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Adelina Bone

La InterMacedonia

La InterMacedonia
Nina Olaru, Radu Gruia (în plan distal)

Coca Dumitru

La InterMacedonia

La InterMacedonia
Mirel Vanca,Nelu Calypso Dumitru, Adrian Moşu’ Popa, Corina Firuţă
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MARȚI...
..

Sursa: MECANICII’61, # 94 martie 2014 EE, Scris de Radu GRUIA

.......25 februarie 2014, următoarea marŃi din şirul
nostru, care continuă, spre satisfacŃia unora şi
indiferenŃa binevoitoare a altora ! Mai deunăzi, Moşu’
mă întreba, oarecum curios: Tu ce zici ajungem la 100?
Ar fi frumos ! Ei da, 10 ani şi – probabil - 103 apariŃii
din 120 posibile ar fi un scor apreciabil pentru nişte
„moşi” ca noi ! Un motiv real de bucurie şi beneficiu de
endorfine, asumat ! Dar nu oricum, ci cu precauŃie
pentru că pot fi riscante la anumite „vechimi” !
Şi pentru că veni vorba de vechime(i), n-ar fi oare
oportună şi interesantă o scurtă evaluare a...
”punctului” în care se află revista noastră wright now,
după ce au trecut nouă ani pentru ea şi cine ştie câŃi
echivalenŃi pentru noi ? Poate se va isca, aşa, spontan
întrebarea : Da de ce ? Păi simplu. Pentru că, de
exemplu mie, şi nu numai mie, mi se pare că „apele”
s-au cam liniştit de la o vreme încoace. Adică au cam
încetat să fie „curgătoare”; cuprinsurile devin, dacă nu
cumva au devenit deja, standard, tematica ameninŃă să
treacă în legendă, aşa, ca la Stone Henge, iar cititorii –
mă refer la cei obstinaŃi – să o considere (revista) tabiet
de marŃi după-amiază. Este? E bine! Ce scrie în ea,
....contează mai puŃin. Deocamdată atât. Este numai un
semnal de alarmă. Care n-ar trebui ignorat. Dacă totuşi

va fi, atunci, dacă dorim să o avem în continuare,
trebuie să „facem o vorbă”, deschisă, mai ales utilă,
astfel încât să putem decide ce şi cum este de făcut.
Au participat:
Adelina şi Stănel BONE, Florin DRĂGĂNESCU, Coca şi
Constantin DUMITRU, ,Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU,
Corina FIRUłĂ, Radu GRUIA, Costel MARIN, Rodica
NICOLESCU, Nina OLARU, Adrian POPA, fam. Ionel
STĂNESCU, Maria APOSTOLESCU şi Radu STOIAN, Ani şi
Mirel VANCA, Mircea ZAINEA. (20)

Florin Drăgănescu şi Costel Marin.
ActivităŃi curente.
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Radu Gruia, soŃia lui Ionel Stănescu şi el însuşi.
Poftă bună, oameni buni. La fel şi lui Nae (care face poza) !
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Şi lui Coca şi Mariei şi lui Nelu.....
Şi încă odată lui Nae, poate se aşează şi el la masă !
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Pe Coca însă, n-o interesează hârtiile; pozează, bine dispusă !
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Un restaurant este un loc public , recomandat pentru o sumă de activităŃi specifice; pentru asta, este
solicitat de cei care îl frecventează. Mirel Vanca, Nelu Dumitru şi Adrian Popa, procedează însă neconvenŃional : rezolvă hârtii... în loc de fripturi. Or fi suferind cumva de vreo afecŃiune a stomacului?

!

8

MECANICII ’61 POLIBUC An 10,# 94, martie 2014 EE

Whithout any comment
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So as previous !
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Un Pic de Istorie
Mai Puţin Geo-Strategică !
Sursa: MECANICII’61, Anul 10, # 94, martie 2014 EE, Scris de

Radu GRUIA

NR. Trăim din nou vremuri tulburi. Evenimentele politice de interes mondial/regional,
consemnate în ultima perioadă de timp, par să semnifice tendinŃa de agregare a unor stări de
tensiune ce în trecut s-au dezamorsat prin declanşarea de conflicte militare de anvergură.
Principalii jucători angrenaŃi de data aceasta sunt, în majoritate, aceiaşi cu cei de acum 70100 de ani. Cu singura, dar foarte importanta diferenŃă că, acum, „jucătorul de peste ocean”,
n-a mai aşteptat să fie „atras” în jocurile lor, ci s-a implicat activ, iniŃiind şi participând la
„negocieri” complexe, privind soarta unor regiuni întregi cu populaŃiile şi resursele lor cu tot.
Cine ştie, poate că sintagmele „geo-politică” şi „geo-strategie” sunt elaborate şi puse în
circulaŃie tocmai de el, în vederea eliminării sintagmelor – depăşite acum - şi anume interese,
politici sau soluŃii regionale. Dar, trebuie musai amintit că, jucătorul în cauză, a devenit între
timp nr.1 în clasamentul mondial, lipsit deocamdată de competitori, confruntat mai mult de
ochii lumii, doar cu unii aşa zişi „emergenŃi” .

