din Eforie Nord,
proprietatea lui Nelu Dumitru, Calipso. Petrecerea ¿i
surprizele în cascadå oferite de gazda noastrå au fost
consemnate în revistå.

Cu acest prilej s-a hotårât ca vineri 15.09.2006,
mecanicii promo¡iei ’61 så fie convoca¡i la I.P.B. din
str.Polizu, pentru a participa la agapa prilejuitå de cea
de a 45 aniversare de la terminarea facultå¡ii.

Cea de a 45-a aniversare de la terminarea facultå¡ii
am sårbåtorit-o a¿a cum se cuvine timp de 4 zile. Despre

aceastå întâlnire, Corina Firu¡å, a scris un articol
interesant publicat în numårul din octombrie 2006.

Douå aspecte doresc så le subliniez, legate de aceastå
agapå. În aula I.P.B. unde mecanicii ’61 au luat loc pe
15.09.2006 colegul nostru, profesorul Stoian Petrescu a
strigat catalogul promo¡iei. Fiecårui participant la
eveniment i s-a înmânat câte un exemplar din “cartea
albastrå”. Aceasta a fost editatå de colegul Radu Gruia
¿i sponsorizatå de câ¡iva dintre colegii no¿tri de departe.
Efortul depus de ei meritå så fie subliniat.

Radu Gruia a continuat ac¡iunea începutå de Adrian
Popa în 2001. Continuitate, da, un cuvânt care poate må
obsedeazå, dar cât de frumos sunå când scriem despre
colegii no¿tri cu al cåror nume ne mândrim.

Masa festivå la întâlnirea din septembrie 2006 a avut
loc la hotelul Philoxenia. Cu consecven¡å ¿i la nivel la fel
de ridicat Nelu Dumitru Calipso continuå opera
precedesorilor såi Stan Bone, Dodi Sotir ¿i Jimi
Ianculescu. În anii care au trecut din 2006 ¿i pânå în
prezent Nelu Dumitru Calipso a organizat cu regularitate
întâlniri ¿i petreceri la hotelul Philoxenia din Eforie Nord.

Motonavele Carpa¡i, Olteni¡a ¿i Steaua Dunårii s-au
metamorfozat în frumosul ¿i ospitalierul hotel Philoxenia,
iar când acesta are capacitate insuficientå fa¡å de
mecanicii dornici så fie prezen¡i, Calipso închiriazå
camerele necesare la unul dintre hotelurile din apropiere.

Ultima ispravå a lui Nelu Dumitru Calipso a fost
organizarea revelionului din 2009 la hotelul Philoxenia,
eveniment consemnat în revistå.

Personal, îi urez lui Nelu Dumitru, Calipso, ca
Dumnezeu så îl ajute, så fie sånåtos, så aibå via¡å lungå
alåturi de so¡ia sa Coca, de copii ¿i nepo¡i, ¿i så ne poatå
oferi ¿i în viitor ocazii de a ne întâlni la hotelul Philoxenia
sau la casa lui de vacan¡å din comuna Lilieci, unde a
promis cå ne va invita în luna aprilie a.c. pentru a petrece
un picnic.

Altruismul ¿i dragostea bossului Nelu Dumitru Calipso
pentru colegi este evidentå, de câte ori organizeazå câte
o întâlnire. În afarå de primirea ¿i solu¡ionarea celor mai
mici detalii în mod impecabil, costul cu care realizeazå
aceste întâlniri este aproape simbolic. Calipso continuå
så sponsorizeze orice ac¡iune pe care o întreprinde pentru
mecanicii ’61 (ce poate fi mai generos ¿i mai nobil?!) cu
tact ¿i discre¡ie.

Închei, în nota în care am început acest articol, cu
rugåmintea så fim solidari, apropia¡i, så contribuim
fiecare din membrii asocia¡iei mecanicii ’61, dupå puterile
¿i priceperea fiecåruia, la apari¡ia “foii de suflet” ¿i la o
atmosferå plåcutå de prietenie ¿i dragoste între noi.
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*******************
Se duce unul så cumpere ¡igåri. Ia pachetul ¿i cite¿te:
“tutunul cauzeazå impoten¡å”. Speriat, îi zice
vânzåtoarei:
- Nu vå supåra¡i, din alea cu cancer nu mai ave¡i?

*******************
Douå prietene:
- Dragå, spune ¿i tu, nu e via¡a asta groaznicå? Ori
de câte ori dau ¿i eu de un bårbat cumsecade, descopår
cå fie el e însurat, fie eu sunt måritatå.

*******************
Mo¿ Cråciun intrå pe horn într-o caså ¿i nimere¿te în
dormitorul unei tinere superbe, care dormea goalå în
pat. Nehotårât, începe så se plimbe de colo-colo prin
încåpere, zicând:
- Dacå o fac, nu voi mai fi primit în cer, dar, dacå nu
o fac, nu o så mai pot ie¿i pe co¿.

*******************
Un mo¿ulicå se-nsoarå cu o pu¿toaicå. Ea, dupå
noaptea nun¡ii:
- A fost minunat! Se face des treaba asta?
- Da, copila mea. Unii deprava¡i o fac chiar ¿i de
douå ori pe an.

*******************
Într-un hotel nu prea populat intrå doi tineri cåsåtori¡i
¿i închiriazå o camerå. Dupå ce î¿i iau bagajele, urcå
în camerå ¿i pun pe u¿å semnul cu “Nu deranja¡i”.
Neavând ce face, recep¡ionerul se duce så tragå cu
urechea ¿i... ce aude? O voce suavå femininå:
- Acuma hai, acuma hai, acuma hai tu deasupra...
O voce groaså, bårbåteascå:
- Acuma hai, acuma hai, acuma hai tu deasupra...
Mai stå el ce mai stå ¿i aude:
- Acuma hai, acuma hai, acuma hai amândoi
deasupra...
Ei dråcie! Se uitå pe gaura cheii ¿i ce vede? Cei doi
erau coco¡a¡i pe un geamantan mare ¿i se chinuiau
så-l deschidå...

*******************

*******************
Într-o zi, îl cheamå Dumnezeu pe Adam la el ¿i-i
spune:
- Am så-¡i dau douå ve¿ti: una bunå ¿i una rea. Cu
care så încep?
- Påi, spune-o p-aia bunå, zice Adam.
- Am douå organe noi pentru tine, spune Dumnezeu.
Unul este cel numit “creier”. Te va face inteligent,
vei putea crea lucruri noi ¿i vei putea între¡ine o
conversa¡ie cu Eva. Cel de-al doilea organ, numit
“penis” î¡i va permite så reproduci forme inteligente
de via¡å ¿i så populezi planeta. Eva va fi foarte fericitå
cå tu ai acum acest organ ce o va face så aibå copii.
Adam, foarte încântat, exclamå:
- Darurile pe care mi le faci sunt fantastice. Ce veste
rea ai putea så-mi dai?
Dumnezeu se uitå la Adam cu pårere de råu ¿i spune:
- Problema este cå, atunci când te-am creat, ¡i-am
dat sânge doar cât så utilizezi unul dintre aceste noi
organe în acela¿i timp.

*******************

Caricaturå de Hora¡iu MålelePaginå realizatå de Victor Popescu
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Despre Radu Beligan s-a mai scris în revista
noastrå, elogiind ca actor de teatru ¿i regizor. De data
aceasta îi dåm ocazia så se prezinte singur ca om de
spirit ¿i scriitor talentat,

NOTE DE INSOMNIAC
Radu Beligan

Motto pentru un volum de memorii:
Nu vorbi niciodatå despre tine. Scrie!

¥n ciuda diferen¡ei de vârstå dintre noi, Victor
Eftimiu mi-a acordat prietenia lui, mai ales dupå ce
am jucat rolul vagabondului din “Omul care a våzut
moartea”. Fåceam deseori vacan¡ele împreunå la
mare ¿i ne pierdeam în lungi discu¡ii peripatetice, el
în plinå faconda, eu fermecat de erudi¡ia lui în mul-
te domenii.

Odatå, la Constan¡a, ne-am oprit in fata unei
vitrine în care erau expuse vreo douazeci de busturi
în miniaturå ale lui Ovidiu, exilatul de la Tomis. Ni¿te
orori din ghips, trase în serie. Peste gråmada de
busturi kitsch, un anun¡ scris cu litere mari preciza:
“OVIZI, 6 lei bucata”. Îmi amintesc explozia de râs
pe care ne-a stârnit-o acest plural stupefiant ¿i, de
aici, considera¡iile de ordin lingvistic. În fond,
negustorul fåcuse o analogie: GUVID - GUVIZI,
OVID - OVIZI...

Eftimiu, care se nåscuse în Bobostita din Epirul
albanez ¿i n-a ¿tiut, pânå la ¿apte ani, nici o boabå
româneascâ, era pasionat så descopere originea unor
cuvinte ¿i de¡inea secretul multor etimologii
nea¿teptate.

De pildå, imi spunea el, cuvantul sandulie, cu care
oltenii numesc covora¿ul de lângâ pat, vine de la
frantuzescul “descente du lit”.

Cine ¿i-ar fi închipuit cå atât de neao¿ul mujdei
vine tot din francezå: mousse d’ail (adica spuma de
usturoi)?

Cuvântul mi¿to, revendicat de ¡igani, derivå, dupå
Eftimiu, de la sintagma nem¡eascå “mit stock”, adicå
“cu baston”, ceea ce înseamnå cineva de condi¡ie
bunå. Un tip cu baston e un tip mi¿to!

