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ADUNAREA GENERALĂ A   ASOCIAŢIEI 
„PROMOŢIA  61 MECANICĂ” 

MIREL VANCA
Adunarea generală a asociaţiei noastre a

avut loc în ziua de sâmbătă 10 mai 2008, în
staţiunea Eforie Nord. Gazda adunării a fost
colegul nostru Constantin Dumitru, alias Calipso,
care ne-a cazat pe toţi participanţii la hotelul său
„PHILOXENIA”, de trei stele. 

N-a fost pentru prima dată când ne-am
bucurat de ospitalitatea deosebită a lui Calipso şi
de facilităţile hotelului său: camere confortabile,
bucătărie excelentă, servicii ireproşabile. Membrii
asociaţiei, împreună cu soţiile , iar unii cu copiii
si nepoţii lor, am sosit aici în cursul zilei de vineri
9 mai. Am sărbătorit reîntâlnirea la masa de
seară, la care gazda noastră ne-a ospătat cu
specialităţi din peşte . Ţuica, whisky-ul şi mai
ales vinul dobrogean ne-au dezlegat limbile şi au
creat bună dispoziţie. Ca de obicei, la început a
vorbit unul, Calipso  a rostit cuvenitele urări  de
bun venit, şi l-am ascultat toţi, iar la sfârşit am
vorbit toţi şi nu mai asculta nimeni . Vacarmul
final, este o caracteristică a întâlnirilor noastre. 

Adunarea generală a avut loc a doua zi
dimineaţa, după micul dejun. În timp ce soţiile
noastre au avut program de voie, membrii
asociaţiei ne-am adunat  în sufrageria hotelului.
Am ascultat o informare privind activitatea
consiliului director al asociaţiei de la alegerea sa
şi până în prezent şi un raport privind realizarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007.
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S-a hotărât ca, pe viitor, mandatul consiliului director să fie de un an. S-a 
desărcinat vechiul consiliu şi s-a ales noul consiliu director în următoarea 
componenţă: 

1. Dumitru Constantin – preşedinte 
2. Vanca Artemiu – vicepreşedinte 
3. Enescu Nicolae – membru 
4. Ioil Oisie – membru 
5. Olaru Nina – secretar 
6. Nicolescu Rodica – cenzor 

Ca urmare a discuţiilor care au avut loc, s-au luat următoarele hotărâri: 
• Se va căuta o nouă locaţie pentru adunările noastre lunare, care să 

ne permită ţinerea adunărilor într-o încăpere separată, cu 
posibilitatea de-a aranja o masă comună, bufet suedez şi de-a 
desfăşura o gamă mai variată de manifestări culturale şi distractive ( 
şezători culturale, dans etc.)  

• Organizarea unor întâlniri lunare în aer liber (la iarbă verde). 
• Cel puţin la o întâlnire lunară  dintr-un an, să ne aducem şi copiii. 
• Una din şedinţele lunare să aibă loc la „Muzeul Politehnicii 

Bucureşti”, cu care ocazie vom preda muzeului câte un exemplar din 
monografiile promoţiei, o colecţie completă cu revista asociaţiei şi un 
pliant cu realizările inginereşti ale membrilor asociaţiei. 

• În viitor, se vor organiza două excursii în ţară (Munţii Apuseni şi 
Delta Dunării) şi două excursii în străinătate (Israel şi Croaţia). 

• Se împuterniceşte colectivul de redacţie al revistei noastre  (Adrian 
Popa, Radu Gruia, Mirel Vanca) să cenzureze materialele propuse 
spre publicare revistei din punct de vedere al temelor abordate şi al 
conţinutului articolelor. Se va urmări înlăturarea articolelor sau a 
părţilor din articole care ar putea semăna discordie în rândul 
membrilor asociaţiei. 

• Revista îşi va deschide o rubrică consacrată realizărilor inginereşti ale 
membrilor asociaţiei. 

• S-a constituit următorul colectiv pentru redactarea monografiei 
promoţiei noastre cu prilejul aniversării a 50 de ani de la absolvire: 
Adrian Popa, Radu Gruia, Mirel Vanca, Vasile Gheorghe, Radu 
Stoian. 

In seara aceleaşi zile în care a avut loc şi adunarea generală (sâmbătă 10 mai), 
seara, a avut loc masa festivă. Mâncare şi băutură din abundenţă, distracţie mai 
puţină. Din nefericire, în acelaşi timp cu masa festivă, s-a desfăşurat finala cupei 
României la fotbal şi marea majoritate a colegilor au stat, pe toată perioada de 
desfăşurare a partidei, cu ochii lipiţi de televizor. Pe noi bărbaţii ne-a satisfăcut 
spectacolul de pe ecran, în timp ce soţiile şi colegele noastre au avut toate motivele să  
fie nemulţumite. 

A doua zi , după micul dejun, o parte din colegi au plecat , alţii au preferat să se 
mai plimbe prin Eforie Nord sau prin alte staţiuni de pe litoral. A fost o întâlnire 
reuşită! Mulţumim organizatorilor şi gazdelor noastre. 
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AM FOST ÎN CRETA ! 
RADU GRUIA 

         Ei şi? Mare ispravă ! Ar putea spune unii şi alţii care bineînţeles, au fost şi ei . 
Ei bine, fără a o considera ca atare, pentru mine fapta are totuşi o importanţă aparte: 
este pentru prima dată când mă aflu pe teritoriul unui areal geografic cu o civilizaţie 
(da) - milenară ! Sintagma „civilizaţie milenară” este bine cunoscută şi aplicată 
civilizaţiilor cunoscute ca fiind vechi sau foarte vechi, cum sunt cele sumeriană, 
egipteană, chineză ş.a.m.d. Eu solicit o licenţă de autor pentru a folosi prefixul 
măritor da (deca) deoarece civilizaţia cretană „bate” 10 milenii !!! Interesant, nu-i aşa ? 
Hai să vedem de ce ! 
         Istoria Cretei are o vechime de cel puţin 9000 ani, conform surselor referitoare la 
activitatea umană datând din acel timp. Prima comunicare ştiinţifică referitoare la 
sfârşitul mileniului 7 IC, după excavaţiile arheologului britanic Arthur Evans, relevă 
un aşezământ pre-ceramic. Ulterior acestei perioade, activităţile umane din insulă 
devin din ce în ce mai evidente iar perioada este numită Neoliticul Primar Knossos. 
Începuturile acestei perioade sunt plasate între  mijlocul şi sfârşitul mileniului 4 IC, în 
jurul anilor 3500  IC. Urmează : 

- Creta Minoică (3000-1400) ÎC. Trecerea de la Neolitic la Bronz a avut loc, 
conform unor istorici ca urmare a evoluţiei normale iar altora, datorită invaziei 
unor imigranţi necunoscuţi care au determinat o evoluţie mai rapidă a insulei. 
Civilizaţia intră într-o fază de dezvoltare rapidă. Excavaţiile arheologice 
demontrează că la începutul perioadei apar numeroase oraşe, răpîndite pe 
întreg teritorilul insulei. (Homer în Iliada menţionează cifra „100”). Cele mai 
importante sunt Knossos, Phaistos şi Zakros, situate în centrul şi estul 
insulei. Minos era Rege în Knossos, fratele său Radamonthyis în Phaistos şi 
celălalt frate Sarpidonas, în Malia. Principala caracteristică  este considerată 
alianţa-uniune dintre oraşe, formând un un Stat unitar suveran, spre 
deosebire de Oraşele –Stat greceşti ca Atena, Sparta sau Teba. 
Oraşele nu erau fortificate iar soldaţii nu purtau armuri, ceeace demonstrează 
calitatea relaţiilor şi încrederea reciprocă dintre ele. Poate şi din această 
cauză, Creta Minoică dobândeşte supremaţia navală a zonei, cucereşte 
Cycladele , alte insule din marea Egee şi întreţine relaţii comerciale înflo-
ritoare cu Egiptul, Ciprul şi Estul Mediteranean. 
Prosperitatea insulei este rezultatul dezvoltării sociale şi evoluţiei culturale. 
Sunt curent practicate irigaţiile şi sistemele de alimentare cu apă.  
Femeile iau parte activă la viaţa socială, chiar şi la competiţii sportive, iar 
religia este matriarhală : Marele Zeu este femeie care ia diferite întruchipări 
funcţie de apariţie. 
Regele Minos deţine, în mod absolut, toate prerogativele vieţii publice : Şef al 
Statului, Comandant al armatei, Judecător suprem şi Mare Preot. 
Dar legea implacabilă a declinului pune capăt acestei civilizaii strălucitoare în 
1400 IC când, datorită unor cataclisme naturale (probabil erupţia vulcanică 
din insula Thera (astăzi Santorini), este definitiv distrusă. 

- Creta Doriană (1000-70) ÎC. Primii  Dorieni  au  imigrat  în  insulă la mijlocul 
secolului 10 IC, din Sparta şi Argolis, iar 100 de ani mai târziu (Magniţii) din 
Pelion şi Ossa. Datorită caracterului lor polemic,dificil şi războinic  , dorienii 
s-au confruntat între ei timp de 1000 de ani, ceeace a făcut imposibilă 
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aproprierea sau colaborarea dintre oraşele-stat. Rezultatul : absenţa oricărei 
culturi.Principalele oraşe :Gortyna, Knossos, Kidonia şi Irtakina. 
Societatea doriană, avînd la bază regulile spartane, era organizată pe trei 
clase: Liberii, Vecinii (sau cetăţenii) şi Sclavii. Structurile de conducere, 
adoptate conform sistemului Grec Dorian erau constituite din trei organisme 
şi anume : 
Kosmoii, Parlamentul şi Biserica. Atribuţiile executive reveneau Kosmoilor. În 
număr de 4-11, Kosmoii erau aleşi pentru un mandat de 1 an, cu interdicţia 
de a fi realeşi timp de 3-10 ani de la data primei alegeri.. Autoritatea şi 
competenţele lor erau extensive : comandanţii armatei în timp de război, 
suverani în timp de pace. La terminarea mandatului erau supuşi unui 
„proces” care consta în evaluarea tuturor actelor şi deciziilor personale din 
perioada exercitării acestuia. În funcţie de rezultate, puteau primi sancţiuni şi 
pedepse severe, sau puteau să-şi piardă funcţiile. Parlamentul era compus 
exclusiv din kosmoi trecuţi cu succes prin „proces”. Menbrii parlamentului 
erau inamovibili şi nemotivaţi. Principala îndatorire consta în  monitorizarea 
permanentă a kosmoilor şi elaborarea propunerii de înlăturare din funcţie a 
acestora, dacă era cazul. Propunerile parlamentului trebuiau validate de 
Adunarea Poporului. Biserica era reprezentată de Adunarea Liberilor. 
Întrunirile acesteia puteau avea caracter de regularitate sau nu. Principala 
îndatorire consta în aprobarea propunerilor elaborate de către Parlament. 

