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LIPSA DE REACºIE

Så nu crede¡i cå scrierea ¿i redactarea revistei noastre este o
joacå.

Articolele nu vin valuri, valuri, la redac¡ie ¿i ne creeazå nouå
probleme de selectare a lor. Ce bine ar fi så fie a¿a! Insiståm mult
pe lângå voi ca så le trimite¡i ¿i nici chiar titularii de rubrici nu
reu¿esc så-¿i scrie, lunå de lunå, articolele. Primim ¿i articole în
ciornå, scrise de mânå sau scrise pe calculator fårå diacritice,
cu taburi ¿i pauze nejustificate. Nu totdeauna primim separat
fotografiile, în format jpg, din care cauzå imaginile sunt mici.
Nu totdeauna sunt redactate în New Times Roman. Aceste
neajunsuri ne obligå la eforturi suplimentare ¿i la mult timp
pierdut.

Tehnoredactarea revistei cere timp. Colegele noastre care fac
aceastå opera¡ie se stråduiesc så dea o formå cât mai atractivå
revistei ¿i, totodatå, cât mai profesionalå.

Cu toate acestea, am reu¿it, lunå de lunå, så scoatem revista
la timp, så înseråm în ea articole pe teme de interes pentru voi.
Credeam cå unele dintre ele vor provoca reac¡ii polemice din
partea voastrå. Nu s-a întâmplat a¿a!

 Eforturile noastre ar fi råsplåtite dacå am ¿ti cå revista vå
place ¿i cå o gåsi¡i ¿i voi, interesantå. Nu trebuie, neapårat, så ne
låuda¡i. Spune¡i-ne ¿i ce nu vå place, ce crede¡i cå ar putea fi
fåcut mai bine. Suntem gata så publicåm punctele voastre de
vedere critice. Fårå nicio reac¡ie din partea voastrå, nu suntem
siguri cå citi¡i revista. Dacå nu s-ar distribui gratuit, un criteriu
de apreciere din partea voastrå ar fi fost faptul cå o cumpåra¡i
sau nu, a¿a, vå a¿teptåm pårerea.

 Prin urmare: SCRIEºI-NE, TELEFONAºI-NE SAU
TRANSMITEºI-NE IMPRESIILE VOASTRE PRIN VIU GRAI!

Redac¡ia.
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Reuniuni cReuniuni cReuniuni cReuniuni cReuniuni colololololegiaegiaegiaegiaegiallllleeeee

ÎNTÂLNIREA DE LA LILIECI
Mirel Vanca ¿i Corina Firu¡å

Colegii no¿tri Constantin Dumitru ¿i Ion Stånescu ne-au invitat så ne întâlnim în ultima joi din luna
aprilie, anul acesta (30.04.2009) la casele lor de vacan¡å din satul Lilieci.

                                                         Amfitrionii no¿tri

Liliecii apar¡ine de comuna Sine¿ti ¿i este situat pe ¿oseaua Bucure¿ti-Urziceni, pe malul lacului Mosti¿tea.
Aici, cu 12 ani în urmå, cei doi fo¿ti colegi ¿i prieteni ¿i-au cumpårat fiecare câte o jumåtate de hectar teren
agricol, unul în apropierea celuilalt, unde ¿i-au construit câte o caså în care så-¿i petreacå sfâr¿iturile de
såptåmânå ¿i zilele de vacan¡å. Au plantat o mul¡ime de pomi, vi¡å de vie, flori ¿i câteva zarzavaturi ¿i ¿i-au
edificat, acolo, câte un col¡ de rai fiecare. Au fost primii care  au construit în acea parte de sat. Azi, cele
douå maluri ale lacului sunt în¡esate de vile ale bucure¿tenilor. În semn de recunoa¿tere a pionieratului lor
în acest perimetru, una din stråzile  de acces la casele lor poartå denumirea de: CONSTANTIN DUMITRU.

  Casa lui lui Nelu Stånescu Casa lui Calipso
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             Î¿i fac intraea Ozy ¿i Erica La un pahar de tårie.
Majoritatea colegilor au venit la Lilieci la volanul

autoturismelor proprii. Cei care n-au astfel de mijloace
de transport ¿i cei au dorit så poatå petreace fårå
restric¡ii, au venit în calitate de pasageri ai celor din
prima categorie. La invita¡ia gazdelor au råspuns aprope
40 de colegi, colege, prieteni ¿i prietene. Ne-a bucurat
prezen¡a celor veni¡i din stråinåtate: Ioil Oisie (Ozy)
împreunå cu Erica, so¡ia lui, din Israel ¿i Ermil Våleanu
împreunå cu Lena, so¡ia lui, din Canada.

Ca totdeauna, la sosire ne-am bucurat unii de al¡ii, ne-
am îmbrå¡i¿at, ne-am pupat (în ciuda avertismentelor celor
care doresc så ne apere de gripa porcinå!), ne-am povestit
ultimele noutå¡i, la un pahar de wisky, palincå ¿i ¡uicå cu
care ¿i-a primit musafirii Calipso, pe „mo¿ia” lui.

Ermil ¿i Nae
Masa mare s-a servit pe mo¿ia lui Nelu Stånescu, sub o boltå de vi¡å de vie insuficient înverzitå, care n-a

reu¿it så ne apere de razele agresive ale soarelui.
Båuturile tari ¿i mai pu¡in tari au

stimulat apetitul participan¡ilor.
Aperitivele au fost la înål¡ime iar
mâncarea de bazå, iepure cu
måsline, a fost delicioaså. Iepurii au
fost dona¡i de Florin Drågånescu,
pasionat vânåtor (înclin så cred cå
iepurii au fost vâna¡i cu adevårat ¿i
nu cumpåra¡i!) ¿i prepara¡i de Coca
Dumitru. Dupå cum se vede , este
înghesuialå la oala cu iepure. Luci
Popa a prezentat suficientå încredere
ca så i se acorde sarcina de
distribuitor. Donatorul iepurilor, cu
spatele la cititor, supervizeazå
opera¡ia de împår¡ire.
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Au råspuns la apel:

Bone Stan ¿i Adelina,
Caragea Gheorghe ¿i so¡ia,
Drågånescu Florin,
Dumitru Constantin ¿i Coca,
Enescu Nicolae ¿i Mihaela,
Firu¡å Corina ¿i nepoata ei, Simona,
Gruia Radu ¿i Ileana
Ilioaia Mircea,
Joil Oishie ¿i Erica,

    Marin Constantin,
Olaru Nina, secretara Asocia¡iei,

Popa Adrian ¿i Luci,
Sorescu Georgeta ¿i Aurel,
ªtefånescu Dan ¿i Anda,
Stånescu Ion ¿i fiica sa  Angelica,
Stoian Radu,
Vanca Artemiu ¿i Ani,
Våleanu Ermil ¿i Lena,
Zainea Mircea.

Acum, putem så ne numåråm!

Undeva, pe maså, se aflå ¿i
fursecurile Andei ªtefånescu.
Au avut mare succes, iar Anda
då cu mårinimie, re¡etele, celor
care doresc så le scrie!
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Puiu Våleanu ¿i Lena.

          Simona, tehnoredactoarea revistei

Numai zâmbete!

Tandre¡e: Ileana ¿i ......

    Erica: un pahar pentru întâlnirea de la Lilieci.

    Nae, Sbi¿ca, Nina, Erica, Bone, Florin ¿i Marin.

Aperitive ecologice: brânzå, ouå ro¿ii,: ceapå, ridichi.
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Dupå o pauzå, necesarå pentru
digerarea iepurelui, au urmat
gråtarele. Maestru în prepararea
jåratecului a fost Adrian Popa, iar
maistru în pråjitul micilor, Radu
Gruia.

Se vede cum Luci î¿i îmbracå so¡ul
cu echipamentul de protec¡ie. Începuse
så batå vântul ¿i så miroaså a ploaie.

     Trei zâmbete: Gigica, Corina ¿i Ani s-au refugiat
¿i ele de ploaie.

Din fericire a fost doar o sperieturå. Vremea
bunå a revenit.

Douå zile mai târziu, Radu a pråjit ni¿te mici
¿i la Runcu, pe mo¿ia subsemnatului. M-am
convins, încå o datå, cå se pricepe. Aici este atent
supravegheat de gazde: så nu plece cu vreun mic
în buzunar! La celålalt gråtar se preparå friptura
de porc.

Picnicul de la Lilieci
a fost o reu¿itå deplinå:
båuturå ¿i mâncare
gustoaså ¿i pe såturate,
bunå dispozi¡ie cât
cuprinde. Gazdele, în
acela¿i timp ¿i sponsorii
no¿tri, s-au stråduit ¿i au
reu¿it, så ne procure o
întâlnire greu de uitat, în
timpul cåreia am întinerit
cu to¡ii, cu un an!
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Doamna cu cå¡elulUltimul pahar de vin.

                              Mul¡umim, familia Dumitru! Mul¡umim, familia Stånescu!
              A¿a cum se cuvine, întâlnirea s-a încheiat cu poze de grup, spre aducere aminte!
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Noi deNoi deNoi deNoi deNoi desprsprsprsprspre Ne Ne Ne Ne NOOOOOIIIII

      COFONDATOR AL ªCOLII ROMÂNEªTI DE VIBRO-ACUSTICA PLÅCILOR
 - Interviu cu domnul profesor dr. ing. Nae Enescu -

Nicolae (Nae) Enescu a våzut lumina zilei la Râmnicul Vâlcea în
familia Ion ¿i Ioana Enescu – intelectuali cu studii medii (mama-casnicå,
tatål maistru militar), care mai aveau un båiat.

Nae a fost premiant în anii de ¿coalå elementarå ¿i la liceu. Absolvind
¿coala Medie de Båie¡i din ora¿ul natal cu Diplomå de merit, a fost admis
fårå examen la Facultatea de Mecanicå din Institutul Politehnic Bucure¿ti,
unde s-a numårat printre studen¡ii cei mai buni, fiind selectat så devinå
cadru didactic universitar. A urcat treptele meseriei de dascål fiind ¿ef de
laborator (1961), asistent (1964), ¿ef de lucråri (1969), conferen¡iar (1982),
profesor (1990) în cadrul Catedrei de Mecanicå.

În 1979 ¿i-a sus¡inut teza de doctorat cu tema: Contribu¡ii la studiul
fenomenelor dinamice tranzitorii cu considerarea frecårii (conducåtor:
acad.prof.dr.doc. Radu VOINEA), acordându-i-se titlul de doctor inginer
în specialitatea Mecanicå Tehnicå.

A desfå¿urat o bogatå activitate ¿tiin¡ificå în domenii ca: Mecanicå
aplicatå, Dinamica Sistemelor, Vibra¡ii mecanice, Unde elastice în medii
continue, Acusticå tehnicå, Controlul zgomotului ¿i vibra¡iilor ¿i altele. A
¡inut cursuri de Mecanicå, Mecanicå ¿i Rezisten¡a Materialelor, Vibra¡ii
mecanice, Bazele acusticii.

Pentru calitå¡ile de bun manager în procesul de învå¡åmânt superior ¿i cultivarea spiritului de echipå în
colaborarea cu colegii, i s-au încredin¡at func¡ii de conducere ca: Decan al Facultå¡ii de Mecanicå Agricolå
(1984-1992), ¿ef al Catedrei de Mecanicå din UPB (1992-2000), Membru al Senatului UPB (1984-1992 ¿i
1996-2004).

În 1988, Ministerul Învå¡åmântului, i-a acordat titlul de Conferen¡iar Universitar Eviden¡iat, iar din
2001 este membru corespondent al Academiei de ¿tiin¡e Tehnice. Este membru al Societå¡ii Române de
Mecanicå Aplicatå.

Marea majoritate a lucrårilor publicate au  fost elaborate în colectiv de autori. Are peste 10 cursuri ¿i 13
culegeri de probleme publicate în edituri centrale sau editura UPB, peste 33 articole publicate în reviste ¿i
18 – în volum (materiale prezentate la sesiuni interna¡ionale). A participat la sesiuni interna¡ionale în ¡arå ¿i
stråinåtate (Berlin, Lingby – Danemarca, Garmisch – Partenkirchen – Germania, Nice – Fran¡a, Patras –
Grecia, Athena, Dalas ¿i Las Vegas – SUA.

I s-a încredin¡at conducerea de doctorat pentru domeniul fundamental ¿tiin¡e inginere¿ti, specialitatea
Inginerie mecanicå (mecanicå tehnicå, vibra¡ii mecanice, acusticå tehnicå), participând la conducere doctorat
în co-tutelå la Universitatea Paris VI din 1998 ¿i la State University, Auburn, Alabama, USA din 2004.

A organizat primele douå Conferin¡e Na¡ionale ale Societå¡ii Române de Acusticå (participare
interna¡ionalå) ¿i a introdus – pentru prima oarå în învå¡åmântul românesc politehnic – cursul de Acusticå
Tehnicå la cursurile de Studii Aprofundate.

Pentru a umaniza prezentarea profesorului, i-am solicitat acestuia un interviu.

Redactor: Din datele de catalog, ¿tim cå a¡i împlinit 70 de ani pe 26 martie curent. Mai ¿tim cå formarea
educa¡ionalå preuniversitarå o fåcurå¡i în Râmnicul Vâlcea. Ne-ar interesa ceva detalii despre pårin¡i
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(origini, ocupa¡ie, copii), în ce måsurå v-au influen¡at drumul în via¡å.
Prof.univ. Nicolae Enescu: Pårin¡ii mei, Ion ¿i Ioana, s-au cåsåtorit gândindu-se probabil, din spirit de

economie, cå vor sårbåtori o singurå datå în an ziua onomasticå ¿i astfel vor face ceva economii... De,
amândoi veneau din mediul rural ¿i erau printre primii membri „în pantofi” din familiile lor. Fiecare provenea
din câte o familie cu mul¡i copii: la mama 7, la tata 5. Aici nu s-au zgârcit bunicii mei, cå pe vremea aia se
punea o singurå strachinå cu mâncare în mijlocul mesei, indiferent câ¡i erau la numår cei din jurul ei...

Cu educa¡ia primitå de la pårin¡ii mei, zic eu, am stat destul de bine; o educa¡ie de bun sim¡, cu
deschidere fa¡å de to¡i cei din jur,  cu recomandarea ca în societate så te por¡i decent, iar dacå nu ¿tii cum
så procedezi în anumite situa¡ii, så prive¿ti cum procedeazå cei din jurul tåu...

De mici copii, eu ¿i frate-meu spuneam celor din jur, dacå eram întreba¡i ce vrem så ne facem când vom
fi mari, cå eu vreau så må fac inginer, iar frate-meu doctor. Pânå la urmå amândoi am urmat Politehnica,
a¿a cå, asta este...

Am urmat amândoi acela¿i liceu la Râmnicul Vâlcea, care pe atunci se numea ¿coala Medie de Båie¡i
¿i care acum a redevenit, ceea ce era mai înainte, Liceul Alexandru Lahovary.

ªtie toata lumea bunå ca am 2 fete, 2 gineri ¿i 3 nepo¡i. Din toamna viitoare voi avea 3 nepo¡i elevi,
pentru cå Maria va merge în clasa întâia.

Red.: Care v-au fost prietenii cei mai apropia¡i din timpul facultå¡ii? Vreo amintire mai puternic såpatå
în memorie legatå de vreunul dintre ei?

Prof.: Pentru cå eram strângåtor de cotiza¡ii la Asocia¡ia Studen¡ilor, am intrat în rela¡ii cu to¡i colegii
¿i cred cå eram prieten cu cea mai mare parte dintre ei. In mod special, eram prieten cu Puiu Pârvånescu,
Dudi Dinescu, Corina Firu¡å, Lidia Niculescu, Adrian Bogdanovici, Nae Fluture... ¿i a¿ putea continua
pânå în josul paginii!

Din anul IV am locuit la cåmin, unde am cunoscut adevårata via¡å de student. Cât am locuit la 3gaurå3,
m-am bucurat de renumitele reuniuni de sâmbåta ¿i duminica ¿i de alte situa¡ii generatoare de bunå dispozi¡ie.
În anul V, noi, båie¡ii ne-am mutat la cåminul Elena Pavel din Occidentului 5, unde am dus o via¡å boemå
la care må gândesc de multe ori cu nostalgie. Împreunå cu Dudi (Dan) Dinescu le-am jucat multe farse, de
multe ori penibile, colegilor no¿tri... Dacå cineva må va înjura pentru cå reamintesc astfel de momente,
sorry!

La cåminul din Occidentului aveam doi portari complet diferi¡i ca mod de comportare, spre aducere
aminte, acum numindu-i: domnul Cramer ¿i nea Ionescu. Dacå primul era sobru ¿i plin de morga unui fost,
decåzut acum din starea socialå anterioarå, nea Ionescu era un tip prietenos, mai ales dacå erai dispus så
ascul¡i produsele sale poetice, pline de demoni care se iubeau cu niscai vråjitoare. Lui i-am jucat o festå
care a produs o oarecare frenezie printre colegii no¿tri; i-am prezentat poezia Claustrul, pe care am compus-o cu
ajutorul lui Dudi, intr-o stare de ame¡eala produså de frisoanele datorate unei puternice ståri gripale. Am
ata¿at poezia ca s-o citi¡i ¿i voi, dacå ave¡i timp...

