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HARTA „PEREGRINĂRILOR” NOASTRE PRIN CIPRU !
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( DIN PĂCATE, PRIN CELELALTE LOCURI N’AM AJUNS....)
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PREGĂTIRI
După ce-am consumat euforia „succesului” repurtat, am trecut imediat la treabă,
realizând că n-am nici-o şansă să mă descurc pe autostrăzile cipriote. (5 în total).Mai
ales că trebuia să ajung noaptea, iar hotelul se află la o distanţă de 65-70 Km de
aeroport. GPS-ul a ieşit imediat din discuţie pentru că mi-am dat seama că-mi mai
trebuie şi programele respective. Aşa că am recurs la cunoscuta alternativă GOOGLE
EARTH, am studiat traseele, am scos detaliile şi...am învăţat două variante de drum de
la aeroport la hotel. OK! Cînd spun că le-am învăţat, chiar am făcut-o! În timp ce-mi
savuram odihna bine meritată şi satisfacţia lucrului înplinit, sună cumnatul meu din
Belgia şi din vorbă’n vorbă, Ileana îi spune că plecăm în Cipru. Unde omul a fost, tot în
vacanţă! Şi zice:”Aoleu ce m-am chinuit vreo două trei-zile, până m-am obişnuit !” De ce
omule, ce-ai păţit? Nimic, dar ăştia conduc pe stânga ! Am tot dat cu mâna’n uşă de-am
crezut c’o rup !” Brrrr....Am dat de dracu’ Acu’ ce fac?
Ileana a venit la fileu şi a profitat imediat de mingea ridicată de frate-său : vezi, ţi-am
spus eu, fiţi-ar maşina aia nenorocită ! Eu nu mă urc cu tine într-o maşină cu volanul
pe dreapta şi circulaţie pe stânga ! O să ne facem praf amândoi ! Limpede, nu ?
Am întrebat în stânga/dreapta, dar n-am aflat nimic. Evident cu excepţia îndemnului la
prudenţă, renunţare, bla/bla/bla, etc. Personal eram convins că nu-i nici-o scofală.
Dar...vorba aia ovreiască: Da ce, parcă poţi să ştii ? Şi dacă ştii, parcă poţi să fii sigur ?
Şi uite-aşa, a trecut timpul, a venit ziua plecării (22 mai), am plecat şi am ajuns la
Larnaca, după un zbor fain, care a durat chiar mai puţin de două ore.
LARNACA-CIPRU
Intrăm în hall-ul Arrives pe la 21.50. Caut biroul locatorului de maşni Budget
Car; nici urmă. Întreb şi aflu că ăştia n-au aşa ceva, dar au în schimb un nene care s-ar
plimba cu un A4 cu numele meu pe el. Nenea apare, cu o suită, dintre care unul îmi
spune să mergem la „Shuttle Car” !?! Cum ştiam că asta ar fi naveta de aeroport, îi zic
omului că am nevoie de maşina mea, nu de naveta lui. Ne lămurim repede că de fapt
naveta este maşina lor de serviciu cu care conduc clienţii între aeroport şi biroul care se
află în oraş, nu în aeroport, cum scria în prospectul lor. Cum ştiam că sunt cel puţin 78 Km între aeroport şi oraş , mi-am zis imediat că o s’o păţesc. Până la urmă asta s-a
întâmplat, dar din altă cauză . Odată ajunşi, ne ia în primire un individ care se apucă să
întocmească actul de închiriere. Şi încep „surprizele”:
- îmi cere 60 E pentru achitarea în avans a „benzinei pe care o veţi consuma”. Îl întreb
de ce şi răspunde nonşalant „acesta este sistemul nostru” !!!
- îmi cere să fiu de acord, sub semnătură, cu achitarea unei sume de 862 E (sâc) în
cazul unui accident soldat cu daune mai grave pentru maşină !!! Eu îl întreb dacă
maşina este asigurată. Răspunde că da. Şi atunci? Din nou „acesta este sistemul
nostru”. Şi eu ce să fac? Păi simplu: anulez rezervarea (pre-plătită) şi ne întoarcem la
aeroport. Cu naveta, că d-aia e navetă! La plecare individul îmi zâmbeşte larg şi-mi zice:
No anger, isn’t it ? La aeroport căutăm un taxi, negociem preţul şi plecăm spre hotel,
unde ajungem pe A3, după cca 60-65 min. Recunosc cu uşurinţă, dar amuţit de
supărare, reperele traseului învăţat acasă!
Ne luăm camera în primire – + 30 m² - cu o micro-linie de bucătărie, veselă ,
tacâmuri, etc.( în activitea hotelieră se numeşte Apartment) şi plecăm să mâncăm ceva.
Se făcuse de 1.45- 2 !În miezul nopţii, deschis peste tot, dar mîncare mai servea doar un
fast-food. Unde dăm peste primul din duzina de români pe care aveam să-i întâlnim prin
înprejurimi:Şerban ! Întrebarea nr.1: (a lor) Ce faceţi aici ? De unde sunteţi ? Cînd aud:
turişti, din Bucureşti, li se luminează feţele ! Toţi sunt la muncă, de mai mult sau mai
puţin timp. Turiştii români sunt rari. Ne spunea o fătucă din Vatra Dornei că în întreg
sezonul trecut a văzut ( în restaurantul în care lucra) o singură pereche.....De altfel,
bucovineanca isteaţă foc, o întreabă repede pe Ileana: „Doamnă, nu vă supăraţi, Dvs.
aveţi o firmă sau ceva asemănător în România, nu-i aşa ?”
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CIPRU
ÎN

CÂTEVA DATE ŞI CIFRE

REPUBLICA CIPRULUI
ΚΤΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ (GREACĂ )
KYPRIAKÍ D IMOKRATÍA
K IBRIS CUMHURIYETI (TURCĂ )

S TEAGUL

S TEMA

I MNUL : Ý MNOS EIS TĪN ELEUTHERÍAN
(Ὕ ΜΝΟ Εἰ ΣὴΝ ἘΛΕΤΘΕΡΊΑΝ )
IMNUL L IBERTĂŢII

Un pic de istorie

Preistorie 8200-1050 IC-Primele vestigii ale unei aşezări umane
permanente datează din Neolitic (8200-3800 IH). Cuprul extras în
mici cantităţi,locuinţele uni-camerale,uneltele şi vesela fasonate din
piatră,alimentaţia proteică de origină animală şi vegetală,înhumarea
decedaţilor în înteriorul locuinţelor,sunt caracteristice pentru această
perioadă.
Epoca bronzului târziu (1650-1050 IC) aduce primele schimbări
semnificative de dezvoltare socială.Sunt construite oraşe pe
coaste,cuprul şi alte metale sunt exploatate intensiv,apar scrisul şi
relaţiile comerciale cu alte ţări mediteraneene.
La sfârşitul sec. 13 IC apar valuri succesive de imigranţi din Grecia
continentală, aducând cu ei propria civilizaţie.
Istorie1050-480 IC -Se produc schimbări importante – de ordin politic
şi tehnologic – care marchează tranziţia cronologică:
1- apar Oraşele Regate, pe locaţiile vechilor oraşe distruse de
calamităţi, construite foarte probabil de aheii aflaţi pe drumul de
întoarcere din războiul troian.Acest ultim val de colonişti, a
determinat helenizarea Ciprului şi adoptarea culturii şi limbii
grece.Relaţiile cu celelalte insule greceşti (Evia, Creta) devin deosebit
de intense.
2- epoca Fierului.Care înlocuieşte treptat cuprul la fabricarea
uneltelor şi armelor.Epoca include şi aşa zisă perioadă geometrică
numită astfel datorită decoraţiunilor vaselor ceramice cu motive
geometrice.Ceramica feniciană (desene cu negru pe fond roşu) apărută odată cu instalarea acestora în importantul oraş-port Kition a fost
rapid asimilată în producţia locală.
Epoca arhaică 750-480 IC este marcată de controlul Ciprului de către
Asirieni.Oraşele-regat ca Salamis,Kition,Talamos, Palaipafos ş.a.,
supravieţuiesc doar în măsura în care sunt capabile să-şi plătească
tributul impus de Asirieni. Aceştia sunt succedaţi de faraonul
egiptean Amasis.Puternice influenţe greceşti şi orientale se manifestă
în toate aspectele vieţii cotidiene , ca şi în artă sau religie.
Epoca clasică 480 IC-330 DC Începutul acestei perioade este marcat
de războaiele greco-persane. În pofida succeselor temporare ale
grecilor,Ciprul rămâne în orbita Imperiului Persan, dispunând totuşi
de un ridicat grad de independenţă. Pe durata regenţei lui Evagoras
de Salamis
(411-374 IC) insula devine unul dintre cele mai
importante centre politice şi culturale ale lumii elenistice. Cu toată
lunga perioadă de dominaţie persană, influenţa greacă asupra
Ciprului rămâne foarte puternică. Dominaţia perşilor ia sfârşit odată
cu campania orientală a lui Alexandru cel Mare. După moartea lui,
Alexandru, controlul Ciprului revine unuia dintre succesorii săi,
Ptolemeu

LOCATIA CIPRULUI ( VERDE )
IN EU ( V ERDE DESCHIS )

