
 
 

 
 

 

 

                     
                                                                                                                                                             

                                             
 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                 
 
 

                                                                                  
Anul 6, #10,  octombrie  2010 ♦ Serie nouă ♦ Apare  în  fiecare  ultimă  Joi  a  lunii 

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 

MECANICĂ” 

O nouă şi 
continuă 

PROVOCARE! 

  CITEŞTE   >> 

Editorial  

 
Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 10, octombrie 2010                                                                            Scris de Adrian POPA 

           
           Editorialul colegului Nae Enescu din numărul trecut reprezenta şi 
reprezintă o provocare pentru Mecanicii’61. În primul rând, prin semnalarea 

începutului de an universitar 2010-2011, care nostalgicilor puşi pe sărbătorit 
orice eveniment, le oferea ocazia să-şi amintească faptul că în urma cu exact 50 
de ani, păşeam în amfiteatre pentru ultimul an de facultate. O, tempora...! 

          Dar asta se constituie şi într-un semnal: se apropie Agapa „50” 
(„L”).Doamne, câte sunt de făcut! În primul rând stabilirea datei festinului. O fi în 

vară? O fi în toamna? De dorit ar fi ca data să se stabilească în urma unei 
consultări cât mai largi. O decizie majoritară ar conduce la o participare cât mai 
aproape de cea dorită ca record pentru o aniversare atât de rotundă (căci 

următoarea, şi mai rotundă, ar fi Agapa „C”-100 de ani, pe care n-o mai apucă 
nici recordmenii Guiness Book la longevitate, presupunând că or fi şi unii din 

promoţia noastră printre ei). 
 Asta impune o anchetă urgentă, bine gândită ca formularistică (cu variante 
de opţiune), care să permită o decizie fundamentată statistic.Şi dacă vom stabili 

data agapei, e necesar de creionat un program de pregătire, de organizare a 
acesteia. În parte, s-a stabilit cândva un crochiu de astfel de program, dar fară 
precizarea responsabilităţilor (care este imperios a fi benevol acceptate) şi unor 

termene limită (depăşirea cărora însemnând compromiterea acţiunii). 
 La modul unanim am acceptat ca o a treia ediţie (volum complementar) al 

Monografiei Promotiei 1961 Mecanica este indispensabilă la respectiva agapă. 
Se ştie cine a fost însărcinat cu redactarea ei, dar asigurarea tipăririi (costuri şi 
pregătirea materialului pre-print pâna la prezentarea machetei la tipografie) în 

grija cui cade? 
 Întâlnirile noastre lunare au devenit tot mai joviale (categoric, placute), dar 

parcă am uitat că - prin statut – ne-am înhămat la o treabă mai serioasă: să 
adunăm – pe cât posibil – cât mai mulţi dintre absolvenţii promoţiei 1961 ai 
facultăţii de Mecanică – I.P.B. în jurul Asociaţiei noastre, constituită cu oarece 

osteneală, cu împliniri remarcate chiar de mulţi din afara cercului nostru de 
colegi. Dacă nu o facem măcar acum, la 50 de ani de la absolvire, când s-o mai 
facem?! 

       Nu am avansat decât o temă de meditaţie. 

       Nu uitaţi: trebuie gândit şi acţionat rapid!  

VINE, VINE....2011 ! 
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Întâlniri colegiale 

 
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 10, octombrie 2010                                                 Scris de Radu GRUIA 
 
         30 septembrie ! Ultima joi dar şi ultima zi a lunii ! Chestie care se întâmplă mai 

rar ! Dacă luăm în considerare şi pauza de două luni, rezultă că pot  afirma, fără 
nici-o grijă, că trupa s-a „prezentat” pentru stagiunea 2010-11, cu aplomb şi apetit 

pentru spectacolele care urmează. Ei bine, mă credeţi sau nu, asta se putea „citi” 
pe chipurile participanţilor. Al căror număr s-a „căţărat” pe abruptul unui pisc 
considerabil mai înalt decât cele ale întâlnirilor curente ! ( vezi distribuţia ). 

      Categoric, de la bun început, dominanta expresiei reflectate de chipurile celor 
care soseau „pe scenă”, ca  raza unui far de coastă, a fost bucuria dublată de 

curiozitate: ce-aţi mai făcut fraţilor? Nu ne-am văzut de mai bine de 3 luni !  
Oricum, în afara participanţilor „consacraţi” – prezenţi in corpore, au apărut mai 
multe personaje a căror prezenţă constitue, uneori, un adevărat eveniment. În 

categorie pot să-i încadrez fără teamă că greşesc pe Sile Aleşincu, newyorkezul 
daco-român şi pe Dorel Miron, care cercetător fiind, a schimbat domeniul de 
specializare: tehnologiile la cald contra celei de tip globe-trotter. 

     Atmosferă antrenantă, destinsă. Tipul de spectacol „Made by Our Selves”, oferă 
actorilor libertate deplină de acţiune; nimic nu este premeditat, proiectat sau 

prevăzut. Un singur comandament: fantezia creativă a interpreţilor ! Treabă la care 
profesioniştii probabil că nu îndrăznesc decât să viseze. De, scena lor este un 
spaţiu riguros, disciplinat, dominat fără cruţare de autori, regizori, scenografi, 

directori, sponsori, oameni influenţi, critici sau mai ştiu eu cine şi câţi ! In timp ce 
noi facem exact ce vrem şi credem că merită, după cum ne „taie capul”, pe unii mai 

mult, pe alţii mai puţin..Mă rog, este advărat că recompensa diferă: ei primesc 
aplauze, recunoaştere publică  şi premii, iar noi ne alegem  cu... satisfacţia timpu-
lui plăcut petrecut împreună ! Şi asta înseamnă mult, chiar foarte mult ! Dacă mă 

gîndesc la semnificaţia profundă a cuvântului, dau în bâlbâială!  
     Apoi, ca de fiecare dată, spectacolul a invocat protecţia muzei Clio,  personaj 

mitic, veselul înger-gardian al comediei ! S-a toastat, s-au pronunţat discursuri,  
( „însărcinatul cu afaceri ...verbale” fiind, ca de obicei, Vicontele de Călugăreni), Riri 
şi-a adus aminte de şotiile din adolescenţă, Sile a ţinut să demonstreze  bucuria  

recunoaşterii, cam sgomotoase, a fiecărui personaj prezent, Calypso a făcut turul 
tuturor „atelierelor de lucru” (adică al meselor) pentru a schimba „ o vorbă şi-o 
duşcă” cu toată lumea, ( declarându-se „fundamentalist” în materie de egalitate de 

şanse), întreaga asistenţă a  sporovăit pe săturate iar Nae şi cu mine am făcut o 
droaie de poze! Numai timpul, ca un nesimţit, a trecut la fel de repede ca de fiecare 

dată !  Al dracului !  Mie nu-mi mai rămâne decât să trec la distribuţie şi la afişul 
de spectacol, iar ţie cititorule să vezi dacă au mai îmbătrânit actorii! (Durring 
summer time!)  Şi-au interpretat propriul personaj, actorii: 

 
- Adelina BONE, Lena CIOCÂLTEA, Coca DUMITRU, Adriana DUMITRESCU, Corina 
FIRUŢĂ, Gabi GHEORGHE, Ileana GRUIA, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, Mari-
lena POPESCU, Mihaela TIHAN  
 
- Sile ALEŞINCU, Stănel BONE, Florian DRĂGĂNESCU, Constantin (Calypso) 
DUMITRU, Emil DUMITRESCU, Nae ENESCU, Vali (Jorj) GHEORGHE, Marian 
GRĂDIŞTEANU, Radu (Gulie) GRUIA, Dorel MIRON, Riri POP, Adrian POPA, Victor 
POPESCU, Radu STOIAN, Dan ŞTEFĂNESCU, Mirel VANCA, Mircea (Spicika) ZAINEA. 
      
    

JOI....... 



     Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”3 

 
 
                                                                                                                                                                          
                                                                                           
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
            
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



                         
                                    MECANICII ’61 POLIBUC 10, octombrie   2010 

 

 

4 

 



 

     Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”5 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



                         
                                    MECANICII ’61 POLIBUC 10, octombrie   2010 

 

 

6 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

     Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”7 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



                         
                                    MECANICII ’61 POLIBUC 10, octombrie   2010 

 

 

8 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

     Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”9 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                        
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



                         
                                    MECANICII ’61 POLIBUC 10, octombrie   2010 

 

 

10 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

     Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”11 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



                         
                                    MECANICII ’61 POLIBUC 10, octombrie   2010 

 

 

12 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

     Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”13 

 
Carte                                 Dr. Mihai VINEREANU 

RĂDĂCINILE NOSTRATICE 
ALE LIMBII ROMÂNE 

Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 10, octombrie 2010                                     Scris de Corina FIRUŢĂ 
 
In anul 1994 a apărut  o importantă lucrare lingvistică, Macrofamilia 

Nostratica cu subtitlul Un  Studiu Despre Înrudirea Lingvistică Îndepărtată de Allan 

R. Bomhard şi John C. Kerns, în care autorii se referă la faptul că familia Indo-

Europeană nu este o familie de limbi 

izolată, ci este înrudită cu alte familii de limbi. 
Problema nu era nouă. Vladimir M. Illič-Svityč şi Aaron Dolgopolsky, care la 

început au lucrat independent apoi împreună, aleseseră denumirea de nostratică de 
la latinescul ”nostrās” (ai noştri), după o propunere din 1903 a lui Holgar Pedersen.  

Bomhard plasează limba nostratică la 15000 î.Hr (deci 17000 de ani în 

urmă), deşi spune că nu s-ar mira dacă distanţa în timp ar fi mult mai mare.  
Vladimir M. Illič-Svityč, într-un articol publicat în 1965, prezintă 607 posibile 

rădăcini nostratice, dar în dicţionarul său postum apar doar 378. Bomhard citează 
25.000 de forme lexicale (cuvinte) din limbile nostratice pentru a reconstitui 601 
rădăcini.  

 Ca metodologie, la început, fondatorii lingvisticii comparative indo-europene 
au dat mare importanţă aspectelor gramaticale şi prea puţin fonologiei şi 
vocaburalui. Pedersen (1931, pg.  245) arată că au procedat aşa, întrucât nu 

existau atunci metode comparative de fonologie şi lexic. Joseph Greenberg în al sau 
”Eassays in Linguistics” (1957) susţine că singura modalitate de a găsi înrudire 

genetică între limbi este compararea limbilor respective sub diverse aspecte - un 
factor deosebit de important fiind asemănarea semantică a formelor lexicale.  
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 Cartea la care lucrez este, de fapt, o lucrare de cercetare aplicată pentru 
limba romană, faţă de rădăcinile din lucrarea lui Allan R. Bomhard şi John C. 
Kerns. Ca urmare, nu se va mai putea menţiona in DEX ”cuvinte cu origine 

necunoscută” sau luate de pe la vecinii care s-au aşezat pe-aici multe, multe secole 
mai tarziu, pentru cuvinte ca: ceafă, cocor, deal, întuneric, stuf, zeamă şi alte cca 
350 de cuvinte, ci ”cuvinte cu origine nostratică”.  

 Concluziile mele vor fi prezentate sub forma unui dicţionar. Ceea ce doresc să 
demonstrez astfel, este vechimea considerabilă a limbii române şi ca atare, a 

existenţei strămoşilor noştri pe acest teritoriu.  
Cartea va apare la editura ALCOR EDIMPEX (www.editura-alcor.ro) în versiune 
română şi engleză, în luna noiembrie a.c. 

 
        
NR. În legătură şi cu evenimentul editorial care va avea loc luna viitoare, la Editura ALCOR 
a fost primit, sub semnătura Domnului Geo STROE, Preşedintele Academiei Dacoromâne, 

materialul prezentat în continuare.  

Avînd în vedere caracterul său insolit, conţinutul, importanţa şi specificitatea informaţiei 

din cuprins, la propunerea colegei Corina Firuţă, redacţia a decis să-l reproducă integral în 

prezentul număr al revistei. 
S-a procedat şi la introducerea unui „Glosar” conţinând definiţiile unor termeni mai puţin 

cunoscuţi. 

 

 

         Din cauza conceptului ce etichetează româna ca pe o clonă a romanilor 
imperiali, suntem în situaţia că "nu avem cuvinte româneşti de niciun fel în 

dicţionar", adică nu avem o identitate naţională, distinctă lingvistic şi nu 
putem demonstra nici măcar originea românească a unui produs oarecare, 
„graţie” unor lingvişti neperformanţi şi inconştienţi care ne-au dezmoştenit, 

făcându-ne  ba resturi de Imperiu roman, ba resturi de ruşi, de turci, de 
maghiari, de greci, de albanezi, doar neam de rumâni băştinaşi nu. 

Cu toate cotropirile vremelnice şi parcelare, pe care le-au cunoscut geto-dacii 

dintr-o provincie istorică sau alta, poporul autohton în Bazinul Dunării de Jos nu a 
fost stâpânit niciodată de cineva în totalitate şi şi-a continuat limba şi existenţa sa 

neîntrerupt. 
Denumirea lui a cunoscut doar sinonime pentru RUMÂN, localnicul râurilor. 

Conceptul etimologic român este profund eronat, ca dovadă  măslinele de la 

Roma au etimon rusesc, apa latină opăreşte pe ruseşte, aratul latin plugăreşte în 
rusă un ogor rus, ninge pe latineşte o zăpadă rusă, românii au o casă latină cu 
streaşină şi ziduri ruseşti, din cărămizi greceşti, ei scriu latineşte şi citesc ruseşte.  

Cuvintele noastre sunt însă în primul rând româneşti şi abia mai apoi sunt 
ariene vedice, indo-europene, greceşti, romane şi germano-slave.  

Greaca, latina şi germano-slava s-au născut direct din rumână.  
Până în prezent nu există nici un argument valid după care să decidem cine 

din cine se trage, decât faptul că România este spaţiul de antropogeneză 

europeană, inima vechii civilizaţii europene şi că românii au o limbă ancestrală, din 
neolitic, rumâna onomatopeică, cea care a generat limbajul morfemelor, descifrabil 

în vorbirea curentă, contemporană.  
          Româna este de sorginte autohtonă. 
          Românii şi-au construit singuri cuvintele într-un mod particular, specific. 

          Graiul românesc cuprinde cea mai veche “latină” şi cea mai veche “slavonă”, 
înainte de a exista Roma şi migraţiile slavilor.Limba românilor este ancestrală şi 
începe cu sunetele din natură, ce alcătuiesc un fond de peste 350 de onomatopee şi 

de peste 350 de cuvinte primare cu compunere onomatopeică, din care derivă alte 
peste 1500 înţelese numai de către ei, precum, poc, hurduc, a pocni, a hurduca. 

http://www.editura-alcor.ro/
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          Româna Onomatopeică, precede epoca neolitică şi stă la originea sistemului 

european de comunicare sonoră, axat pe limbajul morfemelor româneşti. 
          Bazinul Dunării de Jos este locul primului neolitic european, care nu poate fi 
conceput fără o limbă conţinând toţi termenii definind cuceririle experienţei umane 

ale epocii. Aceştia persistă până în zilele noastre, cu ajustări eufonice în simfonia 
limbilor moderne, precum: 

GREBLA apucă (GREB, în engleză), ZGÂMBOI (BOI, în engleză), GARDUL apără, 
păstrează (GARDĂ, GUARD, GARDE, în franceză), GURA mânâncă (ÎN-GUR-GÎT-
EAZĂ, ingurgitează, este GUR-MAN-dă, REGURGITEAZĂ, în franceză), BĂIAT (BET, 

în punjabi), SEACĂ (SOCA, în punjabi), JUNE (JUAN, în punjabi), PANDUR 
(PANDERU, în punjabi), NUNTĂ (NEUNDA, în punjabi), MĂLĂIeţ, MăMĂLIgă, MĂLAI 
(MALAI, pastă, în punjabi), etc. 

           Aici este sediul primului popor de agricultori din Europa, care nu a 
abandonat niciodată România, păstrând, de aproximativ 10.000 de ani, „o limbă 

unitară”, pe un teritoriu vast, ramificată din Pirinei până în Punjabi, prin cei care 
au emigrat, încă din preistorie, pe căile urmate de această civilizaţie, ce se ştie că în 
Europa a plecat iniţial de la est spre vest şi nu invers, iar în Siberia şi India dinspre 

Europa spre Asia, nu invers. 
            Onomatopeea „genuină”, cu sunetul Î, Â, păstrată numai în limba română, 

este cea care a condus la un sistem de comunicare numit limbajul morfemelor 
stem, un tipar specific al cuvintelor româneşti, indiferent de etimoanele presupuse. 
            Morfemele stem româneşti compun sonor şi semantic multe noţiuni 

europene. Fiecare cuvânt românesc, prin aglutinarea de morfeme stem, un fel de 
rădăcini de cuvânt, produce o descriere metaforică a noţiunii, copiată de "străini", 
cu mici deformări sonore. 

