
                                          

 

 

        



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

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

……27 martie 2018, succesiunea adoptată în planul nostru editorial ! O “marţi” 

apoi alta, totdeauna ultima din  luna curentă ! Ş.a.m.d ! E ceva! Sugerează  o  

acţiune ordonată . Iar ordinea incumbă firesc, siguranţă , ceace bucură şi 
linişteşte  mai toate fiinţele umane care fac umbră pământului ! Dar, din 

nefericire, Necuratul a inventat “factorii perturbatori”. Cum ar fi, de exemplu, o 
situaţie financiară, sau, de ce nu, una de natură organizatorică care, dacă se 
manifestă, ne strică toate “jucăriile” şi ne lasă cu ochii’n soare. Ptiu, ptiu , piei 

drace şi du-te pe pustii ! 
 

 

  
       Dar să lăsăm asemenea interpretări pentru alţii şi să vedem ce s-a mai 
petrecut în luna trecută; păi cel mai important fenomen a fost…cel meteorologic: 

datorită viscolului şi temperaturilor nocturne sever negative , nu ne-am putut  
întâlni în februarie. Urmare, materialul grafic pentru prezenta ediţie a trebuit să 
fie înlocuit, soluţia adoptată de redacţie fiind recurgerea la materialul foto recoltat 

cu ocazia ultimei întâlniri aniversare. (vezi coperta).  
Mi-am zis că, dacă revista este a noastră, avem oareşice motive să apărem pe 

copertă, deşi materialul foto este un pic mai puţin fresh! Dat, pot garanta că 
aceste fotografii apar acum, în premieră. Cred că sunteţi de acord cu mine, că 
orice tet ar fi fost de prisos ! 

       Conform promisiunii făcute ( colegului Puiu Văleanu), m-am străduit să fac 
rost de material conţinînd subiecte de tehnologie modernă, în speţă din industria 

de automobile. Zis şi făcut ! Dar am reuşit ….doar pe-aproape : am făcut rost 
(prin bunăvoinţa unui prieten bun) de ediţia digitală unei reviste prestigioase, am 
ales un articol cu subiect interesant (zic eu), am găsit translator – la Timişoara- 

după ce am încercat la vreo 3 alţii. Apoi, conform regulilor de bună cuvinţă, am 
cerut acordul redacţiei respective să reproduc materialul dânşilor în altă 
publicaţie. Cererea am expediat-o - prin e-mail, la adresa indicată, pe 12 martie 

ac. Fără răspuns ! Cel puţin, ca să-mi mai treacă supărarea, puteţi să vedeţi mai 
jos, textul respectiv; probabil că i-a impresionat vechimea noastră în profesie ! 

 
“Dear Sir/ Madam, 
We kindly ask for your permission to reproduce one or parts of articles from Automotive Engineering, 
(ISSN 2331-7639), February 2018, Issue nr. 2, in our review.  
That is a monthly review, entitled „MECANICII’61”, edited in Bucharest, ROMANIA by a group of 
engineers, fellow students of the Polytechnic Institute in Bucharest, who graduated in 1961. 
One of our prestigious fellows is Rodica Baranescu – Prof.Dr.Eng.Dr.h.c.,former president of SAE.  
Our review is not for sale, in any way, it is edited only for us and our families. You can see it in the 
link : https://mecanicii61.ro.  
As many of us are settled in other countries, the article will be reprinted in both English and 
Romanian.  
Looking forward to your reply, we kindly thank you for your understanding,  
Yours sincerely, 
Radu Gruia  

 Marţi... 
Sursa: MECANICII’61, An 14, # 140, martie 2018 EE                                              Radu GRUIA 
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 Pentru deplina linişte sufletească a Dvs. dragi colegi, eu sunt doar autorul textului în limba română, 

translaţia aparţinând unui profesionist în materie ….. 
Ce-i drept, în caseta revistei originale este menţionată clar obligativitatea cererii 
acordului…..Dar nu se menţionează  că solicitantul va trebui să primeacă şi un 

răspuns…. Oricum, deşi îmi pare rău, eu m-am hotărât să nu public materialul. 
      O dată cu începerea pregătirii pentru redactareea numărului, am avut 
plăcuta surpriză să primesc mailuri de la colegi care mă întrebau dacă să-mi 

trimită materiale sau nu; unul dintre dânşii, Nicu Suruceanu, îmi scria că el nu 
mi-a mai trimis “cronica” lui de pinacotecă – atăt de apreciată de cititori (zic eu) 

deoarece a înţeles că revista nu va mai apare !!?? 
De asemenea, şi tizul meu – Radu Mihalcea – trimite un mail voluminos, în care 
îşi oferă disponibilitate de a scrie,  întreabându-mă, pur şi simplu, despre ce să 

scrie; plăcut surprins,veţi vedea şi Dvs, eu i-am răspuns, mai puţin formal _ “ 
“Calule mănânci ovăz ?” Şi redau, pentru Dvs.  mailul lui ! 

