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“Ori de câte ori ai de gând så spui ceva prin intermediul
scrisului, så ¿tii cå oferi oamenilor documentul moravurilor
tale...” Am ales aceastå medita¡ie din “Micul tratat de moravuri”
al lui Martinius de Bracara, care a tråit în secolul VI d. Chr. Am
publicat acum câ¡iva ani Antologia de literaturå daco-romanå,
pe care îmi face mare plåcere så o råsfoiesc câteodatå, când simt
nevoie de un pic de nostalgie, pentru cå o socotesc o carte a
în¡elep¡ilor ¿i må întorc la ea ca la un izvor.

Cåutam un citat despre valoarea rândurilor scrise, la care må
gândeam la ultima noastrå întâlnire, råsfoind paginile proaspåt
editate. Ne-am gråbit så înregistråm revista la Biblioteca
Na¡ionalå, dorind ca ea så råmânå mårturie în timp, dar nu ne-am
gândit prea serios dacå valoarea ei îi justificå dreptul la perenitate.

Din cauza lipsei de timp liber ¿i de experien¡å în domeniu,
aspectul revistei laså de dorit. Uneori coloanele prea uniforme,
imaginile aruncate “cu furca”, alteori paginile gola¿e dau impresia
unei publica¡ii fåcute în grabå, ceea ce este chiar adevårat. Evi-
dent cå aceastå remarcå se referå deopotrivå la revistele redactate
de mine ¿i Simona sau de Radu Gruia.

Dar mai important decât forma, este fondul. ªi ar fi
recomandat, dragi colegi, ca dupå ce punem creionul pe hârtie
så recitim ceea ce am scris, ca så ne cenzuråm noi în¿ine. ªi mai
bine ar fi så dåm cuiva så citeascå articolul nostru ¿i så ascultåm
pårerea acestuia, cåci, uneori, în marea noastrå trufie (o altå temå
dezbåtutå de vechii pårin¡i) nici måcar atunci când ni se atrage
aten¡ia asupra unor defecte, nu ¡inem seama de acele påreri.

A¿ vrea så accentuez ce anume, dupå opinia mea, då valoare
articolelor noastre.

        (urmare în pagina 30)

DESPRE VALOARE
               Corina Firu¡å
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ÎNTÂLNIREA DIN 24.09.2009

Mirel Vanca
Ca de obicei, ne-am adunat la restaurantul „Select” din Aleea Alexandru, de data aceasta aproximativ

25 de colegi ¿i so¡ii ale lor. Iatå-ne:

Toatå lumea bine dispuså, în special Riri, Coca ¿i Adriana.

Sårbåtoritul întâlnirii a fost  George Caragea. A împlint 77 de ani.
Frumoaså vârstå! George este un tip discret, agreabil, devotat familiei
¿i Daciei 1300 de acum 30 de ani, motorist în temå cu noutå¡ile din
domeniu, la zi cu istoria descenden¡ilor în Fanar ai familiei lui.

 Så ne tråie¿ti George, ¿i så ne mai aduci mul¡i ani de aici înainte,
câte o sticlå de whisky!
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Din când în când, la întâlnirile noastre aterizeazå ¿i câte
o „pasåre rarå”. De data aceasta numele ei este Mihai
Stånciulescu (Mache). A fost cu atât mai bine venit, cu cât n-
a venit singur, ci înso¡it de o sticlå de ¡uicå de Câmpulung
Muscel. Îl a¿teptåm mai des în mijlocul nostru, chiar ¿i fårå
nepre¡uita licoare,

Semnalåm, ca pe ni¿te prezen¡e inedite la „Select”, pe Lena ¿i Ermil Våleanu. N-au trecut ei Atlanticul
special ca så ne vadå, dar au profitat de prilejul de-a fi în ¡arå ¿i n-au ratat întâlnirea noastrå lunarå. Dupå
cum vede¡i, Lena este este mereu frumoaså iar Ermil mereu vesel.
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Este cazul så semnalez ¿i o absen¡å: pe cea a familiei Bone. Ne-am obi¿nuit så fie nelipsi¡i de la întâlnirile
noastre, admirându-i pentru efortul de-a face în fiecare ultimå joi din lunå, deplasarea de la Giurgiu la
Bucure¿ti, pentru a fi împreunå cu noi. Mårturisesc cå ne-a lipsit mult ¿i pelinul pe care n-au uitat niciodatå
så-l aducå la întâlnirile noastre.

Ce pot så vå mai spun despre aceastå întâlnire:
· Calipso s-a plâns cå afacerile lui au fost lovite necru¡åtor de criza în curs;
· Nae Enescu a participat pentru prima datå la întâlnirile noastre cu statutul de pensionar;
· Riri, care se plângea cå nu i s-au fåcut prunele ¿i cå a¿teaptå, încå, så i se coacå strugurii, ¿i-a

declarat disponibilitatea så ne aranjeze o excursie în Arge¿, în luna octombrie;
· Radu Stoian a¿teaptå cu neråbdare luna decembrie când va face saltul peste ocean, ca så facå cuno¿tin¡å

cu o altå lume, dar ¿i ca så-¿i reîntâlneascå o cuno¿tin¡å pre¡ioaså;
· Radu Gruia, care a tehnoredactat numårul trecut al revistei în ni¿te condi¡ii total improprii, fåcând un

efort deosebit pentru a putea så ne-o aducå la întâlnire, a venit cu ma¿ina proaspåt reparatå dupå avaria pe
care i-a provocat-o un pietroi sârbesc;

· Adrian Popa, stimabilul nostru redactor fondator, ne-a adus, ca de obicei vinul cel de „toate întâlnirile”;
· Rodica Nicolescu, blonda ¿i simpatica noastrå colegå, cea care chivernise¿te banii asocia¡iei, s-a

hotårât så-¿i sfideze necazurile cu sånåtatea ¿i så fie prezentå la întâlnire.
· Corina Firu¡å, convinså cå la vârsta noastrå mai mult ca orice ne intereseazå sånåtatea, s-a angajat

ca, începând cu numårul viitor al revistei, så redacteze o rubricå pe aceastå temå.

Probabil cå majoritatea dintre voi ¿ti¡i deja, cå Pu¿a
¿i Vali Gheorghe sunt bunici. Privi¡i la ei ce ferici¡i
sunt! To¡i colegii prezen¡i la întâlnire au ¡inut så-i
felicite. Este rândul nostru, al redac¡iei så-i uråm
nepotului lor, Matei, så creascå mare, så fie sånåtos ¿i
så aducå numai bucurii pårin¡ilor ¿i bunicilor lui. Speråm
så-l „udåm” înainte de-a împlini 20 de ani! Ce pårere
ave¡i bunicilor?

Matei
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N-am putut participa la întâlnirea cu colegii de facultate din luna ianuarie 2009 din motive de sånåtate
(eram internat în spital), ¿i, ca atare, am ratat lansarea cår¡ii „Comoara din dealul Magiarului” scriså  de
colegul nostru Mirel Vanca.

ªtiam de preocupårile sale scriitorice¿ti ¿i de strådania lui de-a pune în valoare locuri, fapte ¿i întâmplåri
din satul såu natal ¿i de pe meleagurile Sålajului (anuarul „Båni¿or”, întâlnirile periodice „fiii satului” etc.),
contribu¡ia permanentå ¿i consistentå la revista asocia¡iei noastre „Mecanicii 61”, pe care le apreciez ¿i le
doresc mult succes, câ¡i mai mul¡i ani.

Am primit „cu prietenie” cartea scriså de Mirel, la urmåtoarea întâlnire cu colegii ¿i am citit-o cu interes
¿i anume curiozitate så-l descopår pe autor în personajele cår¡ii, care, fårå îndoialå, este Cornel.

Nu doresc så fac o analizå literarå sau o apreciere criticå a scrierii (nici n-am competen¡a necesarå) de¿i,
mie mi-a plåcut mult, retråind parcå propria-mi copilårie în vacan¡ele petrecute la ¡arå (dar nu la bunici, cå
nu i-am mai apucat). Ce vreau înså så subliniez, este decrierea frumuse¡ilor locurilor natale ale autorului ¿i
ale zonei respective ¿i så fac o mårturisire la care må gândisem nu cu mult timp înaintea citirii cår¡ii.

DESCOPERIRI: „COMOARA DIN DEALUL MAGIARULUI”
PRECUM ªI ALTE COMORI ALE SÅLAJULUI

Vasile Gheorghe

Zalåu
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Anul trecut, în luna septembrie, solicitând bilete de tratament la casa de pensii, mi-au fost propuse douå
bilete, pe care nimeni nu le dorise, la sta¡iunea Bizu¿a Båi. Nu auzisem de aceastå sta¡iune, dar, spre
surprinderea mea, nici func¡ionara care mi le oferea nu ¿tia nici måcar zona în care se aflå ea. Dupå consultåri
cu mai marii institu¡iei, func¡ionara m-a informat cå Bizu¿a Båi ar fi undeva în jude¡ul Satu Mare, lucru care
s-a dovedit a fi fals, cåci, de fapt, sta¡iunea este în jude¡ul Sålaj.

Mårturisesc cå, de¿i am trecut de mai multe ori prin jude¡ul Sålaj, în drumurile mele spre Oradea, Satu
Mare, Baia Mare etc., nu am poposit niciodatå pe aceste meleaguri ¿i nici nu-mi propusesem så le cunosc
mai în detaliu. În ignoran¡a mea, consideram neinteresantå zona, aveam chiar imaginea gre¿itå a geografiei
¿i istoriei locurilor respective.

Fiindcå luasem biletele crezând cå voi merge undeva în Satu Mare, aveam o oarecare dezamågire gândindu-må
cå o så stau 18 zile în Sålaj. M-am documentat repede asupra zonei, mi-am pregåtit autoturismul ¿i am
plecat cu douå zile mai devreme cåtre Bizu¿a, deoarece ea se aflå la cca 650 de kilometri de Bucure¿ti.
Localitatea face parte din comuna Ileanda, situatå la marginea esticå a jude¡ului Sålaj, pe drumul na¡ional
Dej - Baia Mare, o zonå deluroaså (Dealurile Chiarului) pe malul Some¿ului.

De fapt, a¿a cum aveam så constat la fa¡a locului, meleagurile Sålajului se suprapun, în cea mai mare
parte, peste zona de legåturå dintre Carpa¡ii Orientali ¿i Mun¡ii Apuseni, cunoscutå sub denumirea de Platforma
Some¿anå.

Este o zonå de dealuri ¿i depresiuni, pe cursul våilor Alma¿ului, Agri¿ului, Some¿ului, Crasnei ¿i Barcåului.
Doar în zona de sud-vest a jude¡ului, Mun¡ii Apuseni î¿i fac prezen¡a prin culmile Mese¿ului ¿i Plopi¿ului.

Istoria prezen¡ei umane pe teritoriul Sålajului este foarte veche. Cel mai vechi tezaur din aur masiv din
România, în greutate de 780 grame, dateazå din Epoca Neoliticului ¿i a fost descoperit în Sålaj, lângå Zalåu,
la Moigrad (Porolissum). Au mai fost descoperite 14 tezaure monetare ¿i podoabe dacice din argint. Prin
Sålaj trecea vechea arterå comercialå cunoscutå sub numele „Drumul Sårii”, care lega interiorul Transilvaniei
cu Europa Centralå. Pe creasta mun¡ilor Mese¿ a fost trasatå frontiera nord-esticå a Imperiului Roman.

Pe actualul teritoriu al jude¡ului (3861 kmp) au fost inventariate peste 350 de monumente istorice, situri
arheologice, începând de la pe¿tera din Cuciulat cu desene preistorice pe pere¡i (e a¿ezatå pe malul Some¿ului),
la complexele de fortifica¡ii romane de pe culmea Mese¿ului ¿i cetå¡ile dacice de pe Mågura ªimleului
(Dacidava) ¿i de pe Mågura Moigrad.

Pe teritoriul jude¡ului se gåsesc peste 90 de biserici din lemn (ca ¿i în Maramure¿), câteva månåstiri,
biserici reformate monumente istorice, castele ¿i conace ale neme¿ilor unguri. Peisajele locale prin bogå¡ia

formelor de relief, a florei ¿i faunei specifice ¿i prin tot ce au construit
harnicii locuitori ai zonei în trecut ¿i în prezent, sunt de un farmec
deosebit.

Nume mari de personalitå¡i sunt legate de acest teritoriu. Amintesc
pe Mihai Viteazul (monumentul de la Guruslåu), Simion Bårnu¡iu,
Alexandru Papiu Ilarian, George pop de Båse¿ti, Iuliu Maniu ¿.a.