          Cuvintele româneşti sunt scrise în diverse variante ale sanscritei, cu 
aproximativ 1000 de ani înainte de a fi scrisă greaca sau latina, pentru că atât 

iranienii sciţi, cât şi hinduşii vedici, sunt plecaţi din „România”. 
           La rândul lor, atât grecii, cât şi romanii, au plecat tot dintre „români”, 
pentru că „România” este un mare centru de antropogeneză europeană, dinainte şi 

de după glaciaţiunea Wűrm, aspect argumentat şi de "românul" de 42.000 de ani 
din Peştera cu oase din Banat, primul european de tip contemporan. 
           Se cunosc doar două arealuri de vieţuire umană în timpul glaciaţiunii 

Wűrm* şi anume unul vestic din Pirinei plus Grimaldi şi altul în Carpaţi.  

           Cel vestic a dispărut fără urmă în contemporaneitate, rămânând doar cel 
din Carpaţi, ca depozitar al întregului bagaj genetic şi lingvistic european, 

ce se ştie că a fost refăcut din Bazinul Inferior al Dunării.  

           Româna produce impresia unei limbi „de strânsură”, pentru că, lexemele ei 
se găsesc, mai mult sau mai puţin stâlcite, în toate limbile europene, dând această 

falsă percepţie, dar compunerea metaforică a lor se menţine doar în dulcele grai 
românesc, care a precedat sanscrita.  

Un exemplu extrem de ilustrativ este cuvântul NOAPTE. 
O simplă schimbare a lui P în C duce de la latinescul românesc NOAPTE la 
sanscritul „NOACTA”, din care derivă NACT, în germană, NOX, NOCTIS în latină, 

NOCI în rusă, NAIT în engleză, NUI în franceză, copii sonore ale lui NOAPTE, sau 
dacă vreţi NACTA. Pe cuvântul NOAPTE eu disting o însumare de morfeme stem ce 
pot descrie două înţelesuri metaforice ale conceptului noţiunii de NOAPTE, în 

română: 
1.-noaptea întrerupe ziua şi 2.-noaptea se repetă periodic. 

1.-Fiecare noapte este o (NOUĂ) ru-PTU-ră a zilei. 
2.-Fiecare NOAP-te este un fenomen periodic, precum NĂP-ârlitul sau recolta de 
NAP-i. Morfemul stem N*P exprimă periodicitatea fenomenului de NĂP-ârlire, 

periodicitatea recoltării NAP-ilor, inclusiv periodicitatea apariţiei soarelui şi zilei, el, 
NAP,  fiind numele "luminii periodice",  SOARE, ZIUĂ, pe teritoriul vecin Ungaria, 
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de origine necunoscută, absent în ugro-finică, dar prezent ca "NAP-te", în România. 
T*(D*) este un morfem stem, codificat, „foc, lumină”=TĂ-ciune, s-TE-le (S-vezi-DA, 
în rusă), ar-DE, * fiind un simbol ce înlocuieşte în morfem sunetul vocalic, format 

chiar şi de un triftong, producând o codificare a morfemelor comune cu două sau 
cu mai multe cuvinte din acelaşi domeniu ori sferă semantică. 
N*P+T*=periodicitate N*P a luminii T*= NOAP+TE. Pe copiile cuvântului noapte nu 

puteţi grefa niciun fel de concept metaforic al noţiunii de noapte. 
Morfemele stem sunt rădăcini de cuvânt, codificate: o rădăcină NOA şi o rădăcină 

PTE=NOA+PTE; NOA derivă din cuvântul NOU şi PTE din cuvântul ru-PTU-ră.  
NOU este NAI, în germană, NUOVO, în latină, NOVAIA, în rusă, "NIU" în engleză, 
"NUVEL", în franceză şi NAU în masa-getă.  

Ni se spune că NOU am învăţat de la Impăratul Traian, dar ruşii de unde au învăţat 
NOVAIA (nou)? NOU este acreditat ca etimon latin, dar el există şi la masageţii din 

Punjabi. El face parte din limbajul colocvial şi nu avea cum să ajungă la ruşi, fără 
un contact direct cu romanii, de cel putin 165 de ani, ca la noi, aspect ce lipseşte 
din istorie. Ei sunt amplasaţi pe fostele teritorii Daco-Getice recunoscute ca atare 

de către istorici, iar Daco-Geţii sunt strămoşii oficiali ai românilor.  
Ru-PTU-ră e RU-PTU-RE, în franceză, RU-MPERE, în latină (a deschide, cu efort, 
drum de trecere), RU-HNUTI, în rusă, B-RO-KEN, în engleză şi germană.  

Toate conţin morfemul R*-, de fapt o onomatopee ce asociază sunetul onomatopeic 
RRU  fenomenului fizic al ruperii unui lemn, dar numai cuvintele românilor şi 

francezilor conţin morfemul PT*-, ce exprimă îndepărtarea de ceva, cu apropierea 
concomitentă de altceva, descrierea metaforică, a vizualizării imaginii fenomenului 
însuşi de ruptură.  

A RUPE este un cuvânt din limbajul colocvial românesc şi nu a fost importat din 
Franţa de către paşoptiştii români pentru a compune cuvântul NOA-PTE.  

În română există morfemul stem N* = "înnoire" = NA-şte-re, NOU.  
În română există morfemul stem PT* = apropiere - înepărtare = pie-PTĂ- na-re, ru-
PTU-ră, a se în-dre-PTA. N*+PT*=metafora NOA+PTE. 

Cum de nu am învăţat de la romanii împăratului Traian cuvinte prin care se 
descriu aspecte specifice civilizaţiei Romei de atunci, precum SUTĂ, CĂRĂMIDĂ, 
ZID, CLĂDIRE, POD, DRUM, MĂSLINE , fără etimon latin şi am “învăţat” APĂ, AER, 

SOARE, cu etimon latin, pentru elemente ale naturii, pe care nu le-au adus ostaşii 
lui, spre deosebire de LEGIUNI, COHORTE cu CENTURIONI, CASTRE, URBE, 

MUNICIPIUM, VICUS, ARENE, făcute de ei, la noi, dar absente în româna 
colocvială. Aspectul contravine unei logici elementare.  “Latina” românilor, cu APĂ, 
AER, SOARE, ELEMENTE ALE NATURII, etc, este mai veche decât Roma însăşi şi 

este scrisă în Vedele Indiei.  
Românescul SUTĂ este atestat în sanscrită cu 1000 de ani înainte de latinescul 

roman CENTUM (SEnTUm), ca şi latinul românesc SOARE, înainte de latinescul 
Romei SOL, -lis.  
Schimbarea lui P în C duce nu numai de la românescul NOAPTE la indo-

europeanul "primar" "NACTA", dar şi de la românescul latin APA la latinescul Romei 
"ACUA", de la românescul latin PATRU la latinescul Romei "CATRO", precum şi la  
rusescul CETÂRE. 

          Românii de rând nu ştiu că prima agricultură europeană, prima ceramică 
(după glaciaţiunea Wűrm), prima ceramică pictată, prima reţea de apă şi canalizare, 

primele oraşe sistematizate şi prima scriere, au apărut în „România”.  
           Ei nu ştiu nimic despre strămoşii lor Masa-Geţi ori Sciţi şi nici că strămoşii 
lor Iler-Geţi, Indi-Geţi şi Apii, au existat în Spania, înainte ca romanii să fi pus 

vreodată piciorul în Peninsula Iberică.  
          Român este acela care îşi are originea în România şi vorbeşte româna, ca 
limbă maternă, indiferent sub ce nume este cunoscut. 
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          Plecând de la criteriile enumerate, împreună cu studiul lexical a peste patru 

mii de cuvinte primare din fondul colocvial ancestral românesc, comparate cu peste 
10 limbi de circulatie curentă, dimpreună cu descoperirea a 2000 de cuvinte 
arhaice româneşti, 1000 cu etimon latin, 350 cu etimon bulgaro-slav, 175 turco-

maghiar, 200 cu etimoane diverse, 200 cu etimon necunoscut sau albanez, vorbite 
azi de urmaşii masageţilor în Punjabi, asociate la 1200 cuvinte româneşti scrise în 

sanscrită, se poate înţelege de ce este Româna limba vechii Europe. 
         Cronologia datelor arheologice, coroborată cu cuvintele româneşti de etimon 
latin scrise în sanscrită, apoi vorbite de urmaşii masageţilor şi macedonenilor lui 

Alexandru cel Mare în Punjabi, la 3000 de Km de cea mai estică graniţă a Impe-
riului Roman, arată că romanii sunt nepoţii românilor.  
 