Ultima surpriză a sosit de la……Mirel Vanca ! Uite-aşa ! Dânsul propune, pentru 
acoperirea necesarului tematic şi de  autori, vechea şi cunoscuta practică a 
“foiletonului” utilizată curent în perioada interbelică. Mai multe detalii vă oferă 

chiar el în nota intitulată “Preambul” 
 

 
 

 
 

                                

Radu
Typewritten Text
Click pentru Cuprins

Radu
Typewritten Text
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Colecţia Ordrupgaard 

şi Olandezii la Paris. 

 
Sursa: MECANICII’61, An 14, #140, martie 2018 EE,                                       Nicu SURUCEANU 
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Radu Mihalcea 
Mar 13 (2 days ago) 
to me, Victor  

Radule,  
 

Rodica mi-a povestit despre problema ta legata de materiale cu subiect tehnic 
pentru revista. O.k....ea va face partea ei...dar eu te intreb daca ai fi interesat sa 
publici materiale despre: 

 
- artificial inteligence. Este tehnologia care va duce in 2030 la dominatia lumii - 
asa zice atat Putin cat si Xi, premierul chinez - si care deja se aplica la banci, 

cercetari stiintifice, medicina, conducerea avioanelor si in industria de razboi. 
Cam 1/4 din ceea ce se petrece astazi in USA este realizat cu ajutorul inteligentei 

artificiale.  
Eu colaborez cu cateva institutii romanesti in acest domeniu...si pot sa-ti pun la 
dispozitie 3-4 materiale de cate 4-5 pagini cu "ultimul racnet" in aceasta privinta. 

Este non-plus-ultra al dezvoltarii stiintifice si tehnice....Interesat? 
 
- automobile electrice de care ai intrebat tu...etc. Asta este numai o parte din 

modificarile revolutionare din domeniul transportului. Mai sunt camioane 
electrice - deja pe piata! -, camioane cu troleu (jumatate electrice, jumatate 

clasice care merg ca troleibuzele pe autostrazile unde s-au montat deja fire de 
troleibuz), automobile zburatoare - a inceput vanzarea lor si in Qatar exista deja 
taxiuri automate care si zboara -, drone care livreaza pachete acasa, de exemplu 

de la posta - in loc de camioane care faceau aceias treaba pina acum - automobile 
automate care se conduc singure si te duc la destinatia pe care ai trecut-o in 

terminalul automobilului...si mai sunt alte cateva. Interesat? 
 
- noutati din alte domenii...de exemplu din biologie: s-a descoperit ca exista virusi 

care "mananca" bacteriile...astfel ca - de exemplu - daca (in viitor) vei suferi de 
tuberculoza ti se vor injecta anumite virusuri de gripa...care te scapa de 
tuberculoza si ramai numai cu un guturai care...trece si ala! Formidabil, nu? 

 
Sau aplicatii militare ale dronelor...si ale artificial inteligence...Este uluitor ce se 

intimpla in aceste domenii! De exemplu: s-au fabricat "gloante inteligente" care 
sunt trase in directia unde se presupune ca se ascund soldati dusmani...Glontul 
- sau mai bine zis proiectilul - zboara peste obstacole, gaseste dusmanul, se 

intoarce din zbor si il omoara...cum s-ar zice...de dupa colt!! Formidabil!!! 
 

Mai sunt multe altele...si eu ...sunt un gargaragiu inrait cand este vorba de 
dezvoltare tehnica sau stiintifica... Problema este numai...daca voi vreti sa le 
publicati sau o sa ma boicotati in continuare...Eu am unde publica, nu am nevoie 

de revista Mecanicii61...dar daca colegii doresc sa fie informati despre ce se 
intimpla in lumea tehnica si stiintifica...o.k...o fac cu placere. 

Corespondenţă 
Sursa: MECANICII’61, An 14, # 140, martie 2018 EE                                                   Radu MIHALCEA 
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Vad ca Romania - si Politehnica - nu a publicat nici-un program de sarbatorirea 
aniversarii a 100 - respectiv 200 de ani. Noi presupunem ca Politehnica va 

organiza aceasta sarbatorire in jurul lui 01.10 - cand reincepe anul universitar - 
si ne-am planificat - intr-o prima aproximatie - sa venim in Romania cam pe 

15.09, sa facem o cura de slabire la Herghelia si sa fim in Bucuresti cam pe 01.10 
pentru o eventuala sarbatorire a Politehnicii sau...nu.  
 

Intalnirea colegilor din septembrie urmeaza sa aiba loc pe 25.09, intr-o marti: nu 
putem sa fim in Bucuresti. Daca ati amana-o cu o saptamana - adica intalnirea 
din septembrie sa aiba loc marti  02.10 - as putea sa va prezint conferinta 

"Introducere in arta romaneasca" care a avut atata succes in Chicago. As avea 
nevoie numai de un ecran  legat de un computer si dotat cu difuzoare...si de 1.5 

ore din timpul vostru, daca aveti interes. Experienta capatata in USA arata ca 
3/4 dintre auditori nu au auzit nicio data de cam jumatate dintre poetii, pictorii 
si compozitorii romani de mare valoare (recunoscuta) - sau de operele lor - pe 

care i-am prezentat eu...Conferinta a fost o "cura de cultura romaneasca" care i-a 
lasat beți de placere și muți de uimire...si despre care ei - romani fiind - n-au auzit 

nicio data. Daca aveti interes...o.k...putem sa incepem sa planificam asta. 

