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Acum “un secol” - de¿i au trecut doar 45 de ani - ne pregåteam
så încheiem un ciclu din via¡a noastrå, cel atât de regretat ulterior,
când ne doream så mai fi fost studen¡i. Atunci, înså, eram cuprin¿i
de febra finalizårii proiectelor de diplomå ¿i ne fåceam planuri
despre cum va fi în “câmpul muncii”.

Dacå ne uitåm în oglindå, vedem ce mult timp a trecut de atunci;
dacå privim în interiorul nostru, parcå a fost ieri. Må întreba mai
anii trecu¡i o asistentå cam la ce vârstå må simt, dacå nu må uit în
oglindå. I-am råspuns: må simt de 17 ani, dar parcå pu¡in mai
con¿tient cå tråiesc. Acum n-a¿ mai spune la fel... Evenimente
ulterioare m-au fåcut så må simt båtrân... Dar, încerc så fiu opti-
mist ¿i la asta må ajuta¡i mul¡i dintre voi, dragii mei colegi, prin
prezen¡a voastrå la întâlnirile lunare sau prin mesajele pe care le
primesc din multe col¡uri ale lumii. ªi de ce nu, atunci când aflu
indirect ve¿ti despre tråirile voastre...

Må gândeam mai deunåzi, cå via¡a ne rezervå surprize
postfestum, cåci pe mul¡i dintre voi v-am cunoscut cu adevårat,
numai dupå ce nu am mai fost împreunå în facultate. Atunci când
eram colegi, eram prea tineri ¿i ne apreciam între noi destul de
superficial, dupå criterii copilåre¿ti de multe ori. Sigur, multe
prietenii dintre cele înfiripate atunci au råmas ¿i au cåpåtat
consisten¡å mai târziu, dar cu mul¡i colegi abia schimbam câteva
vorbe. De multe ori ne uimeau manifestårile frivole sau teribiliste
ale unora dintre noi, pe care mai târziu le-am taxat ca “ale tinere¡ii
valuri”. Adevårata valoare umanå s-a eviden¡iat mai târziu ¿i nu a
depins neapårat de notele de la ¿coalå...

Dar så må refer acum la sufletele care transmit cåldurå celor
din jur, gata oricând cu o vorbå bunå sau cu o mânå de ajutor. Sunt
tentat så dau exemple, dar sunt mul¡i cei la care må gândesc acum
¿i nu vreau så transform aceste câteva rânduri, într-o dare de seamå
de la o ¿edintå de partid, chiar dacå partidul este “Mecanicii 61”!
Celor care sar in ajutorul colegilor, material sau cu o vorbå de
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încurajare, celor cårora le paså de cel de alåturi, coleg
sau “samaritean”, le adresez omagiul meu, fiind ¿i
eu printre cei care au primit încurajåri în momente
de durere sufleteascå ¿i derutå.

Vouå, dragii mei colegi, vå adresez un “mul¡umesc
din tot sufletul!”.

Så må întorc la cei care ne întâlnim în ultima joi a
fiecårei luni, ocazie din care eu “trag o du¿cå de op-
timism”. Privind unele dintre fotografiile pe care le
facem cu aceastå ocazie, un stråin ar vedea o
adunåturå de oameni în vârstå, dar noi, privindu-ne,
îi revedem cu ochii min¡ii pe tinerii care eram, chiar
dacå ambalajul este modificat, mai mult sau mai
pu¡in. ¥ntâlnirile care marchezå aniversåri ale
absolvirii facultå¡ii, precum cea care urmeazå în
septembrie anul åsta, au darul de a ne apropia mai
mult, de a ne face så sim¡im cå apar¡inem unei
promo¡ii de excep¡ie a Politehnicii, atât ca pregåtire
profesionalå, cât mai ales prin rela¡iile umane stabilite
între noi. Nu pot så nu-l eviden¡iez pe Bone, care pe
lângå organizarea unor întâlniri la malul Dunårii, a
extins “oferta”, organizând câteva revelioane de
pominå pe vapoarele pe care le patrona ca “director
absolut”. Iatå cå acum regretåm, din punctul nostru
de vedere, cå el nu mai este în activitate, dar în ceea
ce-l prive¿te, a fåcut desigur un lucru necesar,
renun¡ând la o muncå în care uzura începe så se simtå
dupå 27 de ani de directorat.

Apropo, sâmbåta trecutå (13 mai) am fåcut o vizitå
familiei Bone, împreunå cu Radu Stoian ¿i cu cei doi
nepo¡i ai mei, ªtefan ¿i Radu, la “mo¿ia” lor din
Slobozia de Giurgiu. De fapt, plecasem din Bucure¿ti
så vedem cât a crescut Dunårea, mai ales cå era o zi
frumoaså, cum pu¡ine am avut în primåvara asta. Pânå
la urmå am stat la un pahar de pelin ro¿u ¿i o discu¡ie

între prieteni, sub cire¿ul din curtea lui Bone. (Am
fost invita¡i så participåm la cules de cire¿e peste vreo
douå såptåmâni, când vor fi coapte). ªi a¿a de bine
ne-am sim¡it, cå nu ¿tiu cum a trecut timpul...

Cele pe care le-am
scris, sim¡indu-le pânå-n
vârful degetelor, a¿ vrea
så fie o invita¡ie pentru

o participare cât mai
numeroaså, la întâlnirea
de la malul mårii, din
septembrie, pentru cå
acum se cam råresc
ocaziile de a fi împre-
unå, cåci unii dintre noi - parafrazând un cântec “...

fug în rai pe geam...”. Så fim reali¿ti ¿i så tråim cât
mai deplin ziua în care ne trezim diminea¡a!

ªi så nu uitåm excursia pe Dunare din 2002 când,
stând mai mult timp împreunå, rela¡iile dintre noi au
devenit mai stabile, iar pentru “unii” au contribuit la
crearea unui cuplu fericit... Speråm så mai facem ¿i
excursii împreunå, så ne sim¡im bine ¿i så încercåm
ca, în alt context, så readucem între noi atmosfera
din timpul studen¡iei noastre!

Va sårut!

Parteneri de vânåtoare.
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Ca råspuns la o idee a lui Stånelu Bone de a vizita
în grup Balcicul, Riri Pop a venit la ultima din
întâlnirile noastre din acest an, cu propunerea de a se
organiza o excursie pe litoralul bulgar. Bineîn¡eles
cå beleaua a cåzut pe umerii unuia dintre «pro¿tii
promo¡iei», adicå cei care traduc în faptå dorin¡ele
colegilor.

Entuziasmul manifestat la lansarea ideii s-a
dovedit a nu avea un suport prea serios, deoarece
când s-a trecut la înscrieri concrete (cu banii jos pentru
avans) numårul amatorilor a fost redus. ¥nså,
«ini¡iatorii» ¿i «sus¡inåtorii» ¿i-au ¡inut vorba ¿i nucleul
de turi¿ti «înråi¡i» a fost la datorie: Stånelu Bone, Riri
Pop, Mirel Vanca, Adrian Popa, Dan Mihålcescu – cu
so¡iile ¿i burlacul perpetuu Radu Stoian. S-au grupat
pe trei ma¿ini (BMV-ul lui Stånelu, Nissan-ul lui Riri
¿i Matiss-ul lui Radu). S-a mai lipit de grup un Re-
nault tot-teren, cu cinci persoane la bord, dintre care
doi vorbitori de bulgarå  – unul fiind australian,
concitadin cu Argireanu al nostru.

Acesta a fost grupul prezent la întâlnirea din aprilie,
care fusese decretatå unanim a avea loc la Albena.

Cu ocazia week-end-ului, care a inclus ¿i 1 Mai,
plasat în acest an în „Såptåmâna Luminatå”, firmele
de turism s-au întrecut în a oferi mini-vacan¡e care
mai de care mai tentante.

