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Marţi..

..... Sursa: MECANICII’61, An 11, # 113, noembrie 2015 EE,    Radu GRUIA 

GGGGhhhhhhhhhGRUIAGGRUIAGGGRUIA 

 

 

 

 

 

……27 octombrie 2015, la aceaşi locaţie ― temporară‖ 
din sfârşitul de sezon estival….Pare-se că n-a prea fost 
de bun augur pentru patronimul parcului, (cum ziceam 

în placheta din numărul precedent), care acum are 
niscai probleme cu..legea, aflându-se, la data cînd 

scriu, în stare de …hmm.. anchetat pentru fapte de 
corupţie! Circumstanţa îmi aduce aminte de zicerea 
unui fost coleg de serviciu, Gheorghe Borz, ficior fain, 
―de comitet‖,dar mai ales de veselii, citez: ― Uite-aşe l-o 
trăznit pe Grigore’n vie !‖ Sintagmă al cărui acronim ar 

putea fii cunoscuta ― C’est la vie !‖, dăruită de Gheor-
ghe, Dumnezeu să-l odihnească’n pace, cu acelaşi sens!  

Brrr…, mă trece un fior gîndindu-mă că, nu-i de loc de 
glumit cu această accepţie: ar fi putut cineva să 

gândească, marţi 27, la nenorocirea care s-a petrecut 
vineri 30 ?  Aţi văzut oare că deasupra vajnicului pirat , 
a cărui statuie, în mărime naturală, tronează în sala 

restaurantului, se află un splendid şi original plafon din  
lemnul-cel-mai-lemn , care conferă spaţiului o  autentică 

imagine de han vechi şi afumat ? Oare lemnul ăsta o fi 
fost ignifugat ? Dar locaţia o fi având aviz ISU ? Văleu 
fraţilor ! Să mulţumim Domnului că ne-am dus şi ne-

am şi întors sănătoşi la/de la întâlnirea noastră ! 
Aspectele semnalate mai sus, le puteţi observa privind 

background-ul galerei de poze alor noştrii, chiar pe 
copertă. Fără nici cea mai mică umbră de intenţie, am 

hotărât să folosesc  imaginea sălii la realizarea coperţii !  
     Din nou fără nici-o intenţie anume, ne-am hotărât 

să revenim la vechea locaţie din ―Ograda Iancului‖, cu 
păstrarea zilei de Marţi (cel puţin deocamdată zis-a 
Bossu’), deşi sus-semnatul am solicitat revenirea la ziua 

de Joi, mai convenabilă pentru intervalul rezervat 
redactării şi editării apariţiilor EH (pe hârtie). 
     Asta a fost ! Au participat : 

 
 

 

,,,,…. 

 
Adelina şi Stănel BONE, Florin DRĂGĂNESCU,Coca şi 
Costel (Nelu) DUMITRU, Mihaela TIHAN şi Nae ENES-
CU,Gabi şi Vali GHEORGHE, Marian GRĂDIŞTEANU, 
Ileana şi Radu GRUIA, Costel MARIN, Rodica NICOLES-
CU, Adrian POPA, Lucia şi Ionel STĂNESCU, Maria 
APOSTOLESCU şi Radu STOIAN, Anda şi Dan ŞTEFĂ-
NESCU, Mirel VANCA  (22)  
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Grand Palais – Velázquez en son temps. Pictorul 
(1599-1660) s-a născut în biserica San Pedro din 

Sevilla. 
De la vârsta de 12 ani a fost timp de şase ani ucenic 

în atelierul pictorului Francisco Pacheco pentru a-şi 
putea exersa meseria şi a-şi deschide atelier. In 1618 
se însoară cu Juana, fiica maestrului, şi este primit 

la Curte, unde pictează două portrete ale regelui, 
care au un mare succes. Este numit pictorul regelui. 

In 1629-30, cu acordul regelui, face o călătorie în 
Italia pentru a cunoaşte pictura Renaşterii. 

In următorii zece ani, atelierul artistului cunoaşte o activitate intensă 

pentru coroană. 
In 1649-51 face o altă călătorie în Italia pentru a aduce sculpturi sau mulaje 
de sculpturi antice, picturi de mari maeştri şi de a găsi un specialist în 

fresce dispus să lucreze în Spania. Cu această ocazie pictează portretul 
papei Inocenţiu X. 

La întoarcere, Felipe IV îl numeşte "Mare mareşal al Palatului" şi îi 
încredinţează renovarea Alcázarului şi a mânăstirii San Lorenzo el Escorial. 
In 1659 este numit cavaler al ordinului Santiago şi este înnobilat. 

In 1660 este ales martor la căsătoria infantei Maria-Theresa cu regele Louis 
XIV. Ca mare mareşal, s-a ocupat cu organizarea voiajului şi a decorării 
ceremoniei. 

 
   

 
 

Felipe IV Infantele Baltasar Carlos Infanta Maria-Theresa 

Velázquez 
Sursa : MECANICII’61, An 11, # 113, noembrie 2015 EE,                                 Nicu SURUCEANU 
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Papa Inocenţiu X Pocăinţa Sf. Petre 

Capitularea de la Breda Contele-duce de Olivares 
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Infantele Baltasar Carlos 

cu un pitic 

Imaculata concepţiune Infanta Margareta 

în roz şi argintiu 

Meninele Regina Maria-Anna de Austria 

Francisco Pacheco Diego Velázquez şi soţia 

sa, Juana Pacheco 
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Francisco Pacheco Esop 

