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Foaie de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61,MECANICĂ”

În loc de Marţi…..

Revelionul 2016 al
Mecanicilor ’61

Sursa : MECANICII’61. An 12, # 115, ianuarie 2016 EE

Adrian POPA

Din motive lesne de înțeles, în decembrie 2015, întîlnirea lunară tradițională a fost suprimată și
suplinită (modest spus!) de Revelionul Mecanicilor ’61, organizat la Hotel Philoxenia din Eforie Nord,
de colegul nostru Constantin Dumitru, alias Calypso, nu fiindcă-i președintele asociației noastre, ci
fiindcă așa-i el!
Nu există îndoială că a fost Revelionul Mecanicilor ’61, deoarece dintre cei treizeci de
participanți (aranjați de amfitrion la trei mese circulare de câte zece persoane fiecare), optsprezece
eram noi (nouă absolvenți cu perechile lor: trei m.u.s-iști, adică Vasile Gheorghe cu Gabi a lui, Dan
Ștefănescu cu Anda și Gigica Sorescu cu Aurel al ei, doi țucălari, adică boss-ul Constantin Dumitru
cu Coca – Marea Doamnă a evenimentului și Radu Stoian cu Maria lui, doi TCM-iști, adică Nelu
Stănescu și Adrian Popa, cu Lucicile lor, apoi – ca cel mai aprig apărător al mașin-termiștilor –
Stănelu Bone cu Adeluța, amfitrionii superbelor noastre agape, revelioane și croazierei de neuitat pe
Dunăre și – ultimul la rînd, dar nu în ultimul rând - „aviatorul” nostru, profesor universitar dr. ing.
Nae Enescu cu Mihaela lui, fără să punem la socoteală faptul că au fost prezenți încă patru (doi în
ultima zi) membri activi ai asociației noastre: Ștefan și Nina Dumitru, Maria și CD-junior, deci
indubitabil, eram majoritari.
Iată de ce ne-am obrăznicit și – având în spate aprobarea și încurajarea amfitrionului – am
făcut totul pe voia noastră.
Ajunși joi, 30 decembrie – în jurul prânzului – ne-am cazat în conforabilele camere ale
Hotelului Philoxenia (unii chiar după preferințe, fără supărarea altora), după care îmbrățișările de
bună-vedere, falseturile de „ce bine arăți!” etc, s-au bifat pe cronologia protocolului, putându-se
trece la „mangiare”, treabă pe care am repetat-o de șapte ori în acest sejur de patru zile și trei
nopți, că la sfârșit nu mai vreai să auzi (sau să visezi) de friptură, sarmale etc. Singurul lucru, care nu
ne-a făcut niciodată greață a fost vinul: cel alb, dar mai ales cel roșu. Amatorii de tării nu au avut nici
ei a se plânge – trebuia doar să știi a răspunde la întrebarea: fiartă sau rece?
Așa stând lucrurile, propun să nu mai pomenim de bucate, care-au fost pe săturate și bine
gătite toate (meritul fiind al bucătăresei, ce a dovedit un înalt profesionalism).
Seara zilei în care am sosit, deși încheia o călătorie de aproximativ 250 km, pe autostradă cu
denivelări, ce se traduceau în zdruncinături anti-ațipire, compensate cu milostenie și marea-I
bunătate de către Dumnezeu prin soarele superb ce ne-a însoțit pe tot parcursul, a dat tăria unora să
facă mici promenade pe faleză.
A doua zi, după micul dejun, mult mai mulți au avut de satisfăcut curiozități legate de
„mărfuri confiscate”, pe care le mai vând cele două magazine din „Centru”. În afară de disputa
șahistă dintre Bonelu și Radu Stoian, nu s-au mai manifestat ambâțuri sportive.
Ceeace se întâmpla în timpul meselor, în prolonge-urile acestora, nu a bucurat în mod egal
mesenii celor trei „cercuri”. Cei „de la televizor” (cei mai invidiați de „restul lumii”) au beneficiat de
interminabila suită de bancuri, spuse - fără pauze de respirație - de inepuizabilul ing. Dan Mateescu.
Cei din „inelul central” – supravegheați autoritar de amfitrion, nu se puteau exprima prea comod.
Doar virtutea vârstei și notorietatea profesională i-au dat posibilitatea domnului prof. dr. Șerban
Popescu să aibă intervenții memorabile pe teme diverse: de la cum știa Europa Liberă când a făcut pe