 

* 
Sa ne intelegem: eu...nu fac altceva decat sa va deschid o poarta catre lumea in 

care traiesc eu si Rodica...Daca colegii sunt interesati sa arunce o privire 
inauntru...o.k...de ce nu? Dar nu vreau sa am parte de denigrari, de invinuiri "tu 
vrei numai sa te lauzi!", de invitatii adresate altor colegi "nu vorbiti cu Radu, el 

este un tradator de patrie" si de altele asemenea. (Eu am servit Romania cu mult 
mai mult decat imensa majoritate a colegilor nostri, despre asta nu este cazul sa 

mai discutam.) 
Rodica si cu mine...noi traim efectiv in aceasta lume, care este o lume reala, 
exista in jurul nostru si este complect diferita de cea din Romania; noi suntem 

antrenati pina peste urechi in aceasta revolutie permanenta, industriala, 
stiintifica, culturala, politica, etc...Daca sunteti curiosi...cu placere. Daca 
nu...iarasi...cu placere...noi vom merg mai departe in aceasta betie permanenta 

care este dezvoltarea uluitoare a stiintei, a vietii contemporane.  
Ca sa putem colabora avem insa nevoie de conditii colegiale...asta este tot.  

S-ar putea ajunge la o asemenea situatie colegiala...care de fapt ar fi cea 
normala? Discutati intre voi...si...vedeti ce se poate face. 
 

Poate ca ar fi bine sa publici si emailul acesta...si sa determinati care este opinia 
unei majoritati a colegilor...Daca se poate face ceva in comun...bine! Daca 
nu...este iarasi bine! 

Toate bune! 
Radu 

 
NR. WOW ! Nu-mi aduc aminte să fi primit vreodată un asemenea mail! Personal aş vrea 

să am capacitîţi excepţionale care să-mi permită să le”aspir” pe toate numai şi numai 

pentru a le cunoaşte şi bucura de ele. Sentimentul este intens structurat deoarece, cred – 
ce să fac, asta este – că poate să facă ce spune. Deşi zice, undeva în text “sunt un 

gargaragiu înrăit cînd este vorba de tehnică …”! 

Bun! Şi acum ? Noi ce facem ? Este, desigur, o problemă de  decizie colectivă. 

Tot Radu, ÎŢI MULŢUMEŞTE TIZULE pentru trimitere !  
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Dragi colegi, 

Între cele două războaie mondiale, era la modă romanul foileton: un periodic oarecare îşi însera sau ataşa 

cu regularitate, pe câteva pagini volante, un episod dintr-un roman, cu scopul de a crea mai mare 

atractivitate pentru periodicul respectiv. Am convenit cu Radu Gruia, să încercăm acelaşi lucru şi cu revista 

noastră şi să publicăm în ea, începând cu acest număr, episoade din romanul meu „Nu te lăsa!”.  Este 

romanul la care lucrez acum. L-am început în ianuarie anul trecut, am scris până acum 12 capitole şi 

urmează să mai scriu cam tot atâtea, în cursul acestui an. Voi încerca să-l public, în volum, anul viitor. Cu 

ajutorul vostru aş putea să-l îmbunătăţesc. Aştept aprecieri şi observaţii. Vă mulţumesc anticipat, 

 

 

Aţi avut vreodată impresia că vă cade cerul în cap sau că vă înghite pământul? 

Asta a fost ceea ce a simţit Cornel Straja când a citit şi recitit de câteva ori 

singura frază de pe cartea poştală pe care i-a înmânat-o poştaşul, la sediul 

primăriei din sat. N-a avut curajul să ridice ochii la omul din faţa sa, care îl 

privea compătimitor, nici să arunce o privire celor care se mai aflau în încăpere. A 

mormăit un mulţumesc şi a părăsit precipitat clădirea fără să salute, uitând să 

tragă uşa după el,  gata, gata să se împiedice şi să cadă pe treptele pe care se 

cobora în stradă.  

Ajuns afară, s-a îndreptat cu paşi repezi spre casă neuitându-se nici în stânga 

nici în dreapta. Era o zi splendidă de început de  septembrie, cu cer senin, fără 

nici o adiere, iar satul era nelipsit de  ceea ce-i dă farmec şi individualitate în 

acest anotimp: miros de struguri copţi şi de prune puse la fermentat, roiuri de 

musculiţe care te asaltau de peste tot şi îţi intrau în gură, ochi sau nas, câte un 

lătrat de câine, cotcodăcit de găină sau măcăit de raţă ce răzbăteau din curţile 

oamenilor,  câte un copil pe uliţă mânând un cârd de gâşte la păscut, câte un car 

tras de bivoli mergând sau venind de la câmp…. Nimic n-a fost în stare să-i 

atragă atenţia!  A creat nedumerire trecând pe lângă oameni fără să dea bineţe, 

trecând pe lângă biserică fără să-şi facă cruce şi, mai ales,  trecând pe lângă casa 

Hatului unde, ca de obicei, l-au lătrat şi s-au luat după el câini acestuia. Îi era 

fiică de ei de când îl muşcase unul pe când era copil, motiv pentru care trecea 

totdeauna cu temă pe acolo. De data aceasta, nu i-a băgat în seamă şi nu s-a 

întâmplat nimic.  

