
                         
                                            

MARȚI....... 
Scris de Radu GRUIA 

         ......27 martie 2012! După „ tumultuosul” sfârşit de an 11, legendara dar.. 
convenţionala noţiune care ne-a obişnuit să o denumim simplu timpul, reintră
cuminte în matca sa „cea de toate zilele” lăsându-ne parcă să ne tragem sufletul
după atâtea evenimente furtunoase şi emoţionante.... 

Pentru subsemnatul, acest timp ( karma, soarta, destin) a rezervat un eveniment
„special” aruncând pe masa verde zaruri grele, nemăsluite, care după ce s-au oprit
din mişcarea lor besmetică, au afişat un mesaj cumplit : schimbă-ţi casa melcule !
Despre chestia asta spun un singur cuvânt : NASOL ! 

Din păcate, prin forţa aranjamentelor funcţionale curente, treaba a avut un im-

pact nedorit asupra trupei MECANICII’61 care a rămas fără revista din martie şi

fără cronica respectivă. Scuze ! 
Dar „dezastrul” este totuşi limitat, deoarece colegii celui lovit de destin i-au sărit
în ajutor scoţându-l din belea cu materiale şi poze, astfel încât treaba să se 
dreagă onorabil. Aşa se face că avem totuşi un afiş şi o distribuţie pentru ultimul
spectacol al trupei, care distribuţie a fost următoarea : 

 Adelina BONE, Coca DUMITRU, Gabi GHEORGHE, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU,Anda 
ŞTEFĂNESCU şi Ani VANCA. 

 Stănel BONE, George CARAGEA, Florin DRĂGĂNESCU, Constantin DUMITRU, Nae ENESCU,
Marian GRĂDIŞTEANU, Costel MARIN, Doru MIRON, Riri POP, Adrian POPA, Ionel STĂNESCU,
Dan ŞTEFĂNESCU şi Mirel VANCA.  
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Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 3/67,  aprilie 2012                                           Scris de Adrian POPA 

 

 

          A apărut a patra carte a colegului Mirel Vanca, intitulată „Iubirile 

băieţilor din Valea Banului”. O semnalăm dintru început ca un succes, dat fiind 

că este prima sa carte angajată de o editură (Editura Caiete Silvane – Zalău 

2012), anterioarele trei fiind produse „samizdati” şi (atenţie !) în Colecţia „Scriitori 

sălăjeni”, ceeace înseamnă o recunoaştere a activităţii literare a colegului nostru. 

 Volumul recent apărut continuă povestea copilăriei grupului de elevi 

sălăjeni din Valea Banului în periplul formării lor educaţionale (la Zalău, la 

Crasna, chiar în satul natal). 

Nucleul acestui grup este format 

din aceeşi : Cornel („Şeful”), 

zeflemistul Ştefan 

(ceasornicarul), Mihai (băiatul 

cârciumarului) şi Andrei, pre-

adolescenţi simpatici, 

inteligenţi, inimoşi (pre-

adolescenţi putând însemna : în 

pragul adolescenţei, adolescenţi 

precoci, adolescenţi predestinaţi 

a fi eroi de carte). 

 Într-o cronică la unul din 

volumele anterioare, îmi 

exprimam temerea pentru 

exacerbarea calităţilor eroilor, 

ceeace ar împinge povestirea 

spre neverosimil. Cred însă că 

autorul a scris aceste cărţi 

pentru copiii şi tineretul zilelor 

noastre, care sunt cu adevărat 

mult mai evoluaţi, cu judecăţi de 

oameni maturi în mai toate 

domeniile vieţii. Pentru noi, 

contemporanii autorului, este ca 

şi cum ne-am retrăi copilăria de 

atunci, cu mintea noastră de 

acuma. Ca şi anterioarele volume, frumoasele descrieri ale aventurilor legate de 

comori („din Dealul Magiarului”, „Secretul comorii”, „de sub Meseş”), povestirea 

iubirilor eroilor aflaţi în anticamera adolescenţei, curge fascinant, captivant, nu 

duce lipsă de suspans. Scriitorul face dovada unor calităţi de scenarist dibaci 

(„codoşlâcul” organizat cu sprijinul lui Crăciun – funcţionarul de la Primărie, 

Lansare de carte                                                     
O nouă apariţie editorială 

Semnată Artemiu Vanca 
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pentru a le face cunoştinţă celor doi care „trebuia musai” să se căsătorească). 