Am optat pentru oferta firmei de turism Vacan¡a,
¿i am beneficiat de „produsul turistic” numit un sejur

de trei zile la Albena în Bulgaria (prima apreciere:
„pachetul de servicii turistice” în sta¡iunea bulgarå
se oferea ca cel mai ieftin, în compara¡ie ¿i cu cele
din sta¡iunile de pe litoralul românesc!).

„Zarurile fiind aruncate” (adicå biletele plåtite,
rezervårile fåcute ¿i vaucerele în buzunare) cei 16
turi¿ti, îmbarca¡i în patru autoturisme, erau prezen¡i
vineri 28 aprilie curent la Vama Giurgiu, pregåti¡i
pentru trecerea frontierei.

Se impune aici o parantezå: dacå taxele de trecere

a frontierei româno-bulgare n-ar fi a¿a de aspre („carte
verde”, taxå de drum, taxå de dezinfec¡ie, taxå de
pod), ceea ce se constituie într-o adevåratå måsurå
protec¡ionistå de stat, cred cå iubitorii litoralului Mårii
Negre l-ar alege pe cel bulgåresc ¿i nu pe cel
românesc, într-o propor¡ie covâr¿itoare. În cazul
nostru, aceste taxe au reprezentat aproape 25 de
procente din costul excursiei.

ªi încå o nedumerire (tot parantezå): oare organele
administra¡iei locale ¿i nu numai (fiind vorba de un
punct de trecere al frontierei române¿ti cåtre Bulgaria,
Grecia, Turcia ¿.a.) nu sunt interesate de aspectul
traseului pânå la vama nouå (fie de la vama veche,
fie prin Oinac), care actualmente este  sub nivelul
estetic al traversårii unei gropi ecologice de gunoi
din oricare dintr ¡årile „Europei”, în care vrem så
intråm?! Ce „look” oferå România (sau poate Giurgiu
– nu suntem în måsurå så delimitåm competen¡ele)
celor care iau contact cu ¡ara noastrå, intrând prin
aceastå poartå de acces?!

Dar fiindcå ne-am propus så tratåm comparativ

acest compendiu de geografie turisticå, trebuie så
consemnåm cå nici la vecini, intrarea în Ruse nu-i
mai triumfalå.

 Acestea fiind zise, så abordåm subiectul, adicå
så consemnåm jurnalier, periplul eroilor no¿tri.

Odatå afla¡i pe teritoriul bulgåresc, depå¿im Ruse,
ocolindu-l pe centurå ¿i ne angajåm pe drumul spre
ªumen (presårat cu gropi ¿i por¡iuni „râcâite” în
vederea reparårii, precum ¿oselele din România) pentru
a ajunge în autostrada Sofia-Varna. De aici – fårå a
„påtrunde” în ora¿ul cel mai important al Bulgariei la
Marea Neagrå – ne încadråm pe ¿oseaua cea mai
perifericå, accesåm traseul rutier spre Nord, paralel
cu ¡årmul (dar nu cel mai apropiat de coastå). Ajungem
curând la Albena, dupå ce am låsat – în goana ma¿inii
– neonorate „invita¡iile” indicatoarelor de pe partea
dreaptå a ¿oselei spre sta¡iunile „Sfin¡ii Constantin ¿i

Adunatura de mecanici

Mini- jurMini- jurMini- jurMini- jurMini- jurnananananal de vacl de vacl de vacl de vacl de vacan¡å cuan¡å cuan¡å cuan¡å cuan¡å cu
rrrrromâni pe comâni pe comâni pe comâni pe comâni pe coasoasoasoasoasttttta bulgaråa bulgaråa bulgaråa bulgaråa bulgarå

 - pseudo tratat de geografie turisticå comparatå -
partea I - Balcik ¿i Cap Kaliakra

Adrian Popa
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Elena”, „Drujba”, „Nisipurile de aur”. Gåsim cu
u¿urin¡å hotelul nostru, Caliopa, hotel de trei stele,

plasat chiar pe plajå, cu terenuri de tenis ¿i piscinå,
pregåtit a-¿i primi oaspe¡ii precum în luna august.

Albena – dupå spusele localnicilor – a beneficiat
de o reglementare juridicå restrictivå, în ceea ce
prive¿te „libertatea” amplasårii ¿i construirii haotice
de noi hoteluri private, a¿a cum din nefericire am
våzut – în zilele urmåtoare – în sta¡iunile mai vechi
dinspre Varna (amintite mai sus), unde zelul pentru
noile construc¡ii a întârziat
repara¡iile ¿i pregåtirile pentru noul
sezon a celor mai båtrâne, pânå la
låsarea în paraginå. Ne-a
impresionat la Albena, sim¡ul
gospodåresc al autoritå¡ilor
turistice: gata så deschidå deja
sezonul. Totul era pregåtit. De la
plajele amenajate, de la parcul de
distrac¡ii „Luna Park” ¿i
restaurantele de pe plajå (deja
råsunând de cântecele veselilor
petrecåre¡i) pânå la hotelurile super-
confortabile, curate, cu servicii de
claså (de la „recep¡ie” la curå¡enia

cotidianå în camerå), indiferent cå era vorba de
hotelul emblematic al sta¡iunii („Dobrudja”) sau de
gazda noastrå (hotel Caliopa), cu servirea micului
dejun ¿i cinei la restaurantul „Slavianka” (cu un „bufet
suedez” bogat în varietatea produselor culinare ¿i de
o calitate excelentå, atât a acestora, cât ¿i a
serviciilor).

Pentru noi Albena reprezintå „placa turnantå”
pentru „escapadele” noastre cåtre Balcik, Kaliakra
¿i Nesebår (puncte „obiective” stabilite încå din ¡arå).

Primul obiectiv, Balcik-ul este la doar 17 Km de
Albena. Drumul pânå acolo î¡i oferå încå o datå
prilejul så admiri cu invidie – prin compara¡ie cu
litoralul românesc al Mårii Negre – înfrå¡irea
peisagisticå a muntelui cu marea, dispunerea vilelor
din sta¡iuni sau caselor din localitå¡i în terase. Balcikul
nu face decât så întåreascå aceastå impresie. Stråzile
înguste care coboarå în serpentine, separå rândurile
de case paralele cu ¡årmul ¿i orientate cu fa¡adele
spre mare. Dupå ce ajungi la o parcare, ce reprezintå
punctul „terminus” al auto-traseului, se parcurge
perpedes o strådu¡å cu dughene cu suveniruri ¿i mici
locante (unele-¿i zic restaurante) care coboarå pânå
la intrarea în „Dvore¡” („Palat”). Pentru turi¿tii care
au mai trecut pe aici (unii dintre noi – pentru prima
datå – în 1968, pe vremea când ONT-ul organiza
excursii de o zi sau douå în Bulgaria pentru
„sezoni¿tii” din sta¡iunile române¿ti de pe litoral), o
surprizå plåcutå este numårul mult mai mare de
turi¿ti, precum ¿i grija acordatå de autoritå¡i punerii
în valoare a unei perle ce ar fi fost påcat a nu fi
exploatatå.
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Dupå ce plåte¿ti biletele (pentru douå obiective –
la case diferite – ce se regåsesc în aceea¿i împrej-
muire: „Palatul” ¿i „Grådina de cactu¿i” – filialå

a Grådinii Botanice din Sofia), cei doi portari te
poftesc prin semne så intri (de abia la ie¿ire î¡i fac
dovada cuno¿tin¡elor lor de limbå românå).