Pe tot drumul  până acasă, n-a fost în stare să se gândească la nimic altceva 

decât că e un ratat. Ratatule! Ratatule! Ratatule!... nu continua el să se 

apostrofeze. Niciodată până atunci nu primise de la viaţă o lovitură atât de crudă 

ca cea pe care tocmai  i-o anunţase misiva primită. Îi era ciudă pe el însuşi, era 

supărat pe viaţă, dar, mai ales, îi era o cumplită ruşine, care creştea în 

intensitate pe măsură ce se apropia de casă. 

Sursa:MECANICII’61, An 14, #140, martie 2018 EE                                            Mirel VANCA 

Roman foileton 

         

                                                     Episodul 1          

Nu te lăsa! 
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De cum a intrat în curtea bunicului, unde locuia acum şi familia lui, i-a ieşit 

bucuroasă în întâmpinare mama sa, convinsă că vine cu o veste bună. I-a pierit 

însă  buna dispoziţie de cum i-a văzut expresia încruntată de pe faţă. L-a întrebat 

cu teamă: 

- A sosit înştiinţarea? 

- A sosit, a răspuns el, intrând în bucătărie şi punând pe masă cartea 

poştală.  

Mama, tatăl, bunicul şi sora sa, care erau toţi acolo, aşteptându-l, s-au grăbit să 

vadă ce scrie pe ea. Au citit: 

Prin prezenta vă facem cunoscut că la examenul de admitere aţi fost declarat 

neadmis. 

Cornel s-a aşezat în vechiul fotoliu rămas de la bunica lui, şi-a sprijinit coatele pe 

genunchi şi şi-a cufundat faţa în palme, nevrând  să mai dea ochi cu ceilalţi. 

Câtva timp nimeni n-a rupt tăcerea. Apoi, au vorbit pe rând toţi cei mari, toţi de 

profesie dascăli, care aveau totdeauna la îndemână nişte sfaturi, mai mult sau 

mai puţin convenţionale, pentru a alina suferinţe şi mângâia pe cei necăjiţi. Iată 

ce au fost în stare să-i spună:   

Mama: „Nu-i nimic, bine că eşti sănătos. Trece ea şi asta.”  

Tata:  „ O să te pregăteşti mai bine şi la anul o să reuşeşti sigur. Ai toată viaţa 

înainte.” 

Bunicul, pensionar, le uitase pe alea convenţionale: „ Capul sus nepoate! Ce 

dracu? Bărbat eşti tu? Muşcă-ţi pumnii şi ia-o de la capăt! Mergi pe drumul tău! 

Nu te lăsa! 

„ De la care capăt? Care drum?”, ar fi vrut să-l întrebe Cornel. Maria, sora lui, n-a 

zis nimic. S-a aşezat pe jos lângă el şi i-a  îmbrăţişat genunchii, ţinându-l aşa 

până când, sătul de sfaturi şi îndemnuri, a dat-o uşor la o parte, s-a ridicat din 

fotoliu, s-a dus în  camera lui, s-a trântit pe pat şi a început să plângă. Pe mama, 

care a venit după el, a rugat-o frumos să-l lase singur. 

Câtva timp, prin minte i-au trecut tot felul de gânduri răzleţe, învârtindu-se toate 

în jurul lui „Sunt un ratat!” Când s-a mai liniştit a început să-şi analizeze 

insuccesul. 

 A dat examen de admitere la Institutul Politehnic din Bucureşti. La Şcoala 

Tehnică  din Cluj, pe care o absolvise, făcuse în primul şi al doilea an de studii, 

toate materiile din care a dat examenul. A încercat să le recapituleze în intervalul 

dintre terminarea anului şcolar şi examenul de admitere. N-a reuşit s-o facă 

foarte bine. Cu toate astea ar fi trebuit să ia examenul acela dacă n-ar fi 

intervenit incidentul de la proba scrisă la matematică. Ce s-a întâmplat? 

 A intrat la examen cu vezica urinară plină, negăsind o toaletă unde să se 

uşureze înainte de a fi invitaţi să intre în sală. După ce li s-au dat subiectele, 

simţindu-se foarte puternic presat de băşica plină, a cerut voie să iasă afară. I s-a 

spus că dacă părăseşte sala, nu mai are voie să revină. A rămas şi, chircit în 

bancă, cu faţa schimonosită de efortul de-a nu face pe el, s-a grăbit să termine 

lucrarea. N-a rezistat  până la sfârşit. Ultimul exerciţiu n-a mai fost în stare să-l 

înceapă  şi nici n-a putut fi vorba să revadă ce făcuse la celelalte.  A predat 
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lucrarea, a ieşit afară şi a intrat repede în toaleta, care, a observat abia atunci, 

era nu departe de sala din care tocmai ieşise. A luat proba scrisă dar, cu 

siguranţă, cu o notă mică, care a fost decisivă pentru media finală, insuficientă 

ca să fie admis în condiţiile unei concurenţe  mari. „De ce dracu dacă n-am găsit 

buda nu m-am pişat pe un perete sau pe un copac din curte înainte de a intra în 

sală sau chiar pe mine după ce am intrat? Am fost un tâmpit!”, a fost concluzia la 

care a ajuns, în sfârşit, în mod cât se poate de justificat. 

