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De la stânga la dreapta, un praesidium sui-generis : 
Florin Drăgănescu, Sile Aleşincu, Rodica Nicolescu, Nina Olaru, Simona Ion, Corina Firuţă, Ileana Gruia, Anda 

Ştefănescu, Dan Ştefănescu şi Radu Stoian. 
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…30 iunie 2015. Rămânem în “rustic”. Aparent peisa-
gistica prevalează în opţiunea unora dintre mecanici ! 
Nu-i bai. Desigur sunt argumente pro şi argumente 

opozabile. Dar chiar nu văd nici-un rost să le enunţ. 
Fapt este că, după o « sesiune » rustică în aprilie, în mai 

s-a ajuns « la pădure », iar în iunie reluare  pentru care 
au optat sărbătoriţii « de serviciu », Radu Stoian şi Mirel 
Vanca. OK ! Totu-i bine când începe (şi mai ales, se 

termină) cu bine.Să vedem ce urmează. 
Aşa dar, către ora anunţată (14.30)  pentru debutul 

evenimentului, participanţii încep să aflueze către locul 
cu pricina.Vreme favorabilă, nu prea cald, aranjamentul 
de rigoare pe terasa localului, parcă în aşteptarea celor 

cărora le era destinat, ce mai, auspiciile normale unei 
reuniuni de oameni serioşi. Care nu întârzie să-şi facă 
apariţia, mă rog în funcţie de orarul de parcurs al 

microbuzelor cu traseul pe DN4 (Bucureşti–Giurgiu). 
Puţin după ora 15, oamenii sunt instalaţi pe aran-

jamentul pregătit şi maestrul de ceremonii, cine altul 
decât Moşu’ DC, calm şi plin de importanţă, dar fără 
ostentaţie, deschide « ostilităţile » cu un scurt cuvânt 

despre program şi participanţi. La capitolul oaspeţi cu 
apariţie mai puţin obişnuită trebuie, desigur, să relev 
prezenţa familiei Sanda şi Nicu Suruceanu, aflaţi în 

perioada prezenţei  anuale estivale în RO, mai precis la 
casa lor de vacanţă din Dragoslavele, AG şi care s-au 

deplasat la 3M, special pentru a participa la întâlnirea 
noastră lunară.  

În continuare evenimentul decurge conform cutumei, 
au parte de tradiţionalul cor « Mulţi ani trăiască ! » săr-
bătoriţii Radu Stoian şi Mirel Vanca, cu ocazia zilei lor 

de aniversare şi de asemenea, are loc o prezentare a 
unei lucrări literare inedite , şi anume : 
 

 
 

 
Este vorba despre o carte cuprinzând un număr de 
nouă piese de teatru originale, aparţinând autorului 

Corina Firuţă, colega noastră, publicate în acest an la 
editura ALCOR Edimpex din Bucureşti. 

Iată un fapt cu adevărat eveniment, pe care mai ales 
noi, colegii autoarei trebuie să-l remarcăm şi aplaudăm 
cum se cuvine ! Astfel,  cuvântul de apreciere şi recu-

noaştere al meritului Corinei a fost rostit de Ileana 
Venera Gruia, care a primit un exemplar al cărţii pur- 
tând , un autograf în semn de prietenie al autoarei. 

Felicitări Corina ! Mult succes în continuare ! 

Au participat : 

 Sile ALEŞINCU,Adelina şi Stănel BONE,Florin DRĂGĂNES-

CU,Coca şi Constantin DUMITRU, Nicoleta,Maria şi Ştefan 

DUMITRU, Corina FIRUŢĂ,Ileana şi Radu GRUIA.Simona 

ION,Costel MARIN,Rodica NICOLESCU,Nina OLARU,Radu 

STOIAN, Luci şi Adrian POPA,Sanda şi Nicu SURUCEA-

NU,Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, Ana şi Mirel VANCA, Mircea 

ZAINEA (26)  

Marţi..

.. Sursa: MECANICII’61,  An 11, #110,  iulie 2015 EE                Radu  GRUIA   

RRaduGRUIA 

Corina Firuţă 

 Când destinul se joacă  
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- OMOOM - 

"Imaginaţia creează realitate" - Richard Wagner                                                      
                                     Etiam si omnes-ego non!(„Chiar dacă toţi ceilalţi o fac, eu n-am s-o fac”). 
                                     Evanghelia după Matei  

        Dispreţul este mai dăunator decit ura 

         Somnul raţiunii naşte monştri (Goya)     

  
NR. Povestea unui debut ingineresc. A unuia dintre noi. Ar  putea fi,  cu unele deo-
sebiri inerente, a oricăruia dintre noi. De exemplu, dacă am înlocui Timpuri Noi cu 
IOR şi E.Hitzig cu R. Gruia ?  Ce credeţi? Ce-i drept, în cazul meu, şeful de cadre era 
Maior activ în DSS....detalii ! Dar, oricum, pe mine unul povestea lui Mike m-a impres-
ionat profund. Poate că m-a făcut să-mi amintesc ? CE ? Propriile-mi „isprăvi” 
profesionale, sau că eram util şi apreciat pentru aceste „isprăvi”? Unde ? În cadrul 
unui sistem productiv care între timp a fost distrus ? ( Pe suprafaţa de teren pe care 
s-a aflat Timpuri Noi (+100 de ani), se construieşte acum un complex de turnuri  şi 
imobile de locuinţe, pentru Ikea !!!) 
 
Inarmat cu repartiţia şi cu cele invăţate la facultate , m-am prezentat în Septembrie 
1961 la secţia personal/cadre dela Uzinele Timpuri Noi (Lemaitre), şi mi-am înce-
put cariera de inginer. 
Această veche uzină a Bucureştilor a fost o adevarată şcoala în meseria mea, atît 
datorită înaltului nivel profesional al corpului tehnic din atelierele de producţie, dar 
şi acelor care lucrau la proiectarea motoarelor cu ardere internă şi a 
compresoarelor(Constructorul Sef), dar şi a celor care proiectau echipamentul de 
producţie(S.D.V.uri) precum şi a tehnologiei de execuţie(planuri de operaţii). 
Aceasta ultimă activitate se desfăşura în birourile aşa zisului Tehnolog Sef. 
După un an de lucru ca „maistru” în atelierul de prelucrări mecanice am fost 
promovat la biroul Tehnolog Sef. 
In acel an aveam să cunosc meseriaşi de înaltă calificare, printre care Ciupă Vasile. 
Acesta lucra pe maşina de frezat orizontal elveţiană Rohrschach. El freza axe cu 
came cu aşa o precizie încît după călirea lor ramănea un adaus de 
prelucrare(rectificare) de cîteva zecimi!!!! , maistri ca Margineanu Ion si Preda Petre. 
Printre colegii din promoţia 1961 pe care i-am avut la Uzinele Timpuri Noi au fost 
Dinculescu Mihai, Grădisteanu Marian, Grosu Gheorghe, Hovnanian Vladimir, Ioil 
Ozi, Pachiu Victor. Daca am omis pe cineva îmi cer scuze! 
Pînă aci nimic deosebit pentru colegii mei care au studiat în cadrul Facultăţii de 
Mecanică a Institutului Politehnic. 
După încă doi ani la „Planşetă” am fost promovat ca adjunct al Tehnologului Sef, 
mutîndu-mă în colivia de sticlă (o cameră mare care avea un perete despărţitor cu 
o uşă, ambele de sticlă, pentru a se putea supraveghea activitatea desenatorlor şi a 
proiectanţilor). 
In această mare colivie de sticlă l-am cunoscut pe Petre Racolţea. 