La 17 august 1916, Guvernul român, după ce a negociat cu grijă
condiŃiile pentru intrarea în război de partea AliaŃilor, a semnat cu aceştia
un tratat, după care, la 27 august 1916, a declarat război Puterilor
Centrale. (Principala cerinŃă a Bucureştiului era recunoaşterea drepturilor
României asupra teritoriului Transilvaniei, care fusese încorporat în Regatul
Ungariei în 1867. Istoricul militar britanic John Keegan, afirmă că mai înainte
de intrarea în război a României, Aliații căzuseră de acord în secret să nu-și
onoreze după război angajamentele cu privire la expansiunea teritorială
românească.)
AliaŃii au acceptat condiŃiile românilor în vara anului 1916.Dacă România ar
fi intrat în război, mai devreme, înaintea declanşării Ofensivei Brusilov, ar fi
fost posibil ca ruş ii să fi putut obŃine o mare victorie, care ar fi influenŃat
soarta războiului pe frontul din Est.
Pe 27 august 1916 , trei armate române au trecut la atac traversând
CarpaŃii Meridionali, după care au intrat în Transilvania. După succesul
ofensivei românilor, care au împins pe austro ungari până aproape de Sibiu,
germanii au trasferat pe frontul transilvănean, la mijlocul lui septembrie,
patru divizii, care au oprit avansul românilor. (rămaşi fără ajutorul promis
al ruşilor)
La 18 august 2016, Bulgaria a atacat România. DeclaraŃia de război a
fost făcută abia a doua zi.
Primul contraatac al Puterilor Centrale a fost organizat de generalul August
Von Mackensen, care a coordonat o armată multinațională formată din trupe
germane, bulgare și otomane. Atacul a fost declanșat din Bulgaria pe direcția
nord pe 1 septembrie . Atacul a fost îndreptat dinspre pozițiile de pe
Dunare spre Constanta. Garnizoana de la Turtucaia, împresurătă de trupele
bulgaro-germane, s-a predat pe 6 septembrie. (Vedeți și: Bătălia de la
Turtucaia
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Pe 15 septembrie, Consiliul român de război a hotărât să suspende ofensiva
în Transilvania și să se concentreze pe distrugerea grupului de armate
Mackensen în schimb. Planul, cunoscut sub numele de Ofensiva Flămânda,
presupunea atacarea forțelor Puterilor Centrale printr-o lovitură de flanc și
spate, după traversarea Dunarii pe la Flămânda, în timp ce, pe linia principală a frontului, trupele româno-ruse trebuiau să lanseze o ofensivă
.
Pe 1octombrie2 divizii românești au forțat cursul
spre Cobadin si Kurtbunar.
Dunării la Flămânda și au creat un cap de pod lat de 14 kilometri și adânc
de 4 kilometri. În aceeași zi, diviziile româno-ruse au declanşat ofensiva pe
frontul dobrogean, care a înregistrat succese limitate. Eșecul incercării de
spargere a frontului germano-bulgar din Dobrogea, combinată cu furtuna
puternică din noaptea de 1/2 octombrie , care a avariat puternic podul de
pontoane de peste Dunăre, l-a făcut pe Averescu să anuleze întreaga operațiune. Consecințele acestui eșec au fost uriașe pentru tot restul campaniei.
Generalul american Vicent J. Esposito, profesor la West Point, afirmă că
liderii militari români au făcut câteva greșeli strategice și operaționale: din punct
de vedere militar, strategia română a fost cea mai proastă. Alegând Transilvania ca obiectiv prioritar, armata română a ignorat total armata bulgară din
spatele ei. Când ofensiva prin munți a eșuat, înaltul comandament român a
refuzat să economisească forțele de pe front pentru a permite crearea unei
rezerve mobile, cu care amenințarea de mai târziu a lui Falkenhayn să fie
respinsă. Românii nu și-au masat nicăieri forțele în mod corespunzător pentru a obține concentrarea puterii de luptă.( Atlas of American Wars, vol 2)
Aşa a început WW1 pentru români. Pentru generaŃia noastră, « români »
înseamnă ş i proprii noştri părinŃi. Dânş ii au trăit ş i…..suferit din plin
în timpul desfăş urării evenimentelor ! Nu cred că există printre noi cineva
care să nu-ş i aducă aminte ce le-au împărtăş it părinŃii sau rudele
acestora despre acele vremuri ! Noi nu putem ş i nu avem dreptul să-i
uităm, nici pe dânş ii şi, mai ales, CUM a dăinuit Ńara în care ne-am născut ş
i am trăit. Dacă a început dezastruos, WW1 s-a terminat însă , cu
ROMÂNIA Ńară învingătoare ş i… ÎNTREGITĂ ! Sacrificiile ( +535 mii de
morŃi) n-au fost în zadar ! Au urmat 25 de ani de suveranitate naŃională !
În 1938, România se situa pe locul 8 în Europa, pe criteriul valoare PIB !
Apoi am fost, din nou, sacrificaŃi intereselor acelor « jucători » amintiŃi în
Nota RedacŃiei. Rezultatul ? Am « găzduit » trupe străine vreo 15 ani,
obligaŃi să plătim daune de război, (deş i am contribuit militar ş i economic la efortul de război aliat) şi apoi am trăit vreo 35 de ani binefacerile
socialismului « victorios » !
În ultima perioadă, ne-am adus aminte de legenda noastră românească,
autentică « Meşterul Manole » : ce am construit în 30 de ani, am distrus cu
« competenŃă » în următorii 20 !! Şi....mă opresc aici.....
Mi-am reamintit evenimentele de mai sus, ocazionat de....o simplă
întâmplare. Prin calculatorul meu, s-a „rătăcit” la un moment dat un tiltlu
incitant „ConstanŃa acum 100 de ani „ . Curios, am deschis materialul şi,
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spre surprinderea mea, am dat peste un filmuleŃ, realizat de armata germnă
aflată în campanie în Dobrogea, în septembrie-octombrie 1916. Filmul este
mut, şi prezintă imagini din activitatea operativă a aviaŃiei (de bombardament) germane, imagini cu prizonieri şi refugiaŃi români, precum şi
imagini ale distrugerilor oraşului şi portului ConstanŃa. Filmul se află, cu
titluri traduse în spaniolă, în filmoteca spaniolă. Poate fi vizionat pe site-ul
al cărui hiperlink figurează mai jos, astfel: deschideŃi hiperlink-ul, apoi
click pe titlul butonului ALL ( vezi imaginea de mai jos) din cuprinsul paginii
respective, după care deschideŃi aplicaŃia ( format .wmw)
http://www.europeanfilmgateway.eu/