Unele capitole (precum „Sfânta”) pot constitui povestiri de sine stătătoare, dar 

autorul are măiestria de a le pune pe şiragul epic al construcţiei  literare pe care 

şi-a propus-o, prin implicarea – fie ea şi tangenţială – a personajelor decretate de 

el drept eroi ai cărţii sale. 

 Prozatorul Artemiu Vanca este pedant în reconstituirea atmosferei locale 

(spaţial şi temporal) aşa cum o face cu descrierea satului de slovaci (portul, casa, 

comportamentul), dar şi în redarea picturală a frumuseţii zonei (relatare 

traseului de la Făgetu la târgul de vite de la Bratca). 

 Nu lipsesc – povestite cu talent – scenele de aventuri (respingerea hoţilor de 

vite din noaptea popasului la bătrâna din Cetea), întreceri sportive (crosul şi 

concursul de săniuţe) etc. 

 Cartea se prezintă ca o povestire bine închegată, deosebit de plăcută la 

lectură, plină de informaţii educative, strecurate dibaci, fără să plictisească 

(drumul cu trenul de la Ciucea la Cluj, edificiile din Cluj prin gura ghidei Doina) 

etc. etc. 

 Şi totuşi, se aştepta un salt calitativ faţă de primele trei volume publicate 

de autor, care au beneficiat de aceleaşi aprecieri laudative.  

 Scriitorul nu s-a debarasat de unele relatări reportericeşti, de completările 

replicilor din dialoguri, de genul : „spuse el”, „răspunse ea”, care întăresc 

sentimentul prezenţei naratorului la tot pasul. 

 Criticul Nicolae Manolescu – pe care autorul nostru îl apreciază la 

superlativ (apreciere pe care – să fiu iertat – n-o împărtăşesc nici pe departe, atât 

timp cât amintitul „judecător” al literaturii noastre îi consideră pe Monica 

Lovinescu şi Virgil Ierunca, cele mai proeminente figuri de intelectuali, iar pe unii 

romancieri de prestigiu, premiaţi de Academia Română, drept „scriitori de 

dicţionar”), abordează cu elocvenţa-i cunoscută, o temă care-l preocupă - după 

spusele domniei sale – de mai multă vreme : „Povestirea şi romanul” („România 

literară” nr.14 din 6 aprilie 2012). 

 Amintind de aserţiunea criticului turc Orhan Pamuk cum că romanul ar fi 

„ficţiune tridimensională”, deoarece „oferă cititorului : 1) experienţe personale ; 

2)cunoştinţe despre realitatea înconjurătoare ....., 3) o anume intuiţie despre 

«sensul vieţii», cum o numeşte Tolstoi”, Nicolae Manolescu „traduce”: „romanul 

modern... n-a făcut de obicei altceva decât să adauge << bidimensionalei>> 

povestiri o a treia dimensiune. 

 Cu alte cuvinte, personajele şi acţiunile nu mai sunt povestite, ci puse în 

scenă. Dramatis personae ale romanului sunt, spre deosebire de personajele 

simple şi exemplare ale povestirii, apariţii vii, complexe, dotate cu psihologie şi 

personalitate, pe scurt, tridimensionale. Ele se reprezintă, adică, se 

povestesc,aşa-zicând, singure, fără a mai fi nevoite să recurgă la vocea unui 

povestitor.” 

 E fără tăgadă că primele două oferte către cititor din „ficţiunea 

tridimensională” sunt onorate din plin de cărţile lui Mirel Vanca. Deci nu i se 

poate ataca calitatea de a fi un foarte bun povestitor. De altfel, nici „guru”-ul în 

de-ale scrisului romanesc nu ne lămureşte prea bine, mai explicit, cum se poate 

traduce în faptă literară acea anume intuiţie despre „sensul vieţii”, sau cum 

să faci să pui în scenă personajele şi acţiunile, nu mumai să fie povestite.   
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 Dar cine ţine să fie romancier  e musai să afle cum. De altfel, autorul 

Comorilor simţea (ca şi cititorul mai avizat) dimensiunea încadrării operei sale, 

când la pagina 125 scrie despre moaşa satului că „tăiase buricul la mai mult de 

jumătate din sat, inclusiv eroilor accestei povestiri...”. 