Dar, de ce era aşa disperat? De ce îi era atât de ruşine? Pentru că, în toţi anii de 

şcoală de până atunci fusese premiant şi nici el şi nimeni din cei    ce-l cunoşteau 

nu şi-ar fi put închipui că ar fi putut rata vreodată un examen sau altceva în 

viaţă. E cumplit când ţi se întâmplă aşa ceva fără să fii câtuşi de puţin pregătit! 

Acolo, în pat, s-a mai gândit şi la faptul că va urma să plece în producţie şi că 

timp de trei ani de zile nu va mai avea voie să dea un alt examen de admitere în 

învăţământul superior. „O să mă tâmpesc de tot!”, era teama care începuse  să-l 

macine. Faptul că era repartizat la cea mai mare uzină din Bucureşti,  despre 

care aflase de la un văr al său, fost salariat al ei, că „este cireaşa de pe tortul  

industriei constructoare de maşini româneşti”, îl consola într-o oarecare măsură. 

Va ajunge în Capitală, şi acolo, vrând nevrând, se gândea el, va trebui să înghită 

şi oarece cultură, deoarece îi centru cultural al ţării şi locul unde umblă câinii cu 

ea în coadă. „Riscul să mă tâmpesc mai rău, e totuşi destul de mic”, a început el 

să spere. Ajuns la această concluzie, uşor liniştitoare, a adormit. Somnul însă nu 

i-a fost nici pe departe liniştit. Abia a aţipit şi a visat că era în curtea Institutului 

Politehnic din Bucureşti în aşteptarea intrării în sală pentru proba scrisă la 

matematică. Simţea nevoia urgentă să se uşureze. „De data asta o s-o fac” era 

hotărât el, conştient că prima dată ratase. A întrebat pe cineva unde-i WC-ul, i s-

a arătat, s-a dus repede acolo, şi s-a trezit în faţa unei înghesuieli de nedescris: o 

mulţime de alţi tineri aşteptau să intre în una dintre cele două cabine, în acelaşi 

scop pentru care venise şi el acolo. Nu erau pisoare! A ieşit repede, hotărât să 

găsească un loc dosnic unde să îşi rezolve problema. A intrat în spatele primei 

clădiri. Acolo, un găligan înghesuia o fată într-un perete. Când a apărut el, tipul 

i-a făcut semn să se uşchească. A plecat şi a intrat într-un boschet izolat, de 

lângă gardul care împrejmuia instituţia. Acolo nu era loc: un tânăr,  sta  pe vine, 

cu fundul gol, în plin efort al „facerii”. Prin apropiere nu era nici un copac. În 

disperare de cauză, s-a hotărât să ude peretele uneia dintre clădiri, aşa, în văzul 

lumii. N-a apucat să se descheie la prohab, când cineva  l-a bătut pe umăr: „Nu-i 

voie!”, i-a spus cu o voce care nu admitea replică. Disperat, s-a întors de unde 

plecase, de teamă să nu rateze intrarea în sală. Acolo nu mai era nimeni. Se 

intrase deja. A încercat uşa de la intrare. Era închisă. A bătut cu pumnii în ea. 

Degeaba. Ori nu l-au auzit, ori n-au vrut să-i deschidă. A continuat să bată şi să 

strige, din toate puterile: „Deschideţi!”. 

 În momentul acela   s-a trezit. Visuri de genul acesta avea să-l chinuiască în 

mod constant în viitor. 

(Va urma) 
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Manipularea pentru toți sau Fereastra Overton 

Cred că am pomenit de mai multe ori un banc despre homosexualitate, dar 

îndrăznesc să-l mai repet. 

Un bătrân, abia ținându-se pe picioare, vine grăbit la serviciul pașapoarte. 

– Vreau pașaport în regim de urgență, ca să plec cât mai repede din țară. 

– Păi n-aveți nevoie de pașaport în Europa. 

– Europa e prea aproape… vreau să mă duc la capătul lumii. 

– Da’ de ce? 

– Nu sunt de acord cu politica față de homosexuali! 

– Cum așa? 

– Pe vremea lui Antonescu îi împușcau. Gheorghiu-Dej îi băga la pușcărie. 

Ceaușescu îi închidea la balamuc. Acum, după revoluție, i-au lăsat în pace și le-

au dat drepturi. 

– Și-atunci? 

– Mi-e teamă să nu devină OBLIGATORIU… 

 

Nu o dată mi-a trecut prin minte gândul că e PREA adevărat ca să nu aibă și un 

substrat teoretic. 

Zilele trecute l-am auzit pe celebrul regizor și actor rus Nikita Mihalkov, 

prezentând într-o emisiune, teoria FERESTREI OVERTON, considerată prototipul 

tehnologiei manipulării opiniei publice. Teorie care îmi confirma bănuiala despre 

substratul bancului de mai sus. 