el Chivu Stoica, până la reconsiderarea Bibliei, prin cele 84 de evanghelii pe care le pregătește pentru
tipar.
„Cei de al margine” au avut combatanți ce s-au angajat în dezbateri pe teme diverse: de la diete
impuse de grupa de sânge, până la ambițiile bărbătești ale lui Alexandru Ioan Cuza. Moderatorul de
aici – în persoana lui Stănelu Bone – a fost bine susținut de Alexandru Blaga și Radu Stoian.
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Spațiul temporal dintre ani nu poate fi considerat doar o masă (cină) ca oricare alta. Așa că nu vom
vorbi de îngurgitarea aleselor bucate în noaptea aceea (de pe la 9 p.m./2015 până la 3 a.m. din 2016 –
prima zi a anului).
În vecinătatea orei 24 (din 2015) sau a orei 0 (din 2016) toată lumea era cu ochii pe televizor să
numere ultimile zece secunde ale Anului care se termina. Nici o urmă de tristețe. Toată lumea se
bucura. Avantaj (vorba lui Tomiță Caragiu): Căcăciosul ăsta Nou de 2016! Așa e-n viață!
În general, se pupau partenerul cu partenera, partenera cu partenerul.......În rest, păstrăm discreția
cuvenită.
După ce s-au astâmpărat lucrurile, deci în prima oră a primei zile din noul an, ne-au călcat
colindătorii: trei hăldăi, dintre care unul, cu voce țipătoare de surd, îi „înjura politicos” pe toți cei de
pe la mese (în ordinea: „ăi de la televizor”, „inelul central” și „ăi de la margine”) și încă doi cu bâzu
(„Ia mai mânați măi flăcăi! Hăi, hăi!”).
De când cu lupta asta acerbă împotriva corupției, n-am văzut vreun mesean să-i blagoslovească cu
vreun ban!
Bag seamă că n-am nimerit a zice pe placul celora de pe la mese. Așa-i în viață!
Și veni și prima zi din Noul An, zi cu soare, cu vreme superbă de făcut o baie-n mare (daca-i mai
avea mintea de nebun din anii de studenție).
La ora 1100 a.m., furăm convocați la mic dejun. De-ar vedea englezii ce-nseamnă la noi breakfeast ar
păli de rușine. Apăi eu mi-am făcut norma pe o lună cu „ciorbă de burtă” (dreasă cu toate cele)
numai în trei zile de Philoxenia. Masa a fost servită în acordurile celebrului concert transmis de la
Viena.
După masa asta „frugală”, m-am lipit de un grup care a luat cunoștință de noua faleză a
stațiunii și – de sus, de pe promenadă – de plaja mult mărită, plajă ce era amenințată de dispariție.
Lucrarea a fost angajată de o firmă olandeză și ceeace au realizat până acum este formidabil (Dă
Doamne să sfârșească conform proiect!). Cu îndiguiri în mare au obligat nisipul adus de valuri să
rămână pe plajă (cu metoda asta ei au răpit mării – la ei acasă – mii de hectare de teren). În ceea ce
privește faleza („promenada”), noi ăștia mai vechi, ne amintim că mai exista una – decalată ca
altitudine – pe coasta malului. De aceea își va aminti cineva? Sau o lăsăm uitată și dată paraginii, cum
e acum?
Și fiindcă veni vorba: Își mai amintește cineva – dintre personalitățile cu putere de decizie
ale localității – că actualul bulevard Ovidiu era prin anii ’70 „Aleea trandafirilor” (de la Băile GRAND
până la Debarcader) și era socotit pe vremea aceea cel mai frumos bulevard dintr-un oraș de
provincie? O tempora!
Absolvenții Promoției ’61 Mecanică au fost cei mai docili în respectarea programului întrucât
aveau Adunarea Generală a Asociației în prima zi a Noului An, cu o oră înaintea mesei festive a serii.
S-a remarcat faptul că la această ședință se consemna prezența tuturor participanților la revelion și
însuși Consiliul Director era de față în majoritatea componenței sale: Constantin DUMITRU –
președinte, Adrian POPA – vicepreședinte și profesor universitar dr. ing. Nicolae ENESCU –
membru.
După dezbateri interesante, s-au luat decizii votate în unanimitate privind desemnarea
„Colegului anului” și premiilor pentru „Cele mai de seamă isprăvi ale membrilor Asociației Promoției
’61 Mecanică”.