Ceeace este înbucurător şi încurajator în acelaşi timp – atât pentru cititorii 

fani, cât şi pentru autor – este faptul că acesta dovedeşte o poftă de a povesti, de 

narator debordant (dacă ţinem cont de ritmicitatea publicării cărţilor sale), care 

anunţă noi apariţii. Fiindcă simte că are ceva de spus.  

 Ne temem că prins în vâltoarea aşternerii pe hârtie a noi şi noi peripeţii ale 

eroilor lui preferaţi şi nu numai, nu va avea timp să traducă în faptă frumosul 

proiect de a aduna materialul cuprins în cele patru cărţi publicate, într-una 

singură, cu modificările ce se impun (ar fi eliminate reluările unor relatări 

anterioare, determinate de dorinţa scriitorului ca fiecare carte să se citească 

independent ). 

 În funcţie de dimensionarea acestui efort s-ar putea să rezulte o lucrare de 

mare valoare, de ce nu , un roman frescă sălăjană postbelică a copilăriei trăite de 

„Băieţii din Valea Banului”. 

 Regret că trebuie să închei cu un reproş adresat editurii, care şi-a asumat 

sarcina tipăririi acestei deosebit de interesante cărţi, dar care nu a avut în vedere 

şi o corectură responsabilă. 
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Mona Bismarck Foundation – Wyeth, o familie de artişti în America 

Născută în 1897 la Louisville, Kentucky, Mona Travis 

Strader s-a căsătorit în 1953 cu contele Eduard Bismarck, 

nepotul primului cancelar al Germaniei. Eleganta mecenă 

americană instalată la Paris, a murit în 1983. Ea primea 

artişti în reşedinţa sa situată pe malul Senei. Averea şi 

reşedinţa le-a donat unei fundaţii care-i poartă numele, şi 

care trebuie să promoveze prietenia franco-americană prin 

organizarea de expoziţii şi să găzduiască la sediu ONG-uri, 

acum în număr de opt. Deschiderea expoziţiei coincide cu 

numirea noului director, a cărui intenţie este de a transforma 

fundaţia în centru cultural american. 

Intemeietorul familiei de artişti a fost N. C. Wyeth (1882-

1945), mai ales cunoscut ca ilustrator al cărţii "Comoara din 

insulă" de Robert Louis Stevenson. 

Născut într-o fermă, a trăit de mic în mijlocul naturii, 

împreună cu ceilalţi patru fraţi. La 12 ani pictează acuarele, 

după care începe să studieze desenul. 

La 22 de ani, ca să-şi mărească numărul surselor de 

inspiraţie, pleacă în vest, unde se angajează cow-boy, dupa care vizitează un trib 

Navajo, apoi o comunitate de mineri. A devenit unul din marii ilustratori ai vieţii 

rurale. 

Incepând din 1911 se orientează către ilustrarea clasicilor literaturii. 

Moare în 1945 într-un accident de automobil. 

Unul din fii săi, Andrew Wyeth (1917-2009) dovedeşte 

aptitudini artistice, însă sănătatea foarte precară îl împiedică să 

urmeze şcoli de specialitate. Este pregătit de tatăl său. Mai 

târziu intră la şcoala de arte frumoase. Reînvie un procedeu 

abandonat din timpul renaşterii şi pe care ajunge până la urmă 

să îl stăpânească, folosind albuş de ou şi oţet. 

In 1970 este primul artist al cărui tablou este agăţat pe 

peretele Casei Albe. In 1976 este ales membru al Academiei de 

Arte Frumoase din Paris. 

Este un pictor de factură clasică, apropiat de flamanzi. 

O FAMILIE DE PICTORI AMERICANI ŞI 
       RETROSPECTIVA  PICTURII ABSTRACTE  
                                         A ANILOR ’50 

Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 3/67, aprilie 2012                             Scris de Nicu SURUCEANU 
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 Fiul lui Andrew, Jamie Wyeth, născut în 1946, este un 

portretist innăscut, indiferent dacă pictează o vacă, un pom, 

sau pe Andy Warhol. 

Printre altele, a pictat portretul postum al lui Kennedy,care-i 

arată o figură nehotărîtă, ce nu a făcut plăcere familiei fostului 

preşedinte. 

A mai făcut portretele remarcabile ale tatălui său, lui Andy 

Warhol şi lui Nureiev. 