- Creta Romană (70-395 AD) Creta a fost dintotdeauna de mare interes pentru 
romani. Excepţionala ei poziţie în Mediterana oferea romanior oportunitatea 
controlului rutelor maritime şi posibilitatea de a limita activitatea piraţilor. 
După o încercare nereuşită a lui Marc Antoniu, Cointus Cecilius Metellos 
debarcă trei legiuni în vestul insulei, cucereşte Kidonia (amplasată pe locaţia 
Haniei de astăzi) şi avansează metodic spre Est, distrugând totul în calea sa. 
(după un asediu prelungit la Knossos, unde adversarul său Lasthenis arde   
comorile oraşulului, lipsind-ul de prada de război). 
Capitala Cretei romane devine Gortyna, care după tratative secrete, acceptă 
ocupaţia romană şi devine centrul economic principal al insulei. 
În pofida ocupaţiei, romanii duc în creta o politică „liberală”. Organizează 
evenimente culturale, competiţii sportive şi permit  cretanilor sa-şi bată o 
monedă proprie (din cupru). Construiesc drumuri, apeducte şi obiecte de 
utilitate publică , ale căror ruine pot fi văzute şi astăzi în Liktos sau 
Hersonissos. În 395 AD, Creta ese inclusă în Imperiul Roman de Răsărit care 
după transformarea într-un Stat de tip helenistic, devine Imperiul Bizantin. 

- Creta Bizantină (395-1204) ADDe la mijlocul sec. 4 şi până la sfârşitul 
sec.13, Creta a fost provincie Bizantină. (cu excepţia unei perioade de 150 de 
ani de ocupaţie arabă)- 
La începutul intervalului, Creta  a cunoscut una dintre cele mai liniştite 
perioade din istoria sa. Agriculltura şi comerţul cu vite au înregistrat o 
dezvoltare fără precedent. Populaţia a ajuns la 250000 de locuitori. (astăzi  
cca. 623000). În primele 5 secole ale perioadei s-au produs numeroase 
cutremure puternice care au distrus numeroase oraşe, printre care şi capitala 
Gordyna. (Reconstruită de Împăratul Theodosie II). 
Către sfârşitul perioadei bizantine, îţi face apariţia o nouă forţî militară de 
temut- arabii. După ce aceştia cuceres tot nordul Africii şi pătrund în Europa 
prin Spania, încep să-şi manifeste interesul pentru Creta datorită 
oportunităţilor şi eficienţei raidurilor piratereşti care puteau fi organizate 
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pornindu-se dela baze aflate pe insulă. Interesul devine dominant odată cu 
izbucnirea unor conflicte interne în Andaluzia, după care conducătorul 
Oraşului Cordoba, Ambou Hafs Omar, îşi incită cei 10000 de oameni la 
găsirea unuei alte ţări, pentru strămutare. 
În 824 debarcă în Creta , pe coasta de nord, în Golful Messara şi îşi stabileşte 
baza operaţională în locaţia de astăzi a Heraklionului. Fortifică oraşul şi sapă 
un şanţ natural inundabil, astfel încât acesta devine o mică insulă 
inexpugnabilă. Noul oraş capătă numele Ravdh ek Khantak, modificat ulterior 
în Handakas. De aici sunt intreprinse incursiuni în scop de intimidare şi jaf în 
mările Egee şi Adratică ( 862 Mytilene, 866 Halkidiki, 902 Atika, 904 Salonik) 
de unde aduc 22000 de tineri, băieţi şi fete, pe care îi vând la piaţa din 
Handakas.  
Bizantinii încearcă de mai multe ori să recucerească Creta, dar nu reuşesc 
decăt în 961 când Nikiforos Fokas, după 9 luni de asediu , eliberează 
Heraclionul. Creta redevine parte a Imperiului Bizantin, cu capitala la 
Heraklion. (nu la Gordyna). 

- Creta sub ocupaţia veneţiană (1204-1669) Odată cu declinul Bizanţului,   
rolul său militar este preluat de Cruciadele pentru eliberarea Ţării Sfinte de 
sub ocupaţia turcească. Totuşi, cea de a 4-a Cuciadă, se termină cu ocuparea 
Constantinopolului ! Cuciaţii au primit sprijinul Prinţului Alexios, fiul 
împăratului detronat Isaakios al II-lea Aggelos. În protocolul secret încheiat 
între Cruciaţi şi Prinţ, Creta este oferită unuia dintre conducătorii Cruciadei, 
Bonifaciu de Montferat, senior feudal din Nordul Italiei. Bonifaciu n-a putut 
ocupa insula şi atunci a vândut-o Dogelui Veneţiei Erriko Dandolus.  
Înţelegerea a  fost semnată la 12 august 1204, la Adrianopole. Preţul plătit 
pentru Creta, a fost de 1000 de mărci din argint! 
În 1206, o mare parte din centrul şi estul insulei se afla sub controlul unui 
pirat italian din Genoa, Eriko Pescatore care, pentru a-şi consolida poziţia, 
fortifică 15 oraşe cretane, printre care trei importante :Handakas, Rethyimnon 
şi Sitia. Îngrijoraţi de evoluţia situaţiei, veneţienii au încercat în 1207 şi 1208 
să cucerească insula, dar fără succes. Cu toate acestea, dominarea veneţiană 
s-a instalat definitiv în 1212, când Dogele Jacob Tiepolo reuşeste să-i învingă 
pe genoani . Încercările acestora de a recuceri insula eşuază în 1266 şi 1294. 
pentru a putea face faţă revoltelor populaţiei locale, precum şi problemelor 
create de distanţă, veneţienii  adoptă soluţia colonizării insulei. Primii 
colonişti părăsec Veneţia la 20 martie 1212 : 132 de cavaleri şi 48 de pedeştri. 
La sfârşitul primului primului secol al perioadei, se aflau în creta 10000 de 
colonişti , dintr-un total de 60000 de locuitori ai Veneţiei. Este construit 
oraşul Hania, pe locaţia vechiului Kidonia Populaţia locală traversează o 
prioadă dificilă : oamenii sunt deposedaţi de pământuri, obligaţi să lucreze la 
fortificaţii şi să îndeplinească tot felul de corvezi impuse de veneţieni. Din 
această cauză, în 457 de ani de dominaţie, au avut loc 25 de revolte şi alte 
câteva mişcări ostile.  După căderea Constantinopolului  în 1453, nobilimea şi 
intelectualitatea greacă începe să părăsească Creta ocupată de veneţieni. 
Faptul are drept efect înflorirea artei şi culturii bizantine, ceace determină 
atenuarea animozităţilor dintre veneţieni şi localnici, mai ales în perspectiva  
ameninţării turceşti care se profilează. 

- Creta sub ocupaţia turcă (1669-1898) Înainte de completa ocuparea Cretei 
în 1669, turcii fac mai multe tentative, începând cu 1333. La mijlocul sec. 16 
raidurile lor devin din ce în ce mai dese şi mai intense. În aceiaşi perioadă, 



 
 

Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“ 
 

 

9             Foaie de suflet lunarå a 

(1538) sângerosul pirat Barbarosa atacă Creta şi cucereşte o bună parte din  
vestul şi centrul insulei. Este însă oprit la Handakas. În 1562 şi 1581 turcii 
fac ravagii la Milopotamas şi Rethimnon. Oraşul este complet distrus şi va fi 
refortificat de către veneţieni. Concomitent cu atacurile turceşti arabii din 
Alger, Malta Spania şi alţii, atacă şi ei  coasta sudică a Cretei. În 1317, 
algerienii ocupă micuţa insulă Chryssi, de unde timp de aproape 200 de ani , 
lansează raiduri  asupra Oraşului Ierapetra.  
În 1645 turcii decid să ocupe Creta şi să o includă în Imperiul Otoman. La 
începutul verii, trimit o flotă de 400 de corăbii, sub comanda lui Giusuf Paşa 
şi 60000 de soldaţi sub comanda Musha Paşa şi Murat Agha, care sosesc în 
Golful Hania la 23 iunie şi încep asediul oraşului. Acesta  cade la 22 august. 
La 2 iulie 1649, o forţă turcă de 40000 de oameni comandată de Deli Husein, 
atacă oraşul Rethimnon, devastând totul în cale. La sfârşitul lui septembrie 
ajung la Rethimnon şi încep bombardamentele de pe uscat şi de pe mare. 
Oraşul cade la 13 noiembrie, după capitularea garnizoanei veneţiene retrasă  
în fortăreţă. În 1648 turcii ocupă complet insula, cu excepţia Heraklionului. 
Asediul acestuia durează 21 de ani şi rămâne drept cel mai dramatic 
eveniment din istoria insulei. A costat viaţa a 117000 de turci şi 30000 de 
veneţieni şi cretani. 
După căderea Heraklionului, turcii refac zidurile oraşului şi transformă 
bisericile în moschei. O parte a populaţiei creştine se refugiază în insulele 
Mării Ionice, pentru a scăpa de ferocitatea cuceritorilor. Perioada dintre 1770 
– 1821 a fost pentru populaţie, una dintre cele mai grele din lunga istorie a 
insulei. 
„Marea Revoluţie Cretană” începe în 1866 şi se termină în 1868 cu aruncarea 
în aer a Mânăstirii din Arkadia ; 840 de asediaţi şi 1700 de turci pier în 
deflagraţie ! În 1895 – 1896, izbucnesc alte revolte, iar în 1897, forţe armate  
greceşti debarcă în insulă. Voluntarii încearcă să elibereze insula, cu speranţa 
că aceasta se va uni cu Grecia. Luptele încetează în 1898 când au loc masacre 
turceşti în Heraklion. În 1905, revoluţia din Therissos pune capăt seriei de 
conflicte şi impune  soluţia finală : unificarea Cretei cu Grecia, care are loc în 
1913, eveniment legat de numele lui Eleftherios Venizelos. 

 
         Impresionant, nu-i aşa ? O istorie multimilenară, încărcată de evenimente 
predominant nefaste. Desigur cele de mai sus reprezintă doar un sumar, mai mult  
cronologie şi mai puţin istorie. Am inclus-o în relatarea micii noastre escapade 
turistice în Creta deoarece cred că este semnificativă pentru profilul temperamental al 
grecilor în general şi al cretanilor, în special. Într-adevăr, cu excepţia perioadei 
minoice, nenorocirile s-au ţinut lanţ din antichitate  până în perioada contemporană 
(*¹). Invaziile repetate ale teritoriului, perioadele de ocupaţie, raidurile piratereşti, 
aroganţa, cupiditatea, rapacitatea şi ferocitatea agresorilor toate acestea au  substituit 
o civilizaţii avansată, distrusă datorită unor cauze naturale. Cretanii au început să se 
bucure de  pace şi normalitate după încheierea celui de al 2-lea Război Mondial. Cât 
despre conflictul greco-turc, se ştie că dureză în stare latentă şi-n zilele noastre !  