În satul Valea Banului (Båni¿or), existå un deal numit Magiar pe
care l-au cercetat Cornel, ªtefan, Mihai ¿i Andrei (citez din Mirel
Vanca). Sigur, n-am våzut comora din Dealul Magiarului, dar am reu¿it
så descopår comorile din dealurile Chiuarului, Valea ¿ome¿ului ¿i Båile
Bizu¿a cu apele sale termale ¿i sulfuroase, foarte apreciate de localnici
în tratarea bolilor reumatice.

Baza de tratament a apar¡inut fostelor CAP-uri, în prezent aflându-
se în func¡iune un singur hotel. Un altul era în în modernizare, alte
câteva în degradare totalå. Baza dispunea ¿i de un parc foarte frumos,

Biserica din Fildul de Sus
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Dealul Magiarului

cu pådure de fag ¿i stejar, unde se
organizau serbåri câmpene¿ti care azi nu
se mai fac. Dealurile din jurul bazei sunt
pline de livezi de pruni, nuci, ¿i meri, iar
în perioada în care am stat (septembrie-
octombrie) erau pline de rod ¿i am mâncat
pe såturate. Some¿ul curge lene¿ pe
marginea sta¡iunii, printre tufe de mure ¿i
zmeurå ¿i pomi fructiferi (pruni ¿i meri)
pe care nu-i culege nimeni. Comuna
Ileanda este la nivelul unui orå¿el, cu case
cochete, liceu industrial, spital ¿i multe
altele. În apropiere se aflå månåstirea Rus,
foarte frumoaså.

La micå distan¡å se aflå Jiboul, nod de
cale feratå, ora¿ important al jude¡ului, cu
biserici foarte frumoase, dar, mai ales, cu o grådinå botanicå extraordinar de organizatå ¿i  frumoaså,
comparabilå cu cea din Cluj ¿i superioarå celei din Bucure¿ti. Meritå vizitatå

La numai 50 de kilometri de Bizu¿a, se aflå ora¿ul Baia Mare, pe care nu-l mai våzusem de 20 de ani, a¿a
cå într-o duminicå l-am vizitat cu multå
plåcere.

De asemenea, am vizitat Târgul Låpu¿ ¿i
Månåstirea Rohia, unde ¿i-a tråit ultimi ani de
via¡å omul de culturå ¿i monahul Nicolae
Steinhard, autorul celebrului „Jurnal al
fericirii”.

Oamenii Sålajului, în majoritate români
ortodoc¿i, muncitori ¿i a¿eza¡i, sunt prieteno¿i ¿i
binevoitori. Le-am sim¡it cåldura ¿i ¿i omenia
pe tot parcursul sejurului nostru la Bizu¿a ¿i în
celelalte locuri vizitate.

Iatå de ce m-am gândit så sugerez colegilor
care n-au poposit pe meleagurile Sålajului så
o facå cu orice prilej, când sunt în trecere prin
jude¡ sau chiar så-¿i propunå så meargå acolo,
mai ales cå am våzut, ¿i în acest an, cå erau
disponibile bilete de tratament pentru pensionari, la Båile Bizu¿a.

Vå mai amintesc cå dacå se merge cu autoturismul, se pot face ¿i excursii foarte interesante, atât pe
traseul de dus cât ¿i pe cel de întors, dacå este diferit de primul. Eu am fost la dus pe traseul:

Bucure¿ti – Ploie¿ti – Sinaia – Azuga – Pârâul Rece – Râ¿nov – Zårne¿ti- Poiana Mårului – ªinca Veche
– Recea – Lisa (satul lui Octavian Paler) – Sâmbåta de Sus (unde am dormit) – Fågåra¿ – Agnita – Media¿
– Târnåveni – Iernut – Ludu¿ – Zåul de Câmpie – Cåmåra¿u – Geaca – Gherla – Dej – Gâlgåu – Ileanda, iar
la întoarcere prin Dej – Gherla – Geaca – Ludu¿ – Iernut – Târgu Mure¿ – Sighi¿oara  (unde am stat o zi) –
Bra¿ov – Predeal unde am stat o zi) – Ploie¿ti – Bucure¿ti.

Este un traseu minunat, cu locuri, monumente ¿i peisaje menite så-¡i bucure privirea ¿i sufletul.
Vå doresc så realiza¡i aceastå propunere, descoperind atât „comorile” Sålajului, cât ¿i alte comori ale ¡årii

noastre.

Gradina botanica din Jibou
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¥n primåvara asta, colegul Vali Ceau¿u (mare
bibliofil, dar ¿i cititor înråit) mi-a semnalat o carte
care, la prima vedere, nu mi-a låsat impresia
consemnatå de Dan C. Mihåilescu pe coperta
exterioarå a volumului COFESIUNILE UNUI
CAFEGIU: “marea surprizå a anului 2008”.
Autorul, Gheorghe Florescu, fost responsabil al unui
magazin care comercializa cafea, situat pe strada
Hristo Botev nr. 10, mo¿tenise de la predecesorul såu,
Avendis Carabelaian, aparatura necesarå pråjirii
cafelei, dar ¿i secretul armeanului de a ob¡ine cafea
de cea mai bunå calitate. Apropo, acum ¿tiu ¿i eu
care sunt ¡årile din care provine cea mai bunå ¿i
aromatå cafea, dat fiind pasiunea mea, mo¿tenitå de
la pårin¡i, de a bea o cafea bunå dupå maså ¿i nu
numai...

Aceastå cafea de cea mai bunå calitate, într-un
Bucure¿ti în care nu prea gåseai mare lucru în
vremurile acelea, a atras între clien¡ii magazinului
oameni de culturå ¿i artå, profesori, medici, actori
dar ¿i pe unii dintre beneficiarii nomenclaturi¿ti ¿i
securi¿ti ai “dividendelor” societå¡ii socialiste mul-
tilateral dezvoltate. Autorul, care era ¿i interlocurorul
sau doar ascultåtorul discu¡iilor din “camera din
spate” a magazinului, unde se servea cafea la cea¿cå
pentru clientela de elitå, noteazå cu minu¡iozitate
informa¡iile de mare valoare pe care le “pescuia”
din discu¡iile ce se desfå¿urau cu voce scåzutå sub
ochii ¿i la urechile lui.

¥n ceea ce må prive¿te pe mine, ca cititor, am putut
så-mi verific amintirile proprii cu cele relatate în
paginile cår¡ii ¿i så constat cå eu cuno¿team doar
partea de fa¡adå a întâmplårilor relatate, la citirea
cår¡ii putând så am imaginea completå. Re¡in
recomandarea fåcutå autorului de academicianul
Alexandru Rosetti: “noteazå Florescule tot ce se
întâmplå, pentru cå ceea ce scrii tu este adevår”. ªi
Florescu a scris ¿i a descårcat totul într-o carte în
care sunt trecute sute de nume ale celor care
conduceau un sistem mafiot de aprovizionare a
popula¡iei României, în spe¡å a “Bucure¿tiului iubit”.

Cartea nu se poate povesti, pentru cå este o
cronicå relativ stufoaså a încrengåturilor securisto-
comunisto-mafiote din comer¡ul socialist, unde chiar
cei mai devota¡i fii ai clasei muncitoare erau nevoi¡i
så recurgå la rela¡ii pentru a avea cele mai bune
produse de pe “pia¡a gri”, produse care erau la liber
în orice magazin mai de Doamne-ajutå din occidentul
“putred-capitalist”. Apar in carte numele unor maga-
zine unde la un moment dat gåseai produse de im-
port de mare calitate, cum ar fi magazinul UNIC de
pe Bd. Magheru, unde în 1964 am impresionat-o pâna
la lacrimi pe Sibille Deumeland, o “redegistå” pe
care o cunoscusem în anul precedent la Mamaia.
Fiindcå veni vorba, am cerut pentru anul urmåtor
un pa¿aport, pentru cå fata îmi trimisese o invita¡ie
la Magdeburg så-i cunosc ora¿ul ¿i familia. Când
m-am prezentat la Rm. Vâlcea la mili¡ie, tovarå¿ul
de la ghi¿eu mi-a zis: “las’ cå ¿tim noi cå vrei så
råmâi acolo; statu’ nostru a bågat bani în dumneata
så te facå inginer ¿i acum vrei så pleci din ¡arå”...

A¿a cå primul pa¿aport l-am primit în 1978, când
am mers la Praga pentru documentare pentru teza
de doctorat.

Am så reiau câteva aprecieri din ceea ce spuneam
la început cå am citit pe coperta exterioarå. Se poate
afla cum ajungeau mårfurile de bunå calitate în
depozite, în navete manipulate de mafio¡i de
“încredere”, de unde ajungeau în cåmårile
privilegia¡ilor. Sunt prezenta¡i cu nume proprii cei
care orchestrau aceasta simfonie ocultå a comer¡ului
paralel cu cel “socialist”, indivizi care s-au îmbogå¡it
peste måsurå într-o perioadå în care “clasa
muncitoare” ståtea la coadå pentru a ob¡ine cele
necesare traiului. Cei care  s-au îmbogå¡it nu puteau
så-¿i scoatå banii la vedere, a¿a cå ace¿tia au fåcut
parte din grupul participan¡ilor la complotul care
l-a eliminat pe Ceau¿escu.

Gheorghe Florescu a stat ¿i la închisoare, prilej
cu care demascå atrocitå¡ile comise de organele de
anchetå ¿i modul în care ace¿tia ob¡ineau bani ¿i
bijuterii de la cei ancheta¡i, dupå care mul¡i dintre

NOTÅ DE CITITOR
Nae Enescu
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ace¿tia dispåreau cu sau fårå urmå. Este prezentat
¿i cazul ªtefånescu, singurul caz de condamnare la
moarte cunoscut de noi. Se pare cå tipul a corupt
foarte mul¡i ¿efi din mili¡ie ¿i securitate, astfel cå
ace¿tia au preferat ca individul så disparå din
realitate, pentru a-¿i apåra propria piele.

Mi s-a pårut foarte interesant modul în care
autorul relateazå perioada din toamna lui 1989 ¿i
schimbarea de regim din luna decembrie. Am så redau
din carte momentele în care autorul ¿i cei doi copii
ai såi au participat la marea adunare din fa¡a CC al
PCR din 22 decembrie. Våzând grupul care a apårut
în balconul clådirii, le spune copiilor: “Haide¡i
acaså, asculta¡i-må cå ¿tiu ce spun. Zarurile au fost
aruncate. Sunt aceia¿i oameni. Lupu-¿i schimbå
pårul, dar nåravul, ba!” El îi cuno¿tea pe fiecare
din rela¡iile anterioare ¿i ¿tia ce le poate pielea...
Acum ¿tim ¿i noi!

NR ¥n spa¡iul råmas liber, copiez pentru voi câteva
rânduri din carte. Så nu uitåm cât de spirituale erau
ironiile cu dublu în¡eles, fåcute la “haz de necaz”.
pg.264: “Un cetå¡ean voinic tocmai fåcuse
cumpåråturi ¿i le înghesuise în plase române¿ti din
plastic tip “maieu”, de altfel unicele aflate în dotarea
unitå¡ilor comerciale. Douå plase se rup iar omul,
ro¿u la fa¡å,  supårat pe marele dezastru, exclamå:
“Tu-¡i polimerii må-tii!”. ¥ntreaga asisten¡å, uimitå
la început de cutezan¡a cetå¡eanului, izbucne¿te în
hohote de râs. De fa¡å fiind Amza Pellea ¿i ªtefan
Tåpålagå, ace¿tia, bine dispu¿i, cautå så-l consoleze.
Amza Pellea îi întinde o plaså oarbå ¿i exclamå: Ia,
domnule, o plaså adevåratå ¿i få-¡i treaba.
Orienteazå-te ¿i dumneata. Las-o pe Leana, din capul
satului, cå nu ¿tii dacå are vreo vinå”. ¥ntr-o veselie
generalå, cei doi actori påråsesc magazinul în
aplauzele publicului.

Continui citarea unor fraze interesante:
“Urmåresc tirurile armelor ¿i våd cu stupoare cå erau
îndreptate dinspre Palatul CC al PCR, nici unul cåtre
acest Obiectiv strategic ¿i istoric. Asistam, întregul
Glob, la o revolu¡ie ca în filme, cåci marele regizor
Sergiu Nicolaescu era prezent ¿i avea un rol primor-
dial în transmiterea ei în direct, prin Televiziunea
Românå Liberå. Era semnalul de victorie a Mafiei
Comuniste Interna¡ionaliste asupra Mafiei Comuniste
Na¡ionaliste. Participan¡ii la acest gigantic spectacol
virtual, primul spectacol-eveniment transmis în di-
rect pe întregul mapamond, erau simpli figuran¡i, iar
autorul såu avea så intre în istorie”.