Gicå Buciu, mare pi¿icher, i-a spus lui nea Ionescu så nu arate poezia nimånui, pentru cå a ob¡inut-o de
la Zaharia Stancu, acesta conducând în secret un cerc de poe¡i decaden¡i care formeazå curentul extilmatic.

Dupå o vreme i-am dat lui nea Ionescu, prin Gicå, o poezie personalå, cu titlul Hienele, care avea pe
acrostih: hai sictir nea Ionescu! Dupå ce a citit-o ¿i a låudat pe cel care a produs-o, la vreo douå zile i-am
spus så citeascå acrostihul. De atunci n-a mai vorbit cu noi ¿i ne-a ignorat totalmente...

Totu¿i Claustrul nu a murit odatå cu dezinteresul lui nea Ionescu. Pe atunci, aveam o prietenå în anul
IV la Limba Româna, cåreia i-am dat-o, la solicitarea ei, ca s-o prezinte la un seminar de curente decadente
în literaturå. Poezia a avut succes ¿i a fost clasatå ca apar¡inând curentului instrumentalist, iar autorul
(aten¡ie) „este probabil un epigon al lui Zaharia Stancu”. Ca så vezi...

Må opresc aici cu amintirile ¿i... poate le pun odatå pe hârtie.
Red.: Care dintre dascålii no¿tri universitari v-au impresionat cel mai mult ¿i prin ce?
Prof.: Cred cå suntem o genera¡ie de fo¿ti studen¡i ai Mecanicii care s-a bucurat de presta¡ia celor mai

buni dascåli ai acestei facultå¡i. Am apreciat în mod deosebit pe C. Ionescu-Bujor, Costache Popovici,
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Adrian Stambuleanu, Nicolae Tipei, Ion Grosu, Virgil Constantinescu. Sigur, poate lista ar trebui så fie mult
mai mare, dar ¿i a¿a m-am cam luat cu vorba ¿i nu vreau så vå plictisesc prea tare...

Cei pe care i-am enumerat m-au impresionat cu dragostea pentru cariera de dascål ¿i condescenden¡a
fa¡å de studen¡ii pe care-i aveau în fa¡å ¿i pe care-i învå¡au nu numai ¿tiin¡a meseriei de inginer, dar le
dådeau ¿i sfaturi practice pentru via¡å. To¡i erau riguro¿i în ceea ce ne predau la curs, dar reu¿eau så
capteze aten¡ia studen¡ilor prin comportamentul lor de adevåra¡i domni. Dumnezeu så-i odihneascå!

Red.: Care-s temeiurile pentru care a¡i ales cariera didacticå? ªi de ce Catedra de Mecanicå?
Prof.: Iatå o întrebare de reporter care-l intervieveazå, de exemplu, pe Ion Iliescu! Parcå tu n-ai ¿ti

cum se fåceau repartizårile în produc¡ie pe vremea aia (dar bine cå se dådeau reparti¡ii corespunzåtoare
pregåtirii universitare, pentru cå acum absolven¡ii no¿tri se angajeaza în locuri care n-au nici o legåturå cu
meseria pentru care s-au pregåtit). Revenind la mine, tovarå¿ul secretar de partid al facultå¡ii (nu-i spun
numele) mi-a spus când am intrat la comisie cå „partidul are încredere în mine, bla bla bla” ¿i cå voi
råmâne în Politehnicå. De, dupå cum vå închipui¡i ståteam bine cu dosaru’. Am avut curajul så-i spun cå
doresc så merg la aeroportul Båneasa, pentru cå m-am pregåtit pentru avia¡ie. Råspunsul a venit prompt:
ie¿i afarå, vei råmâne la Politehnicå!

La Catedra de Mecanicå am nimerit din întâmplare, pentru cå eram trei absolven¡i de la sec¡ia de
Avia¡ie ¿i nici un loc la aceastå catedrå. Ceilal¡i doi, Emil Dumitrescu ¿i Iosif Tempea au primit, în ordine,
Rezisten¡a materialelor ¿i Teoria mecanismelor.

Red.: ªtim – mai mul¡i dintre colegi – cå-l considera¡i pe profesorul Radu Voinea, drept mentorul
dumneavoastrå ¿i – cu oarece mândrie – vå considera¡i discipolul domniei sale. Cum s-a produs aceastå apropiere?

Prof.: Recunosc cå sunt mândru cå am fåcut doctoratul la domnia sa, dar pânå la discipol este cale
lungå! Pentru asta ar fi fost necesar så am acelea¿i preocupåri ¿tiin¡ifice cu domnia sa, dar... asta este! Nici
Vali Ceau¿u nu poate afirma cå-i este discipol, cu toate cå au scris împreunå renumitul curs de Mecanicå.

 Am fåcut ucenicia la profesori de mare ¡inutå universitarå ¿i didacticå: Mihail Sarian, Gabriela Ti¡eica
¿i i-am apreciat pe fiecare în parte. Erau oamenii genera¡iei dintre cele douå råzboaie mondiale, cu prestan¡å
dar ¿i cu foarte multå omenie. Pe lângå Mecanica pe care am învå¡at-o de la ei, am primit ¿i foarte multe
sfaturi privind educa¡ia unui cadru didactic ¿i a unui om de societate. La profesorul Radu Voinea am audiat
cursul de Mecanicå, ¡inut la cel mai înalt grad de culturå ¿tiin¡ificå. De aceea am urmårit acest curs ¿i cel
de Vibra¡ii mecanice, care s-a introdus în 1966,  timp de trei ani, fårå så lipsesc vreodatå de la lec¡ii. Pentru
asta îi mul¡umesc din toatå inima domnului academician Voinea. Trebuie så mai aduc mul¡umiri postume
domnului profesor Mi¿u Atanasiu, care må trimetea så-i ¡in cursul, el fiind ocupat cu frecventele întâlniri
galante. De¿i eram un asistent în devenire, ¡ineam cursul de Mecanicå la un an numeros, motiv pentru care
mi-am învins timiditatea ¿i m-am rodat pentru activitatea de predare, pe care am început-o oficial în anul
1967, când am devenit ¿ef de lucråri.

Consider cå via¡a de cadru didactic mi-a adus în trecut multe satisfac¡ii ¿i må bucur ¿i aståzi când
întâlnesc fo¿ti studen¡i, mul¡i dintre ei de vârsta a treia ca ¿i mine ¿i care-¿i aduc cu plåcere aminte de rela¡ia
noastrå profesor – student. N-a¿ zice cå aståzi må bucur de aceea¿i atmosferå în ¿coalå, ca altådatå. ¿i nu
din cauzå cå am îmbåtrânit ¿i „am eu o problemå”, cum zic studen¡ii...

Red.: Mai ales dupå sus¡inerea tezei de doctorat, respectiv ob¡inerea titlului de doctor inginer, v-a¡i
dedicat în principal activitå¡ii de cercetare în domeniul vibra¡iilor, Acusticii tehnice. Cum s-a nåscut aceastå
pasiune profesionalå ¿i ce contribu¡ii personale aprecia¡i cå a¡i avut în aceste domenii?

Prof.: Poate m-a¿ numi discipolul domnului profesor Aurelian Stan, de la care am preluat - dupå
moartea sa - conducerea doctoratului de Acusticå tehnicå. La el am fåcut ucenicia de cercetare ¿i de abordare
a unor lucråri pe bazå de contract. Am avut satisfac¡ia så rezolvåm probleme de insonorizare acusticå sau
izolåri de vibra¡ii, care erau foarte apreciate pe vremuri. Am fåcut cercetåri de comportare acusticå a
tuburilor ¿i de radia¡ie acusticå a plåcilor, astfel cå la Congresul IIAV de la Garmisch-Partenkirchen 2000
din Germania s-a afirmat cå la Bucure¿ti este o ¿coalå de vibro-acustica plåcilor. Chestia cu plåcile îmi
este de mare folos acum, când, începând cu 2004, ne ocupåm cu monitorizarea vibra¡iilor plåcii suport de
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la grupurile turbo-generatoare la CNE Cernavoda.
Red.: Ce loc ocupå în preocupårile dumneavoastrå S.R.A. (Societatea Românå de Acusticå), al cårui

membru fondator sunte¡i?
Prof.: In 1994, la sfatul profesorului Louis Guyader, ¿ef de laborator la INSA Lyon, am înfiin¡at, împreunå

cu colegul meu de catedrå, prof. Ioan Maghe¡i, Societatea Românå de Acusticå, SRA. De la început am afiliat-
o la EAA (European Acoustics Associations), câ¡iva ani fiind scuti¡i de plata taxei anuale de asociere. In 1999,
am primit chiar ¿i o sponsorizare pentru a participa la Simpozionul EAA de la Berlin-Charlotenburg. Prin
anul 2002, am renun¡at la încadrarea SRA în Politehnicå ¿i am „pasat-o” la ICECON (Institutul de Cercetåri
pentru Echipamente de Construc¡ii), al cårui director este prof. Polidor Bratu, care acum este pre¿edintele
societå¡ii. In aceste condi¡ii, se poate plåti  taxa anualå la EAA, se pot organiza anual Sesiuni de comunicåri
ale membrilor societå¡ii, iar la 3 ani se organizeazå Conferin¡e cu participare interna¡ionalå. Si asta este
foarte bine, pentru cå astfel, în societate au intrat mul¡i cercetåtori  speciali¿ti din produc¡ie ¿i cercetare.

Red.: A¿a cum vå mândri¡i cu „titlul” de discipol, considera¡i cå ave¡i la rându-vå discipoli? Må a¿tept
aici så ne vorbi¡i despre activitatea de conducere la doctorat la specialitatea Inginerie mecanicå.

Prof.:Cei cårora le conduc doctoratul î¿i våd de treburile lor dupå ob¡inerea titlului. Totu¿i, anul acesta
am „nå¿it” un doctor în atenuatoare acustice, care îmi este asistent la cursurile de master ¿i care cred cå va
avea un cuvânt de spus dupå ce eu voi ie¿i la pensie. Totu¿i, va trebui så mai treacå ceva timp pentru a confirma
încrederea, pentru cå deocamdatå este doar asistent... A¿a cå poate voi avea ¿i eu un real discipol. Mai ¿tii !?!

Red.: Vå mul¡umim domnule Coleg, pentru timpul acordat ¿i mai ales pentru franche¡ea råspunsurilor,
pentru modul deschis de „dezvåluire” a unor amintiri.

A¿a så ne ajute Dumnezeu!
Interviu provocat ¿i consemnat de Adrian POPA

Imagini desuete, din vremi demult apuse,
Prin fa¡å-mi se perindå în ritm feloriac,
Silfide austere din calmul bivuac,
Le simt cum se desfrânå cu sufletele duse...

Din depårtarea-ntinså, o boare flambuscatå
Încet adie-n zare fruscând sobrietate.
Se-nal¡å cåtre nouri, coboarå ofuscatå.
Feloric, avuabil, lucind d-anxietate.

ªi sufletu-mi aleargå, de¿ertul ramforsându-l,
E plin de entalpie ce joacå martensitic;
Se zbuciumå entropic mai repede ca gândul
¿i mon¿tri-apocaliptici îl fugåresc trustitic...

Teluricå dulcea¡å revarså mândrul astru,
Elucubrând în zare våpåi de napalmit...
Dar sufletu-mi se zbate pe col¡i de alabastru
Påcatele stråbune având de ispå¿it.

ªi impii expurgheazå din biblica strambulå,
Pårând o for¡å vie ce joacå claustral;
Se târâie zdrobitå din mizera faculå:
Sardanapalic rânje Corintul ancestral...

Oroarea ce-mi produce a crimei remu¿care:
E victima în fundul avenului ce¡os.
Pe fa¡a-i descårnatå s-a-ntipårit chemarea:
¿i simt cum må atrage prin fumu-necåcios...

Dar plin de entropie må våd urcând spre nouri:
O nimfå îmi întinde eternul avuabil
¿i-al såu cocoflaxmetru senin, infatigabil
Ostentativ ofuscå imaginea din crouri...

Ea, din genunea neagrå, rânje¿te sindrospastic,
Urlând cu-nfiorare våzând cum må înal¡.
Doar suflul ei în spate må arde casatropic,
Dar sunt salvat! În urmå råmâne al ei lan!

CLAUSTRUL
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CHRONOS ªI PROBLEMELE LUI CONTEMPORANE
Radu Gruia

În mitologia greacå, filozofia pre-socraticå, Chronos este
considerat personificarea timpului. În zilele noastre, transliterat
din greacå (sau latinå-Chronus), înseamnå „zile”. Zeu
imaterial, imaginat sub forma unui ¿arpe cu trei capete de om,
taur ¿i leu, încolåcind oul-lume (împreunå cu consoarta sa
Ananka), Chronos  ilustreazå separarea entitå¡ilor universale
påmânt, mare ¿i cer.

OK, dar care-i treaba ? Ce-avem noi de împår¡it cu mo¿
Chronos ? De unde pânå unde ? Påi foarte simplu ¿i firesc: un
compatriot, pe nume Florin Diacu, matematician, profesor la
Universitatea Victoria din Canada, abordeazå riguros ¿tiin¡ific
un subiect uluitor: neconcordan¡a datelor temporale din surså
astralå cu cele provenite din istoria oficialå (dacå-mi da¡i voie)
a terei. Cumulat, acest histerezis ar putea ajunge pe undeva pe
la  +O MIE DE ANI ! Existå prezum¡ia, care evident urmeazå
a fi demonstratå ¿i confirmatå de lumea ¿tiin¡ificå
contemporanå, cå de fapt anul în care ne aflåm n-ar fi 2009, ci
945 !!!??. Ei bine, ce pårere ave¡i ? Meritå så citim în revista
noastrå despre ce ¿i cum ? Eu cred cå DA, måcar din curiozitate!
Foarte bine ! Acum, dupå ce-am enun¡at „bomba”, så încercåm
dezamorsarea ei pe îndelete, fiind astfel eliminat pericolul de
¿oc ! Så încep...cu începutul :

Ini¡iatorul participårii la eveniment – lansarea cår¡ii lui Florin Diacu „ MILENIUL PERDUT”– a fost,
cine putea fi altcineva, Corina ! A¿a cå ne-am înfå¡i¿at to¡i trei, Corina, Ileana ¿i subsemnatul, sâmbåtå 9
mai ora 12.00 la Observatorul Astronomic din Parcul Carol, gazda evenimentului. Am cumpårat cartea, cu
autograful autorului, a¿a cum se obi¿nuie¿te ¿i am råsfoit-o a¿teptând începerea prezentårii, fapt care  mi-a
„inflamat”  interesul pentru subiect. Cum så nu se întâmple a¿a ceva dacå, deschizând la întâmplare cartea,
dau peste titluri cum sunt: Datarea cu radiocarbon, Dendrocronologia, apoi: Istorie ¿i interpretare, Biblia:
istorie sau mit, Matematica ¿i societatea, La urma urmelor, în ce an suntem? ¿.a.m.d.

În sfâr¿it, evenimentul începe cu un scurt cuvânt al editoarei dr. în dfilologie Aurora Pe¡an, ini¡iatoarea
evenimentului. Prof.dr. Florin Diacu, autorul cår¡ii, acad. Solomon Marcus, matematician ¿i Dr. Vasile
Mioc, directorul Institutului Astronomic al Academiei Române sunt personalitå¡ile care prezideazå
evenimentul, contribuind, cu interven¡ii personale, la buna sa defå¿urare.

N.A. Oare ce blestem purtåm noi românii dacå ne alungåm sistematic pe cei mai dårui¡i de Dumnezeu ¿i
naturå cu inteligen¡å creativå ¿i alegem så cinstim în rang mediocritatea, incapacitatea ¿i mitocånia arogantå
a unor becisnici ?