Hotărârile – unanim aprobate – au fost aduse la cunoștința plenului participanților în timpul
cinei festive de Sfântul Vasile.
Aceasta a început la scurt timp, fiind invitați mai întâi să admirăm – prezentat pe o tavă
imensă expusă pe o măsuță în mijlocul restaurantului – un curcan de 16 kg, artistic rumenit, care
după ce a fost vedetă preț de vreo zece minute, a fost ciopârțit și porționat pentru a ajunge în
farfuriile noastre. Momentele festive din pauzele din timpul cinei au debutat cu orațiile de Sfântul
Vasile pentru cei doi sărbătoriți onomastic, ai noștri: Coca Vasilica Dumitru și Vasile Gheorghe. Ca
starea de emoție să fie de durată, s-a cântat pentru fiecare în parte „Mulți ani trăiască!” și „La multi
ani cu sănătate!”, apoi au urmat îmbrățișările, pupăturile și urările la „ureche” cu cei doi sărbătoriți.
Următoarea intervenție a fost a colindătorilor cu „Plugușorul” din seara trecută, care –
având ceva de adăugat la ediția „dintâi” - au cerut permisiunea să reia câteva strofe și să mai adauge
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câte ceva, fiindcă sosiseră de la București, C.D. Junior cu prietena și Maria. Adendumul la „Plugușor”
– apreciat ca fiind la obiect - a fost primit cu vii aplauze.
S-au anunțat apoi deciziile (hotărâri unanime) ale Adunării Generale a Asociației. A fost
anunțat mai întâi tradiționalul premiu de „Coleg al anului”. Pentru 2015, au fost desemnați ex-equo
doi dintre ai noștri: Nicu Suruceanu (sau Sourou), pentru prodigioasa strădanie de a asigura lună de
lună materialele pentru rubrica subînțeleasă a fi „Plimbări și comentarii în muzee, colecții de artă din
Franța și nu numai” şi Radu Gruia – la a doua încoronare de „coleg al anului” – pentru neobosita
strădanie de a ține în viață „Revista Mecanicii ’61”, cu toate vicisitudinele provenite din criza de
autori de materiale, pe care el a plâns-o public – fără ecou până acum – cu speranța născută la
Philoxenia (pentru cei ce am fost acolo) că va fi altfel în anul care vine. Anunțarea premiului de
„Coleg al anului” a fost făcută de Adrian Popa, în calitatea sa de coleg al Promoției, ales în
unanimitate – ca atare - la Agapa Semicentenară din 2011.
A doua categorie de premii a fost aceea de „Cele mai bune isprăvi ale membrilor Asociației
Mecanicii ’61”.
Premiul cel mare a fost acordat în unanimitate domnișoarei Maria DUMITRU, pentru
obținerea unei burse la Facultatea de Management Turistic din Lucerna, Elveția, după trei teste
edificatoare (două în București şi unul la Ambasada României din Amsterdam) şi pentru succesul din
ultima zi a lui 2015, când luând examenul a devenit posesoarea carnetului de conducere auto.
Premiul special a fost acordat colegului Mirel VANCA, pentru cel de al şaptelea său roman
publicat în 2015 şi care-i măreşte şansele de intrare în Uniunea Scriitorilor (pentru a convinge cât de
meritat e premiul, într-unul din numerele viitoare ale revistei, vom putea citi o cronică asupra operei
colegului nostru).
Promoția ’61 Mecanică, prin segmentul ei prezent la Philoxenia, nu a uitat să mulțumească
celor ce ne-au făcut zilele cât mai plăcute la Eforie Nord, ceea ce a întărit urările din Plugușor. Ceea
ce se poate reproșa acestor seri de plăcute petreceri, este faptul că – față de alte dăți – mișcarea
corală și prezența pe ringul de dans n-au fost la înălțimea edițiilor precedente (deși muzica a fost de
mare calitate). Ce să-i faci?! Bătrânețea își spune cuvântul! Și cum toate plăcerile sunt scurte, a venit
momentul micului dejun din 2 ianuarie a.c., când mai tuturor le cam stătea mâncarea în gât cu gândul
la despărțire (mie, nu la ciorba de burtă!)
Unii deja coborâseră bagajele! Se grăbeau sau voiau să scurteze momentul despărțirii?
Și uite că trecem în istoria Promoției ’61 Mecanică încă o ispravă semnată CALYPSO !!