 
 

 
 
 

GLOSAR 
 
Glaciaţiunea Wűrm 

În ultimii 400 000 de ani au avut loc trei mari glaciaţiuni. 
Studiul climei din vechime, de exemplu din cuaternar (de acum 1,8 milioane de ani) 

şi până astăzi se poate face pe baza carotajelor din Antarctica, cum a fost cazul 
staţiei Vostok, carotaje care pot extrage gheaţă de la adâncimea de 3500 
m.  Vechimea gheţii este de câteva sute de mii de ani. Compoziţia izotopică 

a oxigenului extras din gheaţă permite reconstituirea temperaturii atmosferei pe o 
perioadă în urmă de până la 700 000 de ani. 

.  

Corelaţia dintre temperatură, concentraţia de dioxid de carbon şi aerosoli, înregistrată la staţia Vostok 

. 

În figurile alăturate glaciaţiunile au fost următoarele : glaciaţiunea Mindel, care a 

durat între anii 650 000 - 350 000 î.Hr., glaciaţiunea Riss, care a durat între anii 

300 000 - 120 000 î.Hr. şi glaciaţiunea Würm, care a durat între anii 80 000 - 10 

000 î.Hr. Tot în era cuaternară, înainte de cele trei menţionate a avut 
loc glaciaţiunea Günz, care a durat între anii 900 000 - 700 000 î.Hr.[6] În perioada 

cuaternară variaţiile de temperatură n-au depăşit 10 °C, iar maximele de 
temperatură n-au depăşit niciodată +4 °C faţă de temperaturile actuale. În perioade 

http://wapedia.mobi/ro/Cuaternar
http://wapedia.mobi/ro/Antarctica
http://wapedia.mobi/ro/Ghea%C5%A3%C4%83
http://wapedia.mobi/ro/Izotop
http://wapedia.mobi/ro/Oxigen
http://wapedia.mobi/ro/%C3%8Enc%C4%83lzirea_global%C4%83#cite_note-gc-5
http://wapedia.mobi/ro/Celsius
http://wapedia.mobi/ro/Celsius
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mai îndepărtate variaţiile de temperatură au atins 22 °C, iar maximele +8 °C. În 
perioada acestor maxime gheţurile au dispărut complet. 
Studiul glaciaţiunilor a relevat perfecta corelaţie între temperatură, întinderea 

gheţurilor şi concentraţia de dioxid de carbon în atmosferă. 
 
ETIMÓN ~oáne n. Cuvânt (de obicei dintr-o limbă străină) din care provine un 

anumit cuvânt al unei limbi. /<fr. étymon  
 

MORFÉM s.n. Element morfologic (prefix, sufix, desinență etc.) care serveşte la for-

marea cuvintelor şi  formelor flexionare ale acestora.(În concepția modernă)  
Cea mai mică unitate cu sens determinat din structura morfologică a cuvântului. 

[<fr. morphème]. 
 

STÉM//Ă \~e f. 1) Semn simbolic al unei țări sau al unui oraș (zugrăvit pe drapel, 

monede, ştampile etc.); herb;blazon. 

2) Marcă de noblețe a unei familii sau dinastii; blazon; herb. 
3) înv. Podoabă pe care o purtau femeile pe cap, diademă.  

* A fi cu \~-n frunte a se crede mai deosebit decât ceilalți. 4) înv. Piatră prețioasă. 

/stémma, lat., fr.stemma,sl. stemas 
 
LEXÉM\~e n. 1) Cuvânt sau parte de cuvânt care serveşte ca suport minimal al  

semnificației; morfem lexical. 
2)Unitate de bază a vocabularului care reprezintă asocierea unuia sau a mai multor

 sensuri; cuvânt; unitate lexicală. /lexeme 
 
GENUÍN, -Ă, genuini, -e, adj. (Livr.) Natural, veritabil, pur. - Din lat. genuinus. 

 

PUNJAB, - areal geografic situat pe teritoriul actual al Pakistanului şi Indiei (vezi 

harta).  

 
 

 
 

 
 

 
 

http://wapedia.mobi/ro/Celsius
http://wapedia.mobi/ro/Celsius
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Muzee şi expoziţii 

                 
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 10, octombrie 2010                             Scris de Nicu SURUCEANU 
 

Anul acesta, cea mai importantă manifestare culturală din Franţa este acest 

Festival, în cadrul căruia, printre cele 200 de evenimente organizate în legătură cu 
una dintre cele mai deosebite pagini ale istoriei artei secolului XIX, sunt 15 expoziţii 
de pictură în diverse oraşe, care vor culmina în toamnă cu vernisajul retrospectivei 

Claude Monet, la Grand Palais. 
Am ales să vizitez sau să revizitez casa şi pitoreasca grădină a lui Monet de la 

Giverny, expoziţia « Impresionismul de-a lungul Senei », tot la Giverny şi « Monet, 

Pissarro şi Gauguin la Rouen », la Muzeul de Arte Frumoase de la Rouen. 
Casa lui Claude Monet 

Monet a trăit în casa sa de la 
Giverny între 1883 şi 1926, 
adică 43 de ani. Pasionat de 

cultivarea florilor, tot atât cât de 
pictură, şi-a conceput grădina 

de flori şi lacul cu plante de apă 
ca pe nişte adevărate opere. 
Cine se plimbă prin casă şi în 

grădină simte atmosfera care 
domnea la maestrul impresio-

nismului şi rămâne fermecat în faţa 

compoziţiilor de flori şi nuferi, care au fost 
sursele sale de inspiraţie cele mai fecunde. 

La început, Monet avea doar terenul până la fosta linie de cale ferată astăzi şosea. 

De cealaltă parte era un teren traversat de un 

pârâu, afluent al râului Epte. L-a cumpărat şi a 
săpat mai întâi un bazin, l-a mărit şi a plantat nuferi, pe care i-a pictat într-o 

celebră serie de tablouri aflată azi la muzeul Orangerie la Paris. Apoi trestii, iar pe 
mal, bambus şi sălcii plângătoare. In legătură cu tablourile nuferilor, am aflat un 
lucru, nu ştiu dacă este adevărat : se pare că Monet avea un defect de vedere, care-l 

făcea să vadă alterate unele culori. Imi aduc aminte că în această serie de nuferi, 
unele nuanţe în care domina violetul mi s-au părut nenaturale ; poate că e doar o 
impresie. Cursul de apă este traversat de mai multe poduri, printre care celebrul 

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 
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pod japonez, şi el pictat de mai multe ori. Acum, cele două terenuri sunt legate 
printr-un pasaj pietonal, care trece pe sub şosea. 

Casa este cea a unui om înstarit, însă nu a unuia care vrea să-şi etaleze avuţia. 

Ce îţi atrage atenţia sunt comoditatea, frumosul şi atmosfera intimă. Nu am văzut 
tablouri semnate de el, sunt în muzee sau în colecţii private, este expusă doar o 
colecţie de gravuri japoneze. După moartea lui, casa şi grădina au rămas familiei. In 

1966, fiind într-o stare înaintată de degradare, fiul lui Monet le-a cedat Academiei 
de Arte Frumoase, iar tablourile rămase în proprietatea familiei – muzeului 

Marmottan, astăzi Marmottan-Monet. 
 

   
Au fost necesari mai mulţi ani de lucrări pentru a reda casei şi grădinii fosta 

frumuseţe. Graţie, printre altii, şi donatorilor privaţi americani, proprietatea a fost 

deschisă publicului în 1980. 
Le Musée des Impressionnismes – Impresionismul de-a lungul Senei 

Un muzeu a cărui denumire nu-şi păstrează întelesul prin traducere ad literam. 

Este vorba, de fapt, despre diversele curente care au existat în interiorul 
impresionismului. Cum muzeul a fost înfiinţat abia la 1 mai 2009, prea multe 

lucruri nu a putut încă să arate iubitorilor de artă, ţinând cont şi de faptul că în 
anotimpul rece este închis. Dar aşa este orice început. 