Vå recomand aceastå carte care se cite¿te foarte
u¿or, dacå nu cumva vre¡i så re¡ine¡i puzderia de nume
inserate în cele 500 pagini. ¥n ceea ce må prive¿te,
n-am putut s-o termin în prima noapte care urma
serii când am deschis cartea. Am terminat-o în cea
de a doua noapte…



 MECANICII’61 POLIBUC      Nr. 10  •  octombrie 2009

Rubricå nouå, în care vom prezenta noutå¡i medicale, mai mult sau mai pu¡in conven¡ionale.

SINDROMUL INIMII ZDROBITE 
 Mihaela Buchsbaum

(Articol preluat de pe internet ¿i prescurtat de Corina Firu¡å)
 
Nu numai ¡igårile ¿i friptura de porc uzeazå motorul vie¡ii. Treptat, speciali¿tii descoperå cu uimire

ce legåturi strânse existå între universul nostru afectiv ¿i sånåtatea inimii. O nouå disciplinå medicalå,
psihocardiologia, cerceteazå când ¿i în ce fel frica, furia ¿i triste¡ea ne amenin¡å via¡a. 

O piatrå pe inimå
CP n-a fumat niciodatå. Merge regulat la înot. Valorile colesterolului sunt în ordine, tensiunea pu¡in sub

limitå, este un model de persoanå sånåtoaså. Dar în vara anului 2007... CP se pråbu¿e¿te la ea în caså, cu
dureri puternice în piept, în bra¡ul stâng ¿i în maxilar. Vomitå. Fiica ei cheamå salvarea: se pare cå este vorba
de un infarct. La spital, medicii nu-¿i cred ochilor. Cåutand por¡iuni îngustate sau obturari ale vaselor
coronariene, care constituie în mod normal cauza unui infarct, nu gåsesc nimic. ºinând seama de vârsta
pacientei, 69 de ani, vasele de sânge sunt irepro¿abile. Abia dupå o ecografie, care pune în eviden¡å o
deformare neobi¿nuitå a inimii, medicii reu¿esc så ajungå la o concluzie: CP suferå de a¿a-numitul “sindrom
al inimii zdrobite”. Cauza sunt hormonii stresului, ce paralizeazå pentru un scurt timp mu¿chiul inimii. Din
discu¡iile cu pacienta, reiese cå înainte de incident, ea se afla la capåtul puterilor. Cu un an ¿i jumåtate în
urmå, so¡ul ei murise de cancer pulmonar, dupå 45 de ani de cåsnicie. CP îl îngrijise zi ¿i noapte, fårå så se
cru¡e, iar dupå moartea lui, avusese luni întregi atacuri de panicå. Asta o îmbolnåvise.

Existå câteva expresii populare foarte plastice, care descriu o asemenea situa¡ie. Se spune: “Am o piatrå
pe inimå” sau “Mi s-a oprit inima de fricå” ori, ca în cazul nostru: “Asta mi-a zdrobit inima”. ¥ntre timp,
medicii au aflat cât adevår ascund aceste zicale.

Durerile suflete¿ti pot omorî inima
Organul situat dedesubtul sternului a fost considerat multå vreme un exemplu de mecanism robust: o

pompå de mårimea unui pumn, care se contractå de aproximativ 100.000 de ori pe zi, låsând så treacå prin
ea cam 7000 litri de sânge - volumul unei cåzi de baie înmul¡it cu 46. O pompå ce func¡ioneazå în general
fårå necesitå¡i de între¡inere, timp de mai multe decenii, cu condi¡ia ca ¡evile ei de alimentare så nu se
înfunde, datoritå unor influen¡e genetice sau unui mod de via¡å nesånåtos - în¡elegând prin asta fumatul,
alimenta¡ia bogatå în gråsimi animale, sedentarismul. Acum câ¡iva ani, când primii medici ¿i psihologi ¿i-au
pus întrebarea dacå nu cumva suferin¡ele psihice “atacå inima”, au fost întâmpina¡i cu zâmbete îngåduitoare.
¥nså de atunci ¿i pânå aståzi psihocardiologia, disciplina medicalå specializatå în efectele patologice produse
de stresul psiho-social asupra inimii, a prins contur ¿i a câ¿tigat teren.

 Boala a fost numitå “sindromul inimii zdrobite” ¿i, din nefericire, ea duce adesea la declan¿area unui
infarct cu posibile urmåri fatale. Iar lista sentimentelor nocive este lungå: furia, nervii neståpâni¡i, frica,
triste¡ea ¿i mania presupun riscuri de care nu suntem con¿tien¡i, la fel ca ¿i epuizarea, descurajarea ¿i depresia.
Unii sunt afecta¡i îndatå dupå un eveniment traumatizant: dupå o catastrofå naturalå cum ar fi un cutremur,
dupå un atac terorist, dupå ce au primit vestea mor¡ii unei persoane apropiate, dupå un accident. Al¡ii suferå
o perioadå îndelungatå, pentru ca la un moment dat så se pråbu¿eascå, farå så poatå fi identificatå o cauzå
imediatå.

Efectul nu este totdeauna mortal. Unii dintre cei lovi¡i î¿i revin. ¥n schimb, al¡ii au mai mult ghinion: la ei
stresul for¡eazå îndesirea båtåilor inimii ¿i totodatå deteriorarea vaselor. Astfel, pericolul de infarct este major.

Noutå¡i meNoutå¡i meNoutå¡i meNoutå¡i meNoutå¡i medicdicdicdicdicaaaaallllleeeee
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Lipsa aprecierii
Al doilea punct sensibil în atmosfera zilnicå de la lucru este lipsa de apreciere: oamenii dau ce au mai bun

în ei în profesie ¿i nu se simt recompensa¡i pentru aceasta. Recompensarea insuficientå poate îmbråca forme
diferite: un salariu modest, statut inferior, lipsa unor ¿anse de promovare, nesiguran¡a locului de munca, un
¿ef coleric sau colegi agresivi. Sau mamele active profesional, care se istovesc pe douå fronturi, fiind nemilos
criticate pretutindeni. Sau cei cu voca¡ia dåruirii, care î¿i cheltuiesc energia pentru al¡ii, fårå nici un fel de
recuno¿tinå.

Dar ¿i cine nu lucreazå poate tråi în condi¡ii de stres cronic. Så fii ¿omer ¿i så prime¿ti zilnic câte un nou
refuz la o cerere de angajare, så por¡i un råzboi conjugal ori så-¡i îngrije¿ti mama bolnavå de Alzheimer -
asemenea lucruri macinå sufletul la fel ca suprasolicitarea ¿i subaprecierea de la serviciu. Ca ¿i munca peste
puteri pentru a plåti ratele la caså ¿i datoriile. La un moment dat, când randamentul scade, visul se spulberå,
statutul social e compromis, rela¡ia cu partenerul se uzeazå din pricina problemelor. Apoi, pe nea¿teptate,
catastrofa: infarct.

Nu oricine munce¿te din greu sau are de depå¿it o serie de probleme personale se confruntå cu acela¿i
grad de risc. Vulnerabilitatea la stres depinde pe de-o parte de factorii genetici, iar pe de alta, de experien¡a
acumulatå ¿i atitudinile dobândite. Ce exigen¡å avem fa¡å de noi în¿ine? Ce importan¡å acordam situa¡iilor
critice? Pentru unii, o ceartå cu nevasta ori toanele ¿efului reprezintå doar o solicitare nervoaså în plus, pe
când al¡ii se distrug din cauza lor.

Deschide¡i-vå sufletul! Emo¡iile negative pot fi fatale
Este un fapt dovedit cå oamenii care suportå un stres emo¡ional cronic percep altfel lumea înconjuråtoare,

iar acesta este începutul unui cerc vicios: la ei pragul de “alarmå” a coborât sub limita normalå, creierul lor este
mai atent ¿i mai receptiv la stimulii exteriori. Au deseori reac¡ii de spaimå ori emo¡ie, organismul lor se
comportå în fa¡a unor situa¡ii banale, cotidiene, ca ¿i cum ar fi unele de extremå urgen¡å. Este vorba de oameni
care n-au posibilitatea så discute cu cineva despre emo¡iile lor negative. Ei nu se elibereazå de aceste sentimente.

“Depresivii trebuie så înve¡e treptat cå pot avea încredere în propriul lor corp”, spun medicii, de pildå:
prin psihoterapie, tehnici de relaxare sau programe echilibrate de sport sau ajutorul unui profesionist. Dacå
problema nu este încå presantå, destule se pot rezolva ¿i cu pa¿i mici. Concret, aceasta înseamnå: fragmenta¡i-vå
programul de muncå cu pauze, merge¡i la fereastrå, privi¡i afarå ¿i visa¡i cu ochii deschi¿i. Când vå sim¡i¡i la
strâmtoare, calma¡i-vå deliberat cu ajutorul respira¡iei sau vizualiza¡i imagini ce vå inspirå lini¿te, pentru a
va distan¡a emo¡ional de situa¡ia care vå streseazå.

DECI, VÅ ROG, LUAºI AMINTE ªI AVEºI GRIJÅ DE VOI ªI DE INIMIOARELE VOASTRE!
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UmoUmoUmoUmoUmorrrrr

¥ntr-o zi se duce iepura¿ul la aprozar:
- PROTOCALE ave¡i?
Vânzatoarea îi råspunde:
- Se spune PORTOCALE, nu PROTOCALE ¿i nu, nu
avem!
A doua zi iepura¿ul la aprozar:
- PROTOCALE ave¡i?
- PORTOCALE nu PROTOCALE ¿i nu avem, iar dacå
mai vii så întrebi de portocale î¡i bat ni¿te cuie în cap.
A treia zi iepurasul la aprozar:
- Ciocan ave¡i?
- Nu.
- Cuie ave¡i?
- Nu.
- Dar PROTOCALE?

¥ntr-o zi, iepurele alerga în pådure. Aleargå el, aleargå,
då de urs, care fuma marijuana. Iepurele supårat îl ia
la rost :
- Ursule, frate, drogurile nu sunt sånåtoase, ia
exemplul meu ¿i få sport!
Dupå un timp iepurele îl convinge pe urs ¿i încep så
alerge amândoi prin pådure. Dau de vulpe care lua
cocainå. Iepurele intrigat:
- Vulpeo, nu fi fraierå, nu te mai droga cå o så mori,
mai bine faci sport ca mine ¿i ca ursu’.
- Bine må, hai ca må las!
Aleargå to¡i trei prin pådure. La un moment dat dau de
lup care era cu seringa în vene. Cei trei, intriga¡i peste
limitå:
- Lupule, nu te mai droga, vrei så mori a¿a tânår, laså-
le încolo de droguri cå nu sunt sånåtoase.
Lupul, nervos, le råspunde celor trei:
- Bå, ia låsa¡i-må în pace! Cå iepurele de fiecare datå
când ia extasy aleargå prin pådure ca nebunul!

La postul comunal de jandarmi se prezintå un individ
cu aripa ma¿inii înfundatå.
- Domnule plutonier, ave¡i vaci negre în satul acesta?
- Din cîte ¿tiu eu, nu.
- Dar capre negre?
- Nu, nu cred.
- Cai negri?
- Nu. De ce întreba¡i ?
- Înseamnå cå am lovit un popå.

Un preot tînår era la prima lui slujbå. Emo¡ii mari,
frisoane etc.
Mai marele lui, care trebuia så-l observe, îi zice så ia o
gurå de vodcå. Preotul bea sånåtos un pahar ¿i pleacå
la slujbå.
Slujba are un succes nebun în rândul enoria¿ilor, numai
mai marele lui noteazå ceva în carne¡el, nemul¡umit. Îl
cheamå când terminå ¿i-i zice :
- Så ¡ii minte: sînt cele zece porunci, nu « top 10 » ;
este vorba despre « Tatål, Fiul ¿i Sfîntul Duh », nu de
« Mo¿ul, fi-su ¿i fantoma ».