S-au bucurat împreună de Revelion :
MECANICI’61: Adelina şi Stănel BONE , Coca, Nina, Maria şi Constantin (Nelu), Ştefan, Constantin (Jr)
DUMITRU, Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU, Gabi şi Vali GHEORGHE, Lucica şi
Adrian POPA, Lucia şi Ionel STĂNESCU, Gigi SORESCU şi Aurel OŢEL, , Maria
APOSTOLESCU şi Radu STOIAN, Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU.
INVITAŢI

: Fam. Florina şi Alexandru BLAGA, Fam. Florina şi Ion MATEI, Fam. Dan şi Emilia
MATEESCU, Fam. Olga UNGUREANU şi Tiberiu Nicolae BALABAN
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PLUGUŞOR 2016
al Mecanicilor ’61 - IPB
Aho, aho, prieteni - fraţi,
Stați un pic şi m-ascultaţi!
(Puteți chiar să mestecaţi).
A plecat mai an
Matrozul Traian
Ce a-nvrăjbit bine
Țara, s-o termine.
Noi, în ciuda lui,
Slujim Binelui
Ne-ntâlnim cu drag
Cu An Nou în prag.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Primul domn și marea doamnă
De ani buni mereu ne cheamă,
Ca la noaptea dintre ani
Să le fim statornici fani.
Coca dragă, Nelu drag
Noi răspundem cu mult drag!
Cunoscând bine temeiul:
Ţine-i Doamne obiceiul!
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
(* a nu se confunda cu „District of Columbia” !)

