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De data aceasta, așa ca pentru noi.... 28 mai 2013 ! 

Data viitoare, om mai vedea ! În legătură cu întâlnirea 

sau spectacolul, pentru cine doreşte, trebuie revelat un  
număr de 2  aspecte particulare,1 şi 2 : 
       1.- A avut loc evenimentul special, idee a 
Maestrului Nostru de Ceremonii, Moşu’ DC, şi anume 

întâlnirea cu copiii Mecanicilor ’61, în etapa I-a, adică 
cu ....fetele ! Evenimentul a fost un succes atît 
organizatoric cât şi d.p.d.v. participare, după cum veţi 

putea constata şi Dvs. din conţinutul prezentei apariţii. 
       2.-  Începînd cu data respectivă, se poate 

consemna schimbarea, pe  durată  nedeterminată, a 
„scenei” spectacolului lunar al mecanicilor, scenă locată 
acum pe strada Avrig, amplasată într-o casă veche, 

prezentînd un generos stil „boeresc” bucureştean.  
                            
                             Au participat:                        
Adelina şi Stănel BONE                         Rodica NICOLESCU 
Coca şi Constantin DUMITRU                Nina OLARU 
Nae ENSCU                                            Lucica şi Adrian POPA 
Gabi şi Vali GHEORGHE                       Şoşo SIMESCU 

Marian GRĂDIŞTEANU                          Ionel STĂNESCU                                                              
Radu GRUIA                                          Mirel VANCA 
Dorel MIRON                                         Mircea ZAINEA 
Costel MARIN 
 
 

 

                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

 
 
                                  

 
 

                                                 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                           

      
                                                                                     
                                                                                            

 
   

 
  
 

MARŢI... 

... 
Moşu’ şi Fetele ! 
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Musée d’Orsay – Une passion française : Spencer 
şi Marlene Hays. 

       Nu auzisem nimic despre aceşti colecţionari, şi 
judecând după sălile care le fuseseră acordate, cam 
la cucurigu, am bănuit că trebuie să fie o colecţie 

micuţă şi nu cine ştie ce. Surpriza a fost mare, în 
primul rând pentru că sălile nu se mai terminau, 
apoi pentru calitatea exponatelor, din perioada 1880-

1930, aproximativ. 
Cei doi colecţionari, prosperi oameni de afaceri 

americani, sunt complet autodidacţi în istoria artei şi 
au o origine foarte modestă, el şi-a început activitatea 
ca vânzător itinerant de cărţi. 

Colecţia au început-o prin 1970 cumpărând artă americană, pentru a 
se axa apoi pe cea franceză din perioada dintre cele doua secole şi ajungând 

astăzi să posede un ansamblu excepţional de opere, care, când nu sunt 
expuse în lume, rămân în apartamentul lor din New-York sau  în reşedinţa 
lor din Nashville, plină de antichităţi, copie a unui « hôtel particulier » din 

Paris, rue de Grenelle. Păcat că nu am găsit pe Google mai multe imagini de 
interioare, şi de mai bună calitate. Fotografiile acestora, la scara 1/1, erau 
expuse pentru a crea imaginea locului unde operele de artă îşi trăiau viaţa. 

 

 

Colecţia Hays şi 

Paul Signac 

Dl Guy Cogeval, preşedintele muzeului Orsay, Dl şi Dna Hays şi  

Dna Aurelie Filippetti, ministrul culturii, la deschiderea expoziţiei 

 

 Sursa: MECANICII’61, # 6/81, iunie 2013 EE                                           Nicu SURUCEANU         
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Interioare 

Maurice Denis 

Gustare la Pouldu 

Edouard Vuillard 

Ciorapii roşii 
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Amedeo Modigliani 

Chaim Soutine 

Maurice Denis 

Primăvara 

Edgar Degas 
Micul dejun după baie 

 

Paul Signac 

Ora animalelor 

Edouard Vuillard 

Cusătoresele 
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Les couleurs de l’eau – Signac. Le Musée des Impressionnismes din 

Giverny îşi deschide activitatea în 2013, în cadrul celui de al doilea festival 
« Normandie impressionniste » cu o expoziţie organizată cu ocazia a 150 de 
ani de la naşterea pictorului. 

       Signac (1863-1935) începe să picteze în jurul vârstei de 20 de ani, 
autodidact sub influenţa impresioniştilor. Formează cu Seurat şi Pissarro 
grupul impresioniştilor zişi « ştiinţifici ». Devine preşedintele Societăţii 

artiştilor independenţi în 1908. Este pasionat de mare şi navigaţie, posedă 
un mic yacht, cu care vizitează diferite părţi ale litoralului francez. Ca pictor 

este peisagist, cu o mână din ce în ce mai liberă, şi cu o pasiune către 
culori. 

In 1915 a fost numit pictor oficial al Marinei. 

In 1929 începe o serie de acuarele a porturilor Franţei, ceea ce îl obligă 
să viziteze multe regiuni de coastă. 

Este înmormântat la Père-Lachaise. 

 

Gustave Caillebotte 
Homarul 

 

 

 

Henri Fantin-Latour 

Felii de pepene galben 
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Theo van Rysselberghe 

Signac la bordul vasului său 
Geamandura roşie 

Les Andelys - malul Port-en-Bessin, Le Catel 
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Clopotniţa din St.Tropez Vele şi pini Le Havre 

Asfinţit la Herblay Mic golf la St.Tropez 
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Antibes St. Briac 

Veneţia St. Tropez. Furtuna 
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Sursa: MECANICII’61, # 6/81, iunie 2013 EE, redactat de:                                 Radu GRUIA         

Mecanicii’61 
vs 

“Provocările” Fizicii Cuantice 

Remember (din partea I-a a materialului) 

 Conform  fizicii newtoniene, lumea exterioară este strict obiectivă,

adică experimentele ştiinţifice nu sunt dependente de observatorul

care efectuează experimentul. De aceea, ştiinţa a formulat un protocol

prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat, trebuie să fie mai întâi

verificat printr-un experiment, iar acesta să fie capabil de a fi

reprodus în orice alt laborator de pe planetă, cu aceleaşi rezultate.

Newton a presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să

aibă o cauză materială, forţe măsurabile, sau câmpuri de energie

interacţionând cu obiectele fizice. Conştiinţa a fost, de asemenea

considerată ca având o cauză materială, ea fiind efectul reacţiilor

chimice ce au loc în creer.  

 În 1905 şi apoi 1915, Albert Einstein, în teoria relativităţii şi respectiv,

teoria relativităţii generalizate, a susţinut că legile newtoniene sunt

statice şi sunt relative, în funcţie de observator şi obiectul observat, în

funcţie de vitezele relative ale acestora. Stricta obiectivitate a realităţii

fizice se menţine numai dacă luăm în considerare efectele relativiste,

dintre observator şi obiectul observat. Einstein a concluzionat că

spaţiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două lucruri separate, ci ca

unul singur, pe care l-a denumit “spaţiu-timp continuum”. Teoria

Relativităţii susţine  că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc

întrun timp şi spaţiu limitat. Acţiunilor la distanţă le trebuie un

timp, necesar pentru a se deplasa, iar nimic şi nimeni nu poate

depăşi viteza luminii.  

 În 1900, Max Plank a descoperit că, iradierea căldurii unui corp negru

nu se face în flux continuu, ci este transmisă în cantităţi (unităţi)

egale, având o frecvenţă fixă. El a presupus că vibraţia atomilor era

sursa acestei radiaţii. Liniile spectrale puteau fi explicate doar prin

creşterea energiei atomice datorată absobţiei căldurii, revenirea la

starea iniţială făcându-se prin emisia de radiaţii electromagnetice.

Planck a denumit aceste unităţi de energie cuante. 
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 Fizica cuantică este cea mai mare ciudăţenie cu care s-a confruntat 

vreodată ştiinţa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic 

natura şi fenomenele ei nu mai pot fi interpretate după teoria 

deterministică newtoniană. Se pare că aşa zisele legi fizice care sunt 

puse în evidenţă la nivel macroscopic, îşi încetează acţiunea la nivel 

cuantic! Este imposibil de a determina cu exactitate starea şi 

proprietăţile unei particule ; pot fi calculate doar sub formă de 

probabilităţi, aşa zisele unde de probabilităţi. Acesta a fost denumit 

“Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”. Erwin Schrodinger a 

formulat ecuaţia pentru a determina fie momentul (viteza), fie locaţia 

exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelor 

fiind imposibilă! Dacă se ştie poziţia unui electron, atunci viteza nu 

mai este sigură, sau invers.  