În memoria lui 

Petre Racolţea 
Sursa : MECANICII’61, An 11, # 110, iulie 2015 EE                                                   Mike HITZIG 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Matthew
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In anul 1962 Petre Racolţea, a carui vîrstă exactă nu am ştiut-o, deşi nu l-am văzut 
îmbrăcat niciodată decît într-un costum ponosit peste care purta un halat de 
tehnician, părea sa aibă cca. 50 de ani, semănînd cu Humphrey Bogart. 
Diferenţa de vîrstă de 24 de ani între noi, nu a fost o piedică în calea unei afinităţii 
si prietenii sincere. A fost o potrivire de opinii dar şi de caracter. A fost un respect 
reciproc dincolo de orice prejudecati. Ne adresam reciproc cu domnule.. 
Petre Racolţea, deşi nu era inginer, avea o pregătire şi o experienţă profesională, pe 
care mulţi ingineri şi-ar fi dorit-o. Am invăţat multe dela tehnicianul Racolţea . 
Petre Racolţea, a cărui origine era din Banat, cunoştea bine limba germană dar cu 
toate acestea n-am folosit-o niciodata în conversaţie…. 
L-am vizitat o singură data în locuinţa sa, cu o zi înainte de a-mi da demisia, în 
luna Mai 1969. Aceste împrejurari le voi descrie mai tîrziu. 
In cele opt ore zilnice de prezenţa noastra  în aceeasi încapere, nu ne plictiseam 

deloc…Discutam subiecte politice şi dacă pereţii ar fi avut “urechi”, de mult ne-ar fi 
anchetat securitatea. 
Activitatea noastră era de a verifica şi finaliza proiectele dispozitivelor şi a sculelor 
pentru prelucrarea pieselor noilor compresoare şi motoare. 
Aceste proiecte erau creaţiile, de multe ori originale, ale unor adevărate talente. 
Imi amintesc de Costica Ionescu, un specialist în proiectarea unor dispozitive de 
prindere a blocurilor şi a carterelor pe maşinile de frezat. La sfărşitul lunii se 
predau ultimile lucrări pentru a îndeplinii norma de ore de cca. 250(192+30%; 
pentru prima lunară). Dar cine putea calcula ingeniozitatea şi înventivitatea 
lucrărilor sale care contineau un numar redus de pagini, deci de ore....Budoace era 
specialist în proiectarea sculelor de prelucrari mecanice, un adevărat Guru în acest 
domeniu, deşi aproape îşi pierduse vederea. 
In 1964, anul în care m-am căsătorit, l-am cunoscut mai bine pe Zismann Aurel, 
care alături de Ilie Aurel era specialist în proiectarea matritelor, domeniu 
necunoscut de mine. Pentru a  mă infrunta cu valoarea lor, am comandat cărţi de 
specialitate din Germania Federala. Aceleaşi cărţi aveam să le comand în Israel, 
cînd lucram la EL-AL! 
Erau şi femei în biroul de proiectare: Desenatoarele Boţonea Constanţa şi Marieta 
Ionescu, poreclită Marieta cu tenul de vis. 
Anul 1964 a fost un an  al destinderii în politica internă a României, care printre 
altele a deschis speranţa emigrării evreilor către Israel. In acelaş an a decedat tatăl 
mea(Ianuarie) şi m-am căsătorit(Iulie). 
Discutînd(pe soptite) cu Zismann despre acest subiect, acesta cu părere de rău, mi-
a spus ca nu se va putea bucura de această ocazie. L-am intrebat dece? Mi-a 
răspuns că în cadrul serviciului militar(undeva prin anii “50 din secolul trecut), a 
servit într-o unitate a securitătii care se ocupa cu lichidarea bisericilor care nu 
erau ortodoxe din Banat. In cursul nopţii ei scufundau pe ascuns în fîntîna din 
centrul aşezarii, saci de pînză în care erau plasate arme(ruginite), pentru ca în zori 
să intre în aşezare cu maşini militare şi după ce adunau pe locuitori în centrul 
aşezării(unde se afla şi fintîna), “pescuiau” sacii cu arme, pentru a prezenta alibiul 
de a batea scînduri la uşile şi ferestrele bisericii. 
Zismann era singurul evreu din aceasta unitate şi mă intrebam în sinea mea ce 
gîndeau colegii săi? 
Printre proiectanţi se afla şi Grigore Pungan, care deşi “trecuse”de 26 de ani, era 
încă membru la U.T.C. dar nu şi de partid. Era o camuflare, care îl servea in 
activitatea de informator. 
In acea perioadă , şeful biroului Tehnologul Sef, era ing. Kogalniceanu. Acesta deşi 
era intelectual parea sa aibă de ascuns „schelete in dulapul” său. In ajunul defilării 
tradiţionale de 23 August se faceau repetiţii pe terenul de fotbal al şcolii de meserii 
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”Ciocanul” (care a aparţinut pînă in 1948 comunitaţii evreeşti). In 18 Iulie 1964 
urma sa mă căsătoresc şi numai de repetiţii nu-mi ardea. Ing. Kogălniceanu s-a 
ocupat(ameninţat) personal de prezenţa mea(probabil informat de tov. Pungan……) 
In acea perioadă pe stadionul şcolii de meserii ”Ciocanul”, şcoala care devenise de 
mult de stat şi care era susţinută de uzinele Timpuri Noi, aveau loc meciuri de 
fotbal interne între diferitele ateliere/sectii ale uzinei. 
In drumul spre vestiare la pauza meciului între Atelierul Prelucrator şi Tehnologul 
Sef, în a cărui echipă am jucat şi eu, l-am “muştruluit” pe roşcovanul cu pistrui din 
echipa adversă, dece permite colegilor să-i strige: Jidane …pasează, sau alte 
“cereri” care începeau cu acelas invectiv. Puţin ruşinat dar şi mirat el mi-a spus: 
Eu nu-s evreu, dar datorită pistruilor şi a părului roşu, m-au poreclit  
Jidanul…..Mi-am cerut scuze şi mi-am amintit ca eu nu m-am “bucurat” de 
aceasta poreclă cu toate că numele meu de familie este ispititor…..  

Revin la toamna anului 1961, cînd  mi-am început cariera de inginer la uzinele 
Timpuri Noi. 
M-am prezentat la serviciul Personal unde l-am cunoscut pe maistrul Furtună care 
m-a condus spre Atelierul Prelucrător. Acolo, spre surpriza mea, m-a trimis acasă 
şi m-a încadrat în schimbul doi. M-am intors la Uzină la ora 15 . Maistrul Furtună 
mi-a oferit cheile dela biroul său şi a plecat. A început schimbul doi pină la ora 23. 
Plimbîndu-mă prin hala mare, aproape nepopulată, am zărit un personaj ciudat. 
Avea fata asemănătoare cu a roşcovanului cu pistrui din echipa de fotbal adversă. 
Era îmbrăcat în clasicul halat bleumarin care-şi pierduse culoarea şi fata era 
mînjită cu grafitul şpanului din fonta turnată, degajat din frezarea blocurilor de 
motor.Pe scurt arăta ca un miner dintr-o mina de cărbuni. 
Fata lui nu te putea înşela , era stereotipul evreului din calea Văcăreşti! 
Zaidman Avraham, care era controlor de calitate şi arma sa era un şubler 
mare…,avea să-mi devină cel mai bun prieten. După ce m-am prezentat, l-am 
invitat în biroul “meu” ca să mîncăm împreună mîncarea adusă de acasă, la ora 
19, era masa de prînz. 
Mai tîrziu, cînd am trecut la biroul cu planşete ale proiectantilor, am continuat 
legătura deschisă cu Zaidman Avraham, care printre altele se manifesta prin masa 
de prînz in comun, lînga planseta mea. 
La masa cu nuntaşi dela restaurantul  Parcul Trandafirilor, din Piata Lahovari, el a 
fost unicul meu invitat dintre prieteni. 
Acolo am ascultat dela el o fabula cu o concluzie certa. 
Undeva in codrii Vlasiei, într-o dimineaţă tarzie, padurarul s-a asezat pe o pătură 
care servea şi ca faţa de masă, şi-a deschis bocceaua cu merinde, pentru a-şi 
consuma branchul!. Prin aerul difuz în care se strecurau razele soarelui filtrate, 
dar lăsind făşii de lumină ca o ceaţă fină, deabea se zăreau frunzele copacilor din 
jur.Liniştea adincă a fost brusc tulburată de apariţia unui lup uriaş care s-a oprit 
dintr-o fugă intensă şi abea a avut putere de ai cere pădurarului un ajutor, 
explicindu-i că la cererea satului apropiat, unde a făcut ravagii la turmele de oi, 
vănătorul a primit sarcina de al omorii. 
Pădurarul i-a oferit un sac imens şi gol pentru cartofi şi după ce lupul a intrat in 
el, pădurarul a legat sacul cu o fringhie. 
După un scurt timp a intrat pe scenă, în fugă al treilea personaj, vănătorul, din a 
cărui puşcă se mai ridica un fum sau abur fin. 
N-ai văzut  lupul?? Care lup? a replicat pădurarul. Vănătorul şi-a continuat 
urmărirea şi liniştea s-a aşternut in luminisul pădurarului. Din nou se auzeau 
insectele şi păsările care au amutit în fata vănătorului  deslănţuit. 
Lupul simţînd ca primejdia a trecut, a început să dea semne de nervozitate în sacul 
de cartofi. Pădurarul l-a eliberat din sac. 
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Intinzînd-se cît era el de lung, lupul infometat după spaima prin care a trecut, i-a 
destăinuit pădurarului că nemai avînd putere să caute o pradă, chiar acesta din 
urmă va fi prînzul sau. 
Pădurarul îngrozit i-a cerut o favoare: Hai să mergem la pustnicul cel bătrîn, care 
are o colibă în apropiere şi el va decide. Dealtfel, dacă nu-ţi va fi pe plac, oricînd 
poţi anula decizia printr-un simplu bobărnac. 
Zis si facut, au ajuns la curtea pustnicului cel bătrîn  şi i-au povestit tărăşenia. 
După o scurtă gîndire, acesta nu a crezut că ditamai lup a încăput  într-un sac de 
cartofi. Atît lupul cît şi pădurarul au răspuns în cor: aşa a fost!!. 
După ce , pentru a demonstra aceasta, lupul a intrat în sacul pustnicului, acesta 
din urma i-a spus pădurarului: leagă bine gura sacului şi cu bita cea grea 
ciomăgeşte-l pînă moare. Invaţă dela mine: 
IN VIAŢĂ NU EXISTĂ RECOMPENSĂ PENTRU FAPTA BUNĂ. 