„ESCAPADA” 
         Plecăm din Bucureşti, aeroportul Băneasa (BBIA)  cu un zbor charter al Blue 
Air, marţi 29 aprilie , la 18.30. Dintre „mecanicii ’ 61”, participăm doare patru : Bone, 
Gruia, Popa şi Ştefănescu. Grupul numără în total 20 de persoane, dintre care fac 
parte şi fata mea cea mare Smaranda cu soţul ei, Laurenţiu. 
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După un zbor plăcut ( pentru că a fost scurt), aterizăm la Heraklion,  aeroportul Nicos 
Kazanţakis, ( scriitor contemporan, autorul povestirii „Zorba Grecul” şi „Raport către 
El Greco”)  destinaţia noastră, la 20.10. Dan Ştefănescu şi cu mine ne preluăm 
maşina închiriată rezervată on-line, de la biroul Hertz din aeroport. De reţinut : pentru 
a prelua maşina (un Ford Focus), arăt actele, Dan plăteşte taxa pentru un al doilea 
şofer şi ....primesc cheile! Suntem îndrumaţi către parcare, unde orbecăim căutând 
maşina, pentru că între timp se făcuse binişor, întuneric. Restul grupului pleacă cu 
naveta de transfer, asigurată de agenţia de turism. Exact ceeace facem şi noi, după ce 
reuşim să găsim maşina şi să facem cunoştiinţă cu ea. Deşi mă pregătisem din 
Bucureşti pentru traseul aeroport-hotel (vreo 25 de Km.), am oareşce emoţii datorită 
întunericului şi bineînţeles, diferenţei dintre Google şi terenul real. La care se adaugă 
şi opiniile contradictorii ale pasagerilor. În sfărşit, o bâjbâim niţeluş, dar nu prea grav 
şi pe la 10 şi ceva ajungem la hotel, exact pe traseul  Google. Fii-mea se miră pentru 
că am ajuns prea repede, Ileana îmi spune că ea nu credea că o să ajungem, iar mie 
mi se face tare foame. Un tip din recepţie mă întreabă de ce n-am venit cu restul 
grupului, eu îi răspund că am venit cu maşina, iar el mă felicită că am găsit hotelul! 
Ne cazăm şi plecăm (cu Dan şi Smaranda) să căutăm un restaurant deschis. Îl găsim, 
ne aşezăm şi mâncăm pe săturate, prima masă grecească. Ajungem în cameră pe la 
unu şi jumătate. 
         Miercuri 30 aprilie. O dimineaţă frumoasă şi caldă. Ajungem la limită pentru 
micul dejun, de tip bufet american, servit în restaurantul hotelului. Organizez ad-hoc 
o consfătuire pe tema „unde mergem ?. Eu mă gândisem la o mică insuliţă în largul  
oraşului Ierapetra de pe coasta sudică. Mă şi vedeam pe feri-boat, la un suc de 
portocale, pentru traversarea de cca. 30 km ! Noroc că întreb la recepţie , unde tipa 
îmi spune că îi pare rău, dar sezonul nu este deschis şi feri-boat-ul nu există ! Îmi 
recomandă Spinalonga, unde se află o fortăreaţă veneţiană. Mă consult cu „colegii” şi 
cu harta, cădem de acord, o numim pe Anda navigator şi plecăm, nu înainte să facem 
vreo două - trei poze în curtea hotelului. 

Smaranda şi Laurenţiu rămân să închirieze 
şi ei un vehicol, iar noi ne îndreptăm către 
Agios Nicolaos de unde trebuie să o luăm 
pe un drum de coastă până la Plaka. La 
Agios Nicolaos o aşteptăm pe Smaranda pe 
terasa unei cafenele la stradă, unde facem 
o pauză de „răcorire”.Profităm de poziţia, 

bine aleasă, a cafenelei,pe faleza bazinului 
portuar,  pentru  a  privi cu interes peisajul 
urban. În sfîrşit, după un schimb de 
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telefoane, apar şi tinerii noştrii, pe o motcicletă, foarte nichelată, pe care o preferaseră 
unei maşini. Ne uităm la deschiderea golfului, consultăm harta şi....pornim către 
Plaka. Drumul este uşor şi frumos. Trecem prin mai multe localităţi şi la o intersecţie 
greşesc drumul şi ne trezim rulând repejor – 80-90—(specialitatea „casei”) prin nişte 
sătucuri patriarhale, cocoţate pe dealuri. 

Parcăm „obiectele”, facem o poză de 
fundal şi căutăm locul acela potrivit 
cu ora şi  starea ...  
Evident că găsim....o întreagă 
străduţă, pe alese. Alegem „Parilia” şi 
ne aşezăm, tare importanţi şi 
mulţumiţi . Apare un tănăr cu o faţă 
simpatică, ne ascultă un pic şi zice „ 
Sunteţi români ?” I-auzi brâul ! Noi, 
da. El, nu. Era sârb –adică un 
„verişor”.  Ne aduce „pescăria”, 
inclusiv langustă şi altele, iar ne 
îndopăm, ne face şi o poză şi.....ne ia 
banii !                                                   

 
Ne hotărâm să nu folosim acelaşi traseu la 
întoarcere. Vrem să vedem câte ceva din 
Creta profundă. Adică pe unde turismul n-a 
prea ajuns. Ca atare alegem o variantă pe   o 
buclă la altitudine, care urmează să ne 
scoată la Neapoli, o localitate situată pe 
drumul principal purtând numele lui 
Venizelos. Zis şi făcut. La întoarcere, 
conduce Dan. Drumul te absoarbe cu totul. 
Toţi participăm pentru a nu scăpa nimic din 
ofertă. Care este de a dreptul generoasă şi 
inedită. Nu există „deja vu”. Urcăm spre 
vârful promontoriului care delimiteză la Vest 
Golful Mirambelo, către Capul Agios Ioannis. 
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Drumul propriuzis este o panglică de bitum de cca. 4,5m lăţime, în stare bună, care 
şerpuieşte în sepentine pe formele de relief specifice zonei. Vegetaţie săracă, pietre, sol 
roşu. Trecem prin localităţi parcă uitate de timp, purtînd nume de neînţeles pentru  
noi :Vrouhas, Loumas, Skinias, Finokalia, Amigdalia, Agios Antonios, Kourounes... 
(vezi traseul pe harta din Anexă) Ne uimesc machetele care apar aproape tot timpul pe 
marginea drumului. Într-un târziu, îmi dau seama că semnalează prezenţa 
aşezămintelor de cult, biserici sau 
mânăstiri. Ne oprim pentru câteva poze. 

Coborâm şi ajungem curând în drumul 
principal, modernizat. (Nu este 

autostradă).  Continuăm pe sensul de întoarcere şi ne oprim la Malia, unde există  
site-ul arheologic al unuia dintre palatele minoice şi anume cel al fratelui regelui 
Minos, Sarpidonas. Dar, din păcate, muzeul respectiv este închis. Ajungem la 
Hersonissos la timp pentru cină . 
         Joi 01 mai 2008. De data aceasta ne propunem Hania.Distanţa este aproape 
triplă : 165 Km. Dar drumul modernizat, este amenajat, pe porţiuni, ca o autostradă. 
Smaranda şi Laurenţiu nu se satură de încercari şi închiriază, de data aceasta o 
maşinuţă ciudată, un fel de jucărie cu tracţiune integrală Subaru Jimny. Sunt obligat 
să mă opresc de mai multe ori pentru că maşinuţa, dacă rulează cu mai mult de 80, 
tremură din toate încheieturile, în curbe şi mai ales la frâne. Treaba o sperie rău pe 
Smaranda care renunţă s-o mai conducă. După ce la volan trece Laurenţiu care 
cupleză tracţiunea integrală, lucrurile se mai liniştesc. Dar tot nu vrea să meargă ceva 
mai repejor. Oricum, trece de 100. Având în vedere chestia asta, încerc şi eu să fug un 
pic. Dar maşina este cam leneşă iar din spate se aude la imperativ :” Radu, mergi 
mai încet !” Aşa că, tot ce pot să scot este un 130, furat, pe câte o bucăţică de drum. 

Şi uite aşa ajungem la Hania după vreo 2 
ore şi jumătate de parcurs, căscând gura 
în stânga şi-n dreapta, oprind de mai 
multe ori să-i aşteptăm pe tineri. Oraşul 
este plăcut, liniştit, cu o atmosferă  calmă, 
implacabilă, producând  efecte terapeutice  
asupra populaţiei de turişti. Ne rătăcim cu 
brio pentru că Dan şi Anda  au  opinii 
divergente şi mă trimit în direcţii diametral 
opuse. Aşa că o iau şi eu la întâmplare. 
Până la urmă, tot căutând o parcare, 
ajungem la Mare.... Evrica ! Fraţilor dacă 
ajungeţi în vreun oraş-port şi nu ştiţi pe 
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unde s-o luaţi, nu ezitaţi, repede la mare !După ce lăsăm maşinile pe nişte străduţe 
pitoreşti, la mare înghesuială, începem să ne uităm. Prima poză este plaja. Era cald şi 
fumos, mai mult decât îmbietor, dar se făcuse iar ora aia păcătoasă. Străduţa pe care 
nimerisem era literalmente plină de terase şi taverne mititele, cu greci leneşi şi 
chelneri zburători. Deci, ochim  una, la umbră, promiţînd o răcoare binemeritată şi ne 
instalăm.Evident, tot un meniu pescăresc. Grecii au un obicei : la sfârşitul mesei , 
oferă din partea casei un digestiv. Care este un fel de rachiu cu un gust aspru, 
specific,  nu  foarte tare. Oricum, nu-l  simţi. 
Terminăm, recuperăm maşinile şi continuăm. De data aceasta, „vânăm” Catedrala din 
Hania, apoi Piaţa veche şi Portul Turistic. 
Smaranda şi Laurenţiu o pornesc către Hersonissos, motivând că, oricum, trebuie să 
meargă cu viteză mai mică. 

O luăm agale către Catedrală. Este după 
amiază şi grecii s-au mai înviorat.. 

Cafenelele se populează încet, dar sigur. 
Instituţiile publice nu au program. Totuşi, 
este 1 mai. Ajungem la Catedrală, care este 
deschisă pentru public. Intrăm şi ne 
impresionează atmosfera tipică. Reţin 
mirosul specific bisericilor ortodoxe, 
probabil tămâia, care predomină. De 
asemenea lipsa oricărei senzaţii de 
agresiune asupra dimensiunii tale 
spirituale; în toate catedralele sau bisericile 
catolice în care am intrat, am avut senzaţia 
pregnantă că mă pierd, devin brusc 
insignifiant, copleşit de imensitatea 
spaţiului şi simbolistica decoraţiunilor 
interioare. Totul pare să fie acolo pentru a 
te copleşi şi aduce în ipostaza de „receptor” 
al mesajului. După opinia mea, pacea şi 
liniştea sufletească care favorizează 

comuniunea spirituală cu divinitatea, sunt caracteristice bisericilor noastre. 
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Din nou rătăcim pe străzi. In drum spre Piaţa Veche, trec prin faţa intrării unei terase, 
sau restaurant. Este atât de cochetă încât o fotografiez. Ar putea fi o explicaţie a 
apetitului publicului pentru asemenea locuri.  
Vineri 2 mai 2008.  Anda şi Dan  se înscriu pentru Santorini, insulă din Cyclade, 
care se bucură de o reputaţie turistică deosebită. În antichitate este considerată de 
mai mulţi autori, ca fiind locaţia de producere a unui cataclism natural, erupţie 
vulcanică, aflat la originea distrugerii civilizaţiei minoice, în 1450 ÎC. S-a lansat chiar 
presupunerea, desigur neconfirmată, că scufundarea insulei Thera (astăzi Santorini) 
ar fi dat naştere la speculaţiile referitoare la Atlantida, continentul dispărut, căutat 
încă şi acum. 