Toaleta zeiţei Venus, văzută în oglindă 
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Mărturisesc că m-am dus la expoziţie aşteptându-mă la mai mult ; în 
afară de portrete şi mai ales de nudul zeiţei Venus, pictat în 1648, 

surprinzător faţă de epoca lui, când Inchiziţia interzicea pictarea nudurilor, 
si mai ales folosirea modelelor feminine pentru pictarea nudurilor. Aceasta 

este şi cauza pentru care nu se ştie cine i-a pozat, se presupune că tabloul a 
fost pictat în Italia, şi ar fi avut chiar un copil cu modelul. Este singurul nud  
al pictorului rămas până astăzi, a mai pictat trei, din care două ar fi pierit în 

incendiul palatului Alcazar, iar al treilea a intrat în posesia unui alt pictor 
spaniol, contemporan cu Velázquez, Domingo Guerra Coronel, după care a 
ajuns la un diplomat, tot spaniol, Gaspar Méndez de Haro, care, la rândul 

lui, l-a vândut la National Gallery ; pe acesta l-am văzut eu. 
Intorcându-ne la expoziţie, în rest, o mulţime de tablouri de curte, cu 

personaje închistate, ţepene şi înzorzonate în costume care abia îi lăsau să 
mişte. Mi-a adus aminte, prin repetiţia la nesfârşit, de tarabele fotografilor 
ambulanţi de la bâlciurile din copilărie, care aveau câte un panou pictat cu 

un personaj (un chinez, un pirat sau altceva) cu o gaură în loc de cap, pe 
unde fiecare client şi-l vâra pe al lui, ca să iasă în poză. Remarca este 

adresată organizatorilor expoziţiei, nu pictorului. 
Dacă revenim la nudul feminin, apărut în 1484 în pictura Renaşterii 

datorită lui Botticelli, acesta este continuat de mai mulţi pictori în tablouri 

unde femeia ia cam aceeaşi poză. 
 

 
 

 

 Titian 

Venus din Urbino 

Sandro Botticelli 

Primvara, nasterea zeitei Venus 
Lucas Cranach cel Bătrân 

Nimfă la fântână 

Sandro Botticelli 

Primăvara, naşterea zeiţei Venus 

Giorgione, apoi Titian 

Venus din Dresda 
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Cranach cel bătrân o prezintă în 1518 într-o poziţie aproape 
nenaturală, de fapt aproape toate subiectele lui au un aer forţat. Giorgione, 

în Venus din Dresda, tablou început în 1510 şi terminat de Titian, pictează 
o femeie dormind, sau prefăcându-se că doarme, iar în 1538, Titian reia 

subiectul cu Venus din Urbino. 
Mi se pare că diferenţa de valoare între Cranach şi ceilalţi trei maeştri 

contemporani lui este destul de evidentă. De aceea mă miră aprecierea de 

care se bucura în faţa lui Carol Quintul, care, în timpul unei campanii 
purtate în zona unde se afla pictorul, a suspendat ostilităţile şi l-a chemat la 
el ca să-i ceară părerea asupra unor opere de artă pe care le cumpărase sau 

urma să le cumpere. E drept că îl consultase ca expert, nu ca pictor. Insă 
totuşi, îl avea la curtea lui pe Titian, pe care tocmai îl înnobilase, lucru încă 

nemaiauzit pentru un pictor, considerat un simplu meseriaş. 
Trebuie spus că marii pictori pe care i-a dat spaţiul germanofon până 

pe la sfârşitul sec. XIX cam pot fi număraţi pe degetele unei mâini : Dürer, 

Holbein, Grünewald, Cranach şi cam atât. Mari compozitori au avut, mari 
pictori nu. Restul, sunt nişte artizani cinstiţi, dar care n-au adus nimic nou. 

Abia secesionismul, expresionismul, abstracţionismul şi cubismul, primele 
trei tipic germanice, fac să se vorbească despre pictorii germani. Insă dacă 
vreţi să rămâneţi cu o imagine frumoasă a femeii în minte, abţineţi-vă să 

priviţi nudurile pe care le-au pictat reprezentanţii acestor curente. 
Dar să revenim din nou la nudul feminin, pentru că modernitatea celui 

pictat de Velázquez m-a surprins. 

In 1628 soseşte la Madrid în misiune artistico-diplomatică Rubens, cu 
o noua imagine a corpului femeii. Este vorba de femeia din Ţările de Jos, aşa 

cum mai vezi şi astăzi chiar şi în nordul Franţei. Fiind detaşat împreună cu 
un colectiv de cca 100 de persoane timp de un an într-o uzină Renault aflată 
la 30 km de Lille, ştiu despre ce vorbesc, am cutreierat şi nordul Franţei şi 

sudul Belgiei. Nu adaug reproduceri după Rubens, aţi văzut destule, cele 
trei graţii etc, este genul de frumuseţe planturoasă, către obeză. 

Interesant, nu era genul de frumuseţe feminină agreată de Rubens, ca 

persoană privată. Cea dintâi soţie, Isabella Brant, moartă de ciumă la vârsta 
de 34 de ani, pare să fi fost o femeie neobişnuit de suplă pentru epoca 

respectivă şi zona de băutori de bere şi amatori de mâncăruri cu multă 
grăsime, unde locuiau. 
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A doua, Hélène Fourment, avea 16 ani în momentul căsătoriei, iar 

Rubens 53. Au avut patru copii. Era considerată cea mai frumoasă femeie 
din Anvers, iar Rubens, cu vârsta, îşi modificase întrucâtva gusturile 

privitoare la frumuseţea feminină, dacă privim cu atenţie ultimul tablou, e 
drept, pictat la vârsta la care îi era doar model. Probabil se convinsese că, 
mângâind-o, mâna nu trebuie să întâlnească doar oase în drumul ei. 

 
La cinci ani după moartea lui Rubens, survenită în 1640, ea se 

căsătoreşte cu diplomatul Jean-Baptiste Brouchoven, conte de Bergeyck, cu 

care mai are încă cinci copii, dintre care unul ajunge înalt funcţionar. Mai 
trăieşte până în 1673. 

Dintre pictorii mai apropiaţi de cei moderni ar mai fi Goya, cu a lui 
Maja Desnuda ; mărturisesc că nu îmi place pictura lui. 

