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Anul 6, nr.4 ,aprilie   2010  ♦  Serie nouă ♦ Apare  în  fiecare  ultimă  Joi  a  lunii 

Foaie de suflet lunară a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICĂ” 

O nouă şi 
continuă 

PROVOCARE! 
  CITEŞTE   >> 

editorial 
MECANICII SI EDUCAłIA 

 Constantin DUMITRU 
 

     In aceste zile, mare parte din populatia Romaniei urmăreste, în afara "zilnicelor" de scandal şi o 
problemă serioasă, reforma în învăŃământ. 
    Spun majoritatea populaŃiei pentru că îi interesază în mod egal pe profesori, pe părinŃi , pe tineri, 
pe copii şi nu mai puŃin, administraŃia centrală şi locală, precum şi pe politicieni. Mă gândesc la 
drumul parcurs de generaŃia noastră care a fost şi ea expusă reformelor în domeniul educaŃiei după 
1947: sapte clase, opt clase, zece clase, unsprezece clase, douăsprezece clase, în învăŃământul 
superior cinci ani, şase ani; si totuşi a rezultat din acest proces care a durat puŃin, una din generaŃiile 
cele mai apreciate ale românilor din epoca modernă din care face parte şi generaŃia MECANICA ‘61. 
    Dovada educaŃiei solide primite este rezultatul acesteia, fiecare individ din generaŃia noastră lăsând 
o moştenire solidă societăŃii şi familiei. 
   Suntem ingineri bine pregătiŃi, apreciaŃi  de cei care ne cunosc, dar printre noi sunt la fel de buni 
profesori, poeŃi, scriitori, academicieni, sportivi, oameni împătimiti de cultură, oameni care au citit 
toată viaŃa, care sunt sensibili la ce se petrece in jurul lor cu educaŃia profesională şi cultura aduse la 
zi. Datorăm toate acestea dascălilor noştrii, părinŃilor noştrii, societăŃii. 
   Privesc azi în jurul meu şi nu înŃeleg şi nu cred în cele care se petrec! 
   Au trecut 20 de ani de la schimbarea de regim dorită de aproape toŃi românii şi vorbim de reforma în 
educaŃie. La fiecare patru ani apare o noua lege, însă rezultatele întârzie să apară. Abandonul şcolar 
creşte, absolvenŃii de liceu au cunoştiinŃe insuficiente de cultură generală, delicvenŃa juvenilă creşte, 
absolvenŃii din învăŃământul universitar se confruntă cu probleme la angajare, această treaptă a 
educaŃiei nu promovează pe cei care merită cu adevărat acest lucru şi nu-l plasează pe fiecare la locul 
de muncă cel mai potrivit lui. Nu mi-am propus să fac o analiză, dar trebuie să recunosc cş educaŃia 
este ca şi sănătatea, o prioritate pentru toŃi. 
    Îmi pun întrebarea de ce mulŃi tineri din ziua de azi nu sunt în stare să scrie o scrisoare, şi sunt 
unii care nu înteleg că prin cumpărarea unei diplome nu-şi rezolvă problemele de viitor. Avem 
numeroase vârfuri de inteligenŃă, tineri dotaŃi şi superdotaŃi, care dispar din societate sau se vând pe 
bani puŃini. 
   Mă întreb cum poate fi convins un profesor să se ocupe de educaŃia tinerilor într-o localitate fără 
apă, fără drumuri, fără canalizare, în permanentă goană după soluŃii necesare existenŃei sale. 
  Nu sunt convins că principala problemă este lipsa de bani, pentru ansamblul sistemului; cred mai 
mult că sunt prost utilizati, nu cred că aplicând amenzi părintilor săraci, acestia îşi vor trimite copiii 
la şcoală, sau dacă mutăm prima clasă de liceu (clasa a noua) am rezolva problema abandonului 
şcolar. 
  Nu cred că desfiinŃând concursurile între ciclurile educaŃionale limităm corupŃia şi acordăm şanse 
egale tuturor tinerilor. 

Nu cred multe !!!  
Cred însă că educaŃia este problema întregii societăŃi, convins fiind că rezultatele acesteia, bune sau 

rele, folosesc sau nu tuturor.   
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întâlniri colegiale 

JOI 25 MARTIE... 
Radu GRUIA 

         Parcă mai ieri scriam tot Joi 25...dar februarie ! CoincidenŃele... care ne joacă 
festele ! Apropo, împreună cu Ileana, tocmai am „încasat” una cu prilejul ultimei 
Joi...Cineva, „persoană importantă” , probabil becher, a anunŃat cu 24 de ore apriori, 
la Select, modificarea orei de desfăşurare a întâlnirii. BineînŃeles că anunŃul , a fost  
„dublat” şi către participanŃi ! Dar nu chiar pentru toŃi : noi şi Radu Stoian ne-am 
„bucurat” de liniştea după amiezei însorite pe terasa restaurantului, aşteptându-ne 
colegii care au sosit conform noului orar. Ei bine,  „trecerea la ora de vară ” , dacă-mi 
daŃi voie să-i spun aşa, a făcut pe parcursul întâlnirii, obiectul unei comunicări 
„dedicate” a  Preşedintelui Calypso ! Ce mai, dacă democraŃia „ şchioapătă” rău prin 
Romanica, în AsociaŃia noastră  pare să  „zburde” în voie ! 
 