 

  

 

  

N. C. Wyeth N. C. Wyeth 

 

N. C. Wyeth 

 

N. C. Wyeth 
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Andrew Wyeth – Christina's World Andrew Wyeth – The Granary 

Andrew Wyeth – Trodden Weed Andrew Wyeth – And Bells on Her Toes 

Jamie Wyeath – J. F. Kennedy 
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Jamie Wyeth – Andrew Wyeth Jamie Wyeth – Rudolf Nureiev 

Jamie Wyeth – Andy Warhol 

 

Jamie Wyeth - Thomas Jefferson 
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         Atelier Grognard - Abstractions 50 – L'explosion des libertés. 

Oraşul Rueil-Malmaison presintă la Atelier 

Grognard, în imediata apropiere a castelului 

Joséphinei de Beauharnais o expoziţie a picturii 

abstracte a anilor 50. 

După tensiunea anilor de război, libertatea a 

provocat o explozie de creativitate necontrolată în 

Paris, care era atunci capitala internaţională a 

artelor. 

Mai mulţi dintre artiştii care şi-au cucerit 

celebritatea au operele prezente în expoziţie ca 

Atlan, Bissière, Bryen, Chaissac, Dewasne, Vieira 

da Silva, Estève, Fautrier, Lanskoy, Tal Coat, 

Manessier, Mathieu, Nicolas de Staël, Schneider, 

Vasarely. 

Din nefericire, expoziţia fiind deschisă într-un local din afara circuitului 

expoziţional curent, comisarul expoziţiei nu a crezut necesar să întocmească un 

"dosar de presă", document ce se trimite criticilor diverselor reviste artistice 

specializate, ce sunt invitaţi la vernisaj, şi care este accesibil oricui pe internet. 

Astfel nu am avut de unde să-mi procur lista lucrărilor prezentate, în care să 

notez ce mi-a plăcut şi să ştiu unde să pot căuta o reproducere, bazându-mă 

doar pe amintiri. Dacă până acum vreun an, Google era un motor de căutare pe 

care te puteai oarecum baza, acum, când ceri operele unui pictor, nu ai nicio 

siguranţă că este tabloul lui, sau al altuia, în legătură cu care s-a exprimat el; 

mai ales că, foarte des, îi lipseşte şi titlul. Aşa că trebuie să faci căutări 

încrucişate. Probabil că specialiştii lucrează cu alte motoare de căutare, însă eu 

sunt un sărman amator. 

Expoziţia prezintă un foarte larg evantai al operelor din această perioadă. Ea 

este realizată aproape exclusiv graţie împrumuturilor colecţionarilor privaţi, 

pasionaţi de pictură. Tablourile de mare calitate au fost rar sau niciodată arătate 

publicului. In această situaţie, vă daţi seama câte necazuri în plus am avut ca să 

fac o selecţie. 

In încheiere, să văd dacă aveţi ochi: cum este vorba de pictură abstractă, am 

fotografiat un tablou pe care l-a pictat fiul nostru când avea vreo 5 ani şi l-am 

strecurat, cu nume fals, printre celelalte reproduceri. Găsiţi-l ! Dacă nu-l gasiţi, 

cu atât mai bine, înseamnă că am avut eu ochi. Eu l-am remarcat imediat, l-am 

înrămat şi l-am expus în casă. Regret ca pe fiul nostru nu l-a atras pictura, cu 

toate că l-am îndemnat. 
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Alfred Manessier Jean-Michel Atlan 

Maurice Estève Fontène 
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Roger Bissière François Arnaud 

Pierre Soulages Eugène Leroy 

Willem de Koning 
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Marithé Natalia Dumitrescu 

David Lanskoy Montlouis 

 

 

Hans Hartung Nicolas de Staël 
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David Kantorovitz 

Gérard Roustchouk Joan Mitchell 
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Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 3/67, aprilie 2012                                     Scris de Artemiu VANCA 
 

 

Continui Jurnalul dorind să scot în relief alte aspecte ale energeticii 
româneşti din perioada comunistă şi să subliniez, în continuare, tragismul 

momentelor trăite de cei care lucrau atunci în centralele pe cărbune. 
 
12.01.1982 

Sarcina pe centrală 250 MW. Livrările de cărbune permit funcţionarea doar a 
două blocuri, la sarcini reduse. Blocurile 3 și cinci sunt în rezervă, oprite din lipsă 
de cărbune. 