Moşu’ DC*
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Ștefan și cu Nina lui
Face cinste neamului
Au valori – mii de carate:
Maria și al său frate.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
La final de cursă lungă,
Cu BAC-ul o să ajungă
La Lucerna bursieră
Cu permis la butonieră.
Marie, cu-a ta silință
Meriți tot, cu prisosință.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Și C.D.-ul, domnişorul
Duce chiar de-acuma dorul
Unor vacanțe plăcute,
Că acum aşa-s făcute
Treburile ce le are
Că nu ştie să se-mpartă:
Manager, şcoală şi fată.
Și cum e băiat subțire
Și politicos din fire,
N-a venit cu mâna goală,
Cum e și ficior de fală,
A adus şi ne-o arată
O mult prea frumoasă fată,
Ce Mădălina o cheamă;
Studentă economistă
Pe o temă țărănistă.
Nelule de-o fi şi-o fi
Să te-nsoțim a nunti,
Să ne spui din timp oricum
S-apuc să-mi fac un costum.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Nelu şi Lucica lui,
Muțenia grupului,
A-nceput să mai vorbească.
Chiar o să ne dojenească!
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!

Prof. Matei, biochimistul
Pedagog tip – altruistul,
În doamna Florina are,
Ca doctor, un sprijin mare.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Domnul profesor Popescu,
Mândru de sufixul „escu”
Biblia răstălmăceşte,
Evanghelii născocește
Că te miri cum să mai poată
Malpraxis-ul să-l combată.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Vioricăi Mavrodin
Să-i dea Domnul cer senin
Tot sezonul de la anul,
Clienți bogați cu toptanul,
Că tu pricepută eşti
Pe toți să îi fericeşti.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Gheorghe Gabi și Vasile
Trăiesc fericite zile.
Au copiii aranjați
Cu nepoții-astâmpărați.
Dă-le Doamne sănătate!
Că în rest le-or duce toate.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Aurelu și Gigica
Muncesc încă, lăsând frica.
Mai ales, Boboaca noastră
Vrea – parcă - să depășească
Recorduri înregistrate
Ca vechime-n unitate.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Mihaela și prof.Nae
Fac un cuplu de te-ndoaie
Nu numai de dans vorbesc,
Ci de modul tineresc
În care păşesc prin ani
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Să bage boala-n dusmani!
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Anda și Dan Ștefănescu
Nu-ncalcă nicicum firescu’
Nu se miră de nimic,
Se bucură câte-un pic.
Lucrurile-s clare, certe:
El pe snooker, ea – concerte.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Inginerul Mateescu
La spus bancuri e maestru.
Și-are-o doamnă, bunătate.
De n-ar sta tot lângă ea
Nici c-ar mai pune perdea
La bancuri mai deocheate.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Bonelu şi cu Adela
Nelipsiți în orice an,
Crezi că-s cu gazdele neam.
De-am veni mai des cu ei
Ne-am bate ca nişte zmei
Pe multiple, ample teme
De la Newton la embleme.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Radu și Maria lui,
Mulțumită Domnului,
Bat țara în lung și lat
Și-au un suflet încărcat
De frumoase amintiri.
Dă-le Doamne împliniri!
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Familia Ungureanu!
Uite că veni și anu’
Când vă înfiarâm noi.
De-om fi companioni de soi
Numai dânșii or să spună.
Dacă NU, „La noapte bună!”
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!

Alde Blaga, bată-i vina
(Că ei fură-aici pricina)
Se lipiră-aici la mare,
Precum marca de scrisoare.
Se bagă printre noi chiar
Când ne întâlnim lunar.
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
În ceea ce ne privește
(E vorba de alde Popa)
Dumnezeu ne ocrotește.
Ne-am făcut și acum planul:
Vom fi cu voi și la anul!
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Să nu uităm ca atare
Cine ne făcu mâncare.
Adriana – tiza mea,
Anca, Dana și Maria,
Săruta-le-aș cu tot dragul
Când va trece Anul pragul!
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
Și nu în ultimul rând,
Avem încă un bun gând
Pentru cei ce-au fost cu noi
În anii ce au trecut.
Fie sănătoși, vioi
Și-un An Nou cât mai plăcut!
Ia mai mânaţi măi flăcăi,
Hăi, hăi!!
La anu’ şi la mulți ani!
Urători:
Autor şi Urător ŞEF : Adrian Popa,
Ajutoare hăi-hăi : Constantin Dumitru şi
Alexandru Blaga
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Surprinse de: Nina DUMITRU, Gabi VASILE,
Anda ŞTEFĂNESCU şi Nae ENESCU
Prelucrări şi titrări: Radu GRUIA
12/31/2015 Ora 9.02 PM.Mis-en-place. Dna. Ungureanu şi Dnul. Balaban
intreprind o „recunoaştere” !