Tot din germanå ne vine si cuvântul ¿mecher.
Boierii olteni care aveau podgorii, îmi explica

Eftimiu, au angajat speciali¿ti în degustarea vinurilor.
În germanå, schmecken înseamnå a avea gust, a fi
bun la gust. Omul care fåcea opera¡ia era un ¿mecher,
adicå un specialist pe care nu-l puteai påcali cu un
vin prost. De aici, prin extensiune, un individ iste¡,
imposibil de tras pe sfoarå.

Cu totul nea¿teptatå este originea altor douå
cuvinte a cåror etimologie o descoperise Eftimiu. E
vorba de pa¡achinå ¿i joben.

Dic¡ionarul ne spune ca pa¡achinå e planta numitå
în latine¿te Rubia tinctorum, dar nu ne aratå cå tot
pa¡achinå se spune ¿i unei femei de moravuri u¿oare.
Care e rådacina acestei pa¡achine? ¥n Bucure¿ti,
exista pe vremuri un vestit mezelar pe nume Pa¡ac.
Fratele acestuia a fost cel dintâi care a deschis în
România un “santan” pe bulevardul Elisabeta,
importând de la Viena ni¿te fete vesele care circulau
seara pe bulevard în fata “institu¡iei”, ca så atragå
clientela. Acestea erau “fetele lui Pa¡ac”, adicå
pa¡achinele...

În ce prive¿te cuvântul joben, multå lume se
intreabå de ce acest soi de pålårie e desemnatå în
toate limbile cu cuvinte care indicå forma ei (în
franceza haut-de-forme, în engleza top hat, în
germana zylinder, în italianå cilindro, limba românå
fiind singura în care numele înaltei pålarii are cu
totul altå denumire, afarå de aceea popularå de
“¡ilindru”. Explica¡ia este simplå: cel ce a introdus
în Bucure¿ti prestigiosul acoperåmânt era un
negustor francez care avea magazinul pe Calea
Victoriei ¿i se numea Jobin.

Tot Eftimiu mi-a revelat cå, în limba englezå,
animalele comestibile au douå nume, un nume când
sunt moarte ¿i un alt nume când sunt vii.

· Boul se cheamå OX când e pe patru picioare. ¿i
când e tåiat se cheamå BEEF.

· Vi¡elul viu se cheamå CALF mort se cheamå
VEAL.

· Porcului i se pune PIG când e viu ¿i PORC atunci
când e mort.

· Oaia este SHEEP când tråie¿te, ¿i, când moare,
devine MUTTON.

De ce? Fiindcå în Anglia, începând cu secolul al
XIII-lea, paznicii de turme au fost întotdeauna nem¡i:
ox, calf, pig, sheep. În vreme ce bucåtarii au fost
totdeauna francezi: beef, veal; porc; mutton!

Text propus de Victor Popescu.

UmoUmoUmoUmoUmorrrrr
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CINCI PIESE SCURTE DE EUGEN IONESCO

Autor:Mirel Vanca
Supervisor Ana Vanca

Îmi mårturisesc incultura: sunt primele piese scrise de celebrul dramaturg  român pe care le våd.
Toate cele cinci piese au fost incluse într-un spectacol al Teatrului Odeon, al cårui duratå a fost de
numai o orå ¿i zece minute. Prin urmare, într-un interval foarte scurt, am înghi¡it, fårå apå,  cinci pastile
de teatru absurd, riscând så fac o intoxica¡ie.

Pentru cei care, ca ¿i mine, n-au vizionat pânå acum un spectacol cu o astfel de pieså, vreau så vå
spun cå teatrul absurd are un text ale cårui semnifica¡ii scapå omului de rând, text pe care actorii se
scålåmbåie, se maimu¡åresc, râd sau plâng. Bie¡ii spectatori râd ¿i ei, uneori, se întâmplå så-¿i ¿i ¿teargå
câte o lacrimå, dar, de regulå, privesc nedumeri¡i ceea ce se întâmplå pe scenå. Voi încerca så vå spun ce
s-a întâmplat în cele cinci piese.

Piesa 1 :  Îl cunoa¿te¡i? O cunoa¿te¡i? Ori nu-i cunoa¿te¡i?
Întrebarea asta o pune fårå întrerupere un individ fårå så dea nici un alt detaliu, cum ar fi, de exemplu,

pe cine så cunoascå? Voi ce-a¡i face dacå a¡i fi bombarda¡i non stop cu o astfel de întrebare? A¡i reac¡iona,
desigur, în cele mai diverse feluri. Riri cred cå i-ar aråta un deget; Calipso i-ar da zece lei så tacå;
Corina ar spune cå nu în¡elege întrebarea; ªobo s-ar urca pe pere¡i. Ei bine, nici unul ¿i nici una, nu cred
cå ve¡i reac¡iona ca ¿i personajul „Doamna” din pieså. Cum a reac¡ionat? Nu vå spun. ªti¡i cå nu
obi¿nuiesc så divulg poantele pieselor.

Piesa 2: Salonul auto
Un tip intrå într-un salon auto ca så cumpere o ma¿inå ¿i un ma¿in. Îi sunt prezentate douå ma¿ini ¿i

un ma¿in. În rolul primei ma¿ini este Dorina Lazår, în patru labe, o ma¿inå cu cincisprezece ro¡i la care
i se poate adåuga oricând o a patra. Când i se bagå cheia în contact, nechezå ca ¿i o iapå apucatå de
streche. În rolul celei de a doua ma¿ini este Antoneta Zaharia, tot în patru labe, o ma¿inå cu pneuri
grozave, care ¡ine la tåvålealå. Când îi deschizi o portierå, miaunå ca o pisicå.

Apropo de Antoneta Zaharia: e prezentå în patru din cele cinci piese Se dezbracå în toate. E mi¿to!
Spectacolul meritå våzut ¿i numai pentru asta.

Så revenim în salonul auto. În rolul ma¿inului este Pavel Barto¿, în patru labe ¿i el, un ma¿in la care
frânele func¡ioneazå cu garan¡ie fixå ¿i cu depline puteri. Ma¿inul face ca porcul.

Mai sunt ¿i alte secven¡e caraghioase: cumpåråtorul (Ion Mihåilescu) împrumutå nasul Domni¿oarei
(Oana ªtefånescu) ca så, aten¡ie, vadå mai bine. Dupå pu¡in timp aceasta ¿i-l cere înapoi ca så-l sufle.

Piesa 3: Guturaiul Oniric
În primul rând så vå spun ce înseamnå „oniric” (Îmi cer scuze de la cei care ¿tiu ce înseamnå). M-am

uita în dic¡ionar: înseamnå „care aiureazå” sau „care delireazå”. Prin urmare este vorba de un guturai
care delireazå!!!!

Într-o farmacie vine un client timid (Gelu Nu¡u) cu acest gen de guturai. Farmacista (Antoneta Zaharia),
în loc så-i trateze guturaiul, îi trateazå, cu mult suces, timiditatea. Ca så-i fie tratat guturaiul, este
chemat un doctor, un tip care, de fapt, nu era docor, dar îl chema Doctor. De aici toatå confuzia ¿i tot
caraghioslâcul.

CrCrCrCrCronicå tonicå tonicå tonicå tonicå teeeeeatatatatatrrrrraaaaalålålålålå
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Piesa 4:  Lacuna
Aceastå pieså demonstreazå cå teatrul absurd poate

întreprinde atacuri devastatoare la adresa moravurilor noastre.
De data asta ¡inta atacului o constituie impostura.

 Se descoperå cå unui academician, încårcat cu titluri ¿i
func¡ii, îi lipse¿te, de fapt, bacalaureatul. Acesta se decidea
så-l dea, dar, îl picå cu succes: ia zero la greacå, zero la latinå
¿i face 900 de puncte la limba maternå, dar, baremul minim
de trecere era 1000 de puncte. Urmeazå consternare, scandal
¿i situa¡ii grote¿ti, tipice teatrului absurd.

Må gândeam: oare noi ce note am lua dacå am fi pu¿i så mai dåm odatå bacalaureatul?
Piesa 5: Fata de måritat
Un domn (Mircea Constantinescu) ¿i o doamnå (Dorina Lazår) î¿i fac cumpåråturile într-un

supermarket, împing fiecare câte un cårucior ¿i discutå. E un fel a zice cå discutå! De fapt, Domnul
peroreazå aiuritor, pe toate temele posibile, iar doamna îl ascutå ¿i îi aprobå cu câte un Absolut!, spus cu
toatå convingerea, toate inep¡iile pe care el le debiteazå. Dacå merge¡i så vede¡i piesa, så nu face¡i gre¿eala
pe care am fåcut-o eu så încerca¡i så în¡elege¡i ce spune. O så pleca¡i de la teatru cu dureri de cap.

În final, Doamna îi mårturise¿te Domnului cå are o fatå de måritat, ruptå din soare, nu alta. Domnul
vrea s-o vadå. Doamna î¿i scoate la ivealå feti¡a, de fapt, un tânår brunet cu musta¡å, de nouåzeci ¿i trei
de ani, care datora optzeci, deci n-avea decât treisprezece.

Dacå v-a plåcut ¿i dacå vre¡i så vede¡i spectacolul, vå învå¡ eu cum så face¡i ca nu numai så nu vå
coaste nimic ci så vå alege¡i ¿i cu un câ¿tig: cumpåra¡i un bilet de pensionar de 12 lei ¿i vede¡i spectacolul
de la o lojå, cå erau toate goale, în care un loc costå 22 lei. Ca ¿i mine, ve¡i avea impresia cå a¡i fåcut un
ghe¿eft ¿i a¡i câ¿tigat 10 lei! Dacå ve¡i face gre¿eala så cumpåra¡i un program, plin de considera¡ii
preten¡ioase ale dramaturgului referitoare la teatrul absurd, acesta vå va costa 15 lei ¿i ve¡i ie¿i în
pierdere. Totu¿i din program ve¡i afla titlurile pieselor ¿i distribu¡iile. Dacå o så merge¡i la spectacol
înso¡it de un francez acesta va beneficia de titrarea dialogurilor în limba francezå, pe un ecran situat
deasupra scenei.