A avut loc o şedinţă a comisiei de omologare a cazanului de 1035 t/h., cu 
participare numeroasă din afară. S-au fabricat deja 12 cazane fără ca prototipul 
(cazanul nr.3 din centrala noastră) să fie omologat, deşi legile ţării interzic asta. Nu 
s-a omologat nici de data asta. S-a pierdut mult timp până ce şi-au dat seama toţi 
participanţii că omologarea nu este posibilă din cauză că nu se efectuaseră 
măsurătorile care să ateste performanţele cazanului. Omologarea a fost 
reprogramată.S-a dorit să se omologheze cel puţin modificările de la cazanul 6 
(montarea unui grătar post-ardere, modificarea transportorului de zgură, şi 
realizarea unui brâu refractar în focarul cazanului). Nici această omologare n-a fost 
posibilă. Rezultatele preliminare ale măsurătorilor făcute la acest bloc au 
demonstrat că el nu poate depăşi sarcina de 250 MW, din cauza cazanului, la 
funcţionarea acestuia în condiţiile din proiect: cărbune de 1600 kcal/kg, cu 6 mori, 
fără păcură. Randamentul cazanului este de numai 83%, faţă de 97% cât era 
prevăzut în proiect. 

P.S. Aşa se proceda atunci. Din dorinţa de a face totul foarte repede, din 

dorinţa de a deveni o ţară industrializată  peste noapte, se sărea peste etape 
importante. Cazanului i s-au adus nenumărate alte „îmbunătăţiri”, fără ca el să 
poată să-şi realizeze performanţele din proiect. Mai grav decât faptul că el nu-şi 

realiza sarcina nominală şi randamentul  din proiect era fiabilitatea lui scăzută. 
Aceste cazane au fost pornite şi oprite ca şi motoretele: de mii de ori. Uneori ele 
au fost pornite  oprite apoi repornite de două sau trei ori în aceiaşi zi! 

 
13.01.1982 

Sarcina pe centrală 370 MW ( vă amintesc: puterea instalată a centralei era 
de 1720 MW!) În funcţiune erau blocurile 4 şi 6. A avut loc un eveniment neplăcut: 
peste capul meu (directorul tehnic al centralei), neţinându-se seama de dispoziţiile 
mele anterioare, în lipsa mea, la dispoziţia directorului centralei, s-a pus sub 
tensiune (în funcţiune) staţia de 6 kv cărbune, o investiţie nouă, menită să 
amelioreze funcţionarea centralei. Punerea în funcţiune a staţiei s-a făcut fără să 
fie terminate toate lucrările, fără să fie create condiţii sigure de funcţionare. 
Dispoziţia directorului contravine  prevederi Decretului 400, abia emis, care 
prevede ca obiectele de investiţii să fie puse în funcţiune numai după terminarea 
tuturor lucrărilor şi îndeplinirea condiţiilor necesare. Ca urmare a cestui fapt, între 
mine şi directorul centralei a avut loc o discuţie neplăcută şi pentru că nu era prima 
dată când acesta intervenea fără să mă consulte în sfera mea de activitate 
(domeniul tehnic al centalei). La o oră după această discuţie,mi-am trimis demisia 
la Centrala Industrială de care aparţineam (CIPEET- Bucureşti) 

JURNAL DE ENERGETICIAN(2)  
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P.S.Eram convins, şi nu numai eu, că nu vom putea să îmbunătăţim 
funcţionarea centralei fără să instaurăm un regim sever de respectare a 

instrucţiunilor şi normativelor de funcţionare şi m-am luptat pentru asta. Eram 
sabotaţi nu de director, ci de conducerea superioară (Centrală Industrială şi 

Minister) de unde veneau presiuni pentru grăbirea punerilor în funcţiune a 
obiectivelor noi de investiţii, pentru ţinerea în funcţiune a unor blocuri care ar fi 
trebuit oprite ( cu cazane sparte, de exemplu) pentru repornirea unor blocuri care 

nu aveau asigurate condiţiile necesare de funcţionare (combustibilul, de 
exemplu). Directorul centralei era un tip slab, care ceda acestor presiuni. 
Funcţionarea prelungită cu un cazan spart, e un adevărat dezastru. Dacă este 

vorba de o spargere a economizorului sau a vaporizatorului cazanului,  apa face 
ravagii în zonă, datorită efectului de eroziune şi reparaţia se complică atât ca 

dificultate cât şi ca durată. 
Demisia mea devenea efectivă după expirarea preavizului de 14 zile. 
 