 
 Faimoasa interpretatre de la Copenhaga a lui Niels Bohr :  actul 

observaţiei conştiente a observatorului, cauzează colapsarea undelor 

cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este subiectivă, observatorul 

jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem 

co-creatori ai propriei noastre realităţi!!! Adică materia se întoarce la 

energie ( starea de undă pură) atunci când nu este observată. 

Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităţii, 

Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o 
marjă de aproximaţie, numai la fenomenele macroscopice.  

 
 Fenomenul de nonlocalitate adică unitarism a fost demonstrat definitiv 

ca fiind real  de către John Bell în 1964. Dar cel care a dovedit  

principiul nonlocalităţii , utilizând doi fotoni gemeni trimişi în direcţii 

diferite,a fost Alan Aspect în 1982, care a trimis doi fotoni gemeni în 

direcții diferite. 

 

 Studiind comportamentul plasmei, în 1946, fizicianul englez David 

Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este 

o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi, totul fiind un singur 

sistem diferenţiat pe diverse grade de conştiinţă, conştiinţa fiind deci o 

proprietate intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!! 

 
 În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden), au văzut pentru 

prima dată cu ochii un atom ! Când au fost studiaţi electronii, s-a 

văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”, în formă de picături, iar 

cea mai îngustă terminaţie a picăturii converge într-un mic punct 

central. Dr. Milo Wolff despre această descoperire: “Nu există orbite 

electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul nucleului 

ca planetele, a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăţat aşa ceva, uită 

imediat! Sunt doar formaţiuni de unde staţionare”.  
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 Spre stupefacţia fizicienilor s-a găsit că fiecare centimetru cub din aşa 

zisul spaţiu gol (vid), conţine mai multă energie decât toată materia 

(stele, planete, etc.) din univers!!!  

 

      Teoria Stringurilor  
Unificarea teoriei relativităţii şi a fizicii cuantice a fost făcută de Teoria 
Stringurilor. Ea explică cum se pot unifica cele patru câmpuri de forţe (nuclear 

tare şi slab, electromagnetism şi gravitaţie) într-o teorie unică “a tot ce este”: şi 
anume că materia este alcătuită din mici unităţi de energie vibratorie, denumite 
corzi (stringuri), asemenea celor de vioară. În funcţie de variaţiile frecvenţei lor, 

acestea prin combinare, se manifestă în diferite particule subatomice. Totul este 
format din aceste mici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenţe), în raportul 
frecvenţelor notelor muzicale, din scara diatonică. Însă aceste stringuri, sunt atât 
de minuscule, încât nu pot fi puse în evidenţă prin metodele de observaţie 
cunoscute. Raportul dintre mărimea unui string şi cea a unui atom este 
aproximativ egal cu cel dintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prin 
existenţa altor plane de realitate, mai înalte, alte dimensiuni, pe lângă lumea 
noastră fizică, deoarece nici o informaţie nu poate călători cu o viteză superioară 
luminii.  

      
      Teoria Haosului  

În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinţă, care a revoluţionat gândirea şi 
înţelegerea umană. Este vorba de Teoria Haosului. Ea spune ca 

incertitudinea, ce caracterizează fenomenele cuantice, este adevărată şi 
pentru  aşa zisele eveni-mente previzibile. Oamenii de ştiinţă s-au lăsat 
păcăliţi sute de ani, neglijând micile deviaţii de măsură, pe care le-au 

denumit erori! Fenomene Newtoniene cum ar fi, oscilaţia unui pendul, sau 
mişcările planetelor pe orbite, se comportă haotic şi nu fix. Universul nu se 

supune unor legi fizice exacte, ci ele operează în anumite marje stabilite, ce 
le oferă un grad de libertate. Universul  
nu este în nici un caz deterministic, este creativ şi într-o continuă stare de 

evoluţie. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forţa cosmică ce crează 
din nimic”! Legile fizice, în timp, sunt şi ele supuse transformării, evoluţiei. 
Ele ar putea fi denumite mai degrabă, “obiceiuri fizice”, decât legi. Universul 

este doar un sistem în evoluţie, iar legile fizice, reprezintă “memoria 
universală” a felului cum să se facă lucrurile (experienţa).  

Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor de apă dintr-un 
robinet, sau cristalizarea apei în ghiaţă, par la prima vedere a fi haotice, ele 
au un grad de ordine ascunsă, la un nivel mai profund.  

Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot. Acesta, pe când era 
angajat la IBM, în New York, a descoperit că există o ordine ascunsă, chiar 

şi în preţurile la bursă. El a studiat preţul bumbacului, din ultimele sute de 
ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaţii! Ceea ce el a descoperit, a fost 
noţiunea de fractal, adică o configuraţie geometrică, ce se repetă la diferite 

scări, până la infinit. Fractalii sunt întâlniţi peste tot în natură, cum ar fi în 
arterele şi venele din sistemul cardio vascular, sau în bronhiile ce formează 

plămânii. Plantele au o simetrie fractalică şi de asemenea munţii. Fractalii 
sunt asemenea fagurelui de miere, formaţi din unităţi geometrice, fiind de 
altfel şi o proprietate a fotografiei holografice.  
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Teoria Haosului a descoperit existenţa a patru atractori cosmici de bază şi 
anume: punctul, cercul, torusul şi atractorul “străin”. Ei reprezintă forţe 

naturale ce crează ordine din haos. Haosul este atras de atractori, creând o 
ordine ascunsă. Lumea nu este organizată total de legi fizice fixe, ci se auto-

organizează cu ajutorul acestor atractori.  
Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice ce au dominat câteva 

secole gândirea ştiinţţifică umană, cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi 
Legea Entropiei, care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul 
timpului în dezordine. 

      
 

       Câmpul Punctului Zero  
Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcut evident faptul că peste 

tot în univers există o mare de energie cuantică (supă cuantică). Dr. Harold 
Puthoff a fost primul care a măsurat această energie a universului. 
Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvin egală cu – 273 

grade Celsius), considerată ca fiind cea mai joasă temperatură posibil de 
atins. Conform vechii teorii Newtoniene, la această temperatură toată 

agitaţia moleculară ar trebui să înceteze, iar energia să fie nulă. Însă, în loc 
de a constata că nu există energie, Puthoff a găsit o cantitate imensă de 
energie! El i-a dat numele de Energia Punctului Zero, concluzionând că nu 

există noţiunea de spaţiu gol (vacuum); energia existând din belşug, peste 
tot în univers. Fotonii şi toate celelalte feluri de particule elementare, vin în 
realitatea noastră, din acest câmp, pentru numai câteva miimi de secundă, 

apoi dispar. Câmpul punctului zero este asemenea unei supe de particule 
cuantice virtuale şi fotoni. Universul nu este niciodată în repaus, nici chiar 

în aşa zisul spaţiu gol. Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate 
măsura prezenţa fotonilor virtuali.  
John Wheeler şi Richard Feynman, de la Universitatea Princetown, au 

calculat că o ceaşcă din energia punctului zero (a vidului) este suficientă 
pentru a aduce toate oceanele de pe planetă, la punctul de fierbere. 

Concluzia este că materia nu este o substanţă condensată, ci din potriva, o formă 

de energie difuză!!!  

Trăim într-o mare de energie, de care nu suntem conştienţi, asemenea 
pereţilor scufundaŃi în apă şi asta deoarece organele noastre de simţ nu 
sunt suficient de sensibile pentru a o sesiza.  

Sonoluminiscenţa este un fenomen foarte ciudat şi foarte greu de explicat 
prin preceptele ştiinţifice vechi. Este vorba de transformarea undelor sonore 

în energie luminoasă!  
Un mic balon de sticlă umplut cu apă, este rezonat cu unde sonore de 20 
Khz, de la două difuzoare. În urma acestei vibraţii, se formează o mică bulă 

de aer care, ajungând în centrul vasului, începe să se contracte ritmic 
emiţând lumină. Temperatura în centrul acestei bule, atinge valoarea de 
30.000°C şi o presiune imensă!!!  

Deoarece energia punctului zero este practic o energie inepuizabilă şi 
gratuită, ea a fost în atenţia multor cercetători, în scopul de a realiza 

dispozitive de perpetuum mobile. Primii care au descoperit aplicaţii ale 
energiei libere, au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla. Însă din 
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considerente militare, aceste aplicaţii au fost suprimate la nivel global, ele 
rămânând doar în faza de laborator, fiind dezvoltate doar în proiecte secrete.  

Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă, denumit “generator 
electric static”. Acesta poate produce de 100 de ori mai multă energie decât 

cea necesară pentru a-l pune în mişcare. Bearden a refăcut lucrările lui 
Maxwell, fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii. El a concluzionat că 
lucrările iniţiale ale lui Maxwell au fost interpretate greşit şi mult prea 

simplificat, de către Lorentz şi Heavenside, în scopul de a putea fi înţelese. 
Bearden a descoperit ecuaţiile originale ale lui Maxwell, în care era evident că 

se poate lua energie din vacuum.  