 Structuratå pe douå pår¡i ¿i 10 capitole, cu prefa¡å ¿i prolog, cartea porne¿te de la o realitate nefireascå
cuprinså în istoria României ¿i anume cele ¿ase secole de lipså a documentårii ¿tiin¡ifice a prezen¡ei oamenilor
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ce au populat fostul teritoriu al Daciei. „Nicio surså scriså
nu garanteazå prezen¡a unor forma¡iuni sociale de la
retragerea aurelianå (271 – 273 e.n.) pânå la luptele din
secolul X dintre nåvålitorul ungur Tuhutum ¿i voievodul
român Gelou”. Fårå a acoperi întreaga perioadå, istoricii
români au gåsit argumente lingvistice ¿i toponimice în
favoarea continuitå¡ii daco-romanilor pe teritoriul Daciei.
Iatå de ce, scrie autorul, „dupå ce m-am familiarizat cu
ideile despre istorie ale academicianului rus Anatoli
Fomenko, am în¡eles cå dacå afirma¡iile lui ar fi corecte,
am putea explica lipsa de izvoare scrise dintre secolele
III ¿i X prin scurtarea sau chiar eliminarea acestui inter-
val.” Dacå  am accepta argumenta¡ia lui Fomenko pentru
„piederea unui mileniu” în istoria anticå ¿i medievalå a
lumii, precum ¿i ipoteza cå evenimente relatate în cronici
au avut loc mult mai aproape de prezent decât se crede,
atunci mult disputata lipså ar putea cåpåta o explica¡ie
¿tiin¡ificå. Exact acesta este, dacå vre¡i, scopul pe care ¿i-l propune autorul în cartea sa. A¿a dupå cum
afirmå în prefa¡a edi¡iei în limba românå, este „calificat” pentru o astfel de întreprindere. Specializat în
mecanica cereascå, domeniu abordat de un alt matematician român –Spiru Haret-,  se ocupå de mi¿carea
lunii ¿i planetelor, studiate de respectiva ramurå a matematicii. Aceasta a furnizat date esen¡iale pentru
fixarea în timp a multor evenimente istorice fundamentale, aflate la baza edificiului cronologic tradi¡ional.
În principiu, cronologia relativå – continuå autorul – care afirmå cå între douå evenimente au trecut un
anumit numår de ani, nu este greu de reconstituit. Desigur, datoritå faptului cå de multe ori, unele surse se
contrazic, practica devine mai complicatå. Din acest motiv, pårin¡ii cronologiei au fondat istoria pe documente
ce descriu fenomene astronomice care pot fi datate cu precizie cu ajutorul mecanicii cere¿ti, condi¡ionat
totu¿i de un grad suficient de detaliere a observa¡iilor.
      Iatå, foarte succint, ideea  pe care se bazeazå construc¡ia lucrårii. Mie nu-mi råmâne decât så sper cå
m-am descurcat atât cât trebuie pentru a vå suscita interesul, dragi colegi-cititori. A¿a cum spuneam la
început, am råsfoit cartea pentru a vå putea spune despre ce este „vorba în propozi¡ie”. De obicei, evaluatorii
unei asemenea opere, scriu dupå ce o cunosc, nu înainte, ca mine. Dar eu må bucur de o condi¡ie particularå:
sunt sigur cå o så må ierta¡i pentru îndråznealå ¿i n-o så înjura¡i prea tare ! Oricum, pot så vå adresez sincer
îndemnul: CITIºI-O FRAºILOR ! Avem nevoie de ea. Este o adevåratå plåcere så ascul¡i oameni ca
Solomon Marcus sau Aurora Pe¡an. Dar autorul, care evolueazå cu naturale¡e, obi¿nuin¡å ¿i spontaneitate
în medii universitare dintre cele mai reputate ¿i exclusive?  Asemenea voci apar din ce mai rar pe la noi!
Imbecilitatea cotidianå este agresivå ¿i periculoaså!

 Autorul, Florin Diacu s-a nåscut la Sibiu într-o familie de dascåli în care a învå¡at så-ndrågeascå
cultura. Dupå absolvirea Facultå¡ii de Matematicå din Bucure¿ti, a func¡ionat ca profesor la Media¿, înså
dezgustat de regimul totalitar care i-a respins orice încercare de desåvâr¿ire a pregåtirii sale universitare ¿i
participare la activitatea de cercetare, a påråsit România în 1988. Peste un an, a ob¡inut doctoratul la
Heidelberg , Germania, cu o tezå de mecanicå cereascå.

A emigrat în Canada, unde a lucrat mai întâi la Centrul de Cercetåri Matematice din Montreal, dupå
care a acceptat un post de profesor la Universitatea din Victoria BC, al cårui Institut Pacific de ¿tiin¡e
Matematice l-a condus între 1999–2003. A semnat peste o sutå de lucråri, precum ¿i cinci cår¡i. Una dintre
ele, „Întâlniri cere¿ti: originea haosului ¿i a stabilitå¡ii”, publicatå de editura Princeton ¿i traduså în 6 limbi,
a ob¡inut premiul „Cea Mai Bunå Carte Academicå” a anului 1997. Urmåtorul såu volum, „Megadezastre”:
¿tiin¡a prezicerii marilor calamitå¡i , va apårea în acest an la editurile Princeton ¿i Oxford.
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O CARTE BIZARÅ

Corina Firu¡å

Titlul acestei rubrici este este extrem de
preten¡ios. De fapt, noi nu facem aici criticå literarå,
ci doar vorbim despre cår¡i. Odatå fåcutå aceastå
precizare, care-mi då libertatea så scriu ce doresc,
fårå så simt remu¿cårile de rigoare, am så vå prezint
cartea “Soarele neamului Scorta” a scriitorului
francez Laurent Gaude (n.1972). Cartea a primit
prestigiosul premiu Goncourt al anului 2004.

De obicei când î¡i exprimi pårerea despre o carte,
nu trebuie så-i poveste¿ti subiectul, dar eu am så
încalc de data asta acest consemn. Am så vå spun ce
impresii puternice am tråit citind cartea, punctându-le
pe parcursul ac¡iunii.

Prima impresie n-a fost grozavå, dupå primul
capitol, am aruncat-o pe-un raft. Era vorba despre
un vagabond italian, Luciano Mascalzone,
condamnat pentru tâlhårie, care s-a eliberat din
pu¿cårie dupå cincisprezece ani lungi. Avea patruzeci
de ani ¿i în tot timpul deten¡iei n-a avut decât un
singur gând: så mai ajungå în satul în care curtase
cândva o fatå, pe care o chema Filomena, ca så se
culce cu ea. Restul, pentru el, nu mai conta.

Dupå zile istovitore, stråbåtând sub un soare
torid, pe un mågar costeliv, un ¡inut nisipos, arid, el
se våzu pe coasta ce cobora spre mare, de deasupra
satului cåutat. Alesese înadins un ceas de amiazå,
“la care soarele orbea pânå ¿i pisicile”, când drumul
prin Montepuccio era liber, ca så poatå ajunge pânå
la casa Filomenei Biscotti. Era hotårât så foloseascå
for¡a, la nevoie. Femeia care deschise u¿a, îl

recunoscu pe bårbatul pråfuit, chiar dupå trecerea
anilor, ¿i i se predå fårå niciun  cuvânt, apoi adormirå
amândoi în tåcere. Când plecå, Luciano fu våzut de
såteni, ie¿ind din casa femeii singuratice ¿i convin¿i
cå acolo s-a petrecut un viol, îl urmårirå cu ocåri
pânå la ie¿irea din sat. Luciano nu råspundea, ¿tiind
ce urma så se întâmple, a¿teptând chiar, cu voluptate,
ca toate så se sfâr¿eascå cât mai repede. Bårba¡ii
începurå så-l loveascå cu pietre pânå când el cåzu.
Preotul satului, Don Giorgio, personaj important în
derularea evenimentelor, încercå så-i vinå în ajutor,
dar nu putu så ståpâneascå mul¡imea zådårâtå.
Luciano ar fi murit fericit sub loviturile pietrelor
dacå, din strigåtele oamenilor, n-ar fi în¡eles cå în
casa aceea, el n-o gåsise pe Filomena, care murise
între timp, ci pe Imaculata, sora acesteia. Asta îi
produse o stupoare fårå margini. Dar ceea ce el nu
avea så afle vreodatå, era cå Imaculata, mai micå
pu¡in decåt sora ei, îmbåtrânea singuraticå, visând
uneori la tânårul care o curtase pe sora ei, de aceea
acceptase tåcând, pe barbatul care-i ¿optise
“Filomena”.

Totul mi s-a pårut absurd, derizoriu ¿i întrebându-
må ce poate urma dupå ce eroul principal moare când
ac¡iunea abia a început, am aruncat cartea. Stilul
aspru, rece, care expunea faptele cu un u¿or umor
negru, fårå pic de poezie, nu må atragea deloc.

Dar n-am rezistat decât o zi, a doua searå am reluat
cititul. Nu din curiozitate, ci dintr-un fel de revoltå
împotriva unor sor¡i fårå ¿anse, a unei vie¡i risipite
fårå sens. Revoltå pe care mi-o transmisese autorul ¿i
pe care a între¡inut-o pe tot parcursul ac¡iunii.

Imaculata a råmas grea ¿i a nåscut un båiat.
Numai cå, o sarcinå la vârsta ei i-a venit de hac.
Femeia ¿i-a dat ob¿tescul sfâr¿it. ºåranii au vrut så-i
facå de petrecanie ¿i “puiului de nåpârcå”, înså Don
Giorgio l-a dus într-un sat vecin, la o familie care-¿i
dorea un copil. Crescând, Rocco Scorta Mascalzone
¿i-a pus în cap så råzbatå prin via¡å în felul såu. A
devenit un adevårat tâlhar, spaima satelor din
împrejurimi ¿i hoinårind pe vapoarele de contra-
bandi¿ti, a fåcut avere. ªi într-o zi, Don Giorgio s-a
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Femeia lui era mutå ¿i analfabetå, a¿a cå Rocco n-a
¿tiut så-i spunå preotului cu cine se însoarå ¿i nici n-a
aflat vreodatå cum o chema. Rocco a cumpårat o
caså în vârful dealului ¿i s-a lini¿tit cu afaceri cinstite,
dar satul tot îl ¡inea izolat. Femeia i-a fåcut trei copii:
Domenico, Giuseppe ¿i Carmela. Copiii au crescut
singuratici. Singurul care s-a împrietenit cu ei era
un båie¡el pirpiriu, Raffaelle. El mânca båtåi
zdravene de la tatål såu pentru cå se juca cu cei trei
fra¡i, înså el le-a råmas devotat.

Rocco avea cam 50 de ani când a apårut în sat cu
femeia ¿i copiii lui, bine îmbråca¡i, de i-au låsat pe
to¡i  cu gura cåscatå. S-a dus direct la bisericå ¿i i-a
spus preotului cå vrea så se spovedeascå. Ce a auzit
Don Giorgio din gura lui Rocco l-a îngrozit. Dar în
final, Rocco i-a spus cå, pentru a nu-¿i împovåra
familia cu påcatele lui, laså întreaga avere bisericii,
cu singura condi¡ie, ca to¡i cei din neamul lui så fie
înmormânta¡i cu mare fast. La pu¡inå vreme dupå
asta, el a murit.

De aici, cartea î¿i schimbå povestitorul. Oricât ar
pårea de bizar, în locul autorului, cea care î¿i începe
confesiunea este Carmela. O Carmelå båtrânå, care-¿i
aminte¿te întreaga lor via¡å, povestindu-i preotului
celui nou, tot ceea ce urmeazå.

Copiii au ajuns cer¿etori ¿i s-au hotårât så
emigreze în America. Au îndurat cumplite lipsuri în
luna de voiaj cu vaporul dar s-au våzut în final pe
påmântul mult visat. Au tråit o imenså fericire plinå
de speran¡e, care a durat nouå zile.  Carmela råcise
pe vapor ¿i nu i-au dat voie så treacå de por¡ile
hangarului în care erau cerceta¡i noii veni¡i. Au urcat-o
pe vaporul cu care venise. Fra¡ii ei au hotårât så n-o
lase singurå ¿i s-au întors cu ea.

Pe vapor, erau ¿i båtrâni bolnavi, pe care fata,
care s-a însånåto¿it repede, îi îngrija cu devotament.
Unul dintre ei i-a låsat în grijå “averea” lui ¿i-apoi
a murit. Atunci când au coborât pe ¡årm ei se
considerau boga¡i. Au avut cu ce så se întoarcå în
sat. Au aflat cå mama lor murise. ¿i Don Giorgio
murise, iar noul preot a înmormântat-o pe mutå în
groapa såracilor. Revolta¡i cå biserica a încålcat
învoiala, fra¡ii s-au dus într-o noapte ¿i au dezgropat-o
în tainå ¿i i-au fåcut mormânt. Rafaello i-a înso¡it.
ªi pentru cå a såpat cot la cot cu ei, Rafaello s-a
considerat fratele lor, devenind un Scorta, ¿i n-a mai

pomenit cu el în bisericå, cerându-i så-l cunune. îndråznit så-i spunå Carmelei cå o iube¿te. Destinul
lor s-a despår¡it în noaptea aceea.

Pentru mine a fost ciudatå o asemenea hotårâre,
dar din câte filme italiene am våzut, am putut în¡elege
tåria credin¡elor ¡åråne¿ti.

De¿i era cea mai micå dintre ei, Carmela s-a
dovedit cea mai în¡eleaptå. S-a tot gândit ce så facå
cu banii lor ¿i observând obiceiurile localnicilor, a
propus så cumpere un local ca så deschidå o
tutungerie. A¿a ¿i-au câ¿tigat existen¡a în anii care
au urmat.

Carmela s-a måritat ¿i a avut doi båie¡i, Donato ¿i
Elia, dar nu ¿i-a luat numele bårbatului, a vrut så
råmânå o Scorta. Rafalello s-a însurat cu o fatå de
pescar ¿i visul lui cel mare a fost så-¿i construiascå
un “trabucco”, pe coasta dealului, cu privire spre
mare. Ani de-a rândul, în pu¡inul såu timp liber a
såpat trepte ¿i a pus pode¡e de lemn, pânå când, într-o
zi a reu¿it så-i adune acolo pe “fra¡ii” såi, cu copiii
lor - vreo cincisprezece - tot neamul Scorta în via¡å.
Le-a gåtit mai mult de douåzeci de feluri  de mâncare
cu pe¿te, cu spaghete, cu sosuri, stropite cu vinuri
din bel¿ug. ¿i n-au plecat pânå când n-au golit toate
platourile cu bucate ¿i toate pocalele cu båuturå.
“Trebuiau så cinsteascå via¡a înså¿i, care le oferea
acest festin.” Mul¡i ani mai târziu, dupå aceastå zi,
Domenico, vorbind cu Rafalelo, îi spunea: “Ce-ai
spune de un bårbat care, la sfâr¿itul zilelor sale ar
declara cå ziua cea mai fericitå din via¡a lui a fost
cea a unui ospå¡? N-ar trebui oare så-mi fie ru¿ine?”
De ce så dispre¡uim atare fericire?, i-a råspuns
Rafaello, am fost împreunå... Au fost clipe pre¡ioase.
ªi a¿ da oricât så le mai gust din nou savoarea”.

Citind acele rânduri m-am înfiorat, pentru cå asta
a reu¿it autorul, så må facå så må întreb, care au fost
clipele fericite din via¡a mea? Desigur, atunci când
eram împreunå cu mama, cu bunica, cu fratele meu,
care acum nu mai sunt, la vremea când înfloreau
låcråmioarele ¿i bujorii în grådinå, ¿i teiul pe care-l
culegeam urcându-ne pe acoperi¿ul casei noastre. Am
jelit în tåcere pentru copilåria care nu se va mai
întoarce niciodatå.

“¥mpreunå” este cuvântul magic pe care nu ¿tim
så-l pre¡uim totdeauna în via¡å, chiar întâlnirilor
noastre poate cå nu le dåm destulå aten¡ie, cåci nu se
¿tie cât timp ne vom mai putea bucura împreunå de
câte o ultimå joi din lunå... O carte teribil de bizarå...
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din care cite¿ti ca så te gânde¿ti la tine însu¡i...
Pu¡in dupå acea întâlnire, Carmela a råmas

våduvå, iar fra¡ii ei au hotårât så-i lase ei tutungeria,
ca så aibå cu ce så-¿i creascå copiii.

Apoi s-a dus Domenico ¿i pu¡in dupå el, Giuseppe.
Elia, fiul cel mare al Carmelei s-a îndrågostit de

Maria, fiica propietarului unui mare restaurant din
ora¿. ªi-a luat inima în din¡i ¿i i-a mårturisit acestuia
cå ¿tie cå e sårac, dar cå nu-¿i poate ståpâni pasiunea
pentru fata lui. Båtrânul povestea râzând nevestei
sale întâmplarea, fata a auzit ¿i ea ¿i s-a dus dupå
Elia ca så-i cearå socotealå: “A¿a ceva mi-ai oferi
dacå ai avea mijloacele?Ai? O caså? O ma¿inå?”...
Intimidat, acesta råspunse: “Da, a¿a ceva..” Ei,
atunci fii pe pace, chiar dacå ai avea palatul Cortuno,
tot n-ai avea nimic. Eu valorez mai mult.”... Disperat,
Elia îi mårturisi preotului nebunia care îl rodea, iar
acesta îl sfåtui så se ducå cu un bidon de ulei de
måsline la båtrâna din marginea satului, care så-l
înve¡e så danseze tarantella, cåci preotul era din
Calabria ¿i acolo, “când te mistuie dragostea, dansezi
tarantella”...

Scena este de milioane, trebuie cititå, nu pot så
vå dau aici decât o slabå idee despre acele pagini
fulminante.