(Eugen Ionesco în viziunea lui
Hora¡iu Målåele)
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CARTE PENTRU MEDITAºII

Corina Firu¡å

¥ntotdeauna mi-au plåcut cår¡ile care, în timp ce le cite¿ti, te fac så te gânde¿ti la lume, la via¡å... Uneori
termini de citit o carte bunå ¿i ea te preocupå încå multå vreme.

Existå ¿i un soi de cår¡i, mai greu de citit, pentru cå trebuie så ai timp pentru ele, cår¡i care nu spun o
poveste, ci în¿irå gânduri, în cuvinte foarte simple, lucruri la care, poate, te-ai fi gândit ¿i tu, dar pe care le
descoperi cu surprindere, tocmai pentru cå sunt atât de simple ¿i atât de frumoase. Te fac mai bogat, pe
dinåuntru, doar pentru cå le-ai citit.  Så vå dau ca exemplu, un paragraf:

“Adevåratul chip al cuiva, nu e acela pe care ¡i-l aratå, ci acela pe care nu ¡i-l poate aråta.
A¿adar, dacå vrei så-l în¡elegi pe cel care î¡i este aproape, nu asculta ce-¡i spune, ci mai degrabå ceea ce

nu-¡i spune”.
 Kahlil Ghibran.

Aståzi vreau så vå vorbesc despre Kahlil Ghibran. S-a nåscut în decembrie 1883, în Baharri, în nordul
Libanului. A emigrat împreunå cu surorile lui în Statele Unite, stabilindu-se la Boston. A studiat pictura,
arta fotograficå, literatura arabå, englezå ¿i francezå. A început så publice în 1905, în reviste new-yorkeze,
pamflete ¿i scurte povestiri, în limba arabå. ¥n 1911 s-a mutat la New York ¿i în 1913 a început så publice în
englezå. Cår¡ile lui sunt parabole pline de în¡elepciune sau cugetåri ¿i aforisme pline de iubire. A murit în
1931. Jurnalul New York Sun a titrat cu litere mari :”S-a stins un profet”. Fåcea trimitere la una dintre
cår¡ile sale: Profetul.

Am så extrag pentru voi, câteva citate, ca sa-l cunoa¿te¡i mai bine pe Kahlil Gibran.

PORTRET ¥N PENIºÅ (Extrase din coresponden¡a cu Mary Haskell)
“Nu conteazå dacå tråie¿ti într-un ora¿ mare sau mic. Adevårata via¡å e înlåuntrul tåu.”
“ ¥n prietenie sau în dragoster, cei doi, alåturi, întind mâinile ca så afle ceea ce nici unul dintre ei n-ar

putea så afle de unul singur.”

NEBUNUL. Vulpoiul.
Un vulpoi se uitå în zori la umbra sa ¿i î¿i spuse: “La prânz voi mânca o cåmilå.”
ªi a¿a, toatå diminea¡a ¿i-o petrecu cåutând cåmile. Pe la amiazå, înså, din nou î¿i våzu umbra ¿i î¿i zise:

“M-a¿ mul¡umi ¿i cu un ¿oarece”.

NOPºI ªI SPUMÅ
“Nu po¡i så atingi zorile decât stråbåtând cårårile nop¡ii.”
“Cum a¿ putea så-mi pierd încrederea în dreptatea vie¡ii când ¿tiu cå cei ce dorm în puf nu au vise mai

frumoase decât cei ce dorm în ¡årânå?”
“¥nsemnåtatea unui om nu stå în ceea ce duce la îndeplinire ci, mai degabå, în ceea ce vrea så

îndeplineascå.”
“Sim¡ul umorului implicå un sim¡ al måsurii.”
“Un mare cântåre¡ e acela care ne cântå tåcerile.”
“Orice bårbat iube¿te douå femei: una este crea¡ia imagina¡iei lui, iar cealaltå nu s-a nåscut încå.”
“Bårba¡ii care nu le iartå femeilor micile gre¿eli, nu se vor bucura niciodatå de marile lor virtu¡i.”
“Dragostea ce nu se reînoie¿te în fiecare zi devine obi¿nuin¡å ¿i, poate, chiar sclavie.”
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“Generozitatea nu înseamnå så îmi dai ceva de care eu am mai mare nevoie decât tine, ci såîmi dai ceva
de care tu ai nevoie mai mare decât mine.”

“Cei care-¡i dau un ¿arpe când tu le ceri un pe¿te, ar putea så nu aibå altceva de dat. Pot fi considera¡i
a¿adar, genero¿i.”

“¥i po¡i judeca pe ceilal¡i numai în func¡ie de ce ¿tii despre tine însu¡i. Po¡i oare astfel så-¡i dai seama
cine e vinovat ¿i cine nu?”

PROFETUL. Vorbe¿te-ne despre Muncå.
Atunci un lucråtor spuse: “Vorbe¿te-ne despre Muncå.”
¿i el råspunse zicând:
“Munci¡i spre a ¡ine pasul cu ritmul påmântului ¿i cu sufeletul såu.
Fiindcå a trândåvi înseramnå så råmâne¡i stråini anotimpurilor, så ie¿i¡i din alaiul vie¡ii care înainteazå

majestos ¿i în nobilå supunere spre infinit.
Când munci¡i deveni¡i un fluier, prin care murmurul orelor se schimbå în cântece.
Care dintre voi ar dori så fie o trestie mutå ¿i lini¿titå, atuci când totul cântå la unison?
Totdeauna vi s-a spus cå munca este un blestem ¿i truda o nenorocire. Ci eu vå asigur cå, muncind,

transpune¡i în faptå o pårticicå din cel mai îndepårtat vis al påmântului, care v-a fost håråzit atunci când
aceast vis s-a nåscut.

ªi råmânând uni¡i prin muncå, iubi¡i via¡a cu adevårat.
ªi iubind via¡a prin muncå, înseamnå cå a¡i fost ini¡ia¡i în cea mai låuntricå tainå a tråirii.
Dar dacå, în durere fiind, vå ve¡i blestema ceasul na¿terii, iar povara cårnii o ve¡i sim¡i ca un stigmat pe

fruntea voastrå, atunci, vå asigur, numai sudoarea vå va spåla påcatul de pe chip.
Vi s-a mai spus, cum cå via¡a-i doar întuneric  ¿i în slåbiciunea voastrå repeta¡i mereu spusele celor slei¡i

de puteri. Ci eu vå spun cå via¡a e într-adevår un întuneric numai atunci când e lipsitå de dåruire.
Cå orice dåruire este oarbå când nu existå ¿tiin¡å.
Cå orice ¿tiin¡å este zadarnicå dacå este lipsitå de muncå.
Cå orice muncå este goalå fårå de dragoste.
Iar când munci¡i cu dragoste, vå lega¡i de voi în¿ivå, unul de altul ¿i, împreunå, fa¡å de Creator.
Dar ce înseamnå så munce¿ti cu dragoste?
¥nseamnå så ¡e¿i stofa cu fire toarse din sufletul tåu, ca ¿i când iubita-¡i ar trebui så o poarte.
¥nseamnå så clåde¿ti o caså cu tragere de inimå, ca ¿i când iubita-¡i ar trebui så o locuiascå.
¥nseamnå så semeni boabele cu duio¿ie, iar spicele så le seceri cu bucurie, ca ¿i când iubita-ti ar trebui

så mânânce pâinea caldå.
¥nseamnå så pui în toate lucrurile pe care le faci o fårâmå din sufletul tåu.
ªi så ¿tii cå to¡i mor¡ii ferici¡i se ¡in în preajma ta, veghindu-te.
Adesea v-am auzit zicând ca ¿i când a¡i fi vorbit în somn: “Cel care taie marmura ¿i care aflå în aceasta,

însu¿i chipul sufletului såu, e mai presus de cel ce trude¿te pe ogor,
Iar cel care pretinde curcubeul ¿i îl a¿terne pe pânzå spre a reda imaginea omului e mai presus decât cel

ce croie¿te sandale pentru picioarele noastre.”
Ci eu vå vorbesc, nu încå în somn, ci treaz, în plinå zi, cå vântul nu gråie¿te mai melodios båtrânului

stejar decât celui mai nezårit fir de iarbå. ªi doar acela este mare care ¿tie så transforme vocea vântului
într-un cântec ce se aude ¿i mai alinåtor datoritå dragostei sale.

Munca este dragostea scoaså la luminå.
ªi dacå nu po¡i så munce¿ti cu dragoste ci cu scârbå, atunci mai bine påråse¿te lucrul tåu ¿i a¿azå-te la

poarta templului spre a primi pomanå de la cei care cu bucurie muncesc.
Iar dacå cu nepåsare, vei face pâinea, va fi o pâine amarå, care nu va potoli foamea omului.
ªi chiar dacå vei cânta asemeni îngerilor, dar nu vei iubi cântecul, auzul oamenilor va råmâne surd la

glasul zilei ca ¿i la cel al nop¡ii.”
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COLOANA I

Aceastã coloanã
cu care Brâncu¿i
¿i-a însemnat ¡ara
este respira¡ia sacadatå
a acestui popor oropsit,
este o scarå la cer
pe care urcå
gândurile noastre avântate,
este stâlpul
credin¡ei noastre
în mai bine,
este un ¿irag de måtånii
pe care ne rostim
rugåciunile
cåtre noi în¿ine.