La început a fost Claude Monet, care s-a 

stabilit în 1883 în satul normand Giverny.Apoi 
au venit circa o suta de studenţi şi pictori 
confirmaţi, majoritatea americani. Nemulţumiţi 

că în şcolile de la ei profesorii îi învăţau doar 
canamelle picturii académique sclérosante, au 

trecut oceanul, sperând să fie şcolarizaţi de 
Maestru. Dar Maestrul, care i-a privit la început 
binevoitor, avea altceva de făcut, mai ales după 

ce a trebuit să-l ia la goană pe unul din ei care se încurcase cu una din nurorile lui. 
Aşa că au început să picteze singuri scene din sat şi din împrejurimi, unii în 

maniera impresionistă, alţii amestecând naturalismul cu impresionismul, alţii 

găsindu-şi maniera lor proprie. Se instalau pe durate mai mult sau mai puţin lungi 
în sat, care ajunsese o înfloritoare colonie de artişti, spre bunăstarea localnicilor, şi 
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produceau o cantitate importantă de tablouri. 

Printre artiştii ale căror nume au rămas cunoscute i-am găsit pe Theodore 
Robinson, Lilla Cabot Perry, Frederick MacMonnies, Frederick Carl Frieseke, etc.       

Un om de afaceri american, Daniel J. Terra (1911-1996), inventatorul unui 

procedeu revoluţionar de imprimerie care l-a făcut bogat, era în acelaşi timp un fin 
amator de artă. Nu prea are aerul, dacă te uiţi 

mai atent la cravata lui, cumpărată parcă de la 
bâlciul de Sfânta Maria, cu turtă dulce şi 
tiribombe ! Averea i-a permis să-şi formeze o 

colecţie de artă americană de circa o mie de 
opere, începând cu epoca colonială şi până la 
mijlocul sec. XX. Pasiunea pentru patrimoniul 

artistic american l-a împins să creeze Terra 
Foundation for the Arts, şi două muzee, Terra 
Museum of American Art la Chicago, închis în 

2004, de istoria căruia poate că ne va povesti Radu, şi Muzeul de Artă American la 

Giverny. 
La Giverny, Terra a cumpărat mai întâi proprietatea vecină celei a lui Monet, 

unde locuiseră mai mulţi pictori americani, însă, cum era prea mică, a construit în 
locul ei un muzeu cu o arhitectură foarte bine integrată în peisaj. 

Pe perioada funcţionării (1992-2008), muzeul a avut un program intens de 

expoziţii, publicaţii, colocvii, întâlniri de istorici de artă şi de artişti, pe teme de artă 
americană. 

Incepând din 2008, Muzeul de Artă American şi-a închis porţile şi a devenit 

Musée des Impressionnismes. Terra Foundation a dorit să se retragă de la gestiune 
şi finanţare şi să devină, în principal, centru de cercetare şi de ajutor pentru 

muzeele care au proiecte în legatură cu arta americană. 
In aprilie 2010 s-a deschis expoziţia Impresionismul de-a lungul Senei care, în 60 

de tablouri, trasează naşterea şi evoluţia impresionismului, de la Monet şi Renoir 
până la Matisse, cu trecerea anotimpurilor, activităţile pe fluviu şi în porturi (Le 
Havre, Rouen, Paris), distracţiile pe malurile Senei (Argenteuil, Chatou, Asnières, La 

Grande Jatte) şi peregrinările artiştilor (Gustave Caillebotte la Petit-Gennevilliers, 
Claude Monet la Vétheuil şi la Giverny, Pierre Bonnard la Vernonnet, Maximilien 

Luce la Mantes, etc). 
Expoziţia începe cu tablourile preimpresioniste ale lui Jean-Baptiste Corot, 

Gustave Courbet, Johann Barthold Jongkind, Eugène Boudin şi Stanislas Lépine. 

 

     
 

 

 
Continuă cu impresioniştii Edouard Manet, Auguste Renoir, Alfred Sisley, 

Camille Pissarro, Claude Monet, Paul Cézanne, Armand Guillaumin şi Gustave 
Caillebotte. 

 

 
 

 

 

Lilla Cabot Perry 

Autoportret 

Stanislas Lépine 

Vapoare în port 

Gustave Courbet 
Domnişoarele pe 

malul Senei 

Eugène Boudin 

Portul Le Havre 



                         
                                    MECANICII ’61 POLIBUC 10, octombrie   2010 

 

 

22 

 

   
 

 
     Fac o paranteză în legătură cu Gustave Caillebotte. Pictor, colecţionar, mecena, 
organizator de expoziţii, pasionat de yachting, inventator, constructor şi architect 

naval, cunoscut participant la regatele navale ale timpului, s-a născut în 1848. 
După ce începe studii de drept, intră la Şcoala de Arte Frumoase. In 1874, la 

moartea tatălui său, moşteneşte o proprietate şi o avere importantă, care-l pun la 

adăpost de nevoi şi îi permit să se consacre pasiunii sale pentru pictură. 
Devine susţinătorul material al prietenilor săi, mai ales Renoir, Degas sau 

Monet, cărora le cumpără tablouri la preţuri mult peste preţul pieţii. Finanţează şi 
organizează patru expoziţii impresioniste. 

In 1875, tabloul Raşchetatul parchetului – unul din tablourile sale cele mai 

celebre astăzi, expus la Musée d’Orsay – este refuzat la Salon, subiectul fiind 
considerat prea banal. 

A expus în mod regulat în Statele Unite, unde s-a 
bucurat de un succes constant, spre deosebire de Franţa. 

La moartea sa timpurie, la vârsta de 46 de ani, îşi lasă 

colecţia sa de 67 de tablouri statului francez, cu condiţia 
să fie expusă la Musée du Luxembourg după 20 de ani, 

când lumea se va fi obişnuit cu pictura lui. Executor 
testamentar a fost Renoir. 
   A fost redescoperit în anii 1970 la iniţiativa 

colecţionarilor americani. 
Ca ingineri, am fost toţi în contact direct cu invenţia lui «  le caillebotis », din 

cauciuc în fotografie, dar şi metalic. N-am ştiut însă niciunul din noi că se numeşte 

aşa, şi mai ales că a fost inventat de un pictor ! 
In expoziţie are un tablou ciudat pentru zilele noastre, Vâslaş cu joben, când 

jobenul se mai poartă doar în piese de teatru sau în filme. Am mai adăugat Pont de 
l’Europe şi Raşchetatul parchetului, care nu fac parte din expoziţie, dar care vă pot 

da o idee despre acest pictor prea puţin cunoscut. 
 

   

Claude Monet 

Descărcatul cărbunilor 

Auguste Renoir 

Alphonsine 

Alfred Sisley 

Sena la Bougival 
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     Apoi, în expoziţie vin postimpresioniştii Paul Gauguin, Vincent van Gogh, 

Georges Seurat, Paul Signac, Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, Maurice Denis, 
Maximilien Luce. 
 

 
     

 

 
In fine, expoziţia se termină printr-un număr de tablouri fauve de André Derain, 

Maurice de Vlaminck, Henri Matisse şi Albert Marquet. 

 

   
 

 
 

Unele tablouri sunt împrumutate de la Musée d’Orsay şi National Gallery of Art 
de la Washington DC. 

Le Musée des Impressionnismes – Retrospectiva Maximilen Luce. 

Maximilen Luce (1858-1941), pictor neoimpresionist, îşi începe 
cariera ca artizan gravor. După terminarea serviciului militar, timp în 

care a putut să frecventeze un atelier de pictură, a intrat în contact 
cu Pissarro, Signac, Seurat, de la care primeşte indrumări. In 1887 a 
expus pentru prima oară la Salonul Artiştilor 

Indeependenţi. 
Convingerile lui îl fac să colaboreze la mai 

multe jurnale anarhiste, pentru care este închis 

timp de 40 de zile. Se refugiază un timp în Belgia. 
In 1935 îi urmează lui Paul Signac la preşedinţia Societăţii 

Artiştilor Independenţi, post din care va demisiona în timpul 
ocupaţiei germane, pentru a protesta contra interzicerii 
expunerii operelor artiştilor evrei. 

Autor la multor tablouri, lasă o operă puţin cunoscută de 
public. Recunoaşterea sa a avut de suferit în mod sigur din 
cauza personalităţii sale de artist liber, indiferent şi chiar ostil onorurilor, ţinând la 

convingerile lui anarhiste, care nu l-au părăsit toată viaţa. Dispreţuind orice calcul 
comercial, nu l-a interesat dacă tablourile descriind viaţa muncitorilor cadrează cu 

saloanele colecţionarilor. In tabloul « Turnătoria », pictat în 1895, în afară de 
condiţiile de lucru de pe acea vreme, se văd şi mugurii socialismului : trei lucrează 
şi şase se uită ! 