CAPITALA: (şi cel mai mare oraş)
NICOSIA (Λευκωσία, Lefkoşa)
35°08′N 33°28′E
LIMBI OFICIALE: Greaca, Turca
GRUPURI ETNICE (2001):77%greci
ciprioţi,18,5%turci ciprioţi,5%alţii
DENUMIRE: Cipriot, Grec cipriot,
Turc cipriot
FORMA DE GUVERNĂMÂNT :
Republică prezidenţială
PREŞEDINTE :Dimitris Christofias
INDEPENDENŢA FAŢĂ DE UK:
Acordul de la Zurich şi Londra din
19 Februarie1959, proclamată la
16 August 1960
SUPRAFAŢA: - Total 9,248 KM2
APĂ: %, negijabil
POPULAŢIA: - 2010 - 803,147 loc.,
estimări, fără nord.
1,088,503 (intreaga insulă)
DENSITATE: 117 loc/km2
PIB: estimat în 2010, 23,190 mld$
PER CAPITA : 28,256 $
IND. GINI: (2005) 29 (jos)
HDI: (2010) 0.810[6] (foarte înalt)
MONEDA:EURO (EUR)
ZONA DE TIMP: EET (UTC+2)
TRAFIC RUTIER: pe stânga
ISO 3166 CODE: CY
PREFIX TEL. INTERNAŢIONAL: 357
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insula îi revine succesorului său Ptolemeu, suveranul noului regat egiptean cu capitala la Alexandria,. Acesta
foloseşte, în principal, Ciprul pentru baze militare interesate în exploatarea resurselor naturale locale: cuprul,
lemnul pentru construcţii navale, măslinele şi culturile de grâu.
Romanii care îi succed lui Ptolemeu, au acordat cea mare atenţie exploatării minelor de cupru. Într-adevăr, din
anul 30 IC (anul instalării administraţiei romane în Cipru şi până în 330 DC numele insulei devine sinonim cu
acela al denumirii latine a metalului – cuprum. Sub administrare romană Ciprul a cunoscut trei secole de înflorire
economică, mai ales datorită comerţului cu ceramică decorativă şi bijuterii din aur sau alte obiecte magnifice de
artizanat.
Tot în această perioadă a avut loc un eveniment capital care va marca întreaga istorie ulterioară a Ciprului:
creştinarea de către Sf. Apostoli Paul şi Barnabé.
Perioada Evului Mediu 330-1570 după împărţirea Imperiului Roman în părţile de Vest şi de Est în 395, Cipru
devine parte a acestuia din urmă – sau Imperiul Byzantin – şi va rămâne aşa timp de 8 secole, până la cruciade.
Începând cu 649, timp de 300 de ani, Cipru are mult de suferit de pe urma raidurilor levantine în scop de jaf.Sunt
distruse oraşe, furate averi, omorâţi mii de oameni. Nici-o biserică Byzantină nu rezistă acestei perioade care ia
sfârşit în 965, când împăratul Nechiphoros II Phocas obţine victorii militare decisive împotriva arabilor.
În 1191, în timpul celei de a treia Cruciade, Richard I al Angliei cucereşte insula pentru a o folosi drept bază
strategică de aprovizionare. După un an însă, o vinde Templierilor, iar aceştia o revând lui Guy de Lusignan.
Fratele şi succesorul acestuia Amalric este recunoscut drept Rege al Ciprului de către Sfântul Împărat Roman
Henry VI. După moartea în 1473 a ultimului Rege Lusignan James II, veneţienii anexează, fără lupte, insula în
1489, pentru a-şi proteja interesele comerciale în zonă. Ei fortifică Nicosia, construind celebrul Zid Veneţian. În
acelaşi timp, insula este frecvent atacată de Otomani, care în 1539 distrug Limassolul, ceace îi determină pe
veneţieni să fortifice Famagusta şi Kyrenia. După aproape 4 secole de guvernare latină, în Cipru coexistă două
societăţi: prima consistă din nobili de origine francă, cu suitele lor, împreună cu negustori italieni şi familiile lor,
iar cea de a doua, populaţia majoritară formată din Greci Ciprioţi, sevitori şi muncitori. Eforturile susţinute pentru
păstrarea tradiţiilor native şi culturale nu au dat rezultate.
Imperiul Otoman, Imperiul Britanic, Independenţa 1570-1960 în 1570, o armată turcească de 60000 de oameni
pune insula sub control turcesc în ciuda rezistenţei disperate a locuitorilor Nicosiei şi Famagustei. Sunt ucişi
20000 de nicosieni, iar bisericile, clădirile publice sau palatele, sunt distruse. Elita latină este eliminată şi au loc
cele mai importante schimbări demografice din antichitate până în epoca respectivă: ienicerii!
Otomanii istalează propriul lor sistem de administrare millet system conform căruia ne-musulmanii sunt conduşi
de liderii lor religioşi creştini care, în acelaş timp, îndeplinesc şi rolul de mediatori între populaţia greacă-cipriotă şi
autorităţile otomane. Acestea erau cînd indiferente cînd opresive, funcţie de temperamentul sultanului sau şefilor
turci locali. Se instalează declinul economic. Populaţia se revoltă de mai multe ori, dar fără nici-un rezultat.
Sărăcia şi taxele „alimentează” naţionalismul grec, iar în sec. 19, idea de unire cu Grecia independentă (enosis),
prinde rădăcini puternice printre Grecii Ciprioţi.
Urmare a războiului ruso-turc din 1877-1878,şi a Tratatului de la Berlin, Cipru este „închiriat” Imperiului Britanic,
care de facto preia administrarea insulei din 1878.(deşi de jure rămâne teritoriu Otoman până în 1914, împreună
cu Egiptul şi Sudanul, în schimbul garanţiilor că Britanicii îi vor proteja pe Otomani în alternativa unei agresiuni
ruseşti). Din 1906, după finalizarea portului Famagusta, Ciprul a servit drept avant post strategic,pentru
supravegherea căilor maritime de acces la Canalul de Suez. După izbucnirea Primului Război Modial şi intrarea
Turciei de partea Puterilor Centrale, Marea Britanie a anexat formal insula la 5 noiembrie 1914. În 1915 Anglia
oferă Ciprul lui Constantin I al Greciei cu condiţia ca Grecia să intre de partea sa în război. Acesta refuză. În 1925,
urmare a renunţării la orice pretenţie asupra Ciprului din partea noului Stat Turc, insula este declarată colonie a
coroanei Britanice.Mulţi Greci Ciprioţi au luptat în armata britanică în timpul celor 2 războaie mondiale.În timpul
celui de-al II-lea, ia fiinţă Regimentul Cipriot , unitate de elită cu un impresionant Jurnal de Front.După
referendumul din 1959, boicotat de Ciprioţii Turci, iau fiinţă organizaţii naţionaliste, de ambele părţi şi se
instalează o atmosferă favorizantă pentru tulburările etnice. Englezii menţin ordinea cu forţa.
Independenţa este proclamată la 16 august 1960, după Înţelegerile Anglo-Greco-Turce de la Zurich şi Londra.
Britanicii reţin două baze la Akrotiri şi Dhekelia, guvernarea este atribuită pe bază de cote etnice,Ciprioţii Turci
primesc dreptul de veto, 30% în Parlament şi administraţie, precum şi garanţiile celor trei State-mamă. Primul
preşedinte al Ciprului este Makarios III
În 1963, urmare a unor violenţe intercomunitare, sunt desfăşurate trupe ONU (UNFICYP) în punctele cheie

Epoca contemporană folosind drept pretext intenţia unei lovituri de stat a Juntei Militare la putere în
Grecia, Turcii lansează o operaţiune de amploare şi invadează insula la 20 iulie 1974. Aviaţia turcă
bombardează poziţiile Ciprioţilor Greci, trupe de desant aerian sunt lansate între Kyrenia şi Nicosia, iar
pe coasta Kyreniei, 30 nave de transport trupe, sub protecţia distrugătoarelor, debarcă 6000 de soldaţi,
tancuri, camioane, şi vehicule blindate. Trei zile mai târziu, la încetarea focului, Turcii debarcaseră
30000 de soldaţi, luând Kyrenia, coridorul de legătură cu Nicosia şi cartierul Turcilor Ciprioţi din
Nicosia. Drept urmare, Junta din Atena şi regimul Sampson din Cipru, cad de la putere. În Nicosia
Glafcos Clerides îşi asumă preşedinţia şi ordinea constituţională este restabilită, anulînd astfel
pretextul folosit de Turci pentru justificarea invaziei. Aceştia însă, folosesc intervalul negocierilor
pentru a-şi consolida capul de pod dela Kyrenia în vederea celei de-a doua faze a invaziei, care începe
la 14 august şi se soldează cu ocuparea Morphou, Karpass, Famagusta şi Mesaoria. Forţele greceşti nu
s-au putut opune înaintării turceşti. La încetarea focului sub presiunea internaţională, 37% din insulă
este ocupată de turci, 180000 de Ciprioţi Greci sunt alungaţi din casele lor şi aprox. 50000 de Ciprioţi
turci mutaţi în zona turcă şi stabiliţi în casele Ciprioţilor Greci alungaţi.În 1983 este proclamată
Republica Turcă a Ciprului de Nord, stat nerecunoscut pânâ în ziua de azi decât de Turcia. Urmare a
luptelor, 1534 Ciprioţi Greci şi 502 Ciprioţi Turci sunt daţi dispăruţi. În 2004 Planul Annan de
reglementare a problemei cipriote este respins de Ciprioţii Greci.
La 1 mai 2004, Cipru a devenit membru UE. În martie 2008 zidul din Nicosia a fost demolat iar strada
Ledra, a fost redeschisă circulaţiei la 3 aprilie 2008, în prezenţa oficialilor celor două comunităţi.