COLOANA II

Aceastå coloanå
infinitå
este recuno¿tin¡a noastrå
fårå de sfâr¿it
påstratå
eroilor neamului,
este bradul de înmormântare
al flåcåilor no¿tri
råma¿i
pe câmpul de luptå.

COLOANA III

Brâncu¿i i-a zis
¿i „scarå la cer”.
Mul¡i,
încã în via¡å,
s-au gråbit s-o urce
¿i umblå acum
cu capul prin nori.
Ce cãuta¡i acolo?
Veni¡i înapoi!
Avem atâtea de îndreptat
pe påmânt.

COLOANA IV

Brâncu¿i
¿i-a însemnat ¡ara
cu un stâlp.
De atunci,
suntem o ¡arå
„însemnatå”.

Brâncu¿i
ne-a atârnat de cer
o scarå.
A¿teptåm
så coboare pe ea
eroii acestui neam
¿i, odatå cu ei,
så reînvie
curajul
pe aceste meleaguri.

Brâncu¿i
ne-a fåcut
din mårgele
un ¿irag
de måtånii.
Ruga¡i-vå pe ele
la Dumnezeul
din voi!

A. Vanca
29.05. 1987
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Istorie ¿i legendå în antica Persie
Impresii de cålåtorie

Teodor Miron

Am vizitat în toamna anului trecut Persia, ¡arå cu
o istorie de peste 4000 de ani, care ne-a impresionat
nu numai prin legende, artå ¿i arhitecturå ci ¿i prin
ospitalitatea de care ne-am bucurat ¿i, mai ales, de
prietenia cu care am fost înconjura¡i de oamenii
obi¿nui¡i de pe stradå dornici så stea de vorbå ¿i så
se fotografieze cu noi. Este ¡ara unei vechi ¿i bogate
culturi, unde a profe¡it Zoroastru, unde au creat Omar
Khayam, Hafez, Avicenna ¿i Musa-al-Khwarizmi,
unul dintre pårin¡ii algebrei.

În timpul acestei cålåtorii, te po¡i transpune în
trecut, imaginându-¡i puternicele regate ale mezilor
¿i per¿ilor, pe Alexandru cel Mare, triburile arabe
cuceritoare sau hoardele mongole ale lui Gingishan
sau Timur Lenk.

Sunt dator, înainte de toate så fac urmåtoarea
precizare: Persia este denumirea mai veche a ¡årii
de pânå în anul 1935, care provine de la numele
provinciei Fars sa Pars care de¡inea o pozi¡ie
dominantå în vremea în care grecii, care au numit-o
Persis, au încercat så cucereascå ¡inutul. În prezent,
vechea denumire nu mai este folositå decât de englezi.
Acest lucru nu este de mirare deoarece de fapt Per-
sia este în raport cu Iranul ceea ce este Anglia în
cadrul Regatului Unit. Existå înså o legåturå mult
mai importantå între civiliza¡ia europeanå ¿i
denumirea “Iran” deoarece din punct de vedere
etimologic, acest cuvânt este înrudit cu “Arian”, ce
a fost aplicat triburilor indo-europene ale per¿ilor ¿i
mezilor venite din Nord ¿i care s-au stabilit pe terito-
riul Iranului de aståzi, la sfâr¿itul mileniului II î. Hr.

Traseul excursiei a fost foarte bine gândit, astfel
încât am avut posibilitatea så vizitåm tot ceea ce este
considerat reprezentativ pentru aceastå ¡arå: cele 4
capitale tradi¡ionale ale imperiului persan-Ecbatana
(Hamadan), Susa, Pasargade ¿i Persepolis - toate
folosite în paralel de Marii Regi; actuala capitalå
Teheran unde am putut vizita, printre altele, Muzeul
Na¡ional al Bijuteriilor cu cea mai spectaculoaså ¿i
bogatå colec¡ie de bijuterii din lume ¿i palatul
Golestan - re¿edin¡a regalå a Qajarilor - locul

încoronårii regilor din dinastia Pahlavi; Tabriz pe
care-l consider unul dintre cele mai frumoase ora¿e
iraniene cu ale sale grådini El Goli, ora¿ situat la
150 Km de grani¡a cu Ajerbaidjan; Shiraz, ora¿ al
florilor, poeziei ¿i poe¡ilor, fostå capitalå a Persiei
între anii 1750 - 1781, centrul provinciei Fars,
consideratå leagånul civiliza¡iei persane; Yazd -
centru cultului lui Zoroastru; ¿i nu în ultimul rând
încântåtorul Ispahan, fostå capitalå de 3 ori în istoria
sa, cu numeroase clådiri sau monumente intrate în
patrimoniul UNESCO. Se deta¿eazå imensul Squar
al Imamului, bijuterie a arhitecturii persane ce in-
clude Palatul Alighapou, Moscheile Imamului ¿i
Sheikh Lufgullah, iar seara putându-te plimba pe
faimosul pod peste râul Zayendeh Rud, iluminat
feeric, construit în aceea¿i perioadå în care a domnit
Mihai Viteazul. ¿i så nu uit: pitorescul sat Kanduvan,
modelat  spectaculos de-a-lungul anilor de activitatea
vulcanicå, apar¡inând parcå unei alte lumi.

Dacå obiectivele turistice, ghida iranianå, ¿oferul
microbuzului au putut fi apreciate, fårå excep¡ie, la
superlativ, unele hoteluri ¿i mai ales hrana
såråcåcioaså au constituit motive de nemul¡umire.
Dar de slåbit, tot n-am slåbit.

În acest prim articol doresc så vå prezint punctul
culminant al excursiei: vizitarea monumentalei cetå¡i
regale, adevåratå capodoperå ¿i anume ansamblul
de palate de la Persepolis, aflat în patrimoniul
UNESCO, cel mai renumit ¿i vizitat monument din
Iran, locul unde s-au sårbåtorit cele douåzeci ¿i cinci
de secole de la întemeiere.

Am plecat dis-de-diminea¡å din ora¿ul Shiraz spre
Persepolis, bucurându-ne cå de aceastå datå vremea
ne este prietenoaså: este relativ cald, iar soarele ne
zâmbe¿te. “Înarmat” desigur cu camera video,
aparatul de fotografiat, reportofonul ¿i cu un ajutor
de nådejde: Emilia.

Cine au fost ctitorii?
Poarta tuturor na¡iunilor
Grandioasele construc¡ii de la Persepolis au fost

începute de însu¿i Darius, du¿manul grecilor, cel care
a pus så fie înlån¡uitå marea pentru cå nu i se supunea
¿i care a încercat så se înståpâneascå peste
imensitatea pustiurilor scitice, ajungând astfel ¿i pe
meleagurile noastre. Din vremea lui, în afarå de
terasa propriu-ziså nu se înål¡aserå decât palatul såu
de ospe¡e, Tripilonul (o poartå monumentalå) ¿i o
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parte din tezaur. Din acest din urmå edificiu,
încåperea centralå, numitå Sala celor nouåzeci ¿i
nouå de coloane, îi servea drept salå de tron.

Palatul lui Darius
Fiul lui Darius, Xerxes, a terminat marea salå de

ceremonii Apadana, a construit Poarta tuturor
neamurilor ¿i al doilea palat de banchete.

În sfâr¿it, fiul acestuia ¿i nepotul lui Darius,
Artaxerxes a construit Sala tronului sau cum i se
mai spune Sala celor o sutå de coloane. Cel de al
treilea Propileu (o altå poartå uria¿å) a råmas pentru
totdeauna neterminatå.

În forma sa finalå, pe terasa
palatului imperial, deschiså pe trei
direc¡ii se înål¡au clådiri de
dimensiuni colosale: douå såli de
ceremonii, alte douå såli pentru
banchete, un complex de clådiri
servind la depozitarea tributului (a¿a
numitul tezaur), clådiri de locuit sau
destinate garnizoanei, precum ¿i cel
pu¡in trei por¡i monumentale de
propor¡ii uria¿e prin care treceau
cortegiile festive. Toate aceste
edificii erau legate între ele prin alei
largi, de-a -lungul cårora se
desfå¿urau procesiunile ¿i de scåri
monumentale ai cåror parape¡i erau
decora¡i cu reliefuri figurate.

Palatul regal, care ¿i-a gåsit
cea mai desåvâr¿itå expresie în
ansamblul monumental de la
Persepolis, capitala ahemenidå, în
adåpostea pe Marele Rege doar o
datå pe an, cu prilejul marii
sårbåtori Now Rouz - ziua Anului
Nou - cel mai mare praznic al
religiei mazdeiste, când Regele
venea aici ca så prezideze
festivitatea la care participau
nobilii mezi ¿i per¿i precum ¿i
gårzile care îi alcåtuiau curtea, a¿a
cum sunt to¡i înfå¡i¿a¡i pe
reliefurile decorând soclurile
edificiilor de pe teraså ¿i så

primeascå omagiul supu¿ilor din întregul imperiu,
care veneau aici så-¿i depunå tributul în naturå în
produse specifice fiecårei satrapii a vastului stat,
anume în aceastå zi.