Ei båurå câteva pahare de rachiu, apoi båtrâna
îl invitå la dans. “Båtrâna, care mai devreme påruse
atât de obositå ¿i de înceatå, acum ¡â¿nea împrejurul
lui. Era peste tot. Fårå så-l piardå nicio clipå din
ochi. ¥i zâmbea cu toatå urâ¡enia de fruct uscat a
båtrâne¡ii... Acum în¡elegea totul. Sângele i se
încålzea. Acea båtrânå care-i râdea cu toatå gura ei
¿tirbå era chipul sor¡ii care-¿i râsese de atâtea ori
de el.” Plecând ca un apucat, se trezi în fa¡a
tutungeriei sale ¿i-i dådu foc!...”¿i râse cu acel râs
al nimicirii ¿i al urii pe care semin¡ia ¿i-l transmisese
din genera¡ie în genera¡ie.... ¥n cele din urmå oamenii
învinserå flåcårile... Spectacolul devenise urât ¿i
dezolant.” ¿i atunci apåru ¿i Maria. “S-a dus totul?
E scrum? insistå ea.” /“Tot”./ “Ce mai ai så-mi oferi
acum?”/ “Nimic”/ “E bine, reluå Maria. Sunt a ta,
dacå må mai vrei... Maria tåcu pre¡ de o clipå...
Pentru ce sunt fåcu¡i cei din neamul Scorta?/Pentru
sudoare, råspunse Elia.../ Pentru sudoare så fie,
atunci.” ¿i cei doi s-au cåsåtorit.

Dar eu, pentru ce am fost fåcutå... Probabil cå tot
pentru strådanie, pentru cå, iatå, mai muncesc ¿i la
vârsta asta ¿i când voi înceta så muncesc, voi fi duså!

Totul, cred, este så accep¡i cu bucurie ceea ce faci.
Mai bine spus este: så faci doar ceea ce accep¡i så
faci cu bucurie, cåci iatå...

Fratele lui Elia, Donato, care muncea pe o barcå,
începuse så facå ni¿te traversåri clandestine a unor
emigran¡i albanezi. Era periculos, dar el nu se temea.
Câ¿tiga bine. ¥ntr-o noapte înså, a dus un grup în
care era o femeie cu un copil. Ochii ei plini de
suferin¡å i-au sfârtecat sufletul. N-a mai putut uita
cum femeia i-a strecurat în pumn pu¡inii ei bani,
pentru traversare, ¿i a dispårut în noapte. “Sunt un
monstru... Se vede cå-s nepotul lui Rocco. N-am
credin¡å. N-am ru¿ine!” ¿i într-o zi hotârî så råmânå
pe mare ¿i nu se mai întoarse.

Apoi a venit vremea când ¿i Carmela s-a dus.
Iar Elia, înainte de a pleca, a mai avut timp de

sporovåialå cu preotul satului. Au gåsit consolare în
faptul cå måslinele sunt nemuritoare. “Au aceea¿i
for¡å, aceea¿i culoare, au fost coapte de acela¿i soare
¿i au acela¿i gust. ªi atunci, da, måslinele sunt eterne.
Ca oamenii. Aceea¿i succesiune infinitå a vie¡ii ¿i a
mor¡ii. ..Via¡a noastrå se sfâr¿e¿te. Dar totul continuå
pentru cei asemenea nouå.”

Fiica lui Elia, Ana, era ¿i ea o adevåratå Scorta.
Avea ¿i ea “pofta nesfâr¿itå de a mânca tot cerul ¿i
de a bea toate stelele” dar ea, la 18 ani påråsea
satul pentru a studia medicina. Pårin¡ii o
încurajaserå pentru asta. Dupå mai bine de o sutå
de ani, prima Scorta påråsea locul natal.

Cartea se sfâr¿e¿te calm, fårå patetism, låsând
cititorii så se gândeascå în lini¿te la ce însemnå via¡å,
la ce înseamnå moarte... Undeva, pe parcurs, revolta
s-a estompat, cåci nu mai pårea fårå sens existen¡a
acelor vagabonzi de la începutul povestirii. Ca ¿i cum
primul a avut menirea de a scåpåra o scânteie pentru
ca to¡i ceilal¡i så ¡inå focul aprins...
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SCURTÅ DIZERTATIE (NE)ªTIINTIFICÅ
DESPRE… EPIGRAME.

Radu Mihalcea
Epigrama este:

La lecturå: un deliciu!
Aplicatå: un supliciu!
Dupå unii: un capriciu!
Pentru mine: e un viciu! (6)

Cu toate cå epigrami¿tii dau dovadå de un spirit
analitic profund, de un umor deosebit ¿i au talentul
de a-¿i pune gândurile în versuri, epigrama este un
gen literar pu¡in cunoscut în România. Epigramele
sunt pline de haz, ¡intesc asupra unor probleme
sociale acute ¿i formeazå un vârf al spiritului ¿i al
inteligen¡ei române¿ti.

Dar…cine sunt cei care le scriu, cine sunt
epigrami¿tii?

Un alchemist, un vråjitor,
C-un pic de sare ¿i piper,
Ob¡ine plusul de umor
Din minusul de caracter! (1)

Mul¡i epigrami¿ti sunt adevåra¡i filozofi, mai ales
atunci când se întreabå: Ce este via¡a? Råspunsul
oferit este:

O combina¡ie secretå
Din pår¡i mai bune ¿i mai rele,
Un scurt rågaz pe o planetå
În zborul omului spre stele.

O epigramå este limitatå la o strofå cu – de regulå -
patru versuri în care un anumit aspect al vie¡ii publice
este prezentat pe scurt ¿i apoi pus în legåturå cu ceva
care stârne¿te ilaritatea. În acest fel, aspectul
respectiv este caracterizat pregnant ¿i imprimat în
memoria cititorului prin poanta con¡inutå de obicei
în ultimul vers. Din literatura mondialå îmi este
cunoscut numai un singur alt exemplu de acest gen
de crea¡ie literara: limerick-ul englez, compus din
cinci versuri ¿i având un con¡inut educativ ¿i satiric
la fel de pronun¡at.

Via¡a Politehnicii a dus la crearea câtorva epigrame

de mare calitate. Astfel, un student care participa la
examenul de stat în fa¡a comisiei formate din  prof.
Buzdugan, prof. Pavelescu ¿i prof. Gâdea, noteazå
despre prof. Pavelescu, care låsa impresia cå se
amuzå copios:

Curajos mai este omul
Dacå mai ¿i râde
Când se aflå
Între Buzdugan ¿i Gâde! (1)

Vå mai aduce¡i aminte de Matty Blumenfeld,
conferen¡iarul de rezisten¡a materialelor pe vremea
studen¡iei noastre? Era înalt de staturå ¿i chel de tot…
Fiindcå Blumenfeld însemnå în limba germanå “câmp
cu flori”, un student ¿i-a pus întrebarea:

Când zåresc a lui chelie
Simt cum må cuprind fiori:
Doamne, cum o fi’n  pustie
Dacå åsta-i câmp cu flori? (1)

Pe la mijlocul anilor ’70 era la modå înfiin¡area
centrelor de cercetare în cadrul institutelor de
învå¡åmânt superior: pe lângå catedra de Rezisten¡a
Materialelor a fost înfiin¡at “Centrul Modern de
Încercarea Materialelor”, ceea ce a determinat pe un
coleg så compunå:

Modern? Påi, care-i diferen¡a
De stadiul dacic sau roman
Cåci ¿i atunci rezisten¡a
Se încerca la BUZDUGAN? (1)

Pe vremea când prof. Stoicescu mai preda
Termotehnica, începuse discu¡ia despre examenele
luate cu “pile”. Stoicescu sus¡inea sus ¿i tare cå la el
“nu ¡in pilele” ceea ce a determinat urmåtoarea reac¡ie
a unui coleg:

Chiar vechii per¿i de for¡å greacå
Odatå au putut så treacå:
Se spune cå’n aceste zile
S-ar fi trecut cu TERMO-PILE! (1)

Unui alt profesor de rezisten¡a materialelor, care
tocmai examina o studentå foarte drågu¡å, i-a fost
dedicatå urmåtoarea epigramå:

Te cucere¿te dintr-o datå
Cum våd, prin simpla ei prezen¡å.
Dovadå, deci, cå niciodatå
Nu va cunoa¿te REZISTENTÅ! (1)
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Prin anii ‘90 a fost înfiin¡atå catedra de filozofie
conduså de prof. Marin Diaconu, ceea ce a justificat
întrebarea:

“ - Filozofia ta, Mårine…”
I-am zis zâmbind: De foame ¡ine?
El, chibzuind, råspunse: „Da,
Sunt foarte mul¡i såtui de ea!” (1)

Unii dintre absolven¡ii Promo¡iei “Mecanicii ‘61”
s-au stabilit în stråinåtate, unde au avut mai mult sau
mai pu¡in suces:

Cå sunt cu multå carte,
Câ¡i din ¡arå au plecat,
Unii au ajuns departe,
Al¡ii doar… s-au depårtat! (1)

Dar så låsåm Politehnica de o parte ¿i så vedem ce
altceva a mai fost analizat de spiritual critic – tåios al
epigrami¿tilor români. Problemele conjugale, de
exemplu, constituie o surså permanentå de epigrame
de mare calitate:

– E¿ti un B O U!, îi spune ea,
Foc de supåratå…
- ¿i tu e¿ti… nevasta mea!
Îi råspunde îndatå. (2)

La repro¿urile so¡iei, so¡ul gåse¿te de fiecare datå
råspunsul potrivit:

Când ea-l ceartå adeseori
Cå vine acaså mort de beat
Îi spuse, nu prea afectat:
- C’o moarte…suntem to¡i datori! (3)

Sau alta, dedicatå unei femei care vorbe¿te mult:
Må incitå juna
Demonstrând îndatå
Ca de ¿i-ncuiatå
Clan¡a-i merge întruna! (3)

Despre rela¡iile din familie:
Vine-acas’ ca o furtunå
Numai fulgerå ¿i tunå.
Dar ¿i so¡ia îi då mâncare
Doar în nop¡ile cu…soare! (8)

Politica, înså, este domeniul de predilec¡ie al
epigrami¿tilor. Situa¡ia actualå din România este
comentatå dupå cum urmeazå:

În lume, democra¡ia,
E libertate totalå.
Doar în România
E ho¡ie legalå. (4)

Sau, mai tare:
Am suferit în comunism
Din cauza unui dement.
Aståzi, în democra¡ie,
Avem sute’n parlament. (4)

Tot în legåturå cu parlamentarii:
Î¿i etaleazå eticheta
În Parlament ¿i-n orice loc.
Cunosc lumea ¿i planeta
Dar pe alegåtori… de loc! (5)

Despre morala parlamentarilor se poate citi:
“- Am mituit, am în¿elat ¿i am furat
Precum ¿i al¡i colegi de la senat,
¿i în contest cu cele aråtate
Vå rog så-mi acorda¡i…imunitate!” (7)

Tot despre ei:
Pân’s-ajungå la putere
Vorba lor e numai miere.
Dupå ce votarea trece
E…rahat cu apå rece! (7)

Vre¡i så primi¡i un post bine plåtit? Ave¡i mai jos un
sfat potrivit:

Dacå e så pupi în fund,
Nu pupa pe unul scund!
Ci pe unu’nalt, înalt:
Nu te pleci, faci chiar un salt! (1)

Nici presa româneascå – care ar trebui så fie un mo-
tor al orânduirii democratice – nu scapå de privirea
aprigå a epigramistului:

Adevårul ¿i minciuna?
Contradic¡ie expreså!!
Ca så faci din ele una
Ai nevoie deci, de…preså! (1)

Egalitatea - ¿i mai ales felul în care este în¡eleaså ¿i
aplicatå - este ¿i ea un subiect satiric de prim rang:

ªi eu fac parte dintre cei normali
¿i pot så pricep la o adicå:
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În fa¡a legii suntem to¡i egali,
Dar nu ¿i-n fa¡a celor ce-o aplicå! (1)

Egalitatea între colegi este privitå cu scepticism:
Prin jocul sor¡ii, dragul meu,
Avem, ce-i drept, ¿i tu ¿i eu
Aceia¿i vârstå. Dar mi-e teamå
Cå totu¿i… nu suntem… de-o seamå! (9)

În legåturå cu reîntoarcerea românilor la credin¡å se
spune:

Cred, får’a fi mali¡ios
Cå tot românu-i credincios.
Când våd în jur atâ¡ia care
Abia a¿teapt-un…post mai mare! (4)

Despre salaria¡ii regiilor de stat, care au lefuri foarte
mari ¿i nu se pricep så facå mare lucru se spune:

Ignorant cu leafå mare?
Nu-i nici rar, nici de mirare!
Cum se spune române¿te:
„Ne¿tiin¡a… se plåte¿te!” (1)

În institu¡iile de stat birocra¡ia joacå încå un rol im-
portant în activitatea de toate zilele:

A¿a precum s-a demonstrat
Conform formulei birocrate
Un cap cu cât e mai påtrat
Mai multe circulare scoate. (1)

Capacitatea intelectualå în societate este privitå astfel:
Privitå-n formå colectivå
Prostia este relativå.
Dar individual våzutå
Prostia este absolutå! (1)

O schimbare importantå s-a produs ¿i în felul în care
fiecare dintre noi poate fi petrecut pe ultimul drum:

Oricine poate så-n¡eleagå
Cå soarta nu m-a råsfå¡at.
Pârlit am fost o via¡å întreagå…
Iar azi sfâr¿esc… incinerat! (5)

Iar acum, la sfâr¿it, ca så vå treacå amåreala, una
picantå råu!

Vå e sau nu vå e pe plac,
Dar dupå gustul sec al meu,

Femeia fårå nici-un drac,
Nu are… nici-un Dumnezeu! (1)

V-au plåcut? A¿a-i cå epigrami¿tii români sunt
grozavi?

……………………………………………………………………………………………………….
Epigrame de: Corneliu Berbente (1), Nicolae
Mihalcea (2), Alex. Hanganu (3), Alex. Tru¡å (4),
Constantin Iura¿cu – Tataia  (5), ªtefan Cornel
Rodean (6), Virgil Petcu  (7), Rodica Hanu - Pavel (8),
Mircea Ionescu-Quintus (9).

Caricaturå de Hora¡iu Målåele
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CrCrCrCrCreeeeea¡ie lita¡ie lita¡ie lita¡ie lita¡ie literererereraråaråaråaråarå
M-AM IUBIT CU MAREA

Mare Neagrå,
Întindere nesfâr¿itå de apå,
Ochi albastru al påmântului!
Mare Neagrå,
Femeie dezmierdatå,
Femeie adoratå,
Femeie iubitå!
Må ¡ii în poala ta,
Må legeni,
Îmi såru¡i pleoapele,
Îmi såru¡i gura.
Må înfioreazå
Sårutul tåu lichid!
Îmi afund capul
În moliciunea pântecului tåu,
Î¡i mângâi coapsele fierbin¡i,
Î¡i sårut sânul rotund,
Jucåu¿,
De fecioarå.
Må îmbåt cu parfumul tåu
De alge,
De soare,
De vânt.
Î¡i despletesc pårul,
Îl resfir cu degetele tremurânde…
Te strâng puternic în bra¡e.
Te strâng cu patimå,
Cu disperare,
Cu nebunie.
Trupurile noastre se contopesc.
Sim¡urile ne ard
Cu o flacårå puternicå,
Din ce în ce mai înaltå,
Din ce în ce mai fierbinte,
Din ce în ce mai puternicå.
O explozie puternicå
Ne zguduie trupurile!
Suspinele noastre,
Duse de valuri,
Se sparg nervoase
De ¡årm.
Ecourile exploziei

Mai cutreierå zarea
¿i se sting încet,
Pe rând,
Odatå cu flacåra.
Respira¡iile noastre ¿uierate,
Gråbite,
Sunt luate de vânt.
Încet, încet,
O lini¿te adâncå
Se a¿terne.
O toropealå plåcutå
Ne cuprinde trupurile.
Adorm în bra¡ele tale.
Marea devine un cear¿af
Albastru,
Imaculat,
Nesfâr¿it.
În adierea vântului,
Sâni-i de fecioarå
Tresar, abia perceptibil,
Sub ia albastrå,
Transparentå,
De borangic.
Valuri mici
Se sparg u¿or de ¡årm,
În ritmul respira¡iei  ei
Lini¿tite.
Soarele,
Aproape de asfin¡it,
Îi încålze¿te trupul
Lichid,
Lene¿,
De amantå.
Pescåru¿ii,
În zborul lor elegant,
Se oglindesc  în apele ei
Limpezi,
Albastre
¿i-i sårutå.
Din când, în când,
Trupul ei mole¿it,
Întins la soare..

          A.Vanca.- Eforie Sud, iulie 1985
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Muzee-eMuzee-eMuzee-eMuzee-eMuzee-expozi¡iixpozi¡iixpozi¡iixpozi¡iixpozi¡ii
O VIZITÅ PRIN MUZEE

Ana Vanca

În prima miercuri din luna mai, când, în Bucure¿ti, intrarea la unele muzee este gratuitå, dar nu numai
din acest motiv, l-am invitat pe Mirel så vizitåm un muzeu. El a fost de acord, de¿i are tot timpul ceva de
lucru la calculator, fie cå este vorba de revista pe care o scrie anual pentru satul lui natal, de revista
asocia¡iei voastre sau despre cartea la care lucreazå.