În prima parte a video-clipului apar imagini ale avioanelor folosite
pentru misiuni tactice în România, (în speŃă obiectivul fiind Bucureşti),
FranŃa, Italia şi Grecia. Pe un câmp de campanie, se procedează la
încărcarea muniŃiei (bombe de aviaŃie), în 4 avioane de bombardament tip
G.IV, care decolează şi fac şi o mică demonstraŃie de zbor razant. Vezi
imaginea.

Personal, apreciez motorizarea şi, în mod deosebit amplasarea celor două
motoare, care permit executarea focului cu armamentul de protecŃie (mitraliere) în condiŃii optime. În schimb, sarcina utilă de 1176 kg., viteza de
croazieră de 145 Km/h , autonomia (652 Km) şi plafonul de de zbor (4500
m), au fost desigur, modeste. Dar asta era acum 100 de ani ! Vă invit să
vizionaŃi video-clipul. Merită.
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Radu Theodoru

CALEA ROBILOR

Basarabia în flãcãri

ReflecŃii După Lectură

Sursa: MECANICII’61, Anul 10, # 94, martie 2014 EE, Scris de

Adrian POPA

După un vechi vis al său de
scriitor de roman istoric, Radu
Theodoru ar vrea să împartă România
în perioade care să cadă – câte una - în
sarcina unui confrate, care s-o trateze
într-o operă literară, trezind conştiinŃa
naŃională, cu precădere la tineret, întrun mod mult mai sensibil şi mai
perceptibil decât o fac manualele
şcolare.
Fără să aibă ştiinŃă de un astfel
de „nomenclator de sarcini”, unii
„tovarăşi de arme - condei” au răspuns
prin fapte la acest îndemn sugerat.
Astfel au apărut romane istorice
memorabile
care
tratează
istoria
Ardealului în timpul principelui Apafi,
sau istoria Principatelor Române
înainte, în timpul şi după Marea Unire
etc.
Dar maestrul Radu Theodoru –
ca un comandant de rang înalt – dă
pildă „trupei” prin însăşi atitudinea sa, astfel că a transformat în teme ale
unor romane ale sale perioada Războiului de IndependenŃă de la 1877-1878
(„Cronică eroică”), perioada circumscrisă RevoluŃiei lui Horea („Ardealul – Pe
toŃi ne cheamă Ursu”), sfârşitul de veac XVI – început de secol XVII
cunoscut drept „perioada lui Mihai Viteazul” („Brazdă şi paloş” – 2 volume,
„Vulturul” – 4 volume, distins cu premiul Academiei Române în 1976,
„CălăreŃul roşu”), în afara nuvelelor istorice de lungă întindere cuprinse în
volumele „Strămoşii” şi „Vitejii”, care tratează perioade de la Dacia lui
Burebista la 1848-ul ardelean al lui Avram Iancu.
Cu toate acestea, scriitorul Radu Theodoru se simŃea dator cu încă
ceva. „Dece oare – se întreba maestrul – aproape niciun scriitor român n-a
abordat o temă din istoria Basarabiei?”
Iar dacă urma să o facă, trebuia aleasă o perioadă plină de
evenimente semnificative, care au stat sub semnul justei motivaŃii şi
absurdei trădări. Aşa s-a născut romanul: „CALEA ROBILOR – Basarabia în
flăcări”, care zugrăveşte tablouri vivante ale acŃiunii românilor din
Muntenia, Moldova – inclusiv Basarabia, cu participarea turcilor,
ucrainienilor, cazacilor, francezilor implicati. Cadrul peisagistic al acestor
evenimente este atât de plastic recreat, încât eşti inclus în atmosferă. Fie că
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e vorba de o seară în Bosfor, de o furtună pe mare, de eşuajul vasului pirat
„Gozo” în Delta Dunării, de Cetatea de la Cotu-Chitaiului, stilul theodorian
al picturii cu stiloul, dă aceleaşi roade pe care le-am mai întâlnit şi în
„CălăreŃul roşu” şi nu numai.
Competenta şi veridica descriere a pânzarului „Dakia” şi a altor
corăbii nu ne mai miră, când ştim că în persoana autorului avem de a face
cu un navigator solitar pe Marea Neagră şi Mediterană şi ca pasager implicat
la bordul bricului Mircea.
Mi-e teamă – atât pentru mine, cât şi pentru alt cititor – că furaŃi de
frumuseŃea şi cursivitatea romanului, scăpăm esenŃialul, învăŃătura
politico-istorică a celor ce se petrec în paginile cărŃii, nu inoculate ca
informaŃii seci despre Iglesia, care este deasupra „FrăŃiilor”, deasupra
domnilor pământeni, deasupra înalŃilor ierarhi, despre insistenŃele şirete
sau mai bătăioase ale iezuiŃilor, papistaşilor şi calvinilor de a impune religia
lor în Ńările române etc., ci osmozate în naraŃiune.
Sigur că plimbându-şi eroii de la łarigrad la Bugeac, până la Nistru şi
temporal de la 1669, până la înfrângerea răscoalei călărimii de margine,
autorul nu putea să nu aducă în pagină personaje precum Constantin
Cantacuzino, Şerban Cantacuzino, Miron Costin şi Velicico Costin,
Constantin Cantemir şi altele.
Deci epicul are Ńesătură de adevăr istoric, te obligă la reflecŃie. Şi aşa
poŃi desluşi premoniŃii pentru vremuri de peste secole şi chiar până în zilele
noastre: coordonarea suprastatală a alegerii (numirii) domnilor, impunerea
autorităŃii papistăşeşti, setea de putere până la admiterea eliminării
rivalilor, sărăcia de spirit de unitate la români, la care primează interesele
de castă, de grup, care au dus de fapt la înfrângerea răscoalei.
Dacă perpetuarea tuturor acestora, aposteriori vremii relatate în carte,
s-a adeverit istoriceşte până în contemporaneitate, ne punem întrebarea
dacă nu suntem cumva un neam aspru blestemat, deşi ni se insuflă şi
mândria descoperirii că noi am avut mari oameni de cultură, că am fost
implicaŃi în politichia europeană (chiar şi în cea ocultă), că boieri de-ai
noştri băteau mările până la VeneŃia şi Creta, sau străbăteau distanŃe mari
şi locuri neospitaliere până în China, în scopul unor cercetări.
A reduce reconstituirea epocii numai la nararea – chiar cu harul unui
povestitor magistral – unor episoade de capă şi spadă cum o face Mihail
Sadoveanu în „Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi Vodă”, nu poate servi
istoria ca instrument de educaŃie patriotică.
Cartea, este însă - fără îndoială – pe lângă unul din cele mai bune
romane istorice apărute în ultimul timp, un superb roman de dragoste, care
se încheie apocaliptic, tragic şi creştineşte, simbolistic.
Mârzea Şoimul – personajul central al romanului – militar de carieră,
diplomat prin devenirea impusă de întâlnirile de taină cu cei mai înŃelepŃi
bărbaŃi ai vremii, prezent în toate întâmplările narate în carte, este firul roşu
al unei opere epice ce se vrea – în intenŃia pe de-a-ntregul reuşită a
scriitorului – a fi o frescă a timpului (a doua jumătate a secolului XVII), „o
altfel de istorie”, cum îi place să spună maestrului Radu Theodoru.
Un roman profund, încărcat de istorie adevărată şi-n acelaşi timp –
deosebit de plăcut la lectură, rămâne totuşi greu de povestit. Musai, trebuie
citit!