Cum se desfå¿ura o astfel de procesiune festivå?
Regele sosea din ajunul sårbåtorii. Diminea¡a

începea cu procesiunea deschiså de gårzi din care
fåceau parte nobilii mezi ¿i per¿i, precum ¿i de soliile
popoarelor supuse. Gårzile mede ¿i persane,
înso¡itoare permanente ale suveranului, a¿teptau
acum defilarea în¿irate de-a-lungul aleilor ¿i scårilor.
Regele însu¿i privea desfå¿urarea cortegiului din loja
sa vastå situatå pe o teraså în mijlocul grupului de
edificii destinate locuin¡elor. Odatå ajuns la marginea

Palatul lui Darius

Propileele
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acestei terase, mar¿ul solemn urca pe
marea scarå la capåtul cåreia se înål¡a
mårea¡a poartå construitå de regele
Xerxes numitå Poarta tuturor
neamurilor. De aici, cortegiul se
despår¡ea. Gårzile ¿i nobilii se
îndreptau spre Apadana, marea salå de
recep¡ii unde î¿i salutau suveranul.
Apoi cu el în frunte, se îndreptau prin
por¡ile Apadanei ¿i printr-o altå poartå
monumentalå denumitå Tripilon spre
Palatul ospe¡elor construit de Darius
sau cåtre cel al lui Xerxes. Aici, dupå
un protocol rigid, se ospåtau cu bucate
alese împreunå cu regele, reamintind
astfel printr-un gest simbolic unitaea
poporului medo-pers, poporul
ståpânitor al marelui imperiu oriental, servitor al
marelui zeu Ahura Mazda. Odatå ospå¡ul sfâr¿it,
regele, urmat de toatå pompa regalå - purtåtorul de
umbrelå, purtåtorul de sabie - precum ¿i de nobilii ¿i
gårzile sale, parcurgea din nou drumul pânå la
Tripilon ¿i de aici trecea în marea salå a tronului
Sala celor o sutå de coloane. Între timp, tributarii
continuaserå drumul pânå la poatra ura¿å a lui
Artaxerxes, poartå care nu a fost treminatå niciodatå.
Alaiul a defilat prin fa¡a Apadenei pentru ca în final
s-a masat în marea pia¡å din fa¡a Sålii celor o sutå
de coloane. Aici au a¿teptat pânå ce Marele Rege a

Tauri înaripa¡i

Osta¿i din garda persanå

terminat banchetul ritual ¿i a intrat în sala tronului.
Abia atunci începea ceremonia omagiului. Una câte
una, soliile erau introduse de marele ¿ambelan med
sau pers, dupå cum o cerea protocolul ¿i  prezentau
Marelui Rege darurile lor, roade ale påmântului sau
ale iscusin¡ei oamenilor din satrapia de unde veneau.
Regele i-a primit a¿ezat cu måre¡ie pe tron, înconjurat
de demnitarii såi ¿i stråjuit de în¡elepciunea lui Ahura
Mazda, cel care l-a inspirat så împartå dreptatea între
neamurile supuse ¿i så le ajute så propå¿eascå.
Marele zeu Ahura Mazda, zeul soarelui, este

întruchiparea binelui ve¿nic ¿i triumfåtor,
regele pers, Marele Rege, domnind
pentru a îndeplini voin¡a acestuia.
Domnia Marelui Rege era acceptatå de
supu¿ii såi ca pe o binefacere, ca pe un
principiu de ordine ¿i justi¡ie. ¿i chiar
dacå realitatea era diferitå de aceastå
doctrinå, iar Marele Rege era tot un
despot, ca ¿i aceia care domniserå
înaintea lui peste popoarele Orientului,
se pretinde cå imperiul medo-pers a
reprezentat cea mai evoluatå formå de
despotie orientalå deci cea mai umanå
¿i ra¡ionalå.

...Apoi solii se retrågeau. Dupå
încheierea sårbåtorii regele påråsea
palatul. Acesta  råmânea în grija

stråjilor pânå la viitoarea zi a Anului Nou.
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_________________________________________
NR Despre Cirus cel Mare - vede¡i  ¿i pagina 32

Ce te impresioneazå pe plan artistic?
Pentru realizarea acestor imense construc¡ii a fost

necesarå o uria¿å concentrare de for¡e ¿i materiale
aduse din toate provinciile imperiului. Din acest
mozaic de me¿teri, de tradi¡ii ¿i de materiale, voin¡a
Marelui Rege, programul constructiv ¿i iconografic
comandat de el a fåcut så se nascå un ansamblu unitar
plin de acel sentiment al grandorii. Dar ceea ce te
impresioneazå profund este nota umanå a artei
ahemenide. Ahura Mazda însu¿i, marele zeu, are chip
omenesc. Regele, demnitarii lui, gårzile sunt oameni
¿i expresia lor - gravå, a¿a cum o cer împrejurårile
solemne la care participå - este totu¿i seninå ¿i
binevoitoare. Chiar ¿i mon¿trii - taurii androcefali,
påzitori ai por¡ilor - au figura impregnatå de calmå
noble¡e. Doar mon¿trii pe care Marele Rege îi omoarå
în luptå cu sabia sunt fioro¿i, dar ace¿tia constituie
personificarea råului ¿i nu apar decât pentru a afirma
încå odatå for¡a invincibilå a omului animat de
principiul binelui. Admiråm defilând prin fa¡a noastrå
mezii cu cu¿me înalte ¿i cu tunici strânse pe corp ¿i
despicate în pår¡i purtând såbii cu formå specificå,
gårzile persane - ale nemuritorilor - cu diadema de
pene, cu tunicå lungå ¿i amplå ¿i înarma¡i cu suli¡å
arc ¿i tolbå conicå de såge¡i; în sfâr¿it, cele originare
din Susa (o altå fostå capitalå administrativå, militarå
¿i diplomaticå a imperiului) cu ve¿mântul bogat
brodat ¿i cu diademå simplå råsucitå pe pletele låsate
libere, inarma¡i ca ¿i persanii cu sulitå, arc ¿i tolbå
conicå de såge¡i. Încå ¿i mai diferitå ¿i mai bogatå în
aspecte, adesea pitore¿ti, este lumea tributarilor.
Indienii cu bustul gol, mânând mågari, se învecineazå
cu sci¡ii cu ¿alvari largi, cu sirienii cu ve¿minte largi,
bogat drapate. Dar nu numai ve¿mântul ¿i
pieptånåtura diferå. Chiar ¿i încål¡årile sunt altele de
la neam la neam, iar darurile sunt nu numai
diferen¡iate, dar aduc ¿i o notå de specific pentru
fiecare neam sau satrapie, caracterizându-i bogå¡iile
¿i îndeletnicirile.

Motivele animaliere - lei, tauri înaripa¡i, grifoni -
din vechea mo¿tenire babilonianå, sunt stilizate
viguros exprimând nu numai o evidentå sensibilitate
fa¡å de naturå dar ¿i procedee artistice evoluate.
Decupajul mu¿chilor, masivitatea capetelor ¿i a
extremitå¡ii membrelor, arcuirea picioarelor
încordate în efort, toate contribuie la sublinierea
for¡ei ¿i a caracterului agresiv al mon¿trilor
reprezenta¡i. Un motiv superb îl constituie friza

arca¿ilor, osta¿i din garda imperialå, reprezenta¡i
într-o pozå de mar¡ialå måre¡ie în strålucirea
ve¿mântului lor.

Vizitarea ruinelor palatului regal de la Persepolis
s-a încheiat. Pentru scurt timp, am parcurs împreunå
cu cortegiul de nobili medo-per¿i ¿i de solii
apar¡inând popoarelor tributare vastele edificii ¿i
amplele alei. De pe pere¡i ne-au privit reprezentan¡ii
tuturor popoarelor marelui imperiu, dar ¿i toate
personificårile credin¡elor persane, mon¿trii
încarnând genii bune sau rele ¿i chiar marele zeu
Ahura Mazda în persoanå, tronând în mijlocul
discului înaripat al soarelui. Am våzut cu acest prilej
¿i curtea Marelui Rege, cu tot fastul ei ¿i a¿a cum nu
ar fi fost posibil în realitate - pe Darius, pe Xerxes ¿i
pe Artaxerxes - adicå trei genera¡ii succesive primind
audien¡e pe tron în mijlocul marii såli a celor o sutå
de coloane. În realitate, oamenii ace¿tia sunt mor¡i
de mai bine de 2000 de ani. Ceea ce am våzut noi nu
sunt decât umbrele lor fixate în piatrå. Dar, odatå cu
umbra, dalta sculptorului a ¡intuit în piatrå ¿i ceva
din spiritul lor, ceva din credin¡ele, din gândul ¿i din
închipuirea lor, a¿a cum el, artistul le-a în¡eles.

...A¿a cum ¿i noi vizionând în tihna de acaså
imaginile surprinse cu ajutorul camerei video ¿i
DVD-ul cumpårat de la centrul cultural al
complexului, am încercat så în¡elegem, cu gândul ¿i
imagina¡ia noastrå, toate aceste figuri reci, prinzând
din nou via¡å! De pe zidurile mutilate ale
Persepolisului, ahemenizii parcå ne vorbesc.

Suntem cople¿i¡i... totodatå bucuro¿i de a fi fost
printre cei - pu¡ini - care au avut posibilitatea så
viziteze aceastå monumentalå cetate regalå...o
adevåratå capodoperå.

...Ne îndreptåm apoi cåtre prima capitalå
tradi¡ionalå a imperiului persan, Pasargade (în
traducere, tabåra per¿ilor) unde se gåse¿te
mormântul marelui rege al Persiei, Cirus cel Mare,
care, pentru prima oarå în istorie, a introdus no¡iunile
de toleran¡å ¿i libertatea gândirii. Dupå cåderea
Babilonului, Carta sa, prin care a restabilit aceste
drepturi ¿i libertå¡i, poate fi consideratå stråmo¿ul
tuturor declara¡iilor drepturilor omului.
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OpiniiOpiniiOpiniiOpiniiOpinii
Republica Moldova: o “Redutå a Europei”?