De acum, emo¡iile se succed, provocate de
surprizele oferite ochiului de acest mic col¡ de rai,
precum cåderile de apå pe stâncile „aruncate”
dumnezeie¿te în coborâ¿ul lor spre mare. Ce så admiri
mai întâi: parcul – în totalitatea lui – care încântå
prin naturale¡ea  pe care nu bånuie¿ti cå-i rezultatul
min¡ii ¿i muncii omene¿ti, grådinile de flori, castelul
în sine (preten¡ios numit „palat”), ochiurile de apå
(unele destinate nuferilor), pode¡ele peste pârâia¿e,
panorama golfului?! Pentru a te convinge de mirificul
locului e musai så vezi cu proprii ochi (nu vrem a fi
acuza¡i cå facem reclamå Bulgariei turistice). Orice
fotografie e doar o palidå replicå a acestei minuni,
nu numai a naturii, pentru cå ea a fost creatå  de

geniul uman. Iar numele acestui geniu – sau cel pu¡in
a celui care a ini¡iat ¿i condus pas cu pas aceastå
capodoperå – este Regina Maria a României.

În 1921, Regina Maria – care vizita ¡inuturi
române¿ti, printre care ¿i Cadrilaterul – înso¡itå de
un apropiat membru al cur¡ii regale, ce cuno¿tea bine
Balcikul unde cumpårase cu un an în urmå un hectar
de påmânt – a poposit în „Ora¿ul alb” ¿i s-a
îndrågostit „la prima vedere” de acest loc dintre
stâncile de calcar ¿i micul golf, de arborii seculari,
de câmpurile pline de flori. Prime¿te în dar acel hectar
de påmânt drept recompenså pentru pasiunea fåcutå
pentru acele locuri – la care adaugå prin proprie
cumpårare mori, vii, livezi, ajungând la un domeniu
de 35 de hectare. În 1924, demareazå lucrårile de
construc¡ie a „palatului” ¿i de amenajare a grådinilor
acestuia. Regina î¿i alege echipa: arhitec¡ii italieni
Amerigo ¿i Augustino – pentru „palat”, arhitectul –
grådinar elve¡ian Jules Jeanni – care lucrase pentru
¡arul Nicolai al II-lea la amenajarea grådinilor de la
ºarskoe Selo, arhitectul Denis Gaetano – pentru
capelå, în care a fost depuså inima reginei dupå
moarte. Tot ce s-a construit, alegerea amplasamen-
telor, integrarea aleilor cu coloane romane, compo-
zi¡ia arhitecturalå amalgamatå a castelului (o moschee
orientalå cu un minaret în mårime naturalå, un
pavilion de baie romano-arab), a capelei Sfânta
Fecioarå, a grådinilor (care s-a dorit – ca prin
numeroasele „cåråri” cu trepte pe sub porticuri ¿i
chiar cvasi-grote – så creeze un efect similar cu
labirintul Regelui Minos din Creta, iar aleile flancate
de covoare de flori ¿i oglinzi de apå så aminteascå de
grådinile maure din la Alhambra din Spania) s-a

întâmplat sub supravegherea ¿i îndrumarea
Reginei Maria. În 1927, palatul ¿i
împrejurimile apar¡inåtoare erau gata så-¿i
primeascå oaspe¡ii (din påcate, era anul
mor¡ii regelui Ferdinand). Mare protectoare
a artelor, a gåzduit la Balcik mul¡i scriitori,
pictori, oameni de culturå – în general. La
moartea sa, în 1938, Regina a dorit ca inima
så-i fie conservatå într-o ni¿å din „Cuibul
de lini¿te”. Pe 8 septembrie 1940, când
devenise clar cå Dobrogea de Sud va fi
retrocedatå, inima Reginei a fost transferatå
în România.

Iatå de ce românii fac pelerinaj la Balcik.
Ceea ce ne-a surprins plåcut (mai ales pe



6 MECANICII ’61 POLIBUC     uu  Nr. 5 • mai 2006

„båtrânii” care mai fuseserå pe aici în urmå cu 20-30
de ani) au fost pliantele, bro¿urile de prezentare, bine
documentate ¿i elogioase la adresa Reginei Maria (n-ar
fi putut fi vorba de a¿a ceva atunci!)

Prin acest act de culturå, vecinii bulgari fac dovada
cå meritå „intrarea în Europa”.

Dupå ce am vizitat ¿i „Grådina de cactu¿i”, unde
se spune cå nu existå zi în care så nu fie cel pu¡in un
cactus în floare, ne-am îndreptat spre ie¿ire, trecând
prin „Arcul” por¡ii. Grupuri dupå grupuri (multe de
elevi cu profesorii lor) de vizitatori continuau så intre,
mul¡i dintre ei fiind români.

Dupå plata parcårii, påråsim Balcikul – despre a
cårui veche istorie (Dionysopolis – de pe vremea
împåra¡ilor greci, romani ¿i bizantini, Kruni – de pe
vremea tracilor, care însemna „Locul Izvoarelor”)
am omis a vorbi, fiind fura¡i de atrac¡ia pentru „istoria
româneascå” a „Cuibului de Lini¿te”.

Porni¡i din nou la drum pe „ruta de sus” (adicå nu
direct prin localitå¡ile de pe ¡årm, precum Kavarna)
ne îndreptåm spre Cap Kaliakra. Mergem spre Nord,
spre grani¡a cu România ¿i dupå aproximativ 30 Km
påråsim ¿oseaua ce duce la Vama Veche, luând-o la

dreapta spre coastå.  Depå¿im o pådurice ¿i ajungem
într-un loc deschis, plin de ruine stråvechi. Dupå ce
trecem de zidurile ¿i pe sub arcada por¡ii ce închidea
cetatea, drumul duce – printre ruine de biserici
(majoritatea din secolele XIII-XIV) – spre „Nos
Kaliakra” acest pinten în mare care ¿i-a oferit
avantajele naturale de protec¡ie – încå din vechime -
pentru construirea de fortifica¡ii.

ªi la Cap Kaliakra se simte progresul fåcut de
industria turisticå bulgarå în anii din urmå.

Restaurarea unor intråri în cetate, a capelei
„Sfântul Nicolae Fåcåtorul de Minuni”, organizarea
unui mini muzeu cu prezentarea istoriei locului.

De-a lungul timpului, aceastå limbå de påmânt
natural înzestratå de a deveni o fortårea¡å a purtat nume
ca: Thirisis, Akre, Kaliakra, Kilagra, Gelare. Pentru
prima datå thirisienii au fost aceia care ¿i-au dat seama
de pozi¡ia geograficå excelentå ¿i ¿i-au stabilit aici o
a¿ezare fortificatå, prin secolul V înainte de Cristos.

Conform geografului antic Strabon, în timpul
colonizårii macedonene, Thirisis-ul trac a devenit
citadela lui Lyzimach, unul din succesorii lui
Alexandru cel Mare, despre care se crede cå ¿i-ar fi
îngropat aici mai multe comori.

Mai târziu, când Thirisis-ul a fost încorporat în
grani¡ele imperiului trac cârmuit de Remetalk I, tracul
Bitus Pharsalas devine strategul cetå¡ii ¿i restaureazå

fortifica¡iile ini¡iale. Nu existå consemnåri din
timpul impe-iului roman. Frecventele invazii bar-
bare de la sfâr¿itul secolului 3 ¿i pierderea teritoriilor
de la Nord de Dunåre de cåtre romani, au redus
a¿ezarea în interiorul zidurilor fortåre¡ei. Noul
sistem de apårare fåcea ca a¿ezarea så includå douå
pår¡i fortificate separat: una interioarå ¿i ora¿ul
exterior. Strada principalå avea o lungime de 1300
m ¿i traversa citadela de la Nord la Sud ¿i era
flancatå de construc¡ii ale cåror funda¡ii ¿i ziduri
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despår¡itoare pot
fi våzute ¿i azi.