15

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“

GIUSEPPE VERDI

RIGOLETTO
la Opera Naţională Bucureşti

Sursa: MECANICII’61, Anul 10, # 94, martie 2014 EE, Scris de

Ana VANCA

Pe 20 februarie 2014, a avut loc premiera operei „Rigoletto” de G. Verdi,
în Bucureşti şi noi (familia Vanca) am luat parte la eveniment.
Directorul Răzvan Ioan Dincă, scrie în programul bilingv (român –
englez), care a costat 19 lei, că ideea reamplasării acŃiunii acestui spectacol
- în regia australianului Stephen Barlow şi scenografia grecului Yannis
Thavoris - din secolul al XVI-lea, în versiunea originală, în anul 1929, la
Chicago, oferă o perspectivă proaspătă asupra acestei drame,
arhicunoscute.
Povestea e Ńesută în jurul cinicului bufon al
Ducelui de Mantova, Rigoletto, care din pricina
dorinŃei de-a se răzbuna cu orice preŃ, ajunge
să-şi piardă propria fiică, Gilda.
În urmă cu un an, Stephen Barlow a regizat
Rigoletto chiar la Chicago şi i-a venit ideea ca în
viitoarea montare acŃiunea să se petreacă chiar
acolo, în anii prohibiŃiei. Aşa că, în montarea de
la Bucureşti, Ducele devine un fel de Al Capone,
iar Rigoletto maestrul lui de ceremonii. Ducele
conduce un bar ilegal, ascuns sub o firmă de
pompe funebre, unde se consumă alcool.
Regizorul îl consideră pe Rigoletto „un personaj
Shakesperian,
foarte complex, conflictual şi
Rigoleto
adânc mutilat sufleteşte”. Iar pe Gilda „ca o
(Lucian Petrean)
Julietă fără Romeo”, când cântă aria „Caro
nome” (nume drag) dedicată persoanei de care este îndrăgostită.
Libretul operei aparŃine lui Francesco Maria Piave, după piesa „Regele
Petrece” de Victor Hugo şi a avut premiera mondială la 11 martie, 1851, la
Teatrul La Fenice, din VeneŃia. Rigoletto, bufonul Ducelui de Mantova, se
distrează pe seama faptului că stăpânul său le dezonorează pe fiicele şi
soŃiile curtenilor săi, dar, în cele din urmă, e pedepsit de soartă pierzânduşi propria fiică, pe Gilda, îndrăgostită de Duce.
Aria „La dona è mobile” a fost fredonată, chiar începând cu a doua zi
după premieră, de multă lume. Opera abordează unul din cunoscutele
episoade din viaŃa regelui Francis I al FranŃei, motiv pentru care piesa lui V.
Hugo a fost inŃial interzisă în FranŃa, iar Verdi a acceptat compromisul de a
înlocui pe regele FranŃei din libretul original cu Ducele de Mantova (ducat ce
nu exista).
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Opera a fost văzută la Bucureşi în
perioada 1854-1855, adusă de o trupă
italină, apoi în 1886 a fost prezentat doar
actul II, în limba română, apoi, în 1925, a
avut loc premiera operei întregi la Opera
Română – instituŃie de stat. În 1954, a avut
loc o nouă premieră a operei în regia lui Jean
Rânzescu, variantă ce a existat în repertoriul
Operei NaŃionale Bucureşti până în 2013, cu
unele revizuiri de scenografie şi coregrafie.
După acest lung istoric, vă voi spune
impresiile mele despre spectacol.
Mi-a plăcut mult scenografia, pe două
nivele, montată pe scena rotativă a operei.
Aşa ceva am mai văzut doar la Teatrul
NaŃional din Bucureşti, la piesa „Vizita
bătrânei doamne” de Fr. Dürrenmatt, în
scenografia bulgarului Nikola Toromanov.
În actul I, scena 2-a, la parter este camera Giovannei, camerista, care a
spălat cu mopul în hol, apoi a călcat, iar la etaj este camera Gildei. Acolo a
intrat mai întâi Rigoletto, care a rugat-o să nu iasă în oraş decât când merge
la biserică, apoi Ducele, care a minŃit-o că-i un student sărac, pe nume
Gaultier Maldé. Se văzuseră la biserică şi se plăcuseră reciproc.
Ducele de Mantova
(Robert Nagy)