Radu Mihalcea

Sub acest titlu a circulat în Internet, în cursul lunii februarie, un material scris de Andrei Vartic  ¿i difuzat de Virgil
Ciucå. Pentru cititorul neavizat, cåruia îi cade sub ochi în mod întâmplåtor un articol dramatic ca acesta, este impor-
tant så cunoascå de la cine vine ¿i ce va urma, înainte de a se angaja personal în vre-o ac¡iune sau chiar numai în
discu¡ii pe teme atât de brizante. Un asemenea articol este ¿i o ocazie binevenitå de a ridica un col¡ ¿i a privi în spatele
cortinei care – pentru cei råma¿i în ¡arå – constituie misterul activitå¡ii societå¡ilor române¿ti din stråinåtate. Înså mai
presus de toate un asemenea articol oferå o ocazie de a arunca o privire în istoria ¡årii, a-¡i împrospåta cuno¿tin¡ele ¿i
a reflecta pu¡in la realitatea politicå contemporanå. Aceasta este cu atât mai mult actualå cu cât duminicå 05.04.2009
au avut loc alegeri parlamentare în Republica Moldova ¿i acestea au fost urmate de mari demonstra¡ii populare în
Chi¿inåu ¿i în alte ora¿e: Partidul Comunist a câ¿tigat 49.92% din
voturi (rezultat par¡ial dupå numårarea a 95% dintre voturi), ceea ce a
apårut de necrezut celor care au ie¿it pe stradå. Partidul Comunist
duce o politicå pro-ruså, iar opozi¡ia, divizatå în trei partide care
concureazå între ele, nu are nici-o ¿anså så contrabalanseze aceastå
orientare cu una pro-româneascå De aici demonstra¡iile, de aici articolul
d-lui Vartic, de aici fråmântårile în Moldova ¿i de aici ¿i articolul de
fa¡å: Mirel – în numele colegilor - ¿i-a dorit så afle care este pårerea
mea despre situa¡ia actualå din Republica Moldova… O ave¡i în
continuare.

Brizan¡a articolului amintit rezultå din istorie: în imaginea alåturatå
ave¡i  Principatul Moldovei, pe vremea când acesta constituia un stat independent pe harta Europei. Cele doua Moldove
erau reunite ¿i, împreunå cu Bucovina, formau o entitate care a ¡inut piept cu bravurå multor încercåri ale istoriei.
Grani¡ele Moldovei actuale sunt mai reduse ¿i marcate cu ro¿u: Bucovina (în nord) ¿i Cetatea Albå (în sud) apar¡in
Ucrainei. În schimb Republica Moldova a primit regiunea transnistrianå, figuratå pe hartå în alb ¿i care de mai bine de
un deceniu s-a declarat independentå.

Revenind la articolul din internet: dacå nu må în¿el, dl. Ciucå este unul dintre activi¿tii
de frunte ai Consiliului Mondial al Românilor, o organiza¡ie a românilor din USA ¿i – se
dore¿te dânsa – a celor din întreaga lume. În 2001 –2002 am luat legåtura cu aceastå
organiza¡ie, am participat în 2002 la congresul din Atlanta iar în 2003, când organiza¡ia a
început så se intereseze în mod intens de situa¡ia din Republica Moldova, le-am oferit
posibilitatea så strângå legåturile cu cei de acolo. Pe vremea aceea, schimbam multe email-
uri cu membrii organiza¡iei dar… legåturile s-au råcit încet, încet, mai ales dupå ce ace¿tia
au declarat care le este ¡elul ac¡iunilor de ajutorare a Republicii Moldova: så construiascå o
catedralå nouå în Chi¿inåu! În fotografia de mai sus vede¡i catedrala existentå din centrul
ora¿ului.

Replica mea a fost cå cetå¡enii Moldovei au nevoie mai curând de computere pentru copii lor, de cår¡i în limba
românå, de programe de ridicare a calificårii profesionale, de cursuri pentru în¡elegerea realitå¡ii economiei de pia¡å.
I-am invitat så mearga cu mine acolo ¿i så cunoascå realitatea localå, pe care ei o cuno¿teau numai din povestirile
altora sau din ceea ce î¿i imaginau ei cå ar trebui så fie Republica Moldova. Bineîn¡eles, cå n-a venit nimeni… ¿i,
bineîn¡eles cå ¿i aceastå ac¡iune s-a terminat la fel ca 99% din ceea ce ini¡iazå organiza¡iile române¿ti din strainåtate:
multå discu¡ie, multå pasiune, cîteva certuri la sânge, concluzia cå ¿i aceastå ini¡iativå valoroaså este – din påcate -
dirijatå din umbrå de o Securitate omniprezentå ¿i omnipotentå… ¿i… nimic! S-ar putea så fiu nedrept cu dl. Ciucå,
s-ar putea ca dânsul så nu fi participat la aceastå ac¡iune… s-ar putea ca dânsul så fie membru al unei alte organiza¡ii…
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dar cam aceasta este activitatea ¿i cam acestea sunt rezultatele activitå¡ii  diferitelor asocia¡ii sau societå¡i române¿ti
din stråinåtate… Numele dl. Virgil Ciucå îmi este strâns legat de acestea.

Rela¡iile mele cu Republica Moldova au început la începutul acestui deceniu când, la congresul din Montreal al
Academiei Româno – Americane de ¿tiin¡e ¿i Arte, am avut plåcerea så cunosc câteva personalitå¡i ale vie¡ii ¿tiin¡ifice
moldovene¿ti. Au urmat invita¡ii la Chi¿inåu, la care am råspuns la început cu curiozitate, mai târziu cu plåcere… ¿i…
uite a¿a… am ajuns så fiu mul¡i ani la rând un oaspete dorit ¿i des întâlnit pe stråzile capitalei moldovene¿ti. A fost un
câ¿tig atât pentru cei de acolo – am ¡inut numeroase cursuri de management ¿i economie cu masteranzii Academiei de
Stiin¡e Economice, am procurat burse pentru studen¡ii moldoveni din Bochum,  am invitat profesori moldoveni în
Germania, ¿i acum, ¿i în USA, am donat o gramadå de cår¡i ¿i am propus  o mul¡ime de modificåri ale programei
analitice ¿i a  cursurilor… - cât ¿i pentru mine: am câ¿tigat câ¡iva prieteni de nådejde, am petrecut clipe minunate cu
ei ¿i cu al¡ii, am învå¡at multe despre istoria ¿i prezentul acestui pamânt (fost) românesc… ¿i am primit un Doctor
Honoris Cauza pentru contribu¡ia aduså la dezvoltarea ¿tiin¡ei în Republica Moldova… Minunate timpuri!

Pe acesta din urmå “l-am båut” prima oarå cu cei cu care am fost coleg la Facultatea de Mecanicå: de la Chi¿inåu
am venit direct la o întâlnire a Asocia¡iei Mecanicii ‘61… Dar, desigur, voi nu vå mai aminti¡i de asta!

Impresia mea despre Republica Moldova? Este o ¡arå independentå, cu oameni mândri, cu con¿tiin¡a valorii istoriei
lor – foarte complexe ¿i plinå de meandre – cu rådåcini române¿ti ¿i cu suprastructurå cu foarte multe influen¡e ruse¿ti.
Este o ¡arå care, la fel ca ¿i România,  î¿i cautå drumul spre bunåstare în acest hå¡i¿ care se cheamå globalizare…
Moldovenii? Oameni foarte calzi, la locul lor, mode¿ti dar con¿tien¡i de valoarea lor, cu un caracter aparte, care
încearcå cu insisten¡å så croiascå un drum nou bucå¡ii de påmânt pe care o numesc Republicå. Aceasta este o republicå
independentå, dar dimensiunile ei minuscule constituie un dezavantaj important: este aproximativ la fel de întinså cât
sora ei, Moldova cea de dincolo de Prut!

În vara lui 1991 s-au discutat în Parlamentul Republicii Moldova trei dintre cele patru puncte cruciale care urmau
så hotårascå ce va fi aceastå ¡arå în viitor: cel de al patrulea, unirea Republicii Moldova cu România, nu s-a mai
discutat. În timp ce deputa¡ii dezbåteau în plenum primele trei puncte, delega¡ii lor telefonau cu Bucure¿tiul: nu se
putea hotårâ unificarea cu România, fårå ca România så fie de accord! În Bucure¿tiul (nu de altå datå ci…) de atunci,
problemele arzåtoare erau altele: prima mineriadå era în pregåtire, fråmântåri politice ¿i economice zguduiau opinia
publicå ¿i pe cei care se angajaserå så conducå destinele ¡årii… Pe scurt… unificarea cu Republica Moldova n-a fost
salutatå cu entuziasmul necesar… iar deputa¡ii din Parlamentul modovenesc nu au mai avut ocazia så-¿i spunå pårerea.
Republica Moldova a råmas independentå… ¿i toate referirile la necesitatea reunirii, la dreptul istoric de întregire a
neamului, etc – puse în discu¡ie în materialul d-lui Vartic – nu sunt decât… vorbe: ultima hotårâre în aceasta problemå
a fost luatå – de fapt n-a fost luatå, ci datoritå faptului cå realitatea existentå a fost acceptatå tacit, situa¡ia a råmas
neschimbatå dar confirmatå - de cele doua state independente în urmå cu 18 ani… ¿i este singura valabilå. Celelalte
speran¡e? Sunt numai pagini ale manualului de istorie…

La un pahar de vin limbile se dezleagå ¿i gândurile intime ies la suprafa¡å… Am båut cu moldovenii – cu multå
plåcere - multe pahare de vin… ¿i am aflat multe dintre cele ce nu sunt scrise in ziare… Så începem…

În ce måsurå sunt moldovenii… români?
Moldovenii sunt de originå românå… dar mai mult de 100 de ani de via¡å în cadrul imperiului rus ¿i aproape 50 de

ani de via¡å în cadrul Uniunii Sovietice ¿i-au pus amprenta în mod hotårâtor asupra principalelor tråsåturi de caracter
ale moldoveanului…