Din pictura modernă v-am arătat déjà nudurile lui Manet şi Bonnard, 

cu splendidul lui nud cambrat, Marthe Méligny, imortalizată în 146 de 
tablouri, care, înainte de a-i fi model, apoi soţie, păscuse în provincia Berry  

vacile şi porcii, înainte de a veni la Paris, unde şi-a precedat numele cu un 
"de". Pe Renoir, cu nudurile lui dodoloaţe, nu am avut ocazia să-l prezint, 
ultima lui expoziţie la Paris a avut loc în septembrie 2009, ori eu în 2008 

fusesem cât p'aci să-mi las oasele la capătul lumii, în Bolivia, şi aveam de 
făcut analize şi fel şi fel de examene, aşa că am ratat-o. Un alt mare pictor 

de nuduri, Modigliani, a avut o retrospectivă în 2010, însă la St Tropez, aşa 
că nu dispun de material documentar. 

Nu vă pun L'Origine du Monde a lui Courbet ; întâi şi'ntâi nu prea este 

un nud, iar dacă nevestele voastre vă prind privind-o, vor crede că v-aţi 
prostit la bătrâneţe, nu că admiraţi un tablou expus la Musée d'Orsay. 
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Priviţi apoi un nud pictat de Picasso sau de Dali. Să dai şi să fugi ! 
Dacă nu vrei să vezi femeia, ci ceva, de la care pictorul îşi lasă fantezia să 

zboare, totul este OK, însă vreau să văd şi eu femeia mulţumită să fie luată 
drept ceva ! Nu ştiu dacă istoria artei păstrează reacţiile modelelor la 

vederea de astfel de tablouri care le-au imortalizat înfăţişările, dacă da, 
multe cred că nu au fost amabile. 

Din păcate, pentru Theodor Pallady, cel mai important pictor de nuduri 

din muzeele şi colecţiile româneşti, nu am găsit cine ştie ce date în legătură 
cu modelele care i-au pozat, în afară de identitatea lor. Am găsit patru : 

Yvonne Cousin sau Cusin, Clara Spida şi Louise Cansot, al patrulea nume 
nu l-am mai găsit la o nouă căutare pe Google ; aşa e informatica, te lasa 
balta când îţi pui mai multă speranţa în ea. Dintre ele, se pare că prima a 

fost modelul lui favorit, legăturile fiind nu numai profesionale. Soţia sa, 
Ioana Ghika, pe care a iubit-o foarte mult, se pare că nu i-a pozat pentru 

nuduri, cum au procedat unii pictori cu soţiile lor. Caracterul său nu s-ar fi 
potrivit cu asta şi nici nivelul familiilor din care proveneau amândoi. 

Despre Tonitza nu am găsit aproape nimic în legătură cu povestea 

modelelor ale căror nuduri le-a pictat, doar nişte nume de turcoaice sau 
tătăroaice, care nu au lăsat urme decât pe pereţii muzeelor. 

In căutările mele, e drept, făcute cu mijloace artizanale, am fost 

surprins neplăcut de absenţa aproape totală pe Google.ro a unor articole 
mai serioase, studii sau chiar acces la cărţi în domeniul istoriei artei 

româneşti. Totul este plin de reclamele galeriştilor, de anunţurile caselor de 
licitaţii sau de orice purtând numele personalităţii căutate, însă neavând 
nici cea mai mică legătură cu ea. Ce este interesant probabil nu a fost 

informatizat şi doarme încă în cărţi în biblioteci mai mult sau mai puţin 
accesibile, în manuscrise nepublicate sau înmormântat împreună cu 

contemporanii lor. 
In fine, trebuie să pun totuşi punct, am plecat de la pictura unei 

societăţi închistate de pe vremea lui Velázquez, ca să ajung să scormonesc 

viaţa modelelor nudurilor moderne ! Nu era nici subiectul articolului şi eu 
nu sunt istoric de artă. 
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 La începutul lui octombrie a.c. un grup, cam restrâns ce-i drept, 
format din familia Enescu (Mihaela și Nae), familia Gheorghe (Pușa și Vali) și 

Anda Ștefănescu (lipitura) au făcut o excursie în Țara Sfântă. N-a fost un 
pelerinaj cum scrie-n titlu, a fost o excursie turistică și asta datorită faptului 

că ghidul preot desemnat de agenție să ne însoțească și să ne prezinte – 
religios vorbind - locurile sfinte vizitate, nu a fost deloc la înălțime. În 
schimb, am avut parte de un foarte bun ghid local, cu multiple cunoștințe 

despre istorie și religie, pe nume Amir Av (fost Vladimir Abramovici). S-a 

ISRAEL  
— Pelerinaj în țara sfântă — 

―Mm 

   Mihaela                    Nae                        Gabi                     Jorj                  Anda-Gavroche          

Sursa: MECANICII’61, An 11, # 113, noembrie 2015 EE                                   ŞTEFĂNESCU 

Mecanicii ….‖Pelerini‖: 
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născut, a crescut și s-a școlit în România, a plecat 

în Israel la 22 ani, un om cu un deosebit respect 
pentru cultura română și promotorii ei, puternic 
ancorat în realitățile românești, căruia noi, cei care 

i-am fost turiști, îi datorăm toată stima și 
considerația noastră. Șoferul nostru era un arab 
Zaharia, foarte amabil și săritor la orice solicitare a 

turiștilor. 

 Excursia a durat 5 zile, dar 5 zile pline, de 
dimineață de la 800, până seara la 700 – 800, 

astfel că odată ajunși la hotel luam cina și gata – la 

nani. 

 Am plecat vineri 2 octombrie, la ora 600 
dimineața de pe aeroportul „Henri Coanda‖ și am 

ajuns în jurul orei 830 pe aeroportul „Ben Gurion‖ din apropierea Tel Aviv-
ului. De acolo, direct în autocar și am început periplul. 
 Autocarul a luat-o în direcția nord, spre Haifa, pe autostrada 

litoralului A2, trecând pe lângă Cesarea – unde Petru a botezat pe primul 
centurion roman creștinat și unde Pavel (Paul) a fost închis înainte de a fi 
trimis la Roma – prin stațiunea Giv’ Olga, unde am făcut un scurt popas la 

plajă și în continuare spre Haifa. 
 Tot drumul – ca de altfel în toate drumurile parcurse cu autocarul și 

nu numai -  ghidul ne-a prezentat locurile pe lângă care treceam, câte ceva 
din istorie, obiceiuri, viața socială, totul presărat cu câte un banc adecvat. 
 Prezentând Haifa, în timp ce făceam turul de oraș, ca fiind cel mai 

mare port din Israel și un important centru industrial a adăugat: „La noi 
este o vorbă: În Haifa lucrăm, în Ierusalim ne rugăm și-n Tel-Aviv ne 

distrăm.‖ 

 Prima oprire: biserica carmelită Stella Maris, centru mondial al 
carmeliților, închinată Fecioarei 