Dupa cîtiva ani Petre Racolţea a infirmat învăţătura pustnicului. 
Incă înaintea războiului, Petre Racolţea era maistru în celebra si uriasa uzină 
Malaxa (din 1948, 23August). 
Undeva în primii ani ai deceniului patru, Petre Racolţea a primit vizita a doi barbati 
îmbrăcaţi a la Humphrey Bogart. Această modă era specifică agenţilor Siguranţei. 
Ei s-au interesat de un strungar care în acea zi a lipsit dela lucru. A doua zi, deşi 
nu avea nici o obligaţie, Petre Racolţea l-a avertizat pe strungar care din aceea zi 
nu s-a mai intors la strungul său!! 
După instaurarea regimului comunist în România, în special în capitală, s-a creiat 
o acută lipsă de locuinţe. Aparatul comunist a mobilizat forţe noi dela ” ţară”. 
Petre Racolţea locuia într-un apartament spaţios în Calea Calaraşilor si a fost ţinta 
“organelor” de miliţie de ai rechiziţiona o parte din spaţiul locativ. 
Aceasta acţiune s-ar fi terminat cu expulzarea din propria locuinţă….  
In aceea perioadă Petre Racolţea lucra la un proiect din parcul sportiv Dinamo si 
într-o zi a remarcat un grup de “granguri” pe o alee apropiată. Printre ei era 
strungarul dela uzinele Malaxa…. Strungarul i-a ieşit în întîmpinare şi l-a 
îmbraţişat. 
Strungarul al carui nume era Alexandru Drăghici devenise temutul sef al secu-
ritaţii. Drăghici l-a intrebat pe Racolţea: Pot sa te ajut cu ceva? Da am probleme cu 
apartamentul…..Din ziua aceea pe Racoltea l-au vizitat acasă numai rude si 
prieteni. 
Petre Racolţea a dovedit ca IN VIATA EXISTA RECOMPENSA PENTRU FAPTA 
BUNA. 
Aceast exemplu a fost pentru mine un far călăuzitor care nu s-a stins niciodată. 
In Septembrie 1939, odată cu invazia nazistă in Polonia, un val de refugiaţi si-au 
găsit refugiul in România. In urma unei recomandări, Racolţea a găzduit in 
locuinţa sa doi fraţi evrei din Varsovia. Conform tradiţiei de secole a refugiatului 
evreu, averea trebuia sa fie  convertită în aur. 
Din locuinţa confortabilă a lui Petre Racolţea, cei doi polonezi învesteau banii lor în 
acţiuni la bursă. Ei se foloseau de informaţii radio dela bursa Pariziană. 
Cand Armata Rosie s-a apropiat de Bucuresti, cei doi s-au pregătit de o noua fugă 
de data asta spre vest. Ei l-au implorat pe Petre Racolţea ca să-i însoţească , ţinta 
finală fiind Paris. Racolţea a refuzat propunerea, căci el avea o patrie, pe cînd cei 
doi “polonezi” erau apatrizi si refugiati de aproape 2000 de ani. Nu a ajutat 
argumentul de a cădea in lagărul terorii comuniste sovietice, Racolţea încă nu ştia 
ce inseamnă Securitatea/K.G.B. 
Din cînd in cînd ei trimiteau cărţi poştale din Paris, pe care le-am vazut şi eu!! 
Iată o altă expresie de omenie excentrică in regimul capitalist. 
Malaxa, patronul uzinei cu acelas nume ca şi majoritatea marilor industrii 
Române, nu era legată de interesele britanice, franceze si cehoslovace şi  din 
contra, a menţinut legături de afaceri cu Germania Nazistă încă din 1935 şi  în 
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perioada în care Germania Nazistă câştiga mereu influenţă în România, a colaborat 
cu Herman Goring în acţiunea de confiscare a averii industriaşului evreu Max 
Auschnit (Uzinele Resita). 
Imediat după căderea dela putere al lui Carol, in 1940, Malaxa a fost încarcerat 
sub acuzaţia de şantaj în anii precedenţi. Probabil ca simpatizant al ideologiei 
naziste el a finanţat activitatea Garzii de Fier in anii “30 şi in special în timpul 
Statului Legionar. 
Legenda povestita de Petre Racolţea spune că intr-o zi in care Malaxa făcea o 
plimbare de inspecţie în uriaşa lui uzină, el s-a oprit în secţia de forjă. 
Aci imensele ciocane/prese hidraulice cu o putere de sute de tone forjau lingourile 
proaspăt scoase din cuptor cu temperatura de cca 1100 de grade Celsius. Pămîntul 
se cutremura în jur şi sudoarea curgea în valuri din unicul muncitor forjor a cărui 
unică îmbrăcăminte era o salopetă cu bretele încrucisate, neagră dela sudoare şi 

fum. Fără ca acesta să observe, Malaxa s-a oprit lîngă un stilp al halei si doar după 
lungi minute a fost observat de forjor fără ca acesta să ştie cine este observatorul. 
După ce l-a întrebat de nume şi de vechimea sa în atelierul de forja(cîtiva ani buni), 
Malaxa s-a ruşinat ca nu l-a cunoscut pe forjor dinainte.  Malaxa se lauda că-i 
cunoaste pe toţi cei cca. 20000 de muncitori…… 
Apoi s-a prezentat şi i-a ordonat forjorului să se spele la vestiar şi cu haine curate 
să se prezinte la biroul şefului halei.  
Forjorul a crezut că-i vorba de ultima s-a zi de lucru şi s-a prezentat îngrozit la 
biroul şefului halei. Acesta, în urma convorbirii cu Malaxa, i-a dat un check cu 
salariul pe o lună şi i-a acordat un concediu plătit de zece zile…. 
In aceea perioadă (1940), Petre Racolţea şi-a cumpărat un teren în cartierul  
Floreasca si a inceput să-si construiască o vilă. 
Construcţia a durat pină în Iunie 1948  cînd în urma rupturii dintre Stalin si Tito, 
Cominformul şi-a luat tălpăşita în grabă dela Belgrad şi s-a mutat la Bucureşti. 
Această “mutare” expres a fost insoţită de rechiziţionarea multor case din cartierul 
select Floreasca, inclusiv casa terminată, dar încă nelocuită ca a lui Petre Racolţea. 
În următorii câţiva ani după 1964 - anul care a marcat cunoscutul dezgheţ politic 
şi social - în viaţa de zi cu zi a oamenilor, au început să apară, încet, încet, 
elemente de normalitate. 
Regimul a permis cetăţenilor să se adreseze autorităţilor de a repara abuzuri din 
trecut. Incurajat de această posibilitate, Petre Racolţea care aproape în fiecare 
Duminică vizita locul (dar dela o distanţa permisa), a revendicat casa 
rechiziţionată. 
Răspunsul a fost: Casa la care vă referiţi face parte din patrimoniul statului. 
Patrimoniul statului era vila vecină în care locuia Ceausescu la care s-a anexat vila 
lui Petre Racolţea! 
Din acel trecut îndepărtat îmi amintesc seara tîrzie din 22 Noiembrie 1963. Eram 
din nou în schimbul  trei(ora 23-ora 08 dimineata următoare). Această măsură a 
fost introdusă de noul secretar de partid, Leopa, sub pretextul de a acorda 
“asistentă tehnică” atelierului prelucrător. O dată cu mine era prezent un inginer 
dela constructorul şef, pe care-l cunoşteam superficial. Il chema Bernaky, dintr-o 
familie de “nomenclatură”. Ne-am apropiat unul de altul în hala cea mare a 
atelierului prelucrător. Pînă în aceea noapte n-am schimbat o vorba între noi. 
Fiecare dintre noi ascundea un secret care s-a dovedit a fi diferit.  
Secretul lui Bernaky, era că întreaga conducere de partid şi administrativă, 
inclusiv secretarul de partid si directorul a fost arestata pentru fraudă 
(Nomenclatura era prima informată). Ei furnizau piese de schimb în mod fraudulos 
gospodăriei agricole Dudesti Cioplea, în schimbul alimentelor, care nu prea se 
găseau în magazine. Pe mine m-a apucat râsul. Secretul meu pe care l-am aflat 
cîteva ore mai devreme dela B.B.C.,fiind încă acasă, era asasinarea lui J.F. 
Kennedy. 
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Bernaky, care locuia pe şoseaua Kisseleff avea şă-si deschidă dupa 1989, la 
parterul imensei sale vile un restaurant  cu delicatese  denumit: Quatro stagioni…. 
In dimineata zilei de 5 Iunie 1967 eram în hala de prelucrari mecanice, cînd Petre 
Racolţea mi-a iesit in fata fugind, palid si speriat, deabea spunînd-mi cu un ton 
dezolant : Israel a fost atacat pe uscat, din aer şi pe mare de armatele arabe. 
Dînsul era mai speriat decît mine…. 
In aceeaşi perioadă într-una din zilele de iarna , Petre Racolţea a deschis punga cu 
merinde pentru asa zisul prinz. La desert m-a invitat la un ciorchine de struguri. 
Erau struguri negri mari şi proaspeti. Acesti struguri i-a primit dela un nepot care 
lucra la biroul cenzurii comitetului central. Erau struguri veniti din Crimea. In 
România nu se găseau struguri nici vara! Acest nepot a fost găzduit de Racolţea în 
Bucuresti şi avînd atît origina de “ţăran” dar şi o pregătire de intelectual, a avansat 
rapid in aparatul de partid. El se ocupa cu cenzurarea carţilor (ciornelor) a 