Au devenit moldovenii …ru¿i?
Nuuu…dar cel putin genera¡ia noastrå a fost atât de influen¡atå de ceea ce a fost Uniunea Sovieticå, încât rezultatul

este vizibil: moldovenii sunt… moldoveni, sunt ei în¿i¿i, deosebi¡i atât de români cât ¿i de ru¿i… Este un alt popor…
care pre¡uie¿te foarte mult legåturile culturale cu poporul român… dar care… este un alt popor. Impunåtoarea statuie
a lui ¿tefan cel Mare din pia¡a centralå a ora¿ului, aleea cu statuile scriitorilor români din parcul ora¿ului Chi¿inåu,
faptul cå pe stråzi se aude foarte des vorbå româneascå, faptul cå foarte mul¡i moldoveni – nu se ¿tie exact câ¡i, sunt
probabil câteva zeci sau poate sute de mii – posedå ¿i cetå¡enia românå nu trebuie så în¿ele pe observatorul atent cå
este vorba de un popor cu totul diferit. Intelectualitatea contemporanå  a fost în mare parte ¿colitå în Uniunea Sovieticå,
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cei mai mul¡i dintre ei cunosc Moscova mai bine decât Bucure¿tiul,
cei mai mul¡i dintre ei vorbesc, ¿i mai ales scriu, cu mult mai bine
în limba ruså decât în limba românå, aproape to¡i au participat cu
entuziasm la realizarile regimului sovietic – începând cu primul
zbor al lui Gagarin, continuând cu combinatul siderurgic de la
Magnitogorsk – l-au cunoscut pe Breshnew, care a fost mai întâi
Prim Secretar în Chi¿inåu ¿i abea pe urmå la Moscova, au petrecut
cel pu¡in un concediu undeva în taigaua siberianå, au ajuns pânå la
celalalt capåt al continentului Euroasiatic, pânå la Vladivostok…
cu voie sau fårå de voie... Întreaga lor via¡å s-a desfå¿urat în acest
sistem social, în interdependen¡å cu celelalte state unionale; în acest
timp moldovenii – cei de vârsta noastrå – s-au cåsåtorit, au avut
copii, au primit o locuin¡å, au promovat în  func¡ii, au suferit ¿i au
iubit… Nu, a¿a ceva nu se poate ¿terge cu buretele de aståzi pe
mâine!

Uniunea Sovieticå a investit în economia moldoveneascå, au
fost construite uzine ¿i combinate, vinurile din podgoriile de la
Mile¿tii Mici – în fotografia alåturatå ave¡i o imagine din crama de
acolo - au fost båute în toate cârciumile dintre Kiev ¿i Irkutzk…
Toate astea nu se pot trece cu vederea, nu se uitå… Legåturile
economice duc ¿i acum aproape toate spre

Rusia. Moldovenii – chiar ¿i cei de originå românå – trec fårå nici o problemå de la dialectul – sau
limba? - moldoveneascå la limba ruså… Nu, ¡inutul Republicii Moldova nu este … ¡inut românesc:
este moldovenesc.

Moldovenii sunt foarte mândri cå un concetå¡ean de al lor a inventat un motor hidraulic care
¿i-a gåsit utilizarea în conducerea rachetelor programului cosmic sovietic… Am avut plåcerea så-
l cunosc: pe vremea aceea era rectorul Universitå¡ii Politehnice din Chi¿inåu… A fost o plåcere så
stau de vorbå cu un mecanic, dupå atâta amar de vreme petrecutå printre economi¿ti… Foarte
erudit, modest, cu o capacitate intelectualå ie¿itå din comun, î¿i domina colegii ¿i… se låsa servit de ace¿tia… De,
spiritual rusesc îi intrase ¿i lui adânc sub piele… A inventat un mecanism extrem de complex (cinematic) dar ¿i de
simplu (din punct de vedere al construc¡iei mecanice), în stare så realizeze raporturi de transmisie de la 1:1 la 1:100 în
mod continuu… Formidabil! Motoarele de propulsie ale rachetelor cosmice trebuie orientate extrem de fin ¿i de
repede, învingînd for¡e de accelera¡ie imense,  pentru ca racheta så urmeze traiectoria doritå: acolo ¿i-au gåsit motoarele
lui domeniul de folosire…

Aceasta sunt aspecte ale realitå¡ii actuale. Visurile despre “întregirea neamului”? Sunt destinate så råmânå ca atare:
între timp o altå “cortinå de fier” separå cele douå ¡åri surori. Este vorba de grani¡a de vest a Uniunii Europene.
Republica Moldova se va putea alipi de România atunci când va fi admiså în Uniunea Europeanå… Când…?

Dupå spusele lor, în to¡i cei 19 ani de istorie româneascå de dupå revolu¡ie, moldovenii nu au gåsit nimic înål¡åtor
¿i emo¡ionant care så-i determine så spunå cu hotårâre: vrem înapoi, vrem så ne alipim ¡ara la România! Din tot ce le
oferå România, ei apreciazå cel mai mult faptul cå, având un pa¿aport românesc în buzunar, î¿i pot câ¿tiga o pâine în
¡årile dezvoltate ale Uniunii Europene… Pentru mul¡i dintre ei, chiar ¿i România face parte dintre ¡årile dezvoltate ¿i
de aceea vin så lucreze în ¡arå sau chiar se stabilesc aici…

Setea de învå¡åturå a tineretului moldovean este determinatå de convingerea cå numai a¿a pot scåpa de situa¡ia
materialå - preacarå - în care tråiesc, dar procesul de învå¡åmânt se love¿te de o greutate foarte mare: realitatea
economicå sau industrialå despre care ei înva¡å… nu existå în ¡arå! Învå¡åmântul råmâne cu un puternic caracter
teoretic… iar cuno¿tin¡ele cåpåtate råmân fårå aplicare… Studentele încearcå så compenseze aceasta printr-o
îmbråcåminte accentuat modernå ¿i îngrijitå – ceea ce invigoreazå categoric sålile de curs – dar aceasta nu contribuie
la ridicarea nivelului pregåtirii lor profesionale. Muzeul Na¡ional – figurat alåturat – aduce o contribu¡ie importantå la
conservarea elementului românesc în Republica Moldova.
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Via¡a la ¡arå este mai departe grea… Nu toate drumurile sunt modernizate, nu toate
satele au luminå electricå sau apa potabilå curgåtoare… De aceea mul¡i moldoveni –
probabil cam o treime din popula¡ie – a luat drumul pribegiei ¿i lucreazå acum în ¡årile
UE…

Desigur cå elementul rusesc este preponderent, în parte în urma domina¡iei de aproape
200 de ani. Dar nu numai din cauza asta, ci ¿i din cauza deosebirilor de caracter: în timp

ce ru¿ii sunt dinamici, poate violen¡i, în timp ce ei sunt convin¿i de superioritatea convingerilor lor ¿i de dreptatea
ac¡iunilor propii - pe care o afi¿eazå cu dezinvoluturå - moldovenii sunt mai aproape de caracterul marelui scriitor Ion
Creangå, ¿i el moldovean, dar din partea cealaltå a Prutului. Ei sunt mai molcomi, mai doritori de via¡å dulce, mai
împåciuitori, mai bucuro¿i så guste un pahar de vin decât  så ducå o discu¡ie în contradictoriu… Ceea ce nu se poate
face aståzi se poate låsa pe mâine… sau pe poimâine…

Este normal ca elementul rus, de¿i minoritar, så domine. La aceasta se adaogå ¿i spiritual imperial rus: pe ce au pus
mâna nu mai laså… Domina¡ia este masivå ¿i desigur cå lipsa unui ziar în limba românå este sesizatå imediat de
vizitatorul ocazional… Dar ¿i asta are o explica¡ie: moldovenii se exprimå mult mai fluent în limba ruså… Sau poate
invers: fiindcå au ziare numai în limba ruså, folosesc cu predilec¡ie aceastå limbå… Cine mai poate så determine
acum ce a fost mai întâi?

Mi¿cåri na¡ionale române¿ti existå, desigur, dar ele au loc de cele mai multe ori izolat, în forma unor ac¡iuni
personale ale unor entuzia¿ti… În aceastå categorie se încadreazå ¿i dl. Vartic, autorul articolului. Dânsul a fåcut parte
din primul parlament al Republicii Moldova, cel care a discutat în mod serios posibilitatea unirii cu  România. Au fost
întreprinse multe ac¡iuni în acest sens, printre cele mai remarcabile fiind reintroducerea scrierii cu litere latine a limbii
române – pânå atunci limba românå se scria cu litere cirilice! – organizarea de cursuri de limbå românå pentru cei care
au uitat-o, ¿i multe altele. Înså, în urmåtorul parlament, majoritatea a fost câ¿tigatå  de reprezentan¡ii partidului Agrar
cu orientare pro-ruså ¿i toate aceste måsuri au fost date uitårii. Limbå românå a fost declaratå “limbå de stat” dar limba
utilizatå cadrul statului este… limba ruså! Mi¿carea pro-românism a pierdut mult din influen¡a pe care o avea pe
vremea când era reprezentatå masiv în Parlament, iar acum nu se mai vorbe¿te de ea decât din când, în când… Chiar
dacå sunt câ¡iva reprezentan¡i ai ei care persistå ¿i rezistå peste ani, moldovenii råmân mai departe preocupa¡i de
asigurarea zilei de mâine, de ob¡inerea a cel pu¡in o firimiturå peste ceea ce munca de toate zilele le poate oferi…

Unire na¡ionalå? Românism?... Hmmm…? ¿i… ce ar aduce moldoveanului…? De altfel… dinspre partea cealaltå
a Prutului nu se aude nimic… ¿i dacå nu România, cine så sus¡inå românismul dincolo de Prut? Uniunea Europeanå?...
ONU?...