Dupå scindarea
imperiului Ro-
man, Thiristis a
intrat în grani¡ele
Imperiului Roman
de råsårit (mai
târziu, bizantin).

N u m å r u l
locuitorilor a
crescut în secolele
5-6, a¿ezarea fiind

men¡ionatå printre cele 15 ora¿e fortificate din Sci¡ia
Minor, sub numele de Akre Castelum. Cu ocazia
såpåturilor arheologice, s-au gåsit piese întregi sau
fragmente de vase de lut, bijuterii, monede båtute de
diferi¡i împåra¡i din acea perioadå, când au fost
ridicate numeroase construc¡ii militare ¿i reziden¡iale
în interiorul ora¿ului. Ora¿ul a fost abandonat dupå
fondarea statului bulgar, în secolul 7. Coloni¿tii
bulgari care au venit aici prin secolul 10, au gåsit
numai ruine. Cetatea se dezvoltå din nou ¿i devine
un ora¿ ¿i un port fortificat în secolele 13-14, putând
fi gåsitå pe hår¡ile de naviga¡ie sub numele de
Kaliakra.

Numårul mare de biserici – datate secol 13 –
descoperite cu ocazia såpåturilor arheologice,
dovede¿te cå regatul despot Dobrogea era ecleziastic
independent de regele ¿i patriarhul de Târnovo.
Kaliakra fiind capitalå, era ea înså¿i un centru
ecleziastic. Sistemul religios, via¡a clericalå din a
doua jumåtate a secolului 14, includea ¿i numeroase
biserici ¿i altare în pe¿teri sau ni¿e såpate în stânci,
una dintre acestea fiind vizitabilå aståzi.

Kaliakra medievalå avea un port mare ¿i fiabil.
La sfâr¿itul secolului 14, nordul Dobrogei a cåzut
sub ocupa¡ia otomanå (în timpul lui Murad I), dar
dupå scurt timp, domnitorul valah Mircea cel Båtrân
a cucerit o parte a Dobrogei incluzând Silistra ¿i
Kaliakra. Dupå moartea lui Mircea cel Båtrân, în
1419-1420 (sub Mehmed I), Kaliakra a fost luatå
înapoi ¿i încorporatå în Imperiul Otoman. Treptat
popula¡ia descre¿te, importan¡a cetå¡ii de asemeni,
Kaliakra decade, astfel cå în secolul 18 era doar o
micå fortårea¡å.

În acest secol (mai exact la 31 Iulie 1791), la
Kaliakra se mai scrie o paginå importantå de istorie:

flota ruså conduså de amiralul F.F. U¿akov învinge
flota turco-algerianå conduså de Hussein Pa¿a, fapt
care pune punct råzboiului ruso-turc (1787-1791).
În cinstea amiralului U¿akov, este înål¡at aici, la malul
mårii, un monument închinat memoriei sale. De
asemenea, capela „Sfântul Nicolae” a fost închinatå
amiralului, care a fost canonizat de biserica ortodoxå
ruså.

Am påråsit Cap Kaliakra cu multe informa¡ii noi
¿i – de ce nu – sim¡åminte de mândrie pentru faptul
cå prezen¡a tracilor ¿i chiar a domnului ºårii
Române¿ti, Mircea cel Båtrân este consemnatå în
expozi¡ia muzeului.

Ne întoarcem la „bazå”. Hotel „Caliopa” ne
a¿teaptå. Dupå o scurtå refri¿are, bufetul suedez de
la restaurant „Slavianka” råspunde tuturor gusturilor
(chiar ¿i ale mofturo¿ilor).

Pentru siestå, o plimbare prin sta¡iune ¿i pe faleza
puternic luminatå ne asigurå un somn bun, cåci mâine
ne a¿teaptå o plimbare mai lungå în etapa „la Sud de
Varna”, cu destina¡ia Nesåbår.

Fotoreporteri: Mirel Vanca ¿i Dan Mihålcescu
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¥n aprilie 2002, la
Academia Tehnicå Militarå
din Bucure¿ti, a avut loc
Simpozionul omagial

“George Bårånescu”. A fost
o ocazie emo¡ionantå de
onorare a unui profesor
deosebit, care a predat numai
patru ani la Academia
Tehnicå Militarå (în jurul
anilor ‘55) dar a fost pre¡uit
¿i adorat de cadrele didactice pe care le-a format, de
primii doctoranzi pe care i-a avut ¿i de genera¡ii de
ofi¡eri ingineri care au ie¿it din acea ¿coalå. Au fost
rostite alocu¡iuni pline de con¡inut despre
personalitatea sa, despre inven¡iile ¿i opera sa
originalå. Eu am fost musafirul de onoare ¿i am ¡inut
o prezentare.

Un laborator al acestei Academii a primit numele
“Academician George Bårånescu”, înscris pe o placå
de bronz, deasupra intrårii. ¥nåuntru, deasupra tablei,
era  montatå o placå de marmurå cu efigia sa în bronz
¿i semnåtura sa. Eu am avut onoarea (¿i emo¡ia) så
dezvelesc placa, pe care nu o våzusem înainte! S-a
organizat o expozi¡ie omagialå cu documente,
brevete, lucråri ¿i obiecte personale – aduse de mine.
Comemorarea s-a încheiat cu o recep¡ie.

¥n aceea¿i zi s-a ¡inut ¿i o slujbå religioaså de
pomenire la Biserica “Sf. Silvestru” din Bucure¿ti.
O slujbå minunatå, cu cor ¿i trei preo¡i, incluzând
una dintre cele mai respectabile figuri duhovnice¿ti
din România – pårintele Galeriu!

Pårintele a ¡inut ¿i o cuvântare în care a elogiat
personalitatea lui George Bårånescu, povestind o
întâmplare adevåratå pe care o tråise cu ani în urmå!

Avea un nepot student la inginerie la Ia¿i care se
mutase în Bucure¿ti ¿i dorea så se transfere cu studiile
la Politehnicå. Având greutå¡i ¿i fiind refuzat
continuu, a hotarât så se ducå în audien¡å la Rectorul
Politehnicii. Ca fa¡å duhovniceascå, îmbråcat în
sutanå ¿i probabil recunoscut dupå figura sa parcå
coborâtå din icoane, nu a fost luat în seamå de cerberii

din antecamerå, care au hotårât så nu-l lase så-l vadå
pe rector! L-au anun¡at pe rector cå nu merita så-¿i
iroseascå vremea cu acea audien¡å!

Dar George Bårånescu a hotårât altfel! A ie¿it din
cabinet, l-a salutat pe preot ¿i l-a condus personal în
cabinetul såu, unde au stat de vorbå ¿i apoi a dat
dispozi¡ie så se rezolve cazul transferului nepotului!
¥ntr-o perioadå când societatea înfiera religia ¿i
dispre¡uia pe slujitorii ei, George Bårånescu a avut
curajul ca în våzul tuturor, så cinsteascå cum se cuvine
pe un om ca pårintele Galeriu!