V ACANŢA
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De luni până vineri pentru Ileana, iar pentru mine până duminică. (Ileana a trebuit
să-şi scurteze cu 2 zile sejurul din cauza „serviciului” de-acasă: „şeful” Cătălin, alias 6D,
avea urgent nevoie de asistenţa ei !
În sfîrşit, după o zi „plină”, ne rămăsese o singură problemă : unde şi cum să ne
ducem şi ce să facem ! În primul rând, facem cunoştiinţă cu locaţia hotelului şi a microcartierului din imediata vecinătate. Adică unde ne-am putea duce perpedes, fără să
pierdem mult timp cu transportul. Zis şi făcut ! Hotelul se numeşte „Crown Resorts
Elamaris” în micro-staţiunea Pernera a zonei mai mari denumită Protaras. Pe harta de la
pag. 2, îl puteţi vedea apăsând pe butonul marcat Pernera. Constatăm imediat că în
imediata lui vecinătate poţi găsi absolut tot ce-ţi trebuie: o droaie de magazine
restaurante, supermarket-uri, clinici, farmacii, agenţii de închirieri vehicole,etc., toate
pe o rază imaginară de 2-300 de metri ! Mă uit pe una din imaginile Google adusă de
acasă şi surpriză: multe dintre ele, în special restaurantele, sunt marcate pe imagine, cu
denumirea respectivă! Ce să facem mai întâi? Păi mergem la plaja cea mai apropriată, pe
care o puteţi vedea cu butoanele Blue Bay.
Ne întoarcem de la plajă mergînd alene pe străduţă mobilată cu tot felul de servicii
şi atracţii, anunţate de firme , inscipţii, anunţuri sau pur şi simplu de personal care te
salută şi apoi te îndeamnă să intri , să te uiţi, să te aşezi la o masă, sau să cumperi cine
ştie ce. Decent şi civilizat. De departe abundă locurile care îţi oferă.....preparate culinare,
de la patiserie la MEZE – o specialitate grecească constând dintr-un amestec de cărnuri
preparate de fiecare local după propria reţetă.Este absolut surprinzătoare densitatea
acestor locuri ! Foarte greu de înţeles cum reuşesc să se descurce cu clienţii. Nu ştiu,
dar ce ştiu este că sunt acolo de dimineaţa până târziu în noapte, în orice caz după 2-3
dimineaţa ! De fapt, închid după ce pleacă ultimul client. Nu-mi amintesc să fi văzut
vreun orar.
Nu rezist să nu intru la o agenţie rent a car exact vizavi de parcarea hotelului nostru
pentru o maşină pe 4 zile, numai ca să pot avea cum să ajung la aeroport, vineri şi
duminică. Până la urmă, am ajuns doar vineri, dar asta un pic mai departe
Sunt primit de o grecoaică distinsă, la vreo 34-35 de ani, vorbind engleza, apoi mă
întreabă dacă vorbesc franceza, mi-l prezintă pe soţul ei belgian, cu care sporovăi fericit
în continuare. La un moment dat omu’ mă întreabă unde am învăţat franceza. Acasă, în
copilărie. Sunt din România! România? Uite domnul acela este român. Domnul vine şi
preia. Îmi spune că este din Brăila şi lucrează în Cipru, că mai este încă un român
acolo, din Iaşi. Amândoi sunt mecanici..
Ne luăm şi noi prînzul – pentru mine un steak mediu pregătit – asezonat cu un
pahar de vin roşu, cum scrie la carte şi ne întoarcem la hotel pentru un pic de odihnă.
După amiază ne hotărâm să ne urcăm într-un autobuz şi să mergem până la capătul
(cel de sud) al liniei. Traseul autobuzului durează bine peste o oră pe E306 (vezi harta),
care este un fel de şosea Constanţa-Mangalia de la noi: înşiră toate staţiunile, pe bretele
care îţi oferă ambientul fiecăreia, în tot pitorescul său. Trecem prin Protaras. Zeci de
hoteluri, sute de locuri de divertisment, sute de grădini, terase, restaurante cu specific
naţional: indian, mexican, turcesc, italian, chinezesc, pizzerii, showrooms, magazine,
etc., care până la urmă sfîrsesc prin a te ameţi de-a binelea! Evident, totul zumzăie
ameţitor. E plin de lume ! Nu înţeleg neam cum se poate strecura un autobuz urban
modern, pe o fîşie de aşa zis drum, „plombat” stânga/dreapta de maşini în staţionare,
chiar şi în alveolele din dreptul opririlor anunţate. (Dacă vrei să cobori, întinzi mâna şi
apeşi pe un buton care declanşează un semnal de frecvenţă fixă şi intensitate....cu care
nu se poate negocia!). Într-un târziu ajungem la punctul terminus al traseului – Water
Park – situat undeva către Aiya Napa, dar închis bine, pentru că era 9.40 pm şi evident
...nu prea erau amatori ! Şoferul ne spune amabil, că ne recomandă să ne întoarcem cu
el pentru că alt autobuz nu mai vine !
Aşteptăm 20 de minute respirând aerul curat impregnat cu mirosul pămânzului reavăn,
praospăt arat, apoi ne urcăm în autobuzul „nostru” şi plecăm spre casă. Drumul de
întoarcere a durat mai puţin de jumătate din timpul de venire. Ne luăm ceva uşor pentru
seară şi dimineaţă, cafea, miere, o sticlă de vin roşu local – care se dovedeşte a fi plăcut
la consum – şi ne retragem în „apartamentul” nostru.