scriitorilor din aceea vreme. 
Atunci  Petre Racolţea mi-a explicat definiţia autocenzurii. Nepotul lui Racolţea 
citea manuscrisele si sublinia cu un creion roşu pasajele care nu se încadrau în 
spiritul realismului socialist şi retrimetea manuscrisul autorului. Acesta facea 
corecturile şi-l transcria din nou şi trimetea materialul din nou cenzorului. Acesta 
facea corecturile şi din nou trimetea materialul autorului pină cind nu mai apăreau 
stersături făcute cu creionul roşu. In felul acesta autorul realiza ce inseamnă 
realismul socialist, învătînd cum să scrie fără a fi umilit de creionul roşu, pe 
deoparte şi pe dealtă parte operele scriitorilor se ”subţiau”.  
Si în Statul Israel in Primacy, dominat de partide socialist-comuniste acest 
fenomen al cenzurii în cultură a fost prezent. A relatat aceasta Aharon Appelfeld un 
scriitor originar din România destănuindu-se în public. El a încercat să scrie în 
kibutz. In scurt timp a intrat în conflict cu cenzorul şi a fost nevoit să părăseasca 
kibutzul. 
In 1968, cind ministrul de externe, Manea Manescu, a fost numit presedintele 
O.N.U.,România a fost obligată sa-si schimbe atitudinea fată de minoritaţile care 
aveau un potenţial de a emigra. Era vorba de evrei, germani si armeni. 
Printre colegii nostri erau fraţii gemeni Hovnanian. Unul lucra la uzinele 23 
August, iar celalalt era colegul meu la Timpuri Noi. In primăvara lui 1968 ing. Bebe 
Hovnanian mă vizita des la biroul meu şi cu un semn discret mă invita la o 
plimbare prin curtea uzinei, cît mai departe de orice zid. Prudenţa sa era dusă in 
extremis. Era curios să afle cei nou pe frontul emigrării. Cu o umbră de tristete mă 
invidia pentru perspectiva mea. Argumentul său: Voi(evreii) aveti a patrie, dar noi? 
Ascultă, ii spuneam,  dacă esti convins că n-ai nici-o perspectivă in lagărul socialist 
(era unul din puţinii ingineri, care ca şi mine, nu era membru de partid), vei ajunge 
in U.S.A., căci acolo va fi patria ta. S-a uitat la mine cu o privire speriată, dar si cu 

speranţa bine vizibilă. 
Aveam să-l întilnesc la New-York undeva prin anii 1980. Fratele sau geaman i s-a 
alăturat cu ajutorul senatorului evreu Yavetz. 
In ajunul lui 1 Mai 1969, care “cădea” într-o Miercuri, am hotărit sa mă înscriu la o 
excursie pe litoral de cinci zile, dar înainte am intreprins două formalitaţi pentru a 
obţine aprobarea de la locul de muncă, in vederea emigrării în Israel. Aceasta 
aprobare urma s-o predau la instituţia pasapoartelor controlata de Securitate. 
Primul act, usor de obţinut dela secţia financiar, era o dovadă că nu am datorii 
bănesti faţă de uzină. 
Al doilea act, aprobarea de la locul de muncă, în vederea emigrării în Israel, urma 
sa-mi fie acordat de serviciul de cadre al carui şef era un fost colonel de Securitate, 
tov. Stoica, care încă mai purta cizme militare. Tov. Stoica m-a primit ostil refuzînd 
să-mi acorde actul necesar si n-a ajutat nici cererea de a-mi da în scris acest refuz 
pentru  instituţia de Paşapoarte, dîndu-mă afară din biroul său. 
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Am plecat pe litoral şi am încercat sa uit eşecul meu. Această ocazie a unui 1 Mai 
prelungit au folosit-o multi, şi astfel au lipsit multi salariaţi dela tradiţionala 
defilare. 
Organizatorii defilării salariaţilor dela Timpuri Noi, cu ajutorul securităţii au”scos”, 
locuitori din cartier pentru a complecta rîndurile celor absenţi. 
Pe la ora 10 am. a primei zile de după vacanţă, întra în biroul meu tov. Pungan şi 
cu alura de colaboraţionist îmi şopteste confidenţial că la sfarşitul orelor de lucru: 
te prezinţi la comitetul de partid. 
Eram convins ca urmează şedinţa de expulzare, aşa cum am fost martor in 
Politehnică în toamna lui 1958. Atunci intr-un amfiteatru a fost umilită si torturată 
moral una din cele mi bune studente ale anului 3 Mecanică, Rodica Nachman. Mi-
am spus, în drum că dacă ea a supravieţuit, atunci şi eu. 
Clădirea cea simplă a comitetului de partid, cu zidurile din cărămidă roşie, se afla 

aproape de poarta de intrare în uzină. Am ajuns ultimul în această sală de sedinţe 
şi la masa cea lungă, cu scaune de ambele părţi se afla un singur scaun neocupat. 
Era scaunul de lîngă director şi fără nici o ezitare m-am aşezat. Ca la orice şedinţă, 
prezenţii vorbeau în şoaptă intre ei. Directorul s-a aplecat spre mine şi mi-a şoptit: 
Mă Emile, dece nu mi-ai cerut mie adeverinţa.  
Doar nu era în competinţa dvoastră, am răspuns. 
Sedinţa a început cu o pledoarie ţinută de secretarul de partid, un fost strungar 
dela Prelucrător care mă cunoştea foarte bine, căci îl ajutam la matematică, în 
efortul său de a absolvi, cu întărziere, liceul. 
Iată pledoaria sa: In timp ce clasa muncitoare a sărbătorit cu bucurie sărbatoarea 
de 1Mai, prin măreata defilare, tovarasul ITIC a găsit de cuvintă să absenteze. Aci 
la-am întrerupt prompt: Tov.Secretar, numele meu este Hitzig şi te rog sa-l 
pronunţi asa, cum o făceai cînd erai strungar…. 
Tov. secretar a continuat: Tovarasul ITIC nu numai că a absentat, dar a şi cerut 
aprobarea să plece in Palestina!!! Aci l-am întrerupt din nou: Tov. secretar, nu 
există azi Palestina, te referi la Statul Israel. Ai pe masă exemplare din ziarul 
SCINTEIA si nicăieri nu scrie Palestina ci Statul Israel. Tov. Secretar, nu eşti la zi 
cu invăţămintul politic! Asta a fost prea mult pentru Tov. Secretar. Aci 
antisemitismul s-a revarsat peste bariera invăţămintului politic şi cu o voce 
nervoasa m-a dat afara din sala de şedinţe. Subiectul şedinţei: absentarea dela 
defilare a fost deviat la aprobarea de la locul de muncă, in vederea emigrării in 
Israel.  
Se spune ca dispretul e mai  greu de suportat decît ura.  
Dezolat, în loc de a merge acasă, l-am vizitat pe Petre Racolţea singura dată în 
locuinţa sa. 
A rămas consternat cînd i-am cerut să-l invite imediat pe ing. Popescu, ing. Sef la 