Maria (Doamna noastră - Steaua 

Mării, în latină) cu grota – 
peștera unde s-a ascuns 

Sf.Prooroc Ilie, situată la poalele 
muntelui Carmel – de unde 
numele ordinului, apoi grădinile 

Baha’i, grădini în 18 terase în 
cercuri ce înconjoară muntele,  

văzute atât de la poale muntelui 
cât și de sus  unde se află și 
Templul Baha’i – (vă amintiți 

cine ne-a vorbit de cultul Bahai? 
– Rodica Bărănescu Mihalcea la 

întâlnirea de 45ani a promoției). De sus, din fața templului ni se oferă o 

splendidă priveliște la port și Marea Mediterană. 

 După o oprire de cca oră pentru prânz, am continuat drumul spre 

Nazaret. Ne-am oprit în Cana Galilei unde vizităm biserica Miracolului 
(Minunii), biserică catolică construită  pe ruinele unei bazilici din secolul al 
VI (locul în care Isus a săvârșit prima minune – transformarea apei în vin) și 
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ajungem în Nazaret  unde vizităm biserica Sfântul Arhanghel Gavril, ridicată 
deasupra izvorului considerat a fi cel al Fecioarei Maria (tradiția ortodoxă a 

locului spune că Maria a primit vestea că va naște Mântuitorul de la 
Arhanghelul Gavril când a ieșit afară să scoată 

apă), biserică pictată de frații Moroșanu în 1977; în 
final de zi cazarea și cina la hotel Saint Gabriel.  

 Ziua a doua începe cu vizitarea bisericii 
catolice „Buna vestire‖, care adăpostește la subsol o 
parte a casei lui Iosif (Peștera Sfintei Familii) – 

Biserica Sfântul Iosif, după care părăsim Nazaret-
ul și ne îndrep-

tăm spre Muntele 

Tabor (570m - 
accesul pe munte 

cu taxi-ul - locul 
în care Isus li s-

înfățișat 

ucenicilor săi Petru, Ioan și Iacov ca fiu al 

Domnului), unde vizităm  mânăstirea 

ortodoxă 
Schimbare
a la Față. Mânăstirea, amplastă  pe locul 

unei vechi biserici bizantine, a fost 
construită în perioada 1859-1862 cu bani 
de la un boier român Irinarh Roseetti, care 
s-a și stabilit aici și este prima construcție 

românească în Israel. In continuare, nu 

neapărat în ordine cronologică, mânăstirea 
benedictină Tabgha (locul în care Isus a 
săturat cinci mii de oameni cu doi pești și 

cinci pâini – se păstrează piatra pe care 
aceste merinde au fost puse), 
Capernaum, numit și Cetatea 
Domnului, orașul în care Isus și-a 

început activitatea mesianică după ce a 
plecat din Nazaret, cu ruinele sinagogii 
din calcar alb, locul în care Isus a 
predicat și ruinele casei soacrei Sf. 

Petru, biserica ortodoxă greacă Sf. 

Gheorghe, construită în 1931 în formă 
de cruce, cu șapte turle. După oprirea 

pentru masă pe malul Mării Galilei – 
masă tradițională cu pește, pentru cine a dorit – se continuă cu Muntele 
Fericirii și biserica Fericirilor (locul în care Isus a și-a ținut predica - Fericiți 

cei săraci......) și croazieră pe Marea Galilei. Am trăit un moment emoționant, 
când la plecarea vasului au fost arborate pe catarg steagurile României și 
Israelului în acordurile imnurilor celor două țări. În mijlocul apei, cu ochii 

închiși, am retrăit sunetul furtunii și liniștea ce a urmat. 
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 A urmat râul Iordan, la Yardenit, locul 
unde Iordanul părăsește Marea Galileii și este 

amena-jat pentru a da posibilitatea pelerinilor să 
intre în apele sfinte (pentru a intra  complet în 
Iordan, îți trebuia o cămașă specială – 25 dolari 
și plăteai o taxă de 5 dolari). Noi ne-am mulțumit 

să intrăm în apă numai cu picioarele, dar preotul 
nostru însoțitor a ținut să ne reboteze, drept 

care, cu piciorele în râu fiind, ne-a turnat apă în 

cap, astfel că 
la plecare eram 
uzi leoarcă și 

scotoceam prin 
bagaje să 
găsim câte 

ceva de schimb. 
 Am intrat seara – deja era întuneric 

– în 
Ieru
sali

m (intrarea se face printr-un tunel). 
Ghidul a organizat o intrare 

spectaculoasă: ne-a pus să închidem 
ochii (exact trecerea tunelului) și să-i 

deschidem când au apărut luminile 
orașului, totul în acordurile unui 

cântec intitulat „Ierusalim‖. A 
organizat și un moment poet, sus, pe 

muntele Scopus, în fața Universității 

ebraice, cea mai mare universitae din Israel: ni s-a oferit, în cupe minuscule 
din lemn, vin Carmel și el a citit un fragment din Vechiul Testament.   
 Ierusalimul impresionează prin frumusețe și atmosferă plină de viață 
(pe care noi, din păcate, n-am prea avut timp să o simțim). Este un loc 

istoric unic, unde au avut loc momente importante în viața celor trei religii. 
De aici, Mahomed a urcat la cer și tot aici Dumnezeu l-a pe pus la încercare 

pe Avraam, cerându-i să-și sacrifice fiul. Locuitorii orașului au fost cei care 
L-au întâmpinat pe Isus, apoi L-au însoțit pe Drumul Crucii, la locul 
răstignirii. Ierusalimul a fost capitala regilor David și Solomon și acesta este 

orașul pentru care evreii, de-a lungul secolelor de exil și persecuții și-au 
strigat mereu speranța: „La anul, la Ierusalim‖! 