Întrebare la radio Erevan :
- Existå punctul G ¿i ce este ?
- Nu ¿tim dacå existå, dar ¿tim cå este recomandabil
så-l cåuta¡i

Cicå un tip viziteazå o fabricå de diverse produse din
latex. Prima datå a remarcat ma¿ina de produs
biberoane, datoritå zgomotului de “fssss-pac” pe care
îl fåcea. Ghidul explicå:
- Acel fâsâit este cauciucul pe care-l injecteazå, iar
“pac”-ul este dat de în¡epåtura care i se face în vâ rf.
Ceva mai încolo intrå în sec¡ia de produs prezervative.
Un zgomot infernal ¿i aici : « fsss-fsss-fsss-pac ».
Intrigat, omul nostru întreabå :
- Bine-bine, am în¡eles de ce face « fsss », dar de ce se
mai aude ¿i « pac » ?
- Normal, aparatul func¡ioneazå ca ¿i cel de produs
biberoane, la al patrulea prezervativ îi trage o gaurå.
- Asta-i bunå ! Da¡i gåuri la prezervative ?
- Da ! Face bine la afacerea cu biberoane !

Instalatorul prime¿te un telefon în miezul nop¡ii :
- Domnule, vino repede, ai fåcut o boacånå. Cred cå ai
încurcat firele azi, cînd ai fost la noi.
- Imposibil, cum så le încurc ?
- Nu ¿tiu cum. Televizorul a înghe¡at tun, frigiderul
sfârâie, iar la cuptorul cu microunde e un film porno, de
a scåpat soacrå-mea pe jos trei pahare ¿i douå farfurii.

Dorim så vå informåm cå, datoritå introducerii
monedei Euro, cu începere de la 1 ianuarie 2015,
pozi¡ia Kamasutra cunoscutå sub denumirea de 69 va fi
de acum cunoscutå sub numele de 87,61.
Cu stimå,
Comitetul de implementare a monedei Euro.

Paginå realizatå de Victor Popescu
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ALBÅ CA ZÅPADA  ªI CEI ªAPTE PITICI
Mirel Vanca

În decembrie, anul trecut, eu ¿i Ani ne-am dus la
Operå så audiem un concert de colinde. Odatå ajun¿i
acolo, surpriza noastrå a fost så constatåm cå
concertul de colinde a fost înlocuit cu baletul „Albå
ca Zåpada ¿i cei ¿apte pitici”. N-am avut încotro ¿i
am råmas. Spectacolul ne-a încântat! Cornel
Tråilescu a compus o muzicå frumoaså iar Francisc
Valkay o coregrafie inspiratå. Libretul, autor Anghel
Ionescu Arbore, urmåre¿te, în linii mari, ac¡iunea
din basmul omonim al Fra¡ilor Grimm. Interpre¡ii
au fost corpul de balet al Operei Na¡ionale din
Bucure¿ti ¿i elevii  Liceului  de Coregrafie „Floria
Capsali”.

Pentru cei care a¡i uitat basmul (nu-mi închipui
cå nu l-a¡i ¿tiut niciodatå!), recapitulez, în câteva
fraze, subiectul lui:

Albå ca Zåpada era fiicå de rege ¿i avea o mamå
vitregå ¿i rea, a¿a cum sunt majoritatea mamelor
vitrege. Regina, mama ei vitregå, începu s-o
pizmuiascå, atunci când oglinda ei fermecatå îi spuse
cå Albå ca Zåpada este mai frumoaså decât ea.
Înciudatå peste måsurå, se hotårî s-o lichideze.
Porunci unui vânåtor s-o ducå în pådure ¿i så-i ia
via¡a. Acesta, un om bun la suflet, n-o omorî ci o
laså în pådure så se descurce cum o ¿ti. Albå ca
Zåpada råtåci mult timp prin codru, se întâlni cu tot
felul de animale sålbatice, care nu-i fåcurå nici un
råu. Într-un târziu descoperi casa celor ¿apte pitici.
Piticii, mineri de meserie, o adoptarå ¿i vie¡uirå mult
timp împreunå, veseli ¿i ferici¡i.Din nenorocire, într-o

zi, ma¿tera aflå de la oglinda cea fermecatå cå Albå
ca Zåpada tråie¿te ¿i continuå så fie „cea mai
frumoaså din ¡arå”. Furioaså, ea se travesti, în trei
rânduri, într-o negustoreaså båtrânå ¿i urâtå ¿i reu¿i,
în¿elând vigilen¡a fetei, prima datå s-o stranguleze
cu o cingåtoare de måtase, a doua oarå så o
otråveascå cu un pieptene veninos iar a treia oarå s-o
otråveascå cu un mår în care a pus otravå. Prima ¿i
a doua oarå, piticii reu¿irå s-o readucå pe Albå ca
Zåpada la via¡å. A treia oarå ei n-au mai ¿tiut ce så-i
facå ca s-o trezeascå ¿i o considerarå definitiv
pierdutå. Nu se îndurarå s-o îngroape ¿i o puserå
într-un sicriu de cle¿tar, ca s-o poatå privi de câte
ori vor sim¡i nevoia. Aici o våzu un prin¡ råtåcit prin
pådure, gåzduit ¿i el în casa piticilor. Prin¡ul se
îndrågosti de Albå ca Zåpada, a¿a moartå cum era.
Se învoi cu piticii s-o ia cu el în împårå¡ia tatålui
såu. Pe drum, unul din slujitorii prin¡ului, care purta
sicriul pe umeri, se împiedicå ¿i scåpå sicriul de pe
umår. În acest accident, Albei ca Zåpada îi såri
bucata otråvitå de mår råmaså în gâtlej ¿i î¿i reveni
la via¡å. Îl cunoscu pe prin¡, se îndrågosti de el, se
cåsåtorirå ¿i tråirå, împreunå, ani mul¡i ferici¡i. De
necaz, ma¿tera se fåcu foarte urâtå, fugi în lume ¿i
de atunci nu mai auzi nimeni de ea.

Pe scenå, am våzut imagini de la palatul Albei ca
Zåpada, înainte ca ea så fie alungatå de mama ei
vitregå, imagini din pådurea în care a fost
abandonatå de vânåtor ¿i imagini de la casa piticilor.
În pådure, Albå ca Zåpada a fost înconjuratå cu
foarte mutå simpatie de toate vietå¡ile pådurii.
Iepura¿ii, veveri¡ele, ursule¡ii, fluturii ¿i påsårelele
au dansat ¿i cântat împreunå cu ea. Nu s-au låsat
mai prejos nici ciupercu¡ele ¿i florile pådurii. Nimic
n-a întrecut înså, manifesta¡ia de dragoste pe care
i-au fåcut-o piticii! Ace¿tia, simpatici, omeno¿i,
harnici ¿i devota¡i, le-au mers la inimå tuturor
spectatorilor.

Am ajuns acaså discutând, tot timpul pe drum,
despre spectacol. Discu¡iile au continuat pânå seara
târziu. Prin urmare, nu este deloc de mirare cå, în
cursul nop¡ii, am visat-o pe Albå ca Zåpada!

 Se fåcea cå eram la „Select” to¡i cei din „nucleul
de beton” al  asocia¡iei noastre ¿i cå fåceam parte
dintr-un ansamblu de balet. Unii din noi aveam în
jur de 10-12 ani, în timp ce al¡ii, aveau vârsta actualå.
Cei din prima categorie, båie¡ii în pantaloni scur¡i,
iar fetele în fusti¡e plisate ¿i cu câte o fundi¡å în pår,
ocupam, cumin¡i, încåperea din fund, din cele douå
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care ne erau destinate. Cei din a doua categorie,
starostele Capliso, cu chelia ¿i distinsa lui burtå,
maestrul ªobo, cu musta¡a cåruntå, mersul legånat
¿i aerul lui atot¿tiutor, Emil cu aerul lui de filozof
în¡elept ¿i tåcut, împreunå cu coni¡ele Coca, Lucica
¿i Adriana,  dichisite ¿i bine dispuse, ocupau o maså
în încåperea din fa¡å, cå, de, nu le ståtea bine sa se
amestece cu pu¿timea.

Calipso ¿i ªobo puserå la punct ultimele detalii
privind participarea Mecanicilor ‘61, cu un
spectacol, pe scena Carnavalului de la Vene¡ia. Emil
preferå så nu se bage, sau, poate, ceilal¡i doi nu-l
bågarå în seamå. Se deciserå så participåm cu baletul
„Albå ca Zåpada” ¿i acum definitivau distribu¡ia.
Erau într-o mare dilemå: nu ¿tiau pe cine så distribuie
în rolurile regelui ¿i reginei! Erau con¿tien¡i cå nu
putea fi vorba de altcineva decât de o pereche de la
masa lor. Nu puteau så distribuie ni¿te pu¿ti în cele
douå roluri! N-ar fi fost credibili! Problema era cå
se opuneau consoartele lor: niciuna nu voia så
interpreteze rolul mamei ma¿tere. Nu se puteau
imagina båtrâne ¿i urâte în ultimele secven¡e din
spectacol! Påcat! - toate trei erau foarte bune
balerine, cu un  dans  foarte expresiv, prin urmare,
exact de ce era nevoie. Våzând cå n-o scot la capåt
cu ele, so¡ii lor s-au decis, pânå una alta,  så distribuie
pu¿tii în celelalte roluri.

ªi aici au apårut probleme. Douå din fete, Pu¿a
¿i Mihaela, se doreau, fiecare, Albå ca Zåpada..
Amândouå erau prime balerine ale ansamblului, lau-
reate ale mai multor concursuri ¿i festivaluri,
amândouå meritau cu prisosin¡å rolul. Sub presiunea
pu¿tilor, a fost titularizatå Pu¿a, iar Mihaela a råmas
dublura ei. În¡elep¡ii no¿tri conducåtori, au låsat la
latitudinea Pu¿ei så-¿i aleagå partenerul, iar ea l-a
ales, fårå så se gândeascå prea mult, pe Vali, prim-
balerin ¿i el.

A doua problemå au fost piticii: to¡i se voiau pitici!
Pânå ¿i lunganul de Mirel se considera nimerit pentru
un astfel de rol! Cei doi ¿tabi, de¿tep¡i ¿i de data
aceasta, au stabilit un criteriu infailibil de
departajare: nu puteau fi pitici cei care depå¿esc
înål¡imea de 1,6 m. În aceastå situa¡ie, alegerea a
cåzut pe Spi¿ca, Caia¡å, Gulie, Marian ¿i Costel
Marin. Ne mai fiind ¿i al¡i pu¿ti cu talia asta, s-a
recurs la travesti: pentru ultimele douå roluri de pitici
au fost alese Corina ¿i Nina. Calitå¡ile de balerini
ale celor desemna¡i så interpreteze piticii erau bine
cunoscute în ¡arå ¿i peste hotare: Spi¿ca era tare la

piruiete, Caia¡å era neîntrecut în elegan¡a
interpretårii, Gulie era nemaipomenit la sårituri,
Marian era un ridicåtor extraordinar, Costel avea
cea mai expresivå interpretare, iar cele douå fete erau
magnifice la mersul în poante ¿i la ¿pagate.

Un rol important este cel al vânåtorului. N-a fost
nicio problemå alegerea lui: a fost desemnat Stånelu.
Toatå lumea ¿tie cå încå din fa¿å, el a dat dovadå cå
are aptitudini de vânåtor. În afarå de asta, era un
dansator cu o gra¡ie desåvâr¿itå!

ªi iatå rolurile în care au fost repartiza¡i ceilal¡i:
Rodica în rolul unei veveri¡e, Adelina în rolul unei
ciupercu¡e, Ani în rolul unui flutura¿, Gigica în rolul
unei libelule, Dan Mihålcescu ¿i Dan ªtefånescu în
rolurile a doi ursule¡i, Mirel în rolul unui cocostârc,
Nae ¿i Radu în rolul a doi iepura¿i, Riri în rolul unui
copac. Nimeni nu se îndoia de felul elegant în care o
så-¿i poarte coada Rodica, de alunecarea pe scenå a
Adelinei,  de zborul elegant al Anei,  de zborul rapid
al Gigicåi, de mârâiturile armonioase ale celor doi
Dani, de gra¡ia lui Mirel într-un singur picior, de
salturile spectaculoase ale al lui Nae ¿i Radu, de
fixitatea lui Riri.

Din påcate, pânå la sfâr¿itul visului nu s-a reu¿it
distribu¡ia unei perechi în rolurile regelui ¿i reginei.
Cineva a sugerat ca rolurile så le revinå lui Calipso
¿i so¡iei lui, Coca, iar celelalte douå perechi så fie
dublurile lor. Doamnele n-au acceptat, în ruptul
capului, sugestia, iar so¡ii lor, se ¿tie, nu mai au
argumente în fa¡a lor. Încå odatå, påcat! Calipso ¿i
ªobo n-o så aibå posibilitatea så-¿i probeze calitå¡ile
indiscutabile de balerini.