Republica Moldova… reduta Europei? Greu de imaginat… Cîndva Republica Moldova a avut câteva grani¡e bine
definite, care ar fi ajutat-o så fie privitå astfel:

La sud, Marea Neagra… Sudul Basarabiei a fost înså cedat Ucrainei… Grani¡a este de regåsit într-un ¡inut locuit
de gågåu¡i, un popor – un trib mai curând – de origine bulgarå… Nimic redutabil…

La est, Nistrul… Nu mai este! În schimbul teritoriului din sud, Moldova a primit de la Ucraina, Transnistria, o
fâ¿ie de påmânt folositå de ru¿i drept baza militarå… În urmå cu mai bine de un deceniu aceasta s-a declarat independentå,
a fost recunoscutå ca atare de Rusia… ¿i se stråduie¿te acum så ob¡inå recunoa¿terea din partea ONU… Este o
¡åri¿oarå cât popula¡ia cartierului Ferentari din Bucure¿ti ¿i cu o suprafa¡å cam de douå ori mai mare decât cea a
municipiului Constan¡a. Dar… oficial… grani¡a esticå a Republicii Moldova este încå de cåutat undeva în câmpia
Donului… Nimic… redutabil!

În schimb “Republica Trasnistria” se stråduie din råsputeri så dovedeascå câte nedreptå¡i îi face zilnic Republica
Moldova ¿i bruiazå cu intermiten¡å atât legåturile telefonice cât ¿i cele radio din ¡ara vecinå… De… are ¿i ea cumva…
legåturi! Are despre ce discuta pe “cåi diplomatice”…

La nord, Ucraina, cu o grani¡å dincolo de care se gåseste Bucovina… iara¿i un teritoriu (fost) românesc. De
Cernåu¡i a¡i auzit? Ce…?

La vest, Prutul… Da, asta este singura grani¡å care a mai råmas fermå…
Republica Moldova reunitå cu România…? Care pår¡i din… ceea ce a mai råmas? ¿i cu restul… cum så råmânå?

¿i cu vecinii… ce så faci? Dar… cu moldovenii…?! Dar cu problemele legate de dezvoltarea economicå…?
Ei…dulce Românie (Mare)…! Numai visuri…
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CoCoCoCoCorrrrreeeeesponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡å
IN MEMORIAM

Rodica Bårånescu, Radu Mihalcea

A murit Traian Duda¿...
Dupå mai mul¡i ani de suferin¡å Traian Duda¿ a decedat în ziua de 19.03.2009 in locuin¡a sa din Bucure¿ti.
Traian Duda¿ a fost una dintre marile personalitå¡i ale anilor 1960 - 1989, care a adus o contribu¡ie

însemnatå la ceea ce a fost partea umanå a anilor aceia nu prea u¿ori. Nåscut într-o familie de mo¡i din
Mun¡ii Apuseni, a avut ¿ansa så urmeze Institutul Politehnic Bucure¿ti, devenind inginer mecanic. Un timp
a lucrat în învå¡åmântul superior, luându-¿i doctoratul ¿i ajungând conferen¡iar la Catedra de Ma¿ini Termice.

Grupele de “termi¿ti” ai promo¡iei noastre l-au avut asistent la cursul prof. Ghiulai, “tehnologia de fabrica¡ie
a motoarelor”.

De tânår a fost cooptat în munca de partid ¿i a ocupat func¡ii de råspundere, mai întâi în cadrul Comitetului
Orå¿enesc PCR Cluj. A fost prim Secretar al Comitetului Jude¡ean PCR Mehedin¡i în perioada în care a fost
construitå Hidrocentrala de la Por¡ile de Fier, a fost Ministru al Transporturilor ¿i, mai mult de un
deceniu, ambasador la Moscova. Oamenii care l-au întâlnit în acele timpuri vorbesc despre impresia deosebitå
pe care le-a låsat-o caracterul integru ¿i marea personalitate a celui care a fost Traian Duda¿. 

În 1988 a fost rechemat de la Moscova ¿i se pare cå a fost supus unui încercåri de lichidare fizicå ¿i
moralå. A fost salvat de so¡ia sa. Împreunå, au tråit retra¿i, mai întâi în cartierul Floreasca, într-o vilå
oficialå, ¿i, în ultimii ani, în Berceni.

  FIE-I ºÅRÂNA UªOARÅ!
 

PILDÅ
Mirel Vanca

Într-una dintre duminici, preotul bisericii catolice pe care o frecventez, a spus urmåtoarea pildå:
Un budist a murit ¿i a ajuns în Rai. L-a întâmpinat Sfântul Petru ¿i înainte de a-l „caza”, fåcurå

împreunå o plimbare prin Rai. Ajung ei într-o zonå foarte populatå.
- “Uite”, îi aratå Sf. Petru, “aici este sectorul pentru budi¿ti”.
Mai merg ei ce mai merg, ¿i ajung într-o altå zonå, la fel de populatå.
- “Aici sunt mahomedanii”.
Ajun¿i într-o altå zonå, îi spune:
- “Aici sunt evreii”.
¿i au mers ei mai departe ¿i Sf. Petru i-a aråtat cre¿tinului ¿i alte sectoare, apar¡inând altor comunitå¡i

religioase. În final, ajung într-un loc, unde o suprafa¡å apreciabilå de teren era înconjuratå de ziduri foarte
înalte iar din spatele zidurilor råzbåtea o gålågie foarte mare.

- “Ce-i aici?”, îl întreabå cre¿tinul pe Sf. Petru,
- “Sssst!”, îi ceru Sfântul så vorbeascå mai încet. ,”aici sunt cre¿tinii. Din cauza zidurilor înalte, ei

cred cå sunt singuri în Rai!!  De aceea fac o gålågie atât de mare!  E bine så nu te audå, cå nu sunt pregåti¡i
så afle adevårul.”

Ei! Ce pårere ave¡i? Nu mai departe decât anul trecut, Papa Benedict sus¡inea cå singura religie
adevåratå este cea catolicå, ¿i cå se mântuiesc de påcate doar cei care apar¡in acestei religii. Înseamnå cå
facem progrese ¿i cå zidurile, de tipul „ignoran¡å” sau „prejudecatå”, au început så cadå.
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... pentru cine-i nåscut în mai:

Gheorghe Grosu:   1 mai
Virgil Clapon:   5 mai
Emil Olaru: 12 mai
Floricå Mândoiu: 21 mai
Joel Oshia: 30 mai

Macheta unei sculpturi a reginei Tomiris,  propuså a
fi ridicatå în ora¿ul Constan¡a - Tomisul de azi.

Despre Tomiris
¿tiu mai multe occidentalii decât românii de aståzi.

O întreagå tradi¡ie e låsatå de o femeie care l-a sfidat
pe cel mai puternic om al lumii din acea perioadå: «Refuz
så må mårit cu tine ¿i jur pe Soare, domnul suprem al
massage¡ilor, cå te voi såtura de sânge»., i-a råspuns
Tomiris lui Cirus, dupå cum poveste¿te Herodot în Istorii.

Råzboiul lui Cirus cel Mare cu massage¡ii a avut loc
pe fluviul Sîr Daria, în Asia Centralå, în anul 525 î Chr.
Regele persan reu¿ise så-l captureze pe Spargapises, fiul
lui Tomiris. Regina massage¡ilor i-a cerut så-l elibereze
pe fiul ei ¿i så nu treacå fluviul. Dar Spargapises s-a sinucis
în captivitate, iar Cirus a traversat apa cu toatå armata.
Nåvålitorul ¿i-a gåsit sfâr¿itul în luptå ¿i Tomiris i-a aruncat
capul într-un cazan cu sânge de om.

Paulus Peter Rubens ¿i-a intitulat tabloul “Tomiris,
regina sci¡ilor”. Nu doar scena dramaticå în care frumoasa
reginå a aruncat capul lui Cyrus în cazanul cu sânge avea
så-i impresioneze pe arti¿tii din epoca Iluminismului ¿i
apoi a Romantismului. Ei au re¡inut semnifica¡ia moralå
a pedepsirii cotropitorului în numele dreptului sacru al
popoarelor, la libertate.

Eminescu o imagineazå pe Tomiris în epopeea
“Gemenii”, operå încå prea pu¡in cercetatå.

Herodot scrie cå, dupå victorie, Tomiris a venit cu
coråbiile pline de pradå în Moesia (Dobrogea de azi) ¿i a
pus bazele unei cetå¡ii. Descrierea massage¡ilor este foarte
expresivå: luptåtori pe jos sau pe cai, arca¿i neîntrecu¡i,
dar ¿i curajo¿i mânuitori de lance. Purtau armuri

împodobite cu aur. Erau monogami, iar våduvele de råzboi
erau ¡inute în colectivitate. Aveau o religie monoteistå.
Ei se închinau la Soarele Neînvins, asemenea tuturor
dacilor, cåci originea massage¡ilor este consideratå de unii
autori, indo-europeanå, adicå tracå, al¡ii îi considerå chiar
ge¡i. În cartea “De origine actibusque Getarum” (Despre
originea ¿i faptele ge¡ilor) Iordanes, get de origine, îl
reconfirmå pe Herodot. Iordanes poveste¿te cå, la anul
527 î.Hr., Tomiris a pus bazele ora¿ului Tomis: “Tunc
Thomyris regina aucta victoria tantaque praeda de
inimicis potita, in partem Moesiae, quae nunc a magna
Scythia nomen mutuatum minor Scythia appellatur,
transiens, ibi in Ponti Moesiaco litore Thomes civitatem
suo de nomine aedificavit..”

 Corina Firu¡å