George Bårånescu a fost un vizionar în profesie,
dar ¿i în via¡a de toate zilele! ¥n profesie, ne îndemna
så abordåm teme de cercetare de anvergurå ¿i de
obicei greu realizabile! De pildå, în jurul anilor 1975
noi cercetam ¿i construiam în Catedra de Motoare,
la Politehnicå, motorul de automobil cu distribu¡ie
variabilå; de asemenea, studiam utilizarea hidro-
genului  ¿i a metanolului în motoare. ¥n SUA, în anii
‘80, aceste idei abia prindeau via¡å ¿i cercetåtorii ame-
ricani erau destul de sceptici cu privire la poten¡ialul
lor. Stimulat de efectele crizei de petrol în Statele
Unite, George Bårånescu a început så se ocupe de
concepte noi, care så permitå folosirea combus-
tibililor alternativi ¿i a combustibililor ’’degrada¡i”
în motoare. Atunci s-au nåscut ideile sale pentru
realizarea motorului “omnivor”, prin conce¡ia
originalå a sistemului de ardere ¿i a sistemului de
injec¡ie: este vorba de “motorul cu ardere hibridå” ¿i
de “sistemul de injec¡ie cu stratificare” - ce putea
injecta motorina ¿i orice combustibil alternativ sau
degradat printr-un singur injector, în cadrul aceluia¿i
ciclu ¿i in propor¡ii predeterminate. Pentru ambele
idei, el a ob¡inut patente interna¡ionale; motorul
omnivor a constituit un prilej de dezbateri interesante
¿i George Bårånescu a fost nominalizat pentru
premiul Sadi Carnot. Discutând despre aceste
realizari, îmi spunea cu mândrie cå ideile motorului
omnivor infloriserå cu mul¡i ani înainte, la Academia
Tehnicå Militarå, în cadrul lucrårilor de doctorat ale
primilor lui absolven¡i militari. Obi¿nuia så spunå
cu modestie: “Succesul fiecåruia dintre noi se sprijinå
pe ceea ce au creat înainta¿ii no¿tri!”

¥n via¡a de toate zilele, visa så cålåtoreascå ¿i så
viziteze toatå lumea, så cunoascå natura ¿i culturile,
locurile deosebite. Nu se temea så conducå ma¿ina
pe nisipurile Saharei! Am navigat în canoe, pe apele
fluviului Orinoco, când ¿tiam cå sub noi bancuri de

¥n Panteonul dascålilor
George Bårånescu

- profesor, mentor, prieten ¿i so¡ -
Rodica Bårånescu
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pirana abia a¿teptau
ocazia unui ospå¡
copios. Am zburat cu
un mic avion per-
sonal peste Cascada
Salto Angel din Ven-
ezuela - cea mai
înaltå din lume - ¿i,
în timp ce eu eram
ascunså sub scaun,
de fricå, el glumea cu
pilo¡ii ¿i fotografia
cascada. Am intrat
cu elicopterul într-un
crater de vulcan în
Hawai ¿i am urcat

toate piramidele din Mexic, de¿i Puiu ¿chiopåta,
chinuit de un acces de flebitå.

Men¡ionez modul în care George Bårånescu î¿i
educa colectivul catedrei, fiind un exemplu personal.
¥mi amintesc Conferin¡ele Interna¡ionale de Motoare
din 1967 ¿i 1970 – evenimente de anvergurå mondialå
realizate într-o ¡arå care se afla încå în afara circuitului
de informa¡ie ¿tiin¡ificå interna¡ionalå. Profesorul
Bårånescu participase la conferin¡e în stråinåtate ¿i
î¿i dorea så poatå realiza ¿i în România a¿a ceva.
¥ntreg colectivul catedrei era angrenat în organizarea
conferin¡ei. Am lucrat såptåmâni în ¿ir pânå târziu
în noapte! Profesorul Bårånescu era alaturi de noi,
încurajându-ne ¿i muncind cot la cot! Conferin¡a a
fost o reu¿itå! Pentru stråinii de reputa¡ie mondialå
care au venit a fost o surprizå så cunoascå România
pe aceastå cale! Pentru noi, Catedra de Motoare, a
fost o ocazie rarå de dotare  cu o adevaratå bijuterie:
un osciloscop! Nu a fost deloc simplu! Profesorul

Bårånescu a negociat aceastå tranzac¡ie mult ¿i greu,
cåci în acea perioadå, un osciloscop se cumpåra numai
cu valutå iar catedra nu putea folosi o parte din valuta
ob¡inutå din taxele de participare, pentru aparate de
cercetare! Dar a reu¿it! Am învå¡at mult din  tenacitatea
cu care ¿i-a sus¡inut convingerile pentru a învinge o
birocra¡ie fårå sens.

Dorin¡a de perfec¡iune care l-a urmårit toatå via¡a

era evidentå în modul de predare a cursurilor. To¡i
care i-am fost studen¡i ¿tim destul despre asta.
Prezentarea impecabilå a materialului, creta
întotdeauna ascu¡itå, colec¡ia de crete colorate, com-
pasul pregåtit ¿i func¡ionând perfect, toate formulele
pe tablå - niciodatå nu era ¿tearså vreuna care ar fi
folosit mai târziu! Am învå¡at de la el cå aceastå
perfec¡iune nu venea decât prin muncå asiduå, prin
pregåtirea fiecårei lec¡ii în raport cu clasa în care
preda, cu numårul de table la dispozi¡ie etc.

Una din convingerile lui puternice era aceea cå
profesorul trebuie så fie ¿i cercetåtor, iar universitå¡ile
– focare de evolu¡ie a ¿tiin¡elor ¿i tehnicii. Mie îmi pare
normalå aceastå teorie, pentru cå am crescut cu ea, în
timpul meu a¿a era în România. Dar ¡in så vå spun cå
nu to¡i gândesc a¿a ¿i, din nefericire, azi aceastå idee
este controversatå cel pu¡in în lumea în care tråiesc.

Dacå mi s-ar cere så aleg un singur cuvânt care så
exprime o tråsåturå personalå a lui George Bårånescu
ca om, råspunsul meu ar fi: polite¡ea ¿i purtarea aleaså!
Nu suporta vorba durå, asprå, vulgaritatea ¿i
grosolåniile! Desigur, foarte mul¡i au cunoscut
persoana publicå, dar ¿i în via¡a particularå a fost
acela¿i om politicos, manierat, cu o purtare care
delecta pe cei cu care venea în contact ¿i îi fåcea så
se simtå deosebi¡i. ¥n ceea ce må prive¿te, am
beneficiat de aceastå polite¡e atâ¡ia ani, încât a devenit
o a doua naturå. Singurul dezavantaj este cå am
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devenit o råsfå¡atå. Så må explic printr-un exemplu:
de obicei, într-un restaurant, so¡ul meu alegea ¿i îmi
oferea locul cel mai bun la maså, adicå cel cu vederea
spre salå, spre ac¡iune. ¥n lumea în care tråiesc acum,
mai pu¡in protocolarå ¿i cu via¡a pe fugå, nu se
întâmplå tocmai a¿a întotdeauna!

Este foarte interesant cå polite¡ea profesorului
Bårånescu era ¿i mai accentuatå  fa¡å de omul simplu,
mai jos pe scara socialå sau fa¡å de cei mai tineri! ¥n
acest caz, beneficiarii se sim¡eau parcå înnobila¡i de
aten¡ia lui! M-a impresionat un caz semnificativ din
perioada când era rector. De Ziua Interna¡ionalå a
Femeii a dorit så ofere fiecarei femei din Politehnicå,
o garoafå si o micå felicitare. Personalul Politehnicii
includea ¿i femei de serviciu, care au primit evident
câte o garoafa ¿i o felicitare personalå! Mi-a povestit,
aproape jenat, cum o biatå femeie  de serviciu a venit
la el emo¡ionatå, cu lacrimi în ochi ¿i a vrut så-i sårute
mâna! Nimeni nu-i trimisese pâna atunci o floare ¿i
o felicitare personalå!

Aspectul impecabil în care profesorul nostru se
prezenta în public ¿i în via¡a de toate zilele  deveniserå
legendare ¿i erau, de asemenea, un exemplu pe care
mul¡i dintre noi îl urmam.