Cristina Dijmaru în rolul Albei ca Zåpada ¿i Adina
Tudor în rolul mamei vitrege.
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Sâmbåtå, a patra zi de excursie, ne-am trezit legåna¡i
de apele Nilului. Vasul nostru de croazierå plecase din
Aswan la 400 diminea¡a, îndreptându-se spre Luxor.

Prima oprire, la cca 40 km nord de Aswan, o facem
pentru a vizita în Kom Ombo, Templul lui Sobek, zeul
crocodil.

Majoritatea templelor egiptene sunt închinate unei
singure zeitå¡i, însã acest templu, început de Ptolomeu al
VI-lea (cca 180 A.D.) ¿i finalizat de împåratul roman
Augustus (30 A.D. – 14 P.D.) este închinat deopotrivå
lui Horus cel Båtrân ¿i lui Sobek. Partea de est este
dedicatå zeului crocodil Sobek, iar capela lui Hathor, aflatå
în apropierea intrårii, a adåpostit câ¡iva crocodili
mumufica¡i. Cealaltå parte a templului a fost dedicatå lui
Horus cel Båtrân, uliul påsårilor, cunoscut ¿i ca „Bunul
doctor”, atrågând sute de pelerini bolnavi care luau parte
la ritualuri complicate în speran¡a gåsirii unui leac.
Amplasat fiind pe o ramifica¡ie a Nilului, apele au distrus
mare parte a pilonului ¿i curtea din fa¡å. S-a påstrat intrarea
dublå în sala hipostilå cu coloane împodobite cu frumoase
motive florale. În spatele celor douå sanctuare se gåsesc
¿ase capele pe ale cåror pere¡i exteriori sunt pictate foarte
interesante instrumente medicale, dovezi clare cå vechii
egipteni executau opera¡ii extrem de complicate.

Este evident cå Ptolomeii au avut în vedere ceva mai

PERIPLU PRIN ºARA FARAONILOR
Anda ªtefånescu, Adrian Popa

mult decât religia când au investit în construirea acestor
temple, având ¿i temeiuri economice, strategice, militare.

Templul de la Kom Ombo nu este singura operå a
Ptolomeilor, care produce o impresie deosebitå asupra
vizitatorului dar ¿i un motiv de reflexie: cum au putut
ace¿ti urma¿i ai lui Alexandru Machedon så îmbrå¡i¿eze

nu numai religia ci ¿i tradi¡iile, parte din organizarea
administrativã, când aveau în spate o culturã ¿i o civiliza¡ie
greacå cu puternice influen¡e în lumea anticå?

Ne întoarcem pe vas, gazda noastrå temporarå, ¿i
continuåm croaziera pe Nil. Admiråm peisjul: malurile
cu planta¡ii de palmieri (curmali), ici colo câteva a¿ezåri
¿i apele învolburate ale râului (pentru cå båtea un vânt
foarte puternic).

O a doua oprire, la cca 105 km nord de Aswan, o
facem pentru a vizita Templul din Edfu. Transferul de
la mal la templu se efectueazã cu tråsuri de câte 4 persoane
(bie¡ii cai, slabi ¿i jigåri¡i, abia puteau face fa¡å
“încårcåturii”). Intrarea în templu se face printr-un bazar
(de altfel, am observat apoi cå toate intrårile la obiectivele
turistice trec prin bazare, unde e¿ti asaltat de vânzåtori cu
tot soiul de oferte îmbietoare).

Templul din Edfu, templul lui Horus, este cel mai
mare templu din Egipt ¿i de asemenea, cel mai bine
påstrat, fiind îngropat în nisip ¿i având case construite
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deasupra lui, pânå când a fost descoperit de arheologi,
în anii 1860. Templul a fost început în anul 237 A.D.
de cåtre Ptolomeu al III-lea (Neos Dionysos) ¿i a fost
terminat în anul 57 A.D. odatå cu decorarea zidurilor
exterioare. ¥nchinat zeului vultur Horus, templul a fost
amplasat pe locul în care se crede cå zeul s-a luptat cu
unchiul såu Seth pentru controlul asupra lumii. La intrare
ne întâmpinå un uria¿ pilon de 36 m flancat de doi ¿oimi
uria¿i. La exterior, Ptolomeu al III-lea e înfå¡i¿at
måcelårindu-¿i inamicii. Pere¡ii interiori prezintå
Festivalul anual al Frumoasei ¥ntâlniri, când era aduså
aici statuia zei¡ei Hathor de la templul din Dandarah.
Douå statui impresionanate ale lui Horus sunt amplasate
în fa¡a sålii hipostile, care duce la Sala Festivalului,
foarte frumos decoratå ¿i la sala darurilor, cea mai veche
parte a templului. Sanctuarul påstreazå încå altarul din
granit, pe care se aflå barca sacrå a lui Horus ¿i imensul
altar care gåzduia odatå statuia zeului.

Drumul de revenire la vapor a fost de acela¿i pitoresc,
cu poze fåcute „volens-nolens”, pe care le puteai cåpåta
pe un pre¡ mai mic decât cel cerut, dacå aveai (sau o
învå¡ase¿i în Egipt) arta negocierii. Atuul cumpåråtorului
consta în faptul cå pozele-deja fåcute-nu mai reprezentau
o valoare, dacå fotograful råmânea cu ele.

Ne continuåm  drumul spre Luxor, având program de
voie. Unii au preferat så se odihneascå, al¡ii au optat pentru
o plajå pe puntea superioarå a vasului, special amenajatå
în acest scop, cu ¿ezlonguri, paturi ¿i piscinå sau pentru
shooping la magazinele de pe vas. „Cåpitanul” Bonelu a
preferat så viziteze sala ma¿inilor. Normal !

La ora 600 p.m. am asistat de pe pun¡ile vasului la
trecerea prin ecluzå ¿i curând am acostat la Luxor. Vasele
de croazierå erau în¿irate pe trei, patru rânduri de-a lungul
malurilor.

Seara a fost organizatå la bordul vasului o petrecere
cu ¡inutå obligatorie „djalabia”, portul tradi¡ional al
egiptenilor. To¡i participan¡ii trebuiau så fie îmbråca¡i în
acest port, care în principal constå din cåma¿å albå cu
broderii albastre (de regulå), lungå pânå aproape de
påmânt, adesea acoperitå de o bluzå asemånåtoare cu o ie
din acela¿i material ¿i broderii similare. Ce prilej pentru
magazinele de pe vas de a-¡i vinde costumele tradi¡ionale!
Unii mai economi, din grupul nostru, ¿i-au luat un comple
per familie: bårbatul a îmbråcat cåma¿a iar doamna, ia.
S-a dansat, s-a cântat, au fost organizate concursuri, într-
un cuvânt ne-am amuzat cu to¡ii. Dansurile din buric,
cântece din folclorul egiptean - puternic arabizat
(prezentate de „profesioni¿ti”) au fost completate de jocuri
„interactive”, adicã ¿i cu participarea turi¿tilor, pregåtite
de ghida noastrå, unele jocuri concurs având câte un „
câ¿tigãtor”, care de fapt era påcålitul înscenårii.

Duminicå, a cincea zi a excursiei, a fost cea mai plinå
ca program, adicå obiective vizitate ¿i informa¡ii prim-
ite. Seara, to¡i se plângeau cå în capul lor e un talme¿-
balme¿. ¥n timp, impresiile ¿i informa¡iile s-au sedimentat,
a¿a cå venim în sprijinul rea¿ezårii lor în memoria
selectivã.

Am început cu malul vestic al Nilului. Autocarele ne-
au purtat printr-un peisaj selenar la celebra Vale a Regilor.

Valea Regilor (Biban el-Maluk) adåposte¿te
fascinantele morminte ale celor mai renumi¡i faraoni ai
Egiptului.

Unul din momentele de råscruce ale istoriei Egiptului
a apårut atunci când prin¡ii de la Teba (Luxor-ul de aståzi)
au fondat Regatul Nou (1570-1070 A.D.). Faraonii
preceden¡i fuseserå înmormânta¡i în piramide, care se
dovediserå u¿or de profanat. Faraonii tebani, care credeau
cå via¡a lor de apoi depinde de men¡inerea intactå a
mumiilor ¿i bunurilor din mormânt, au cerut så fie
înmormânta¡i în grotele ascunse printre dealuri, morminte
såpate în stâncå. Pere¡ii coridoarelor lungi ale acestor
morminte erau acoperi¡i cu desene ¿i inscrip¡ii pentru a-l
ghida pe faraon pe drumul cåtre Lumea de Dedesupt.
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Mormintele erau pline de aur ¿i de obiecte pre¡ioase, înså
acestea au fost jefuite încå din antichitate. Pânå în prezent,
s-au descoperit 64 de morminte, dintre care nu toate
vizitabile. Mormântul lui Seti I, considerat cel mai frumos
mormânt din vale, are o lungime de 100 m, iar mormântul
fiilor lui Ramses al II-lea are peste 100 de încåperi. Printre
mormintele cele mai bogat decorate se numårå cele ale
lui Ramses al II-lea, Ramses al III-lea ¿i Ramses al VI-
lea, iar mormântul lui Tutankhamon, copilul rege, unde,
când nu este închis, numårul de turi¿ti admi¿i odatå este
limitat, este interesant datoritå istoriei descoperirii sale
¿i faptului cå mumia se aflå încå acolo.

Noi am vizitat conform programului trei morminte, la
alegerea ghidului : mormântul lui Ramses IX (KV 6),
TuthmesIII (KV34) ¿i Ramses IV (KV2). Este foarte
interesantå ¿i instructivå macheta din plastic ¿i plexiglas
a mormintelor principale, care î¡i sugereazå adâncimea ¿i
lungimea coridoarelor.

Plecåm cu autocarul din Valea Regilor. În drum spre
urmåtorul obiectiv, templul mortuar a lui Hatshepsut, ne

oprim la un atelier de alabastru, unde avem prilejul så
admiråm ¿i så cumpåråm obiecte mai mari (vase) sau mai
mici (sfinc¿i, piramide etc.) ca suveniruri pentru cei de
acaså. Darul vânzåtorilor, drept bonus pentru cumpåråturi,
este compus din mici scarabei din pietre semipre¡ioase de
culoare albastru-verzui, care pot fi folosi¡i ca talisman.

Templul mortuar a lui Hatshepsut, templu sculptat
în stâncå, amplasat la poalele dealurilor tebane, surprinde
prin simplitate ¿i aspectul aproape modern. Hatshepsut a
fost una din pu¡inele regine faraon care au domnit peste
Egypt; a preluat puterea de la fiul såu vitreg Thutmes al
III-lea, atunci când so¡ul såu Thutmes al II-lea a murit.
Terasele templului erau pline de arbori exotici ¿i de
fântâni, fiind legate, în vremurile de demult, de Nil, printr-
o promenadå încadratå de sfinc¿i. Colonadele terasei
inferioare au fost distruse, înså cele de pe terasa din mijloc
sunt fascinante; colonada Na¿terii confirmå dreptul divin
al reginei, iar colonada Punt evocå cålåtoria ei spre Punt
(probabil Somalia zilelor noastre). În spate se întinde
capela lui Hathor cu coloane în formå de boi. Pe terasa
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superioarå se aflå sanctuarul lui Amon såpat în piatrå.
Impresioneazå un basorelief care îl prezintå pe zeul
soarelui cu cap de vultur. Înså, de fapt, ce nu
impresioneazå ? ªi sta¡i cå nu e tot!

Ultimul obiectiv de pe malul vestic: colo¿ii lui
Memnon. Colo¿ii îl reprezintå pe Amenhotep al III-lea
(1386-1349 A.D.). O cråpåturå într-una din statui i-a fåcut
pe greci så creadå cå acesta era Memnon, care îi cânta lui
Eos, de aici ¿i denumirea. Pe laturile soclului sunt grava¡i
zeii burto¿i ai Nilului, ¡inând în mânå papirusuri ¿i flori
de lotus; statui mai mici ale reginei Tiy, so¡ia faraonului
¿i Mutemuia, mama faraonului, flancheazå picioarele
colo¿ilor.

Ne întoarcem la vasul de croazierå pentru prânz ¿i
refri¿are ¿i ne pornim la vizitarea obiectivelor de pe malul
estic. Începem cu piesa de rezisten¡å Karnak.