La începutul secolului al XX-lea, Nicola Tesla a descoperit undele scalare 
longitudinale, ale câmpului electromagnetic, folosind bobine de inducţie, 

pentru a crea aceste unde. El a demonstrat că acestea se pot propaga pe 
distanţe foarte lungi, fără nici o pierdere!  

Efectul Hutchinson descoperit de canadianul John Hutchinson, în 1979, 
folosind bobinele lui Tesla şi un generator Van der Graaf, folosind 
interferenţa undelor radio de joasă energie, dar cu o tensiune de sute de 

volţi, a demonstrat efecte ca: levitaţia de obiecte grele, fuziunea materialelor 
diferite (cum ar fi între un metal şi o bucată de lemn), încălzirea metalelor 
fără sursă de căldură, etc. Printre altele, el a construit o baterie, care se 

încarcă singură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA.  
 
     Eterul şi Structura Materiei  

Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperă ceea ce Einstein şi 

Schrodinger au presupus şi anume că fizica este pe un drum greşit şi că 
trebuie reconsiderată, în sensul de a abandona idea că materia este ceva 
format din particule solide! De fapt, trăim într-un univers bazat pe oscilaţii, 

asemenea unui ocean de energie vibratorie. După aproape o sută de ani, 
teoria eterului, această energie, care este prezentă peste tot, revine în 

actualitate, experimentul Michelson- Morly (care susţinea că există spaţiu 
gol) dovedindu-se eronat. Aşa că, însăşi proprietatea dualităţii undă-
particulă din fizica cuantică nu şi mai are sensul, deoarece nu există nimic 

altceva decât unde.  
Ideea acestor teorii ale vibraţiilor este simplă şi anume că, materia este 

punctul focal al undelor staţionare rezultate din intersecţia undelor de interferenţă. 
Una se mişcă că spre centrul de vibraţie, iar cealaltă dinspre centru spre exterior. 
Undele sunt de tip sferic, tridimensionale, în energia eterului, care este prezentă 

peste tot în univers. Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice, din istoriaştiinţei, 

aceasta este singura capabilă de a da un model viabil al realităţii şi de a 
explica toate fenomenele şi anomaliile mecanicii cuantice, precum şi 
gravitaţia, electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că este veriga 

uitată, sau pierdută de umanitate, soluţia simplă şi clară a tuturor 
comportamentelor din univers!!! În timp ce toate celelalte teorii se bazează 

doar pe observaţie şi experimente de laborator, aceasta este capabilă de a 
crea un model matematic previzibil al tuturor fenomenelor încă înainte de a 
fi observate.  

David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat, bazat pe 
eter, al Teoriei Stringurilor şi Teoriei Relativităţii. Ei susţin că această mare 
de energie se comportă asemenea unui fluid. Modelul descrie materia, la 
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nivel subatomic, ca fiind formată din mici vârtejuri, în această energie 
(asemenea vârtejurilor în apă). Acest vârtej a fost denumit torus deoarece 

are forma unui torus, fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse. 
Combinate în configuraţii sferice, torusurile dau naştere la nucleu şi la 

straturile electronice. Eterul are atât proprietăţi mecanice cât şi 
electromagnetice. Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi 
reprezintă momentul unghiular al vârtejului. Masa este simplu, inerţia 

creată de vortexuri. Deci, materia există atât timp cât există aceste 
vârtejuri,aceste mişcări oscilatorii în energie, pe care el a numit-o Forţa lui 
Dumnezeu.                                            

 
 

 
 
 

 
 
Dr. Hans Jenny a demonstrat formarea geometriei vibrațiilor sonore într-un 

fluid, folosind un balon de sticlă, în formă sferică, umplut cu apă, în care a 
pus o suspensie de particule solide (coloizi). În starea de repaus, acetia 

difuzau uniform, lichidul arătând ca fiind tulbure. Când însă era supus 
vibraţiilor sonore, particulele din lichid se adunau în forme geometrice, 
vizibile, tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenţei de vibraţie, aceste 

forme se modificau, trecând pe rând prin cele cinci Solide Platonice.  
 

Acesta este cel mai 
elocvent experiment, 
care demonstrează felul 

cum apar acele mici 
forme geometrice,capabi-
le de a crea o imagine, ce 

dă “formă” energiei 
eterice, în scopul de a 

crea iluzia materiei. De 
asemenea aceste figuri 
aveau diferite culori, 

asemenea spectrului 
luminii.  

Daniel Winter, în Fizica 
Imploziei, susţine şi el 
acelaşi lucru şi anume 

că eterul este un fel de 
fluid superconductor, 
care curge prin toate 

obiectele fizice. Acest 
model al eterului este de 

fapt acelaşi lucru cu 
Câmpul Punctului Zero, pe care l-a descoperit fizica cuantică.  

(va continua în apariţiile viitoare) 
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 Sursa: MECANICII’61, # 6/81, iunie 2013 EE, scris de:                                         Adrian POPA         

 
 

 
 

 
 
 

 
 Cu permisiunea redactorului şef, [RŞ: Sâc, cu plăcere! ] ne lipim şi noi 

cu o completare la permanenta sa rubrică „MARŢI....”, cu adresarea directă 
la ultima marţi din mai. 
 Atunci, la întâlnirea noastră de la restaurantul „Casa Dicos” de pe 

Avrig, au fost prezente şi şase fete ale noastre care au dat curs „invitaţiei 
părinteşti” din numărul 3/78 (martie a.c.) al foii noastre de suflet şi – 
bineînţeles – care au acceptat acest statut. 

 Spre cinstea lor şi pentru onoarea care ne-au făcut-o, le nominalizăm: 
Smaranda DUŞA GRUIA, Mihaela BONE MIRON, Dana Ruxandra SIMESCU 

SIMA, Ileana (Elly) FLUTURE BUCUR, Irina OLARU ENACHE (toate doamne 
cu copii mai mici sau mai mari) şi domnişoara Angelica STĂNESCU. 
 Statistic, asta a însemnat o prezenţă de exact o treime din totalul de 

18 fiice bucureştence ale colegilor noştri. 
 După ce au fost prezentate plenului pe măsura sosirii la locantă şi 

oarece perioadă de integrare în atmosferă şi grupul cvasi-permanent de 
combatanţi ai PROMOŢIEI ’61 Mecanică, li s-a adresat din partea colegilor 
un cuvânt de BUN VENIT: 

 
  Dragele noastre fete, 
 

 Încep prin a vă mulţumi din suflet – în numele tuturor colegilor 
PROMOŢIEI ’61 Mecanică – pentru că aţi dat curs invitaţiei de a fi împreună 
cu noi în această seară. 
 De la început ţin să precizez că avem trei categorii de „fete de suflet” ale 
Promoţiei: cele prezente, bucureştencele care nu sunt aici şi fetele care 

trăiesc şi muncesc în afara graniţelor României (cu părinţii aşişderea sau cu 
părinţii în ţară). 
 Mă voi referi doar la dumneavoastră, cele prezente (bunul simţ ne cere 
să nu vorbim despre cele care nu sunt de faţă), permiţându-ne câteva aluzii şi 
la fetele din străinătate (care nu din vina lor nu sunt aici). 
 Aveţi – pe lângă gratitudinea noastră pentru osteneala de a fi prezente 
aici – admiraţia şi dragostea necondiţionată pentru respectul pe care-l dovediţi 
pentru părinţii voştri, colegii noştri dragi. 
 Parafrazându-l pe Adrian Păunescu, „pentru cine are părinţi pe pământ, 
dar şi-n gând”, voi reprezentaţi plutonul de avangardă a unei generaţii care 
uită uneori sau adesea ce-i aceea dragostea de tată şi de mamă. 
 Pentru asta ne plecăm în faţa voastră şi vă iubim. Părinţii tuturor fetelor 
noastre – din toate cele trei categorii – se mândresc cu voi, nu scapă nici un 
prilej să ne amintească cum că fiică-sa este economist apreciat în activitatea 
bancară, avocat, inginer, medic, actriţă (şi chiar la Teatrul Naţional din 
Bucureşti), diplomat specialist în comunicare interumană, farmacist. Cum să-i 