Iubea muzica, avea o excelentå ureche ¿i memorie
muzicalå, îi plåcea så cânte la pian ¿i experimenta cu
multe alte instrumente, dar iubea cu deosebire
acordeonul, care l-a înso¡it toatå via¡a, începând din
anii liceului, când ¿i l-a cumpårat cu banii câ¿tiga¡i
din medita¡ii de matematicå. Petrecerile noastre aveau
întotdeauna elemente muzicale, de obicei roman¡e,
cântece de inimå albastrå ¿i melodii låutåre¿ti. Era
gata så cânte oricårui musafir cântece la cerere ¿i
reu¿ea dupå ureche ¿i din memorie så recompunå
orice melodie. M-a învå¡at så transpun melodii, så
fac armonii ¿i acorduri interesante! (îi plåceau în spe-

cial acordurile în game
minore care - cum spunea
el - ’’i¡i frâng sufletul de
emo¡ie’’).

Iubea ma¿inile ¿i îi
plåcea så le conducå
repede! Toate ma¿inile pe
care le-a avut purtau nume
interesante ¿i aveau
personalitate! Erau în
foarte bunå stare, ¡inea så
fie perfecte ¿i curate, dar
apoi le exploata fårå milå pe orice fel de drumuri! Ii
plåcea geografia ¿i cuno¿tea bine toate drumurile
României, cåci le stråbåtuse în primii ani de inginerie
cu “Bomboana” ¿i cu “Agripina”! Apoi a învå¡at
pasurile Italiei, mun¡ii Austriei ¿i Germaniei, ghe¡arii
Elve¡iei ¿i avenue-urile Fran¡ei! Pustiurile din Africa
¿i Canioanele Americii l-au fermecat ¿i a plåtit amenzi
destul de piperate, întrucât limita de vitezå îi îngradea
ceea ce nem¡ii numesc “fahrverknugen”!

Despre fiecare din tråsåturile celui ce a fost George
Bårånescu a¿ putea vorbi ore în ¿ir, cåci am fost alåturi
de el timp de peste 30 de ani. A fost o via¡å interesantå,
aventuroaså, plinå de stimulente, bogatå în
evenimente, am tråit înconjura¡i de familie ¿i de
prieteni, atât români cât ¿i ståini din diverse col¡uri
ale lumii! Plecând din România ne-am adaptat unui
alt mod de via¡å ¿i am reu¿it så-l împletim armonios
cu felul nostru de a gândi. So¡ul meu considera cå
aceste experien¡e ¿i adaptarea la alte condi¡ii te fac
mai tolerant ¿i mai în¡elegåtor. Am împartå¿it acest
mod de gândire, care a devenit un principiu de via¡å
¿i pentru mine.
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Ion Stånescu

Dupå absolvirea facultå¡ii în anul 1961, am
fost repartizat la Uzina Electroputere din Craiova,
ca inginer stagiar tehnolog la Fabrica de Ma¿ini
Rotative - Sec¡ia Mecanicå.

Am început activitatea la începutul lunii
octombrie întâlnind la aceasta uzinå încå trei
colegi de an: Jan Peloiu, Zaharia Ciorecan ¿i Ilie
Vîlceanu.

Contactul cu o uzinå mare mi-a fost benefic.
Am avut ce înva¡a, întrucât aici se aplicau procese
tehnologice dintre cele mai avansate la nivelul
anului 1961. Mai dificil a fost så ne descurcåm
cu salariul de stagiar de 1100 lei, în condi¡iile în
care uzina nu ne-a asigurat locuin¡å ¿i nici måcar
vreo promisiune.

A trebuit så ne cåutåm în ora¿ loc pentru dormit
¥mpreunå cu Jean Peloiu am gåsit o camerå,
împar¡ind timp de doi ani ¿i necazuri ¿i bucurii.
La fel s-au descurcat ¿i ceilal¡i doi colegi.

 De distrac¡ii nu ne puteam plânge. Erau de
toate: teatre, cinematografe, echipa de fotbal in
divizia A, renumitul parc al Craiovei, împrejurimi
frumoase, locuri de dans etc.

Pentru a mai câ¿tiga un ban în plus, ca så fac
fa¡å cheltuielilor zilnice, m-am angajat ¿i ca
profesor la Grupul ªcolar al uzinei, predând  di-
verse materii, atât la ¿coala profesionalå, cât ¿i
la ¿coala tehnicå de mai¿tri.

Lipsa locuin¡ei m-a determinat ca în anul 1963
så plec cu demisie de la aceastå uzinå, care nici
nu asigura locuin¡å, dar nu acorda nici transferul.

Astfel am påråsit atât ora¿ul cât ¿i ministerul.
¥n anul 1963, m-am angajat tot ca inginer

tehnolog, la o intreprindere de construc¡ii ¿i
repara¡ii utilaje din cadrul Ministerului  Industriei
Lemnului în ora¿ul Sibiu.

Am lucrat în cadrul acestui minister timp de
13 ani, ocupându-må de construc¡ii ¿i repara¡ii
de utilaje folosite în industria lemnului.

¥n anul 1965 m-am cåsåtorit, motiv pentru care

m-am transferat în interesul serviciului, la
¥ntrepriderea de Construc¡ii ¿i Repara¡ii Utilaje
din Bucure¿ti.

Am fost promovat pe rând în func¡iile: ¿ef
serviciu Constructor ªef, ¿ef serviciu Tehnolog
ªef, fiind transferat in anul 1969, ca inginer
principal in cadrul Ministerului Industiei
Lemnului.

Dupå scurt timp, tot în anul 1969, am fost
promovat în func¡ia de ¿ef serviciu Tehnic al unei
centrale de utilaje din cadrul Ministerului
Industriei Lemnului (GIRCUIL)

¥n anul 1967 s-a nåscut primul copil – Daniela.
Din nefericire, mariajul nu a fost reu¿it, motiv

pentru care, în anul 1974 am divor¡at.
La  vârsta de 35 de ani, respectiv în anul 1972,

am fost promovat ca director la Uzina de
Construc¡ii ¿i Repara¡ii Utilaje pentru Industria
Lemnului-Bucure¿ti.

¥ntrucât în epoca comunismului, “la cadre” nu
am declarat in totalitate situa¡ia mea familiarå,
am fost depistat ¿i schimbat din func¡ie, pe motiv
cå socrul meu a avut o condamnare politicå fiind
membru frunta¿ al Partidului Liberal.

A¿a am ajuns ca ¿ef Birou Import-Export la
Centrala de Utilaje ¿i Piese de Schimb din cadrul
Ministerului Industriei Lemnului.

¥n 1975 m-am recåsåtorit, cu Cristina, de profesie
economistå, alåturi de care mi-am petrecut cei
mai frumo¿i ani din
via¡å ¿i cu care veneam
la aproape toate
întâlnirile noastre
colegiale.

¥n anul 1976 s-a nåscut
a doua fiicå – Angelica.

¥ntrucât hazardul a
fåcut ca ¿i socrul meu
din a doua cåsåtorie så
aibå o condamnare
politicå, a trebuit så må consolez cu aceastå
realitate ¿i så-mi iau gândul de la vreo altå
promovare. A¿a cå am considerat cå trebuie så
tråiesc via¡a din plin.
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Am fåcut concedii ¿i
excursii în toate locurile
pitore¿ti din ¡arå.

Am vizitat, atât in
interes de serviciu cât ¿i
în excursii, toate ¡årile

din est: URSS, Bulgaria,
Ungaria, Cehoslovacia,
Polonia .

¥n Vest nu am avut
acces, cu o singurå
excep¡ie: în anul 1984
primul secretar de atunci

al secto-rului 6, m-a luat pe garan¡ie ¿i mi s-a
permis så plec la Sevillia, la meciul de fotbal
Steaua–FC Barcelona.

Dupå anul 1989 am mai fåcut excursii în Egipt,
Grecia, Turcia, Israel, Tunisia.