Am vizitat, de fapt, douå muzee. Am
început cu „Muzeul Theodor Aman”
redeschis  dupå patru ani, atât cât a durat
renovarea sa, sponsorizatå de Ambasada
SUA ¿i de Funda¡ia Rotary. Muzeul, pentru
cine nu ¿tie, este amplasat în spatele
Bibliotecii Centrale Universitare, denumirea
sub care o ¿tiam noi, dar, care ¿i-a reluat
vechea denumire de Biblioteca Funda¡iei
Carol I .

Am aflat cå  Theodor Aman (1831-
1891) s-a nåscut la  Craiova, tatål såu fiind
serdarul Dimitrie Mihail Dimo, poreclit
Aman , iar mama sa era dintr-o familie de
origine macedoneanå, stabilitå la Paris.
Aman, în limba turcå, înseamnå iertare.

                                  Muzeul Aman
Clådirea care adåposte¿te locuin¡a ¿i atelierul în care a pictat Th. Aman, a fost ridicatå în 1869, pe

locul din strada Clemen¡ei (azi str. C.A. Roseti), zestre a so¡iei lui, Ana. A fost conceputå de pictor, în
colaborare cu sculptorul Karl Storck. Picturile de pe pere¡i, u¿i ¿i lambriuri, mobila sculptatå, sunt opere
ale lui Th. Aman.

În 1904, so¡ia lui a început demersurile pentru donarea cåtre statul roman a casei ¿i tablourilor
pictorului. A¿a a luat na¿tere actualul muzeu, inaugurat în 1908. La ora actualå, sunt accesibile publicului
doar câteva camere, în care este expuså doar o parte din colec¡ia  de tablouri executate de Aman, a¿a cå
vizitarea acestui muzeu ne-a luat relativ pu¡in timp.

Al doilea muzeu vizitat a fost Muzeul Na¡ional de Artå al României. La parterul aripei din spre strada
ªtirbei Vodå, am vizionat  expozi¡ia „Un secol de picturå sârbå (1850-1950)”, rod al colaborårii muzeului
nostru cu Muzeul Na¡ional din Belgrad. Expozi¡ia este interesantå ¿i tablourile expuse, majoritatea executate
în manierå clasicå, sunt frumoase. Printre ele, existå ¿i un portret al regelui Ferdinant al României. Meritå
våzutå. Ese deschiså pânå pe data de 14 iunie. Eu doresc s-o revåd în prima miercuri din luna iunie. Sper så
ne întâlnim acolo.

De¿i, o mai vizitasem de câteva ori din 1995, de când sunt bucure¿teancå, am urcat la etajul II al
acelea¿i aripi a muzeului, pentru a revedea Galeria de Artå Româneascå, care ocupå zece såli. În continuare,
fårå så fac un inventar al pictorilor ¿i al tablourilor, am så men¡ionez pictorii ¿i tablourile care îmi plac cel
mai mult.

Preferatul meu este pictorul Theodor Aman, iatå ¿i motivul pentru care am ¡inut så-i vizitåm casa
muzeu. El are aici 30 de tablouri, dintre care men¡ionez: „Pe teraså la Sinaia” (1888), „Petrecere cu låutari”
(1884), „Interior de serai” (1863). Îmi plac pentru cå sunt compozi¡ii ample, pline de naturale¡e ¿i pitoresc.
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Despre Nicolae Grigorescu (1838-1907) îmi place så cred cå este cel mai mare pictor român, din toate
timpurile. În muzeu are 53 de tablouri. Dupå tabloul intitulat „Nud” (1891), avem ¿i noi o copie foarte
reu¿itå, pictatå de o pictori¡å amatoare din Târgu Jiu, pe care ¡inem la cåpåtâiul patului nostru din dormitor,
pus acolo ca så dea o notå de erotism camerei.

Fac o micå parantezå. Nu ne-am putut permite så punem pe pere¡ii locuin¡ei noastre numai picturi
originale. Am comandat copii dupå Grigorescu ¿i Tonitza, care ne înfrumuse¡eazå ¿i azi apartamentul.
N-am luat niciodatå în considerare dispre¡ul persoanelor snoabe care ne-au dezaprobat.

N. Grigorescu - Nud

(copie de Rodica Enculescu)

Revin la Grigorescu. Imi place foarte mult, pentru expresivitatea personajului, portretul „Evreul cu
gâsca” (1880), îmi place  ¿i „ºiganca de la Ghergani” (1874), pentru exotismul såu, ¿i „La mare” (1876),
pentru frumuse¡ea peisajului surprins.

Ion Andreescu (1850-1882), de¿i a tråit doar 32 de ani, a pictat mult ¿i are expuse 37 de tablouri. Mi-au
plåcut foarte mult peisajele lui, gen în care exceleazå, cum ar fi „Drumul mare” (1879) ¿i „ Stânci ¿i
mesteceni” (1880). Må impresioneazå, înså, ¿i tablourile „Feti¡å cu gåinå” (1876) ¿i „Fata cu broboadå
galbenå” (1881), ¿i, dupå mine, Andreescu nu este numai un peisajist ci un pictor complet.

Apropo de mesteceni. Fac din nou o parantezå ca så vå spun cå ei sunt arborii prefera¡i ai lui Mirel ¿i
cå, la noi la ¡arå, a plantat doi puie¡i de mesteacån, care, azi, sunt doi copaci minuna¡i.

ªtefan Luchian (1868-1916) nu a tråit decât 48 de ani dar a pictat numeroase tablouri, dintre care 27
sunt în acest muzeu. Cred cå ¿ti¡i, dacå nu din alte surse, din filmul dedicat lui, cu Ion Caramitru în rolul
principal ¿i regizat de Nicolae Mårgineanu, cå, în ultimii ani de via¡å, bolnav, cu degetele de la mâna
dreaptå anchilozate, picta cu penelul legat de mânå. Anemonele lui sunt foarte cunoscute. Reproduceri cu
ele s-au vândut, probabil, în mii de exemplare, încå înainte de 1990. Are expus ¿i un autoportret foarte
reu¿it, din care ne prive¿te cu un aer trist, ¿i tablourile „Safta Floråreasa”(1885) ¿i „Mo¿ Nicolae Cobzarul”
(1905), pictate, parcå, în maniera lui Nicolae Grigorescu ¿i la fel de reu¿ite ca ¿i tablourile acestuia.

În aceea¿i salå cu picturile lui Luchian, pute¡i vedea o sculpturå intitulatå „Apus vesel” de Dimo
Pavelescu (A¡i auzit de el?!) care îmi place foarte mult. Ea înfå¡i¿eazå un bårbat cam de aceia¿i vârstå cu
noi, care zâmbe¿te fericit. Mi-a amintit de întâlnirile noastre de la „Select”. Semånåm cu el, dar suntem
mult mai tineri, iar despre apusul nostru nici nu poate fi vorba.
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În sålile 4,5 pot fi våzu¡i; Theodor Palady (1871-1956) cu multe nuduri, cam
col¡uroase , dupå pårerea mea, Marcel Iancu (1895-1984) cu portrete reu¿ite ¿i
Arthur Segal (1875-1944) cu tablouri realizate într-o tehnicå interesantå,
neîntâlnitå la al¡i pictori.

Sala 6 este dedicatå sculptorului Constantin Brâncu¿i (1876-1957) cu
lucråri din perioada de început, cea în care a sculptat într-o manierå clasicå.
Aici se pot vedea „Cap de copil” în câteva variante, „Supliciu”, bustul
„Georgescu Gorjan”, inginerul care a proiectat ¿i a condus execu¡ia Coloanei
Infinitului, de la Târgu Jiu. Aceste sculpturi ar trebui våzute de to¡i cei care se
îndoiesc de faptul cå Brâncu¿i nu ar fi fost în stare så sculpteze ¿i în maniera lui
Rodin, cel care i-a propus så-i devinå  maestru. În salå se pot vedea ¿i câteva
sculpturi din perioada ulterioarå, cum ar fi: „Rugåciune” (1907), „Cumin¡enia
Påmântului” (1907), dupå care Mirel a sculptat o copie în lemn, aflatå la noi la
¡arå, „Prometeu” (1911).

În sålile urmåtoare pot fi våzu¡i al¡i pictori ca: Nicolae Tonitza (1886-1940) cu mai multe tablouri,
printre care „Fata pådurarului” (1924), Ion ºuculescu (1910-1962) cu „Interior ¡årånesc”, un tablou în
stil clasic, ¿i mai multe tablouri cu ochi ¿i fluturi din ultima lui perioadå. Mai pot fi våzute tablouri de
Alexandru Ciucurencu, Camil Resu ¿i al¡ii.

În toate sålile sunt presårate sculpturi, opere ale lui Dimitrie Paciurea  (1873-1932), Ion Georgescu
(1856-1898), Frederic Storck (1876-1942), Ion Irimescu (1903-2005).

Påråsesc Galeria Na¡ionalå de picturå încårcatå de frumos ¿i mândrå cå ¡ara noastrå a dat, în decursul
timpului, atâ¡ia pictori ¿i sculptori valoro¿i.

         Ion ºuculescu- autoportret

Notå: Fapt mai pu¡in cunoscut este cå so¡ia lui Aman era  pu¡in mai în vârstå decât el, frumoaså ¿i foarte geloså,
de aceea, în odaliscele lui, pictorul o lua ca model chiar pe ea. Nicolae Grigorescu a cunoscut-o înaintea lui Aman, i-a
fåcut un portret împreunå cu primul ei so¡, mo¿ierul Militaru, fiind ctitorii bisericii vechi din Ghighiu, de pe ¿oseaua
Bucure¿ti-Ploie¿ti. Pute¡i opri ma¿ina, când sunte¡i pe drumul spre munte, så o vizita¡i.

Corina Firu¡å

Cumin¡enia Påmântului

Ion Luchian - Naturå moartå cu mere
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STEAUA FÅRÅ NUME
Mirel Vanca

Sunt convins cå to¡i a¡i våzut-o la teatru, cine-
ma sau la  televizor, a¡i asculta-o la radio sau, cel
pu¡in, a¡i citit aceastå pieså de teatru, scriså de
Mihail Sebastian. Prin urmare, scopul meu nu este
acela de-a vå povesti ac¡iunea piesei ci de-a vå
relata în ce împrejuråri am våzut-o ultima oarå ¿i
så vå spun ce fel de gânduri mi-a stârnit, de data
aceasta.

Am våzut-o, în luna mai, cu ocazia
Festivalului Comediei Române¿ti, care s-a
desfå¿urat la Bucure¿ti, în interpretarea actorilor
de la Teatrul Jean Bart Tulcea, în regia lui Aurel
Palade.  M-am dus la spectacol, atât mânat de la
spate de Ani, cât ¿i încântat så revåd aceastå
frumoaså comedie tristå, dar ¿i dornic så evaluez
posibilitå¡ile artistice ale unui teatru din provincie.
A meritat! Am våzut un spectacol bun, în

interpretarea unor actori excelen¡i. Dacå în ultimul timp diferen¡ele dintre capitalå ¿i provincie s-au
estompat foarte mult, din multe puncte de vedere, iatå cå ¿i teatrul este unul din ele. Actorii sunt majoritatea
tineri,  actri¡ele frumoase ¿i to¡i foarte potrivi¡i în rol. În special interpreta Monei este a¿a cum ¿i-a
imaginat-o dramaturgul: o zânå care, printr-un accident, descinde în via¡a noastrå de zi cu zi. O cheamå
Antonia Ionescu Micu. Când merge¡i în Deltå, ca så admira¡i peisajul sau ca så mânca¡i pe¿te, întârzia¡i
o zi la Tulcea ¿i merge¡i s-o vede¡i pe Antonia. In rolul lui Miroiu a fost distribuit un lungan sensibil,
bårbos, cu ochelari, pe numele lui, Vlad Ajder. Foarte reu¿itå, ca interpretare, a fost, în rolul Domni¿oarei
Cucu, Laura Andreea Votrondos, înså, poate prea tânårå ¿i prea frumoaså în rolul acestei femei pisåloage.

Meditând la subiectul piesei ¿i, în special, la
nefericirea Monei, în contrast cu fericirea, sau, hai
så-i zicem exaltarea lui Miroiu, m-am întrebat: oare
noi, spectatorii, oamenii de rând, unde ar trebui så
ne cåutåm fericirea? Pe cer, ca ¿i Miroiu? Da, asta
ar fi o solu¡ie, dacå am fi tot atât de pasiona¡i de
astronomie ca ¿i el. Dar, poate, ne pasioneazå altceva?
În acest caz, cred cå dând frâu liber acestei pasiuni,
dacå ea nu este una dåunåtoare, avem toate ¿ansele
så fim ferici¡i. ªi de ce så nu fim? Suntem pensionari,
în sfâr¿it liberi! Haide¡i så facem ceea ce ne place!

Mai existå încå o solu¡ie, la îndemâna fiecåruia
dintre noi, aceea de-a ne cåuta fericirea în imediata
noastrå apropiere, în amånuntele vie¡ii noastre de
fiecare zi. La urma urmei, ce-i fericirea? Sunt convins

CrCrCrCrCronicå tonicå tonicå tonicå tonicå teeeeeatatatatatrrrrraaaaalålålålålå

Mona
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cå ave¡i fiecare defini¡ia voastrå, de aceea o så-mi
permit så v-o spun pe a mea. Dupå umila mea pårere,
fericirea este suma stårilor de bine pe care le tråim.
Cu cât ele sunt mai multe, cu atât suntem mai ferici¡i.
Care sunt aceste ståri de bine? Sunt nenumårate! Mi-
ar fi imposibil så le enumår. Ceea ce pot så vå spun,
este cå ele trebuie cåutate în imediatå noastrå
apropiere, nu pe cer, nu în cazinouri sau hoteluri
luxoase, nu neapårat în cele mai pitore¿ti locuri de
pe påmânt. Så vå spun, ca exemplu, care au fost stårile
mele de bine de azi, 8 mai 2009. Au fost: så constat,
diminea¡å când m-am trezit, cå afarå este timp frumos
¿i cå se aratå a fi o zi frumoaså de mai; så fiu servit la
micul dejun cu o omletå din trei ouå (nu mi se îngåduie
acest „dezmå¡”, decât o datå pe såptåmânå); så-mi
beau cafeaua, pe care mi-o fac singur ¿i este totdeauna
bunå, în timp ce-mi verific po¿ta pe calculator; så
primesc, prin e-mail, articolul „Excursie la Londra”
al lui Lucicå Georgescu ¿i un  mesaj de la Radu Gruia
deosebit de realizat literar, produc¡ie proprie ¿i nu un
„forward”; la ora 12, împreunå cu Ani, ne-am fåcut
plimbarea zilnicå în Parcul Na¡ional din apropierea
casei noastre; în parc, am jucat o jumåtate de orå

ping-pong, dupå care am fåcut înconjurul parcului;
locul de joacå pentru copii, freamåtå totdeauna de
via¡å ¿i bunå dispozi¡ie, iar imaginea pe care ¡i-o oferå
poate ¡ine, oricând, locul celui mai bun spectacol;
paharul de bere pe care îl beau la reîntoarcerea acaså,
în paralel cu råsfoirea presei, må råcore¿te ¿i îmi
creeazå un apetit devastator; dupå masa de prânz,
am dormit o orå, dupå care m-am apucat så scriu
prezenta cronicå. Sunt foarte mul¡umit de modul cum
mi-a trecut ziua, pânå acum. A¿tept cu neråbdare
derbiul Steaua-Dinamo din aceastå searå. Pânå acum
am fost fericit. Dacå va bate Steaua, voi fi foarte
fericit.

Domni¿oara Cucu

Mona ¿i Miroiu
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O VIZITÅ ÎN ANGLIA
Lucicå Georgescu

Anul asta am fost pentru a doua oarå in vizitå la fiica 
noastrå, în Anglia. Impresiile frumoase, cu care ne-am
întors, ne fac ferici¡i pentru o vreme.

Copiii no¿tri locuiesc în ora¿ul Leek, la circa 60 de km 
mai la sud de Manchester. Este cam de aceea¿i mårime 
ca Bistri¡a, situat - la fel - într-o zonå de dealuri molcome,
a¿a încât ne-am sim¡it aproape ca acaså. Fost ora¿
muncitoresc, este fårå blocuri (!), cu case aproape 
identice, cu parter ¿i un etaj Sunt ¿i case numai cu parter.
Toate au, de regulå, o micå grådinå (minusculå) în fa¡a
casei, pe care proprietarii o aranjeazå dupå bunul plac: 
cu flori, copåcei, pietri¿ etc. Existå încå o curte, în
spatele casei, ceva mai mare ¿i cu func¡ionalitå¡i diverse.