Este greu de redat în cuvinte imaginea care o dezvåluie
complexul de obeliscuri ¿i sanctuare de la Karnak. Nici
un alt centru religios nu se comparå cu acesta. Construc¡ia
este cel mai important templu din Egipt. Aici, timp de
1500 de ani, preo¡ii ¿i-au îndreptat rugåciunile cåtre zeul
soare Amon-Ra. De-a lungul secolelor, templul a fost
construit, dårâmat ¿i apoi iar reconstruit de mai mul¡i
faraoni.

Amon era un zeu local teban, cu mult înaintea fondårii
Regatului Nou. La sfâr¿itul Regatului Nou, preo¡ii lui
Amon de¡ineau proprietå¡i uria¿e ¿i controlau comer¡ul
¿i agricultura. Acest regat din cadrul imperiului era dirijat
din zona sacrå închinatå lui Amon, de la Karnak, al cårui
centru era reprezentat de un templu, înfrumuse¡at de-a
lungul secolelor, pe måsurå ce faraonii doreau så-¿i arate
din ce în ce mai mult aprecierea pentru acest zeu. Templul
era folosit ¿i ca principala trezorerie, cåci faraonul îi dedica
prada din campaniile victorioase purtate în afara ¡årii.
Aståzi este considerat unul dintre cele mai extraordinare
situri religioase din lume.

Karnak este un complex arhitectural format din
incintele mai multor temple, ridicat spre slava Triadei

tebane formatå din zeii Amon, Mut ¿i Khonsu. Accesul
la pilonul de intrare înalt de 43 m, auster ca o poartå
feudalå, se face printr-o alee – alea de procesiune –
încadratå de sfinc¿i cu trup de leu ¿i cap de berbec. Al
doilea pilon, precedat de statui uria¿e, conduce în sala
hipostilå. Sala acoperå o suprafa¡å de 5400 mp, având
124 de coloane dispuse în 16 rânduri. Coloanele ce
acoperå cele douå ¿iruri centrale sunt mai înalte decât
cele din lateral, ceeace a permis construirea unei serii de
ferestre ce fåceau posibilå påtrunderea luminii soarelui.
Capitelurile coloanelor sunt sculptate cu boboci de lotus
¿i inflorescen¡e de papirus. Încå patru piloni pânå la
sanctuar, locul sacru, unde pe altar se afla statuia zeului,
cåruia i se aduceau ofrande, de trei ori pe zi, din partea
faraonului reprezentat prin preo¡i. Se mai pot vedea:
încåperea cunoscutå sub denumirea de Grådina Botanicå,
unde se aflå un basorelief cu plante ¿i flori exotice, lacul
sacru  stråbåtut de faraon în barcå auritå la ceremonii,
templul lui Mut, muzeul în aer liber etc. Dar mai e ceva:
pe un postament, statuia unui scarabeu din piatrå. Se spune
cå, dacå faci înconjurul acestuia de ¿apte ori, ¡i se
îndepline¿te o dorin¡å apriori puså în gând. Drept care,
unii din grupul nostru, alåturi de al¡i turi¿ti, au început så
dea ocol statuii. Nu ¿tim înså dacå li s-a îndeplinit dorin¡a.

Ne-am despår¡it cu greu de aceastå minune ¿i ne-am
îndreptat spre Templul din Luxor.

Templul din Luxor sau „haremul  sudului” este
dedicat triadei tebane Amun-Min, Mut ¿i Khonsu. La
Teba, templul principal nu era cel de la Luxorul de azi, ci
templul de la Karnak. De la Luxor, o alee lungå de aproape
2300 m stråjuitå de o parte ¿i de alta de sfinc¿i, unea cele
douå sanctuare, urmând o linie paralelå cu Nilul.

 Acest templu era folosit o datå pe an, la sårbåtorirea
Anului Nou, în timpul festivalului fertilitå¡ii (festivalul
Opet). Atunci, o procesiune de barje sfinte aducea statuia
lui Amon Ra de la Karnak la Luxor, loc în care acesta se
unea cu so¡ia sa Mut, pentru a asigura o recoltå bogatå.
Templul este o construc¡ie mult mai închegatå, deoarece
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a fost modificat de mult mai pu¡ini faraoni. Trecem de
pilonul de intrare în curtea templului, o curte imenså de
cca 2500 mp. Doi colo¿i ai lui Ramses al II-lea (din 6
existen¡i ini¡ial) ¿i un singur obelisc (obeliscul pereche
se aflå în Place de la Concorde din Paris) flancheazå
intrarea. Primul pilon construit de Ramses al II-lea evocå
victoria din lupta de la Kadesh. Intråm în marea curte a
lui Ramses al II-lea înconjuratå de 74 coloane de papirus;
aici se aflå un interesant basorelief al templului, iar la
dreapta, un alt basorelief care înfå¡i¿eazå o procesiune
funerarå conduså de numero¿ii fii ai lui Ramses al II-lea.
Trecem de al doilea pilon la impresionantele colonade
ale lui Amenthop al III-lea – ¿apte perechi de coloane
papirus înalte de 16 m, curtea lui Amnethop al III-lea, cu
douå rânduri de coloane lotus pe trei laturi ale cur¡ii, sala
hipostilå cu 32 coloane lotus dispuse în patru rânduri de
8 coloane. În partea din spate a sålii se aflå patru camere
mici, care în vremea cre¿tinizårii au fost transformate în
biserici, o antecamerå care conduce la sala maternitå¡ii,
apoi la capela lui Alexandru cel Mare (sanctuarul barjei
Sacre) ¿i în cele din urmå, la sanctuar, care cuprinde
nenumårate altare. In curtea lui Ramses al II-lea, construitå
peste o parte a templului, se aflå o moschee dedicatå
sfântului protector al Luxorului, Abu el Haggag. În timpul
sårbåtoririi sale (moulid) mai multe feluci sunt trase în
jurul templului.

Ne-am întors pe vas cople¿i¡i de frumuse¡ea ¿i måre¡ia
celor våzute. Atâta istorie ! Nu-¡i vine så crezi!

Seara, pe vas, ne-a fost rezervatå o altå surprizå. Un
dervi¿ ne-a prezentat un mic spectacol în sunet de
tamburine.

Luni, a ¿aptea zi a excursiei noastre, dupå micul dejun
am påråsit cu regret vasul pentru a ne îmbarca în autocar
cu destina¡ia Hurghada.

Traversåm o zonå de de¿ert mai mult stâncos, în zare
profilându-se Mun¡ii de la Marea Ro¿ie, mun¡i în care

vechii egipteni cåutau aur, cupru ¿i pietre pre¡ioase, în
timp ce primii sfin¡i cop¡i Anton ¿i Pavel ¿i-au gåsit aici
refugiu, departe de prigonitorii romani, fondând primele
mânåstiri din lume. La mijlocul drumului un mic popas
pentru o cafea, un suc, poze cu localnici care te asalteazå
la fiecare oprire, pentru un eventual bac¿i¿ ¿i, în jurul
orei prânzului, ajungem în Hurghada.

Localitatea, care se întinde acum pe o lungime de 60
km de-a lungul coastei Mårii Ro¿ii, s-a dezvoltat rapid
de la un mic sat pescåresc la una din cele mai frecventate
sta¡iuni. Ora¿ul ¿i bazarul sunt mai pu¡in interesante, înså
plajele vaste ¿i apa caldå, cea mai mare parte a anului,
compenseazå acest lucru.

Este localitatea de re¿edin¡å a ghidei noastre, Ancu¡a,
care, dupå ce ne-a condus la hotel ¿i ne-a dat în primire
altei persoane, s-a dus la ea acaså.

Ne-am låsat bagajele în holul hotelului, întrucât
camerele nu erau încå pregåtite ¿i fugu¡a-fugu¡a så
prindem Submarinul galben, care ne va duce în
adâncurile Mårii Ro¿ii. O barcå ne-a condus de la ponton
la submarin ¿i am avut astfel ocazia så admiråm plajele
umbrite de palmieri, valurile mårii albastre pu¡in agitatate,
spectacol care cel pu¡in, mie, Anda, mi-a plåcut mai mult
decât scufundarea cu submarinul. Scufundarea cu
„submarinul galben” ne-a oferit spectacolul fundului mårii
cu recife de corali, vegeta¡ie marinå, pe¿ti diferit colora¡i,

care se îngråmådeau în fa¡a hubloului datoritå unor
scufundåtori care le aruncau hranå.

Ne-am întors la hotel ¿i am avut un program de
voie, de care am profitat din plin. Am fåcut o
incursiune pe plajå, unde unii au cules pietre, scoici,
corali, al¡ii, mai temerari, s-au încumetat chiar så
facå baie, dar cei mai mul¡i s-au mul¡umit så
priveascå marea cu valurile ei agitate ¿i peisajul
înconjuråtor. Dupå care ne-am risipit care încotro,
prin micile magazine din jurul hotelului, cåutând
suveniruri sau daruri pentru cei de acaså, sau pur ¿i
simplu desfåtându-ne privirea cu cele oferite de
localnici.

ªi a venit ¿i ultima zi. Diminea¡a - la autocar ¿i
plecarea cu destina¡ia Cairo. Stråbatem coasta Mårii
Ro¿ii de la sud cåtre nord. Aståzi, mare parte din

coastå, care se întinde pe 1600 km de la Suez pânå la
grani¡a cu Sudanul, cu frumoase golfuri nisipoase ¿i
magnifice recife de corali, este transformatå în sta¡iuni
ce pun în pericol habitatul natural. Intr-adevår, pe tot
parcursul, de o parte ¿i de alta a drumului, numai
construc¡ii, unele finalizate, altele abia începute, de te
întrebi de unde atâ¡ia turi¿ti. Autocarul a fåcut o panå
chiar în fa¡a unui hotel cu 34 de etaje ¿i mai multe corpuri
de clådire în stadiu final de construc¡ie.

Ajun¿i la Cairo, avem prima oprire la Citadelå ¿i
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moscheea lui Mohamed Ali , ce oferå o vedere
panoramicå asupra ora¿ului.

Dându-¿i seama de necesitatea protejårii ora¿ului
Cairo, Salah el Din –Ayyubi a construit Citadela pe dealul
Al Moqattam, zona cea mai înaltå a ora¿ului. Ridicatå în
secolul al XII-lea (1176), Citadela, care a fost casa
ståpânitorilor Egyptului mai mult de 700 de ani, este o
impunåtoare fortårea¡å  medievalå, al cårui design a fost
inspirat în mare måsurå de castelele crucia¡ilor din Siria
¿i Palestina. În interiorul ei, în secolul al XIX-lea, a fost
construitå Moscheea Mohamed Ali, inspiratå de marea
moschee otomanå din Istanbul, ce impresioneazå prin
minaretele sale de cca 82 m înål¡ime. O altå atrac¡ie a
acestei moschei este turnul cu ceas, ceas dåruit de regele
Fran¡ei Ludovic Filip în schimbul obeliscului de la Luxor.

ªi ajungem în, poate cea mai interesantå parte a
ora¿ului, vechiul Cairo, cartierul copt unde se pot admira
ruinele romane ale Babylonului ¿i se pot vizita unele dintre
cele mai vechi biserici cre¿tine.

Primul obiectiv: Biserica Sfintei Fecioare Maria,
denumitå ¿i Biserica Suspendatå, deoarece este construitå
în secolul al IV-lea deasupra fostei por¡i de intrare în
cetatea Babylonului. Urcåm o scarå impresionantå ¿i
påtrundem în interior. Impresioneazå altarul -  de fapt
trei altare, ini¡ial au fost ¿apte – cu incrusta¡ii de os ¿i
filde¿, amvonul sus¡inut de 15 coloane (cei 12 apostoli,
Marcu ¿i Luca, cei care au cre¿tinat Egiptul ¿i o coloanå
neagrå: Iuda) la care se ajunge urcând 12 trepte (cei 12
apostoli).

Vizitåm apoi biserica greceascå Sfântul Gheorghe,
construitå în stil grecesc, în secolul al VI-lea. Aici întâlnim
acelea¿i 12 coloane, o icoanå datând din secolul al VI-lea
(Sfântul Gheorghe ucigând balaurul), foarte multe obiecte
de cult în aur aduse de pelerini ¿i cripta cu osemintele
Sfântului.

Urmeazå biserica Sfântul Sergiu amplasatå deasupra
criptei care a adåpostit 3 luni de zile pe Sfânta Familie:

Sfânta Fecioarå Maria cu pruncul Isus. ªi aici cele 12
coloane, 5 pe fiecare parte ¿i 2 la intrare, douå altare
frumos împodobite.