fabrica I.C.M.A., pentru a mă angaja în cadrul biroului de proiectare care pregătea 
documentaţia tehnologiei de fabricaţie pt. o fabrica in construcţie la Alexandria. Pe 
ing. Popescu l-a convins usor, căci împreună cu Petre Racolţea lucram în afara 
orelor de lucru dela uzinele Timpuri Noi, pt. proiectul ing. Popescu. Mai greu a fost 
să-l conving pe Racolţea!! Racolţea a realizat că odată cu plecarea mea, la noul loc 
de muncă, el va primii un partener de birou, membru de partid, care îi va face cele 
8 ore de lucru un adevărat infern. Inainte de-al chema pe ing. Popescu, Racoltea 
încercînd să mă convingă de a renunţa la demisie, m-a asigurat că mă va duce la 
aeroport cu masina sa. Dar din solidaritate cu mine el a acceptat despărţirea. 
Am semnat actul de angajare inclusiv o mărire de salariu si postul de sef de atelier 
de proiectare.  
A doua zi de dimineaţa, înarmat cu actul de angajare bine ascuns în geanta mea, 
am prezentat demisia la biroul registraturii aflat la intrarea in uzină. 
Efectul a fost ca un cutremur. Dupa circa o ora am fost invitat la biroul 
directorului, birou în care nu călcasem niciodată. 
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Cu o deosebită amabilitate el m-a primit si m-a rugat să-mi retrag demisia 
confirmind ca am fost lovit de un analfabet si că în viaţă mai primesti lovituri. Bine 
inţeles ca am refuzat, mai ales că mi-a amintit că dacă veneam la el primeam 
adeverinţa. El vorbea la timpul trecut.....Acest ritual a durat circa zece zile, fiind 
invitat şi la secretarul de partid!! şi la preşedintele de sindicat. Numai colonelul 
dela cadre s-a făcut nevăzut pentru mine. 
Apoi a încercat să mă convingă să-mi retrag demisia. 
Timp de două săptămini am fost invitat succesiv la biroul directorului şi al 
secretarului de partid, cerîndu-mi retragera demisiei. De fiecare dată eram 
convocat de Grigore Pungan. Demisia dela Timpuri Noi mi-a facilitat obţinerea 
paşaportului şi viza de emigrare în Israel în vara lui 1970 
Conducerea de partid dar şi direcţiunea, au intrat în panică. Au înţeles că au 
procedat contrar atmosferei din aceea perioadă şi se temeau de un scandal. 

Mulţumiţi că acest conflict nu a luat proporţii, ei n-au împiedicat actul meu de 
demisie. 
Ei n-au înţeles cum a fost posibil ca în 24 de ore dela demisie, să fiu angajat la 
I.C.M.A. 
Ei nu-l cunoşteau pe Racolţea! 
In anul 1970 (20 Septembrie) s-a împlinit visul meu. 
In timpul primei mele vizite în România, ca cetăţean al statului Israel, în 1976, l-
am văzut pe Racolţea dintr-un taxi pe calea Grivitei. Am sarit din taxi şi i-am ieşit 
în întîmpinare.  
Ne-am îmbrăţişat cu furie şi cred că a  fost îmbrăţişarea vieţii mele. Cu ochii în 
lacrimi mi-a spus: Domnul Hitzig, acum eşti liber!!!! 
Ne-am despărţit după această lungă imbrăţişare şi de atunci nu ne-am mai văzut. 
 
Cea mai interesantă şi dramatică istorie pe care am auzit-o dela Petre Racolţea, şi 
fără a exagera, e demnă de un scenariu pentru un film regizat de Spielberg, se 
intinde pe un timp de cca. 30 de ani. Tin să precizez că numele personajelor din 
această istorie sunt fictive si orice asemănare cu personaje reale este întîmplătoare. 
Povestea începe în mijlocul anilor “30 , cînd România cunostea o perioadă de 
prosperitate nemai întălnită. In aceea perioadă Bucureştiul (micul Paris) era 
capitala unei tări care exporta grîne, cherestea şi petrol. In statistica anului 1938 
România avea acelaş GDP(gross domestic product) ca si Franţa. 
Bucurestiul a cunoscut un avînt în constructii, cartiere noi s-au ridicat, bulevarde 
moderne au făcut oraşul să arate ca o capitală occidentală. 
S-au construit stadioane noi ca Stadionul ANEF mai tîrziu Republicii. 
Stadionul a fost demolat în anii 1980, deoarece era prea aproape de Casa 
Poporului, iar Ceaușescu plănuia să construiască un elicodrom pe amplasamentul 

respectiv. Deși elicodromul nu a fost finalizat, structura stadionului a fost grav 

afectată, iar acum în locul acestuia se află garajul subteran al Camerei Deputaților. 

Societatile petrolifere americane, engleze si olandeze facusera din România unica 
producatoare europeana in acest domeniu.  
Din: "Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza..." de Mircea Cărtărescu 
Prin 1942-43, sub cele mai îndîrjite bombardamente americane, Bucureştiul 
petrecea la fel ca în anii nebuni rămaşi în urmă cu două decenii. Mîncarea era 
ieftină, hotelurile primitoare iar grădinile de vară, Raşca, Oteteleşanu şi Cărăbuş, 
dar şi Bordeiul, încă de pe atunci aşezat la marginea Herăstrăului, răspîndeau pînă 
în mahalalele mărginaşe mirosul de patricieni la grătar şi sunetul bandelor de jazz 
sau al tarafurilor autohtone. Pe Calea Victoriei intrau şi ieşeau din umbra enormă 
a Palatului Telefoanelor atît automobile negre, cu ferestre de cristal, cît şi trăsuri, 
aşa-zisele cupeuri de Hereasca, ce nu mai pridideau să care lumea bogată a 
oraşului la Şosea.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1980
https://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Poporului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Poporului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C8%99escu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Camera_Deputa%C8%9Bilor
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Restaurantele, barurile, cazinourile, teatrele de estrada in care excela tenorul Nae 
Leonard, poreclit prinţul operetei(o rara inregistrare: Creola), Cristian Vasile cu 
neuitata  Zaraza, forfotau de mulţimea de ofiţeri, oameni de afaceri, artisti, o 
atmosferă bine descrisă de M.Sebastian în celebra sa piesă Steaua fara nume, dar 
si în jurnalul său de zi. 
Aceasta viaţă frivolă a Bucurestilor avea sa fie întunecată de norii ciumei brune. 
Dupa o serie de guverne(Guvernarea Goga – Cuza, care a dus la asasinate politice 
ale unor figuri proeminente ca: Armand Călinescu , Virgil Magearu si Nicolae Iorga) 
a urmat statul National-Legionar a maresalului I. Antonescu. În interviul acordat în 
ianuarie 1938 ziarului britanic „Daily Herald”, regele Carol al II-lea şi primul 
ministru Goga dădeau cifra de 250.000 şi respectiv 500.000 de evrei consideraţi 
„ilegali”. Dacă regele respingea ideea expulzării, negându-le, în schimb, orice fel de 
drepturi, Goga vorbea de 500.000 de aşa-zişi „vagabonzi”, pe care „nu-i putem 

considera ca cetăţeni români”. Octavian Goga propunea deportarea în Madagascar 
(concept cunoscut sub denumirea „Planul Madagascar”) a celor 500.000 de evrei, în 
timp ce Istrate Micescu, ministrul de externe declara: „Este urgent să ne măturam 
curtea, căci este inutil să toleram la noi toate aceste gunoaie”. Istoricul Florin 
Constantiniu scrie în lucrarea „O istorie sinceră a poporului român” că marele poet 
Goga se înmlăştina, întrucât „se credea şi se voia un «duce» sau «führer» român”. 
Celebrul pictor spaniol Goya zicea: somnul raţiunii naşte monştri.  
In această societate pestriţă s-a petrecut drama care avea sa exprime evolutia unei 
societăţi corupte care a pus în scenă o realitate mai vie decît ar fi scris-o un 
dramaturg. 
Elvira Broda, o brunetă fermecătoare, era soţia mult mai tînără a bogatului om de 
afaceri evreu. Ea avea să devină puntea timpului în cei 30 de ani ce vor urma. 
Din această căsnicie s-a născut un băiat reusit. 
Elvirei nu-i lipsea nimic şi destinul ei o amintea pe Lara din Dr. Shivago. 
Ofiţerul de care s-a îndrăgostit, Dobrescu Valentin, făcea parte din acest grup de 
petrecăreţi. In scurt timp ea şi-a părăsit soţul şi băiatul căsătorindu-se(din iubire) 
cu Valentin. Undeva prin 1938, cînd ciuma brună a cucerit România, Valentin, a 
cărui principală caracteristică era oportunismul fără scrupule, a “schimbat-o” pe 
Elvira cu o dansatoare dela teatrul de revistă. Un ofiţer al armatei Române nu putea 
fi soţul unei evreice!! Fostul soţ al al Elvirei a înţeles şi el pericolul perioadei şi a 
emigrat în Elvetia, nu înainte de a-i propune Elvirei de al însoţi. Ea a refuzat(încă îl 
iubea pe Valentin) şi bogatul om de afaceri evreu a părăsit România însoţit doar de 
fiul lor. 
In Ianuarie 1941 o serie de manifestări violente și crime împotriva evreilor, au avut 
loc în timpul Rebeliunii legionare, Valentin  s-a ataşat de Gardă. 
Părintii Elvirei, originari din Constanta, locuiau in Cernăuti, şi in 1941 aveau să fie 