În actul al treilea, hanul a devenit un bordel. La parter era camera lui
Sparafucille, angajat de Rigoletto să-l ucidă pe Duce, şi a sorii sale,
Maddalena, prostituată, iar la etaj era o cameră, unde chiar la începutul
actului al III-lea un bărbat îşi termină „treaba”, după care îşi ia pantalonii
pe el. Acolo îl va invita şi Maddalena pe Duce. Mi-a fost frică să nu văd o
scenă de sex explicit, ca în filmul danezului Lars von Trier, Nimphomaniac,
ce rulează pe ecranele bucureştene din luna februarie a acestui an, dar au
fost decenŃi, nu s-au dezbrăcat şi au simulat doar sexul.
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Maddalena l-a convins pe fratele său ca în loc să-l omoare pe Duce, de
care se îndrăgostise şi ea, să-l omoare pe primul client care va veni la han.
În acest timp, Gilda era afară, vedea ce se întâmplă în camera de la han şi a
auzit ce planificau cei doi. Sincer îndrăgostită de Duce, s-a hotărât să se
sacrifice pentru el. A plecat acasă, a revenit îmbrăcată în bărbat şi a fost
ucisă de Sparafucille în locul Ducelui, spre disperarea lui Rigoletto care a
găsit-o în sac, muribundă.

Legat de interpreŃi, am avut dezamăgirea să constat că în rolurile
principale au fost distribuiŃi solişti invitaŃi de la diferite opere din Ńară şi
străinătate, e adevărat, foarte buni, dar, în stagiunile trecute, am văzut
opera cu interpreŃi bucureşteni, la fel de buni, ca de exemplu Vasile
Martinoiu în Rigoletto, Simonida LuŃescu şi Mihaela Stanciu în Gilda şi
Oana Andra în Maddalena. De data asta, Gilda a fost o americancă tânără,
Shoushik Barshoumian, suplă şi o foarte bună soprană, dublată de
italianca Romina Casucci. Ducele a fost un român , Robert Nagy, fratele
regizoarei Alice Barb, originar din Hunedoara, care în anii trecuŃi, a venit
des la Bucureşti, din străinătate, unde avea contracte. Dublura lui este
australianul Paul Tabone. Cei doi interpreŃi ai Ducelui au voci foarte bune
(eu l-am văzut în acest rol pe român), dar au un fizic ce nu poate stârni
pasiuni ucigătoare Gildei: sunt raşi pe cap, de statură mică, iar australianul
e chiar burtos. Dacă interpretul Ducelui ar fi fost frumosul tenor Vlad
MiriŃă, mai înŃelegeam pasiunea Gildei, dar el, deşi are o voce bună, nu are
pile.
Foarte bun a fost interpretul lui Rigoletto, Lucian Petrean, de la Cluj,
care a făcut întâi teologia, apoi conservatorul şi de doi ani este solist acolo.
Dublura lui este Martin Fülöp, tot de la Cluj, pe care l-am mai văzut în anii
trecuŃi.
Sparafucille, în spectacolul văzut de mine, a fost Horiea Sandu, de la
Bucureşti, iar Maddalena, sora lui, Iva Mrvoš, din Serbia, cu dublura,
Polina Garaeva, din Rusia.
Montarea spectacolului a costat ceva bani pentru decor, regizor,
scenograf şi interpreŃii invitaŃi. Ar fi bine ca spectacolul să se prezinte cel
puŃin o dată pe lună. La Bucureşti e un obicei vechi să se monteze opere
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costisitoare, ca de exemplu Lohengrin de Wagner, în 2011, şi Tannhäuser,
tot de Wagner, în 2012, şi după câteva reprezentaŃii să nu mai fie jucate.
Vă recomand călduros să vizionaŃi spectacolul cu Rigoletto în montarea
descrisă.