Noi ceilalţi, ne hotărâm să ne îndreptăm 
către estul insulei şi să vedem câte ceva 
din teritoriul care oferă alt gen de peisaj, 
decât coastă şi mare. După micul dejun 
luăm Ford-ul şi plecăm către Agios 
Nicolaus. Prima oprire o facem la o 
mânăstire pe care o vede întâmplător 
Smaranda : Selinari, aflată în trecătoarea 
cu acelaţi nume.  
Locul impresionează pentru că pare ireal. 
Totul sclipeşte de curăţenie. Culorile sunt 
atât de vii, încât ai, fără să-ţi dai seama, 

senzaţia unui decor de basm. Totul este 
armonios, fără stridenţe, poate puţin încărcat, dar nimic nu pare să lipsească sau să 
distoneze. Aranjamentele florale, arhi-
tectura, decoraţiunile murale, culorile, 
chiliile monahilor, (care nu se văd) 
detaliile gospodăreşti, toate acestea îşi 
aduc contribuţia la decorul de poveste, 
sugerat mai sus. Incinta este bineînţeles 
plină de lume. Cu toate acestea, este 
linişte. Şi ce linişte ! Facem o poză  
pentru amintire şi ne continuăm drumul. 
La jumătatea distanţei rămase până la 
Agios Nicolaus, un indicator rutier 
improvizat ne trimite către Platoul 
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Lassithi. Îi dau crezare şi curând, intrăm în orăşelul Neapoli pe care-l străbatem 
repede, căutând ieşirea spre platou. Încep serpentinele, drumul parcă se adaptează 
peisajului (devine din ce în ce mai îngust), înşirăm ca pe o aţă localităţi mititele, 
complet nefamiliare, chiar şocante pe alocuri, vegetaţia devine luxuriantă, dar 
păstrează totuşi dimensiuni mai modeste.  Trebuie să fiu atent cu condusul, pentru că 
întâlnirile cu cei care vin pe contrasens seamănă cu cele de pe strada mea de acasă : 
treci la câţiva centimetri, cu ochii pe oglinzile retrovizoare ! În sfârşit ne hotărâm să ne 
întoarcem după ce facem câteva poze. 

La întoarcere facem o mică pauză de refrişare în Neapoli, unde eu mă delectez cu 
„ultima” găselniţă pe post de înlocuitor de bere : suc proapăt de portocale !  Ne 
îndreptăm spre hotel unde luăm prânzul, după care facem o siestă „spaniolă” şi 
decidem să mergem seara la „shopping” în Hersonissos. 

Zis şi făcut. După cină, ajungem pe la 9 
şi ceva pe strada comercială, unde 
lumea se vântură ca şi cum ar fi sezon. 
Tot felul de magazine, fiecare trece pe 
cont propriu şi achiziţionează  ce crede 

că i-ar putea fi util. Până şi eu, care sunt 
un adversar declarat al operaţiunii, îmi 
cumpăr nişte....papuci de plajă ! Sâc ! 
Evident, performanţa aparţine Ilenei şi 
Smarandei care-şi iau chestii adevărate ! 
Într-un târziu – pe la 11 fără ceva – teminăm şi ne întoarcem la hotel. 
         Sâmbătă 3 mai 2008, ultima zi. Facem noi ceva planuri, dar.... socoteala de 
acasă cu cea din târg nu prea sunt compatibile ! Pentru că se anunţase decalarea orei 
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de decolare a charter-ului şi în consecinţă, cea a plecării navetei de la hotel, am crezut 
că vom putea păstra camerele până după amiază. Fals ! Ni se pune în vedere să le 
eliberăm până la ora 11 ! Deci se impune ajustarea programului zilei : devansăm vizita 
la Knossos şi includem în program o după amiază la Heraklion. Avionul este anunţat 
la 22.30, dar va pleca la  23.20 ! (Întârziere de 2 ore faţă de programul iniţial). Facem 
bagajele, predăm camerele, stabilim o întâlnire cu tinerii  şi plecăm spre Knossos. 
Ajungem repede, ne orientăm şi intrăm. Timp de aproape 2 ore rătăcim printre 
pietroaie, mai mult sau mai puţin impresionante, căscând gura şi făcând poze. Prima 

părere, desigur personală, este că, fără 
informaţie nu este foarte impresionant. 
Apoi, încet încet, pe măsură ce mă opresc 
să citesc panourile explicative, constat că 
începe să mă intereseze. Locul este 
literalmente plin de oameni. Fac pozele de 

rigoare, după cum mă taie capul.  
Acasă, după ce mă uit la ele pentru a le 
selecţiona şi înscripţiona, constat că sunt 
într-adevăr impresionante. 
Probabil cea mai cunoscută poveste legată 
de Knossos, este aceea a Minotaurului, eroului Tezeu şi Ariadnei, fiica regelui Minos. 
Dar, desigur, este mitologie. În realitate, 
a existat obiceiul unui gen de sport – spectacol care consta în executarea unor salturi 
acrobatice peste tauri, cu sprijin pe coarnele acestora. Executanţii erau tineri atleţi 
instruiţi în acest scop, care uneori îşi puteau pierde viaţa în timpul executării 

salturilor. Se presupune că, pornindu-se 
de la aceasta, a fost creată legenda. Până 
una alta,  o frescă originală, înfăţişând 
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taurul şi coarnele cu pricina. Dimensiunile 
construcţiei, dispunerea elementelor 
arhitecturale şi a celor funcţionale, 
obiectele găsite în site, amplasate conform 
opiniilor de specialitate, multiplică şi 
diversifică interesul pentru  palatul 
multimilenar. 
Iată, de exemplu aceste vase din lut pentru 
păstrarea alimentelor sau fresca redând  
imaginea stilizată a unui atlet săritor.  

Arthur Evans, arheologul britanic care           
a excavat site-ul în 1900, a reuşit să 
restaureze o mare parte a construcţiei. 
Astfel,este posibilă astăzi aprecierea 
dimensiunilor şi complexităţii structurii 
palatului, care acoperea cca. 20000 m². 
Palatul este distrus pentru prima oară, din 
cauze necunoscute la 1700 ÎC, dar este 

rapid reconstruit. 250 de ani mai târziu, 
catastrofala erupţie vulcanică din Insula 
Thera, scufundă 3/4 din insulă şi distruge complet Knossos-ul, pentru a doua oară. 
Datorită unor cauze combinate – declinul civilizaţiei minoice şi invazia Aheilor 
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(Micenienii), palatul nu mai este reconstruit. Restauraţiile lui Evans au fost criticate  
ca fiind lipsite de precizie, existând impresia că multe detalii au fost reconstituite pe 
baza unor supoziţii de bun simţ. Totuşi restauraţiile aduc inextricabilele straturi de 
ruine, cu grandoarea lor trecută, ca şi strălucitorea  viaţă minoică a palatului, puţin 
mai aproape de ochiul vizitatorului.  

 
Facem o fotografie de rămas bun şi 
plecăm, să vedem un pic oraşul 
Heraklion Ajungem repede – distanţa 
fiind foarte mică – şi căutăm un loc de 
parcare. Oraşul este frumuşel, curat şi 
plăcut. Găsim locul căutat, plătim 4 € 
pentru 24 de ore şi aplic schema mea 
personală : repede în port. Trecem pe 
câteva străzi ordonate, largi, cu un 
peisaj urban atrăgător, şi vedem rada 
portului turistic. Plină cu bărcuţe 
destul de modeste, dar închisă pe 
latura vestică de ditamai digul, „dotat” 

cu un......”pietroi” veneţian care mă fascinează instantaneu! Fac  pozele obligatorii şi 
...... repede la masă ! 
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Găsim o masă într-o tavernă supra aglomerată, unde bineînţeles, mâncăm tot peşte. 
Asta, în principiu. Pentru că meniuul este diversificat : see food, caracatiţă la grătar, 

sardine de tip chips, nişte peşti roşii tot la 
grătar, etc. Bere şi tradiţionalul digestiv la 
sfţrşit. Nu mă pot abţine şi pozez un platou see-
food. 
La terminare, mă duc să văd pietroiul de 
aproape, împreună cu Anda care se oferă să mă 
însoţească. Restul se mută pe scaunele de afară 
să bea o cafea. Smaranda şi Laurenţiu se întorc 
la Hersonissos, de unde vor veni la aeroport cu 
naveta organizatorilor. 
Fortăreaţa a rezistat asediului turcilor mai bine 
de 20 de ani : 1647 – 1669. În semn de 
admiraţie şi respect pentru acest act de eroism 
al apărătorilor veneţieni şi cretani, insemnele 
heraldice veneţiene se află şi acum la locul lor. 
Profit de ocazie şi fac şi eu câteva poze, inclusiv 
rada portului comercial, unde se află la dană o 
navă de mare deplasament. Se iscă imediat o 
controversă între mine şi Anda : este un 
pasager sau un fery. Judecaţi şi voi ! 
 

 

        
 

  
 
 Ne întoarcem să recuperăm maşina pe un alt drum. Ceeace ne oferă o adevărată 
„promenadă” prin oraşul liniştit, dar plin de viaţă pentru o sâmbătă după amiază. 
Lumea (adică grecii) face ce îi place  mai mult şi mai mult : umple cafenelele, cântă, 
vorbeşte şi râde tare , se simte bine ! 
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         Recuperăm maşina şi plecăm către aeroport. Dar pe drum, Anda vede o biserică 
de cartier. Oprim şi ne ducem s-o vedem. Înăuntru are loc un botez. Din nou constat 
cât suntem de apropiaţi în obiceiuri. În poza de mai jos, curtea bisericii. 