Maurice de Vlaminck 

Podul de la Chatou 
André Derain 

Sena la Le Pecq 

Albert Marquet 
Quai des Grands Augustins 

 sub zapadă 

Paul Signac 
Clipper la Asnières 

Georges Seurat 
Sena la 

Courbevoie 

Maximilien Luce 
Paris – Quai de l’Ecole 
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Musée des Beaux Arts – Monet, Pissarro, şi Gauguin la Rouen. 

 
Rolul jucat de Rouen în istoria artei la sfârşitul sec. XIX este 

considerabil. Dacă oraşul nu a încetat să atragă artiştii încă din 
perioada Renaşterii, fascinaţia pe care o exercită atinge maximul 
în epoca impresionistă, când se îmbină prestigiul dezvoltarii sale 

industriale cu al sitului său natural spectaculos, în bucla Senei, 
şi al patrimoniului arhitectural intact. 

130 de capodopere de Monet, Pissarro, Gauguin şi ale altor mari pictori de la 
sfârşitul sec. XIX sunt reunite pentru a da « Şcolii din Rouen » locul pe care îl ocupă 
în istoria picturii. In anii 1880, în jurul Muzeului şi al Şcolii municipale de Arte 

Frumoase (înfiinţată în 1741), conservatorii, care în acelaşi timp distribuie burse de 
studii artiştilor, organizează rezistenţa împotriva impresionismului. In favoarea noii 
picturi se multiplică însă iniţiativele private ale marilor armatori, dar şi multe 

acţiuni în magazine, cafenele, unde sunt expuse tablouri. Léon Monet, industriaş, 
fratele lui Claude, punea la dispoziţie pictorilor colecţia sa considerabilă de tablouri, 

când aceştia voiau să organizeze expoziţii. 
Eugène Murer expunea în celebrul său 
hotel tablouri ale lui Manet, Cézanne, 

Morisot, Monet, van Gogh, Pissarro. Un al 
treilea, François Depeaux, armator şi 

industriaş, avea o faimoasă colecţie de 250 
de tablouri, răspândite astăzi în marile 
muzee ale lumii, care era accesibilă 

artiştilor. 
Primul impresionist care a pictat în 

1871 câteva frumoase tablouri în Rouen a 

fost Monet, însă fără un proiect precis. 
 

Chei la Camaret Gara de Est pe 

ninsoare 

La Meuse 

Rue des Abbesses 
Henri-Edmond Cross 

La Sainte Chapelle 
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 A pictat după aceea 27 tablouri ale faţadei catedralei, 11 fiind prezente în 

expoziţie. Locuind chiar în faţa catedralei, Monet a pândit pe faţada bogat 

sculptată, variaţia  
luminii şi a umbrelor în funcţie de anotimp şi oră, pictând una din capodoperele 

impresionismului. 
In schimb, Pissarro vine în 1883 cu scopul afirmat de a găsi motive şi de a-şi 

împrospăta inspiraţia şi tehnica. El a rămas mult mai legat de oraşul în sine, căruia 

i-a pictat viaţa urbană, fluviul, cheiurile, pieţele, podurile, cartierele industriale. 
Pissarro a fost cel care l-a îndemnat pe Gauguin să vină în 1884 la Rouen, unde 

în zece luni a pictat 45 de tablouri. A pictat însă foarte puţin fluviul, mai mult 

cartiere mărginaşe, grădini. Catedrala, cartierele pitoreşti, nu l-au interesat deloc. 
Aproape tot ce a pictat nici nu poate fi situat în oraş la Rouen 

 

     
 
 

 
 

Dintre pictorii « Şcolii din Rouen », astăzi aproape uitaţi, sunt expuşi Léon Jules 
Lemaître, Joseph Delattre, Charles Frechon, Robert Antoine Pinchon, Charles 
Lapostolet. 

 
 

   
 

Camille Pissarro 
Podul Boieldieu şi cartierul 

Saint Sever din Rouen 

Camille Pissarro 
Rue de l’Epicerie 

la Rouen 

Paul Gauguin 

Sena la Rouen 

Lemaître – Strada Marelui 

Orologiu 

Lemaître 

Pictorul în atelier 

Lemaître 

Podul Corneille pe timp de ploaie 
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Pinchon 

 

Lapostolet 

Portul din Rouen 

Delattre Frechon 

 Frechon 

Pinchon 
 

           Delattre Frechon 
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Azi, în lume 

 
 
 
 

Sursa:MECANICII’6, Anul 6, # 10, octombrie 2010                                     Scris de Radu MIHALCEA 
 

 

În anii precedenţi cele două cuvinte au fost folosite foarte adesea împreună…De 
foarte mult timp nu le-am mai întâlnit. Cu toate că nu mai luăm act de evoluţia lor,  

atât știinţa cât și tehnica se dezvoltă continuu și induc schimbări masive în viaţa 

noastră de toate zilele…Noi luăm la cunoștinţă numai schimbările, cauzele – care 

pot fi fascinante – ne rămân ascunse… 

Eu unul am senzaţia acută că-mi lipsește ceva… Sper că aceiași senzaţie o au și 
colegii mei:  de aceea mi-am propus să ofer cu regularitate o rubrică cu “de toate 

pentru toţi” care să ne ducă mai aproape de frontul bătăliei pentru cucerirea 
necunoscutului din jurul nostru. 
 

Biodiversitate. Până nu de mult s-a crezut că viaţa este posibilă numai în 

condiţiile pe care le cunoaștem pe suprafaţa pământului și în oceane până la câteva 

zeci de metri adâncime.  Mai în adânc…condiţiile sunt de așa natură că viaţa nu ar 

fi posibilă: presiunea crește cu 1 bar la fiecare 10 m adâncime, la 11.000 adâncime 

atinge valoarea greu de imaginat de 1100 Kg / cm2. Lumina nu pătrunde, este 

întuneric tot timpul, temperatura apei rămâne constantă la +40 C…Cum să existe 
viaţă acolo? De neînchipuit!   
 

Submarinele militare moderne - care coboară până la 500 – 600 m adâncime - au 

raportat manifestări care lăsau să se înţeleagă că abisul oceanelor este totuși locuit. 

Măsurători efectuate cu sonarul – un instrument acustic pentru determinarea 

adâncimii apei, aflat în dotarea oricărei nave – arătau o adevărată forfoteală la 
adâncimi inimaginabile. Studiind comportamentul  cetaceelor (balenelor) s-a 

constatat că acestea coboară până la o adâncime de 800 m și rămân acolo câteva 

ore… De ce să coboare la asemenea adâncimi dacă …n-ar găsi ceva de mâncare? 

 Pentru a elucida misterul vieţii în oceane, a fost lansat în urmă cu zece ani de zile 

programul știinţific internaţional Census of Marine Life (inventarierea vieţii marine) 

la care au participat 2700 de oameni de știinţă din întreaga lume. Rezultatele 

obţinute - deadreptul senzaţionale!  - au fost prezentate oficial pe 4 octombrie  la 

Royal Institution of Great Britain în Londra: au fost descoperite 250.000 de specii 

noi (din care 12% sunt pești, 10% sunt alge,  19% sunt crustacee, 17% sunt 

moluște iar restul sunt vietăţi despre care noi n-am învăţat la cursul de zoologie din 

liceu nici cel puţin numele speciei!). În afara de acestea s-au mai descoperit peste 1 

miliard de microbi diferiţi! 