14.01.1982 
Sarcina pe centrală este 415 MW. Funcţionează blocurile 4 (cu cazanul spart) 

şi blocul 6. Restul blocurilor sunt indisponibile: blocul 1 este în revizie tehnică, 
blocul 2 este oprit cu cazanul spart, blocul 3 are ambele ventilatoare de gaze 
indisponibile, blocul 5 are ambele electropompe de alimentare defecte. 

Pentru azi a fost anunţată vizita  primului ministru Verdeţ. Încă de ieri seară, 
a sosit la noi ministrul energiei electrice. Azi dimineaţă au început să curgă în 
centrală tot felul de şefi de la ministerele şi întreprinderile cu care colaborăm (MEE, 
MICM, M.M, etc.) pentru eventualitatea că se va face o analiză serioasă a 
obiectivului. De cele mai multe ori, analizele sunt destul de superficiale şi ar fi 
putut avea loc, tot atât de „bine”, la Bucureşti, de unde vin majoritatea 
participanţilor. Miniştri, miniştri adjuncţi, directori generali, directori etc., vin şi 
pierd timpul degeaba în centrală o zi, două sau chiar trei. Azi, de exemplu, 
tovarăşul prim-ministru a venit în judeţ, a vizitat în cursul dimineţii, timp de trei 
ore, Combinatul Minier, după care a fost chemat, urgent, la Bucureşti. N-a mai 
intrat în centrala noastră şi toţi cei veniţi pentru „analiză” s-au întors acasă. 

P.S. Aceste vizite erau, de cele mai multe ori, o mare pierdere de timp pentru 
toată lumea şi o mare cheltuială făcută degeaba.  Ajunsesem să nu ne mai 

impresioneze „mărimile” care veneau de la Bucureşti, iar când erau obligate să 
stea la noi zile şi săptămâni întregi, ajunsesem în situaţia să nu le mai băgăm în 
seamă. 

 
17.01.1982 

A fost duminecă şi am fost de serviciu în centrală din partea conducerii. La 
prima oră, erau în funcţie trei blocuri: 2, 3(cu un singur ventilator de gaze), 4) o 
bandă de alimentare cu cărbune indisponibilă), iar sarcina pe centrală era 370 
MW. În jurul orei 10, am avut o convorbire telefonică cu primul ministru. I-am 
raportat cum funcţionăm şi că am putea avea 730 MW, luni dimineaţa, dacă vom 
reuşi să eliminăm indisponibilităţile la blocurile în funcţiune şi să repornim blocul 6 
după repararea cazanului.  Mi-a amintit că este un mare deficit de putere în sistem, 
că frecvenţa este de 48,5 Hz şi că răspund de faptul ca, luni dimineaţa, să avem 
această sarcină pe centrală. 

Am alergat ca un ogar, toată ziua şi toată noaptea, oamenii s-au comportat 
eroic, am avut şi noroc. Fapt este că, în dimineaţa de luni, aveam o sarcină de 760 
MW pe centrală. În 24 de ore n-am închis ochii nici o clipă. 

P.S.  Se mai întâmpla, din când în când, să ne iasă „pasenţa”! 
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De multă vreme n-am mai citit o carte cu 

atât de multă bucurie. Am aflat că există deja 
filmul, cu Julia Roberts, făcut după această carte, 

dar sunt convinsă că oricât de superbe ar fi 
peisajele acelui film şi oricât s-ar respecta spiritul 
cărţii, filmul tot n-ar putea să redea bogăţia de 

observaţii din textul autoarei şi autoironia ei fină, 
care te fac tot timpul să zâmbeşti şi să meditezi. 

Personajul principal, Liz (cartea este în mare 
parte autobiografică) este o ziaristă care, suferind 
o cădere psihică după un lung divorţ urât şi după 

o dragoste răvăşitoare, hotărăşte să facă o lungă 
călătorie, de un an, în trei ţări al căror nume 
începe cu litera I – Italia, India, Indonezia. 