Şi a avut loc întâlnirea  

cu fetele noastre 
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dezamăgeşti anulându-le şansa de a vă prezenta laudativ (e de înţeles!) 
colegilor lor ? 
 Vă asigurăm că nu vă vom cere să ne scoateţi pe gratis vreun dinte, să 
ne onoraţi o reţetă cu prioritate, să ne facilitaţi un credit pentru nu ştiu ce 
nevoi etc. etc. Cel mult, să vă întrebăm câţi copii aveţi, cât de mari sunt (deşi 
colegii noştri bunici se laudă de mult cu nepoţii, pe mulţi dintre ei îi cunoaştem 
personal din întâlniri anterioare). 
 Statistic vorbimd, toate fetele Promoţiei noastre (cu o singură excepţie: 
fata Rodicăi Pop) sunt produsul unor taţi colegi de-ai noştri: Vasile Gheorghe, 
Radu Gruia, Stan Bone, Florin Kessler, Marin Moise, Alexandru Simescu, 
Nicolae Enescu, Mihai Dogaru, Lucică Voiculescu, Petre Fluture, Constantin 
Marin, Petre Olaru, Ion Stănescu (nu i-am enumerat pe cei cu fetele în 
străinătate). 
 Pe unele le cunoaştem de când făceau primii paşi (pe două picioare), pe 
altele mai măricele (chiar măritate), dar toate au luminat cu prezenţa lor 
întâlnirile la care au participat. 
  Din punct de vedere personal, nu pot să nu-mi aduc aminte – fie în 
convorbiri cu soţia, fie cu prieteni, colegi – de anumite scene trăite (unele 
povestite de părinţi, dar atât de specifice încât au devenit emblematice), la 
care participa una dintre voi: 
 Nuca (de la Irinuca), azi Irina Olaru Enache, avea vreo patru anişori, 
când venea în vizită pe la noi (eram oarecum vecini) cu Petrică şi Nina Olaru. 
După ce serveam masa, strângeam totul dorind să facem şi noi o carte – 
aşteptând să adoarmă copilul. După oarece aşteptare Nuca grăia: „Hai mă 
copii, nu facem şi noi o brigică?” Şi chibiţa până la trei  patru dimineaţa. 
 Elly (de la Iuliana), azi Iuliana Fluture Bucur, era de acum şcolăriţă, 
când mergând în vizită pe la familia Fluture, cu ocazia vreunei onomastici sau 
aniversări a zilei de naştere, se aşeza pe locu-i dinainte cunoscut şi fiind un 
monument de cuminţenie, sărea cu un veto categoric felurile de mâncare, 
aşteptând cu răbdare tortul. Dacă o supăra cineva, lua o figură de parcă urma 
să izbucnească în plâns şi fugea în braţe la bunicul Fluture. 
 Mihaela, astăzi Mihaela Bone Miron, a fost companioana noastră la 

multe întâlniri ale Promoţiei pe vapoarele GIURGIUNAV. Răsfăţata echipajului 
(doar era fata directorului general!) punea pile pentru mai bune servicii pentru 

favoriţii lui taică-său (spre exemplu pentru Nae Fluture). Încă din acea vreme 
ştim că pe la patru cinci ani povestea cum un pescar (poate chiar taică-său) a 
prins un „dorm” aşa de mare. De atunci, pentru cercul de prieteni ai familiei 
Bone, somn a rămas sinonim cu dorm. 
 Dani (Dana Simescu Sima) a trăit la începutul acestui an o încercare 

grea: pierderea soţului, rămânând cu doi copii: Ioana (în prag de”bac”) şi ăl 
mic. Dani este „cureaua de transmisie” (ca să folosesc un termen al 
„limbajului de lemn”) dintre mine şi Şoşo, mai ales când îmi uit şapca pe la 
Tg. Jiu. 
 Smaranda (adică d-na avocat Smaranda Duşa Gruia) s-a lipit de 

Promoţia ’61 Mecanică mai la bătrâneţe (se înţelege bătrâneţea noastră). 
 Ca orice „dragoste la prima vedere”, apropierea noastră a fost şi este 
foarte puternică, drept pentru care Smaranda a fost prezentă – cu toată trupa 
– la revelioane şi excursii organizate de asociaţia noastră. Memorabilă (ca să 
nu zic de pomină) a fost înfruntarea viscolului din Bulgaria (cu ocazia 
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revelionului din...  ) când în calitate de cosinistraţi, i-am apreciat curajul 
bărbătesc şi spiritul de întrajutorare manifestat. 
 Angelica, adică domnişoara farmacistă Stănescu, fata mai mică a lui 
Nelu Stănescu, este printre noi din „vremuri de demult” participând la 
numeroase întâlniri de-ale noastre (revelioane, întâlniri lunare etc.), fiind 
alintata tuturor, dar mai ales a doamnelor. 
 Mă opresc aici cu aprecierile nominale, deşi eram pregătit cu căte ceva 
pentru toate cele optsprezece fiice ale colegilor noştri, dar cuvintele rostite mai 
înainte nu se potrivesc decât celor prezente. Voi sunteţi şi rămâneţi cu 

adevărat fetele noastre.                
 Mă întorc puţin la Nuca  (Irina Olaru) şi Elly (Ileana Fluture). Prezenţa 
voastră aici ne dă senzaţia că Mitică Olaru şi Nae Fluture (prenumele 
amânduora era de fapt Petre) – buni prieteni (mai ales în facultate) şi dibleuri-
artişti în meciurile de fotbal pe care le aveam pe „Maracana” sau în Ghencea 
(în spatele cimitirului) – sunt şi ei acum printre noi. 
 Un simţământ similar credem că trăieşte acum Nina Olaru prin 
participarea la viaţa asociaţiei noastre. Implicată de asemenea manieră în 
participările (şi chiar la organizare) la întâlnirile noastre, toţi o considerăm o 
„ingineră” de-a noastră, uitând cu totul că ea a fost o apreciată economistă în 
comerţul exterior. Nu ştiu cât simte ea că Mitică Olaru e printre noi, dar – 
certamente – pentru noi ea îl suplineşte în mare măsură. 
 Aşa că, fetelor vă mulţumim încă o dată pentru că i-aţi adus printre noi 
pe Nae Fluture şi Mitică Olaru. 
 Acum câteva cuvinte despre unele absente motivate: fetele noastre din 
străinătate. 
 Mai întâi, despre Anca DUMITRU SBUTTONI, care aşa cum a ţinut să 
precizeze taică-său, şi-a trimis un înlocuitor, pe Maria DUMITRU, 
multiprezentă la acţiunile noastre (nu numai cele de la Philoxenia), pe care de 
altfel bunicul său a prezentat-o astfel: „Iată, a sosit şi fata mea de la bazin!” 
(Maria, căştigătoare a numeroase concursuri de nataţie – la categoria ei de 
vârstă – venea într-adevăr de la un antrenament). 
 Despre Ancuţa am o frumoasă amintire de la nunta ei cu macaronarul, 
de la Hotel Nord, cînd mireasa mi-a acordat un dans. Dacă nu ar fi dansat şi 
cu ta-su, acela ar fi fost cel mai frumos dans al serii. 
 Dintre fetele colegilor din străinătate aşi aminti fetele lui Ioil. Când am 

fost în vizită în Israel, am cunoscut-o pe cea mică, Bianca, pe atunci mare 
ghid, căreia i-am reproşat că nu-şi îndreaptă preocupările din domeniul 
turismului şi spre România. Că fetelor Ioil le-ar fi indiferentă România, ne 
contrazice vehement colegul nostru Ozi în „ecoul la invitaţia părintească”, care 
sper să primească spaţiu în acest număr. 
 Nu putem să nu amintim cu drag de fetele lui Sergiu Lipcan, care fură 
cu noi pe vapor şi care au ţinut legătura cu noi şi după aceea, mai ales prin 
taică-său (care ne ţine la curent cu drumul lor în viaţă). 
 Tare mult ne-am dori – deşi nu ştim cum – să se afle şi în Danemarca, 
cum că noi nu le-am uitat nici pe fiicele regretatului Anatolie Pronovici, care 
deasemeni au fost împreună cu noi întruna din escapadele noastre pe 
Dunăre. Ele trebuie să ştie că sunt – şi vor rămâne „sine die” – fetele 
noastre. 
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 Acest moment, a contribuit la o şi mai deplină integrare în ambientul 
PROMOŢIEI ’61 Mecanică, a fetelor noastre care s-au conversat între ele sau 

cu unele dintre „mamele adoptive” sau unii dintre „taţii adoptivi. 
 Vedeta serii a fost Irina Olaru Enache, nu doar pentru cupa de 

şampanie oferită tuturor participanţilor înainte de despărţire, ci mai cu 
seamă prin toastul ţinut cu acest prilej. Am reţinut din acesta doar atât: „Mi-
aşi dori ca tata să vadă ce se întâmplă astă seară aici. Pentru că s-ar mândri 
acum, cum s-a mândrit în viaţă, cu dumneavoastră, colegii lui!” 
 În replică, bossul nostru Calypso (adică preşedintele Asociaţiei, 

Constantin Dumitru) i-a spus: „Nu  uita! Ţi-ai pierdut prea devreme un tată. 
Dar ţi-ai căpătat o „droaie de părinţi”.    