La fel şi amfitrionul, care desigur, face ultima „inspecţie” !
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Bufetul suedez

Ora 9.09 PM. Invitaţii încep „descoperirea” surprizelor pregătite de amfitrion.

10

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

Amfitrionul întâmpină oaspeţii ; aici familia Bone

Ora 9.20 PM; familia Stănescu.
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Ora 9.20PM Familile Gheorghe şi Enescu

Ora 9.23 Familiile Mateescu şi Matei
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Ora 9.30 PM. Doamnelel Florina Mateescu ,
Coca şi Nina Dumitru

Ora 9.31 PM. Luci Popa, Adelina Bone, fam. Blaga,
dna. Ungureanu şi dnl. Balaban, care răsfoieşte nr. 114 al prezentei.
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Ora 9.35 PM.Coca-Vasilica Dumitru. autentică şi tenace !

Ora 9.40 PM. Gigi Sorescu, Calypso, Aurel Oţel
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Ora 9.30 PM. Ştefan Dumitru, Dr. Şerban Popescu

Ora 9.45. Calypso, Maria Apostolescu , Radu Stoian
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Ora 10.31 PM. Grupul de MECANICI’61, care s-au cam plictisit de
atîtea poze ! Ajunge una pe copertă !

1/1/ 2016, Ora 12.21 AM. Urătorii… la lucru:
PLUGUŞOR 2016 al Mecanicilor ’61, IPB
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12/31/2015 0ra 9.37 Nelu şi Ştefan Dumitru, Viorica Mavrodin-Managerul Philoxenia

1/1/2016 Ora 7.28PM . Constantin Dumitru II
Just like in the USA !
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1/1/2016 Ora 9.47PM. 3 Generaţii: Maria Dumitru ,..Moşu’DC (şi) bunic virtual !

1/1/2016 Ora 11.47AM. Coca şi Nelu Dumitru, „autorii” evenimentului !
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1/1/2016.Ora 7.29PM. Adunare generală. Gîndul te
poartă la marele Constantin....Brâncuş !

1/1/2016.Ora 9.34PM. la mulţi ani Sfinţilor Vasile !
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1/1/2016. Anunţarea premiilor MECANICII’61
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12/31/2015 Ora 3.56PM. Poanta cu vremea: MASCAŢII !

1/1/2016.Ora 12.02 AM. Tortul…de Gală ! ( Al Sf. Vasile !)
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Splendeurs et Misères,
Images de la Prostitution
Sursa: MECANICII’61, An 12, # 115, ianuarie 2016 EE

Nicu SURUCEANU
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Continuare
Sursa: MECANICII’61, AN 12, # 115, ianuarie 2016 EE

Corina FIRUŢĂ

Am dat acest titlu articolului, pentru că așa se întâmplă în viață – unele
lucruri vin în legătură și în continuare față de altele. Vă povesteam data
trecută despre albumul ”Costumul popular femeiesc din Suceava”. Ei bine,
în timp ce lucram la acel album, am primit un email de la V.R. - un suedez,
fost român, stabilit acum în Franța. Ne întreba dacă editura noastră este
dispusă să-i tipărească o carte și ne trimitea atașată, în pdf, acea carte. Noi,
editurile, nu prea răspundem la astfel de cereri, pentru că primim o mulțime
în fiecare an. Dar omul a spus că are tipărit de noi, ”Dicționarul Etimologic”

al lui Vinereanu. Și atunci, de curiozitate, am deschis pdf-ul și am dat de
cartea ”MIORIȚA – Izvorul nemuririi”.
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Mi-a plăcut stilul autorului și ceea ce spunea în primele pagini. I-am
răspuns că editura este foarte ocupată momentan, dar că mimai spus că
pentru perioada următoare fondurile noastre sunt programate, ceea ce este
foarte adevărat, pentru că noi avem în vedere în fiecare an, albumele