Ora¿ul are un parc întins, cu multe specii de arbori,
tufe bogat înflorite, cu un lac mare, cu rå¡u¿te, cu un
complex cu såli de sport, bazin de înot, såli de întâlniri ¿i
conferin¡e. Acolo se duc fetele la gimnasticå ¿i båie¡ii la
judo.

Meritå så vå povestesc pu¡in despre polite¡ea ¿i
calmul englezesc. Când ne-am aventurat prima datå
singuri, spre un mic magazin alimentar din cartier, am
fost surprin¿i cå ne salutå lumea pe stradå, de¿i nu ne
cuno¿teau ¿i nu erau nici cunoscu¡i de-ai  copiilor. Alta:

când circuli cu ma¿ina, pe unele stråzi mai înguste, care
mai au ¿i alte ma¿ini parcate pe margini, trebuie sa-¡i
gåse¿ti, la un moment dat, un refugiu, så a¿tep¡i så treacå
cel din sens opus. De fiecare datå, farå excep¡ie, e¿ti
råsplåtit cu un semn de salut, cu mâna. (Mare deosebire
fa¡å de “ai no¿tri”!). Lumea pe stradå este tot timpul
relaxatå, seninå, nu de pu¡ine ori ni s-a întâmplat så ne
zâmbeascå, fårå a ne cunoa¿te.

Ca ¿i la Bistri¡a, cum ie¿i din ora¿, dai, destul de
repede, de locuri ¿i peisaje frumoase.
Am fost cu
copiii la douå lacuri de acumulare:
Teeteesworth ¿i
Rudyard. La primul, vremea nu prea ne-
a fost prielnicå, båtea un vânt rece,
a¿a   încât  am fost  nevoi ¡ i   så  ne
adåpostim, så ne încålzim cu un ceai
fierbinte. La al doilea, am prins înså,
o vreme foarte frumoaså ¿i caldå.
Multå lume, care cu copii, care cu
cå¡ei, pensionari ca noi, ¿i totu¿i,
nicåieri nu puteai spune cå ar fi
înghesuialå. Pe lac po¡i vedea tot
felul de ambarca¡iuni. Ne-am distrat
privind macheta (am zis noi!) unui
vas de råzboi, condus de pe mal cu o
telecomandå, dar din care am våzut,
apoi, ie¿ind doi copii! Distrac¡ia cea
mare, înså, a constituit-o plimbarea
de-a lungul lacului, cu un trenule¡ ca
de jucårie, cu o locomotivå micu¡å,
dar... adevåratå: ¿uiera ¿i scotea fum

pe horn!
Un parc deosebit de frumos am våzut într-o fostå

sta¡iune turisticå, Buxton, în care mai fusesem ¿i în urmå
cu doi ani ¿i în care am revenit cu plåcere. Un ora¿ cu
case mai mari ¿i mai frumoase decât cele din Leek, cu o
arhitecturå deosebitå, de epocå, în¿irate, multe din ele, pe
malul lacului din parc. Ce am våzut în plus anul åsta, au
fost serele, închise pentru repara¡ii acum doi ani.
O varietate de flori ¿i de culori, de nu-¡i mai venea så
p l e c i
de acolo. Englezii iubesc foarte mult florile ¿i animalele.

Acum doi ani, gra¡ie copiilor, am vizitat Londra.
Anul  åsta,  ne-au  oferit  bucuria  unei  excursii  la 
Liverpool.  ¿i  din nou,  am  avut  noroc  cu  vremea.  Pe 
drum,  ne-a  plouat  mai   tot  timpul  ¿i  båtea  ¿i  un  vânt 
rece,  încât  tuturor  ni  se  cam  lungiserå  fe¡ele.  La  vreo 
zece  minute  înså,  dupå  ce  am  intrat  în  ora¿,  a  ie¿it 
soarele  ¿i a încålzit atmosfera, îmboldidu-ne så ne mai 
scoatem din cele jachete.

N-a¿  putea  spune  ca  am  våzut  prea  mult  din 
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Liverpool,  asta  ¿i  din  cauza  timpului  limitat,  dar  ¿i 
a  faptului  cå  unul  din  noi  doi  merge  greu,  în  baston, 
¿i  obose¿te  foarte  repede,  încât  devine  urgentå  gåsirea 
unui  scaun,  a  unei  bånci,  pe  care  så stea  så-îi   tragå 
sufletul. 

Un   loc  atractiv  de  plimbare  este  Albert  Dock. 
Înfiin¡at  în  anul  1846  ¿i  devenit,  în  foarte  scurt 
timp,  centru  comercial,  are  forma  unui   påtrat  mare, 
în mijlocul  cåruia  se  aflå  un  bazin,  din  nou,  cu  tot 
felul  de  ambarca¡iuni,  inclusiv  coråbii  vechi,  la  ale 
cåror  catarge  ne  uitam  cu  admira¡ie,  întrebându-ne,  

ce  curaj  trebuie  sa  fi  avut  acei  bie¡i  marinari  sili¡i 
så  se  urce  pânå  în  vârful  lor,  pe  vreme  de  furtunå 
mai  ales !  Pe  laturile  påtratului,  clådirile  sunt 
sus¡inute  de  piloni  uria¿i  de  fontå,  iar  la  parter  sunt 
numai  magazine  ¿i  cafenele.  Tot  acolo,  se  aflå  ¿i 
Muzeul  Marinei,  pe  care  l-am  vizitat,  reamintindu-
ne   tragica  poveste  a  Titanicului.   Societatea  care   a 
construit  vasul,  are  sediul   la  Liverpool.  Afarå,  pe 
chei,  în  fa¡a  muzeului,  sunt  expuse  un  tun  ¿i  o 
ancorå,  vechi,  dar  bine  intre¡inute.

Un  alt  muzeu,  mai  mic,  (ei  îl numeau  “expozi¡ie”), 
pe  care  l-am  vizitat,  era  casa unor oameni  simpli,  din 
perioada  råzboiului.  Pårea  cå-¿i  a¿teaptå  ståpânii  så 
se  întoarcå  acaså.  Mobila,  hainele,  aparatul  de  radio 
sub  portretul  premierului  Churchill,  totul  î¡i  crea 
impresia   unui  “deja  vue”.  Parcå  ar  fi  fost  decorurile 
unui  film.  Lucruri  care-¡i  atrag  aten¡ia  ¿i-¡i  råmân 
închise  undeva  în  minte:  ceainicul  de  pe  maså, 
acoperit  cu  o  cåciulita  de  lâna,  så  se  påstreze  cald, 
ma¿ina  de  cusut  a  ståpânei  casei,  dar  ¿i  pålåria,  ¿i 
pardesiul  cu  care  mergea  duminica  la  bisericå  ¿i 
multe  altele  încå.

Ie¿ind  din  docuri,  am  admirat  clådirea  Amiralitå¡ii, 
veche,  impunåtoare,  cu  -  aproape  nelipsitul  -  turn 
cu  ceas.  Traversând  un  pod,  ne-a  distrat  un  mic 
autobuz - amfibie,  care-¿i  prelua  turi¿tii  de  pe  chei 

¿i  apoi,  în  chiotele  generale,  intra  în  apå,  devenind 
un  vas  plutitor.

A  urmat  un  cartier  relativ  nou,  cu  blocuri  ale 
cåror  apartamente  abia  î¿i  a¿teptau  cumpåråtorii  (nu 
erau  deloc  ieftine!).  Douå  construc¡ii  înalte,  numai 
geamuri,  parcå,  ¿i  cu  o  arhitecturå   ultramodernå. 
Unul  din  ele  era  înclinat  bine  spre  påmânt  ¿i  una 
din  laturi  reprezenta,  de  fapt,  un  triunghi  îngust,  cu 
baza  mica,  ascu¡it  în  partea  de  sus .

În  fa¡a  acestor  blocuri,  fântâni  arteziene,  ca  la 
Mall-urile  noastre,  când  se  mic¿orau ,  aproape  de 

dispari¡ie,  când  ¡â¿neau  puternic  în  sus.  Un 
bazin,  cu  apå  de  douå  degete,   poate,  în  care 
mul¡i  intrau  pentru  a  se  fotografia:  pårea  cå 
merg  pe  apå!  Terase  cu  iarbå,  cu  flori,  cu 
bånci,  un  loc  de  agrement   încântåtor  între 
blocuri  ¿i  centrul  comercial  care  urma:  maga-
zine  ¿i  de  o  parte  ¿i  de  alta,  unite  la  etaj  prin 
pasarele,  dar  beneficiind  ¿i  de  lifturi,  ¿i  de  scåri 
rulante.  Magazine  luxoase,  (in  care  fiica  noastrå
spunea  cå  ”N-ai  bani  nici  sa  te  ui¡i”!),  cafenele, 
restaurante.

ªi  cu  asta  s-a  încheiat  ¿i  minunata  noastrå 
vacan¡å,  ¿i  a  trebuit  så  ne  luam  din  nou  r¿mas 
bun,  pânå  la  anul.

Ar  mai  fi  înca  multe  de  povestit,  dar  cred 
ca  e  bine  så  mai  las  ceva  ¿i  pe  altådatå,  în  speran¡a 
cå  vom  reu¿i  så  ne  mai  ¿i  întâlnim,  fa¡å  în  fa¡å.
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TTTTTurururururismismismismism

SOARE, MARE ªI 7000 DE ANI
DE ISTORIE  -  M  A  L  T  A

(continuare)

A. ªtefånescu
¿i dacå a fost luni, a fost GOZO.

GOZO  este a doua insulå ca mårime din
arhipelagul maltez, situatå în nord-vestul insulei
Malta. Cu o suprafa¡å de cca 67 km2  ¿i o popula¡ie
de cca 35000 locuitori, insula Gozo este mai fertilå
¿i mai pitoreascå decât Malta. Are surså de apå;
popula¡ia se ocupå cu agricultura ¿i pescuitul. Ceea
ce o diferen¡iazå de Malta este popula¡ia. Locuitorii
insulei au suferit de-a lungul timpurilor mari
priva¡iuni. Fiind mai pu¡in apåratå, a fost adeseori
atacatå de pira¡i, care îi transformau pe locuitori în
sclavi, iar în timpul marelui asediu al turcilor la 1551,
din 6000 de locuitori au råmas 300. Oameni aspri ¿i
duri, î¿i iubesc påmântul ¿i dacå sunt nevoi¡i så se
refugieze din cauza pericolelor sau så emigreze, se
întorc totdeauna la locurile natale. Societatea
gozitanå este conservatoare ¿i î¿i apårå intimitatea.
Accesul pe insulå se face cu feribotul, iar transportul
în interiorul insulei numai cu ma¿inile sau autobuzele
locale. A existat un proiect pentru un pod care så
lege insula Malta de Gozo, dar se pare cå oponen¡a
gozitanilor a împiedicat realizarea acestuia.

Din portul Marfa Ridge (Malta) cu ferry am
traversat pânå la Mgarr (Gozo) – cca 15 minute.
Prelua¡i de un autobuz local, am ajuns la primul
obiectiv turistic biserica Ta’Pinu.

Biserica Ta’Pinu, un veritabil sanctuar, loc de

pelerinaj pentru întreaga popula¡ie a arhipe-lagului,
a fost  construitå pe locul unei vechi capele dedicatå
Fecioarei (Notre Dame de L’Assomption), capelå în
care a fost påstratå o picturå din 1619 a lui Amedeo
Perugino. Se spune cå în acest loc, la 22 iunie 1883,
Sfânta Fecioarå s-a adresat unei ¡årånci, Carmela
Grima. Dupå aceastå minune, miracolele au
continuat. Construc¡ia actualei biserici a început în
anul 1920; a fost sfin¡itå în anul 1931 ¿i ridicatå la
rangul de bazilicå în 1932, de cåtre papa Pius XI. În
anul 1991, Papa Ioan Paul II a slujit în aceastå
bisericå. Biserica Ta’Pinu se ridicå în mijlocul unei
câmpii stråjuite de douå coline: Ghammar ¿i Gordan;
este construitå în stil roman, din piatrå localå ¿i
nepictatå. Interiorul este decorat cu mozaic ¿i
gravuri. În fundul bisericii se poate vedea vechea
capelå ¿i tabloul de origine, loc în care sunt depuse
sau atârnate ofrandele credincio¿ilor.

De la sanctuarul Ta’Pinu, autobuzul ne-a dus într-
un loc splendid: Fereastra Albastrå, sau cum o

numesc localnicii Zerka - o arcadå, o poartå înaltå
de 43 m, ie¿itå din marea de un albastru intens,
dezvåluie un peisaj de vis. În apropiere Stânca
Ciupercii sau Stânca Generalului, înaltå de cca 58
m, denumitå astfel, pentru cå un comandant din
ordinul Sfântului Ioan a descoperit aici o ciupercå
cu proprietå¡i curative (mucegai – penicilinå). Din
acest motiv, stânca a fost protejatå de-a lungul
timpului; în 1744, accesul pe insulå a fost chiar
interzis ¿i permis abia la sfâr¿itul secolului trecut. O
plimbare cu barca ne dezvåluie Grota ¡åranului cu
apa de culoare violetå ¿i figuri såpate de intemperii
în malurile stâncoase: chipul unui om, un crocodil,
un pe¿te etc.

A urmat Fontana singurul izvor natural din
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arhipelagul maltez. De jur imprejur, mici maga-
zine cu suveniruri din artizanatul maltez:
dantelå lucratå cu fusul, argintårie maltezå sau
sticlårie. Turi¿tii s-au înghesuit la shoping nu
pentru multå vreme, cåci mai erau multe de
våzut.

Am poposit la XLENDI (vâslå în maltezå),
vechi sat de pescari, acum o sta¡iune turisticå
foarte cåutatå, situatå la capåtul unui golf cu
maluri înalte; apele albastre ale golfului
adåpostesc la cca 35 m adâncime douå epave
din secolul II I.C. ¿i secolul IV D.C., epave pe
care au fost descoperite numeroase amfore si
ancore aflate acum la muzeul local.

ªi a urmat VITTORIA sau cum o numesc
localnicii Rabat, capitala insulei. Situatå în centrul
insulei, capitala dateazå din vremea romanilor.
Numele da Vittoria i-a fost dat în 1897, în cinstea
reginei Victoria a Angliei. În centrul ora¿ului, pe
un platou situat la înål¡ime, se aflå inima veche a
ora¿ului, Citadela. Ridicatå la sfâr¿itul Evului
Mediu, între secolele XVI- XVIII, zidurile Citadelei
adåposteau popula¡ia în caz de pericol. Vechile
clådiri, odinioarå palate, sunt aproape în ruinå,
câteva se mai påstreazå ¿i sunt de utilitate publicå:
curtea de justi¡ie, muzeul arheologic. Citadela este
dominatå de clådirea Catedralei cu palatul episco-
pal ¿i muzeul Catedralei. Catedrala Sfânta Maria a
fost construitå între anii 1697-1711, pe locul unei
vechi biserici, dupå un proiect al arhitectului maltez
Lorenzo Gafa. În interior, se remarcå plafonul pictat
în perspectivå, în 1739, de Antonio Manuele da
Messina, altarul principal încrustat cu malachit ca
¿i cristelni¡ele sculptate în onix local.

Coborând de la Citadelå, am poposit pentru o
cafea în centrul roman al ora¿ului, It Tokk, aståzi
un fel de pia¡å centralå, foarte animatå chiar la
acea orå a dupå amiezii.

Dar timpul nu a¿teaptå ¿i, mai departe, la Grota
lui Calypso (cel pu¡in a¿a se spune), unde, dupå
spusele lui Homer, a poposit Ulisse, vreo ¿apte ani.
În apropierea grotei au fost gåsite vestigii
preistorice din påmânt ars, din perioada anilor 3600
I.C.  De la înål¡imea falezei, unde este situatå grota,
se poate admira Valea Ramla cu dunele ¿i plaja de
nisip ro¿u, una din plajele cele mai frumoase din
arhipelag. ¿i cu asta, excursia în Gozo s-a încheiat
¿i pentru noi a mai trecut o zi, o zi plinå.