 Un lucru comun clădirilor laice și religioase din Ierusalim este piatra 

de calcar deschisă la culoare, extrasă din carierele din zonă încă din 
antichitate, ce conferă orașului acea nuanță aurie distinctă, mai ales în zori 

și la asfințit. În 1918 guvernatorul britanic a instituit obligația de a folosi 
acest tip de piatră la toate construcțiile, regulă păstrată și azi.  
  Cazarea pentru următoarele zile și cina la hotel Sheperd Plaza din 

Bethleem. Nostim era că la trecerea din Ierusalim în Bethleem, ghidul 
nostru se ascundea în spatele autocarului,  pentru a nu fi văzut de vameși 

(pentru protecția lor, evreii nu au voie să intre în Bethleem). 
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 Ziua următoare a debutat cu o vizită – unde credeți? – la un magazin 
pentru cumpărături. Toată lumea a fost nemulțumită, pentru că prețurile 

erau cam mari. Și fiindcă tot suntem la capitolul cumpărături, e de 
menționat că acestea pot fi făcute atât în dolari, cât și în euro, în majoritatea 

locurilor – bazar, magazine, restaurante – cu excepția mall-urilor. Și tot aici: 
în fiecare dimineață de la ieșirea din hotel până la autocar și chiar în autocar 
eram asaltați de vânzători ambulanți cu tot felul de suveniruri începând cu 

icoane, genți, mir, și mai știm noi ce – 10lei, doamna, 10lei! 

 A urmat vizită la mânăstirea Hozeva, locul unde a trăit ultima parte a 
vieții sale, Sfântul Ioan Iacob 

Românul. Amplasată într-un fel de 
canion, drumul pe jos, ce-i drept cam 

anevoios, mai ales la întoarcere, ne 
oferă priveliști foarte frumoase. La 
mânăstire am fost tratați de călugării 

gazdă cu fructe și sucuri. 

 Periplu a continuat cu Ierihon, 
orașul palmierilor, considerat cel mai 
vechi oraș din lume, situat la 260m 

sub nivelul mării, unde am vizitat 
Așezământul românesc și dudul lui 

Zacheu 
și apoi 

la Qumran, locul unde au fost descoperite 
manuscrisele de la Marea Moartă, care se află 

acum în Muzeul Israel din Ierusalim - Marea 
Moartă, un lac mare cu salinitate extrem de 

ridicată, situat la cca 400m sub nivelul 
Oceanului Planetar. Cine a vrut, a făcut baie – 
contra cost bineînțeles; noi ne-am mulțumit să 

intrăm cu picioarele în apă. 
 La întoarcerea spre Ierusalim s-a vizitat 
biserica Sfântul Gherasim, biserică greco-

ortodoxă, foarte frumoasă, cu grădini frumos 
amenajate, unde preotul nostru și-a găsit și 

cunoștințe. În interior o icoană cu Maica 

Domnului alăptând. 
 Odată întorși în Bethleem 

vizităm biserica Nașterii Domnului, 
care este construită peste peștera 

folosită ca staul. Biserica originală a 
fost construită în timpul 
Împăratului Constantin, prin grija 

mamei sale Împărăteasa Elena, în 
anul 333 d.Hr.. În biserică există o 
icoană cu Maica Domnului 

zâmbind.  
 Ziua a patra Ierusalimul. 

Începem cu Muntele Măslinilor, de 
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unde ni se oferă o minunată  priveliște asupra cetății:  cupola aurie a 

Domului Stâncii (n-am ajuns să-l vizităm) una din cele mai mari capodopere 
de arhitectură islamică și un simbol al Ierusalimului - nu este de fapt o 

moschee, ci mai degrabă poate fi considerat un sanctuar menit a adăposti 
piatra pe care Avraam a vrut să i-l aducă jertfă lui Dumnezeu pe însuși fiul 
său Isaac -  și cupola cenușie a 

bisericii Sfântului Mormânt.  

Vizităm biserica Pater Noster 
(Tatăl nostru), ridicată peste 

grota în care Isus a predicat 
despre bine și rău și și-a învățat 

discipolii rugăciunea Tatăl 
Nostru (de unde și numele). 

Coborâm muntele trecând pe 
lângă biserica franciscană 

Dominus Flevit (Domnul a plâns) 
– construcție în formă de lacrimă, 

lacrimă vărsată de Isus pentru 
soarta cetății Ierusalimului, ne 

oprim să vizitâm biserica Sf. Maria Magdalena, biserică rusă albă cu cele 
șapte cupole aurite ale sale, unde într-o criptă se află rămășițele pământești 

ale mamei țarului Alexandru al III  și ajungem 

în grădina Ghetsimani, locul unde obișnuia 
Isus să se retragă și să se roage, grădină 

considerată a avea o vechime de de două mii de 
ani, plină de flori și de măslini (există și un 

măslin plantat de Papa Ioan Paul al VI-lea).  
Aici vizităm Biserica Tuturor Națiunilor 
construită prin contribuția a 12 state pe locul 

în care Isus s-a rugat cu discipolii săi în 
așteptarea trădării lui Iuda, biserica 

Mormântului Fecioarei Maria (cu mormântul 
Maicii Domnului și icoana făcătoare de 

minuni), grota Ghetsimani – posibil loc de 
odihnă al discipolilor lui Isus în timp ce acesta 
se ruga și unde Iuda i-ar fi dat sărutul 
trădătorului, capela Sf. Ioachim și Ana. 