Ultimul obiectiv: Sinagoga Ben Ezra, datând din
secolul al IX-lea, cea mai veche din tot Egiptul, se spune
chiar din toatå Europa. Ini¡ial a fost o bisericå coptå din
secolul al IV-lea, închinatå Sfântului Mihail. Este construitå
în stilul unei bazilici cu trei nave ¿i un altar ascuns (în altar
se aflå tora scriså pe piele). Cop¡ii credeau cå acesta este
locul unde a fost gåsit Moise în co¿ul såu de paie, iar evreii
sus¡in cå aici predica Ieremia în secolul VI.

Cu regret, påråsim cartierul. Autocarul ne duce la ho-
tel, unde poposim câteva ore pânå seara târziu, când
suntem transporta¡i la aeroport.

ªi By, By Egipt !
În loc de concluzie, Anda, vrea så vå spunå ceva: am

stat în Egypt 3 luni de zile, acum 32 de ani, prilej cu care
am båtut Cairo la pas, de credeam cå-l ¿tiam mai bine ca
Bucure¿tiul. N-am recunoscut mai nimic. Stråzi noi,
suspendate, foarte multe clådiri moderne, Mac Donalds
si Coca Cola. Så vå mai spun cå nu mai existå kebab? ªi
peste tot Moubarak! Vå aduce aminte de ceva?
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OpiniiOpiniiOpiniiOpiniiOpinii
PREMIUL NOBEL PENTRU PACE 2009

         Radu Mihalcea

Vineri 09.10.09 m-am trezit ca de obicei la ora 5.00
¿i tot ca de obicei mi-am luat mai întâi lap-topul în bra¡e
ca så våd ce se mai întâmplå în lume… Am trecut prin
mesajele din adresa email pe care voi o cunoa¿te¡i, am
trecut prin mesajele dintr-o altå adreså mai veche, pe care
o am din Germania, m-am uitat prin ziarele române¿ti, pe
urmå prin cele germane, pe urmå prin cele de limbå
englezå… când deodatå mi-a sårit în ochi ceea ce urma så
fie ¿tirea zilei: “Barack Obama a primit Premiul Nobel
pentru Pace!” Prima reac¡ie a fost o emo¡ie foarte puternicå
care  m-a ¡inut toatå ziua…

Dupå amiaza au apårut primele comentarii negative,
reproduse cu satisfac¡ie de o mare parte din presa
americanå. Cei mai mul¡i redactori sunt de pårere cå
decernarea premiului a fost fåcutå prea devreme, cå
actualul pre¿edinte american n-a realizat încå nimic
deosebit, în cele câteva luni de când este în func¡ie… Eu
înså am råmas la tråirile mele foarte intense, profund
pozitive fa¡å de hotårârea comisiei formatå din cinci
profesori din Norvegia…

Ceea ce a realizat ¿i pentru ce a fost premiat Barack
Obama are caracter strategic ¿i se sustrage adi¡ionårii
simple a unor rezultate concrete, cum ar fi de exemplu un
tratat de pace între… ¿i între… ! Din acest motiv, cei care
vor så numere ¿i så punå de o parte un rezultat concret,
douå rezultate concrete, trei rezultate concrete… au
dreptate!  Dar numai privind în acest fel îngust, din punctul
de vedere opera¡ional.

Privit din punctul de vedere strategic, Barack Obama
a descåtu¿at întreaga lume de domina¡ia arogan¡ei, a
ignoran¡ei, de dreptul celui mai puternic, ce-¡i bagå pumnul
în gurå ¿i nu te laså nici så vorbe¿ti nici så tråie¿ti, de
jaful fårå margini promovat de Wall Street în ultima
decadå. A descåtu¿at omenirea de mårginirea ridicatå la
nivel de politicå mondialå, de abuz ¿i samavolnicie, de
domina¡ia celui cu mu¿chi puternici (sau cu arme multe),
în defavoarea celui cu înteligen¡å… Cåtu¿ele mai sunt
încå aici, nu au dispårut, dar ele nu mai strâng, nu mai
dor… Cei elibera¡i pot acum så gândeascå în alte
dimensiuni. Aceasta este condi¡ia sine qua non pentru ca
omenirea så mai facå pa¿i înainte…

Decernarea premiului Nobel subliniazå tocmai acest
aspect: posibilitatea ca, începând de acum, solu¡iile
inteligente så prevaleze în fa¡a celor råzboinice,
sensibilitatea în fa¡a brutalitå¡ii, cultura în fa¡a lipsei de
culturå… Aceasta este ceea ce a provocat emo¡iile mele

a¿a de puternice.
Cel care a fåcut aceasta  este un afro-american de la

periferia ora¿ului Chicago.  El întruchipeazå ceea ce este
tipic american: îndråznealå, viziune, for¡å de ac¡iune,
educa¡ie la cea mai bunå universitate din lume, apartenen¡a
de una dintre nenumåratele secte cre¿tine, familie, doi
copii. Dar…el întruchipeazå ¿i ceea ce este absolut atipic
pentru un american: fiul unui african, a tråit câ¡iva ani în
Asia, a intrat în contact cu religia islamicå, a fost activist
social ¿i a cunoscut ¿i recunoscut mizeria cruntå ¿i lipsa
de ¿anse ¿i de speran¡å în care tråie¿te o parte din popula¡ia
celui mai admirat stat din lume. În procente, ace¿tia sunt
pu¡ini dar sunt câteva zeci de milioane… Obama vrea så
acorde ¿i acestora o ¿anså… desigur, în detrimentul celor
care au deja destul, al celor care au prea mult. Aceasta nu
este o atitudine comunistå, nu este o atitudine de stânga,
este pur ¿i simplu o atitudine umanå. Este o atitudine tipic
americanå – americanii doneazå sume imense, în fiecare
an, în scopuri caritabile – dar ¿i una atipicå: americanii
sunt împotrivå ca statul så preia aceastå activitate.

Så le luåm pe rând, mai întâi politica externå:
- Ia måsuri pentru retragerea trupelor din Irak.

Råzboiul început fårå sens ¿i fårå justificare, numai pe
baza unor falsuri în documentele prezentate ONU ¿i
întregii omeniri, a produs cam tot atâta nenorocire ¿i
distrugere cât tot ceea ce a comis dictatorul înlåturat de la
putere. Ce rost a avut?

- Închide închisoarea de la Guantanamo ¿i alte
închisori secrete aflate altundeva în lume. Printre cei
elibera¡i în ultimele luni se aflå mul¡i cårora nu li s-a putut
aduce nicio învinuire în fa¡a unui tribunal civil… Ei au
fost de¡inu¡i ¿i tortura¡i fårå drept 6-7 ani… Li s-au furat
6-7 ani din via¡å pentru ca  politicieni fårå respect pentru
drepturile omului så poatå aråta lumii întregi cå America
are de ce så se teamå…

- Renun¡å la baza de antirachete din Polonia. Nu
importan¡a militarå stå în discu¡ie, ci fariseismul  american,
care a pretins sus ¿i tare cå baza, situatå la por¡ile
Moscovei, are sarcina så apere un atac cu rachete pornit
din Teheran, aflat la 6000 Km depårtare… Nu, a¿a nu se
poate face politicå interna¡ionalå!

- Deblocheazå Cuba. Relicvå a 47 de ani de råzboi
rece, izolarea Cubei a devenit de mult lipsitå de sens.

- Delegå gåsirea solu¡iei conflictului israeliano-
palestinian, beligeran¡ilor în¿i¿i. Timp de mai bine de
60 de ani s-a plecat de la idea cå USA sau ONU trebuie så
gåseascå solu¡ia acestui conflict… Delegarea acestei
probleme înapoi la cei interesa¡i a dus la dezlegarea
mâinilor ONU: un împuternicit a stabilit deja cå ¿i Israelul
s-a fåcut vinovat de crime de råzboi în timpul ultimului
atac in Gaza… Împuternicitul ONU nu este un politician
versat ci un procuror specializat în crime de råzboi si…
un evreu: Richard Goldstone! Nici nu se putea gåsi o
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solu¡ie mai bunå!
Imediat a apårut ¿i adevårul la lumina zilei: ministrul

de externe israelian a declarat såptåmâna trecutå cå nu
existå nici o ¿anså så se încheie un tratat de pace între
Israel  ¿i o organiza¡ie palestinianå, oricare ar fi aceea!!

In sfâr¿it, gogori¡ele au fost eliminate, acum se poate
porni la cåutarea unei solu¡ii…

- Talibani ¿i Afganistan. La ora actualå aceasta este
o problem foarte grea ¿i foarte delicatå. Pre¿edintele încå
nu a luat o hotårâre, ¿i pe drept cuvânt: cum så justifice,
atât în fa¡a opiniei mondiale cât ¿i a celei interne, 8 ani de
råzboi inutil? ¿i… de ce så-l continue?

Extremismul Taliban este o problemå a religiei
islamice ¿i a celor care o practicå… nu a americanilor!
Cum så se retragå dintr-un conflict în care n-are ce cåuta,
dar fårå a låsa ¡ara întreagå pradå corup¡iei primitivismului
¿i inculturii locale? Dificilå decizie…

- Tehnica nuclearå iranianå. ªi în acest caz Statele
Unite se aflå într-o situa¡ie foarte delicatå… Accesul la
energia nuclearå - sau la o altå cucerire a tehnicii - nu
poate fi refuzat niciunei na¡iuni… ¿i nici Iranului. Pe de
altå parte, Iranul nu este singurul stat care nu permite
accesul inspectorilor interna¡ionali la fabricile nucleare:
Israelul este un altul…

Orice problemå  se poate rezolva numai dupå ce a
fost corect formulatå… Se pare cå omenirea se apropie
de momentul în care problema israeliano – palestinianå
este scoaså din cea¡a eforturilor politice ¿i va putea fi
conduså spre rezolvare fårå victime omene¿ti, fårå alte
crime de råzboi.

Må opresc aici, cu toate cå ar mai trebui scris despre
încå multe alte aspecte. Ceea ce Barack Obama a pus pe
fåga¿ul rezolvårilor este imens!… Sunt zeci de ani de
diploma¡ie fårå succes, care au fost låsa¡i în urmå iar
problemele respective au fost îndreptate cåtre o nouå ¿anså
de rezolvare… Nu merita Premiul Nobel pentru Pace?

Så aruncåm o privire ¿i asupra politicii interne, cu
toate cå aceasta nu este luatå în considera¡ie la decernarea
Premiului Nobel. Încep cu ceea ce mi s-a pårut cel mai
important, dar enumår numai câteva dintre ac¡iunile cele
mai deosebite:

- A pus capåt încercårii de a subordona ¿tiin¡a
concep¡iilor religioase. La 500 de ani de la  Rena¿tere,
în America, ¡ara care creeazå ¿i profitå cel mai mult de
progresul cuno¿tin¡elor umane, a fost necesarå o asemenea
måsurå pentru a înlåtura obscurantismul care cucerise Casa
Albå.

- A pus accentual pe instruire în rezolvarea
problemelor sociale. Surprinzåtor pentru ¡ara care are
cele mai bune universitå¡i din lume, pentru ¡ara care ¿i
anul acesta a cules 90% dintre premiile Nobel pentru
¿tiin¡å, calitatea învå¡åmântului primar, mediu ¿i
universitar – cu excep¡ia ¿colilor, colegiilor ¿i a

universitå¡ilor de elitå - este foarte slabå! Atitudinea
majoritå¡ii americanilor fa¡a de învå¡åturå este negativå,
ziarele sus¡in aceasta prin articole care vor så dovedeascå
cå banii plåti¡i pe taxele ¿colare nu pot fi recupera¡i în
cursul unei vie¡i de muncå… Ciudatå atitudine pentru ¡ara
cea mai avansatå din lume… Aceastå atitudine creeazå
semidoc¡i incapabili så identifice problemele
contemporane ¿i så gåseascå solu¡ii la acestea…

Barack Obama s-a adresat direct tinerilor, mamelor
de 16 ani cu doi copii, s-a adresat adul¡ilor care nu mai
gåsesc de lucru, s-a adresat na¡iunii americane, ca nimeni
altul înaintea lui, cu îndemnul: “La ¿coalå, oameni buni!
Calea cåtre asigurarea unei vie¡i cât de cât rezonabilå trece
prin ridicarea calificårii!”