9

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“

A doua zi marţi, după ce ne luăm micul dejun în cameră – foarte comod – ne
hotărâm să fructificăm escapada spre sud şi să mergem să căutăm titrata plajă Fig Tree
Beach ( adică Plaja Smochinului) din Protaras. Zis şi făcut. Luăm din nou autobuzul, de
data aceasta oprindu-ne în Protaras. Găsim repede plaja şi ne instalăm. ( vezi butoanele
Protaras ). Plaja arată bine, este curată şi seamănă cu cea din Saint- Maxime a
francezilor. Are totuşi o lăţime mai mică decât plajele de pe Costa Brava sau Mamaia.
Amenajările utilitare se află în curs de realizare. Sunt încă şantiere deschise şi nu toate
hotelurile sunt funcţionale. Mă rog, probabil că staţiunea nu este complet terminată.
Dar oricum în acest pre-sezon este plină ochi cu turişti. Remarcabile sunt fineţea
nisipului care te „conduce” câteva sute de metri după intrarea în apa impresionant de
limpede şi curată. Încă ceva remarcabil: în pofida soarelui „exploziv”, care arde – la
propriu – clasica briză marină împreună cu banala umbrelă de plajă, fac minuni ! Pur şi
simplu te simţi perfect ! Cum ai făcut însă un pas dincolo de umbra protectoare, parcă
ai părăsi o incintă climatizată : şoc termic şi tălpi fripte !
La ora amiezii ne strângem „echipamentul” şi ne îndreptăm spre autobuz. Pe drum, ne
oprim să ne răcorim într-o pizzerie unde o chelnăriţă drăguţă şi prietenoasă, ne convinge
să luăm şi o pizza. La plecare, datorită lookingului şi limbii engleze, o întreb de unde
este. N-aş fi ghicit neam: Lituania. Îi spun şi eu de unde sunt şi subliniez că ne-a plăcut
ambianţa şi serviciul.Pare vădit impresionată şi-mi mulţumeşte pentru aprecieri. Ne
întoarcem la hotel, ne odihnim un pic şi spre seară, pornim să descoperim faleza care
leagă, pe malul mării, Pernera de Protaras.
Miercuri dimineaţă ne gândim tot la.....autobuz, dar de data aceasta spre Nord.
Treaba are un schepsis: Ileana vrea neapărat să trecem la turci. De curiozitate şi să
vadă....bazarul ! Care bazar? Păi cel din Famagusta, pe principiul că unde-s turci, e şi
bazar. Aşa am văzut noi în 1990, la Stambul. Am făcut şi un plan: mergem la Paralimni, oraşul reşedinţă al zonei, de-acolo luăm un autobuz până la Dherinia, unde ar
trebui să fie un punct de trecere a liniei de demarcaţie. Candid şi naiv, mă şi vedeam în
faţa unui militar UN solicitând permisiunea de trecere pentru ...2-3 ore ! Complet fals !
Ajunşi în Paralimni căutăm autobuzul către Dherinia. Nu numai că nu-l găsim, dar toţi
cei pe care îi întrebăm, se fac că nu înţeleg sau spun că nu ştiu. După ce chestia asta se
petrece şi la un birou de informaţii pentru turişti, îmi dau seama că nu e în regulă şi ne
hotărâm să ne întoarcem la Pernera. (Atunci nu scrisem micul meu compendiu de istorie
de la pag. 5 ! Chiar că habar n-aveam !).
Odată ajunşi acasă, ne hotărâm să mergem după masă să vedem o reputată bisericuţă
din Protaras, foarte interesantă prin scopul ei, absolut inedit: este, dacă-mi permiteţi, un
„oficiu poştal” al Domnului pentru locuitorii zonei şi vizitatorii lor. Biserica este
amplasată pe o înălţime, conform cutumei greceşti, este deschisă permanent, nu are
preoţi sau serviciu religios regulat, dar în schimb cei care urcă cele 165 de trepte de
acces (le-am numărat), se pot ruga, depune mesajele lor personale adresate Domnului
şi pot admira în voie, panorama Protaras! Mesajul se depune în „ cutiile poştale” ale
locaşului, care sunt de fapt pomi fructiferi. (nu ştiu de care). Biserica poartă numele de
Profiti Ilya şi puteţi vedea imagini apăsând pe butoanele respective.
Odată întorşi în Pernera, nu rezistăm tentaţiei unui restaurant mexican, din imediata
apropiere. „Speed Mexican Steak”, „Tortila Salad”, „Carne Con Chili” sunt farfurii pentru
care optăm. ( le puteţi vedea cu Pernera). Ne sunt servite însoţite de întrebările cu care
ne-am obişnuit deja: „ Ce faceţi pe-aici ?„De unde sunteţi ? De data aceasta fata este
din Câmpina ! seara, din nou la plimbare pe faleză.
Joi, ei bine joi este ziua este ziua „Z” ! Iau maşina! În timp ce Ileana caută alifii
pentru atenuarea efectelor supra-expunerii solare, eu mă duc la cucoana de la agenţie
să-mi iau „buburuza”. Acu-i acu : trebuie să răspund satisfăcător la 3 provocări
concomitente: trafic pe stânga, volan pe dreapta şi transmisie automată ! Pentru asta
mi-am acordat 1h să mă „înprietenesc” cu maşina. Zis şi făcut: cucoana îmi face un
instructaj sumar (foarte) referitor la transmisie şi-mi urează drum bun. Maşina este o
Honda-Life md. 2009, 660 cmc, 27 Kw, benzină, cu patru uşi şi haion, cu 52000 km la
bord. Mă aşez la volan, îmi reglez oglinzile şi fac cunoştiinţă cu bordul. Evident luminile
şi ştergătoarele de parbriz sunt invers. Nasol. Se va dovedi că este cea mai
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„recalcitrantă” diferenţă: cred că am pornit de câteva zeci de ori ştergătoarele dorind să
semnalizez ! De, ce dracu să fac, reflexul este reflex ! Apoi, cucoana, căreia i-am spus că
n-am condus cu transmisie automată, ar fi putut să mă sfătuiască să „uit” că mai am şi
un picior stâng ! Constructorii, în respect pentru simetria operei Domnului, au plasat la
podea, în locul ambreiajului, frâna auxiliară. Dar nu asta era problema. Vrând, normal,
să văd cum merge frâna de serviciu, am apăsat-o cu stîngul !!! Maşina s-a oprit brusc şi
eu am „zburat” spre parbriz ! (Totul se petrece pe nişte străduţe liniştite, aproape lipsite
de trafic). După câteva minute, mă prind: pedala de frână are cursă funcţională doar
dacă este eliberată acceleraţia ! Concluzia : se frânează exclusiv cu dreptul ! Astfel totul
devine chiar plăcut, pentru că nu mai trebuie să schimbi vitezele. La opririle în trafic,
frâna apăsată ţine maşina pe loc, iar demararea se face automat la eliberarea ei. Aşa mai
zic şi eu ! Este mai comodă decât transmisia mecanică. Pe scurt, nu-mi trebuie mai mult
de 25-30 de minute să mă obişnuiesc cu transmisia şi sensul de circulaţie. Curbele la
stânga sunt fireşti, iar pentru cele la dreapta, trebuie să fii atent să eviţi banda stânga a
drumului pe care te înscrii. Practic, nu-i nici-un pericol. Cer scuze cititorilor care nu
şofează: pasajul este dedicat şoferilor.
Mă întorc în parcajul hotelului, o aştept pe Ileana şi plecăm la Aiya Napa, (vreo 50 de
km, dus-întors) pentru „acomodare” cu buburuza. Drumul este o plăcere. Las buburuza
în parcarea unui hotel din Aiya Napa (vezi butonul H-L) şi facem un mic tur perpedes.
Aruncăm o privire pe vreo 2 locuri de plaje, pline cu turişti şi constatăm că diversele
inscripţii sunt bilingve, dar nu în engleză, ci în...rusă !Deliberăm dacă să rămânem
pentru prânz, sau să ne întoarcem acasă. Optăm pentru a doua alternativă, ne
recuperăm buburuza şi plecăm spre Pernera. Totul a mers...ca pe roate ! O felicit pe
Ileana pentru comportamentul dezinvolt, firesc, fără urmă de stres pentru „încercare” !
Vineri este o zi deosebită: Ileana are zborul la 10 pm, iar eu o duc la aeroport. Dar
facem planuri pentru ziua avută la dispoziţie: ne hotărâm să profităm pentru a vedea şi
ceva din Nicosia, apoi Larnaca, urmând ca la 6 pm să o las la aeroport, astfel încât să nu
mă întorc pe întuneric. OK ! Plecăm pe la 10 din Pernera şi mergem pe A3-A1. Ajungem
la Nicosia după 1h.20m, fără să ne grăbim. Drumul este uşor, marcajele autostrăzilor
nu-ţi dau voie practic să greşeşti, traficul este normal. Dar....odată ajunşi, fac o greşeală ! În loc să ajung cu maşina în Centru şi de acolo să profităm de cele 2-3 ore
disponibile pentru a vedea cât mai mult, las maşina pe artera de intrare şi căutăm,
întrebând, autobuzul pentru Centru. Informaţiile le obţinem de la...... o fată din Cluj,
care lucrează într-un magazinaş de tip micro, arborează tricolorul şi o firmă pictată, pe
care scrie VLAD ŢEPEŞ. Fata ne spune că este în Cipru de aproape doi ani, că a absolvit
două facultăţi, dar acasă nu-şi mai poate plăti ratele !!??. După indicaţiile ei, căutăm un
traseu de autobuz pe care-l aşteptăm mai bine de două ore, dar nu vine. La 2 pm ne
hotărâm să renunţăm , să ne îndreptăm către Larnaka pentru prânz (vezi butonul) şi
apoi să plecăm la Aeroport. Unde ajungem pe la 4.50 pm, mai stau o oră cu Ileana şi
plec spre Pernera. Pe drum încerc buburuza. Se mişcă surprinzător pentru motoraşul ei,
exceptând rampele, unde viteza...se prăbuşeşte ! Dacă drumul este puţin decliv,
incredibil, dar depăşeşte 120 ! Una peste alta, la 6.40 o parchez la hotel, mă odihnesc
niţel şi mă duc la o terasă pe faleză, cu mese pe iarbă şi muzică grecească, unde timpul
s-a oprit şi el s’ asculte liniştea patriarhală a locului !
Sâmbătă mă duc cu maşina la Capo Greko, unde fac poze (vezi butoanele), la
întoarcere fac ultima plajă şi seara, trec strada şi mă duc să văd finala Ligii Campionilor.
Mă uit doar la prima repriză, anticipez rezultatul, pentru că se vedea cât de colo că
spaniolii sunt mai buni, îmi cumpăr o sticlă de vin roşu din care beau un pahar şi...mă
culc. A doua zi, aflu scorul final: 3-1 pentru Barça !
Duminică îmi fac bagajul, predau camera şi plec la Protaras să fac o micro-croazieră
pe o navă costieră. De pe navă fac poze (vezi butoanele) şi..o ultimă baie în apa incredibil
de curată. Mă întorc la hotel, parchez buburuza căreia.....nu-i mai porneşte motorul !!??.
Plec la aeroport cu...taxiul, plătit de cucoana de la agenţie ! Ajung acasă pe la 1.30.
Asta a fost. Dacă scriam înainte, aş fi văzut mai mult. Dar o să mă mai duc. Merită !
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Inginerie