Pe linie profesionalå , în anul 1976 am påråsit
Ministerul Industriei Lemnului ¿i am revenit la
MICM, angajându-må ca inginer ¿ef de ¿antier
la Grupul de ªantiere Montaj Cazane din cadrul
Uzinei “Vulcan” Bucure¿ti.

M-am ocupat de construc¡ii- montaj ¿i repara¡ii
cazane ¿i centrale termice in diverse ora¿e din
¡arå ¿i din RDG ¿i Cehoslovacia.

Am ocupat pe rând func¡ii de ¿ef birou ¿i ¿ef
sec¡ie, iar în anul 1991 am fost promovat ca
director la Filiala de Echipamente ¿i Piese de
Schimb din cadrul societå¡ii comerciale
“Termoenerg” SA.

Pentru noi inså, revolu¡ia a venit prea târziu,
a¿a cå in 1997 m-am pensionat.

¥n luna octombrie 2001, am
avut cel mai trist moment din
via¡å. Decesul subit al so¡iei Cri-
stina, care prin plecarea ei dintre
cei vii, a låsat in urmå numai
lacrimi. Durerea a fost a¿a de
mare pentru cå a doua cåsnicie,
spre deosebire de prima, a fost
foarte reu¿itå. Ne realizasem tot
ce ne-am dorit în via¡å. Ne-am
in¡eles de minune. Deschisesem

pentru fiica noas-
trå Angelica, ab-
solventå a Facul-
tå¡ii de Farmacie,
Farmacia Kiseleff,

în Pia¡a 1 Mai.
Pentru început
spa¡iul l-am în-
chiriat iar ulterior,
l-am cumparat.

Am råmas nu-
mai cu Angelica.

¥mpreunå am
încercat så gåsim solu¡ii pentru a ie¿i din aceastå
stare. Dupå luni de zile, am ajuns la concluzia cå
ocuparea timpului liber te face så ui¡i de durere.

Având pu¡inå experien¡å ¿i având o caså de
vacan¡å în satul Lilieci, comuna Sine¿ti, jude¡ul
Ialomi¡a, construitå cu so¡ia dupå 1989, am decis
så deschidem a doua farmacie în aceastå caså.

 A¿a cå în prezent, sunt eu pensionar, dar nu
prea am timp så må plimb prin Ci¿migiu.

 Problemele de management de la ambele
farmacii, la care avem 8 salaria¡i, sunt multiple
¿i zi de zi îmi ocupå timpul liber.

Singura întâlnire de suflet pe care mi-o permit
este cea cu colegii mei, întâlnire de la care må
stråduiesc så nu lipsesc.

,

La vila de la Lilieci, cu familiile lui Calipso, Adrian, Ozi.
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 I. Fotografii de copii

Aten¡iune:
A¿teptåm în continuare fotografii de copii pânå la 20 iunie (pentru cå revista pe luna aprilie s-a expediat prin
e_mail la timp dar nu s-a difuzat ¿i celor care o primesc pe hârtie), dupå care vå cerem votul.

Concursul nostru

1. Sâc, cå nu dorm!

2. Tzai tzien! (adicåtelea pe române¿te “La revedere!)

4. Prin¡esa trandafirului

3. Interesantå chestia asta! Så o gust, så nu o gust?
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Scriu  aceste rânduri cu multã triste¡e ¿i durere
în suflet deoarece, Mihai Berciu este cel de al
doilea coleg ¿i prieten bun, dupã Vasile Guri¡å,
cu care am locuit în aceea¿i camerã de cãmin în
anii studen¡iei ¿i care, mult prea devreme, la
numai 64 de ani, a trecut în nefiin¡ã. Durerea mea
este amplificatã ¿i de faptul cã, dintr-o regretabilã
eroare, decesul lui Mihai a fost anun¡at în anul
2001, la agapa de 40 de ani de la absolvirea
facultå¡ii, când de fapt, el s-a stins din via¡å la
1 februarie 2004.

Se pare cå ciudata premoni¡ie l-a afectat foarte
mult, fapt ce må determinå ca ¿i pe aceastå cale,
în numele celor care fårå inten¡ie au gre¿it, så
cer iertare familiei sale pentru eroarea comiså.

Mihai Berciu s-a nåscut la 30 septembrie 1939,
fiind cel mai mare dintre cei 3 båie¡i ai unei familii
de intelectuali. Copilåria ¿i-a petrecut-o la Carei,
unde a fåcut ¿i studiile preuniversitare. A fost un
elev sârguincios, cu înclina¡ii mai mult umaniste
decât tehnice, fiind pasionat de culturå în general
¿i de lecturå în special. Când l-am cunoscut, citea
cu nesa¡  carte dupå carte. Noptiera sa din camera
de cåmin era plinã de tomuri scrise de cei mai
diver¿i autori. Am fost beneficiarul direct al
acestei preocupåri, deoarece Mihai nu numai cå
îmi recomanda o serie de cår¡i necunoscute de
mine, dar îi plåcea så-mi ¿i citeascã ore întregi
pasaje din acestea, pentru a må determina så le
citesc eu însumi.

Îmi amintesc ¿i acum, cu o anumitå încântare,
fragmente din Dostoievski, Tolstoi, Hugo
ascultate de mine stând lungit în patul de alåturi,
precum ¿i comentariile pe care le fãcea asupra
unor personaje, ca un veritabil critic literar.

Locuind într-o zonã cu popula¡ie maghiarå
învå¡ase ceva ungure¿te, împårtå¿indu-ne ¿i nouå
cuno¿tin¡e, cuvinte ¿i expresii ungure¿ti. Eu am
utilizat cu mare succes aceste cuno¿tin¡e în prima
mea tabårå studen¡eascå, la Izvorul Mure¿ului,
în anul IV, când un grup de studente de anul II de

In memoriam
Mihai Berciu

Gheorghe Vasile

la Cluj s-au ata¿at de mine (NR: Måi, så fie, chiar
un grup întreg?!) alintându-må ”Lo¡ico”
(Vasilicã). Pe colegul Mihai Ene s-au stråduit så-l
înve¡e un cântec unguresc la modå prin 1958, pe
care acesta se încåpå¡âna så-l cânte fårå så ¿tie
ce înseamnå cuvintele.

Rod al unei educa¡ii alese, avea o modestie ¿i
o fine¡e în comportament astfel încât, de¿i, dupå
pårerea mea, era la acea vreme mai cultivat decât
mine, nu m-am sim¡it niciodatå în inferioritate,
între noi fiind rela¡ii de mare sinceritate ¿i
prietenie.

Era generos, gata sã te ajute în orice
împrejurare ¿i în cel mai dezinteresat mod. Îmi
amintesc cu plåcere de faptul cå îmi ¡inea
întotdeauna loc la sala de lecturå, când pleca
înaintea mea la bibliotecå, îmi împrumuta caietele
de seminarii la unele materii la care aveam acela¿i
asistent, dacå el avea orele înaintea mea, eu putând
în acest mod så ¿tiu rezolvårile exerci¡iilor propuse
de asistent, dinainte; må ajuta la examene cu
noti¡e, cursuri sau probleme ¿i bilete de examen
rezolvate, de care m-am folosit din plin.

Fiind ceva mai înstãrit decât restul colegilor

La agapa din 1981.
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de camerå, primea des pachete de acaså care, în
stil ardelenesc, erau întotdeauna consistente ¿i
gustoase, de aceea le savuram în colectiv cu multå
poftå. ¥mi amintesc ¿i acum, dupå aproape 50 de
ani, purcelul de lapte cu mårul în gurå ¿i gâsca
umplutå trimise de pårin¡ii lui Mihai, de la Carei.
Pentru prima datå în via¡å vedeam a¿a ceva ¿i
le-am mâncat cu multã plåcere, împreunã cu Ilie
Vâlceanu ¿i Vasile Guri¡å.