 
 
 

 
 

 

 

Ecouri la „Invitaţia părintească” 
            

 

 La o recentă verificare periodică (din când în când) a intrărilor pe e-mail, 
am găsit această reacţie a lui Ozi Ioil :  
  
  Dragă Adrian, 
 

 Am citit în revistă invitaţia pe care o faci fetelor noastre să vină la 
întâlnirea Promoţiei. 

 Pe mine personal m-a emoţionat ideea şi o consider bine venită. Din 
păcate, fetele mele (pe care le-am informat) nu vor putea veni la această 
întâlnire (din luna mai n.n.) din diferite motive ; de mult se gândesc la o 

revenire pe meleagurile României. Sunt convins că o vor face (cu mine) şi 
atunci vom veni la întâlnire. 

 Ideea este superbă şi de abia aştept să aud rezultatul ei. Sunt convins 
că va fi un succes. 
 Momentan vă doresc bine şi pregătiri eficiente pentru Paşte. 

 Rămânem în legătură pe e-mail, telefon etc. 
 Cu prietenie, 
       Ozi  

 
N.R. : Ce plăcut ar fi să avem cât mai multe ecouri de acest fel din afară. 
  Dar...! Ozi să nu uite că rămâne valabilă necesitatea trimiterii C.V.  
           -urilor  Andei şi Biancăi. 
 

       Adrian POPA 
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 Sursa: MECANICII’61, # 6/81, iunie 2013 EE, scris de:                                      Mirel VANCA        

 
 

 
 

 
 
 
 

Cartea „Ungurii”, de Paul Lendvai, a apărut în traducere 

românească la Editura Humanitas, în 2013. Autorul cărţii, 

ziarist şi scriitor, este un evreu maghiar (sau maghiar evreu), 

născut la Budapesta, plecat din Ungaria imediat după 1956 şi 

stabilit în Austria. Este un scriitor de succes, a primit 

numeroase premii şi distincţii, printre care şi cea mai înaltă 

distincţie a statului maghiar, Crucea Comandorului cu Stea, în 

2003, anul apariţiei cărţii despre care vorbim şi, probabil, 

legat de apariţia ei.  

Undeva, în cuprinsul cărţii, scriitorul citează următoarea 

judecată a lui  din Paul Valéry: 

Istoria este produsul cel mai periculos  pe care l-a 

elaborat chimia crierului uman. [….] Acest proces predispune 

popoarele la reverie, le ameţeşte, le dă iluzia unui trecut, le 

supralicitează reflexele, le ţine cu rănile deschise, le tulbură 

liniştea,le îmbolnăveşte de grandomanie sau de mania 

persecuţiei şi face ca naţiunile să devină încrâncenate, 

brutale, insuportabile şi vanitoase.   

De-a lungul timpului, istoricii nu s-au dat în lături de la a falsifica istoria, tocmai pentru  

a induce în mintea conaţionalilor lor astfel de iluzii. ”Nici o naţiune fără falsificarea propriei 

sale istorii” susţinea Ernest Renan, citat în carte, iar Paul Lendvai susţine că sunt puţine 

naţiunile care şi-au falsificat istoria mai mult decât ungurii. Pentru a nu cădea în acelaşi 

păcat, el încearcă să spună lucrurilor pe nume, dar, aşa cum vom vedea, conştient sau 

inconştient, nu reuşeşte s-o facă complet. Îndrăzneşte câteva demitizări, dezvăluie câteva 

adevăruri inconfortabile pentru unguri, face caracterizări dure la adresa lor, dar şi reia câteva 

teze uzate, dar din păcate ne ieşite din uz,  ale istoriografiei maghiare. În continuare, voi 

încerca să le trec în revistă pe cele care mi s-au părut mai interesante şi mai ales pe cele 

referitoare la români. Încerc, pe cât posibil, să demonstrez ceea ce e de demonstrat, cu 

cuvintele autorului. Textele scrise cu italice, fără altă precizare, aparţin acestuia. 

 Probabil că cele mai grosolane exagerări privindu-i pe unguri îi aparţin istoricului 

Istvan Horvát (1784-1846), care a afirmat că Adam şi Eva au fost unguri, că în paradis se 

vorbea ungureşte, că Homer şi Hercule au fost şi ei unguri şi că ungurii străvechi erau nişte 

uriaşi, numiţi „giganţi” sau „titani”! 

 Faptul că acest om (Istvan Horvát n.n.)  a fost între 1823 şi 1845 profesor universitar 

la Pesta şi că aceste absurdităţi întâlneau şi urechi receptive, „spune ceva despre 

autoportretul optimist al naţiunii”, scria Szerb, citat de autor, care adaugă: Şi exact acest 

optimist „a pregătit atâtea uluitoare decizii politice greşite  ale generaţiei care venea.  

Falsificările istoricilor maghiari care ne deranjează cel mai mult  pe noi românii sunt 

cele referitoare la originea poporului nostru. Este cunoscută teoria austriacului Roesler, 

îmbrăţişată de mulţi istorici unguri, conform căruia românii s-au format la sud de Dunăre, 

după care au urcat în actualele teritorii, inclusiv în Transilvania, unde au ajuns trecând, „ pe 

furiş”, munţii, începând cu perioada de după Marea Năvălire Tătară de la 1241. Istoricii 

UNGURII 
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români au dovedit cu documente şi mărturii arheologice, că poporul român a luat naştere pe 

actualul teritoriu al său şi că românii existau în Transilvania la venirea acolo a ungurilor. 

Pledează în favoarea acestui adevăr şi cronicarii unguri Anonimus şi  Simon Kézai, la care se 

adaugă cele ale cronicarului rus Nestor (1100).  Mărturiile acestora, mai ales cele referitoare 

la români, sunt considerate, de către istoricii pomeniţi, simple legende, fără nici o legătură cu 

realitatea, cu toate  că ele şi o mulţime de alte „legende” de felul acesta au stau la baza 

reconstituirii de către ei a începuturilor istoriei ungurilor. Romancierul Jókai Mór, pe care 

autorul îl citează, susţine o chestiune de bun simţ:  legenda şi istoria se întreţes  în aşa fel, 

încât trebuie ori să le acceptăm în întregime, aşa cum face opinia publică, ori să le 

respingem în totalitate. 

Vorbind despre Marea Năvălire Tătară de la 1241, Paul Lendvai menţionează: 

Populaţia slavă din Ungaria de Sus precum şi secuii şi românii din zona Transilvaniei au 

scăpat în mare măsură neatinşi. M-a surprins această afirmaţie! Ori i-a scăpat, ori a ţinut să-l 

contrazică în felul acesta pe Roesler. E de la sine înţeles că acei români existau acolo „din 

totdeauna”.  

Insistând pe ideea că românii din Transilvania au venit din afară, Paul Lendvai afirmă 

că  Regele (Matei Corvin n.n.) a dat cea mai mare atenţie înviorării procesului de colonizare. 

Au fost aduşi în ţară slovaci, cehi, ruteni, polonezi, români şi, nu în ultimul rând, mineri 

germani  

Scriitorul mai afirmă că în timpul celor170 de ani (1526-1698) în care cea mai mare 

parte a Ungariei a fost sub stăpânire turcească - cea mai mare catastrofă din istoria ungară, 

spune el -,  s-a înregistrat o scădere a ponderii ungurilor în totalul populaţiei din regat şi pe 

seama masivului aflux de români din Ţara Românească. Mai susţine că: În acest timp, 

pătrund aici sau sunt colonizaţi români şi sârbi, care trăiesc adesea în colibe de lemn 

primitive, pe jumătate îngropate în pământ, care în caz de transformare în păşuni a terenului 

arabil sau de pericol de incidenţă la graniţă le părăseau imediat. Scriitorul nu vine  cu 

dovezi în sprijinul afirmaţiilor sale. Noi credem că pentru „colonizarea” românilor ar trebui 

să existe documente, aşa cum ele există pentru colonizarea germanilor, de exemplu. 

Paul Lendvai vorbeşte şi despre aşa zisă „colonizare tăcută” de la sfârşitul secolului 

XVIII: În nord, veneau în ţară slovaci şi ruteni, în est şi sud est români, care în Transilvania 

formau deja majoritatea absolută. În sud croaţi şi sârbi. După catastrofele de la sfârşitul 

Evului Mediu şi în urma stăpânirii turceşti, ponderea maghiarilor nu se ridica decât la 35 

până la 39 la sută.  