NE MÂNDRIM CU ASTFEL DE ROMÂNI!
Sursa: MECANICII’61: nul 7, # 6/59, iunie 2011

Scris de Adrian POPA

Am găsit pe internet (sursă : Carmen Pleşa – 09.04.2011) o ştire senzaţională ca
bombă ştiinţifică, dar şi cu reverberaţii patriotice. Ne-am transmis-o unii altora, părerea
colegilor din redacţie fiind unanimă : merită să o reluăm şi să o comentăm în revista
noastră.
Pe scurt ştirea :
Dispozitivul inventat de Joseph Mocanu, împreună cu un doctor canadian, ar putea
revoluţiona medicina. Camera perfecţionată de cei doi arată în timp real, cu imagini
tridimensionale, ce se petrece în creierul uman. Este mult mai rapidă decât dispozitivele
care se folosesc în prezent, şi reprezintă un pas important în diagnosticare şi tratamentul
durerilor, insomniilor, precum şi al unor maladii precum Alzheimer.
Pornind de la un algoritm numit eLoreta, software-ul făcut de Joseph Mocanu
amplifică semnalele encefalogramei (EEG) din cei 32 de electrozi ataşaţi cortexului cerebral
şi le converteşte într-un film al activităţii cerebrale. Acest film poate fi urmărit în timp real
şi înregistrat.
Ceea ce aduce nou dispozitivul pus la punct de Joseph Mocanu şi colegul său Mark
Doidge (55 de ani) este rapiditatea. Pe deasupra, noua invenţie are şi calitatea de a fi noninvazivă şi mai ieftină decât cele folosite în acest moment (encefalograful, RMN, CT –
tomografie computerizată, PET scan ori MEG – encefalograful magnetic).
MEG, de exemplu, este unul dintre cele mai precise instrumente, însă costurile sale
se ridică la milioane de dolari şi este imobil. Pet scan-ul poate expune subiecţii la o
cantitate semnificativă de radiaţii, iar RMN măsoară schimbările din sânge în relaţie cu
activitatea neuronală, însă este destul de greu de interpretat. „Problema cu toate aceste
dispozitive este că sunt lente. Le ia 5-10 minute să ofere o imagine de ansamblu a
creierului. Cu tehnologia inventată de noi te poţi uita la creier cu 2.000 de imagini pe
secundă, în timp real şi ai mai multă informaţie despre întregul creier”, explică Joseph
Mocanu
Pe partenerul său de proiect Joseph Mocanu l-a întâlnit din întâmplare, în casa unui
prieten. Doctorul Doidge avea nevoie de cineva priceput la programare, pentru a
transforma algoritmul pe care-l descoperise, în imagini tridimensionale, în timp real. „Am
realizat repede că acest algoritm, este uşor de programat. Nimeni nu a mai făcut asta
vreodată”, spune Joseph Mocanu. Proiectul camerei care-ţi „citeşte” mintea beneficiază de
fonduri oferite de guvernul canadian şi a atras atenţia jurnaliştilor de la Globe and Mail,
cărora specialiştii canadieni în neurologie le-au mărturisit încântarea în ceea ce priveşte
invenţia, pe care abia aşteaptă să o testeze în spitale, după ce vor fi trecute toate studiile
clinice.
Dacă ştirea se va confirma şi cu atât mai mult, testele clinice vor certifica valoarea
invenţiei, vor fi tot atâtea motive de bucurie pentru toţi românii. Trebuie să nu exagerăm
în evaluarea contribuţiei vreunuia dintre cei doi coautori ai acesteia (după mulţi, cel care
elaborează algoritmul este mai aproape de paternitatea ideii). Oricum, domnul Mocanu –
al nostru, face parte din tandemul care e pe cale a săvârşi o minune a ştiinţei moderne,
în beneficiul omului. Doamne, ajută !
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Cea de a doua parte a ştirii, se referă la românul Josef Mocanu, la evoluţia sa pe
profesională şi la cum gândeşte el despre România şi români. Este un atât de atent
observator al fenomenului românesc de azi, încât nu i-a scăpat pesimismul generalizat şi
acutizat de vicisitudinele sorţii ; ca să-i confirm acuitatea extrospecţiei i-aş spune concis
un banc : Doi români (un pesimist şi un optimist) discută despre situaţia actuală, iar
pesimistul spune : Mai rău de aşa nu se poate ! , dar optimistul îi răspunde : Ba se poate !
Iată şi această parte a ştirii :
Joseph Mocanu a plecat din România cu părinţii, pe când avea doar două luni şi
trăieşte în Canada, la Toronto. E doctor în biofizică medicală, programator în domeniul IT
şi are un MBI, la doar 30 de ani. Vorbeşte româneşte, deşi când a plecat din ţară, în 1981,
avea doar 2 luni.
Joseph Mocanu a început să-şi dezvolte calităţile de programator încă de mic. „Când
aveam 6 ani, tata a cumpărat primul computer din casă. Prietenii mei îşi petreceau timpul
cu jocuri video pe computer. Tata mi-a spus că jocurile video sunt stupide. «Dacă vrei să le
joci, atunci ţi le faci singur». Aşa că am început să învăţ programare încă de când aveam 6
ani. Mergeam la bibliotecă şi împrumutam cărţi de programare. M-a ajutat şi tata, care
este inginer în domeniul nuclear”, spune Joseph Mocanu.
La universitate, a ales să studieze biologia, însă în timpul şcolii şi-a dat seama că
nu vrea să fie profesor. Aşa că şi-a dat doctoratul în biofizică medicală şi a început să
lucreze în domeniu, atât în Canada, cât şi în China. De altfel, pe lângă engleză şi română,
vorbeşte chineza mandarină. Pasiunea pentru Asia a apărut din primii ani de viaţă, când
a stat cu familia în Coreea de Sud, unde tatăl său a lucrat la o centrală nucleară.
Familia Mocanu a plecat din România în 1981, iar de atunci Joseph a mai fost în
ţară de 15 ori şi păstrează legătura cu rudele de aici. „Cred că am sânge est-european
foarte puternic. La români tradiţiile şi familia sunt foarte importante. Vesticilor nu le pasă
de părinţi, de familie în general. Noi avem valori puternice, opinii puternice, în general
capitaliste, de dreapta. Ne place să vorbim despre politică şi despre teoria conspiraţiei. Şi
suntem cinici şi pesimişti. Abia aştept să întâlnesc un est-european optimist”, spune
Joseph Mocanu
. Cât despre ce spun străinii când aud despre originile româneşti... „Întotdeauna
întreabă despre ţigani. Dacă românii sunt ţigani. Şi vor să ştie dacă suntem rude cu
Dracula. Asociază România cu vampirii şi ţiganii. Doar cei educaţi ne asociază cu Nadia
Comăneci”, spune Joseph Mocanu, care mărturiseşte că ar vrea să vorbească mai corect
limba română şi să înţeleagă mai bine cultura românească. De câte ori vine în ţară,
încearcă să viziteze cât mai multe zone. Însă cuvântul cu care el a ajuns să asocieze
România de azi e... „bacşiş”. Şi asta o simte vizitând ţara, ţinând legătura cu rudele şi
citind presa românească.
„Când bunicii au fost în spital, a trebuit să dăm bacşiş. Dacă nu dai bacşiş, mori.
Corupţia e probabil cea mai mare problemă din România. Cum să construieşti un viitor,
când fiecare se gândeşte cum să fie mai bogat şi să facă bani furând?”, se întreabă
tânărul.
Corina Firuţă, care a descoperit materialul pe internet, subliniază motivaţia
interesului nostru pentru acesta :
In primul rând pentru noutatea ştiinţifică şi cred că e bine să fim informaţi, mai ales
când ştirea este fantastică !
Apoi, pentru că unul dintre descoperitori este român şi m-am gândit ce minţi
strălucite naşte acest popor, care însă nu este în stare să le preţuiască.
M-am gândit că dacă un copilaş plecat din ţară la doi ani păstrează conştiinţa că
este român, poate că nu este încă totul pierdut pentru naţia noastra. (Sunt mii de studenţi,
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care s-au adunat într-o ligă, cu intenţia de a se întoarce în ţarâ, după studii, pentru a
depune împreună toate eforturile pentru refacerea României.)
Îndrăznesc să zic în plus, că ai noştri colegi din diasporă au confirmat strălucirea
minţilor lor, s-au realizat profesional şi toţi recunosc cât de mult a contat în realizarea
acestei împliniri, formarea din ţară, zestrea educaţională românească. Îmi amintesc cu
emoţie (pe care o retrăiesc acum, ca atunci când îmi vorbea) de ceea ce îmi spunea Sorin
Dinescu, într-una din vizitele sale pe acasă (încerc să citez cât mai exact) : Voi, toţi colegii
mei, trebuie să fiţi conştienţi de valoarea voastră inginerească, pe care nu aveţi cum să v-o
probaţi în ţară. Fără falsă modestie, eu am beneficiat de şcolirea în Politehnica
bucureşteană şi de experienţa inginerească din industria ploieşteană, de manieră că am
fost propulsat în elita inginerilor din Canada (în domeniul în care lucrez).
Îmi place să cred că aproape toţi colegii noştri din diasporă gândesc la fel, sau
aproape la fel, astfel încât aş vrea să afirm cu tărie că articolul domnului prof. dr. Mihai
MIRON, apărut ca editorial într-un mensual de cultură judeţean, intitulat „Fiul
risipitor”, nu se potriveşte cu nimic Promoţiei ΄61 Mecanică.
Supunem atenţiei dumneavoastră, pentru o judecată proprie şi eventual să mă
contraziceţi, articolul amintit.