 Intrăm în Cetatea Ierusalimului, cetate înconjurată de ziduri ridicate 

de Suleiman Magnificul – finalizate în 1541, ziduri  care în bună parte se 
păstrează și astăzi - prin poarta Florilor, și străbatem Via Dolorosa (Drumul 

Crucii) spre Golgota cu cele 14 opriri - opririle sunt marcate cu o bulină 
neagră. Prima oprire - Isus este condamnat la moarte în sediul garnizoanei 
romane, în prezent este o școală, a doua oprire – Isus ridică Crucea (sunt 

două capele Capela biciurii și capela Condamnării), pe drumul către 
următoarea arcul Ecce Homo (Pilat l-a înfățișat mulțimii pe Isus), a treia 

oprire – Isus cade prima oară (Biserică Catolică armeană), a patra oprire – 
Isus își întâlnește mama (biserica Maica Domnului Îndurerată), a cincea 
oprire – Simon Cirineul îl ajută pe Isus să-și ducă Crucea (capelă 

franciscană cu amprenta mâinii unde Isus s-ar fi sprijinit în cădere de zid), 
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a șasea oprire – Veronica îi șterge fața lui Isus (capela Sfintei Veronica), a 
șaptea – Isus cade a doua oară  (Poarta Judecății prin care a fost scos Isus 

din oraș, azi capelă franciscană cu o coloană romană în interior, care 

marchează locul), a opta oprire – Isus consolează femeile din Ierusalim care 

se tânguiau (mânăstire grecească Sfântul Haralambie), a noua oprire – Isus 
cade a treia oară la pământ (Biserică coptă a Sfântului Antonie), după care 
intrăm în Biserica Sfântului Mormânt, locul răstignirii, al îngropării și al 

învierii lui Hristos, centru cultului creștin din Ierusalim și mormântul cel 

mai venerat din lume.  
 După o așteptare de 

aproximativ o oră reușim să 

ajungem să vizităm Sfântul 
Mormânt amplasat în centrul 
bisericii (a patrusprezecea oprire 
– Isus așezat în mormânt). 
Încăperea este împărțită în două 
– prima: Capela Ingerului și a 

doua mormântul propriu zis. În 
camera mormântului se află 43 
candele care ard tot timpul, 

acesta fiind acoperit cu o lespede 
de marmură, cu trei basoreliefuri 

care simbolizează învierea lui Isus la trei zile de la moartea sa. La ieșire 
aprindem o lumânare, pe care apoi o stingem, conform tradiției. 

 În continuare, ghidul ne prezintă biserica: a zecea oprire– Isus 
dezbrăcat de hainele sale (capela Împărțării veșmintelor în exteriorul Bisericii 
Sfântului Mormînt), a unsprezecea oprire – Isus țintuit pe Cruce, a 

douasprezecea oprire – Răstignirea și Moartea, a treisprezecea oprire – Isus 

este pogorât de pe cruce.  
 Imediat după intrarea principală în biserică se află Piatra Miruirii sau 

Piatra Ungerii, locul unde a fost coborât de pe cruce, o lespede de calcar pe 
care, se crede, că trupul lui Isus a fost uns cu mir și ulei înaintea 

înmormântării (nu este lespedea originală). 

 Locul răstignirii -  Calvarul sau Golgota este  o încăpere cu trei altare: 
la dreapta Altarul Răstignirii (romano catolic), unde a fost dezbrăcat și țintuit 

pe Cruce, la stânga Altarul ortodox grec, a douasprezecea oprire -  locul pe 
care se afla Crucea, iar  la mijloc, a 
treisprezecea oprire, unde a fost coborât 

de pe Crucea, altarul Stabat Mater, 
altar dedicat Mariei, Mamă îndurerată. 

  Sunt multe de spus despre 
această biserică – s-ar putea întocmi un 
material separat, dar asta altădată. 

  Urmează Zidul Plângerii, cel mai 
sfânt loc al iudaismului, zonă folosită 
de evrei pentru rugăciuni. Porțiunea 

păstrată până azi reprezintă numai o 
mică parte din zidul original. Văzut de 

aproape, Zidul Plângerii seamănă cu un enorm panou dedicat 
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Atotputernicului; fiecare crăpătură și îmbinare dintre masivele pietre antice 
este plină până la refuz cu bucățele de hârtie pe care credincioșii și cei aflați 

la nevoie și-au notat rugăciunile personale. De două ori pe an aceste sunt 
scoase și arse într-un cimitir evreiesc. 

 Ultima zi, ceva mai 
relaxată zicem noi. 
 Prima deplasare pe 

muntele Sion, unde vizităm 
mânăstirea Adormirii Maicii 
Domnului, ridicată pe locul pe 
care a trăit și a murit Fecioara 

Maria după răstignirea şi 

moartea  fiului său, unde există 
o icoană pictată şi donată de 

fraţii Moroşanu, Coenaculum (de 

la latinescul Cenaca, camera unde se ia 

cina), unde se spune că a avut loc Cina 
cea de taină și mormântul lui David. 

 La cererea generală, pentru 
cumpărături ghidul s-înduplecat și ne-a 

dus în bazar (intrarea în cetate prin 
poarta Iafo) și ne-a lăsat să ne 
desfășurăm negocierile cu vânzătorii în 
voie. La întoarcerea la autocar, toți eram 

numai genți și sacoșe. 

 Am părăsit Ierusalimul în 
acordurile aceluiași cântec ca la sosire și ne-am oprit pentru odihnă și dejun 
la un chibuț, cu locuințe foarte dichisite, avea chiar și un hotel. Unii au luat 
masa la restaurant, alții s-au vânturat prin magazin (care era amplasat, ca 

mai în toate locurile la intrarea în restaurant), iar alții s-au mulțumit să bea 

o cafea sau să se plimbe prin grădină. 
 Ne-am îndreptat apoi spre Ein Karem, 
locul de naștere a lui Ioan Botezătorul, unde 

am vizitat biserica Sfântul Ioan Botezătorul, 

construită în 1674, pe locul unde s-ar fi 
născut acesta, peștera Nașterii Sfântului și 

biserica Buna Vestire, loc al întâlnirii 
Fecioarei Maria cu Elisabeta (mama lui Ioan). 
 Ajungem în Tel Aviv pe înserat, facem 
un tur rapid de oraș, ghidul prezentându-ne 

parcul central, clădiri mai importante, o 
oprire undeva pe malul mării în orașul vechi, 

la Casa lui Simon tăbăcarul (închisă 
publicului), după care ne deplasăm spre 
orașul vechi Jaffa, cândva cel mai mare port 
din Palestina și al doilea oraș ca mărime din 
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țară și vizităm biserica Sfântul 

Gheorghe din Lod (Lida) ce 
adăpostetește brâul, moaștele și 
lanțul cu care a fost legat acesta. 