Mar¡i iar o zi ce promite. De data aceasta am

luat la rând capitalele: cea veche ¿i cea nouå.
Primul obiectiv: capitala actualå a insulei – ora¿ul

Valletta. Construc¡ia ora¿ului Valletta a început dupå
marele asediu al turcilor asupra insulei, asediu din
care maltezii, condu¿i de Jean Parisson de la Vallette,
au ie¿it învingåtori. Recunoscåtori maltezilor, cå prin
sacrificiul lor au oprit înaintarea turcilor spre Europa,
puterile acelor vremi au ajutat financiar la construc¡ia
acestui ora¿.  Papa Pius al IV lea ¿i-a trimis inginerul
militar Francesco Laparelli, care a început construc¡ia
ora¿ului, continuatå apoi de unul din colaboratorii
lui maltezi, Gerolamo Cassar. Noul ora¿, modern la
vremea aceea, este construit cu stråzi drepte, paralele,
aerisite, care duc spre mare, cu canalizare, cu clådiri
¿i palate somptuoase. Printre acestea se remarcå a¿a
zisele hanuri (auberge). Ordinul Cavalerilor Sfântului
Ioan era împår¡it pe limbi sau na¡ionalitå¡i, dupå
provinciile de provenien¡å a cavalerilor: Aragon,
Provence, Navarra, Anglia, Italia, Portugalia, Ba-
varia, Castilia ¿i Leon, Portugal. Fiecare din acestea
avea un han – o re¿edin¡å cu o capelå, o salå de mese ¿i
camere de locuit. La început, aceste au fost construite
în ora¿ul Vittoriosa, dar odatå începutå construc¡ia noii
capitale, Geralomo Cassar, arhitectul noului ora¿, a
ridicat între 1571 ¿i 1790 ¿i noile re¿edin¡e ale
cavalerilor. Se mai påstreazå aståzi 5, dintre care
Auberge de Castile, de Leon ¿i Portugal, construit în
stil baroc în 1574 ¿i refåcut în 1774, cel mai mare ¿i cel
mai frumos, el este aståzi re¿edin¡a primului ministru.

Dupå ce am trecut prin cartierul Floriana, cartier
reziden¡ial nou, autobuzul ne opre¿te în fa¡a marii por¡i
de intrare în Valletta. Intråm în Valletta, trecem pe
lângå ruinele Operei Royale, biserica Sfintei Fecioare,
unde a fost îngropat ini¡ial La Vallette, prima bisericå
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construitå în ora¿ ¿i poposim în grådinile Barracca.
Ini¡ial, teren de antrenament pentru cavalerii cålåre¡i,
aståzi grådinile sunt un parc public, care oferå o
priveli¿te magnificå asupra marelui port ¿i celor trei
ora¿e Vittoriosa, Senglea ¿i Cospicua. Amenajate în
1661, se gåsesc aici numeroase statui, o colonadå din
secolul XVI ¿i un mic templu dedicat lui Alexandru
Ball, conducåtorul maltezilor în revolta contra
francezilor.

Vizitåm, apoi, Palatul Marilor Mae¿tri, aståzi
sediul Parlamentului maltez, o clådire de 95 m cu
cinci intråri, construitå pe douå nivele. Vechea
armurårie din cadrul palatului este aståzi sediul
Camerei Reprezentan¡ilor - Parlamentul Maltei are
o singurå camerå. Coridoarele pe care le stråbatem
sunt decorate cu picturi, cu portretele marilor mae¿tri
¿i blazoanele acestora. Se viziteazå sala tapiseriilor
(când un mare maestru era ales, acesta trebuia
så facå o dona¡ie ordinului, numitå gioja; gioja
marelui maestru Ramon Perellos au fost
tapiserii de Gobelins, de unde ¿i numele sålii),
sala guvernatorilor, sala de bal, sala ro¿ie ¿i
sala verde, ultimile destinate primilor oficiale
¿i a cåror denumire este datå de culoarea
tapi¡eriei pere¡ilor. Impresioneazå, în toate
încåperile vizitate, bogå¡ia decora¡iunilor
interioare ¿i originalitatea picturilor.

De la palatul marilor mae¿tri mergem  la
co-Catedrala Sfântul Ioan, poate cel mai im-
portant obiectiv turistic al insulei, dupå unii. I
se spune co-catedralå, deoarece în prezent
aceasta reprezintå mai mult un obiectiv turistic,
aici se oficiazå slujbe numai duminica, în rest toate
slujbele se oficiazå la catedrala sorå, Sfântu Petru
¿i Pavel din Mdina. Ordonatå de marele maestru de

atunci, Jean de la Cassiere, construc¡ia  a fost
începutå în anul 1578, dupå planurile arhitectului
maltez Gerolamo Cassar. În anii 1662÷1667,  pictorul
Mattia Pretti a pictat în ulei plafonul catedralei cu
scene din via¡a Sfântului Ioan Botezåtorul. Aspectul
exterior auster al co-catedralei ascunde opulen¡a
extravagantå a interiorului. Marchetårie de lapis la-
zuli sau  marmurå, argint pentru candelabre ¿i
sfe¿nice, împodobesc interiorul ¿i capelele laterale,
fiecare capelå fiind destinatå unei „limbi”. În criptå
se gåsesc mormintele mae¿trilor mor¡i, printre care:
La Vallette ¿i La Cassiere. ¥n pardoseala catedralei,
acoperitå cu covoare, se gåsesc mormintele
cavalerilor ordinului. Dar cea mai mare bogå¡ie, ca
de altfel ¿i atrac¡ie, o reprezintå pictura lui Caravagio
„Tåierea capului Sfântului Ioan”, un tablou de 3x5
m amplasat în paraclisul bisericii.

La ie¿irea din bisericå ne-a surprins ploaia. În
timpul råmas , unii au preferat o cafea sau un sand-
wich cu bere, iar altii o plimbarea pe ploaie pe Strada
Republicii, strada principalå a ora¿ului, în¡esatå de
magazine ¿i cafenele, pentru shoping sau pur ¿i simplu
pentru a-¡i clåti vederea cum spunem noi.

 Urmeaza Mdina, vechea capitalå a Maltei. Dacå
vå aminti¡i, am povestit câte ceva despre Mdina, cu
ocazia vizitei nocturne. Veche colonie latinå, o
adevåratå fortifica¡ie romanå, în secolul al IX-lea, a
devenit capitalå arabå, apoi a cåzut în mâinile
normanzilor, pentru ca în 1530 så revinå cavalerilor
Ordinului Sfântului Ioan, care au abandonat-o pentru
o capitalå nouå. Trecem pe un pod de piatrå ornat de
trofee de arme purtate de lei, prin poarta principalå
de acces a ora¿ului, poartå construitå în 1724, de
marele maestru Vilhena, frumos ornatå cu
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basoreliefuri ¿i sculpturi în piatrå ¿i marmurå ¿i am
intrat în Ora¿ul Tåcerii. ¿i acum, pe zi, anima¡ia din
Ora¿ul Tåcerii este datå numai de grupurile de turi¿ti,
destul de numeroase de altfel. Pe sub pavajul
strådu¡elor înguste ¿i sub vechile clådiri, cu
pregnantå influen¡å arabå, se aflå ruinele vilelor
romane. Pe strådu¡ele acestui ora¿ s-au filmat scene
din „Gladiatorul”.

Vizitåm catedrala Sfântul Petru ¿i Pavel din
Mdina. Este situatå în pia¡a Arhiepiscopului,
încadratå de o parte de muzeul catedralei ¿i de
cealaltå de seminarul teologic. Prima catedralå din
Malta, construitå pe acest loc, dedicatå Sfintei
Feciore Maria, cåzutå în paraginå în perioada arabå,
a fost reconstruitå dupå cucerirea normandå ¿i
dedicatå (cu hramul, cum se zice la noi) Sfântului
Pavel. Aceasta a fost måritå ¿i reamenajatå în
decursul anilor, dar, în 1693, un cutremur de påmânt
a distrus-o aproape în întregime. Au rezistat seismului
altarul ¿i sacristia, precum ¿i o picturå reprezentând
Convertirea Sfântului Pavel, o frescå reprezentând
naufragiul Sfântului Pavel ¿i cinci tablouri ale lui
Mattia Pretii, toate acestea regåsindu-se în noua
catedrala. Catedrala a fost reconstruitå dupå
proiectul aceluia¿i Lorenzo Gaffa, arhitect maltez ¿i
sfin¡itå în 1702. Eleganta fa¡ada în stil baroc a catedralei
este decoratå cu un ceas ¿i un calendar. Interiorul
este bogat decorat cu picturi, inclusiv cele amintite
mai sus, o icoanå care se spune cå a fost pictatå de
Sfântul Luca (existå cicå 4 copii în lume); în pardo-
seala bisericii sunt îngropa¡i preo¡ii care au slujit-o.

Ne mai plimbåm pu¡in pe strådu¡e, dar vine ploaia
¿i ne a¿teaptå ultimul obiectiv, Domul din Mosta.
Mosta, orå¿el situat la råscrucea drumurilor de la
sud ¿i est spre nord, are ca principalå atrac¡ie o
bisericå circularå monumentalå, cu hramul Sfintei
Marii, a cårei cupolå este a treia ca mårime din
Europa, dupå cupola catedralei Sfântu Petru din
Roma ¿i Sfântu Paul din Londra. A fost construitå
de credincio¿i voluntari între anii 1833-1871, pe locul
unei vechi biserici, înglobatå în noul edificiu. În anul
1942, o bombå de 150  kilograme  a trecut prin cu-
pola bisericii s-a rostogolit pe pardosealå, dar nu a
explodat. Bomba se aflå la loc de mare cinste în
interiorul bisericii.

ªi uite a¿a a trecut ¿i mar¡i.
Miercuri a fost pentru noi, familia ¿tefånescu o zi

lini¿titå relaxantå, o zi de pauza så-i zicem asa. O
parte din grupul de excursioni¿ti români au optat

pentru o excursie în Sicilia, o altå parte, cei tineri,
mai ales, au preferat o plajå ¿i o baie, iar restul, ca
¿i noi, s-au ocupat de plimbåri ¿i shoping, în cåutare
de cadouri sau mici aten¡ii pentru cei de acaså.

ªi joi, a fost ultima zi. Întrucât plecarea spre
Bucure¿ti era seara, majoritatea grupului a optat
pentru o plimbare cu vapora¿ul în jurul insulei Malta,
o excursie relaxantå, care ne-a dezvåluit, încå odata,
frumuse¡ea falezelor, grotelor ¿i porturilor malteze.
Ne-am îmbarcat pe vapor în portul sta¡iunii Sliema.
Situatå vis a vis de Valletta, sta¡iunea a fost între
cele douå råzboaie ora¿ul celor boga¡i. To¡i cei
înståri¡i ¿i-au construit aici case, departe de ora¿ul
fortårea¡å Valletta ¿i de strådu¡ele unde locuiau
pescarii. Aståzi Sliema este una din sta¡iunile turistice
cele mai cåutate. Pleca¡i din portul Sliema, situat pe
malul nordic al insulei, spre est, am  revåzut, de pe
mare Valletta ¿i Vittoriosa. Ocolind insula pe partea
esticå, am trecut prin fa¡a portului Marsaxlokk. Malul
sudic al insulei este înalt ¿i spectaculos privirii;
prezintå o mul¡ime de grote, similare cu Grota
Albastrå, vizitatå anterior ¿i prin fa¡a cåreia am trecut
din nou. Am luat prânzul la bordul navei, dupå care,
vapora¿ul a ancorat în Laguna Albastrå, cca douå
ore. Laguna Albastrå este situatå între insulele
Comino ¿i Comintto, ambele nelocuite. Aici s-au
filmat scene din filmul Laguna Albastrå, iar în grotele
insulelor, Contele de Monte Cristo. Popasul a prilejuit
amatorilor, fie o baie în lagunå, fie o plimbare cu
barca prin grote, fie o plimbare pe insulå. Interesant,
cå nu existå nici un fel de plajå, numai stânci ¿i pietre,
malul fiind destul de înalt. ªezlongurile erau instalate
într-un echilibru instabil, pe aceste pietre ¿i, culmea,
aveau ¿i cåutare. Am continuat apoi plimbarea
trecând prin fa¡a golfului ¿i sta¡iunii Mellieha cu
impozanta sa bisericå, pe lângå insula Sfântu Pavel
(pe insulå este construitå o bisericå, care nu se
viziteazå ¿i este ridicatå o cruce), prin fa¡a sta¡iunilor
amintite anterior Qawwra, Bugibba ¿i am acostat în
cursul dupå amiezii în portul de plecare.De aici
autobuzele ne-au dus pe fiecare la hotelul de
re¿edin¡å, de unde seara am fost condu¿i la aeroport
¿i cu asta gata excursia noastrå.

Ca o concluzie: dacå vre¡i så vede¡i Malta, meritå!
E o excursie frumoaså ¿i interesantå, nu pentru plajå
¿i soare ci pentru ceea ce se poate vedea aici. A¿a cå
dacå ave¡i posibilitatea, îndråzni¡i!
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DeDeDeDeDedicdicdicdicdica¡iia¡iia¡iia¡iia¡ii

Redac¡iei noastre i-au parvenit copiile pe hârtie ale unor dedica¡ii ilustrate pe care Radu Mihalcea a
avut plåcerea ¿i råbdarea så le compunå colegilor lui, cu prilejul întâlnirii de la Lilieci ¿i de care ace¿tia au
luat cuno¿tin¡å prin grija devotatului såu prieten, Radu Stoian. Îi mul¡umim!

Noi le vom publica pe rând. Incepem cu cea mai reu¿itå dedica¡ie, cea pe care ¿i-o trimite sie¿i, mai
ales cå în aceastå lunå este ¿i aniversarea lui. La mul¡i ani, Radu Mihalcea!
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OpiniiOpiniiOpiniiOpiniiOpinii

100 DE ZILE…
CARE AU SCHIMBAT LUMEA.

Radu Mihalcea

În SUA se obi¿nuie¿te ca la 100 de zile de la instaurarea pre¿edintelui så se facå un prim bilan¡ al activitå¡ii
acestuia. Ceea ce a realizat sau a ini¡iat pre¿edintele Obama pânå în prezent se poate rezuma astfel:

În politica externå a eliminat conceptul de “Axå a diavolului” în care câteva state au fost grupate pentru a fi
combåtute cu toate mijloacele, inclusiv cele militare. Conceptul a denotat de la început primitivism în gândirea
politicå ¿i a fost privit cu îndoialå de Uniunea Europeanå ¿i cu dezaprobare de majoritatea celorlalte state din lume.
Aplicarea acestuia a dovedit încå o datå cå o ideologie (de data aceasta cea islam-radicalå) nu poate fi combåtutå cu
bombe ci trebuiesc  folosite alte mijloace: educa¡ie, dezvoltarea economicå,  cooperare, perspective de dezvoltare
personalå, acces la informa¡ie, acces la internet, etc.

Responsabilitatea pentru Irak va trece cit de curând în mâinile cetå¡enilor acestei ¡åri. Rela¡iile cu Cuba vor fi
descåtu¿ate de sclerozarea ultimelor decenii. Antipatiile personale ale multor conducåtori de ¡åri fa¡å de fostul pre¿edinte
al au fost înlocuite cu sentimente de simpatie ¿i de speran¡å. Rela¡iile cu Rusia ¿i cu China urmeazå så fie rea¿ezate pe
baze noi. Pentru douåsprezece ¡åri cu perspective economice deosebite au fost create locuri la masa tratativelor ¿i a
responsabilitå¡ilor globale. Lipsa de colaborare cu organisme  interna¡ionale de tot felul – începând cu ONU, continuând
cu Banca Mondialå - ¿i cu diferite ini¡iative – de exemplu conferin¡a asupra climei de la Kyoto - urmeazå så fie
înlåturatå iar organiza¡iile respective urmeazå så beneficieze de leadership-ul american: totul evolueazå spre gåsirea
de solu¡ii, spre mai bine.

În politica externå au mai råmas douå probleme care încå nu au gåsit o rezolvare:
-Stabilizarea Afganistanului ca stat independent,  în afara domina¡iei talibanilor. La întrebarea “Este Afganistan

o problemå a Americii?” a fost  dat råspunsul  provizoriu: “Da!” fiindcå nu a fost posibil så se gåseascå un alt råspuns
într-un timp atât de scurt. Dar acesta  va trebui revizuit cât de curând. Ar trebui så fie responsabilitatea poporului
acestei ¡åri – ¿i, într-o oarecare måsurå,  a ¡årilor vecine, sau a na¡iunii islamice -  ¿i så aibå posibilitatea så-¿i aleagå
forma de guvernåmânt pe care ¿i-o doresc. Iar, pe urmå, så se descurce în aceastå lume extrem de complexå. Fårå
armate stråine pe teritoriul propriu, fårå råzboi, beneficiind de ajutor pentru dezvoltarea economicå, popula¡ia autohtonå
trebuie så poatå så-¿i gåseascå  drumul pe care ¿i-l dore¿te. Împuternici¡ii militari ¿i politici ai pre¿edintelui lucreazå
la gåsirea unei solu¡ii.

- Conflictul  israelo – arab. Mai bine de 50 de ani de istorie israelianå modernå au aråtat cå cele 12 partide
politice reprezentate  în Kneset au orientåri politice divergente - de la extrem religios la democratic - ¿i urmåresc ¡eluri
pu¡in compatibile unul cu celålalt. Guvernele israeliene sunt formate din coali¡ii temporare, de o duratå prea scurtå
pentru a permite rezolvarea problemelor atât de delicate ca cele existente între cele douå na¡iuni. La interval de timp
neregulate apar bulversåri care au fost rezolvate pânå acum prin for¡a armatei israeliene. Aici ar trebuie gåsitå o altå
solu¡ie decât cele pentru care s-au zbåtut atâtea genera¡ii - de israelieni, de arabi ¿i de reprezentan¡i ai altor ¡åri - pânå
acum. Poporul israelian ar trebui låsat s-o caute ¿i s-o gåseascå.