România și București și altceva nu ne permitem pe banii noștri. A răspuns
că își poate plăti tipărirea cărții, dar dorește desfacerea în librăriile din
România.
O lună mai tîrziu citeam serios Miorița. Articolul acesta s-ar fi putut intitula
și Revelion 2016, pentru că asta făceam eu în noaptea de revelion, citeam!
Pe la pag. 37 am dat de capitolul din care vă redau fragmentul de mai jos.
Între timp autorul ne-a spus că a terminat litere, pe limbă germană, la
Timișoara, apoi Istoria concepțiilor religioase, în Suedia. Cartea a scris-o în
suedeză (ulterior ne-a trimis și originalul), și acum a tradus-o în română.
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Este un tratat de 350 de pagini. Nu știam cât de controversată este Miorița.
Și eu gândeam ca Sadoveanu, că este vorba de un omor între trei ciobani, în
care moartea este transfigurată poetic. Numeroși ”oameni de cultură”,
precum Patapievici, datorită Mioriței, îi cataloghează pe români ca lași, alții
vorbesc despre tristețea genetică a poporului român. VR protestează

vehement, susținând că poemul este un mit de valoare universală (se
bazează și pe părerea unor teoreticieni occidentali), cu origini în preistorie.
Vi se pare exagerat? Dar nu uitați că poemul Ghilgameș, al sumerienilor,
este datat 2800 î.Chr. Iar plăcuțele din civilizația Turdaș, găsite la noi în
țară, sunt datate cu 1000 de ani înainte (3800 î.Chr.) și sunt scrijelite cu
litere asemănătoare. Decopertarea de peste 100 ha făcută anul trecut,cu
ocazia construirii șoselei Deva-Sibiu, este atribuită civilizației Turdaș.
Pigmentul cu care se vopseau vasele în civiliația Cucuteni (5500 î.Chr. –
3300 î.Chr) ne este încă necunoscut, ca și aliajul cuiului dacic, care nu
ruginește. Putem aminti, tot pe teritoriul Romîniei, civilizația Hamangia
(4000 î.Chr.-2000 î. Chr) cu celebra sculptură a Gânditorului și încă altele.
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VR susține că nici vorbă de vreo crimă în Miorița! Analizează peste 900 de
variante culese și tipărite, din toate provinciile locuite de români în țară și în
vecinătate. Mai multe nu vă spun. Citiți textul de mai jos (cap. 14) și cine va
fi interesat de subiect, va putea cumpăra cartea, foarte curând, la un preț
mic – zic eu, (cca 30 lei – hârtie cretată, carte legată, copertă scoarță),
pentru că autorul a suportat tipografia. Menționez că autorul interzice
preluarea vreunor fragmente, dar eu sper că nu va da peste revista noastră
și apoi, a afirmat că pe mine nu se poate supăra!!! (I-am făcut, fără
menajamente,unele corecturi privind aspecte gramaticale și cuvinte, pentru
că vorbește multe limbi, începând cu româna, dar nu mai locuiește de peste
30 de ani în România.)
”Voi trata zece întrebări și încerc să justific de ce sunt necesare:
1. Uciderea ciobanului este motivată juridic sau religios?
– Trebuie să știm dacă acțiunea ciobanilor are un temei juridic sau religios.
Fără un răspuns clar la această întrebare nu putem ști care este cauza și
scopul uciderii, nici despre ce este vorba în text și nici să pricepem
atitudinea ciobanului. Această întrebare se discutată în capitolele 4 și 5.
2. Ce înseamnă unele cuvinte și expresii nefirești, ciudate?
– Sunt mai multe cuvinte și expresii ce par nefirești. Este important să știm
ce înțeles au. E necesar să analizăm textul variantelor din perspectiva
filologiei și a altor ramuri ale științei religiilor, pentru a explica unele cuvinte
importante, metafore și alegorii, pe care cercetarea anterioară le-a înțeles
cum le-a înțeles. Aceasta se discută în capitolul 6.
3. Ce înseamnă proveniența ciobanilor din diferite regiuni, frăția lor și ce e cu
fratele străin?
– Textele conțin date contradictorii cum că ciobanii, provin din diferite
regiuni, totuși sunt frați. Frați sau veri primari, și cu toate acestea unul din
ei e străin. Este important să clarificăm dacă acest lucru e lipsit de logică
sau are vreun înțeles special. Asta se vede în capitolul 7.
4. Uciderea este un rit sângeros care a avut loc în realitate, o dramă rituală,
sau e altceva? Și ce fel de etică au ciobanii?
– Trebuie să știm dacă poemul prezintă un omor ritual adevărat, o
reprezentare teatrală cu caracter liturgic sau ceva ce se petrece numai în
psihicul ciobanului. Fără să știm ce fel de acțiune este și ce rol are ciobanul
acolo, în ce situație este și despre ce e vorba, nu putem înțelege atitudinea și
răspunsul lui – și nici mesajul Mioriței. Asta se discută în capitolele 8, 9 și
10. Principiile etice care determină acțiunile ciobanilor sunt explicate în
capitolul 11.
5. Care este rolul mamei ciobanului?
– Perspectiva genului nu s-a mai discutat până acum. Mama ciobanului a
fost socotită ca un adaos târziu și nesemnificativ, ce nu era nevoie să fie
analizat. Trebuie să studiem rolul ei pentru a înțelege deosebirea dintre
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concepția despre lume a bărbaților și a femeilor, și urmările omorului asupra
raportului de forțe sociale. Asta comentez în capitolul 12.
6. Animalele sunt animale adevărate sau fabuloase? Ce simbolizează?
– Trebuie clarificat dacă oile, mieluța și câinele sunt animale adevărate sau
fabuloase și ce rost au acolo. Dacă sunt fabuloase, trebuie să știm ce pot
simboliza. Vom vedea în capitolul 13.
7. Cine este sora soarelui, mândra crăiasă a lumii mireasă, fata de crai, fata
de maior sau fata frumoasă pe munte, cu care se însoară ciobanul?
– Ca să înțelegem nunta cosmică, este important să știm dacă sora soarelui,
mândra crăiasă sau fata de crai sunt cuvinte care înlocuiesc - moartea, cum
s-a crezut până acum, sau sunt metafore care înseamnă altceva. Trebuie să
știm cine este fata de maior sau fata frumoasă din alte variante, dacă
aceasta e o fată în carne și oase sau cine este. Fără să știm asta, nu putem
înțelege nici rolul ei, nici al celorlalte echivalente ale ei din variante și nici ce
vrea ciobanul. Asta se discută în capitolele 14 și 15.
8. Ce vrea să spună ciobanul cu alegoria morții și nunții sale?
– Alegoria morții și nunții a stârnit controverse printre cercetători. Unele
interpretări au confecționat un portret jignitor al caracterului românilor,
ceea ce pe bună dreptate a provocat indignarea tuturor. Analiza mea oferă o
interpretare din perspectiva științei religiilor, pune Mioriţa într-o cu totul altă
lumină, iar ciobanul printre celebrități ale culturii universale. Discuția
aceasta are loc în capitolele 16-20.
9. În ce fel au modificat tradiția, textele?
– Transmiterea pe cale orală a dus la o mare diversitate de variante. Trebuie
să știm în ce măsură acestea conțin date mai mult sau mai puțin autentice și
improvizații ulterioare. Acest lucru se discută pe tot parcursul analizei și se
încheie în capitolul 21.
10. Ce elemente sunt în text pentru a putea data crearea poeziei?
– Pentru a înțelege mai bine conținutul Mioriței și mesajul ciobanului este de
mare folos să știm ce aspecte sociale sau religioase și ce vremuri istorice
sunt oglindite în text. Toate datele concrete din metafore și alegorii au de
bună seamă o legătură directă cu societatea care a creat Miorița și deci pot
face posibilă o datare relativă a compunerii poeziei. Discuția aceasta revine
pe tot parcursul și se încheie în capitolul 22.”
Cartea prezintă și zeci de fotografii, din care anexăm câteva.
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A plecat şi