Mă întreb ce-i putea determina pe români să vină în Transilvania, unde exploatarea 

ţăranilor de către nobilime era cruntă, dovadă a răscoalei  din acea perioadă condusă de 

Horea, Cloşca şi Crişan (1784). Mă mai întreb cum puteau să treacă graniţa mii de familii de 

români, cu copii mici, cu căţei şi purcei, fără să fie împiedicaţi s-o facă? Să nu uităm că la 

graniţa de est a Principatului erau secuii - grăniceri de la venirea lor acolo - iar de-a lungul 

celorlalte graniţe au fost colonizaţi germani şi cu sarcina de a le păzi. Există însă dovezi că 

exact în acea perioadă, o mulţime de români proveniţi din Transilvania s-au stabilit în Ţara 

Românească. Dovezile constau în numeroasele sate de pe versantul sudic al Carpaţilor 

Meridionali, populate cu „ungureni”, care şi-au păstrat până în zilele noastre portul şi 

obiceiurile cu care au venit acolo. Pe de altă parte, ceangăii din Moldova sunt dovada trecerii 

secuilor  dincolo de graniţă din motive religioase, din cauza temerii tinerilor  de încorporarea 

forţată în armată şi  din cauza foametei din Ungaria şi Transilvania . 

Se ştie că s-a încercat ( şi se mai încearcă încă) să se susţină identitatea veche dintre 

secui, huni şi maghiari. Autorul cărţii este categoric: secuii nu sunt rude cu hunii, originea şi 

evoluţia lor rămânând până în ziua de azi mai degrabă o problemă deschisă. Lendvai neagă 

şi orice legătură între huni şi maghiari. 
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Referitor la originea românească a lui Iancu de Hunedoara şi a fiului său, Matei Corvin, 

Paul Lendvai  încearcă să restabilească adevărul. Citez: se înscrie, desigur, printre multele 

contradicţii uimitoare din  istoria acestei ţări faptul că în  momentele cruciale s-au ivit 

strategi, oameni de stat sau poeţi al căror „arbore genealogic” şi devenire nu se pretează 

nicicum la teorii naţionaliste şi cu atât mai puţin la unele rasiste. Astfel Hunyadi se trage şi 

el dintr-o familie românească (după unele izvoare şi slavă) emigrată din ţara Românească în 

Transilvania. Numele unguresc vine de la Vajdahunyad (astăzi Hunedoara, în România) din 

Transilvania. Această cetate împăratul Sigismund i-o face cadou tatălui lui Iancu, Voicu, un 

român din mica nobilime.  Această realitate continuă să fie negată de către unii istorici, 

scriitori şi oameni politici unguri, în loc ca ea să fie considerată ca o punte de legătură între 

unguri şi români, obligaţi de istorie şi geografie să trăiască unii lângă alţii sau amestecaţi unii 

cu alţii. 

Inegalitatea socială şi nedreptăţile sociale şi etnice şi religioase  din Ungaria şi 

Transilvania Evului Mediu au fost dintre cele mai mari. Mai ales după răscoala condusă de 

Gheorghe Doja (1514), când Dieta maghiară a votat „Codul tripartit” sau Tripartitum, cum 

este cunoscut el, care şi-a păstrat valabilitatea până în 1848, nedreptăţile sociale au atins 

apogeul. Nobilimea i-a condamnat la „iobăgie perpetuă” pe toţi ţăranii pentru „necredinţa” 

lor. Li s-a contestat orice proprietate: din acel moment, nici o lege şi nici un tribunal nu-i 

mai apăra pe iobagi în faţa nobilimii. Răscoala a fost înăbuşită cu sălbăticie, în stilul 

năvălitorilor asiatici (unguri, tătari, turci etc):  Doja a fost legat de un tron de fier înroşit în 

foc, iar pe cap i s-a pus o coroană înroşită în foc. Ceilalţi conducători, care timp de două 

săptămâni nu primiseră nici un fel de hrană, au fost forţaţi să smulgă carne din trupul lui 

Doja încă viu şi s-o mănânce.. 

În secolul XVII, în ciuda faptului că reprezentau în Transilvania propriu zisă elementul 

etnic majoritar, românii erau crunt discriminaţi. Credinţa  ortodoxă a românilor trecea drept 

religie „tolerată”, pentru că românii nu formau o naţiune reprezentată în Dietă (aşa cum, 

începând din 1437, era cazul nobililor unguri, al secuilor şi al saşilor), adică ortodoxia 

putea fi într-adevăr practicată liber, dar adepţilor ei li se refuza egalitatea de drepturi 

politice. 

Dovadă a „simpatiei” sale pentru români, o serie de evenimente legate de cei din 

Transilvania sunt ori minimalizate ori trecute cu vederea de către Paul Lendvai, în cartea pe 

care o analizăm. Despre momentul Mihai Viteazul catadicseşte să spună doar atât: 

Transilvania a fost lăsată de Sigismund mai întâi pe seama domniei îngrozitoare generalului 

Giorgio Basta, comandantul imperial apoi nu mai puţin groaznicei intervenţii a lui Mihai 

Viteazul, voivodul Ţării Româneşti, şi în sfârşit şi pe seama turcilor setoşi de răzbunare.  De 

ce o fi fost atât de groaznică intervenţia lui Mihai Viteazul? Nu ni se dau amănunte. Despre 

răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan şi despre cea condusă de Avram Iancu (1848), scriitorul 

nici barem nu pomeneşte!  

Ungurii susţin că epoca cea mai glorioasă din istoria lor a fost  Revoluţia de la 1848, 

lupta pentru independenţă dusă de maghiari împotriva Casei de Habsburg, ca şi împotriva 

croaţilor, românilor şi sârbilor aliaţi cu austriecii şi, în final, împotriva Rusiei chemate în 

ajutor. Conducătorul Revoluţiei a fost Lajos Kossuth.  

Obiectivele revoluţiei de la 1848 au fost, după ziarul Pesti Hirlap - al cărui redactor şef 

era chiar Kossuth - obligativitatea nobililor la plata impozitelor, desfiinţarea iobăgiei, reforme 

umanitare, unirea cu Transilvania şi introducerea maghiarei ca limbă oficială în întreaga ţară. 

Scriitorul recunoaşte: 

Faptul că atunci populaţia Transilvaniei consta majoritar din români nu era relevant 

pentru Kossuth, cum nu era aproape nici pentru un reformator cu idei radicale sau 

conservatoare. Chestiunile de viaţă şi de moarte ale revoluţiei maghiare erau relaţiile 

tensionate cu Austria, cu Croaţia şi cu cele mai importante grupuri etnice străine, precum 
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cele ale românilor, sârbilor şi croaţilor…. Grupurile etnice au cerut în primăvara lui 1848 

autonomie şi auto-administraţie, unele în interiorul Ungariei, altele, precum croaţii, chiar în 

cadrul Casei de Habsburg.  

Bineînţeles că nu li s-au acordat. În zilele noastre este rândul ungurilor din ţările vecine 

cu Ungaria să ceară acelaşi lucru (vezi secuii din România) şi se miră că sunt trataţi cu 

aceeaşi lipsă de înţelegere. 

 În primăvara lui 1949, revoluţionarii maghiari au repurtat victorii strălucite în lupta cu 

austrieci, au nimicit rezistenţa naţionalităţilor conlocuitoare, au reuşit să elibereze majoritatea 

teritoriului  ţării şi şi-au declarat chiar independenţa faţă de austrieci, Kosuth fiind ales 

guvernator preşedinte. Au intervenit însă ruşii şi revoluţia maghiară a fost înfrântă. Paul 

Lendvai remarcă: Ca de atâtea ori în perioade mai îndepărtate şi mai apropiate ale istoriei 

maghiare (din 1241 până în 1956) nici o putere europeană nu a mişcat nici măcar un deget 

în interesul maghiarilor. De ce oare? ne întrebăm noi, retoric. 

Prima limbă oficială a Regatului Maghiar a fost, până la 1698, latina, a urmat apoi 

germana şi abia din 1842 maghiara. Ungurii au trebuit să se lupte între ei, dar mai ales cu 

habsburgii ca să-şi impună limba. Cu toate astea, ei n-au ezitat, ca la rândul lor, să încerce s-o 

impună cu forţa celorlalte naţionalităţi din regat. În  1842, István Szécheny atrăgea atenţia că  

cine schimbă limba nu schimbă şi sufletul şi că niciodată nu trebuie să-i faci altuia ceva ce 

nu ne-ar plăcea să ni se facă nouă. 

Evoluţia Ungariei în sensul unei „autocraţii generale a limbii de învăţământ şi de stat 

maghiare” a fost impulsionată deja în 1790/91, spune Lajos Gogolák . 

Legile şcolare din 1879, 1883, 1891 au consfinţit obligativitatea predării limbii 

maghiare în grădiniţe, în şcoli primare şi gimnaziale . 