Transferarea acestei de responsabilitå¡i cåtre ale ¡åri – SUA, UE – sau cåtre alte organiza¡ii – ONU – a dus, din
punct de vedere a atitudinii fa¡å de Israel,  la scindarea ¡årilor lumii în patru tabere, care nu reu¿esc så gåseascå un
limbaj comun, atât în acest conflict, cât ¿i în multe altele, similare: în prima tabarå se aflå o singurå ¡arå (USA), care
sprijinå necondi¡ionat Israelul; în a doua se aflå ¡åri care sprijinå Israelul condi¡ionat (UE), în a treia sunt ¡årile care
trag foloase din conflictul israeliano-arab (sunt destule), iar în a patra se aflå marea majoritate a ¡årilor de pe glob care
resping politica sau chiar existen¡a Israelului. Aceastå situa¡ie este nesatisfåcåtoare ¿i a¿teaptå o solu¡ie originalå:
vizita pre¿edintelui ¿i a premierului israelieni în USA este anun¡atå pentru sfâr¿itul lunii mai.

În politica internå s-au ini¡iat - sau se anun¡å - schimbåri de mare anvergurå, rezultate dintr-o reorientare a
politicii de la “marele capital” cåtre “marea maså a popula¡iei”.  Dacå vor reu¿i så treacå de Parlament ¿i de Senat,
aceste schimbåri vor îndrepta SUA pe un drum cu totul nou, încå neîncercat în toatå istoria sa.

În ultimii 20 de ani, politica internå americanå s-a bazat pe conceptul “Create Shareholder Value!” (Crea¡i
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valori, avere, pentru ac¡ionari!), ceea ce adus la crearea celei mai mari “industrii financiare” din lume – dar ¿i la criza
mondialå actualå -  la acumularea masivå de averi – cei boga¡i au acum miliarde, nu milioane! - în mâna unui cerc
redus de favoriza¡i ai sor¡ii, la scåderea nivelului de trai a unei mari pår¡i a popula¡iei americane ¿i la foarte multe alte
aspecte negative care sunt u¿or de gåsit sub mantia strålucitoare a “SUA, ¡ara tuturor posibilitå¡ilor!”  Da, SUA
råmâne mai departe ¡ara tuturor posibilitå¡ilor, dar acestea au fost întotdeauna, ¿i mai sunt ¿i acum, la dispozi¡ia
persoanelor cu un grad de ini¡iativå ridicat, persoanelor cu capacitatea de a prelua riscuri ¿i de a rezista pânå la
culegerea roadelor, persoanelor care dispun de o calificare sau de o educa¡ie care så-i diferen¡ieze de semenii lor,
persoanelor cu un anumit talent deosebit ¿i altora asemånåtoare. Procentual, ace¿tia sunt pu¡ini: cel mult 15 – 20 % din
totalul popula¡iei. Restul americanilor? Muncesc din greu – dacå au unde  – nu au acces ¿i nu pot profitå de marea de
informa¡ii din jurul lor fiindcå sunt analfabeîi (10 – 15%!), nu au asigurare medicalå (cca. 15% din popula¡ie), nu au
asigurare de pensie, sunt handicapa¡i din cauza unui sistem educa¡ional deficitar, sunt bloca¡i intelectual de avalan¿a
de reclame, oferte ¿i filme, care deseneazå o lume artificialå, fårå a oferi nici-o orientare pentru problemele vie¡ii
zilnice, sunt victime ale diferitelor ma¿ina¡ii financiare pe care nu le în¡eleg ¿i cårora le cad pradå, sunt victime ale
båncilor emi¡åtoare de cår¡i de credit care – în cazul neplå¡ii la termen a datoriei - ridicå dobânzile la un nivel
inimaginabil (35%!)pe care le percep chiar ¿i retroactiv! –, …etc…etc…¡ara tuturor posibilitå¡ilor? Desigur…! Dar
una dintre posibilitå¡i este ¿i aceea de a suferi de foame, alta de a dormi pe stradå, alta de a nu beneficia de nici-una
dintre cuceririle tehnice ale secolului 21 sau de avantajele acestei societå¡i atât de strålucitoare la suprafa¡å.

Pre¿edintele Obama încearcå så corecteze aceastå situa¡ie mai întâi punând în ordine institu¡iile financiare, care,
în trecutul apropiat au speculat atâta pânå…s-au speculat pe ele înså¿i. Fiind con¿tient cå fårå un sistem financiar
func¡ional nicio economie nu poate func¡iona, prioritatea nr. 1 a fost ¿i este acordatå însånåto¿irii båncilor ¿i societå¡ilor
de asigurare. Miliarde de dolari au fost pu¿i la dispozi¡ie pentru a împiedica un colaps… dar aici a apårut un element
nou, încå unic în istoria economiei americane: statul a preluat o parte din ac¡iunile institu¡iilor particulare, iar în unele
a devenit chiar principalul ac¡ionar! Desigur cå aceasta este o måsurå destinatå stabilizårii lor…dar este pentru prima
oarå în istoria SUA când se ia o astfel de måsurå! Mai mult decât atât: deoarece foarte multe familii sunt pe care så-
¿i piardå locuin¡a ¿i så fie date afarå, în stradå, fiindcå nu mai pot plåti ratele, a fost ini¡iat un sistem de ajutorare
controlat de stat care eliminå acest pericol. Mai nou, celor care ¿i-au pierdut deja locuin¡a li se permite så råmânå în
caså pânå ce aceasta se va vinde… ceea ce s-ar putea întâmpla dupå ani de zile! ¿i aceastå måsurå contribuie la
stabilizarea båncilor… care pot primi ratele împrumuturilor în mod regulat. Dar efectul principal este asupra familiilor
lovite pe nea¿teptate de vicisitudinile sor¡ii… Statul American întinde acum o mânå – pentru prima oarå istoria sa -
celor care au nevoie de ajutor! Båncile urmeazå så beneficieze de o reglementare dirijatå de stat, a¿a cum a fost situa¡ia
înainte de cca. 1995, când a început dezvoltarea care a dus la criza actualå.

În industria de automobile statul a preluat - temporar ¿i limitat – responsabilitatea în administrarea a douå
concerne amenin¡ate de faliment: General Motors, în 2008 încå cel mai mare producåtor de automobile din lume, ¿i
Crysler. ¿i mai mult: proprietatea asupra societå¡ii Crysler a fost transferatå în propor¡ie de 55% sindicatului lucråtorilor
din industria de automobile, în scopul asigurårii drepturilor de pensie ale salaria¡ilor! Justificarea acestui angajament
este încercarea de a men¡ine cât mai multe locuri de muncå în industrie: este pentru prima oarå când un guvern
american întreprinde a¿a ceva!

In ultimele douå decenii industria americanå o ob¡inut rezultate excelente în urma transferårii unor capacitå¡i de
produc¡ie în ¡åri mai pu¡in dezvoltate unde salariul reprezenta numai 10% sau mai pu¡in din salariul unui muncitor
american. Locurile de muncå pierdute în SUA au fost compensate prin crearea unor noi  locuri de muncå  în servicii,
care necesitå o calificare reduså ¿i sunt plåtite mai pu¡in. Aceasta duce la pauperizarea celor care se între¡in din munca
fizicå.

Între timp procesul de deindustrializare a luat asemenea dimensiuni încât SUA începe så piardå capacitatea de
a fabrica produse industriale, ceea ce aduce dupå sine pe lângå ¿omaj ¿i probleme de ordin strategic. ¿i aici Obama a
devenit activ ¿i încearcå så modifice legea care favoriza transferul capacitå¡ilor de produc¡ie în stråinåtate.  Aceasta va
avea ca efect cå unele produse vor deveni mai scumpe, pentru to¡i cumpåråtorii: Obama ia în calcul acest dezavantaj
– pentru to¡i – cu scopul de a asigura locuri de muncå celor a cåror existen¡å depinde de ele! Cu totul remarcabil!

O ma¿ina¡ie preferatå a marilor companii este aceea de a înfiin¡a sucursale fantomå în ¡åri în care impozitul pe
venitul corpora¡iilor este nul sau minim ¿i de a evita în acest fel plata impozitului în SUA. Deja primul raport despre
anomaliile practicate a apårut pe prima pagina a ziarelor, ceea ce înseamnå cå în curând vor fi luate primele måsuri:
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într-un imobil din insulele Caiman – o oazå a impozitelor – sunt anun¡ate 14500 de firme. Imobilul are înså numai o
suprafa¡å totalå de 1500 m2, ceea ce înseamnå 0,1 m2 pentru fiecare firmå! N-au loc så punå nici un scaun acolo, dar
prin aceastå “creare de sucursale în stråinåtate” întreprinderile americane ¿i-au diminuat contribu¡ia la bugetul statului
la numai 3% din venitul lor impozabil! Aici trebuie fåcutå ordine!

Costurile pentru asigurarea medicalå cresc neîntrerupt ¿i fac din ce în ce mai dificilå gåsirea unei solu¡ii echitabile
pentru cei care nu sunt asigura¡i ¿i deci nu pot beneficia de asisten¡å medicalå.  O comisie a fost însårcinatå cu
rezolvarea acestei problem spinoase, dar Obama a ridicat – pe drept cuvânt  - o problemå extrem de delicatå: în
spitalele SUA sunt interna¡i numero¿i pacien¡i foarte în vârstå ¿i cu o sånåtate atât de deterioratå, încât via¡a lor
depinde exclusiv de func¡ionarea aparatelor medicale la care sunt conecta¡i. Despre o calitate a vie¡ii…nu se poate
vorbi…¿i totu¿i ace¿ti pacien¡i consumå 80% din bugetul de asigurare medicalå. Problema men¡inerii lor în via¡å are
componente etice, morale ¿i, desigur,…de cost…foarte delicate ¿i greu de rezolvat. Înså¿i curajul de a pune în discu¡ie
o asemenea problemå trebuie eviden¡iat în mod deosebit.

Problema calitå¡ii educa¡iei are dimensiuni uria¿e: SUA s-a clasat pe locul 26 din 28 de ¡åri analizate, ceea ce
laså så se întrevadå un viitor sumbru în privin¡a performan¡elor ¿tiin¡ifice ¿i tehnice ale ¡årii. Performan¡ele slabe ale
învå¡åmântului mediu frapeazå: foarte mul¡i absolven¡i nu sunt în stare så în¡eleagå sau så interpreteze un text relativ
simplu. “Strålucitoarea” na¡iune americanå nu este în stare så pregåteascå suficiente cadre competente nici pentru
cercetare nici pentru activitatea curentå a unei economii foarte dezvoltate. Deja, aståzi, 10% din profesorii universitari
provin din India ¿i 25 % - 40% dintre cercetåtori sunt imigran¡i. La fel de important ca ¿i calitatea învâ¡åmântului, este
liberalizarea cercetårii ¿tiin¡ifice de lan¡urile provenite din concepte religioase: cercetarea celulelor primare deschide
atâtea perspective încât este indispensabilå pentru îmbunåtå¡irea mijloacelor de tratament. Cercetarea – în general - a
dus la dominan¡a economiei ¿i dotårilor militare americane în ultimele 6 decenii: aceasta performan¡å de vârf trebuie
men¡inutå ¿i dezvoltatå în continuare. Obama a fåcut din acestea unul dintre obiectivele sale.

Pentru prima oarå în istoria omenirii, un laureat al Premiului Nobel a fost numit într-o func¡ie de ministru:
ministru al energiei. Sectorul este cel mai important din fiecare economie care are capabilitatea så gândeascå la ziua
de mâine: sursele actuale de combustibil se vor epuiza în urmåtorii 100 de ani…dar o societate fårå  energie suficientå
nu este de imaginat. Drumul spre asigurarea surselor de energie ale viitorului duce pe calea spinoaså a finalizårii
cercetårilor ¿tiin¡ifice urmatå de cea, la fel de spinoaså, a investi¡iilor masive în instala¡iile producåtoare de energie, de
un tip încå necunoscut. O alegere mai bunå nu putea fi fåcutå!

Pentru numai 100 de zile pre¿edintele Obama a ini¡iat atâtea ac¡iuni, încât criticii “de profesie” au început så
deplângå starea de epuizare a parlamentului, care… nu le va putea urmåri ¿i aproba pe toate.Al¡ii se tem cå atâtea
måsuri cu “caracter socialist” ar conduce America pe un drum de care omenirea s-a despår¡it o datå cu desfiin¡area
Uniunii Sovietice, în 1992. Desigur cå în felul lui, fiecare are dreptate, dar aici se poate pune întrebarea fundamentalå
dacå nu este timpul ca un stat cu puterea economicå a Satatelor Unite så foloseascå o parte din mijloacele financiare
de care dispune pentru ridicarea nivelului de trai a celor care tråiesc la limita mizeriei, pentru sprijinirea acelora care
au ajuns într-o situa¡ie materialå criticå, pentru sus¡inerea  acelora care nu se pot adapta acestui sistem economic
extrem de eficace dar ¿i de brutal, sau al acelora care nu pot face fa¡å cerin¡elor acestuia? La ce folose¿te faptul cå cei
mai capabili ¿i mai bine posta¡i în societate pot încasa venituri lunare care depå¿esc 30 de milioane $? Nici nu au
posibilitatea så foloseascå atâ¡ia bani, orice ar face… La ce folose¿te introducerea democra¡iei în ¡årile orientului,
când încå în SUA mai tråiesc zeci de miloane de oameni în condi¡ii cvasi asemånåtoare?

Råspunsul la aceste fråmântåri este dat de Obama într-un mod pragmatic. Din aceasta ar trebui så rezulte “o
Americå a tuturor posibilitå¡ilor” pentru mult mai mul¡i cetå¡eni americani… Nu e råu!

Cei care nu ¡in neapårat så critice ceva, remarcå în conceptul managerial folosit de pre¿edinte ¿i recunosc în
acesta forma¡ia calitativ unicå pe care o primesc absolven¡ii de la Harward – de decenii consideratå drept cea mai bunå
universitate din lume. În timpul când a lucrat ca profesor la Universitatea din Chicago, pre¿edintele a avut printre
colaboratorii de la School of Management ¿ase laurea¡i ai Premiului Nobel pentru Economie. Pre¿edintele SUA se
dovede¿te a fi politician,  un excelent manager ¿i un om de ¿tiin¡å! De mult a¿teaptå ¿i meritå SUA - ¿i omenirea -
aceastå schimbare!
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Dragå Corina,
 

Citeam zilele trecute într-o revistå de limbå românå
(MINIMUM nr. 266- Mai 2009 pag. 20) o informa¡ie
verificatå de mine ¿i-n alte locuri ¿i care cred cå ar interesa
promo¡ia noastrå, în special pe absolven¡ii de la Utilaj
Chimic, care a¡i fåcut cu el cursul de Tehnologie Chimicå.
Pentru tine, Corina, trimit cu po¿ta un material supli-
mentar, dacå ve¡i vrea så-l folosi¡i în revistå.

 
Deci, fostul profesor al Politehnicii Bucure¿ti Eli

Ruckenstein, actualmente profesor al  Universitå¡ii
Buffalo din Statele Unite a fost propus pentru PREMIUL
NOBEL, în semn de recunoa¿tere pentru cercetårile sale
în domeniul chimiei.

El este considerat unul dintre cei mai importan¡i
chimi¿ti din lume. A publicat peste 800 de lucrari de
specialitate ¿i a primit un mare numar de distinc¡ii
prestigioase, printre care ¿i Medalia Americanå pentru
ªtiin¡å 1990, oferitå de fostul pre¿edinte al Statelor Uni-
te Bill Clinton, Premiul Academiei Na¡ionale de Inginerie
din SUA ¿i Premiul Funda¡iei A. Humboldt din Germania.
    La împlinirea vârstei de 80 de ani (actualmente a
împlinit 81) prof. Ruckenstein a fost sårbåtorit în cadrul
unei festivitå¡i speciale de cåtre studen¡ii ¿i cadrele
didactice de la Universitatea Buffalo, ca ¿i de cåtre
absolven¡i - fo¿ti studen¡i ai såi. Anul acesta, în iulie,
urmeazå så aparå primele douå volume (din opt) ale
operelor sale, pregåtite de Editura Springer.

Profesorul Eli Ruckenstein s-a nåscut în Boto¿ani.
A studiat ¿i a fost profesor la Politehnica din Bucure¿ti.

A predat ¿i la Technionul din Haifa ¿i la universitå¡i din 
Belgia ¿i Germania.

A primit numeroase distinc¡ii ¿tiin¡ifice, inclusiv
Premiul Na¡ional pentru ªtiin¡å din Statele Unite.

De men¡ionat legåturile lui ¿tiin¡ifice cu profesori din
elita chimiei române¿ti, precum prof. Emil Bratu ¿i prof.
Gheorghe Spacu.

Joil Oishie

   De Dragobete în Muzeul Satului din Bucure¿ti.