Experienţa ei în Italia este mai mult culinară, 
adică de plăcere, acolo mănâncă tot felul de pizze 

şi ca urmare ia la plecare, ca amintire, câteva 
kilograme bune; în India trăişte o experienţă 
religioasă, spirituală, acolo se roagă ducând o 

viaţă de ascet şi pierde kilogramele respective, iar în Indonezia întâlneşte un 
venezuelean de vârstă matură, de care se îndrăgosteşte şi alături de care capătă 

echilibrul care-i lipsea. 
Subiectul pare banal, dar aşa cum am spus, spiritul de observaţie al 

autoarei, felul ei de a privi viaţa, fac ca fiecare rând al cărţii să fie o plăcere de a 

citi. Cum pot să vă conving altfel decât să culeg câteva citate din carte, pe care să 
le transcriu mai jos? De altfel, cred că v-am obişnuit, dragi colegi, cu acest sistem 
de a face cronica unui roman: vă prezint foarte pe scurt cartea, după care îl las 

pe autor să ducă greul comentariului.  
„Dacă vrei să cunoşti cu adevărat un om, trebuie să divorţezi de el.” 

“Ştiu atâta italiană, ştiu zeci de cuvinte italieneşti , dar ăştia nu mă 
întreabă nimic din ce ştiu.” 

“Să nu-ţi ceri scuze că plângi, fără emoţii am fi toţi nişte roboţi.” 

“Până la urmă, suntem toţi ceea ce gândim… Mi-am pus întrebarea: atunci 
când conversez cu propria mea minte, cine e eu şi cine e mintea?” 

“El e unul dintre oamenii care, ca şi mine, s-au născut cu dor de ducă şi cu 

dorinţa nebunească şi de nestăvilit de a înţelege mecanismele existenţei.” 
“…cel mai bun lucru pe care-l putem face, ca reaţie la lumea periculoasă şi de 

neînţeles în care trăim, este să exersăm obţinerea echilibrului în interiorul nostru 
– indifferent de nebuniile care se întâmplă în jur.”  
“ Acolo, înlăuntrul tău, locuieşte Dumnezeu. Aşa că nu mai căuta răspunsuri în 

lume. Întoarce-te mereu în centrul inimii tale; acolo sigur vei găsi, de fiecare 
dată, pacea.” “Deci căutarea mulţumirii proprii nu e doar un efort de auto-

conservare, care îţi este doar ţie folositor, ci e un dar generos pe care-l faci 
întregii lumi. Curăţat de toată nefericirea ta, nu mai stai în drumul nimănui… 
devii liber să-i ajuţi şi să-i bucuri şi pe alţii.” 

MANANCĂ, ROAGĂ-TE, IUBEŞTE  

                            de Elizabeth Gilbert 
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NR Poate ca şi mine, mulţi dintre Dvs. dragi colegi şi cititori, v-aţi pus cândva întrebarea, de-altfel 
absolut firească : cum a ajuns iepuraşul să facă parte din imagistica asociată uneia dintre cele mai 
importante sărbători creştine a umanităţii – Paştele ?  
Ei bine, anul acesta am avut şansa să « descopăr » materialul de mai jos, care oferă un răspuns 
succint dar interesant,  datorită volumului de informaţii prezentate în stil elitist dar…  abordabil ! 
Urmarea ? Lectura este facilă,  plăcută, şi….chiar benefică ! Acordaţi-i o şansă ! 

 
         Ca şi Crăciunul sau alte sărbători creştine, şi Paştele se hrăneşte şi din 
tradiţiile păgâne. Unul dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite imagini pascale, 

iepuraşul, are în spate o întreagă simbolistică care ne duce până în vremuri 
mitice. Iepurele se înscrie în linia bestiarului selenar şi a arhetipurilor asociate 

clarului de lună. 
În arta medievală creştină animalul avea o semnificaţie aparte. Se credea de 
mult, după cum aflăm de la Pliniu, Plutarh, Filostrat sau Aelian, că acesta este 

hermafrodit, ceea ce a condus la conexiunea cu Fecioara Maria datorită credinţei 
în reproducerea sa fără pierderea virginităţii. Iepurii figurează în manuscrise şi în 

reprezentările nordice ale Fecioarei cu pruncul. De asemenea era asociat cu 
Sfânta Treime în cadrul motivului celor trei iepuri uniţi, motiv răspândit în 
părţile importante din bisericile engleze, semn că iepurele avea o mare 

importanţă în imaginarul bisericesc medieval. 
Stabilirea unor paralele cu ouăle pascale poate fi datată în secolul al 15-lea în 
Germania, când catolicismul domină zona şi asimilează credinţele păgâne 

preexistente. Primele legende ale iepuraşului care face daruri datează din aceeaşi 
perioadă. Ba prin 1680 se şi publică o poveste despre iepurele care ascunde 

darurile pascale într-o grădină. Aceste legende au fost exportate cu succes în 
SUA datorită imigranţilor germani care au colonizat Pennsylvania, contaminate 
curând de imagini cu cuiburi în care apar iepuraşi şi ou colorate. 