deportaţi in Transnistria. 
Deportarea în Transnistria a fost concepută de autorităţile antonesciene ca o 
variantă românească a Soluţiei Finale. Conform unor calcule, în Transnistria au 
fost lichidaţi între 115000 şi 118000 de evrei locali şi între 105000 şi 120000 de 
evrei români au fost omorâţi sau au pierit din cauza condiţiilor de viaţă impuse în 
lagăre şi ghetouri. 
Alexandru Şafran a fost Rabinul Şef al României în perioada 1940-1947. 
Cind pericolul deportării în Transnistria(1941-1943)  plana şi asupra evreimii din 
vechiul Regat şi a sudului Transilvaniei, Alexandru Şafran a avut o contributie 
decisivă în împiedicarea acestei crime. Este cunoscută întrevederea sa cu 
Episcopul Balan, în care l-a intrebat pe episcop: cînd vei ajunge acolo sus în cer la 
acelas Dumnezeu, cum ai să-ti justifici indiferenţa faţă de destinul evreilor? 
Episcopul Balan si Regina mamă Elena a României au  avut succes în fata lui 
Antonescu. Cca. 60% din evreii  vechiului Regat au supravietuit. Marele Rabin a 
fost nevoit să-şi părăsească ţara natală, odată cu instaurarea comunismului……. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ianuarie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1938
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Istrate_Micescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evrei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rebeliunea_legionar%C4%83
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Din discuţii purtate cu unii colegi asupra perioadei pronaziste a Romaniei, unii 
dădeau din umeri iar altii justificau perioada monstrilor cu : aşa a fost valul……  
Nimeni nu a putut explica cum de a fost posibil ca România, o tară Latină 
traditional afiliată la cultura franceză şi aliata Frantei(care a acordat de jure 
Transilvania României încă la 1 Dec 1919) şi a Britaniei, să-l aleagă ca nou aliat pe 
Führer. România anilor 1930-1944 i-a preferat pe Teutoni. Interesantă a fost 
poziţia casei regale, deşi a fost fondată de dinastia Hohenzollern, după 1940 
refuzind alianta cu Maresalul. Si totusi cînd scriu aceste rînduri, constat că 
ideologia acestuia se potrivea mai bine cu propaganda electorală alimentată de 
antisemitismul ancestral. Adică somnul raţiunii naşte monştri.  
 
In timpul războiului, Valentin dotat cu un dezvoltat simţ al auto conservării, şi-a 
continuat traiul in Bucuresti, avansînd in grad, evitînd frontul de est. 

23 August 1944 l-a găsit pregatit de a schimba Garda cu Partidul Comunist.  
In scurt timp s-a lepădat de hainele militare, obtinînd un post de consilier tehnic la 
un minister. Faptul ca a fost căsătorit cu Elvira Broda i-a folosit un timp dar ea 
fiind o reprezentantă a burgheziei, l-a impiedicat în drumul său nou.Totuşi trecutul 
său politic era o piedică în sperantele sale de a avansa în noua societate. Pentru a-
şi îmbunătătii originea s-a despărtit de dansatoare şi a înlocuit-o cu o femeie de 
servici care deabea venise la Bucuresti din provincie! 
Aceasta metamorfoză nu a durat mult.  
În 1949, Gheorghe Gheorghiu Dej foloseşte canalul Dunăre-Marea Neagră pentru 
exterminarea oponenţilor regimului. La 25 mai 1949, Consiliul de Miniştri a 
hotărât demararea lucrărilor pentru construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră, 
pentru a se asigura un transport mai ieftin şi crearea unui sistem de irigaţii. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a folosit şantierul pentru exterminarea fostei clase politice 
româneşti, a elitei intelectuale, dar şi a tuturor oponenţilor regimului. La fel a făcut 
Stalin….. 
In aceea perioadă, Valentin a fost demascat ca fost legionar, exclus din partid si 
deportat la şantierul Canalului Dunăre-Marea Neagră. 
Cu toate că epuizase averea din luxoasa ei locuintă din Calea Victoriei, căci nu prea 
lucra, si ajunsese o epavă, ea nu a încetat să-l iubească pe Valentin. 
Petre Racolţea era un pescar amator asa de pasionat încît Duminicile lua trenul 
spre Cernavodă pentru a pescui la Dunăre. Deseori o întîlnea pe Elvira în tren.  
Ea ducea pachete cu alimente şi medicamente lui Valentin(încă îl iubea pe 
Valentin).  Numai acest sacrificiu l-a salvat. 
După mulţi ani, ea a primit o carte postală din Elvetia. Era o invitaţie la nunta 
fiului lor. Biletul de avion era să fie plătit de fostul ei soţ. 
Primul lucru pe care l-a făcut a fost să-l viziteze acasă pe Racolţea. 

Elvira Broda decăzuse nu numai material dar si fizic. Aproape că numai avea dinţi 
şi slăbise mult, pierzîndu-şi încredera în sine.  
Racolţea a implorat-o ca să se îmbrace bine pe cît posibil pt. nuntă, şi cu primul 
avion să plece în Elveţia. 
Elvira Broda a ajuns în Elveţia cu suficient timp înaintea nunţii. Cununia 
religioasă a fost oficiată de rabinul Alexandru Şafran.  
După nuntă fostul ei soţ, care se recăsătorise cu mult timp în urmă, a luat-o 
deoparte pentru ai oferi un apartament în Geneva şi o rentă lunară cu mai mult 
decît suficientă.   
Bogatul om de afaceri evreu a dovedit că IN VIATA EXISTA RECOMPENSA PENTRU 
FAPTA BUNA. Fapta cea bună a Elvirei a fost, că i-a dăruit un fiu reusit. 
Elvira Broda a dovedit că viaţa nu se termină neapărat cu un apus, ci cu un răsărit 
luminos, dacă folosesti ocazia pe care destinul ţi-o oferă. 
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Muzeul Picasso. 
In aprilie 1973 Pablo Picasso moare la vârsta de 92 de ani. Incepând 

din 1978, muzeele naţionale încep să primească zeci şi sute de opere ale 
sale, sub formă de donaţie sau "dation" ; dau aici termenul francez dintr-o 
lege votată în 1968 la iniţiativa lui André Malraux, care permite 

moştenitorilor să plătească taxele de succesiune în opere de artă. Deja 
colecţia lui personală de opere de artă ocupa un etaj al unui pavilion de la 
Luvru. 

Din 1974 se decisese deschiderea unui muzeu Picasso, trebuia găsit 
localul. In rest, el declarase deja : "Donnez-moi un musée, je le remplirai !" 

In Marais, cartier din vechiul Paris, exista un impozant hôtel particulier, 
care aparţinuse unuia dintre marii 
financiari de pe vremea lui Louis XIV 

şi care avusese soarta mandatarilor 
de pe vremea tinereţii noastre, poate 

chiar mai rău. 
Paranteză : în Franţa, Elveţia şi 

Belgia, hôtel particulier  înseamnă o 

locuinţă urbană de mare lux, cu o 
curte semănând cu un mic parc, cu 

dependinţe necesare funcţionării, cu 
garaje şi locuinţe pentru personal. 
Aparţine unei singure familii sau 

persoane, care o locuieşte. Pentru 
cine a vizitat mai bine Parisul, muzeul Jacquemart-André, unde se 

organizează importante expoziţii temporare sau muzeul Rodin, au fost hôtel 
particulier. Mai ales în presă se păstrează vechile denumiri, de ex. reşedinţa 

oficială a Primului ministru este Hôtel Matignon, sau mai scurt, Matignon. 
Muzeul, a cărui suprafaţă dedicată publicului este astăzi de 3800 mp, a 

fost deschis după prima renovare în 1985, construcţia trebuind mai întâi să 

fie debarasată de toate instituţiile care funcţionau în interiorul şi exteriorul 
ei, şi să fie adusă în totalitate în starea pe care a avut-o înainte de revoluţia 
din 1789. Şi aceasta cu materialele şi metodele preconizate de Comisia 

Monumentelor Naţionale, după planurile şi documentele păstrate în arhive. 
In 2010 a devenit necesară aducerea la nivelul zilei a instalaţiilor şi de 

a regândi ocuparea localului, mai ales în părţile care nu erau supuse legilor 
draconiene ale Monumentelor Nationale. 

La parter au fost amenajate săli pentru expoziţii temporare, un 

auditorium, iar în locul serviciilor administrative a fost expusă o parte din 
colecţia personală a lui Picasso. 
  
 

    Muzeul  Picasso,   

     
 

 
Fundaţia Louis Vuitton 

Sursa: MECANICII’61, AN 11, # 110, iulie 2015 EE                                                        Nicu SURUCEANU 
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In 2014, după terminarea lucrărilor şi deschiderea muzeului, în 37 de 
săli sunt expuse peste 400 din operele sale. 