În spatele obligativităţii limbii maghiare se ascundea dorinţa ungurilor de maghiarizare 

a a celorlalte naţionalităţi din regat.  Regulile pentru maghiarizare şi sancţiunile cele mai 

severe pentru învăţătorii incapabili sau recalcitranţi le-a impus contele Albert Apponyi, 

ministru al învăţământului din 1906 până în 1910……..Într-o lucrare despre Ungaria de Sus, 

Béla Grünwald, istoric şi susţinător al celei mai dure asimilări forţate, dă o imagine 

ilustrativă privind maghiarizarea: la un capăt al unei maşini de tocat carne sunt băgaţi fii de 

ţărani aparţinând naţionalităţilor, în timp ce la celalalt capăt ies domni maghiari înstrăinaţi 

de grupul lor etnic şi cizelaţi. El mai susţinea că este „destinul maghiarimii” să-i „asimileze, 

să-i absoarbă în masa unui popor superior . 

În ciuda „şovinismului lingvistic maghiar”(Móritz Csáky), a interdicţiilor şi proceselor 

de presă iniţiate de autorităţi, în pofida unor abuzuri sângeroase izolate (în comuna slovacă 

Cernova, la încercarea lui Andrei Hlinka, preot naţionalist şi conducător al slovacilor, de a 

sfinţi o biserică sătească, 15 oameni şi-au pierdut viaţa ca urmare a intervenţiei 

jandarmeriei) trebuie să spunem două lucruri de bine despre unguri: maghiarizarea sau 

asuprirea naţionalităţilor n-a fost niciodată condiţionată „etnico-rasial”, ci cultural. 

Atributul ideii maghiare a fost numai şi numai limba. Din păcate , ceea ce susţine aici Pal 

Lendvay că atributul ideii maghiare a fost numai şi numai limba, vine în contradicţie cu ce 

am citat înainte din Béla Grünwald şi cu realitatea. 

Însă apologeţii, ba chiar inventatorii de ciudate „epoci de înflorire” a unui naţionalism 

romantic au găsit imitatori. Modul lor de a gândi, configurat pe aceeaşi tradiţie istorico-

eroică a Ungariei Mari, se face simţit până în actualitate, spune Paul Lendvai. Din păcate,  

acest lucru este fie foarte vizibil, fie bine disimulat  la mulţi dintre politicienii unguri din 

Ungaria şi România de azi. 

Despre pactul dualist dintre Austria şi Ungaria, intrat în vigoare la 27 mai 1867, se 

spune că după eşecul revoluţiei ungare de la 1848,  a fost o victorie în înfrângere. Diplomatul 

Alexander von Hübner spune: Ungaria cucerită cu ajutorul Rusiei a fost astfel dată în 1867 

în mâinile revoluţionarilor învinşi la 1849. 
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Pactul dualist a satisfăcut cererile de drept statal ale maghiarilor, în primul rând 

unitatea politică şi integritatea domeniului statal istoric al „ţărilor Sfintei Coroane ungare” 

împreună cu Transilvania, Slovacia de azi, Ucraina Subcarpatică, Baćka şi Banatul, precum 

şi cu regatul Croaţiei şi Sloveniei, inclusiv zonele grănicereşti, spune autorul. Trebuie 

menţionat că Transilvania a fost pentru prima oară alipită Ungariei în 1867. Înainte de asta, 

ea a fost, pe rând, voivodat autonom sub suzeranitate maghiară, principat   autonom sub 

suzeranitate turcească sau principat autonom sub suzeranitate austriacă. În ceea ce priveşte 

„dreptul statal al maghiarilor”, la care se referă Paul Lendvai, el este tot una cu dreptul pe 

care l-ar avea turcii, de exemplu, să reclame pentru ei statele şi teritoriile care au aparţinut de 

Imperiul Otoman. 

Faptul că slavii din interiorul monarhiei, care formau 47 la sută din populaţia totală şi 

românii (cu 6,4 la sută) au respins cu totul împărţirea  puterii între  germani (24 la sută) şi 

maghiari (20 la sută), n-a contat. Prin urmare, germanii şi ungurii împreună nu făceau cât 

slavii băgaţi cu forţa în imperiu. 

În aşa zisul teritoriu al  Sfintei Coroane ungare, ponderea populaţiilor de diferite etnii 

era următoarea: 40% unguri, 14% slavi sudici (croaţi şi sârbi), 14% români, 9,8% germani, 

9,4% slovaci şi 2,3% ruteni. Se vede că nici în acest teritoriu, „stăpânii” nu erau majoritari. În 

Parlamentul ungar, dintre 413 deputaţi numai opt reprezentau naţionalităţile. 

Excluderea aproape totală a reprezentării legale a intereselor românilor, sârbilor şi 

slovacilor, ca şi drepturile croaţilor, foarte limitate şi exclusiv la drepturi de autonomie, au 

canalizat opoziţia naţională încă de timpuriu pe un făgaş antimonarhic, subversiv, iredentist, 

au transformat-o deci într-o forţă care a urmărit nu reforma naţională, ci destrămarea 

monarhiei austro-ungare , remarcă, corect de data asta, Lendvai, dacă prin iredentism, în 

cazul acesta, înţelegem lupta naţionalităţilor de a ieşi de sub stăpânirea maghiară. 

Legea naţionalităţilor (din 1868) recurgând la conceptul feudal – supranaţional - de 

„natio Hungarica”, stabilea că şi potrivit principiilor fundamentale ale constituţiei toţi 

cetăţenii Ungariei formează din punct de vedere politic o naţiune, naţiunea ungară unitară 

indivizibilă, căreia îi este membru cu drepturi egale fiecare cetăţean al patriei,  indiferent de 

naţionalitate. Azi, politicienii maghiari din România contestă cu vehemenţă caracterul de stat 

naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil al României, consfinţit prin constituţia 

sa, în ciuda faptului că românii sunt  majoritari pe teritoriul lor  (89,5%), şi reclamă 

autonomia Ţinutului Secuiesc. Cum poate fi definită o asemenea inconsecvenţă? 

Ungurii n-au fost niciodată complet mulţumiţi de statutul ţării lor în Imperiul Austro-

Ungar. Considerau Ungaria ca un fel de „colonie cu statut special” 

Aşa cum se ştie, Primul Război Mondial a dus la destrămarea imperiului Austro-Ungar. 

Astăzi cei mai mulţi istorici unguri îmbrăţişează ideea că înseşi cauzele destrămării se aflau 

în dinamica naţionalismului modern, menţionează Lendvai şi adaugă: Încă înainte de 

schimbarea de putere la Budapesta (toamna lui 1918, n.n.) românii şi cehii, croaţii, slovenii 

şi ucrainenii  şi-au anunţat ieşirea din dubla monarhie. 

După război, contele Mihály Károlyi, ales preşedinte al republicii recent proclamate, 

declara: „Războiul l-am pierdut; acum este important să nu pierdem pacea”. Au pierdut-o,  

fiindcă la puţin timp comuniştii lui Bela  Kun au instalat „Republica Sfaturilor”, apoi a urmat 

conferinţa de Pace de la Paris (Trianon), ale cărei hotărâri i-au nemulţumit profund pe 

maghiari. 

Republica Sfaturilor, dictatura comunistă, n-a durat decât 133 de zile şi a fost, în 

realitate, un dublu cadou făcut atât noilor state vecine vorace.., susţine autorul. ( sublinierea 

îmi aparţine şi am făcut-o ca să atrag atenţia asupra absurdului acestei afirmaţii: erau numite 

vorace ţările care se reîntregeau!) 

După cum se ştie, România a fost acea care a înfrânt armata lui Bela Kun, trupele ei 

ajungând în 1919 până la Budapesta  şi au   pus capăt „terorii roşii” pe care acesta o 
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instaurase în Ungaria. Iată ce a reţinut Paul Lendvai  din acest eveniment: În august şi 

noiembrie 1919, trupele româneşti de ocupaţie au putut să jefuiască la Budapesta practic 

nestingherite. Au strâns, de pildă, 4000 de aparate telefonice – chiar şi din locuinţe 

particulare. Valoarea bunurilor cărate de aici de soldăţimea română, mai ales locomotive, 

vagoane, maşini şi animale de tracţiune, s-a ridicat la aproximativ trei miliarde de coroane 

de aur, de douăsprezece ori împrumutul cu care Ungaria a fost redresată financiar patru ani 

mai târziu. Despre prada cu care ungurii s-au retras din Transilvania nu spune nimic. 