Gilda (Shoushik Barshoumian)
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Cum l-am cunoscut pe

CORNELIU COPOSU
(2014 - o sută de ani de la naşterea Seniorului)

Sursa: MECANICII’61, Anul 10, # 94, martie 2014 EE, Scris de

Mirel VANCA

Avusese loc RevoluŃia Românilor. Alături de majoritatea cetăŃenilor
Ńării, am trecut printr-o stare de exaltare deosebită. Presa, din zilele de după
eveniment, abunda în titluri în care explodase această stare. Reproduc
câteva din ziarul „România Liberă”, la care eram abonat şi ale cărui numere
din acea perioadă le păstrez: „Nimeni nu ne mai poate smulge victoria
supremă!”, „O lume întreagă salută România însângerată , dar liberă”,
„Astăzi lumea ne cunoaşte, român zice, viteaz zice!”, „Poporul, Domnul Ńării”,
„Fericit că sunt român”, „Suntem şi rămânem români oriunde am fi. Şi este
momentul să o arătăm”etc..
În acele zile, mustind de entuziasm,
am aflat de înfiinŃarea Partidului
NaŃional łărănesc Creştin Democrat
(PNłCD) - primul dintre partidele
istorice care a reapărut pe scena politică
a Ńării - având ca preşedinte pe Corneliu
Coposu. Nu ştiam cine este Corneliu
Coposu! Nu mai auzisem de el!
L-am văzut, prima oară, la mitingul
televizat din 28 ianuarie 1990, din PiaŃa
Victoriei, organizat de partidele istorice
reînfiinŃate - prin urmare şi PNłCD pentru a protesta împotriva intenŃiei
Frontului Salvării NaŃionale (FSN) de a
participa la alegeri. Se puteau vedea şi
auzi lozinci ca: „Nu vrem neo-
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comunism!”, „Alegeri fără Front!” "Ieri Ceauşescu, azi Iliescu!" "Cine a stat
cinci ani la ruşi, nu poate gândi ca Bush!".
Se ştie că FSN a organizat un contra-miting, în PiaŃa Banul Manta.
ManifestanŃii de acolo scandau lozinci de genul: „ Nu-i vrem pe cerşetori la
alegeri!”, „Jos cu fii de chiaburi şi legionari!”, „Jos cu ei!”, „Să muncească!”,
„Fără moşieri!, iar unii dintre vorbitori i-au întrebat pe conducătorii
partidelor din PiaŃa Victoriei unde erau ei în anii comunismului, unde erau
în zilele RevoluŃiei şi i-au acuzat că nu au fost în Ńară să sufere alături de ei,
că n-au mâncat salam cu soia, că s-au reîntors ca să înhaŃe un ciolan, că
sunt nişte boşorogi, că în timp ce vorbesc riscă să le cadă protezele dentare
din gură etc. Elemente turbulente, strecurate printre demonstranŃii din
PiaŃa Victoriei, au încercat să intre sediul guvernului unde începuseră
tratative între FSN şi delegaŃiile partidelor protestatare. Corneliu Coposu,
care participa la aceste discuŃii, a ieşit la balconul clădirii şi a cerut
participaŃilor PNłCD la miting să părăsească piaŃa, împreună cu el, ceea ce
s-a şi întâmplat. Atunci am văzut cum arăta.
După cum se ştie, a doua zi după acest miting, Ion Iliescu a chemat
minerii la Bucureşti. Aceştia au devastat sediile unor partide nou înfiinŃate,
printre care şi pe cel al PNłCD. Corneliu Coposu a fost sustras furiei
minerilor de către Petre Roman şi transportat, cu un TAB, la sediul
televiziunii, unde a dat o declaraŃie care n-a fost niciodată difuzată. Imagini
de la aceste evenimente au apărut în ziarele din zile următoare. Am început
să arătăm lumii că „suntem români”.
Trei zile mai târziu, „România Liberă” a publicat scrisoarea deschisă a
lui Corneliu Coposu, în care acesta a negat că mitingul din 28 ianuarie a
fost organizat cu scopul ca opoziŃia să pună mâna pe putere - cum a fost
învinuită - şi a demontat acuzaŃiile care i s-au adus la mitingul FSN,
arătând că n-a venit din străinătate, că a fost condamnat şi închis pe motive
politice, că în zilele RevoluŃiei a fost în stradă, că n-a refuzat dialogul propus
de Ion Iliescu, că nu vrea puterea sau guvernarea şi că va milita, în
continuare, pentru democraŃie. N-a trebuit să mai treacă mult timp ca să
aflu că este sălăjean, că a fost un apropiat al lui Iuliu Maniu şi că a făcut 17
ani de puşcărie.
La începutul lunii februarie 1990, s-a înfiinŃat Consiliul Provizoriu de
Uniune NaŃională (CPUN), iar FSN s-a transformat în partid politic. În
calitate de reprezentant al judeŃului Gorj, am participat la reuniunile CPUN
de la Bucureşti. Am cunoscut acolo mai mulŃi foşti deŃinuŃi politici, membrii
ai delegaŃiilor diferitelor partide politice (erau 51 de partide). Nu erau deloc