- A propus un proiect de lege pentru reforma
sånåtå¡ii, pledând în favoarea celor care, ori sunt exclu¿i
de la îngrijirea medicalå, ori trebuie så plåteascå mult prea
mult pentru aceasta. Desigur cå proiectul întâmpinå o
rezisten¡å acerbå, fiindcå este vorba de 15% din produsul
social brut american, iar un numår dispropor¡ionat de mare
de “gulere albe” (denumirea americanå pentru intelectuali)
lucreazå ¿i câ¿tigå excelent în acest domeniu. Dar… nu
lucreazå ca doctori! Nu este vorba numai de rela¡ia pacient
– doctor ci de to¡i ceilal¡i, începând cu industria
farmaceuticå, cu investitorii, cu societå¡ile de asigurare ¿i
cu mul¡i al¡ii, mult prea mul¡i, ¿i care au câte o bucå¡icå
mult prea mare din aceastå pråjiturå a îngrijirii medicale.

- A redus substan¡ial bugetul pentru cercetåri
militare, destinate så dezvolte aståzi armele necesare în
secolul 22… Secolul 21 de abia a început!

- A îmbunåtå¡it asigurarea împotriva ¿omajului,
împotriva falimentelor, împotriva scoaterii caselor la
licita¡ie etc, etc.

- A salvat de la faliment un grup de bånci ¿i de
institu¡ii de asigurare americane, angajând  - pentru
prima oarå în istoria USA – responsabilitatea guvernului
în aceastå ac¡iune.

- A reorganizat firmele de automobile General
Motors ¿i Crysler. Ambele au fost în stare de faliment,
în ambele guvernul a preluat majoritatea ac¡iunilor – pentru
prima oarå în istoria USA!

Barack Obama, cel de al 44-lea pre¿edinte al Statelor
Unite. În primele 9 luni ale mandatului såu a deschis per-
spective strategice noi, atât pentru majoritatea problemelor
lumii, cât ¿i pentru multe dintre problemele interne ale
USA. A¿a ¿i trebuie så ac¡ioneze un ¿ef de stat: så precizeze
mai întâi direc¡iile strategice, pentru ca apoi, colaboratorii
såi sau statele partenere så poatå merge pe acest drum ¿i
så rezolve problemele existente.

Barack Obama este pe cale de a intra în istorie drept
unul dintre cei mai mari pre¿edin¡i americani, drept unul
dintre cei mai mari politicieni ai timpurilor actuale.
Premiul Nobel pentru Pace i-a fost deja acordat.
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SCRISOAREA I-a

Dragi Politehni¿ti,
Se crapå de ziuå, somnul s-a dus pe coclauri cu vreo douå ore mai devreme, iar eu må gândesc la voi.
Tocmai am citit, în urmå cu câteva zile, “Foaia de Suflet” a lunii septembrie 2009. O a¿teptam cu

neråbdare dupå o pauzå de vreo doua luni, cât a ¡inut vacan¡a voastrå. Iatå cå, s-a împlinit un pic mai mult
de un an de când, printr-o împrejurare fericitå, s-a întâmplat så fiu cu voi ¿i så tråiesc momente inedite ¿i
surprinzåtor de plåcute. Primul moment a fost la restaurantul de la ¿osea. Pentru voi era întrunirea lunara
¿i era ceva arhicunoscut, cåci o practica¡i de mult, dar pentru mine a fost ca ¿i cum a¿ fi descins într-o altå
lume. Totul era nou ¿i nea¿teptat!  Recunosc cå nu am reu¿it “din prima” så în¡eleg chiar totul, adicå cine
este fiecare participant, ce face el, ¿i a¿a mai departe. Ceea ce am sim¡it foarte clar, a fost cå sunt în mijlocul
unei familii mari ¿i primitoare, care, conform bunelor ¿i vechilor tradi¡ii române¿ti, chiar dacå e¿ti un
necunoscut, e¿ti invitat în casa ¿i a¿ezat la maså. S-a mai întâmplat så stau la maså cu familiile Adrian Popa
¿i Stan Bone, ¿i, în felul acesta, am constatat cå doamnele consoarte îmi sunt mai apropriate decât mi-a¿ fi
închipuit: Adelina Bone a absolvit acela¿i liceu cu mine, în Buzåu; Luci Popa a absolvit ASE-ul în acela¿i
an cu mine. ªi din nou s-a confirmat zicala: “Ce micå e lumea!”.

Al doilea moment când am fost din nou cu voi a fost pe plaiuri gorjene. Acolo am putut så må dumiresc
mai bine despre lumea în care am påtruns în mod nea¿teptat, cåci, nu a fost vorba doar de vreo doua ore ci
de vreo 2-3 zile. Tot ceea ce s-a derulat pe parcursul acelor zile in Gorj m-a transpus într-o stare de spirit cu
totul deosebitå. Nu voi putea uita vreodatå atmosfera unicå în care am petrecut, am glumit ¿i ne-am plimbat
prin locuri neasemuit de frumoase. ªi acum îmi sunå în urechi vocea lui ªo¿o cu inepuizabilele lui glume ¿i
o molipsitoare stare de voie bunå.

Nu exagerez cu nimic când spun cå momentele petrecute cu voi vor råmâne adânc întipårite în memoria
mea. Sunt momente unice ¿i au fåcut ca ¿ederea mea în România så o simt ca pe o adevåratå revenire acaså.

Sunt recunoscåtoare distin¿ilor vo¿tri colegi Mirel Vanca, Nicolae Enescu ¿i Radu Gruia pentru
bunåvoin¡a de a-mi trimite fotografiile realizate ¿i pe care le revåd adesea, nevenindu-mi så cred cå tot ce
am tråit alåturi de voi a fost adevårat!

Am fost fericitå când am aflat cå pot accesa revista voastrå, pe care o a¿tept cu neråbdare lunå de lunå,
¿i prin intermediul cåreia må simt conectatå la Marea Voastrå Familie.

Citesc fiecare „Foaie de Suflet”, rând cu rând ¿i, in afara de faptul cå må simt alåturi de voi, sunt
impresionatå de calitatea articolelor, de demonstra¡iile de cunoa¿tere, de lucrurile noi pe care pot så le aflu.
Fotografiile publicate vå aduc pe to¡i ¿i mai aproape de mine ¿i, odatå cu voi, ¿i România îmi este mai
aproape.

Revenind la ultimul numår al „Foii de Suflet” - septembrie 2009 - m-am instalat confortabil pentru a
citi rând cu rând cele 34 de pagini.

Am început, cum era normal, cu prima paginå, ¿i am gåsit editorialul scris de Mirel Vanca “V-a¡i
gândit”?

Nu am bånuit la ce ar fi trebuit så se gândeascâ cititorii ¿i am început så citesc. Mårturisesc cå atunci
când am terminat de citit acest editorial, am fost cuprinså de sentimente foarte complexe. În primul rând m-a
frapat faptul cå ar fi cazul sa ne gândim ce vom face când vom ajunge la vârsta neputin¡ei. A fost destul de
¿ocant, cåci, fiecare în sinea lui considerå cå acest moment e destul de îndepårtat, deci pentru o bunå
bucatå de timp poate fi ignorat. Dar, iatå cå vine un om în¡elept - Mirel Vanca - care reu¿e¿te så ne trezeascå
din visare ¿i så ne determine så facem ni¿te simple socoteli, care demonstreazå cå momentul nu e chiar a¿a
de îndepårtat. Sigur cå te apuca triste¡ea, chiar deprimarea, dar pânå la urmå trebuie învinse aceste ståri,

CoCoCoCoCorrrrreeeeesponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡å
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ca så acceptam ideea cå prin înså¿i
na¿terea noastrå, suntem condamna¡i la
båtrâne¡e ¿i la moarte, deci så nu cådem
în ispita de a crede cå via¡a e o continua
petrecere, ¿i så ne pregåtim a¿a cum se
cuvine ¿i a¿a cum au procedat ¿i în¡elep¡ii
no¿tri mo¿i ¿i stråmo¿i, plecarea din
aceastå lume.

Îmi amintesc de momentul când
împlinisem 25 de ani ¿i aveam senza¡ia cå
am în fa¡a mea cel pu¡in un veac. Iatå cå,
“veacul” aproape s-a epuizat ¿i trebuie så
ne pregåtim de plecare.

E drept cå, în ceea ce prive¿te
“plecarea” mea pe alte tårâmuri, m-am
mai gândit din când în când cum va fi ¿i
cine se va ocupa de ea. Neavând pe nimeni
apropiat ¿i, ca întotdeauna când m-am
aflat într-un fel de situa¡ie fårå ie¿ire, mi-
am zis cå Dumnezeu va gåsi o cale ¿i pentru
mine. ªi iatå cå, solu¡ia a venit prin Mirel
Vanca. El a sugerat o idee la care, cred cå pu¡ini s-ar fi gândit, de a întemeia un cåmin - un cåmin pentru
oamenii care nu se mai pot îngriji singuri. I-am trimis un mesaj lui Mirel Vanca, prin care am aplaudat cât
am putut aceasta idee generoasa. ªi iatå cå, din råspunsul lui Mirel Vanca, am aflat cå acest proiect este
realizabil datoritå unui om extraordinar, care prin voin¡a ¿i perseveren¡å a realizat o mul¡ime de alte proiecte
pe parcursul vie¡ii sale de pânå acum. Pe acest om extraordinar voi îl cunoa¿te¡i de o via¡å, eu îl cunosc
doar de curând. Numele såu este Calipso, ¿i am toatå certitudinea cå ne va ajuta ¿i pe noi, cei singuri ¿i
båtrâni, så ne refugiem într-un cåmin unde så a¿teptåm în lini¿te ultima cålåtorie din via¡a noastrå.

Deci, abandonând gândirea pesimistå, ¿i abordând-o pe cea optimistå, se pare cå vom reedita via¡a
studen¡eascå, locuind împreunå într-un cåmin, ultimul cåmin din preumblårile  noastre, cåmin care poate
va fi ¿i mai interesant decât cåminele pe la care am stat când eram tineri ¿i nelini¿ti¡i, cåci acest ultim cåmin
al nostru va fi mixt!

Vå da¡i seama, dragi politehni¿ti, ce chermeze ¿i seri dansante o så avem?
Ideea acestui ultim cåmin devine din ce in ce mai atractivå.
Deci, så-i dorim lui Calipso, ca Dumnezeu så-l ajute în realizarea acestui foarte generos proiect !

Gabriela Struminger
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LLLLLa ma ma ma ma mul ¡ i  an iu l ¡ i  an iu l ¡ i  an iu l ¡ i  an iu l ¡ i  an i
... pentru cine-i nåscut în noiembrie:

  5 noiembrie: Mihai Stånciulescu
  9 noiembrie: Marin Moise
14 noiembrie: Gheorghe Buciu
15 noiembrie: Mihai Ene
19 noiembrie: Mihai Dinculescu
20 noiembrie: Mihai Cucu Dogaru
27 noiembrie: Vasile Gheorghe
27 noiembrie: Miron Teodor
30 noiembrie: Adrian Popa

(urmare din pagina 1)
- Prezentând întâlnirile periodice: hazul, ironia

fåcutå cu bunå credin¡å, mai ales autoironia; în niciun
caz enumerarea, ca într-un proces verbal de ¿edin¡å
a defunctului partid, a evenimentelor ¿i traseelor
parcurse, în niciun caz numirea unor persoane cu iz
de lingu¿ealå, în niciun caz repro¿uri adresate
vreunuia dintre noi. Din contra, o exprimare simplå,
sincerå, prietenoaså, poate aduce cititorului plåcerea
rememorårii evenimentului relatat. Nu uita¡i cå din
punct de vedere uman, suntem to¡i egali - eventuale
diferen¡ieri nu se fac dupå valorile materiale realizate
în via¡å, ci dupå calitå¡ile morale dovedite.

- Povestind o cålåtorie: informa¡ia amplå, cu amånunte
originale, în general altele decât cele pe care le gåsim pe
internet sau în ghidurile turistice, dar mai ales exprimarea
propriei noastre impresii, a propriilor noastre tråiri din
zilele petrecute.

- Vorbind despre un coleg sau profesor: evident cåldura
cu care învåluim în povestirea noastrå, persoana sau
întâmplårile respective, punând în eviden¡å meritele acelei
persoane. Sigur cå nu este excluså men¡ionarea unor
aspecte negative, dacå acestea sunt cu adevårat importante.

- ¥n cronicile de spectol sau literare: prezentarea pe
scurt a lucrårilor respective, dar ceea ce intereseazå sunt
propriile noastre puncte de vedere în aprecieri.

 Recunoa¿tem aici calitå¡i pe care multe dintre
articolele noastre le-au atins dar ¿i câteva defecte pe care
le-am avut.

 ªi ca så nu vå plictisesc, pânå la urmå, închei cu
speran¡a cå vom mai edita revista încå mul¡i ani de acum
încolo ¿i din ce în ce mai bine!!!