Carte de departe, către

Fiul risipitor

Citesc, într-o carte a profesorului şi colegului de catedră Marin V o i c u l e s c u ,
două cugetări pe care domnia sa le-a găsit în scrierile altor autori: "Orice om care nu
doreşte gloria patriei sale este un rău cetăţean" - George Sand şi "Nu dau dreptul
nimănui din afară să se amestece în treburile noastre lăuntrice, cer dimpotrivă, ca
directivele politicii noastre interne să fie româneşti" - Nicolae Titulescu, dar şi una a
autorului: "In viaţă şi bronzul moral se obţine greu".
Citesc şi îmi rememorez o discuţie telefonică neplăcută cu un etnic român din exil,
un autoexilat plecat de un sfert de veac din ţară pentru a se realiza pe spaţii mai largi,
mai la vest de ţara noastră. Spun ţara noastră şi nu a lui pentru că personajul care
până la plecare nu a suferit nici un afront politic sau economic, având un "dosar beton"
şi a urcat repede şi pe merit treptele ierarhiei din presa comunistă, el, plecatul nu mai
spune "ţara mea", ci ţara voastră. Iată că el însuşi nu se mai simte, nu se mai doreşte,
ba mai mult se delimitează de noi şi de ţara noastră, nu mai este ca atare român.
Ce a făcut în cei 25 de ani? A devenit după muncă multă, acerbă un om important,
a vândut performanţele minţii sale unor guverne, instituţii, organizaţii sau mai ştiu eu
ce, a fost premiat, primit, aclamat, recunoscut, retribuit, redistribuit, reînregimentat,
academizat şi... pensionat. De, vremea trece! Şi odată cu pensia, sau poate puţin mai
devreme, s-a iţit şi Revoluţia română pe ecranul televizorului său, revoluţie care 1-a
bucurat, 1-a revitalizat, 1-a readus în contact cu oameni din presă, din cultură pe care
nu-i mai văzuse, auzise, citise de mulţi ani. Pe unii i-a invitat la el, i-a omenit, i-a
sponsorizat, i-a plimbat şi le-a sugerat idei. Alţii l-au revăzut întâmplător, l-au felicitat
pentru tot ce realizase, dar nu i-au cerut nimic. Ba uneori, unii dimpotrivă. Asta miră,
nu? Nu prea seamănă cu ideile plecaţilor despre cei rămaşi. De ce să nu ceară? De ce să
ofere? Pare ceva putred, nu? Or fi aşa dintr-un interes mai mare? Al cui? Ia să aflăm noi!
Să apelăm la organele de aici, de unde stăm, faţă de care avem obligaţii, nu? Ca şi ele
faţă de noi. Să fie verificaţi toţi neprimitorii, toţi necerşetorii, toţi dăruitorii, de către
specialiştii de aici, care sunt -nu-i aşa - bijutieri, artişti, teribili, extraordinari, ex..., nu
ca ăia din est nişte ţambalagii, grosieri, gro ... Şi apoi, de ce nu primiţi, voi ăia, din ţara
voastră, sfaturile mele, ale noastre, ale „adevăratei emigraţii" despre ce să mâncaţi, cum
să vă îmbrăcaţi, să mergeţi pe stradă, pe care stradă să locuiţi, să vă mutaţi, să vorbiţi,
cu cine să vorbiţi, cu cine nu, ce să faceţi, ce să învăţaţi, când să faceţi copii, cum să
faceţi şi ce politică să urmaţi, când să...
Să ce, de ce? De data aceasta întreb eu, cunoştiinţa rămasă aici, acasă, în ţară.
De ce nu se poate ca noi, ăştia săracii să facem daruri, de ce să crezi că ar trebui să
stăm cu nasul în jos, cu mâna întinsă şi cu urechea ciulită către cel ca tine, cel
înstrăinat? De ce ai uitat, tu înstrăinatule, bunul simţ şi cuviinţa românească? Nu buna
cuviinţă, ar fi pentru unii prea mult, ci pur şi simplu cuviinţa. Cum ai putut tu,
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plecatule, să ajungi cineva, doctor, membru de academii, autor? Unde ai învăţat, nu aici,
în ţara noastră? Nu de la noi? De ce a trebuit să tragi la şaibă tocmai acolo până să devii
ceva, când drumul acasă ţi-era deschis de dosarul beton ca şi de inteligenţa ta nativă?
Că doar nimeni nu te-a trimis întâi, ca pe alţii, la spaţii verzi. Păcat, ar zice unii. Oare
pentru ce ai obţinut prin munca ta, prin inteligenţa ta, acolo, undeva, mai ai mult de
plătit? Ţi-e frică să nu te trimită cineva aici, acum că graniţele s-au deschis? Şi, pentru
frica ta de cetăţean occidental de categoria a doua, aşa trebuie să plăteşti? Cu injurii la
adresa ţării pe care n-o mai recunoşti, ca pe o mamă părăsită... Sau poate frustările tale
de real apatrid, căci vesticii nu se prea înghesuie să te invite în bibliotecile lor sau măcar
în bucătărie, la o ţigară, frustările zic, te fac rău. Şi nedrept.
Ştiu o poveste japoneză despre un fiu care-şi căra în spate mama bătrână pentru
a o lăsa în voia sorţii, în voia animalelor sălbatice în pădure; era prea bătrână pentru a
mai trăi. La un moment dat a observat că mama rupea crenguţe şi le arunca pe cărare.
- Pentru ce faci asta, întreabă fiul.
- Ca să regăseşti drumul, la întoarcerea ta acasă, i-a răspuns mama.
Şi atunci, te întreb, ce dacă ai plecat, dacă nu-ţi mai recunoşti mama? Ce dacă
dai sfaturi? Ce dacă noi credem că nu avem nevoie de ele? Ţi-a aruncat cineva vreascuri
pe cărare? Noi, cei părăsiţi de fosta intelighenţie şaptezecistă şi, poate în viitor, părăsiţi
de copii pentru că nu ne-am priceput prea bine, sau n-am putut să le oferim mai mult
ca alţii, asta facem mereu: rupem crenguţe şi le aruncăm pe cale ca s-o regăsiţi când
vouă vă va fi frig sau timpul nu va mai avea răbdare cu voi. Norocul nostru, al celor
rămaşi, este că nu toţi plecaţii sunt plecaţi. Cei mai mulţi au rămas în inima şi conştiinţa lor, în dragostea lor, români. Doar unii ca tine, fiule risipitor, sunt pentru noi ca şi
pentru ei, străini.
Şi dacă cei de astăzi, copiii, viitorii emigranţi n-ar învăţa carte aici ca să câştige
concursuri şi olimpiade şi burse acolo,unde visează să plece, cine i-ar dori ? Învaţă întâi
temeinic, aici, ce le mai putem oferi noi, părinţii ăştia amărâţi. Pentru mătură şi furtun
sunt acolo destui amatori şi fără români; am văzut şi am învăţat de la occident privind...
spaţiile lor verzi. Acolo, unde nu toţi românii s-au realizat. Dar spre deosebire de voi au
rămas în sufletul lor români şi în faptele lor oameni.
Şi poate că toţi cei care au plecat se vor întoarce. Sau, nu! Şi ce dacă? Este loc nu
numai pentru ei, cei ce trudesc şi se sting cu „dorul" în suflet, ci chiar şi pentru voi,
pentru tine. Ca întotdeauna mama şi tatăl taie viţelul gras pentru fiul ce a greşit, dar s-a
întors. Chiar dacă viţelul e cumpărat cu ultimii bani din casă. Aşa este dragostea pentru
copii.
Prof. dr. Mihai MIRON
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Muzee şi expoziţii

LUCAS CRANACH ŞI
COLECŢIA ESTERHAZY

Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 6/59, iunie 2011

Scris de Nicu SURUCEANU

Musée du Luxembourg – Lucas Cranach et son temps.
Muzeul îşi redeschide porţile
cu o expoziţie consacrată lui
Lucas Cranach (1472-1553), în
timpul vieţii fiind unul din artiştii
cei mai importanţi din Europa. In
1547, Carol Quintul, suveranul
cel mai puternic al lumii în acel
timp, care dobândise o victorie
asupra ligii protestante conduse
de prinţul elector de Saxa, îşi stabilise tabăra pe malul Elbei.
Odată instalat, a trimis să-l aducă la el pe Cranach. De ce ?
Ca să afle din gura lui dacă tabloul pe care acesta îl oferise cu
câţiva ani înainte prinţului era pictat într-adevăr de mâna lui !
Iar prinţul elector Frederic cel Inţelept, la curtea căruia avea o
pozitie oficială, îi încredinţa şi misiuni diplomatice pe care le îndeplinea în timp ce făcea
portretele interlocutorilor săi.
Prieten cu Martin Luther, căruia i-a ilustrat Testamentul din septembrie, traducerea
germană a Noului Testament, Cranach păstrază totuşi legături cu numeroşi catolici
importanti.
Un loc important în opera sa îl ocupă nudul feminin, legat de fapte din cultura antică
sau cea creştină. Dacă reprezentarea corpului o găsesc echivalentă cu aceea a artistilor
italieni, în schimb figurile mi se par complet inexpresive, neputând fi comparate cu
realizările contemporanilor săi Tiziano Vecellio, Tintoretto, Veronese. O femeie care este
pe cale să se sinucidă pare că nu-i pasă absolut deloc de ceea ce face. Din tablourile
văzute, am găsit că o singură figură exprimă ceva, cea a unui bărbat : cel care o omoară
pe Sf. Ecaterina.

Prinţul elector Frederic cel Inţelept

Martin Luther
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Alegoria justiţiei

Lucreţia

Lucreţia
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Nimfa pârâului

Dedesubt, adaug pentru comparaţie Venus din Urbino a lui Tiziano, pictură care nu
cred că mai trebuie comentată, atât este de evoluată faţă de cea a lui Cranach,
contemporanul lui.
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Portret idealizat al unei tinere femei

Hercule la Omphala

Hercule la Omphala

Salomeea ţinând capul
Sf Ioan Botezătorul
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Sf Fecioară alăptând copilul

Adam şi Eva

Uciderea
Sfintei Ecaterina
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La Pinacothèque – Les Esterhazy, princes collectionneurs.
Mare familie de aristocraţi unguri, inventându-şi descendenţă din Atila şi înrudire cu
Dracula, care a servit coroana imperială habsburgică atât în armată cât şi în
administraţie.
Incepând cu sec XVII, prinţii Esterhazy, marele palatin Paul (1635-1713) şi Nikolaus I
Magnificul (1714-1790) îşi formează colecţia de artă ca un semn al măreţiei lor. Colecţia
îşi atinge apogeul cu Nikolaus II (1765-1833), mecena şi amator luminat. La moartea sa
cuprinde 1156 tablouri. La curtea lor a fost kapellmeister Joseph Haydn.
In 1809, din cauza războaielor napoleoniene, colecţia a fost transportată pentru
câţiva ani la Pesta, dupa care a fost readusă în apropiere de Viena.
In 1865 colecţia este deplasată la Pesta, unde familia o vinde în 1870 administraţiei
ungare. Ea formează de atunci nucleul colecţiei muzeului de Arte Frumoase din
Budapesta.