Iată, în continuare, o traducere, cu unele adaptări pentru limba română. 

V-am promis să vă prezint tehnologia folosită pentru a face lumea să se 

obișnuiască cu ceea ce, în mod normal, e IMPOSIBIL să poată accepta. 

Tehnologia „sădirii” în conștiința umană a ceea ce, aparent, nu poate fi inclus. 

Din păcate… se poate. 

 Teorie despre..... 

Manipularea în 
     spaţiul public..... 
 

Sursa: MECANICII’61, An 14, # 140, martie 2014 EE                                     INTERNET 
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Se numește FEREASTRA OVERTON. 

Joseph P. Overton (1960-2003), prim vice-președinte al Centrului pentru Politici 

Publice (la Mackinac Center), a formulat această teorie, care i-a primit numele 

postum, în urma unei catastrofe aviatice. 

În conformitate cu FEREASTRA OVERTON, pentru fiecare idee sau problemă, în 

societate există o așa-numită fereastră de oportunități. În cadrul acestei ferestre, 

ideea poate (sau nu) să fie discutată pe larg, susținută deschis, promovată, se 

poate încerca legalizarea ei. Fereastra e mutată, schimbând paleta posibilităților 

de la o fază de NECONCEPUT, complet străină moralei publice, total respinsă, 

până la faza de POLITICĂ CURENTĂ, care e deja discutată pe larg și adoptată de 

conștiința populară și susținută prin lege. 

Nu e o spălare a creierului ca atare, ci o acțiune mult mai subtilă… 

Să abordăm ceva cu totul de neînchipuit. 

Să ne imaginăm, de exemplu, legalizarea canibalismului, dreptul oamenilor de a 

se mânca reciproc. Destul de dur, nu? 

E evident că în prezent, în 2014, nu e posibilă desfășurarea unei propagande pro-

canibalism, deoarece societatea ar exploda. Asta înseamnă că problema legalizării 

canibalismului se află la stadiul de oportunitate ZERO a ferestrei. 

Acum vom simula modul în care ideea de NECONCEPUT va fi implementată, 

trecând prin toate etapele ferestrei de oportunități. 

Astfel, subiectul va deveni nu doar acceptabil, ci chiar obligatoriu. 

Tema canibalismului e încă dezgustătoare și absolut inacceptabilă în societate. A 

discuta acest subiect în presă sau într-o companie decentă e indezirabil. Ca 

atare, prima mișcare a FERESTREI OVERTON e mutarea subiectului canibalism 

din domeniul de NECONCEPUT în cel RADICAL. 

Ne bucurăm de libertatea de exprimare, nu-i așa? Avem democrație… De ce să nu 

vorbim despre canibalism? Oamenii de știință, în principiu, au dreptul să 

vorbească despre orice – pentru ei nu există subiecte interzise, ei trebuie să 

studieze toate temele. Și dacă așa stau lucrurile, atunci putem organiza un 

simpozion etnologic cu tema „Ritualuri exotice ale triburilor din Polinezia”. Vom 

aborda istoria subiectului, îl vom introduce în circuitul științific și vom obține 

opinii autorizate despre canibalism. 

Putem, deci, discuta despre canibalism și rămâne, în același timp, în limitele 

respectabilității științifice. 

FEREASTRA OVERTON s-a mutat. A fost deja determinată revizuirea pozițiilor, 

asigurând astfel trecerea de la atitudinea intransigentă, de respingere, a 

societății, la o atitudine mai pozitivă. 
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Concomitent cu discuția pseudo-științifică, TREBUIE să apară undeva „Societatea 

Canibalilor Radicali”. Chiar dacă vor fi prezenți doar pe internet, „Canibalii 

Radicali” vor fi observați și menționați de toate mass-media relevante. 

Rezultatul primei mișcări a FERESTREI OVERTON: 

– tema inacceptabilă a fost introdusă în circulație, tabu-ul a fost „desacralizat”, a 

fost distrus caracterul univoc al problemei și s-au creat „tonuri de gri”. 

Următorul pas al FERESTREI OVERTON mută tema canibalismului din domeniul 

RADICAL în cel POSIBIL. În acest stadiu continuăm să cităm „oamenii de știință”. 

Nu ne putem permite respingerea cunoștințelor despre canibalism… Oricine ar 

refuza să discute această temă, ar trebui înfierat drept bigot și ipocrit. 

Condamnând bigotismul, trebuie să găsim un nume elegant canibalismului. 

Nu mai există canibalism! Acum se numește, de exemplu, „antropofagie”. Dar 

termenul în cauză va fi, curând, înlocuit din nou, considerând această definiție 

drept jignitoare. Scopul inventării noilor denumiri e devierea problemei de la 

esența ei, ruperea formei de conținut, privarea adversarilor ideologici de cuvânt. 

Canibalismul se transformă în „antropofagie” și apoi în „antropofilie”, la fel cum 

un criminal își schimbă numele și pașapoartele. 

În paralel cu jocul numelor, are loc crearea unui precedent de referință – istoric, 

mitologic, contemporan sau pur și simplu inventat, dar cel mai important – 

legitimant. 