Ungurii au considerat, şi unii mai consideră încă, că la Trianon s-a consumat cea mai 

mare tragedie din istoria lor. Iată cum descrie autorul ceea ce a urmat după semnarea păcii:  

În acea zi fatală, 4 iunie 1920, în întreaga ţară au sunat clopotele, pe clădiri au fost arborate 

steaguri negre, circulaţia s-a oprit, ziarele au apărut cu un chenar negru, iar în biserici s-au 

ţinut slujbe funerare……”Regatului Ungariei”, de-acu de sine stătător, nu i-au rămas decât 

93.000 din cei 282.000 de  kilometrii pătraţi….. România, al cărui guvern întorsese în 1918 

armele la fel de oportunist ca în 1944,  a primit un ţinut de 102.000 de kilometri pătraţi cu 

5,24 milioane de locuitori, adică întreaga Transilvanie cu Ţinutul Secuiesc, Banatul de 

răsărit, cea mai mare parte a comitatelor Körös şi Tisa, precum şi partea de sud a 

Maramureşului . 

Trianon a fost un şoc din care ungurii – indiferent de poziţia politică dintr-un moment 

sau altul – nu şi-au revenit în fond nici astăzi În grădiniţe şi şcoli, la liturghii şi în presă a 

fost ţinută trează ideea redobândirii ţinuturilor pierdute în favoarea vecinilor dispreţuiţi 

(sublinierea îmi aparţine). Lozincile repetate zi de zi „Nu, nu, niciodată!”şi „Ungaria 

ciuntită-i blestem, Ungaria Mare o vrem”marcau chiar şi la douăzeci de ani după Trianon 

viaţa continuă din şcoli. Ora de clasă începea şi se termina cu crezul unguresc prin care în 

conştiinţa elevilor se imprima ca „adevăr etern de la Dumnezeu” ideea reînvierii vechii 

Ungarii: 

Cred într-un Dumnezeu, 

Cred într-o patrie, 

Cred în dreptatea divină veşnică.  

Cred în reînvierea Ungariei!  

                                      Amin!  

Pe lângă acutul sentiment de nedreptate care li s-a făcut, ungurii se simţeau şi 

abandonaţi de restul lumii. Paul Lendvai se întreabă: 

Care a fost motivul pentru care, într-un moment crucial al istoriei sale, Ungaria n-a 

mai găsit sprijin nici la învingători, nici la opinia publică a Occidentului? A fost de vină 

vechea pătură conducătoare alcătuită din magnaţi, gentry (aristocraţia mijlocie n.n.), clerul 

înalt şi marea burghezie aflată în curs de afirmare către sfârşitul secolului al XIX-lea şi care 

printr-o politică şovinistă a distrus mai întâi raportul de încredere cu ne maghiarii şi apoi 

înaltul prestigiu în faţa lumii dobândit de Ungaria după lupta pentru libertate din 

1848/1849? Sau ungurilor li s-a luat în nume de rău faptul că i-au urmat orbeşte în război pe 

generalii şi  diplomaţii austrieci şi germani? Primea deci Ungaria răsplata pentru politica 

total greşită pe care o dusese în ultimii cincizeci de ani în domeniul naţionalităţilor şi al 

relaţiilor externe? 

În opinia mea, răspunsul este „da”, la toate aceste întrebări. 

La 1 martie 1920, Miklós Horthy a fost desemnat regent al Ungariei. Horthy a fost 

viceamiral şi comandant al marinei de război austro-ungare, unul dintre cei patru adjuncţi ai 

lui Franz Joseph.  

Ca urmare a cursului revizionist faţă de statele succesoare şi a întăririi taberei de 

extremă dreaptă, Ungaria a nimerit din ce în ce mai mult la remorca politică şi economică a 

celui de-al treilea Reich, precizează Lendvai. În 1941, când Germania a atacat Iugoslavia, 

Ungaria i s-a alăturat, în ciuda faptului că încheiase, în decembrie 1940, un tratat de 
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„prietenie eternă” cu Iugoslavia . Drept răsplată, au primit un teritoriu de 11.475 de 

kilometri pătraţi, rupţi din cel al Iugoslaviei,  cu 1.030.000 de locuitori, din care doar 39% 

erau unguri. Ca urmare, primul ministru Teleki a demisionat. În scrisoarea pe care i-a adresat-

o lui Horthy, el scria: 

Alteţă, 

Ne-am călcat cuvântul – din laşitate – faţă de tratatul de prietenie eternă. Naţiunea 

simte aceasta, iar noi am dezonorat-o. Ne-am dat de partea ticăloşilor – fiindcă nici unul 

dintre cuvintele despre aşa numitele atrocităţi nu este adevărat! Împotriva ungurilor, nici 

măcar împotriva nemţilor nu au avut loc asemenea lucruri. Devenim jefuitori de cadavre! 

Cea mai jalnică naţiune. Nu te-am oprit. Sunt vinovat. 

3 aprilie 1941                                                                                                     Pál Teleki 

 

Horthy a rămas însă alături de Hitler şi s-a aliat militar cu el. A făcut-o din oportunism 

cras, dar pe care, de data asta, autorul se face că nu-l observă. N-a făcut-o  degeaba: ca 

urmare a arbitrajului din 2 noiembrie 1938 de la Viena, făcut de Ribbentrop şi Ciano,  au 

primit şi din Cehoslovacia un teritoriu de 11.927 de kilometri pătraţi cu 1. 600.000 de 

locuitori, dintre care 57% unguri. Apoi, cu ocazia zdrobirii complete a Cehoslovaciei, Horthy 

şi guvernul Teleki au folosit şansa oferită de Hitler şi au ocupat rapid şi în Ucraina 

Subcarpatică ţinutul care aparţinuse  cândva Ungariei coroanei lui Ştefan cel Sfânt. 

„Provincia revenită la patria mamă”  număra 12.061 de kilometrii pătraţi cu aproape 

700.000 de locuitori…din care doar 10 procente erau unguri . 

După tratative bilaterale nereuşite, Ribbentrop şi Ciano au hotărât la 30 august 1940 

că România trebuie să cedeze Ungariei Transilvania de nord şi Ţinutul Secuiesc, în total 

43.104 kilometri pătraţi cu 2.577.000 de locuitori, din care, după date româneşti, cel puţin 

jumătate erau români. ….într-un interval de doi ani şi jumătate, Ungaria, cu sprijin german, 

şi-a mărit teritoriul de la 93.073 de kilometri pătraţi la 171. 753 kilometri pătraţi. Populaţia 

a făcut un salt de 5 milioane (din care 2 milioane de maghiari) ajungând la 14.683 mii de 

locuitori . 

Obligaţi de germani să-şi plătească datoriile contractate faţă de ei, Ungaria a trimis, 

până la mijlocul lui 1942,  o întreagă armată de 207.000 de oameni pe frontul rusesc, care, 

prost echipată, a fost distrusă la Voronej pe Don în ianuarie 1943. 

La 19 martie 1944, datorită neînţelegerilor dintre Hitler şi Horthy - în „problema 

evreiască”, mai ales - un număr de opt divizii germane au ocupat Ungaria. Nu a existat nici o  

rezistenţă militară sau civilă. Nemţii au găsit destui colaboraţionişti printre unguri. Puterea a 

fost preluată de Ferenc Szálasi, conducătorul organizaţiei fasciste maghiare a „Crucilor cu 

săgeţi”, iar armata ungară ( douăsprezece divizii) a continuat să lupte alături de nemţi până la 

terminarea războiului. În război au murit, în total, cam 900.000 de locuitori ai Ungariei.  

Autorul nu uită să menţioneze, cu ce dovezi nu ştim, că luptele de pe teritoriul ungar au 

durat opt luni şi…...confiscările operate de trupele sovietice şi româneşti au cauzat  

prejudicii de cinci ori mai mari decât venitul naţional pe 1938, respectiv de 40% din avuţia 

naţională. El nu a scos însă nici un cuvânt despre atrocităţile săvârşite de unguri la ocuparea 

Transilvaniei de Nord în 1940 şi nici despre prăzile cu care au părăsit-o în 1944, mai ales cele 

referitoare la tezaurul cultural şi istoric. 

 După recucerirea de către trupele române şi sovietice a Transilvaniei de Nord - în  

octombrie 1944 - şi reintrare Ungariei între graniţele din 1940, atât Ungaria cât şi România au 

devenit ţări „prietene” în cadrul lagărului socialist şi în amândouă s-au întâmplat cam aceleaşi 

lucruri. De menţionat  revolta populară din 1956 (curajoasa ridicare a ungurilor împotriva 

regimului comunist, înăbuşită în sânge de către armata sovietică) şi faptul că, după această 

dată, până în 1989 când amândouă i-au înlăturat pe comunişti de la putere,  ungurii au avut 

conducători mai inteligenţi decât românii. 
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