Picasso, actor al revoluţiilor artistice ale sec. XX, cubism, suprarealism, 
colaje, abstracţionism n-a facut (!), pictură, sculptură, 

desen, fotografie, gravură, litografie, ceramică, poezie. 
"Eu nu caut, eu găsesc !" 
S-a născut în 1881 la Malaga. 

In 1900 pleacă pentru prima oară la Paris. 
In 1904 se stabileşte în Montmartre. Nu mai       

părăseşte Franţa decât pentru scurte perioade. 

Ii cunoaşte pe Matisse, Braque şi pe galeristul Daniel-
Henri Kahnweiler, care îi va vinde operele şi se va ocupa de 

organizarea expoziţiilor. 
1907 Pictează Les Demoiselles d'Avignon. 
1917 Pictează la Roma decoruri şi costume pentru balet. 

1931-33 Incepe să sculpteze. Prima retrospectivă la Paris. Apare primul 
volum de opere ale sale. Incepe să graveze. 

1937 Incepe primele studii pentru Guernica. 
1939 Mare retrospectivă la MoMA la New York. 
1944 L'Humanité anunţă că Picasso a aderat la Partidul Comunist. 

1955 Retrospectivă la Paris. 
1963 Deschiderea muzeului Picasso la Barcelona. 

1966 700 opere expuse la marea retrospectivă de la Paris. 

 
   

 
 

       
 
 
  
 
 
 
 

 

Salchichona Olga în fotoliu Fernande Olivier 
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Masacru în Coreea 

Autoportret Corrida 
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                                                           Fundaţia Louis Vuitton 

Este o fundaţie a grupului LVMH 

(Louis Vuitton – Moët Hennessy), 
numărul 1 mondial al luxului. Ea are 

ca obiectiv promovarea artei şi culturii 
şi perpetuării acţiunilor de mecenat 
ale grupului, angajate după 1990. 

Localul, datorat arhitectului 
Frank Gehry, cel care a conceput şi 
muzeul Guggenheim din Bilbao, este 

situat în Bois de Boulogne. A fost 
inaugurat la 20 oct 2014, este în 

funcţiune, însă nu complet gata.  

Dora Maar Implorarea Jacqueline 

Les Demoiselles d'Avignon Omul cu pipa Sărutul 
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Grupul LVMH, compus din peste 60 de întreprinderi, unele din ele încă 

din sec. XVI, a avut în 2013 o cifră de afaceri de 30 miliarde € : 
- a oferit sprijin mai multor organizatori de mari expoziţii de artă. 

- a creat "Premiul LVMH al tinerilor creatori". In fiecare an sunt 
acordate şase burse de studiu laureaţilor.  

- împrumută viori Stradivarius muzicienilor  

tineri. 
 
Bernard Arnault : 

- PDG al Consiliului de administraţie LVMH, 
remuneraţie în 2009 – 9,15 milioane € 

- prima avere în Franţa, estimată în 2014 la 
35 miliarde $ 

- a 10-a avere mondială în 2013, patrimoniu 

estimat de Forbes la 29 miliarde $ 
- amator şi colecţionar de artă, talentat şi 

pasionat pianist, după câte se spune. 

- Intrebare, după ce vă uitaţi cu atenţie la 
chipul lui : este cineva care ar fi acceptat cu plăcere să lucreze sub 

direcţia lui ? 
       In primăvara aceasta Fundaţia a organizat cea de a treia expoziţie, pe 
care a intitulat-o "Les Clefs d'une passion" grupând opere importante din 

prima jumătate a sec XX, a 24 de pictori şi sculptori care au pus bazele artei 
moderne. 

Mărturisesc că selecţia artiştilor şi, mai ales, asocierea lor, pe deasupra 
curentelor din care ştiam până acum că făceau parte, în patru secvenţe, 
cum au numit compartimentele în care au împărţit expoziţia, m-a cam 

buimăcit. Claude Monet pus în acelaşi sertar cu Piet Mondrian ; Henri 
Matisse şi Wassily Kandinsky la fel. De ce ? Pe urmă, mi-am spus că, în 

fond, nu sunt unicele lucruri pe care nu le cunosc, că asta e o chestie de 
specialişti, că ar trebui să fiu mulţumit de norocul de a vedea cam 20 de 
expoziţii importante pe an, şi să-mi văd de treaba mea. 

Aşa că în reproducerea a ceea ce am văzut voi ţine cont de secvenţe, şi 
…. priceapă cine poate ! 



25             MECANICII ’61 POLIBUC An 11, # 110, iulie 2015 EE  

 

 

Expresionism subiectiv 
 

   

 
 

 
 

 

     
 
 

 
 

   
 

 

 
 

Contemplativitate 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Otto Dix 
Dansatoarea 
Anita Berber 

Alberto Giacometti 

Jean Genet 

Hélène Schjerfbeck 

Autoportret 

Piet Mondrian 

Mare la amurg Ferdinand Hodler 

Amurg pe lac 

Emil Nolde 

Crepuscul 

Piet Mondrian 

Compoziţie 10 în alb/negru 

Piet Mondrian 
Compoziţie în romb cu 

două linii 

Kazimir Malevitch 

Patrat negru 
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Constantin Brâncuşi 

Coloana infinitului 

Mark Rothko 

N° 46 (negru, ocru, roşu pe roşu) 

Pierre Bonnard 
Vara 

Pablo Picasso 
Nud în fotoliu roşu 

Axeli Gallen-Kallela 

Lacul Keltele 
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Popist (???) 

 
Traduc explicaţia expoziţiei : a treia secvenţă, popistă, este angajată 

hotărît în vitalitatea, dinamica şi progresul vieţii moderne prin cele mai 
contemporane expresii ale sale ale momentului, care sunt oraşul, sportul, 
publicitatea şi mijloacele de comunicare : Robert Delaunay, Fernand Léger, 

Francis Picabia. 

 
   

 
Aşa cum apar alăturat cele două reproduceri, parcă ar fi un perete 

dintr-o expoziţie cu tematică de pe vremea realismului socialist : un tânăr 

fruntaş  în producţie sărbătoreşte la iarbă verde, împreună cu familia, 
primirea nu ştiu cărei medalii pe care tocmai şi-a prins-o pe reverul hainei, 
iar în dreapta avem desenul brigăzii pe care o conduce, executat de copii lui, 

care se zbenguie în spate. Induioşător şi înălţător ! 
 

                                         Muzica 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Francis Picabia 

Portretul unui cuplu Francis Léger 
Constructori cu aloes 

 

Henri Matisse 

Dansul 

František Kupka 
Localizarea de mobile grafice II 
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Gino Severini 

Hieroglifă dinamică a Balului Tabarin                             

Wassily Kandinsky 

Panou pentru Edwin R Campbell 
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      Mintea umană funcţionează cel mai eficient în jurul vârste de 50 de  ani, 
nu în tinereţe. Corpul şi creierul nu îmbătrânesc în acelaşi ritm.  

Dimpotrivă, puterea minţii creşte odată cu vârsta, arată studiile. Chiar este 
creierul condamnat la degradare?, se întreabă Barbara Strauch, jurnalist la 
"The New York Times" şi autoare a cărţii "Viaţa secretă a creierului adulţilor: 

Descoperiţi talentele surprinzătoare ale minţii de la vârsta mijlocie". 
 A  descoperit că este înconjurată de oameni de vârstă similară care, deşi 

nu-şi puteau aminti numele restaurantului la care au mâncat  sau al cărţii 
pe care tocmai o terminaseră de citit, puteau să coordoneze afaceri pe 
continente diferite, scrie Strauch în cartea ei, citată de "The Daily Mail". 

      Cercetătorii- sociologi, psihologi şi neurologi - au descoperit însă că, în 
cazul unei persoane ajunsă la vârsta a doua, creierul nu se comportă ca 

restul  corpului. Este adevărat că memoria este afectată, la fel şi alte funcţii 
ale creierului legate de motricitate. Pe de altă parte, creşte abilitatea de a lua 
decizii corecte despre lumea din jur. 

Cercetătorii au folosit rezonanţa magnetică pentru a analiza efectele 
îmbătrânirii şi au constatat că celulele creierului nu se împuţinează subit. 
Dimpotrivă, creierul se adaptează şi le permite persoanelor trecute de 50  de 

ani să-l folo-sească mult mai eficient. Astfel, dacă tinerii folosesc  pe rând 
cele două emisfere ale creierului, persoanele în vârstă reuşesc  să le utilizeze 

simultan. De asemenea, se îmbunătăţesc capacităţile cognitive, după cum 
demonstrează  un studiu care a urmărit evoluţia vieţii a 6.000 de americani 
timp de 40 de ani.Testele de vocabular, memorie, aritmetică, orientare 

spaţială, viteză de reacţie şi logică au demonstrat că oamenii cu vârste între 
40 şi 60 de ani au obţinut rezultate mai bune decât cei de 20 de ani. 
 Bărbaţii au avut cele mai bune rezultate în jurul vârstei de 50 de ani, pe 

când la femei, abilităţile s-au îmbunătăţit şi după vârsta de 60 de ani. Chiar 
şi abili-tăţile sociale şi capacitatea de a judeca corect oamenii şi situaţiile 

cresc odată cu vârsta.Partea creierului responsabilă cu emoţiile umane se 
micşorează mai lent decât celelalte zone. Un studiu realizat de Universitatea 
Harvard demonstrează că oamenii trecuţi de 50 de ani iau şi cele mai bune 

decizii financiare. 
      Nu în ultimul rând, studiile contrazic şi teoria conform căreia 

îmbătrânirea aduce după ea dezamăgire şi depresii. Se  pare că, pe măsură 
ce îmbătrânim, reacţionăm altfel la necazuri, creierul reuşeşte să se 
programeze să accentueze aspectele pozitive să le elimine pe cele negative. 