 Cum credeți că se încheie 

periplu nostru? Pun pariu că nu! 
Printr-o vizită la un mall. 

 Seara târziu, ne îmbarcăm în 
avionul spre casă și gata vacanța. 

 Ca o concluzie: am fost 
impresionați de tot ce am văzut în 

această Holy Land;  am trăit 
momente emoționante la  locurile 

sfinte, am încercat să ne imaginăm trecutul acestor locuri (mai greu pentru 
cei mai puțin cunoscători în ale religiei), dar citând un coleg care a vizitat 
Israelul mai acu’ câțiva ani: „Totul este comerț‖! De fapt, peste tot este așa. 

De ce oare? 
 Scuze pentru eventualele inexactități și omisiuni. Nu ne supărăm dacă 
ne corectați. 

    

 
Biserica Sfântului Mormânt 
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Intr-o dimineaţă de octombrie, spre norocul meu - nu prea rece, am ieşit în 
balcon să ud florile şi într-o clipă de neatenţie, n-am fixat uşa în spatele 

meu. Uşa s-a trântit, cârligul s-a rotit şi m-am trezit închisă în balcon.  
Era ora opt. Programul nostu de lucru începe la nouă, dar colega noastră, 

Nina, se ducea în dimineaţa aceea pe la depozit să ia nişte cărţi, iar Simona, 
nepoata mea pe care cred că o cunoaşteţi toţi, ajunge de obicei după zece. 
Deci, nu aveam nicio şansă să scap prea repede din închisoarea mea.  

Am o înţelegere cu doamnele mele, pentru cazul în care nu le-aş putea 
deschide uşa (adică într-o situaţie gravă) – închid numai cu zăvorul, la care 

ele au cheie; iar când plec de acasă încui yala. Doar că zăvorul se descuie 
greu, ştiam asta. Prima mea grijă a fost să anunţ cumva că nu am păţit 
nimic grav. M-am uitat pe fereastră după vreun trecător. Dar mi-am dat 

seama că nu mai ştiam niciun număr de telefon – toate erau memorate pe 
mobilul care rămăsese în casă. Nici un creion, să scriu vreun mesaj, nu 
aveam. Din fericire, l-am zărit pe Ionuţ, băiatul care are grijă de ghenele 

noastre. Cam băgăreţ el, dar uite că în cazuri din astea prinde bine. O ştie 
pe Nina, şi pe Simona, ne ştie pe toţi locatarii şi pe cei care vin mai des în 

vizită la noi. I-am strigat să le anunţe, când le va vedea venind, să nu se 
alarmeze, că sunt sănătoasă, doar că nu le pot descuia uşa. Odată problema 
asta rezolvată, m-am aşezat în scaunul de birou pe rotile, pe care nu mă 

îndurasem să-l arunc şi-l scosesem pe balcon.  
Aveam de aşteptat vreo două ore, aşa că m-am lăsat în voia gândurilor. Uite, 
mi-am spus, ce înseamnă o clipă în viaţa unui om. Nici nu ştii când trece, 

nici n-o observi, până când timpul îţi trage o palmă, să-ţi atragă atenţia 
asupra valorii unei clipe, atât de scurtă, dar uneori, atât de hotărâtoare. O 

clipă fericită, este şi ea, la fel de valoroasă, dar noi, oamenii, mereu grăbiţi, 
nu ne oprim să mulţumim vieţii că ne-a fost dat s-o trăim. Şi aşa, am ajuns 
iar la problema intensităţii unei trăiri, problemă care mă preocupă, pe care 

am afirmat-o într-un filmuleţ, şi pentru care, colegul meu Gheorghe Vasile 
mai glumeşte câteodată pe seama mea. 

În fine, meditaţia mi-a fost întreruptă de nişte pocnituri, a căror explicaţie 
am aflat-o abia mult mai târziu, când am intrat, totuşi, în bucătărie – 
explodaseră sărind din ibric pe pardoseală, ouăle de prepeliţă pe care le 

pusesem la fiert, înainte de a ieşi să ud florile. 
Intâmplarea nu s-a terminat prea repede. Nina a aflat de la Ionuţ că sunt 
sănătoasă, dar n-a reuşit să descuie uşa. A sunat-o pe Simona. Ea şi 

nepotul meu, Dragoş, au ajuns  cât au putut mai repede, cu maşina, dar 
nici ei n-au reuşit să descuie. Aşa că, după ce Dragoş a împins în uşă, cu 

toată forţa, sperînd să spargă zăvorul, ceea ce era de fapt imposibil, au 
chemat pompierii. Şi în timp ce Dragoş a coborât la maşină să-i aştepte, 
Ionuţ i-a cerut şi el cheia Ninei şi... a descuiat zăvorul. Ştiţi povestea cu  

O clipă în viaţa  

           unui om                      
Sursa : MECANICII’61, An 11, # 113, noembrie 2015 EE,                                      Corina FIRUŢĂ 
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măslina? Aşa s-a întâmplat şi aici. Dragoş a mişcat, probabil, zăvorul în 

închizătoarea lui şi Ionuţ l-a descuiat. Pompierii au pierdut ocazia să se 
caţere până la etajul şapte. Dar eu n-am scăpat de nişte zgârieturi şi 

vânătăi, făcute în încercările mele de a survola fereastra (prea înaltă şi 
îngustă) spre dormitor - care era deschisă, dar ce folos! toată întâmplarea 
asta s-a petrecut în timp ce noi eram prinse în editarea albumului cu 

costumele femeieşti din zona Suceava. A fost o adevărată nebunie – 
acceptasem să facem albumul Muzeului Satului, prin luna mai, cu termen 
10 noiembrie. Muzeul a primit comunicarea că li se acordă fonduri AFCN 

abia în iunie. Au semnat un contract în iulie şi ne-au chemat să facem 
albumul, păstrând termenul final. Ne-am dat seama că discutam 

imposibilul, dar dacă refuzam comanda, nici că am mai fi lucrat vreodată cu 
directoarea muzeului, Paula Popoiu, o persoană foarte dinamică şi hotărâtă. 