Raphael
Madona cu copilul

Frans Hals
Portret de bărbat

Atelierul lui Lucas Cranach
Coborîrea de pe cruce

Bernardo Strozzi
Buna vestire
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Jan Steen
O companie plăcută

Salomon van Ruysdael
Sărbătoare de mai în faţa hanului
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Tintoretto
Pelerinii din Emmaüs

David Teniers cel tânăr
Chirurgul
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Bernardo Bellotto
Piaţa Senioriei la Florenţa

Claude le Lorrain
O vilă în câmpia romană
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Spectacol

ÎNGROPAȚI-MĂ PE DUPĂ PLINTĂ !
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 6/59, iunie 2011

Scris de Mirel VANCA

M-am dus la Teatrul Bulandra să văd această piesă la recomandarea lui
Nae Enescu. Am avut încredere în gusturile lui și nu m-am înșelat. Este o piesă
excelentă! La sfârșitul ei, m-am sculat din convingere în picioare ca să aplaud
și nu ”obligat” de ceilalți din sală, cum mi s-a întâmplat la alte spectacole.
Piesa este o dramatizare de Yuri Kordonsky după romanul cu același
nume al scriitorului rus Pavel Sanaev.
Romanul a fost scris în 1995, a devenit best-seller în 2007 (!), a fost
tradus în câteva limbi străine și a fost ecranizat de ruși. Yuri Kordonsky a avut,
în calitate de regizor, mai multe colaborări cu teatre din România, în special cu
Teatrul Bulandra. Dramatizarea romanului a făcut-o special pentru acest teatru
și special pentru Mariana Mihuț, interpreta rolului principal din piesă. Da,
susțin cu tărie, că Bunica, interpretată magistral de marea actriță, este eroul
principal al piesei și nu nepotul ei, Sașa, în vârstă de nouă ani, așa cum crede
Mariana Mihuţ
autorul. Bietul Sașa este un simplu obiect însuflețit pe care și-l dispută Bunica,
care l-a sechestrat, și mama lui.
Bunica este, în egală măsură, o forță a naturii și un caz patologic. Își ține sub papuc soțul și pe nepotul
ei, o ține la distanță pe fiica sa. Cu ce mijloace? Cu cele mai obișnuite, aflate în arsenalul tuturor femeilor
afurisite: cicăleală, amenințări, pedepse și insulte. Mai ales în ce privește insultele, este de o inventivitate și
de o grosolănie rare. Pe soțul său nu-l scoate din motan împuțit, pe nepot din secătură, idiot, cretin, bou etc,
pe fiică din ciumă și curvă. Cu toate astea, lasă impresia că îi iubește pe primii doi. Nu este foarte
convingătoare referitor la soț, dar nu lasă nici o îndoială cu privire la dragostea pe care i-o poartă celui mic
pe care pe lângă că îl jignește îl și chinue îngrozitor.
Nepotul este interpretat de Marian Râlea. Când l-am văzut, pe afiș, pe actorul de peste 50 de ani în
rolul unui copil de nouă ani, mi-a fost frică că voi asista la un experiment nefericit, din seria celor care au
loc în teatrele din zilele noastre. N-a fost așa. Experimentul s-a dovedit reușit. Încă de la primele replici ale
lui Marian Râlea, am scăpat din vedere că un actor matur este în rolul unui copil, în așa măsură a reușit el să
se confunde cu personajul căruia i-a dat viață pe scenă. Extraordinar! Ne-a adus în situația, pe noi
spectatorii, să compătimim alături de bietul copil și să dorim, din toată inima, ca el să reușească să i se
alăture mamei lui, de care Bunica îl ținea la distanță. Își iubea atât de mult mama încât dorea ca la moartea
lui, pe care Bunica i-o anunța prematură, să fie îngropat după plinta din camera ei ca s-o poată vedea mereu.
Mama Băiatului nu era nici ciumă și nici curvă. Își iubea copilul. Întâlnirile scurte dintre ea și fiul ei
sunt pline de duioșie. Dragostea pentru el i-a dat, în cele din urmă, puterea să-l răpească din casa bunicii și
să-l apere ca o leoaică atunci când bunicii au vrut să i-l ia din nou. Andrea Bibiri este foarte bună în rolul ei.
Bunicul, un fost mare actor, a devenit o figură destul de ștearsă, o marionetă în mâinile soției lui. Este
interpretat, convingător, de Claudiu Stănescu.
Yuri Kordonsky este, așa cum am mai spus, autorul dramatizării, dar el este și regizorul piesei. În ce
privește dramatizarea, reușită în ansamblul ei, îi putem reproșa lungimea prea mare a spectacolului în
întregul lui (aproape patru ore ) și lungimea excesivă a unor monologuri ale Bunicii, în special a celui din
final. Pentru regie, nota 10.
Scenografia, semnată de Nina Brumușilă, este interesantă și funcțională.
De ce este atât de bună piesa? Pentru că dramatizarea este reușită și pentru că romanul care a inspirat-o
și-a extras seva din viața reală, fiind, în mare măsură, autobiografic. Mi-a făcut plăcere să aflu că autorul
susține despre personajele sale același lucru pe care l-am susținut și eu depre personajele cărților mele, fără
să îl pastișez pe Sanaev, despre care am auzit, acum, prima dată: orice asemănare cu fapte și personaje reale
nu este deloc întâmplătoare. Numai natura poate ”născoci” un personaj sinistru ca cel al Bunicii.
Ce este de reținut din piesă:
1. Că există și iubiri atipice: Bunica își iubește nepotul deși îl persecută groaznic, iar acesta se
pare că o iubește și el pe ea; Bunica își iubește și soțul deși acesta îi dă, din când în când, câte
un pumn în nas, iar el își iubește soția, deși ea își face din el preș pe care își șterge încălțările
murdare.
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2. Că dragostea poate cooexista cu ura: Bunica își iubește cu disperare nepotul, dar își urăște
demențial fiica.
3. Că legăturile care se stabilesc între soț și soție pot fi atât de puternice încât să reziste în
atmosfera de iad pe care și-o fac unul altuia.

Andrea Bibiri şi Marian Râlea
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Noi despre noi

CUTUME PROFESIONALE VERSUS
TRĂINICIA PRIETENIEI
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 6/59, iunie 2011