boşorogi! De şi majoritatea aveau la activ ani mulŃi de temniŃă, se Ńineau
bine, erau vioi şi extrem de activi. Închisorile comuniste au efectuat o
selecŃie naturală a deŃinuŃilor: au rezistat doar cei foarte sănătoşi. DelegaŃia
PNłCD era compusă din Ion Diaconescu, Ion Lup şi Liviu Petrina.
A început campania pentru alegerile prezidenŃiale şi parlamentare din
luna mai. În nr.2 din ziarul „Dreptatea”, organ de presă la PNłCD, primit de
la colegii Ńărănişti din CPUN, citesc programul acestui partid, semnat de
Corneliu Coposu. Păstrez ziarul. Am fost impresionat de cât de bine
cunoştea realităŃile româneşti şi de soluŃiile pline de bun simŃ date
problemelor noastre. Într-un număr ulterior al ziarului, se putea citi
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următorul titlu: „Vine ziua, vine ora, vine clipa tuturora! Comunişti, trageŃi
cortina!”. Neocomuniştii n-au făcut-o. Alegerile au fost câştigate de FSN.
La 1 decembrie 1990, Corneliu Coposu a participat la sărbătorirea Zilei
NaŃionale la Alba Iulia, unde a luat cuvântul şi a fost huiduit de fesenişti.
Am văzut scena la televizor şi m-am ruşinat. Corneliu Coposu părea că nu-i
aude. Se antrenase să nu reacŃioneze în nici un fel la astfel de ieşiri. În
cuvântarea sa a pomenit numele marilor artizani ai Unirii, printre care şi pe
sălăjenii Gheorghe Pop de Băseşti şi Iuliu Maniu.
În august, 1991, PNłCD a tipărit broşura: „Corneliu Coposu, o viaŃă
pentru o idee” al cărei autor este Dr. Ioan Pompei Groza. Am avut
posibilitatea să-mi fac o idee completă despre biografia de până în acel
moment al liderului Ńărănist. Încă de pe coperta cărŃii am citit autografele
care i-au fost dedicate de fruntaşii partidului pe pozele lor, între anii 19401944: Iuliu Maniu îl numeşte „prieten fidel”, Ion Mihalache „luptător devotat
al Partidului”, M. Popovici „prieten loial, credincios şi statornic”, iar Virgil
Madgearu „inteligenŃă strălucită şi caracter integru”.
Autorul broşurii i-a făcut o caracterizare completă, la care am aderat şi
eu, cu toată convingerea, după ce am reuşit să-l cunosc mai bine: Corneliu
Coposu ilustrează un om politic complex a cărui trăsătură dominantă este
integritatea morală, care nu poate fi contestată nici măcar de adversarii lui.
Şi-a apărat cu energie, hotărâre şi fermitate convingerile pentru care a luptat
de-a lungul întregii sale vieŃi. Drumul său este un drum rectiliniu pe care l-a
parcurs cu cinste, corectitudine şi onoare. La capitolul demnităŃii naŃionale şi
în cartea neamului a scris o filă de istorie, pe care niciodată nimeni nu va
îndrăzni să o conteste.
Din broşură aflu şi că , după 23 august 1944, Corneliu Coposu a fost
ales preşedinte al OrganizaŃiei Partidului NaŃional łărănesc din judeŃul
Sălaj.
La Congresul PNłCD din 27 septembrie 1991, Corneliu Coposu a
declarat: Suntem adepŃii reconcilierii naŃionale. Urmărim concentrarea tuturor
energiilor româneşti pentru depăşirea solidară a impasului prin care trece
Ńara. În acelaşi an, Victor Isac, vechi tovarăş de luptă al Seniorului - cum
începuse Corneliu Coposu să fie numit - a spus despre el: Nu a insultat
niciodată, s-a ferit de dezinformare şi calomnie, a repetat mereu apelul la
înŃelegere, la toleranŃă, la promovarea adevărului şi a moralei creştine în
practica politică…. s-a dovedit a fi românul îngăduitor, cu bun simŃ, cu
înŃelepciunea politică a celor vârstnici, cu experienŃa vieŃii.
În noiembrie 1991 a luat naştere ConvenŃia Democrată Română (CDR),
din care au făcut parte şase partide, printre care şi PNłCD. Deviza ei a fost:
„Nu putem reuşi decât împreună”. Corneliu Coposu a fost ales preşedinte.
Popularitatea lui era în creşte. Tot mai mulŃi români vedeau în el pe omul
politic cu experienŃă, capabil, principial şi cinstit.
La alegerile locale din februarie, 1992, CDR s-a clasat pe locul doi. Eu
am candidat, ca independent, pe listele CDR, pentru funcŃia de primar al
municipiului Târgu Jiu. Am ajuns în turul doi de scrutin, unde am pierdut
în faŃa candidatului FSN. În campania electorală, m-am apropiat mult de
PNłCD, iar după alegeri, în luna mai, am devenit membru al lui.
Mutându-mă şi cu serviciul la Bucureşti, am participat la câteva şedinŃe
ale CDR, prezidate de Corneliu Copusu. Am avut ocazia să-l văd în carne şi