De¿i nu eram colegi de grupå, ¿tiu cå era
apreciat ¿i simpatizat în grupa de utilaj chimic,
el povestindu-mi adesea despre colegi lui, lucruri
interesante. În anul V, devenise un fel de confi-
dent a lui Ticu Gheorghiu, cåruia îi fåcuse
cuno¿tin¡å cu o fatã foarte frumoasã de la chimie
industrialã, pe care Mihai o ¿tia, acesta la rândul
lui fãcându-i multe confiden¡e despre via¡a lui
specialå ca nepot al lui Gheorghiu Dej. Mi-a
povestit cu lux de amånunte întâmplãrile de la
practica lor la Fågåra¿, cu care prilej Sclia Dan a
fost exmatriculat. Fac o micå digresiune ¿i
povestesc cå Sclia Dan, dupå anul de exma-
triculare, a continuat studiile ¿i la absolvire a fost
repartizat la IMUM Medgidia, unde ne-a fost
coleg, la serviciul tehnic, mie ¿i lui Guri¡ã. Era
un tip foarte pedant, distant cu cei din jur ¿i nu
admitea så i te adresezi altfel decât tovarå¿ul

inginer Sclia.
În cadrul cåminului 303 am jucat mult fotbal

împreunå cu Mihai, coleg ¿i la orele de sport. În
anul III, am sus¡inut examenul la disciplina fotbal
cu profesorul Miu, care era jucåtor la Sportul
Studen¡esc. Mihai era apreciat ca fotbalist mai mult
decât mine care, la proba de lovituri de la 11 metri,
am ratat 2 din 3 lovituri.

În anii IV ¿i V începusem så frecventãm cu
mai multã ardoare ringurile de dans de la 303,
Buze¿ti, Moxa, ªtefan Furtunã, Casa Studen¡ilor
¿i împreuna cu Adrian Bogdanovici alcåtuiam un
“trio formidabil”. Ne recomandam: Jorj, Mi¿u ¿i
Adi, când cuno¿team fete noi ¿i simpatice. A¿a
se face cå, la revelionul 1961, am ajuns la Institutul
Pedagogic (Sorbona), unde colegul nostru Farsch
Hans avea o sorå studentå. Aceasta ne-a fãcut
cuno¿tin¡å cu douå colege, Silvia ¿i Doina, cu

care am petrecut revelionul ¿i ne-am mai întâlnit
de câteva ori dupå aceea. Nu ¿tiam atunci cå una
dintre aceste fete, Silvia, avea så devinå peste
câ¡iva ani, so¡ia lui Mihai.

La absolvire, Mihai Berciu a fost repartizat la
Combinatul Chimico-Metalurgic Baia Mare, iar
eu la IMUM Medgidia. Ne scriam destul de des
in acea perioadå, povestindu-ne reciproc
succesele profesionale ¿i experien¡ele amoroase
(cu exagerårile ¿i înfloririle de rigoare). Ne-am
dat o datå întâlnire la Bucure¿ti, la “Trocadero”
¿i apoi la Bogdanovici acasã. Ne-am povestit
multe ¿i ne-am sim¡it bine. Adrian ne-a cântat la
pian acaså la el, lucru ce m-a impresionat mult.
Aceasta m-a determinat ca peste circa 20 de ani,
så-mi cumpår un pian ¿i pe amândoi copiii mei
så îi dau la ¿coala de muzicå, unde au facut 8
clase de pian. La acea întâlnire, Mihai mi-a
povestit cå s-ar putea sã vinå în Bucure¿ti cu
serviciul, cât mai curând. Nimic înså despre
Silvia.

În 1963, întradevãr Mihai s-a mutat în
Bucure¿ti, la uzina deþ¡evi “Republica” ¿i s-a
cåsåtorit cu Silvia, devenitå profesoarå de
matematicå. I-am urat “caså de piatrã “ ¿i mult
noroc.

În Bucure¿ti, Mihai a lucrat 32 de ani la “Re-
publica”, atât la uzina de ¡evi cât ¿i la Centrala
Industrialã de Produse Metalurgice, iar dupã 1989
la “Republica SA”. A îndeplinit diverse func¡ii,
unele de conducere fiind ¿i director de export.
De fapt, o bunã perioadå de timp a coordonat
activitatea de import-export. Aceasta l-a ajutat
ca în 1995 sã-¿i deschidå propria sa afacere creind
firma “Metal Business International”, a cårei
pre¿edinte a fost pânå la deces.

Mihai ¿i Silvia au o fiicå Gabriela, nåscutå în
1968. Este absolventã a facultå¡ii de Finan¡e-
Contabilitate din cadrul Academiei de Studii
Economice Bucure¿ti ¿i în prezent lucreazå la o
bancå. Este cåsåtoritå ¿i nu are copii. Silvia are
64 de ani, este pensionarå ¿i locuie¿te în
Bucure¿ti, într-un bloc cochet din Calea Plevnei.
În acela¿i bloc locuie¿te ¿i fiica sa Gabriela, cu
so¡ul ei.
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LLLLLa ma ma ma ma mul ¡ i  an iu l ¡ i  an iu l ¡ i  an iu l ¡ i  an iu l ¡ i  an i
... pentru cine-i nåscut în iunie:

 2 iunie: Lidia Niculescu

 4 iunie: Zeno Pircea

12 iunie: ªerban Teodorescu

16 iunie: Carol Mani¡iu

17 iunie: Sorin Dinescu

17 iunie: Lucian Voiculescu

18 iunie: Artemiu Vanca

24 iunie: Iosif Tempea

27 iunie: Radu Mihalcea

Adrese de e_mail:
- completare -

Stoian Petrescu
vpetresc@bucknell.edu

A¿teptåm så ne comunica¡i ¿i alte adrese.

Caseta redac¡ionalå
Redactor fondator: Adrian Popa
Redactor ¿ef: Corina Firu¡å
tel/fax 021.2237106, ed_alcor@yahoo.com
Redactori ¿ef adj.: Mirel Vanca, Radu Gruia
Tehnoredactare computerizatå: Cori Simona Ion

Cele 7 minuni din România în perioada

lui Ceau¿escu:

1. Toatå lumea avea de lucru!
2. De¿i toatå lumea avea de lucru, nimeni

nu muncea!
3. De¿i nimeni nu muncea, planul se facea

peste 100 % !
4. De¿i planul se facea peste 100 %, nu se

putea cumpåra nimic!
5. De¿i nu se gåsea nimic de cumpårat, toata

lumea avea de toate!
6. De¿i toatå lumea avea de toate, to¡i furau!
7. De¿i to¡i furau, niciodatå nu lipsea nimic!

Despre prietenie:

Vorbe dulci sunt u¿or de spus, lucruri
drågu¡e sunt u¿or de cumpårat, dar oameni
de treabå sunt greu de gåsit.

Via¡a se terminå când tu încetezi så visezi,
speran¡a moare când tu încetezi så crezi,
dragostea se terminå când tu incetezi så mai
¡ii la cineva, prietenia se sfâr¿e¿te când tu nu
mai împar¡i.

A¿a cå împarte cu cine crezi cå î¡i este
prieten, iube¿te fårå condi¡ii, vorbe¿te fårå
inten¡ii, dåruie¿te fårå motive, ¡ine la cineva
fårå explica¡ii!!

E inima adevaratei prietenii.
Trimite aceste rânduri tuturor celor la care

¡ii, aminte¿te-le de prietenie ¿i nu uita så mi-l
trimi¡i înapoi dacå vrei, dacå sim¡i...

(NR: Ceea ce am ¿i fåcut...)

CoCoCoCoCorrrrreeeeesponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡å
de la Emil Olaru

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Apus de soare - Palm Beach. Foto: Stoian Petrescu.
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