Privind fotografiile alăturate aveţi o prima întâlnire cu câţiva dintre vecinii noștri de 

sub mări și oceane: se presupune că au fost descoperite numai 25% dintre vietăţile 

existente… 

 
Deteriorarea circuitelor electronice. Toţi cei care folosesc aparate electronice se 

lovesc de acelaș fenomen: după un timp, acestea funcţionează din ce în ce mai 

rău…ca pe urmă…să nu mai funcţioneze de loc! Aceasta se întâmplă cu laptop-

urile, cu sateliţii care zboară pe deasupra capetelor noastre la înălţimi apreciabile, 
cu rachetele purtătoare de arme atomice…Toate construcţiile care conţin un 

element microelectronic sunt supuse acestei evoluţii bine cunoscute. 
Studii  făcute începând cu 1940 au găsit mai multe cauze:  formarea unui strat 

casant la contactul între conductorul de aluminiu și picătura de aur pusă ca să 

ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ(1) 
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asigure transmiterea curentului electric la elementul următor; evaporarea apei 

conţinută în rășina care formează placa de bază a oricărui circuit electric; radiaţiile 

cosmice care pătrund într-o  structura binară și schimbă polaritatea de la “zero” la 

“unu” sau invers… 
De curând, folosind un microscop electronic cu efect tunel, a mai fost vizualizată o 

altă cauză: un filament minuscul cu un diametru de numai câţiva microni dar cu 

lungimi care pot depăși  1 cm, crescut din aliajul de cositor cu care sunt lipite 

circuitele electrice! Filamentul crește  așa cum cresc firele în barba unui bărbat 

viril… 

 
Încercările făcute pentru a elucida fenomenul au dus la o concluzie interesantă: la 

suprafaţa de separare dintre stratul de cupru care formează firele conductoare pe 

placa de bază a unui circuit electronic și staniul aplicat pentru a asigura lipirea 

piciorușelor unui element electronic  la conducătorul de cupru se formează cu 

timpul Cu6Sn5, o substanţă metalică cu un volum specific mult mai mare decât cel 

al celor doua componente Cu (cupru) și Sn (staniu). Acesta creează o presiune 

suplimentară locală în stratul de staniu ceea ce face ca molecule de staniu să fie 

impinse printre cristalele vecine și laminate în așa fel încât apar la suprafaţa 

metalului ca un filament invizibil dar…extrem de daunător! Prin adăogarea de 
plumb în materialul de lipit, fenomenul se poate reduce până la dispariţie 

dar…plumbul a fost eliminat din toate circuitele electronice printr-o rezoluţie a 
Comisiei Europene începînd cu 1996…Acum se încearcă să se revină la aceasta 

măsură. 
 
 În fotografia alăturată aveţi un asemenea filament (whiskers în limba engleză). 

 

Exoplanete. Suntem singuri în univers sau mai există și alte civilizaţii? De peste 40 

de ani se caută sistematic  semnale care ar putea livra un răspuns la această 

întrebare: se ascultă toate emisiile radio care vin din cosmos și se încercă să se 

descopere o succesiune care ar putea fi rezultatul unei activităţi conștiente a unor 

fiinţe doritoare să intre în contact cu pământenii…Până acum nu s-a obţinut nici-
un rezultat satisfăcător…dar “ascultarea cosmosului” continuă. 
 

De câţiva ani cercetările au fost concentrate asupra unei probleme mai simple: 

identificarea unui sistem solar asemănător celui din care face parte și Pământul: o 

stea (un soare) și mai multe planete care se rotesc în jurul acestuia. Determinarea 

existenţei planetelor se face măsurând variaţia în timp a radiaţiei luminoase care 

parvine la un observator astronomic de pe pământ: dacă o planetă trece prin faţa 

stelei respective, intensitatea luminii variază și din această variaţie se poate 

determina durata unei rotaţii în jurul planetei, distanţa faţa de steaua locală, 

diametrul planetei și starea ei fizică: este o planetă gazoasă – cum este Jupiter – sau 

este una solidă, cum este Pământul pe care locuim noi. Până în prezent au fost 

descoperite peste 500 de planete (exoplanete) și altele sunt descoperite în fiecare 

lună. 
 

Simpla existenţă a unei planete nu permite încă să se tragă concluzia că pe aceasta 
ar putea exista viaţă. O condiţie  suplimentară este că  planeta trebuie să se afle la 

o asemenea distanţă de steaua locală, pentru ca pe acesta să fie posibilă existenţa  
apei  în stare lichidă. În funcţie de temperatura suprafeţei stelei – care se poate 

determina de pe Pământ – se poate calcula o distanţă minimă și una maximă în 

jurul fiecărei stele: dacă o planetă se află în acestă zonă, atunci apa lichidă poate 

exista pe suprafaţa planetei  fiind mai caldă – dar nu în stare de vapori – sau mai 



 

     Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”29 

 
rece, dar nu în formă de gheaţă. Prezenţa apei se poate determina prin analize 

spectrografice ale atmosferei planetei. 
 

Recent a fost descoperit un sistem solar format din șapte planete care se rotesc în 

jurul stelei HD 10180: una dintre planete îndeplinește această condiţie, deci pe 

aceasta ar putea exista forme de viaţă! Asta nu înseamnă că acolo există bipede 

logice asemănătoare oamenilor…Nu! Oamenii de știinţă s-ar mulţumi și cu niște 

microbi: și aceștia sunt forme de viaţă!  

  
Ceeace este îmbucurător este faptul că steaua  asta se află în imediata noastră 

vecinătate, la numai 127 ani - lumină!  Când am încercat să calculez câţi km sunt 
aceştia, computerul meu a sărit de pe fix: vă las pe dvs. să calculaţi, poate aveţi mai 

mult noroc. Într-un an lumina parcurge 300.000 km/sec  x 3600 sec / oră x 24 ore 

/ zi x 365,25 zile / an… Hmm…aţi reușit?  

Ar fi putut să fie mult mai departe: cea mai îndepărtată stea se află la 
13.000.000.000 ani – lumină distanţă!  Însă…încă nu s-a putut stabili dacă în jurul 

acesteia există planete. 
 

Viaţa lungă? Recent au fost publicate rezultatele unor studii de durată privind 

influenţa unor parametri asupra duratei și calităţii vieţii. Două aspecte sunt 

deosebit de interesante: 

- Persoanele care pot folosi  o limbă străină pentru a comunica cu semenii 

lor au o durată de viaţă cu patru ani mai lungă decât cei care se servesc 
numai de limba maternă. 

- Ieșirea timpurie la pensie nu este un factor care să ajute la savurarea 

vârstei a treia: capacitatea de memorare scade rapid, așa că persoanele 

respective nu mai pot să-și aducă aminte suficient de bine ce au trăit. 

Considerând numai acest punct de vedere, este mai avantajos să lucrezi până 
la o vârsta mai înaintată: memoria se păstrează activă, diferenţa faţa de cei 

care au ieși la pensie câţiva ani mai devreme putând fi de + 80%! 

 
 

Fotografii referitoare la Biodiversitate 

   
 
 

 
 

 

 
    Fluture de mare 

   Moluscă din marile australiene 
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Crustaceu din Oceanul Antarctic        

Pom de crăciun, o algă din Pacific 

Crustaceu din Atlantic 

Gasteropod din Marea Japoniei                                

Pește viperă                                                                                                                

Crab Yeti din Pacific 



 

     Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”31 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                      

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                         
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                               
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Filament (mărit de 10 ori).  
În dreapta filamentului se 

 observă două dintre găurile  
de montaj ale elementelor 
 electronice. 

 Evolutia filamentului după 13 

zile (poza de sus), 18 zile și 25 de 

zile. Filamentul este mărit de 

500 de ori) 
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LUCIAN GLASBERG 

In memoriam        
                           
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 10, octombrie 2010                                            Scris de Emil HITZIG 
 

     Astăzi am aflat de la Ozy, că  s-a 

stins din viaţă la data de 10 
octombrie 2010 colegul nostru şi 
prietenul meu Lucian Glasberg. 

Ştirea a venit de la Radu Mihal-cea , 
al cărui concetăţean a fost Lucian. 