Victor Pachiu....

Sursa: MECANICII’61, An 12, # 115, ianuarie 2016 EE,

Adrian POPA

IN MEMORIAM

Deși mai puțin prezent la întâlnirile noastre, Victor a fost unul dintre cei
care au iubit mult asociația noastră, respectiv Promoția ’61 Mecanică.
Dovadă faptul că-și plătea la zi cotizația, pentru care o întâlnea pe Rodica
Nicolescu, având întotdeauna grijă să o întrebe ce coleg este în suferință, cu
ce poate să-l ajute pe unul, pe altul (sponsoriza la modul discret – secretul
fiind numai al lor, adică al lui Victor și al Rodicăi – participarea unora dintre
colegi la unele întâlniri de-ale noastre, inclusiv revelioane).
Victor și-a luat la revedere de la lumea aceasta pe neașteptate (chiar pentru
el), în dimineața zilei de 21 decembrie (în jurul orei 800), ca urmare a unui
infarct. Doar pe 15 decembrie trecut vorbise cu Rodica la telefon, căreia i-a
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mulțumit pentru ultimile trei numere ale revistei noastre, pe care aceasta i
le trimisese prin poștă, spunându-i că intenționează să meargă de sărbători
la sora lui și la neamuri în Gorj și apoi pentru Anul Nou la prieteni în Viena.
De abia împlinise 76 de ani.
Victor – oltean de origine – era născut în comuna Bengești, județul Gorj, la
15 octombrie 1939, în familia Nicolae și Elisabeta Pachiu (ulterior, părinții sau mutat în București); tatăl era funcționar, iar mama casnică.
Primele patru clase le-a făcut la Școala Andronache, iar cele trei clase
gimnaziale la Școala „Ion Maiorescu”. Și-a continuat studiile la Liceul
„Dimitrie Cantemir” din București.
A intrat la Institutul Politehnic din București în 1956, fiind coleg cu
majoritatea dintre noi pe parcursul celor cinci ani fabuloși: 1956 – 1961.
În perioada studenției, fiind vecini în cartier (familia Pachiu locuia pe
str. Făinari, iar părinții Rodicăi pe str. Radu de la Afumați), Rodica și Victor
se întâlneau adesea pe drumul spre Polizu. Au făcut parte din echipa de
dansuri a institutului (sau facultății), instructor fiindu-le un coleg de
facultate din anii mai mari, azi distinsul profesor dr. ing. Ion Sandu.
Un detaliu, care dezvăluie caracterul colegului nostru Victor Pachiu,
este de la ultima ședință a U.T.M. de la finele facultății, când organele de
conducere hotărâseră ridicarea unor sancțiuni primite în ultimul an. Dintre
toți în cauză, numai Rodicăi Nicolescu nu i s-a ridicat sancțiunea (primită
pentru o discutabilă absență de la practica din vara anterioară) pe motiv că
părinții fuseseră excluși din partid (Fals! Numai tatăl fusese membru de
partid și – întradevăr – exclus). Singurul care s-a ridicat, spunând că nu e
drept – față de rezultatele la învățătură, de comportamentul general al
colegei noastre - să nu i se ridice și ei sancțiunea a fost Victor. ECCE
HOMO!
După terminarea facultății, Victor Pachiu și-a făcut stagiaratul și chiar mai
mult (18.05.1961 – 30.05.1966) la Uzinele „Timpuri Noi”, fiind coleg cu mulți
absolvenți ai Promoției ’61 Mecanică. Ca inginer – a avut responsabilitatea
asimilarii motoarelor pentru compresoarele de la firma INGERSOLL RAND.
În perioada 01.06.1966 – 28.11.1970 a fost inginer principal la ISCE TehnoImport – Export.
În perioada 28.11.1970 – 01.09.1971 a lucrat ca inginer principal la
Ministerul Comerțului Exterior.
A revenit la ISCE Tehno-Import – Export ca inginer (01.09.1971 –
01.11.1980), apoi director adjunct (1980 – 1982), funcții ce l-au implicat
direct în promovarea exportului de material rulant românesc, respectiv 9000
vagoane/an, 300 locomotive Diesel hidraulice/an și 100 locomotive Diesel
electrice/an.
În perioada 1970 – 1979 a lucrat la Agenția Comercială de pe lângă
Ambasada României la Viena (în perioada 28.11.1970 – 01.09.1971 ca
angajat al Ministerului Comerțului Exterior, iar în perioada 01.11.1971 –
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19.04.1978 ca angajat al ISCE Tehno-Import – Export). A participat direct la
promovarea produselor românești pe piețele Europei occidentale și a
participat la negocieri privind importul mașinii de fabricat șine de cale ferată
pentru Combinatul de la Călărași și exportul de locomotive hidraulice de
2400 CP pe piețele din Europa centrală.
Din 1982 până în 1987 (01.11.1982 – 16.11.1987) a fost inginer principal la
Serviciul contractări de la Uzinele „23 August” București, iar în perioada
16.11.1987 – 20.11.1990 a lucrat la CIVMR București în calitate de Șef
birou – Șef Serviciu – Director Tehnic.
Din 1987 până în 2014 (20.11.1990 – 29.09.2014) a lucrat la S.C Romarc
S.A. (din 1991 devenind Director General).
La sfârșitul acestei perioade, s-a implicat tot mai mult și a preluat
președinția firmei CHEMINST&Ind.Ltd, înființată și condusă cu mult succes
de regretata sa soție Cornelia, pe care noi, colegii, o întâlneam – bucurândune de ospitalitatea sa (cu un whisky, cu o cafea) – la standul firmei de la
tomnatecele T.I.B-uri organizate la pavilionul expozițional.
Soția sa plecat acolo „unde nu este durere și suspin” – după o aspră
suferință, căreia Victor s-a străduit să-i găsească leac și alinare, încercând a
face tot ce se poate – în 2004 (sau 2005) îndoliind sufletul colegului nostru.
Á propos de marile regrete sau dorințe neîmplinite ale lui Victor Pachiu, una
era aceea de a avea vești de la „colegul lui de suflet” (cum îl numea el)
Gheorghe Grosu. Am putea să ne străduim să-i satisfacem - post mortem –
această dorință.
Lui Victor îi plăcea să danseze, să asculte muzică (cu mare plăcere jazz), să
se uite la filme.
Datorită – mai ales serviciului său – a colindat tot mapamondul. E mai ușor
să numești țările pe unde nu a fost, decât cele vizitate. În orice caz, nu a
fost, sigur, în Australia, Arctica, Antarctica.
A avut un fiu, Laurențiu, de profesie avocat.
Victor Pachiu este înmormântat la cimitirul Sfânta Vineri din capitală.
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