Scris de Adrian POPA

Scrisoarea primită recent la Călugăreni, de la colegul şi prietenul Radu Stoian, mia prilejuit momente bune de reflecţie pe o temă care se pare că are darul să provoace
abordări subiective, funcţie de nivelul de percepţie, de cunoaşterea unor reguli ce
guvernează într-un anumit domeniu de activitate etc.
În anul 2004 (pe când eram redactor şef al revistei „Călugărenii lui Mihai Viteazul”), mi-a
apărut la editura EUROPA NOVA, cartea „Fii şi fiice ale comunei CĂLUGĂRENI”, o
„monografie scrisă şi prin biografii” (aşa cum suna subtitlu). Deşi cartea a fost bine
primită de publicul larg cititor (îndeosebi localnicii) şi de presa judeţeană, a stârnit şi
nemulţumiri, care aveau ca numitor comun aserţiunea : „Dar despre mine (sau, despre
ai mei) de ce nu ai scris ?”, sau „Despre noi de ce ai scris aşa de puţin ?”. Prieteni foarte
apropiaţi (şi chiar mai mult) m-au decăzut din gradul de rudenie care ne lega („Ce fel de
văr îmi eşti ?”). Era pentru prima dată când, respectând nişte reguli ale scrierii unei
monografii (importanţa socială a personjelor, nivelul lor de şcolire şi de afirmare în lume
etc.), am primit reculul nemulţumirii unora.
Mai recent, în septembrie 2010, am primit un al doile şoc : eram anunţat în scris de un
fost coleg de IMGB că rupe prietenia cu mine („deşi 40 de ani am fost prieteni”) pe
motivul că a constatat (după 13 ani) că în Monografia S.C. TURBO S.A. Bucureşti,
apărută cu prilejul împlinirii a 35 ani de la înfinţarea IMGB (UMGB) şi al cărui autor am
fost, am scris foarte puţin despre dânsul. Am încercat o explicaţie (nu pentru dânsul,
pentru că în astfel de situaţii, exponentul este orbit de propria-i argumentaţie, care
uneori frizează paranoia) într-un eseu intitulat „Vulnerabilitatea prieteniei”, în care
arătam că scrisesem aceea monografie „la comandă” (comandatarii, conducători ai
societăţii respective, fiind denigraţi şi înjuraţi de „omul nostru” cu toate prilejurile), că
totuşi funcţia de maistru-şef de atelier nu-i putea conferi atributele de „fac totum” pe
care şi le atribuia etc. (A rămas ca în gară !)
Iată că sunt confruntat din nou cu o situaţie cam de acelaşi fel. Pe scurt : Colegul
Radu Stoian, trimite redacţiei în 2011, un articol scris de dânsul „în mai 2010”, intitulat
„Participarea mecanicilor 61 la sesiunea de comunicări al celui de al 34 congres al
academiei româno – americane” (citatul păstrează întocmai ortografia şi acordurile
gramaticale din scrisoare).
După ce colegii mei din redacţie m-au consultat dacă materialul este publicabil, l-am
citit cu multă atenţie şi în consens cu ei, am decis că nu mai poate apare, fiind tardiv şi
abordând un subiect despre care s-a mai scris în revistă. Am recurs la „asumarea
răspunderii” şi i-am explicat personal chestiunea aceasta lui Radu, la ultima noastră
întâlnire de la Select.Urmare scrisorii primite recent de la Radu, constat că trebuie să
mai lămuresc câteva lucruri şi o fac bazându-mă pe înţelegerea unui „prieten apropiat”.
Faptul că Mirel Vanca ţi-a publicat articolul „Participarea grupei 573 la întâlnirea
mecanicilor 61, prilejuită de aniversarea a 45 ani dela terminarea facultăţii” a fost o
greşeală de management redacţional (sper ca prietenia mea cu Artemiu să nu sufere din
cauza asta : dacă unui prieten nu-i arăţi greşelile, eşti un prieten fals). Dacă aş fi fost
redactor şef în locul Corinei Firuţă – la vremea aceea – nu ţi-aş fi publicat materialul pe
cel puţin două temeiuri : tardiv şi greşit ideatic (ce-i aia „Participarea grupei ......”;
întâlnirile noastre anuale, cincinale etc. au un caracter unitar al promoţiei ; ce ar fi să
primim de la Nae Enescu un material intitulat „Participarea grupei 574 la întâlnirea ..din
2006”, la care el a fost singurul reprezentant !).
De altfel, trebuie să mărturisesc că în greşeala lui Mirel (de a face un hatâr unui coleg,
în detrimentul calităţii revistei), am căzut eu însumi când am acceptat publicarea
materialului tău „Alegeri parlamentare în România”, căruia redactorul şef i-a creat şi un
cadru de rubrică : „Cronică politică” (în nr. 1/2009). Nu numai că am fost de acord, dar
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l-am prelucrat, l-am periat, deşi admiterea în conţinutul revistei încălca toate cutumele :
revista e declarat apolitică, evenimentul era tratat mult mai pe larg şi mai competent în
presa centrală. Dar astea sunt slăbiciuni de coleg. Iartă-mă Doamne !
În ceeace priveşte modul în care Radu Gruia a polemizat pe tema empatiei, supărarea
ta (cvasi-singulară) dovedeşte că tu eşti într-adevăr un bun prieten. Nefăcând subiectul
răspunsului meu la scrisoarea ta, îmi văd de ale mele.
Acum mai sunt de lămurit două lucruri :
Primul, e legat de autoritatea plenară pe care ţi-o atribui atunci când dai sfaturi (de fapt,
ordine). Ne ceri imperativ :
- „publicarea articolului scris de subsemnatul în mai 2010 cu o notă ...în
care reproduci angajamentul meu de a scrie lunar pt. foaia de suflet” ;
- „împreună cu Nelu Calipso trebuie să discutaţi cu R.Gruia ca să
înţeleagă că este oportun să-şi ceară scuze faţă de R. Mihalcea”.
Ei bine, trebuie să-mi prezint pe scurt experienţa gazetărească (lăudăroşenie impusă,
dar necesară pentru ceeace vreau să spun în continuare : Am fost şi sunt redactor şef al
revistei „Călugărenii lui Mihai Viteazul”, am fost secretar general de redacţie al unei
publicaţii de istorie tematică şi cultură patriotică, patronată de dr. Josif Constantin
Drăgan, am fost redactor şef al revistei judeţene de cultură „Valahia” (Giurgiu) – în al
cărui colegiu de redacţie sunt, am colaborat la alte săptămânale („Naţiunea”, „Jurnal
giurgiuvean”), dar niciodată un patron nu a îndrăznit să-mi impună ce şi cum să scriu
în revistă. Era bunul simţ, respectul pentru deontologia de gazetar.
Al doilea este legat de trimiterea expresă la consultarea lui Nelu Calipso.
Noi îl stimăm ca preşedinte al asociaţiei noastre, îi recunoaştem calităţile manageriale în
funcţia pe care o are, meritele de mecena (pe lângă alţii) în organizarea întâlnirilor
noastre, drept pentru care îl consultăm în luarea unor decizii cu mai mare greutate,
unde discernământul său ne este de mare ajutor. Dar, bunul simţ care-l caracterizează
nu i-a permis să intervină în treburile redacţiei. De altfel, statutul nu-i acordă astfel de
atribute. La cererea noastră, ne-a dat sfaturi, pe care adesea le-am urmat. Dar atât !
Deşi nu sper (pe baza experienţelor anterioare) să fi fost suficient de convingător, eu
sunt dator să remarc marea diferenţă faţă de situaţiile anterioare amintite de mine,
drept pentru care îţi mulţumesc din suflet : tu îmi spui în încheierea epistolei tale că :
„pe tine niciodată nu mă voi supăra” şi la sfârşit, de-asupra semnăturii, „Cu drag, un
prieten apropiat”.
Iată că în relaţiile noastre colegiale a învins TRĂINICIA PRIETENIEI.
P.S. Iată că publicăm scrisoarea ta – aşa cum ne-ai sugerat – şi implicit satisfacem şi
imperativul că „trebuie să ajungă la Nelu Calipso”.
Dragă Adriane,
Intervenţia ta şi asumarea răspunderii pt. nepublicarea în foaia de suflet a articolului meu
„Participarea mecanicilor 61 la sesiunea de comunicări al celui de al 34 congres al
academiei româno – americane”, mi s-a părut hazardantă prin motivarea susţinută.
Argumentaţia ta, că despre acest eveniment s-a scris în foaia de suflet nu este
sustenabilă.
Corina Firuţă când era redactorul şef al foii de suflet a făcut acelaş lucru cu articolul scris
de mine „Participarea grupei 573 la întâlnirea mecanicilor 61, prilejuită de aniversarea a
45 ani dela terminarea facultăţii.
După ce Mirel Vanca a preluat funcţia de redactor şef al foii de suflet, a citit cu atenţie
articolul menţionat mai sus, l-a apreciat ca interesant şi l-a publicat.
Despre un eveniment mai deosebit pot fi scrise mai multe materiale.
Te rog să-ţi faci timp şi să citeşti articolul meu, deasemeni să reciteşti articolul scris de
Radu Gruia şi Corina Firuţă.
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Vei constata că ele se deosebesc fundamental, eu nu am repetat ceva care se regăseşte în
articolul celor doi, ca atare e cazul să-ţi schimbi opinia şi să pledezi ca întrunul din
numerele viitoare să fie printat articolul scris de subsemnatul în luna mai 2010.
Prin această reparaţie morală la adresa mea, vei câştiga un autor fervent, care lunar va
trimite redacţiei foii de suflet un articol. Radu Gruia a mai făcut o gafă, prin publicarea în
foaia de suflet a articolului „O replică. ....empatică”.
Atacul la adresa colegului Radu Mihalcea a fost violent şi nejustificat.
Criticile care i le-a făcut Nelu Calipso pt. comportamentul lipsit de etică a redactorului şef
R. Gruia sânt suficiente, astfel că nu mai este cazul să răscolesc şi eu acest subiect de
tristă amintire.
Ce propun pt. a îndrepta această stare de lucuri, care nu ne face cinste.
Publicarea articolului scris de subsemnatul în mai 2010 cu o notă din partea ta în care
reproduci angajamentul meu de a scrie lunar pt. foaia de suflet.
Împreună cu Nelu Calipso trebuie să discutaţi cu R. Gruia ca să înţeleagă că este oportun
să-şi ceară scuze faţă de R. Mihalcea cu privire la publicarea inoportună a articolului, care
a pricinuit atâtea probleme.
Îmi aduc aminte cu plăcere şi admiraţie de articolul publicat de tine cu titlu „Penitenţe”,
articol care l-a determinat pe R. Mihalcea să revină şi să scrie din nou pt. foaia de suflet.
Prezenta scrisoare trebuie să ajungă şi la Nelu Calipso, pt. ca împreună să judecaţi
constructiv propunerile subsemnatului.
Ajungerea la o concluzie favorabilă prieteniei mecanicilor 61 şi recuperarea a doi autori
statornici pt. revista foaia de suflet, trebuie să fie obiectivul vostru.
Adriane înainte de a încheia epistola (care poţi să o publici în foaia de suflet, dacă o
găseşti oportună), îţi reamintesc că pe tine niciodată, eu nu mă voi supăra. Din partea mea
vei avea tot concursul pt. a rezolva orice problemă ce ţine de asociaţia mecanicilor 61 şi nu
numai.
Te rog să-i transmiţi bunei tale soţii Lucii, sărutări de mâini şi respectele mele.
Cu drag, un prieten apropiat,
Radu Stoian
31 mai 2011
N.a. „Epistola” este reprodusă „literă cu literă”, astfel încât orice greşeală de punctuaţie,
de acord etc. (dacă există vreuna’) nu aparţine redacţiei, care păstrează originalul.
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