Vreţi să aveţi o minte clară şi la bătrâneţe ? Există  metode de a vă menţine 
creierul tînăr. Din păcate, mintea mai bună nu se poate obţine odată cu 
vîrsta, ci din contră, pierdem din ea, cu fiecare an ce trece. 

 Cercetătorii au aflat însă că există diverse metode prin care putem opri 
declinul minţii. Iată cîteva dintre acestea: Dansaţi. "Puţine activităţi 

stimulează  creierul aşa de bine ca dansul!", spune doctorul Daniel Amen, 

Progresul  cunoştiinţelor despre 

Mintea Umană 
 Sursă:  MECANICII’61, internet, AN 11, # 110, iulie 2015 EE 
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autorul cărţii "O minte minunată la orice vîrstă"."Dansul necesită totul, de 
la coordonare şi organizare, la planificare şi judecată  a mai scris acesta. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru artele marţiale. Ambele cer poziţionarea 
diferitelor părţi ale corpului simultan şi în sincron. 

Mergeţi la fitness. Sportul creează celule noi într-o zonă a creierului vitală 
memoriei. Cercetătorii de la Universitatea Columbia au măsurat volumul 
sîngelui din creierul adul-ţilor care merg la sală de patru ori pesăptămînă, 

timp de patru luni şi au descoperit că toată această activitate duce la 
producerea mai multor neuroni. 

 Mâncaţi ouă.  Micul dejun ideal este un ou, potrivit medicului Larry 
McLeary, autorul  programului "Incredere în creier". Oul contine vitamina B, 

care obligă celulele nervoase să ardă glucoza, cea mai importantă sursă de 
energie  creierului. Oul mai conţine şi antioxidanţi, care protejează neuronii 
de stricăciuni şi acizi graşi omega-3, care menţin impulsurile nervoase la 

ritmuri optime.Mâncaţi, de asemenea, multe fructe şi legume şi evitaţi 
mâncărurile grase, care diminuează abilitatea celulelor nervoase de a 

comunica între ele. Fiţi activi. Nu deveniţi leneşi, pentru ca dăunează grav 
sănătăţii şi. Implicaţi-vă tot timpul în diverse activităţi, pentru a vă menţine 
mintea în alertă.Hidrataţi-vă mintea.Un studiu al Universităţii South Florida 

din 2006 a arătat că oamenii care beau trei sau mai multe pahare de suc 
proaspăt pe săptămînă aveau cu 76%mai puţine şanse să se îmbolnăvescă  

de Alzheimer. Cantitatea mare de polyphenoli, antioxidanti gasiti în 
fructe,protejează creierul de boală. Opt pahare de apă pe zi sunt şi ele 
extrem de benefice pentru minte, întrucît creierul este 80% apă şi dacă nu 

este hidratat, neuronii nu pot să funcţioneze corect. 
Râdeţi. Luaţi-vă o pauză de la problemele cotidiene şi rîdeţi. Citiţi bancuri, 

uitaţi-vă la filmuleţe amuzante. Chiar şi anticiparea rîsului scade stresul cu 
39% pană la 70%! Rîsul este extrem de bun şi pentru inimă. 
 Dormiţi suficient.  Somnul este important pentru o stare mentală bună. 

 Memoria se organizează în creier, în timpul somnului. Un studiu al 
Facultăţii de Medicină de la Harvard arată că mintea adună bucăţi separate 

de informaţie şi le ţese împreună în timpul somnului. 
Doctorii ne sfătuiesc  să dormim fix 7 ore! Nu vă mai uitaţi la TV. O ora de 
privit la televizor creşte riscul de a căpăta Alzheimer cu 1,3%. Aşa că 

doctorii recomandă să vă relaxaţi la TV maxim două ore pe zi. În schimb, ei 
propun să citiţi cat mai multe cărţi. Folosiţi mirodenii. Atunci cînd gătiţi, 

folosiţi cat mai multe mirodenii la mîncare. Rozmarinul, de exemplu, conţine 
acid carnozic, care reduce riscul de atac cerebral cu 40%! 
Folosiţi cu încredere condimentele,mai ales scorţişoară, şofranul, busuiocul, 
oregano, cimbrul şi salvia. 
Studiaţi o limbă străină Nu ezitaţi să învăţaţi o limbă străină, pentru a evita 

demenţa la bătrîneţe . Un studiu al Universităţii York din Toronto arată că 
oamenii în vîrstă care vorbesc mai multe limbi străine au o minte mai clară 

decît ceilalţi. Spalaţi-vă bine pe dinţi. O gingie inflamată, sângerândă, poate 
sugera o problemă a sănătăţii . În plus, toate bacteriile care se strîng în gură 
ajung în sînge şi apoi la organele vitale, inclusiv la creier. De aici, şi o stare 

mentală extrem de proastă. Beţi ceai verde şi veţi cîştiga cu 20% mai multă 
sănătate mentală, potrivit unui studiu prezentat în The American Journal of 

Clinical Nutrition. 
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Bancuri…din 
     toată lumea ! 

 
 

 Cerere in casatorie : 

 - Stimate domn, îmi daţi mâna fiicei dvs? - Îmi pare rău tinere, dar 
din păcate pentru tine răspunsul meu este “Da” 

  Întrebare la bacalaureat la geografie în 2015: - Unde se află Grecia? 
 - În faliment! * * * * * * 

  - Domnule doctor, sunteţi sigur de diagnostic? Am auzit de multe 

cazuri când bolnavii de pneumonie au murit din cu totul alte cauze. 
 - Fii liniştit, răspunde medicul, toţi cei cărora le-am spus că au 
pneumonie, de pneumonie au murit. 

  Mare şedinţă la sediul poliţiei. Comandantul zice: 
 - Mâine avem tragere aşa că vom merge cu un camion cu remorcă. 

 Ofiţerii vor merge în camion şi subofiţerii în remorcă. Plecarea 
camionului va fi la ora şapte. Sunt ceva întrebări? 
 - Da, zice un subofiţer, remorca la ce oră pleacă? 

  Dimineaţa nu pot să mănânc pentru că mă gândesc la 
tine, la prânz nu pot să mănânc pentru că mă gândesc la tine, 

noaptea nu pot să dorm… pentru că mi-e foame. 
  Şeful de post îl trimitea zilnic pe subalternul lui să-i 

 cumpere ziarul de la chioşc. La un moment dat, acesta ce se 

gândeşte: să cumpere şapte ziare şi să-i dea şefului câte unul zilnic, 
ca să nu ma facă în fiecare zi drumul până la chioşcul de ziare. 
 După câteva zile, îl cheamă şeful pe subaltern şi îi zice: 

 - Bă, trebuie să facem ceva! Uite ce prost este ăsta: este a şaptea 
 oară când face accident şi tot prin acelaşi loc trece! 

 - Fiule, nu înţeleg, cum puteam să te încurajez mai mult 
 pentru bac, decât promiţându-ţi o maşină, dacă îl iei. Şi totuşi, cum 
de nu l-ai trecut? Cu ce ţi-ai petrecut timpul? 

 - Mi-am luat carnetul de şofer. 
  Vine un tip la chirurg: 

 - Doctore, mă doare stomacul. 
 - Nu-i nimic, acuşi o să-ţi tăiem urechile. 
 Se sperie tipul şi pleacă la terapeut. 

 - Doctore, am fost la chirurg, îi spun că mă doare 
 stomacul iar el mi-a spus că trebuie să-mi taie urechile! 
 - Aşa-s chirurgii ăştia, numai de tăiat sunt buni. 

 Acuşi o să vă dau o pastilă şi o să cadă singure. 
  - Ospătar! Tacâmuri de ce nu ai adus? 

 - Mă scuzaţi ! N-am ştiut că vreţi să mâncaţi ce v-am adus.Am crezut 
că vreţi să faceti doar poze pentru facebook la mâncare.. 

  Doctorul către pacient: 

 - Nu-mi pot da seama care este cauza bolii dumneavoastră. 
 Cred că pentru a ne edifica va trebui să aşteptăm autopsia…
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