         De data ceasta, plecăm pe bune spre aeroport. Până ajungem, găsim parcarea 
de unde am luat maşina şi ne ducem în sala de plecări cu  bagajele, se întunecă. Tot 
împreună cu Dan, ne ducem la biroul Hertz să predau cheile. Cucoana mă întreabă  
cu nonşalanţă :aţi avut vreun eveniment ? Nu. Maşina este în parcare. Bine. Vă 
mulţumesc şi vă urez drum bun ! Atît. Fără recepţie,discuţii sau altele. Se poate şi aşa  
         Până la plecare, ni se lungesc binişor urechile ! În sfârşit soşeste avionul. 
Suntem chemaţi pentru îmbarcare şi decolăm la 23.20. Aterizăm pe Băneasa pe la 
1.10 şi ajungem acasă pe la 2 şi jumătate. Gata ! 
          Dacă după ce ne-am văzut acasă la întoarcerea din Bulgaria am declarat că, de 
bună voie, n-o să mai calc pe acolo, cel puţin vreo 2-3 ani, ei bine, în Creta m-aş 
întoarce oricînd , cu mare plăcere ! 
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(*¹) BATTLE OF CRETE 

 

 Date 20 May – 1 June 1941
Location Crete, Greece

Result Strategic Axis victory  ( VICTORIE STRATEGICA A AXEI)  

Belligerents (PARTILE BELIGERANTE) 

Greece 
United Kingdom 
New Zealand 
Australia

Nazi Germany 
Kingdom of Italy

Commanders (COMANDANTII) 

Bernard Freyberg Kurt Student

Strength (FORŢELE  ANGAJATE) 

United Kingdom: 
15,000 
Greece: 
11,000 
Australia: 
7,100 
New Zealand: 
6,700 
Total: 
40,000 (10,000 without fighting capacity) 

Germany: 
14,000 paratroopers (PASUTISTI) 
15,000mountain troopers (TRUPE ALPINE) 
280 bombers (BOMBARDIERE) 
150 dive bombers (BOMB. ANTI SUBMARIN) 
180 fighters (AVIOANE DE VANATOARE) 
500 transports (TRANSPORTATOARE) 
80 troop gliders (PLANOARE) 
Italy: 
2,700 

http://en.wikipedia.org/wiki/May_20
http://en.wikipedia.org/wiki/June_1
http://en.wikipedia.org/wiki/1941
http://en.wikipedia.org/wiki/Crete
http://en.wikipedia.org/wiki/Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_Greece_during_World_War_II
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Italy_%281861-1946%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Freyberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Student
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Casualties and losses (VICTIME SI PIEDERI) 

Official British figures: 
791 dead 
268 wounded (RĂNIŢI) 
6,576 captured (PRIZONIERI) 
Official Australian figures: 
274 dead 
507 wounded 
3,079 captured 
Official New Zealand figures: 
671 dead 
967 wounded 
2,180 captured  
Official Greek figures: 
 ? dead 
 ? wounded 
5,255 captured 
Official Royal Navy figures: 
1,828 dead 
183 wounded 
9 ships sunk and 18 damaged (9 NAVE 
SCUFUNDATE SI 18 AVARIATE) 
 
Total: 
3,564 dead 
1,925 wounded 
17,090 captured 

Official German figures:[3] 
2,124 dead (MORTI) 
1,917 missing, presumed dead (DISP. IN MISIUNE) 
4,041 total dead and missing (MORTI SI DISPARUTI) 
 
2,640 wounded (RANITI) 
17 captured and evacuated to Egypt (PRIZONIERI SI 
EVACUATI IN EGIPT) 
 
6,698 total 
370 aircraft destroyed or damaged (AVIOANE 
DISTRUSE) 

 
         Bătălia pentru Creta a fost o bătălie din timpul celui de al doilea Război Mondial, 
dusă între trupele Aliaţilor şi cele ale Axei, pentru ocuparea insulei greceşti. 
Bătălia a început în zorii zilei de 20 mai 1941, când Germania lui Hitler a lansat  
invazia aeriană a Cretei, sub denumirea de cod „Operaţiunea Mercur”.Insula era apă-
rată de către rebelii Greci şi trupele Aliate. În  prima zi a bătăliei, germanii au suferit 
pierderi sdrobitoare, nici-unul dintre obiectivele lor nefiind atinse. În ziua următoare, 
datorită comunicării defectuase dintre comandanţii aliaţi, aeroportul Malerne ( 16 km. 
vest de Hania) din Vestul insulei cade în mâinile germanilor, care au putut astfel să-şi 
asigure necesarul logistic şi să aducă întăriri. 
         Bătălia pentru Creta a fost fără precedent în istoria militară, din trei puncte de 
vedere : 

• A consemnat primă utilizare operaţională a informaţiilor provenite din 
descifrarea codului militar german ENIGMA. 

• A fost prima dată când trupele germane au întâmpinat o rezistenţă de masă din 
partea populaţiei civile. 

• Datorită pierderilor masive înregistrate de paraşutişti, Hitler a interzis 
efectuarea pe viitor a operaţiunilor de desant aerian. În schimb Aliaţii, 
impresionaţi de capacitatea operaţională a acestora, au început să-şi organizeze 
propriile unităţi  de trupe aeropurtate. ( vezi „Operaţiunea Market Garden”,  în 
cadrul căreia au fost lansate mai multe unităţi aeropurtate, la nivel de divizie)  
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Trupele aliate au ocupat Creta la 28 octombrie 1940, concomitent cu invazia italiană 
în Grecia continentală. Eşecul italienilor, a fost urmat de implicarea masivă a 
germanilor, ceeace a determinat retragerea de importante efective aliate – 57000 de 
oameni-, care au fost evacuaţi de Royal Navy în Egipt. O parte dintre aceştia, au fost 
lăsaţi în Creta, pentru întărirea garnizoanei din insulă. 
Posesia insulei oferea Royal Navy oportunitatea operării excelentelor porturi est-
mediteraniene ale sale. Din Creta, aviaţia strategică britanică putea să opereze pe ţinte 
importante, cum erau câmpurile petroliere româneşti de la Ploieşti.  
Din aceste motive, o Cretă aflată la dispoziţia Aliaţilor, lăsa complet descoperit flancul 
sudic al operaţiunilor strategice germane. ( vezi „Vulpea deşertului”). 
Una dintre unităţile germane care a jucat un rol important al bătăliei, a fost Corpul XI 
Aeropurtat al Luftwafe, comandat de Generalul Colonel Alexander Löhr, un austriac 
născut la Turnu Severin în 1885 şi executat pentru crime de război la Belgrad, în 
1947. 
         În Creta zilelor noastre amintirea acestei bătălii rămâne neştirbită, majoritatea 
familiilor cretane respectând cu pioşenie memoria celor dintre  ei căzuţi eroic în lupta 
cu germanii, ultimii „invadatori” din istoria atât de încărcată a insulei. 
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CUM AM FĂCUT CUNOŞTIINŢĂ 
CU OPERA MARELUI 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI 
JOEL OSHIA 

 
Vara anului 1993 m-a adus in vizita pe 
plaiurile natale impreuna cu sotia si fiul 
meu. Intentia era sa vada si fiul meu 
nascut in Israel meleagurile tineretii 
mele. Era perioada cand exista inca 
reticenta in a te intalni cu “stranieri”. 
Eu am avut norocul de a avea colegi 
care cu multa deschidere m-au invitat 
sa-i vizitez si carora le multumesc pe 
aceasta cale.Unul dintre ei a fost 
colegul Simescu Alexandru ( ŞOŞO) 
care ne-a primit in TG. JIU cu 
neuitatele cuvinte: “ Bine ati venit in 
batatura Gorjului”. 
Multumesc acum colegului,asa cum i-
am multumit si atunci,dar regret ca in 
intalnirile ulterioare ale promotiei n-am 
avut timp suficient sa depanam 
amintiri.Sper ca viitorul sa ne ofere 
aceasta placere. 
Deci familia IOIL pe meleagurile 
Gorjului este preluata de familia 
Simescu si plimbata la manastirea 
Polovragi si-n satul Hobita, locul de 
nastere al marelui artist Brancusi.Pana-
n anul 1993 din pacate n-am fost in 
Tg.Jiu si despre Brancusi stiam prea 
putin. In acea vara a inceput procesul 
cunoasterii operei marelui artist, 
proces care a avut cateva etape. 

1- Vizita la muzeul Brancusi din 
Hobita 

 Impreuna cu colegul Soso( permite-mi 
te rog sa te consider prieten). Am fost 
primiti de directorul muzeului DL.Ion 
Blendea care ne-a povestit amanunte 
despre viata artistului.Trebuie auzite 
explicatiile entuziaste ale acestui domn 
pentru a intelege diferenta cu care se 
poate vorbi despre un subiect atunci 
cand subiectul iti este aproape de 
inima. 
Astfel am aflat multe amanunte despre 
artist. Nascut in 19.2 1876 in satul 
Hobita,fiind al saselea copil al lui 

Nicolae Brancusi, a invatat la scoala din 
sat,iar in timpul liber ducea oile la 
pascut.In timp ce oile pasteau,cioplea 
lemnul cu briceagul,indeletnicire de 
veacuri a taranilor din regiune.Dupa o 
copilarie furtunoasa,termina scoala de 
meserii a jud. Dolj, unde pe langa 
turnatorie invata si sculptura in 
lemn.La Craiova a studiat arta la Scoala 
Nationala de Arte Fine 1894-1898 
lucrand si ca baiat de carciuma. De 
acolo a plecat la Bucuresti,la Scoala de 
Arte Frumoase 1898-1901. Dupa 
serviciul militar dorind sa studieze la 
Paris, ajunge acolo in 1904 facand 
parte de drum pe jos. 
Se inscrie la Scoala de Arte in   
1905,traieste si creaza in 
Montparnasse, centrul de atunci al 
marilor artisti concentrati la Paris. 
Un timp a suferit influenta lui Rodin 
despre care spunea : “ Fara 
descoperirile lui Rodin,cee ce am 
realizat eu n-ar fi fost cu 
putinta”.Invitat fiind de Rodin sa 
colaboreze cu el il refuza pe maestru 
printr-un proverb romanesc:” La umbra 
copacilor mari nu creste iarba”. 
Brancusi a fost un deschizator de 
drumuri noi in sculptura. 
Stilul lui Brancusi depaseste natura-
lismul. El experimenteaza arta 
abstracta desi din punctul lui de vedere 
n-a fost un abstractionist pur. 
Sculpturile lui devin progresiv netede si 
mai  putin figurative. Prin simplicitatea 
subiectului da expresie lucrarii chiar 
mai mult decat in sculpura figurativa. 
       2- Vizitarea muzeului Brancusi de 
langa Centrul Pompidou. 
Aici am aflat ca maestrul a lucrat  intre 
anii 1925-1957( anul mortii) in atelierul 
sau din IMPASSE RONSIN,atelier care 
s-a pastrat si dupa moarte reconstruit 
in cadrul Muzeului de Arta Moderna din 
Paris. Artistul a donat Statului Francez 
atelierul cu conditia ca el sa fie recon-
struit ca-n zilele vietii lui. Se pot vedea 
aici uneltele, mobile, instrumentele 
muzicale, ustensile casnice si lucrarile 
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lui cele mai de seama. Totul facut de 
mana artistului,el fiind singurul care 
lipsea. Atmosfera locului,lucrarile 
expuse, emo-tioneaza.Lucrarile lui sant 
expuse in Muzeul de Arta Moderna din 
New- York, 
Muzeul de Arta din Philadelphia(cea 
mai larga colectie din America), Muzeul 
de Arta din Bucuresti si de asemenea in 
alte muzee din lume. In cimitirul       
Mont-parnasse din Paris are de 
asemenea cateva sculpturi,cea mai 
cunoscuta fiind SARUTUL. 
        3-“ Serialul documentar Brancusi 
“ realizat de regizorul Pavel Constanti-
nescu Ben – Iosef. 
  Am avut ocazia sa vizionez acest serial 
prezentat la Cinemateca din Ierusalim 
in prezenta regizorului. “ Serialul 
Brancusi” este un ciclu de sase filme 
asupra vietii si operei sculptorului. 
Realizarea filmelor dupa spusele regi-
zorului a durat aproape 3 ani. 
Filmarile au fost facute la Guggenheim 
Muzeum,la muzeele de arta moderna 
din New-York si Paris,in cladirea  vamii 
din New-York si-n final la Hobita si 
Tg.Jiu. 
In acest documentar dau marturii : 
-Dumitru Brancusi-nepotul artistului, 
-Alexandrescu Ion-maistru pietrar 
-Inginer Stefan Georgescu-Gorjean-
cons-tructorul coloanei 
-Vasile G.Paleolog professor si critic de 
arta. 
Ce am aflat din acest documentar? 
piatra “Portii Sarutului” fusese adusa 