Obiectivul principal al acestei etape, cel puțin parțial, e de a scoate mâncarea 

cărnii de om de sub incidența penalului. Eventual, prin găsirea unui exemplu în 

istorie. După ce a fost găsit precedentul legitim, apare posibilitatea de a muta 

FEREASTRA OVERTON din spațiul POSIBIL în domeniul RAȚIONAL. 

„Dorința de a mânca carne de om e înscrisă în genele omului și e, deci, naturală” 

„Uneori, să mănânci un om e necesar, există circumstanțe determinante” 

„Există oameni care doresc să fie mâncați” 

„Antropofilii au fost provocați” 

„Gustul fructului oprit e mereu dulce” 

„Omul are libertatea de a-și rezolva singur problemele” 

„Nu ascundeți informațiile, astfel ca fiecare să poată decide dacă e antropofag sau 

antropofil” 

„Are antropofilia aspecte negative? Există vreo dovadă?” 

ș.a.m.d. 
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(Observați cum decurge procesul și suprapuneți-l peste evenimentele pe care le-ați 

trăit în ultimii 30, 20 sau 10 ani…) 

În conștiința comunității se creează în mod artificial „câmpul de luptă” pentru 

această problemă. 

(Acum se trece de la RAȚIONAL la POPULAR.) 

În scopul popularizării temei canibalismului, ea trebuie să fie susținută de mesaje 

populare, „asezonată” cu personalități istorice și mitologice, și dacă e posibil, cu 

personalități media contemporane. Antropofilia pătrunde masiv la știri și în talk-

show-uri. Oamenii sunt mâncați în filme de largă distribuție, în versurile 

cântecelor și în clipuri video. 

Una din tehnicile folosite se numește „Uită-te în jur”: 

– „n-ați știut că unul dintre cei mai cunoscuți compozitori e …antropofil???” 

– „unul dintre cei mai celebri scenariști polonezi a fost toată viața antropofil, a fost 

chiar cercetat pentru asta. Unde e democrația?” 

– „câți au zăcut prin balamucuri?” 

– „câte milioane au fost deportați și li s-a retras cetățenia?” 

– „ce părere aveți despre clipul „Eat me baby” al lui Lady Gaga?” 😉 

Tema aflată în prelucrare se aduce în top și începe să fie reprodusă în mod 

autonom în mass-media, show-business și politică. 

Pentru justificarea subiectului, suporterii legalizării uzează de imaginea 

umanizată a criminalilor, creându-le o aparență pozitivă, prin intermediul 

argumentelor care bagatelizează faptele lor criminale. 

De exemplu: 

– „doar sunt oameni care creează… ce dacă au mâncat?” 

– „ei își iubesc sincer victimele – mănâncă, deci iubește” 

– „antropofilii sunt victime ei înșiși – viața i-a obligat, așa au fost educați” 

– etc., etc. 

Asta, pe de altă parte, e „sarea și piperul” manipulatorilor din talk-show-uri: 

– „Vă vom povesti despre o tragică poveste de dragoste – el voia s-o mănânce, iar 

ea dorea doar să fie mâncată. Cine suntem noi, să-i judecăm? Poate că asta e 

adevărata dragoste. Cine vă credeți, ca să vă opuneți iubirii?” 

Începe să vă „sune” cunoscut? 
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Trecerea la etapa a cincea se face atunci când tema s-a „încins” și se poate muta 

din categoria POPULARĂ în cea a POLITICii CURENTE. 

Începe pregătirea bazei legislative. Grupuri de lobby, aflate în preajma puterii, se 

consolidează și ies din umbră. Sunt publicate sondaje care, chipurile, confirmă 

marele procentaj al susținătorilor legalizării canibalismului. În conștiința publică 

se introduce o nouă dogmă – „interdicția interzicerii canibalismului”. E un simbol 

al liberalismului – toleranța ca o interdicție a interzicerii tabu-urilor, interzicerea 

prevenirii și corecțiilor abaterilor dăunătoare pentru societate. 

În timpul acestei ultime etape, societatea e deja „zdrobită”. 

Se adoptă legi care schimbă (distrug) normele existenței umane. Tema se 

„rostogolește” inevitabil către școli și grădinițe. Asta înseamnă că următoarele 

generații vor crește lipsite complet de șanse de supraviețuire. 

Așa s-a întâmplat și cu legalizarea pederastiei – acum „ei” pretind să fie numiți 

GAY. 

Acum, sub ochii noștri, Europa încearcă legalizarea incestului și a eutanasierii 

copiilor. 

FEREASTRA de oportunități descrisă de OVERTON se „mișcă” mai ușor într-o 

societate tolerantă. Într-o astfel de societate fără idealuri, nu există o delimitare 

clară între bine și rău. 

– Vreți să vorbiți despre faptul că mama dumneavoastră e o târâtură? 

– Vreți să publicați un articol despre asta? 

– Să cântați un cântec? 

– Să demonstrați, la urma urmei, că a fi târâtură e normal și chiar necesar? 

E exact tehnologia descrisă mai sus și se sprijină pe libertinaj. 