22

MECANICII ’61 POLIBUC An 10,# 94, martie 2014 EE

oase, de aproape, şi să-l aud vorbind. Mi-a făcut o impresie puternică.
Domina fără nici un efort sala. Vorbea bine. Era coerent,convingător şi
hotărât în tot ce spunea. Ştia să şi asculte, de câte ori era cazul. Era
preocupat mai ales de ce trebuie făcut şi nu de atacuri la adresa
adversarilor politici. La toate şedinŃele a participat şi Emil Constantinescu,
devenit candidatul CDR la funcŃia de preşedinte al României.
Ioan Diaconescu, care mă cunoştea din CPUN, a Ńinut să mă prezinte lui
Corneliu Coposu. M-a primit în biroul său din sediul PNłCD, din PiaŃa
Rosetti. Eram emoŃionat, ca înaintea unui examen. Biroul era plin de fum
de Ńigară, scrumiera din faŃa lui era plină de mucuri, iar în mână Ńinea o
Ńigară aprinsă. M-a primit cu zâmbetul pe buze, mi-a strâns mâna şi m-a
invitat să iau loc pe un scaun din faŃa biroului său. EmoŃiile mi s-au risipit
ca prin minune. Imediat a sunat un telefon, l-a care a trebuit să răspundă.
L-am studiat în timp ce vorbea: era slab, avea ochii adânciŃi în orbite şi
cearcăne pronunŃate, sprâncene mari, rărite, încărunŃite, dinŃii uzaŃi şi
îngălbeniŃi de nicotină (nici vorbă de placă dentară!); respira cu oarecare
dificultate şi din când în când tuşea; când nu vorbea trăgea foarte des din
Ńigară; avea urechi mari, păr alb şi des, pieptănat cu cărare, de la dreapta la
stânga; era îmbrăcat îngrijit (costum, cămaşă albă, cravată) şi proaspăt
bărbierit; vocea îi era uşor răguşită.
A fost surprins să afle că sunt sălăjean. Auzise de Bănişor, ştia unde este
situat pe harta judeŃului şi ştia că este un sat sută la sută românesc. M-a
întrebat de părinŃi, de fraŃi şi surori, de soŃie şi copii. Începusem să vorbim
şi despre mine, când în birou a intrat, neanunŃat, actorul Ştefan Radoff.
Corneliu Coposu s-a ridicat să-l întâmpine, apoi a întors spre mine o privire
stânjenită. Am înŃeles. M-am ridicat de pe scaun şi m-am pregătit să
părăsesc biroul. Domnul Coposu mi-a strâns mâna spunându-mi: „Iartămă. Continuăm altădată.” Nici vorbă ca şi domnul Radoff să-şi fi cerut
scuze. Am salutat şi am plecat.
N-a fost să fie un „altădată”. N-am mai avut ocazia să vorbesc cu Domnia
Sa. Foarte prins de obligaŃii profesionale, s-au rărit foarte mult şi vizitele
mele la sediul PNłCD.
După cum se ştie, la alegerile din septembrie, 1992, CDR s-a clasat pe
locul doi,
Corneliu Coposu a obŃinut un loc de senator, iar Emil
Constantinescu a fost surclasat de Ion Iliescu.
La moartea sa, în 1995, a fost condus pe ultimul drum de peste o sută
de mii de oameni. Românii şi-au dat dintr-o dată seama că i–a părăsit cel
mai patriot şi mai moral dintre ei. Aşa cum s-a întâmplat şi o să se mai
întâmple cu mulŃi alŃi români, este preŃuit cu adevărat abia după moartea
lui.
La un an după dispariŃia sa, CDR a câştigat alegerile, iar Emil
Constantinescu a devenit preşedintele României. Păcat că Corneliu Coposu
n-a mai trăit ca să se bucure de acest succes şi să-şi îndrume foştii tovarăşi
de luptă, în anii care au urmat. Cu siguranŃă, dacă el trăia, PNłCD-ul n-ar
fia avut soarta tristă de după 2000.
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O CHESTIE DE REALĂ UTILITATE PENTRU MECANICII MAI... „TINERI” !
ROBOTUL TELEFONIC AL BUNICILOR
>> Bună ziua, în acest moment nu suntem disponibili. Vă rog să lăsaŃi un mesaj după
sunetul caracteristic: Beeeeeppp! .
>> Dacă eşti unul dintre copiii , apasă 1 , 2 , 3 , ... (în funcŃie de care copil eşti) şi
foloseşte următoarele opŃiuni:
>> Dacă vrei să-Ńi Ńinem copiii, apasă 2.
>>Dacă vrei să-Ńi spălăm şi călcăm hainele , apasă 3.
>>Dacă vrei să doarmă copiii aici, apasă 4.
>>Dacă vrei să-Ńi luăm copiii de la şcoală, apasă 5.
>>Dacă vrei să-Ńi trimitem mâncare acasă, apasă 6.
>>Dacă vrei să vii să mănânci la noi, apasă 7.
>>Dacă vrei bani, apasă 8.
>>Dacă vrei să-Ńi facem curat în casă, apasă 9.
>>Dacă vrei să ne chemi la cină , să mergem la teatru, sau la restaurant, să ne inviŃi
la o plimbare în week-end , să ne inviŃi în vacanŃă la mare sau la munte, atunci atunci
formează 10 şi înregistrează mesajul.

24

MECANICII ’61 POLIBUC An 10,# 94, martie 2014 EE

CUPRINS

LA MULTI ANI !
CELOR NĂSCUŢI ÎN APRILIE

MARȚI....
Radu Gruia.......................................pag 1
UN PIC DE ISTORIE....
MAI PUłIN GEO-STRATEGICĂ
Radu Gruia.................................... pag 8
CALEA ROBILOR
BASARABIA ÎN FLĂCĂRI
Adrian Popa.............................

Stan BONE
1/1938
Şerban DERLOGEA 13/1937
Florin GROSU
13/1940
Florin
15/1935
DRĂGĂNESCU
Rodica
POP FLOREA
18/1938
Dan
BOLINTINEANU
19/1936
Constantin
CHIRIłOIU
27/1939

pag 13

RIGOLETO
Ana Vanca................................ .... pag 15
CUM L-AM CUNOSCUT
PE CORNELIU COPOSU
Mirel Vanca............................... . ..pag 19

Tipar ISSN 1842-4732