Albumul are 512 pagini, format A4, 

textul trebuia tradus în engleză, peste 
o mie  de imagini de făcut pentru 

obiecte din colecţiile de patrimoniu ale 
muzeului şi apoi de ales pentru 
publicare, circa 300 dintre ele. Totul de 

corectat, de tradus, de prelucrat 
imagini – în numai trei luni, cu numai 
5 persoane, numărându-i şi pe 

colaboratori. Un director de editură s-a 
închinat când a auzit aşa ceva! 

Şi totuşi am reuşit. Simona n-a avut 
concediu peste vară, a făcut 
fotografiile, eu am lucrat fără sâmbete 

şi duminici. Dragoş ne-a făcut coperta 
şi a colaborat la prelucrarea 
fotografiilor. Tipografia Coresi ne-a 

ajutat în mod excepţional, tipărind 
cartea în timp ce o finalizam, ceea ce 

este de neimaginat!  
Rezultatul? Ataşăm câteva imagini, ca 
să apreciaţi şi voi, ce minunăţii se 

ascund în muzeele României. Toată lumea –autoarele textului (fosta 
directoare a Muzeului, azi în vârstă de aproape 90 de ani şi o cercetătoare 

din Muzeu), actuala conducere, toţi cei care au fost invitaţi la lansare, au 
admirat cartea noastră.  
Să revenim la clipe - da, au fost clipe minunate când am pus pe masa 

directoarei primul exemplar şi am văzut în ochii ei, aprecierea muncii 
noastre.    
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 NR.   Urmare întlnirii din  9 octombrie 2015-de la Casa Diham, pentru  

pregătirea întâlnirii jubiliare de 55 de ani a promoţiei 1961 a Facultăţii de 
Mecanică a Universităţii Politehnica Bucureşti, ale cărui rezultate au apărut în 
# 112 al  revistei, fosta noastră colegă de promoţie, Dna.  Rodica DELCESCU, 
a adresat o scrisoare  Preşedintelui  Asociaţiei , Dnul. Constantin DUMITRU, în 
legătură cu intenţia domniei sale de a participa la evenimentul  din 2016. 
        Redăm, mai jos, scrisoarea Dnei. Profesor, precum şi răspunsul – sub 
forma unei scrisoari deschise – adresat de colegul nostru Dnul. Adrian POPA 
 
Mesajul Dnei. Rodica DELCESCU : 
 
“                                                                            
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Mesajul Dlui.  Adrian Popa : 

 
 

“Scrisoare deschisă colegei noastre din America 
 
     Dragă Rodica 

 
 Am citit cu mare bucurie rândurile ce le-ai trimis prin e-mail (sub 
umbrela lui Calipso), cu bucurie şi cu mirare.  

 M-am bucurat penru că ţi-ai amintit că eşti „colega din promoţia 
Mecanicii ’61‖ şi te adresezi în nume propriu, ăstora de aici (şi nu numai), 

exprimându-ţi liber gândurile. M-am  bucurat că toate ideile ce ni le 
transmiţi au în spate înţelepciunea şi bunul simţ care te-au caracterizat 
întotdeauna. 

 M-a mirat şi mă miră faptul că ai putut crede măcar o clipă, că 
vreunul din colegii tăi de promoţie, chiar şi dintre non valorile rămase aici, 

ar fi în stare să folosească întâlnirea noastră aniversară de la anu’ pentru a 
face „comentarii veninoase‖, să folosească „cuvinte grele‖, pentru că într-
adevăr este aşa cum crezi şi tu: nimeni „dintre noi nu ar avea ceva de 

împărţit cu alţii‖ (decât bucuria de a fi împreună, măcar pentru scurt timp). 
Sigur că „nimeni nu datoreşte nimănui nimic‖ şi ca atare nimeni nu are de 
cerut cuiva ceva. 

 Sigur că „în acest moment voi... nu datoraţi nimănui nimic‖ 
(acordările îmi aparţin). Eu, nu mă pot mândri cu aşa ceva. Voi muri 

înglodat în datorii şi ce este mai dureros – mulţi dintre creditorii mei nu mai 
pot să-şi primească rambursările fiind plecaţi dintre noi: părinţii, unii dintre 
dascăli din toate etapele educaţiei; OAMENI care mi-au îndrumat paşii 

formării profesionale şi câţi alţii. Aşa că mi-a rămas să le mulţumesc doar în 
rugăciunile mele şi să le datorez recunoştinţă veşnică. 
 Iartă-mi divagaţia, dar am vrut  să subliniez că mai sunt şi mici 

diferenţe între noi, dar care nu ne împiedică  să ne întâlnim ca oamenii şi 
chiar ca unii care cândva am fost „în tinereţea noastră, legaţi prin dragostea 

pentru meserie şi ataşamentul reciproc colegial‖, care la unii s-a aprofundat 
şi în convieţuirea post-universitară. 
 Aşa că, te aşteptăm cu drag în toamna anului 2016 şi te asigurăm  că 

nu trebuie să ai nicio temere privind comportamentul civilizat al foştilor tăi 
colegi.  

 Am folosit această cale de comunicare, fiindcă nu am avut o adresă 
personală de e-mail de a ta şi mai ales, pentru ca şi alţi colegi să-ţi 
întărească asigurările, privind participarea la întâlnirea de 55 de ani. 

 De abia aştep să ne revedem. Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
       Adrian POPA 
 

 P.S. Toate citatele sunt din scrisoarea ta.” 
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La mulţi ani! 
CELOR NĂSCUŢI ÎN DECEMBRIE 

 

Emil DUMITRESCU 
01/1938 
Corina FIRUŢĂ 
10/1939 
Florin KESSLER 

16/1938 
Dumitru MIREA 
21/1938 
Stoian PETRESCU 
22/1939 
Sotir DODI 
28/1939 
Constantin PRICĂ 
29/1934 
Titus BORLAN 
30/1938 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cuprins 