Dacă nu există tabu-uri, nu există nimic sacru. 

Există așa-numita libertate de exprimare, transformată în libertatea de 

dezumanizare. Sub ochii noștri se elimină ultimele obstacole ce protejează 

societatea de auto-distrugere. Acum, calea e deschisă. 

Crezi că nu vei reuși să schimbi nimic de unul singur? Ai perfectă dreptate. 

Singur, omul nu poate nimic… 

Dar, personal, ești obligat să rămâi Om. OMUL e capabil să găsească o soluție 

oricărei probleme. Și ceea ce nu vei putea de unul singur, vor reuși oamenii uniți 

de o idee comună. 

Uită-te în jur…
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-Culmea politetii: sa bati la usa si cand iesi afara.  

- Felicitari, domnule, faceti progrese. Terapia da 

rezultate. Asta numiti dumneavoastra progrese? 

Cu trei luni in urma eram Napoleon, iar acum un 

nimeni... 

- De ce alergi in jurul cazii? 

 Fiindca pe sampon scrie Wash & Go. 

-Un pacient, ranit la picior, primeste o reteta de 

picaturi de ochi. 

 Doctore, dar eu sunt ranit la picior! 

 Da, dar daca te uitai pe unde calci.. 

-Cercetătorii români au descoperit că nu si-au 

primit salariile de un an de zile... 

- Tatal tau nu te mai ajuta la teme? 

 Nu, doamna, notele Dvs. l-au jignit foarte tare.. 

- Ce mai e nou pe la scoala, fiule? Nimic. Mi-au 

prelungit contractul pentru clasa a IV-a. 

-Se intalnesc doi melci: 

E departe restaurantul?! 

 Nu, nu e departe. Faci stanga, mergi inainte, iar 

joi o iei la dreapta... 

-Masinile de spalat sunt rasiste... Am citit azi 

instructiunile: 

Spalati albele si coloratele separat. 

-Toate raurile curg in mare pentru un singur 

motiv: e mai jos ca ele... 

- Stii ca la bac a picat Eminescu ? 

Las' ca ia la toamna. 

-Profesoara a indreptat liniarul spre mine si a zis: 

La capatul acestui liniar se afla un idiot! 

... Iar eu am fost pedepsit, fiindca am intrebat la 

care capat.. 

-La medic. 

Schiopatati cand e umezeala in atmosfera? Nu, 

cand merg..." 

-In parc. 

Ce caine frumos ai! 

Mangaie-l, daca vrei.. 

Nu musca? 

Asta as vrea sa aflu si eu..." 

-D-le doctor, mi-am fracturat piciorul in doua 

locuri! 

Stii exact unde-s aceste locuri? 

Da. Sa nu mai mergi pe acolo. '' 

-Ministrul finantelor si ministrul economiei la un 

bar.Mai luam ceva? 

De la cine?.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La o petrecere: 

Nu ti-a fost rusine sa te duci de trei ori cu 

farfuria dupa mancare? 

Nu..fiindca de fiecare data spuneam ca este 

pentru tine.." 

-Napoleon avea o formula favorita pentru a-si 

exprima dispretul pentru cineva: 

E penultimul dintre oameni! 

Întrebat de ce penultimul, imparatul a răspuns: 

 Ca sa nu descurajez pe nimeni..." 

-A plecat trenul spre Cluj? 

 Da. De când? 

 De 3 minute. 

 A, ok.. n-am întarziat mult." 

-Un nebun a stropit niste bani cu otrava si i-a 

donat unui azil de batrani. 

Au murit 5 deputati, primarul si asistenta sa. 

Nici un batran nu a avut de suferit! 

-Când te uiţi cu un singur ochi la soacra ta? 

Când apeşi pe trăgaci. 

-Ce este recesiunea ? 

Recesiune este atunci cand vinul si femeile 

trebuie inlocuite cu apa si nevasta. 

-Vreau să merg la spovedanie. 

În 40 de ani am adunat atâtea păcate… 

Of, ce amintiri plăcute! 

-Dacă vreodată te simţi cumva *prost*, nu te 

duce la medic, oricum el nu are ce-ţi face… 

-Inspectorii de la ANAF au închis o grădină 

zoologică pentru că au găsit un leu în plus. 

- Un parlamentar devine subiectul unei anchete; 

respectivul "economisise" in numai trei ani peste 

cinci milioane de dolari. 

 Si? Si ceilalti parlamentari erau curiosi sa stie de 

ce numai atata 

- Letiția, fumezi? De când? Din seara aceea de 

pomină, cand soțul meu s-a întors mai devreme 

din delegație și a găsit în scrumieră un muc de 

țigară. 

-Fiecare bărbat de succes are în spatele lui o 

femeie. Dacă succesul continuă, mai apar şi altele. 

- Ai riduri, piele uscată? 

Calmează-te! O sticlă de vodcă, dăruită soţului, îţi 

va reîntoarce foarte repede prospeţimea şi 

frumuseţea din trecut! 

 

 

 

Bancuri 
Sursa: MECANICII’61, An 14, # 140, martie 2018 EE                                   INTERNET 
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