de la Bombac (Deva),piatra poroasa 
natural ce nu trebuia slefuita. Piatra cu 
timpul va prinde patina, porii se vor 
umple de praf si deci va fi frumoasa. 
Ing.Georgescu-Gorjean : “ Masa Tacerii” 
a avut si alte denumiri.Brancusi n-a 
denumit-o niciodata asa ci “ Masa 
Flamanzilor”. 
Explicatia era : taranii care mananca pe 
camp,vin seara acasa si masa de seara 

este masa principala si i-a zis “Masa 
Flamanzilor” nu pentru ca nu aveau ce 
manca, ci pentru faptul ca veneau 
flamanzi de la camp si aceasta masa de 
seara era un fel de oficiere,figurata prin 
regularitatea cu care sant asezate  
scaunele in jurul mesei. De asemenea 
un sens stiut de la Brancusi este 
distanta destul de mare dintre scaune 
si masa. Distanta este functionala in 
mod voit ca sa reprezinte respectul pe 
care-l are taranul fata de masa de seara 
care este o oficiere. Un e-mail recent 
primit,scris de un autor indignat din 
Canada sustine ca  “Masa Tacerii” ar fi 
“Masa apostolilor neamului “ ( nume 
acceptat si de prof.Tiberiu Marianov in 
revista Valahia ). 
“ Coloana Infinita” a fost ultima dorinta 
a maistrului,cea mai   arzatoare, 
provenita din ideia avantului omului 
spre infinit,tendinta de propagare a 
undelor electromagnetice si sonore  de 
la centru spre infinit. 
-Ovoidul ca forma geometrica simbo-
lizeaza perfectiunea.Aceasta forma geo-
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metrica capata un loc de cinste in 
realizarea lucrarilor: 
      -“Inceputul Lumii”, “Nou Nascut”, 

”Muza dormind”. 
 Aceste lucrari semnificative impre-
sioneaza prin realismul pur al redarii 
subiectului prin tehnica de 
abstractizare. Capetele despartite de 

trup castiga prin forma lor geometrica 
(ovoida) o existenta independenta. 

Netezimea ovoidului este sparta de o 
singura arcada in forma de semiluna 
sau triunghiulara si prin asta 
genialitatea artistului reda subiectul 
dorit. Poetul Ezra Pound remarca:” 
ovoidul lui Brancusi eliberat de orice 
gravitate pamanteana se pare gata a se 
ridica in vazduh”. 

In documentar apar pasarile lui 
Brancusi “ Maiastra”,” Pasarea in 
spatiu”, “ Pasarea de aur”,etc.Pasari la 
care artistul le taie pe rand ciocul,apoi 
aripile si ghearele,cautand in marmora 
si bronz forma pura,esenta zborului. In 
film se vorbeste de “Procesul Pasarii” pe 
care vamesii  americani au denumit-
o”piesa industriala”.Procesul a restabilit 
faptul ca “Pasarea in spatiu” este o 
opera de arta.Materialul turnat a fost 
polizat cu mana si puritatea ei 
intruchipeaza zborul spre infinit la care 
Brancusi a aspirat toata viata. 
Bineinteles ca-n film apar commentate 
si alte lucrari celebre precum: “ 
Domnisora Pogany”, “ Sarutul”,etc. 
In documentar se aminteste faptul ca 
cei care l-au cunoscut indeaproape 
spuneau despre el ca auzea si simtea 
respiratia lemnului. Arborii pentru el 
erau fiinte vii. 
Fara discutie acest ciclu documentar 
despre Brancusi ramane o marturie a 
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geniului acestui artist si reprezinta un 
mare merit al realizatorului. 

4- Prezentarea lui Brancusi facuta 
de D-na Medeea Axenciuc 

Directoarea Centrului Cultural 

Roman  din Israel la  
Centrul Bnei Brit Ierusalim (asociatie a 
vorbitorilor de  limba romana) .  
Cu aceasta ocazie s-au prezentat 
lucrarile sculptorului ,cu preponderenta 
lucrarile realizate la Tg.Jiu” : 
 -“Poarta sarutului”, “ Masa tacerii”, 
”Coloana infinitului”. 
La aceasta intalnire am facut 
complectari invatate in vizita amintita 
anterior la Tg.Jiu in 1993. Am aratat 
cum se reflecta in aceste lucrari cele 
doua elemente de baza ale poporului 
roman: Familia si Biserica. Astfel in 
lucrarea “ Poarta sarutului” familia care 
se bazeaza pe dragoste este 
reprezentata de cele doua capete 
stilizate ,iar peste ele este lada de zestre 
olteneasca. 
“ Masa tacerii” arata unitatea  
familiei,toata familia impreuna,acasa in 
jurul mesei. 
“Coloana infinitului” este coloana 
recunostintei pentru toti eroii neamului, 
tineri cazuti in primul razboi mondial. 
In ceea ce priveste biserica,cele 3 
lucrari fiind pe aceiasi axa cu biserica 
Sfintii Apostoli ,ea este cea care-i 
patroneaza pe toti romanii.Aceste 

lucruri  au fost  auzite de mine in acea 
vizita. 
In intalnirea pomenita nu s-au exprimat 
alte idei . 
   5- Traim in epoca postei electronice 
(e-mailuri). 
Este locul in care vreau sa multumesc 
colegilor cu care ma aflu mai des in 
acest gen de legatura: Mirel Vanca, Nae 
Enescu,Suru Nicolae, Gruia Radu dar si 
acelora cu care corespondez mai putin. 
Ei bine, informatiile circula cu 
asemenea viteza de la o tara la alta 
incat uneori nici nu apuc sa trimit ceva 
care cred ca ar fi interesant pentru 
colegi si deja eu primesc de la ei acea 
informatie. 
In subiectul Brancusi am primit diverse 
informatii. 
Un e-mail nominaliza pe Brancusi 
printe marii artisti ai lumii (pe merit). 
Alt e-mail al carui autor necunoscut 
stabileste cu multa suparare faptul ca 
regimul comunist a schimbat 
intentionat numele adevarate ale 
lurarilor lui Brancusi. Personal voi 
retine numele vechi. Dar o fi ceva 
adevarat in asta? 
Alt e-mail,cel mai placut din cele 
primite pe subiect Brancusi este cel 
anexat acestor randuri. Nu cunosc 
autorul dar m-a incantat ideia 
prezentata in scris ,plus efortul de a 
prezenta 40 de lucrari Brancusi. 
Genialitatea lui Brancusi in sculptua 
este recunoscuta.Trebuie amintit si 
faptul ca avea cunostinte de mitologie 
greaca si filozofie.In viata lui de artist a 
cautat cu perseverenta perfectiunea. 
La perfectiune nu se ajunge usor. 
Legat de perseverenta artistului 
,autorul e-mailului afirma ca lucrarea 
lui Brancusi “Coloana infinitului” ar 
avea un MESAJ DE PACE. 
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Lucrarea ar exprima necesitatea de a 
PERSEVERA cu EFORTURI INFINITE 
pentru a ajunge la PACE (perfectiune). 
Ideia mi-a placut si m-a determinat sa 
scriu aceste randuri care sant departe 
de o prezentare a unui specialist in 
opera genialului Brancusi. 
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      CREDEŢI IN DUMNEZEU? 
Cronică teatrală de MIREL VANCA 

Ernesto Sabato, având în vedere 
numai relele din lumea aceasta, 
analizând credinţa, aproape 
generalizată, că am fi conduşi de un 
Dumnezeu atotputernic, atotştiutor şi 
bun i s-a părut atât de contradictorie, 
încât consideră că nu merită luată în 
serios. El avansează următoarele 
posibilităţi: 
-Dumnezeu nu există. 
-Dumnezeu există şi e un ticălos. 
-Dumnezeu există, dar uneori doarme: 
coşmarele lui sunt existenţa noastră. 
-Dumnezeu există, dar are accese de 
nebunie, aceste accese sunt existenţa 
noastră. 
-Dumnezeu nu este omniprezent, nu 
poate fi în toate părţile în acelaşi timp. 
Uneori e absent: trece în alte lumi? În 
alte locuri? 
-Dumnezeu e un biet amărât, având de 
rezolvat o problemă prea complicată 
pentru puterile lui, se luptă cu materia, 
ca artistul cu opera lui. Uneori, în 
anumite momente, izbuteşte să fie un 
Goia, dar, în general, e un dezastru. 
-Dumnezeu a fost învins în, Epoca 
Preistorică, de Principele Întunerecului 

Nici Sigmund Freud nu credea în 
Dumnezeu. Pentru al convinge că 
există, Dumnezeu îi face o vizită,  
întrupat în om,  fără să-şi decline 
identitatea. Între Freud şi vizitatorul lui,  
are loc un dialog foarte interesant, pe 
tema existenţei lui Dumnezeu. Freud 
neagă existenţa lui Dumnezeu şi 
manevrează, în timpul acestui dialog 
incitant, cu argumentele de soiul 
acelora pe care le-a pus în circulaţie 
Ernesto Sabato. Vizitatorul contra 
argumentează. Din argumentele lui nu 
lipsesc „dragostea faţă de om”, 
„libertatea acordată omului” etc. 
Cuvintele nu-l conving pe Freud, şi nu-l 
convinge nici faptul că treptat, treptat, 
vizitatorul lui  îşi trădează identitatea. 
El vrea dovezi palpabile şi, de ce nu, 
chiar un miracol. Dumnezeu nu vrea 

să-i ofere astfel de argumente, chiar 
dacă îi stă în putinţă s-o facă. Ne-a 
servit destule, de-a lungul timpului. 
Meritul descoperirii Lui, El îl lasă, de 
acum, pe seama străduinţei şi credinţei 
noastre. Freud forţează un miracol: 
scoate un pistol şi-l descarcă în cel care 
se pretinde Dumnezeu, convins că dacă 
nu se va întâmpla nimic, vizitatorul lui 
este, cu adevărat, cel ce se pretinde a fi. 
Nu ştiu care a fost deznodământul. În 
momentul detunăturii s-a lăsat cortina. 