Dar iepurele este un vechi simbol al fertilităţii, prezent în toate mitologiile. 
Sălbatic sau de casă, se leagă de divinitatea Pământului-Mamă, de ideea de 
regenerare şi înnoire neîntreruptă a vieţii. Este o fiinţă selenară, care întruchipa 

o veche zeiţă germanică, Eostra, mitologizare a primăverii şi fecundităţii, încă 
adorată în mediile rurale ale secolului al 13-lea. Mai înainte, saxonii celebrau 

venirea primăverii prin festivaluri tumultoase, pe care misionarii creştini n-au 
avut altă soluţie decât să le integreze. Festivalul păgân al Eostrei coincidea de 
altfel cu învierea lui Iisus, prin urmare avea sens a adoptare a sa sub mantie 

creştină. 
Iepuraşul de Paşti nu este o invenţie modernă, ci un vechi simbol lunar. Luna 

apare uneori în forma unui iepure. În Europa, Asia sau Africa petele de pe lună 
reprezintă iepuri…ba mai mult, pentru azteci aceste pete proveneau de la un 
iepure pe care un zeu i-l aruncă în faţă, imagine cu conotaţii sexuale. Anii 

iepurelui din calendarul aztec se află sub semnul lui Venus. Unele triburi maya 
vorbeau despre salvarea lunii de către un erou iepure, deci salvarea vieţii care se 
reinnoieşte datorită lui. Acest mit face din iepure un erou civilizator, asa cum îl 

consideră şi siouxii winebaga. Însoţind luna, el împarte cu aceasta latura tainică, 
incognoscibilă a realităţii pe care, domesticit, o oferă şi oamenilor devenind un 

soi de intermediar. Menebuch, marele iepure al algonquinilor, este singurul care 
face accesibilă taina tatălui arhetipal. În acest sens s-ar putea apropia şi de

       SIMBOLISTICĂ PASCALĂ :  
      Sau cum a fost asociat iepuraşul sărbătorii creştine ? 

MECANICII’61, Anul 8, # 3/67, aprilie 2012                                  Prezentare WEB Radu GRUIA 
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simbolistica ce îl însoţeşte pe Iisus, iar natura sa blândă ne 
duce cu gândul la mielul creştin. De altfel, după creştinare 

aceste triburi au făcut paralela cu un Mesia selenar. În 
mitologia egipteană Osiris apare cu chip de iepure, tot în 

ideea de regenerare periodică. În taoism, pentru că iepurele 
moare, ca şi luna, pentru a renaşte, el devine cel care 
pregăteşte băutura pentru nemurire. La umbra unui 

smochin pisează ierburile magice. Fierea lui era folosită de 
chinezi pentru a topi lama de oţel a săbiilor tocmai în 
speranţa unui transfer de putere şi nemurire. Birmanii îl 

considerau chiar un strămoş mitic. 
Iepurele este totodată contradictoriu, ambivalent, fast şi 

nefast. Ca şi luna, de care îl leagă şi semnificaţia sexuală. În 
Cambodgia se credea că ploile fecundatoare se datorau 
împerecherii iepurilor. Ţăranii azteci credeau nu doar într-o 

divinitate iepure, ci în 400, exprimând beşugul. Acelaşi 
animal reprezenta şi lenea sau beţia, deci cuprindea şi 

binele, şi răul. 
De multe ori a fost asociat şi cu risipa, nestăpânirea, 
desfrâul, întrucât este simbol al vieţii elementare, instinctual, 

pe care raţiunea ar vrea să le controleze. În vremea 
iluministă din istoria unui popor, teama faţă de puterea 

distrugătoare a instinctului 

tabuizează animalul , aşa cum 
vedem în Deuteronomul şi 

Leviticul. Interdicţii asupra 
consumului de carne de iepure 
găsim la celţii bretoni, la 

popoarele baltice şi în mai 
multe zone asiatice. Nici ţăranii 
şiiţi anatolieni nu îi consumau 

carnea, dar din alte motive: îl 
considerau animal divin. 
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