     L-am cunoscut pe Lucian în 1955 
din anul I al facultăţii şi ne-am 
împrietenit imediat.Lucian locuia pe 

strada Polonă aproape de bulevardul 
Ştefan cel Mare şi această depărtare 

faţă de locuinţa mea din Dudeşti, nu 
ne-a împie-decat să ne vedem  

deseori. Lucian era un tânăr impunător, ca fizic (semăna cu actorul Paul Newman) 

şi avea un succes deosebit la fete. El era şi un sportiv deosebit fiind favoritul 
regretatului antrenor de atletism Lupan. La proba de aruncarea suliţei a câştigat 
premii şi medalii. În acea perioadă am participat şi eu la antrenamente, dar pentru 

pentru probele de sprint. Anii au trecut şi în toamna lui 1958 amândoi am repetat 
anul III, poate fiind beţi de speranţa de a emigra în Israel, devenind astfel colegii 

voştri. Această speranţă alimentată de permisiunea de a cere dreptul de a emigra 
înca din 1958, avea să se împlinească de-abea în anul 1970. 
     Prietenia cu Lucian  Glasberg şi cu soţia lui, Rodica, are o deosebită semnificaţie 

pentru mine, căci în casa lor am cunoscut-o în anul 1962 pe Gherta, soţia mea (ne-
am căsătorit în iulie 1964). 
În septembrie 1970 ne-am întâlnit la biroul care elibera paşapoartele şi el a intrat 

în acel birou înaintea mea, căci G este înainte de H. 
Am fost surprins că  nu m-a aşteptat  să bem ceva, aşa cum convenisem. Seara am 

aflat că în aceeaşi zi a părăsit România, cu avionul, împreună cu soţia, băieţelul lor 
şi două valize. După câteva luni ne-am reîntâlnit întâmplător în Israel şi aşa am 
aflat motivul plecării sale precipitate.O rudă a soacrei sale (conferenţiar la Paris) ,a 

fost în vizită la Bucureşti în perioada când familia Glasberg aştepta paşapoartele. 
Lucian care era pasionat după roţi dinţate, îşi făcuse un caiet gros cu date despre 

acest subiect, pe care i l-a încredinţat turistului. Pe coperta caietului se lăfăia 
numele lui Lucian Glasberg. În seara plecării, la aeroport, i s-a scotocit în valiză şi 
caietul cu roţi dinţate nevinovate a stârnit un deosebit interes. Caietul a fost 

confiscat iar turistul cu greu şi în ultima clipă s-a urcat în avion. A doua zi Lucian 
s-a sfătuit la ambasada israeliană din Bucureşti şi i s-a cerut ca de îndată ce obţine 
paşapoartele să vină la ambasadă unde îl vor aştepta biletele de avion pentru prima 

cursă, de aceea n-am băut pentru paşapoarte. Abea după câteva luni a fost ”căutat” 
la locuinţa socrilor unde locuia şi tânăra pereche. 

     În Israel ne-am văzut şi ne-am vizitat, la început. Ei locuiau relativ departe, 
lângă Haifa.Vizitele s-au rărit şi nu ne-am mai văzut. Şi de data aceasta a ţinut 
secretă plecarea sa, poate fiindcă în Israel lucra la o fabrică de armament. 

El a emigrat pentru a doua oară, de data asta în U.S.A. şi a locuit în apropiere de 
Chicago. Sunt păsări care scapă din colivie şi se aşează pe prima creangă întâlnită, 

iar altele care caută copaci mai îndepărtaţi. 
Să-i fie ţărâna uşoară! 
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Este vorba despre ultima 

piesă de teatru a lui Tennessee 

Williams pusă în scenă la Teatrul 
Mic din Bucureşti, în regia lui 

Florin Fătulescu. 
Încă odată, este vorba despre 

noi, cei de vârsta a treia, care, se 

pare, am ajuns să interesăm mai 
mult pe dramaturgi decât o fac 

cei tineri. De ce? Pentru că noi 
suntem, în acelaşi timp, şi comici 
şi tragici, şi înţelepţi şi căzuţi în 

mintea copiilor, şi buni şi răi, şi 
bogaţi şi sărmani, şi generoşi şi 

ticăloşi. O piesă inspirată de vârsta noastră este, totdeauna, o tragi-comedie. 

De la doi soţi, care au trăit o viaţă întreagă împreună, te aştepţi să-i vezi, 
ajunşi la bătrâneţe, atent unul cu altul, înţelegător fiecare cu problemele celuilalt 

sau chiar îndrăgostiţi unul de altul. Ajunşi în situaţia în care prezentul nu le mai 
oferă mare lucru, te aştepţi să-şi depene amintirile plăcute din anii tinereţii şi să se 
consoleze cu reuşita în viaţă a copiilor lor. Aşa ar fi normal să se întâmple, dar nu 

se întâmplă totdeauna aşa. În piesa despre care am început să vă vorbesc, lucrurile 
se întâmplă exact pe dos. Cei doi bătrâni, eroii principali ai piesei, sunt amândoi 
bolnavi: ea suferă de Alzheimer iar el de toate bolile bătrâneţii.  

Alzheimerul, boala aceasta cruntă de care a început să ne fie teamă la toţi pe 
măsură ce uităm tot mai des unde ne punem ochelarii, pe ea o protejează de 

amintirile dureroase. Tocmai s-a întors de la înmormântarea băiatului ei cel mare, 
un fost  homosexual răpus de droguri, şi nu realizează tragedia care le-a lovit 
familia. Mai mult, are impresia că fiul ei trăieşte şi când se întoarce acasă cel de al 

doilea băiat  al ei, un pierde vară mărinimos, îl confundă adesea cu el. Despre fiica 
ei, internată într-un ospiciu, nu-şi mai aminteşte mai deloc. 

Soţul este un ticălos lucid, dar exaltat, şi-ar interna imediat soţia la un azil sau 
ospiciu dacă n-ar mai spera să afle de la ea unde a ascuns o importantă sumă de 
bani, moştenită de la o rudă a ei şi pe care el ar vrea să o folosească într-o 

campanie electorală care să-i aducă calitatea de consilier local. 
Între cei doi nu prea există comunicare, iar atunci când totuşi, între ei se 

înfiripă un dialog, acesta este de tot râsu-plânsu.  

Pe scenă se mai perindă şi alte personaje, mai mult sau mai puţin normale. 
Casa în care locuiesc cei doi bătrâni este şi ea un „personaj” din piesă şi, pentru a 

nu fi mai prejos decât celelalte personaje, are acoperişul găurit şi este gata să cadă 
peste nefericiţii ei locatari. De altfel, titlul original al piesei este „Casa ce nu poate 
sta în picioare”. 

Piesa are doi interpreţi de marcă: Valeria Seciu, de la Teatrul Mic şi Mircea 
Andreescu de la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Braşov. În alte roluri îi puteţi 

vedea pe Oana Albu, Radu Zetu, Avram Birău, Valentina Popa, Vitalie Bantaş, 
Petrică Moraru, Ştefan Lupu, Radu Cristian şi Mircea Niţescu. 

Dacă starea de spirit vă permite, mergeţi să vedeţi această piesă 

Doamna Noastră din Pascagoula 
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UMOR...pe internet ! 
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            Un păstor îşi mâna turma de oi pe o mioritică păşune când, dintr-un nor 
de praf, se întrupă un Jeep Grand Cherokee nou nouţ lângă el. 

        Şoferul, un tip tânăr într-un costum Hugo Boss, pantofi Gucci, ochelari 
de soare Ray Ban şi o cravată YSL, scoate capul pe fereastră şi zice: 
        - Măi Bade, dacă îţi spun exact câte oi ai în turmă îmi dai una? 

        Păstorul se uită la tânăr, se uită la turmă şi calm răspunde: 
        - Îți dau. 
        Tânărul parchează maşina, scoate laptopul, îl conectează la telefonul 

mobil, accesează NASA prin Internet, apoi satelitul GPS, scanează aria, 
deschide baza de date şi câteva pagini de EXCEL 60 pline de formule, apoi 

tipăreşte cu ultima generaţie de printer portabil un raport de 150 de pagini şi 
îi spune păstorului: 
        - Ai exact 1586 oi! 

        - Dreptu-i. A'că poți să iei o oaie. 
        Se uită senin la tânărul care-şi alege oaia şi o cară la maşină, apoi zice: 

        - Daca io îţi spun un'e meri la slujbă, îmi dai oaia înapoi? 
        - Da, de ce nu? 
        - Eşti consoltant la govern.. 

        - Aşa este, dar cum ai ghicit?? 
        - Păi uite, răspunde păstorul, te-ai abătut pe aici fără ca nimeni să te 
cheme, ai cerut să fii plătit pentru o întrebare pe care eu nu ţi-am pus-o şi mi-

ai dat o informaţie pe care eu o aveam! Pă deasupra, habar n’ai pe ce lume 
trăiești ! 

        - Cum ai ajuns la concluzia asta? 
        - Pai, din tăte oile, tu ai ales cânele.. 
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    La mulţi ani! 

Celor născuţi în noiembrie 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La 23 octombrie 2010 s-a stins 
din viaţă, la reşedinţa sa din 
Melbourne Australia, colegul 
nostru Jon Argireanu. La 24 
decembrie 2010, ar fi împlinit 
vârsta de 84 de ani. Aceasta este 
ultima lui fotografie. Dumnezeu  
să-l odihnească în Pace şi Lumi-

nă. REDACŢIA 
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