Aţi înţeles, desigur, că am văzut un 
spectacol de teatru. Piesa se numeşte 
„Vizitatorul”, este scrisă de dramaturgul 
francez Eric-Emmanuel Schimitt şi se 
joacă la Teatrul Notara. Interpreţii 
principali sunt Alexandru Repan şi 
Mircea Andreescu. Amândoi se ridică, 
cu brio, la exigenţele rolurilor: Repan în 
Freud, Andreescu în vizitatorul. Vă 
invit, călduros, să vedeţi acest 
spectacol, chiar dacă, ca şi mine, nu 
aveţi nevoie de argumente suplimentare 
pentru a crede în Dumnezeu, dar cu 
atât mai mult, cu cât aveţi nevoie de 
astfel de argumente. Băgaţi de seamă! 
Pe măsură ce trece timpul avem tot mai 
mare nevoie de El. Pentru mulţi dintre 
noi, el se poate transforma în ultima 
speranţă. 
             RĂSPUNS : SUNT UN 

     SCEPTIC DEBUTANT! 
Contra-cronică de RADU GRUIA 

Cum să nu fiu ? Au trecut abia 
vreo 40 de generaţii de la apariţia Lui 
(mă rog a Fiului) şi un oficial al 
Vaticanului ne anunţă că „ Alien-ii” 
sunt cu noi ! De numai 3 generaţii 
lumea află, ce-i drept cu picătura, că 
„autorii” sistemului ecologic planetar, 
vor decide, probabil în curând, să-şi 
revendice creaţia. Că există energii 
pozitive şi negative care îşi dispută 
supremaţia universală. Că materia 
reprezintă o formă inferioară  de 
agregare energetică, în comparaţie cu 
spiritul. ş.a.m.d. Şi atunci, cum să nu 
încep să fiu sceptic ? Doamne iartă-mă ! 
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POSTMODERNISM 

(continuare din numărul precedent) 
Abilitatea cunoaşterii de a fi copiată la 
nesfârşit opreşte încercările de a 
constrînge interpretarea sau de a-i 
institui originalitatea prin mijloace 
simple, cum ar fi producţia unei opere. 
Din această perspectivă şcolile de 
gândire etichetate drept “postmoderne” 
nu se împacă deloc cu timpul lor din 
moment ce polemici sau certuri apar 
trimiţând spre schimbarea bazelor 
cunoaşterii ştiinţifice către un consens 
al oamenilor de ştiinţă cum a fost 
demonstrat de Thomas Kuhn. Post-
modernismul e privit tocmai ca o 
conştientizare a naturii perioadei de 
discontinuitate dintre perioada 
modernă şi cea post-modernă. 
 Domenii de manifestare.Postmoder- 
nismul are manifestări în multe disci-
pline academice sau ne-academice cum 
ar fi câmpul filosofiei, teologiei, dar şi în 
artă, arhitectură, film, televiziune, 
muzică, teatru, sociologie, modă, 
tehnologie, literatură, şi comunicaţii 
sunt puternic influenţate de ideile şi 
tendinţele postmoderne. Crucial pentru 
negarea acestor speranţe a fost folosirea 
unchiurilor non-ortogonale la clădiri în 
operele lui Frank Gehry, iar schimbarea 
în domeniul artistic ar putea fi 
exemplificată prin tendinţa introducerii 
minimalismului în artă şi muzică. 
Postmodernismul în filosofie se 
autodenumeşte critical theory; el 
domină şi controlează procesul de 
construire al identităţii în mass media. 
De remarcat că termenul „post-modern” 
tinde să fie folosit de critici, iar 
„postmodern” de către susţinători. 
Cauza ar putea fi faptul că adjectivul 
postmodern este considerat un simbol 
şi înţelesul său( aşa cum ar fi acesta 
obţinut prin simpla analiză lingvistică) 
ar putea fi ignorat. Postmodernismul a 
fost identificat drept o disciplină 
teoretică la începutul anilor 80, dar ca o 
mişcare culturală a apărut cu ani buni 
înainte. Momentul de cotitură dintre 

modernism şi postmodernism este 
dificil de stabilit, dacă nu chiar 
imposibil. 
Unii teoreticieni resping de la bun 
început faptul că o asemenea distincţie 
ar exista, afirmând că postmoder-
nismul, pentru toate afirmaţiile sale de 
fragmentare şi de pluralitate, ar fi doar 
o parte componentă a cadrului mai larg, 
supra integrator al modernităţii. 
Filosoful german Jürgen Habermas este 
un puternic apărător al acestei teze. 
Ceea ce ridică o nouă problemă: este 
secolul XX o perioadă compactă, sau 
trebuie divizat în alte două epoci 
distincte? Studii internaţionale despre 
post-modernism.Teoria a căpătat 
putere şi a ocupat spaţiul academic 
francez. În 1979 Jean-François Lyotard 
a scris o operă scurtă, dar foarte 
influentă, Condiţia postmodernă un 
raport asupra cunoaşterii detotalizante. 
(versiunea în limba română de Ciprian 
Mihali, Editura Babel, 1993).Jean 
Baudrillard, Michel Foucault, şi apoi 
Roland Barthes (în operele sale mai 
târzii, post-structuraliste) sunt de 
asemenea nume de referinţă în teoria 
postmodernă. Postmodernismul are 
drept aliaţi apropiaţi mai multe 
discipline academice contemporane, 
mai ales pe cele din câmpul sociologiei. 
Multe din ideile sale provin din 
domeniile feminismului sau a teoriei 
post coloniale. Alţii identifică mişcările 
anti-establishment şi de underground 
din anii şaizeci ai secolului XX ca 
primele manifestări ale naşterii 
postmoder-nismului.Căutându-i 
rădăcinile, unii i le identifică în 
spagerea idealismului de tip hegelian şi 
în impactul celor două războie mondiale 
(poate şi a conceptului de Război 
mondial). Heidegger şi Derrida erau 
gânditorii cei mai influenţi în analizarea 
fundamentelor cunoaşterii care alături 
de opera lui Ludwig Wittgenstein şi de 
filosofia sa a acţiunii, de linia fideistă 
din filosofia teologică a unor Søren 
Kierkegaard sau Karl Barth, şi chiar 
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alături de nihilismul filosofiei lui 
Nietzsche. 
Metoda lui Michel Foucault de a aplica 
dialectica lui Hegel gândirii despre corp 
este considerată o altă bornă 
importantă. Deşi se întâmplă arareori 
să poţi stabili cu exactitate care sunt 
originile unei asemenea schimbări 
sociale majore, e destul de probabil să 
presupunem că postmodernismul 
reprezintă acumularea deziluziilor în 
faţa proiectului Iluminist şi al 
progresului ştiinţific, element centrl al 
gândirii moderne. 
Mişcarea are diferite ramificaţii politice, 
trăsăturile anti-ideologice sunt asociate 
cu şi conduc la mişcările feministe, 
mişcarea de egalitate socială, mişcarea 
pentru drepturile homosexualilor, alte 
forme ale anarhismului de la sfârşitul 
secolului XX, între care şi mişcările 
pacifiste şi diferiţi hibrizi ai acestora în 
interiorul mişcării curente de anti-
globalizare. Deloc surprinzător nici una 
din aceste instituţii nu îmbracă singură 
toate aspectele mişcării postmoderne, 
dar reflectă sau împrumută câteva din 
ideile sale centrale. 
Postmodernismul în lingvisticăFilo- 
sofii postmoderni sunt adesea catalogaţi 
drept fiind o lectură dificilă, iar teoria 
critică a fost adesea ridiculizată pentru 
sintaxa ei înţepenită şi încercările de a 
combina tonul polemic cu un vast 
arsenal de termeni nou inventaţi. 
Totuşi, acuzaţii similare fuseseră 
formulate şi la adresa operelor din 
epocile precedente, de la idealismul lui 
Immanuel Kant, la tomurile 
voluminoase ale epocii Victoriene, cum 
ar fi Naşterea tragediei a lui Friedrich 
Nietszche. Mai important decât rolul 
postmodernismului în limbaj este 
accentul pus asupra sensurilor 
implicite ale cuvintelor şi formelor, 
structurile care exprimă puterea sunt 
parte ale felului în care cuvintele sunt 
folosite, de la utilizarea cuvântului „om” 
cu literă capitalizată pentru a te referi la 
întreaga umanitate, până la pronumele 

personal standard „el” ce devine 
pronume pentru o persoană de gen 
incert, sau ca o înlocuire a clasicei 
diateze reflexive. Acesta este exemplu 
cel mai evident al schimbărilor dintre 
dicţiune şi discurs pe care 
postmodernismul le patronează. 
Un concept important în perspectiva 
postmodernă asupra limbii este ideea 
de „joc”. În contextul postmoder-
nismului, joc înseamnă schimbarea 
cadrului de conexiune al ideilor, şi 
astfel permite sensurile figurate sau 
trecerea unei metafore sau cuvânt de la 
un context la altul, sau de la un cadru 
de referinţă la altul. Deoarece în 
interiorul gândirii postmoderne textul e 
alcătuit dintr-o serie de „marcaje” ale 
căror sens este atribuit cititorului, iar 
nu autorului, acest joc se bazează pe 
mijloacele cu care cititorul construieşte 
sau interpretează textul, şi cu ajutorul 
cărora autorul devine o prezenţă în 
mintea citittorului. Jocul implică mai 
apoi şi invocarea unor opere scrise în 
aceeaşi manieră pentru a le slăbi 
autoritatea, fie prin parodierea 
presupoziţiilor acestora sau a stilului, 
fie prin straturi succesive de indicaţii 
greşite în ceea ce priveşte intenţia 
autorului. 
Esenţial pentru această abordare 
rămâne însă studiul lui Jacques 
Derrida, intitulat Structure, Sign and 
Play in the Discourse of Human 
Sciences, un capitol al volumului 
Scriitura şi diferenţa, publicat iniţial 
separat într-un articol în 1966. 
Acest punct de vedere are detractori 
înflăcăraţi care îl consideră dificil şi 
abscons, şi o violare a contractului 
implicit de luciditate ce ar exista între 
cititor, dacă un autor are ceva de 
comunicat el trebuie să-şi aleagă 
cuvintele care îi transmit ideea cu cât 
mai multă transparenţă cititorului. 
Postmodernismul în artă 
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Exemplu de artă 
postmodernă: 

Căţelul lui Jeff 
Koons, Bilbao, 
1992Acolo unde 
moderniştii au 
sperat să scoată la 
lumină univers-
aliile sau funda-

mentele artei, postmodernismul 
încearcă să le detroneze, să îmbrăţişeze 
diversitatea şi contradicţia. O abordare 
postmodernă a artei respinge distincţia 
dintre arta joasă sau înaltă. Respinge 
de asemenea graniţele rigide şi 
favorizează eclectismul, amestecul de 
idei şi forme. Parţial datorită acestei 
respingeri el promovează parodia, 
ironia, scrisul jucăuş pe care unii 
teoreticieni o denumesc jouissance. 
Spre deosebire de arta modernă, cea 
postmodernă nu priveşte această 
fragmentare ca pe un soi lipsă deloc 
dezirabilă ci o celebrează. Pe măsură ce 
tonul grav ce însoţea actul de căutare a 
adevărului este înlăturat el este înlocuit 
prin “joc”. 
Postmodernitatea, atacând elitele 
Modernismului, a căutat o conexiunea 
mai puternică cu un public mai amplu. 
Aşa numita accesibilitate a devenit un 
punct central al disputei în chestiunea 
valorii artei postmoderne. A îmbrăţişat 
de asemenea amestecul cuvintelor cu 
arta, colajul şi alte mişcări din 
modernism într-o încercare de a 
multiplica mediile şi mesajele. Foarte 

multe elemente se 
centrează pe o 
schimbare în 
alegerea temelor, 
artiştii postmoderni 
privesc mass media 
ca o temă funda-
mentală pentru ar-
tă, şi folosescforme, 
tropi, materiale- 

cum ar fi monitoare video, artă ready 

made sau descrieri ale unor obiecte 
mediatice- ca puncte focale ale operelor 
lor. 
Andy Warhol - Autoportret, 1986Andy 
Warhol este un exemplu timpuriu al 
artei postmoderne în acţiune, prin 
modul în care îşi aproprie simboluri 
populare comune şi artefacte culturale 
gata făcute, aducînd ceea ce altă dată 
era considerat mundan sau trivial pe 
terenul artei înalte. 