         Lumea a început să se adune , iar actorii distribuiŃi în propriile roluri, şi-au 
făcut, rând pe rând, intrarea în scenă. 
 Moment de..autor : tot scriind despre, mi-a venit o idee insolită : să compar evenimentul 
cu o piesă de teatru. Evident, comedie. Cerându-vă scuze pentru îndrăzneală, o 
să’ncerc... să vedem ce iese ! 
 
          Buuun ! Cortina nu se ridică pentru că, la fel ca în cele mai multe săli de 
spectacol...nu mai există ! Da dar, dacă la ei dispariŃia acestui accesoriu tradiŃional 
are o semnificaŃie simbolică, personajele noastre nu trebuie să intre în rol ! Ele sunt 
de mult pe super-scena  fără cortină ! Nu le este necesar nici „swift-ul” de identitate 
practicat din antichitate de  actorii profesionişti. Intrarea are loc natural,  firesc, iar 
celelalte aranjamente clasice , cum ar fi regia sau scenografia , îşi volatilizează 
semnificaŃiile ! Fără text, viziuni şi „indicaŃii”   regizorale, menite să dea bine în cro-
nologia spectacolului şi a cronicii. Fără repetiŃii, fără cârpele mai mult sau mai puŃin 
penibile care se numesc acum „costume”. Fără obiectele ciudate care, de la un timp, 
au condamnat amărâtul de mobilier de scenă la dispariŃie  auto-întitulându-se 
„scenografie”. Fără „avanpremieră”, premieră şi stagiuni. Fără probleme financiare. Şi 
în sfârşit – acum e-acum – fără spectatori !  Asta da găselniŃă ! Pentru că dragi colegi 
şi prieteni (sau invers) NOI, ei bine NOI suntem şi una şi alta, adică şi actori şi 
spectatori ! Spectacolul este al nostru ! Ne aparŃine pe de-a-întregul şi de netăgăduit. 
NOI l-am făcut, îl facem şi-l vom face în vecii-vecilor ! (Alo, alo, ia-o mai încet că nu 
suntem la Congresu’....) Trăiască  personajul colectiv, recte ACTORII – SPECTATORI ! 
 
         Văd că merge ! Dacă  am pornit-o să continuăm. Următorul pas, dacă  tot am 
fabricat, oarecum pe dos, un spectacol, este musai să-i dăm un nume ! Aici cutuma 
mă obligă să dau cuvântul autorului. Desigur, pot avansa nişte propuneri, dar numai 
cu titlul de sugestii. De exemplu : Joia din  joi sau MEC’61 sau Joi cu  Noi sau Rendez-
vous, Joi... etc. Sunt convins că va apare un nume straşnic. Mai ales dacă se va 
institui un concurs, cu premii lichide  ! De reputaŃie ! (lichidele !) 
Să vedem ce se întâmplă în spectacol. Păi , pe parcurul celor două-trei ore ,de la 
intrare şi până la ieşirea din scenă a actorilor, aceştia improvizează liber pe tematici 
diverse, cu mai mult sau mai puŃin succes, subiecte de interes general sau special. In 
tot acest timp, se respectă cu naturaleŃe principiul dualităŃii actor-spectator care 
permite valorificarea talentului şi calităŃilor personale ale fiecărui interpret. De-lungul 
timpului, s-au consacrat deja câteva personaje. Promit că voi dezvolta acest subiect în 
apariŃiile următoare. 
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AFIŞUL SPECTACOLULUI DIN 25 MARTIE ( ANUL ACESTA !) 
                                                                                                                                                                  Radu GRUIA şi Nae ENESCU 
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Tablou de grup. Preocupări diverse. Fiecare personaj, pe cont propriu sau împreună cu alŃii, îşi vede de rolul lui. Dan Ştefă- 

nescu, Ileana Gruia, Corina, Adelina, Adriana Dumitrescu, Mihaela, Jorj, Calypso, Bonelu’ şi Riri Pop. Pentru cei care se 
întreabă (poate) :” Ce-or fi făcând aia p’acolo ?”. Pe scena principală, cu două din „atelierele” dispuse în cele patru colŃuri. 
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   Alt tablou de grup. Alte personaje, aceaşi atitudine. Numai Nae m-a văzut şi 
mă salută cu licoarea de la Jidvei. UitaŃi-vă la zâmbetul lui ! 
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noi despre noi  

NAVA PREZIDENłIALĂ „MIHAI VITEAZUL" ÎN FLĂCĂRI 
Stan BONE 

Evenimentul pe care îl voi relata în continuare a avut loc la mijlocul lunii 
noiembrie 1984 în portul Giurgiu. 