 
Robert 

Rauschenberg, 
Biciclete, Berlin, 
Germania, 1998 

Atitudinea critică a 
postmodernismului 
este împletită cu 

aprecierea unor opere precedente. Astfel 
operele mişcării dadaiste primesc o 
recunoaştere ca şi ale autorului de 
colaje, Robert Rauschenberg, a cărui 
operă a fost iniţial considerată lipsită de 
importanţă în anii 50, dar care a 
devenit unul dintre precursorii mişcării 
prin anii 80. Postmodernismul a ridicat 
în rang cinematograful şi discuţiile 
despre acesta, plasându-l în rândul 
celorlalte arte frumoase. Şi aceasta din 
dublul motiv al ştergerii graniţei dintre 
artele joase şi cele înalte, şi a 
recunoaşterii faptului că cinema-ul 
poate crea simulacre pe care mai târziu 
le-au preluat şi celelalte arte. 
Postmodernismul în arhitecturăDupă 
cum se întâmplă adesea şi în cazul altor 
mişcări artistice, cele mai vizibile idei şi 
trăsături ale postmodernismului se 
observă în arhitectură. Spaţiile 
funcţionale şi formalizate ale mişcării 
moderniste sunt înlocuite de diverse 
abordări estetice; stilurile se ciocnesc şi 
se întrepătrund, formele sunt adoptate 
pentru ele însele, şi apar noi modalităţi 
de vizualizare a stilurilor familiare şi a 
spaţiului arhi-suficient. 
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Empire 
State 

Building 
din New 
York. 

Exemplele 
aşa numite 
"clasice" de 
arhitectură 

modernă 
pot fi 

considerate clădirile Empire State 
Building sau Chrysler Building, 
realizate în stilul Art Deco, în cazul 
spaţiilor comerciale, ori arhitectura lui 
Frank Lloyd Wright, asociată de cele 
mai multe ori cu arhitectura organică, 
sau structurile realizate de mişcarea 
artistică Bauhaus în materie de spaţii 
private sau comunale. În contrast, un 
exemplu de arhitectură postmodernă 
este sediul companiei AT&T (astăzi 
Sony) din New York[1], care, ca şi orice 
zgârie-nori, este construit pe o 
structură metalică, având foarte multe 
ferestre, dar care, spre deosebire de 
constructiile de birouri moderniste, 
împrumută şi elemente din diverse 
stiluri clasice (coloane, fronton, etc.). 
Un prim exemplu de artă postmodernă 
exprimată cu ajutorul arhitecturii se 
întinde de-a lungul porţiuni celebre 
pentru jocurile de noroc din Las Vegas, 
Nevada, aşa numita Las Vegas Strip. 
Clădirile de-a lungul acestui bulevard 
reflectă numeroase perioade ale artei 
sau referinţe culturale într-un colaj 

interesant, generat deopotrivă de timpul 
construcţiei, clădirile înconjurătoare şi 
interesele comerciale (momentane sau 
cu bătaie lungă) ale proprietarilor. 

Clădirea Bauhaus din Dessau, clădire şi 
oraş care sunt îndeobşte asociate cu 
stilul şi mişcarea artistică Bauhaus, 
chiar dacă originea sa este în 
Weimar.Arhitectura postmodernă a fost 
descrisă ca fiind "neo-eclectică", astfel 
încât referinţa şi ornamentul s-au 
întors pe faţade, înlocuind stilurile fără 
ornamente şi agresive ale 
modernismului, cum este spre exemplu 
într-o clădire din Boston, Massa-
chusetts. Acest eclectism este combinat 
cu utilizarea unghiurilor non-ortogonale 
şi a suprafeţelor de forme cele mai 
variate şi ciudate; aici putându-se 
menţiona ca printre cele mai faimoase, 
Stuttgart State Gallery şi Guggenheim 
Museum Bilbao.Arhitecţii modernişti 
consideră clădirile postmoderne drept 
vulgare şi clare forme de kitsch. 
Arhitecţii postmoderni privesc spaţiile 
moderniste proiectate de aceştia ca fiind 
lipsite de suflet şi de delicateţe. 
Diferenţele estetice de bază privesc 
nivelul tehnicităţii arhitecturii, cu 
accentul pus pe dorinţa modernismului 
de a reduce deopotrivă cantitatea de 
material şi costurile unei structuri, 
respectiv de a-i standardiza construcţia. 
Postmodernismul nu are asemenea 
imperative şi caută exuberanţa în orice, 
în tehnicile de construcţie, în 
modificarea unghiurilor tuturor 
suprafeţelor, în folosirea diferitelor 
tipuri de ornamente, semănând la 
nivelul elaborării şi al rafinamentului 
execuţiei, mai mult decât cu orice, cu 
arhitectura Art Deco. Lista arhitecţilor 
postmoderni îi include pe foarte 
cunoscuţii Philip Johnson, John 
Burgee, Robert Venturi, Ricardo Boffil, 
James Stirling, Santiago Calatrava şi 
Frank Gehry. 
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Chrysler Building din 
New York City.  
"Profetul  
Postmodernităţii” 
 a fost arhitectul şi 
criticul american 
Charles Jencks, în al 
cărui studiu au fost 
definite trăsăturile 
esenţiale ale 
curentului. Arhitecţii 
postmoderni au 
căutat un punct de 
conjuncţie între 
tehnologia secolului 
XX şi stilurile 
tradiţionale din 
trecut, în special 

clasicismul. Ca reacţie la austeritatea 
mişcării moderniste, arhitecţii s-au 
întors la surse regionale şi tradiţionale, 
introducînd ornamente, culori, şi 
sculpturi, adesea într-o manieră 
neaşteptată, hibridă, sau chiar jucăuşă. 
Exemplul arhetipal de arhitectură 
postmodernă este Portland Public 
Services Building în Portland, Oregon 
(construită între 1980 - 1982) avînd ca 
autor pe Michael Graves; o clădire 
uriaşă ale cărei suprafeţe sînt 
însufleţite de contrastul culorilor şi de 
prezenţa motivelor ornamentale. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ILLUSION 

MIKE HITZIG 
 

La verite est une illusion et  
l'illusion est une verite. 

(Remy de Gourmont) 
      In Septembrie 1989 cind m-am 
intors din concediu, un coleg "polonez" 
,care a incercat in trecut sa-mi devina 
sef dar fara succes, ma cheama sa-mi 
faca cunostiinta cu un inginer roman 
get-beget.Era vorba de un barbat tinar 
si inalt la cca. 35 de ani, cu un aspect 
ingrijit, care se afla in fata unei plansete 
,in biroul pe care-l conduceam , si mi s-
a prezentat:ing.Adrian Viisoreanu dela 
firma TAROM. Cauza prezentei sale si 
apoi a unor tehnicieni era accidentarea 
la sol a  extremitatii unei aripi, paguba 
ce trebuia reparata cu forte proprii caci 
era vorba de un TU-154.Firma EL-AL a 
pus la dispozitie un hangar si apoi 
atelierele mecanice pentru a executa 
componentele avariate si relevate de 
Viisoreanu, caci Sovieticii nu dadeau 
nici o documentatie in acest scop. 
Cca. 45 de zile cei dela TAROM au 
"muncit" la aceasta reparatie. 
Dupa cca. un an am aflat motivul 
accidentului la sol: se pare ca lovirea 
aripei de catre un camion de 
aprovizionare n-a fost intimplatoare si 
avea scopul de a “parca” avionul pentru 
citeva zile pentru a-l inspecta profund. 
Inainte de aterizare avionul a deviat 
dela culoarul prescris si se banuia ca ar 
fi fotografiat ce nu era de dorit.  
In acele zile "cortina de fier" se clatina 
deabinelea si aveam lungi discutii pe 
care le purtam in doi in biroul meu de 
parca ne-am fi cunoscut de-o viata.  
Intr'una din ele i-am aratat un articol 
de specialitate dintr'o revista americana 
din domeniul elasticitatii si el a gasit 
imediat o gresala de tipar.   
Viisoreanu era un absolvent de cinste 
a sectiei de aviatie al Mecanicii 
noastre.Mi-am exprimat speranta ca in 
curind si Romania va deveni libera caci 
nu se putea sa ramina in Europa o 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:The_Chrysler_Building_in_Night_New_York_City_viewed_from_the_Public_Library.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Building
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Jencks&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Portland_Public_Services_Building&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Portland_Public_Services_Building&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portland
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oregon
http://ro.wikipedia.org/wiki/1980
http://ro.wikipedia.org/wiki/1982
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Graves&action=edit&redlink=1
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insula comunista si tocmai aceea sa fie 
Romania.Cu toate acestea Adrian V. era 
sceptic si el stia dece;evenimentele din 
Dec.1989, dar mai inainte congresul al 
14 lea din Noiembrie au dovedit cit de 
imposibila parea rasturnarea. 

 

 
Celor născuţi în IUNIE 

Lidia NICOLESCU     
2/1940 In februarie 1990 niste maistrii care se 

intorceau dela o conferinta regionala 
din Atena a lui Boeing, mi-au 
transmis salutari dela Viisoreanu pe 
care ei l-au "adoptat" caci unul din ei 
era "roman".  

Rareş LUŢIA 3/1939 
Zeno PIRCEA 4/1939 
Radu POPOVICI 11/1939 
Şerban TEODORESCU La urmatoarea deplasare a sa 

,Viisoreanu a ramas in U.S.A. si a avut  
succes in meserie fiind angajat chiar la 
Boeing. Sper ca articolul cu gresala de 
tipar l-a ajutat. 

12/1940 
Carol MANIŢIU 16/1939 
Sorin DINESCU 17/1940 

 
Lucian VOICULESCU 23 Mai 2008 
17/1937 Aceste versuri le am asternut pe o  carte 

postala ,pe 26 Dec.1989, cu adresa: ing. 
Viisoreanu firma TAROM. Artemiu VANCA 18/1936 

Iosif TEMPEA 24/1939 Nici azi un stiu daca a primit-o…… 
Asa am simtit evenimentul atunci, iar azi 
facind ordine am gasit ciorna…. Radu MIHALCEA 

27/1940   
 DECEMBRIE 1989 

Miron DANEŞ 29/1937  
 Rosu e singele si iubirea, 
 Galbenul e soarele ce glia-l reflecta 
 Albastrul e cerul liber neintinat, 
 Nu uitati nicicind ce-i fericirea; 
 Pastrati valoarea ei complecta 
 Stati de veghe mereu,de neinduplecat! 
  
 Ma uit la voi din alba departare 
 Din tara sfinta unde am ajuns, 
 Nu incetez o clipa sa ma minunez 
 Cum pasiti din singe pe o alta carare. 
 Gindul pur era-n inima ascuns, 
 Nu pierdeti niciodata luminosul crez.  
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LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI : POZE DIN CORFU ! 
VALI GHEORGHE 
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Anexa 
 
Notă : pentru vizualizare detalii, ZOOM 500 %. 

 

                           CRETA 
 

HARTA RUTIERĂ 



                         
                                MECANICII ’61 
 

POLIBUC  Nr. 5•  mai 2008 

 

38

 