Nava Mihai Viteazul, navă de protocol al preşedintelui României, a fost 
construită la Şantierul Naval OlteniŃa şi a intrat în exploatare în anul 1971. Până la 
intrarea în funcŃiune a acesteia, acŃiunile de protocol ale preşedinŃilor României se 
făceau cu Motonava OlteniŃa şi Motonava CarpaŃi, acestea fiind scoase din circuitul 
turistic 4- 5 zile. Aş aminti plecarea în Deltă în 1964 a lui Gheorghe Gheorghiu Dej, 
sau semnarea protocolului privind construcŃia hidrocentralei PorŃile de Fier 1, de către 
Gheorghe Gheorghiu Dej şi losif Broz Tito la bordul Motonavei OlteniŃa la Turnu 
Severin, precum şi alte voiaje făcute cu preşedinŃii României. De la intrarea în 
exploatare a Motonavei Mihai Viteazul în 1971, până în noiembrie 1984, aceasta a 
făcut mai multe voiaje pe Dunăre cu preşedintele Nicolae Ceauşescu şi în unele din 
acestea, spre Deltă sau spre Turnu Severin (Cazane, Hidrocentrala PorŃile de Fier 1), a 
avut ca oaspeŃi şi câŃiva şefi de stat. 

Această navă a fost dată pentru îngrijire şi păstrare Ministerului Apărării 
NaŃionale, mai precis Marinei Militare. Echipajul navei era format din ofiŃeri activi din 
Marina Militară, comandantul navei fiind un căpitan de rangul I (echivalentul gradului 
de colonel în armata de uscat), iar secunzii navei căpitani de rang II sau III. Pentru 
partea de maşini echipajul era format din maiştrii militari. 
De navă se ocupa o celulă special formată din structura Ministerului   Apărării NaŃio-
nale.Baza navei a fost fixată în portul Giurgiu, pentru care s-a construit un ponton de 
acostare şi o pasarelă, speciale pentru aceasta. Locul exact de staŃionare al navei se 
vede în schiŃă. Deşi în staŃionare, având în vedere ce reprezenta nava, avea organizat 
în permanenŃă cart de serviciu la bord.  
         La data când a avut loc evenimentul eram directorul grupului de exploatare flotă 
şi porturi „Navrom" Giurgiu, întreprindere care avea în dotare peste 500 nave fluviale 
şi maritime (şlepuri, barje, tancuri, petroliere, remorchere, împingătoare, pasagere, 
pontoane, şalupe, macarale plutitoare, draje maritime) şi 15 porturi începând de la 
Călăraşi până la Moldova Veche, fiind sub aspectul valorii mijloacelor fixe cea mai 
mare din judeŃul Giurgiu, având peste 5000 salariaŃi, din care peste 3000 navigatori. 
Obiectul de activitate al întreprinderii îl constituia transportul fluvial de mărfuri pe 
Dunăre în Ńară şi internaŃional (Sulina km O - Regensburg ,Germania, km 2370), 
transport de pasageri, activităŃi portuare. Urmare a acestei activităŃi complexe 
trecusem prin multe : scufundări de nave, incendii de nave, din care unele foarte 
grave şi bineînŃeles legate de acesta multiple anchete, unele efectuate chiar de către 3 
procurori militari. 

Revenind la incendiul care s-a declanşat la bordul Motonavei Mihai Viteazul în 
noiembrie 1984 ora 16, am fost anunŃat de dispecerul de serviciu al Navrom-ului 
Giurgiu, că nava prezidenŃială a luat foc şi că în tot portul este un fum intens, 
înecăcios şi că navele Navrom acostate la pontoanele din apropiere ar fi în pericol. 
I-am comunicat dispecerului că în maxim 10 minute voi fi în port (garajul şi maşina 
proprietate personală se aflau la circa 25 m de intrarea în bloc şi de apartament). 
Am ajuns foarte repede în portul Giurgiu şi am văzut că într-adevăr nava ardea şi 
scotea şi un fum dens pe o bună porŃiune din port. Primul lucru pe care l-am făcut, 
am îndepărtat o parte din navele Navrom cât mai departe de nava care ardea, după 
care m-am apropiat de nava Mihai Viteazul. La locul accidentului, am fost al doilea 
după comandantul navei. între timp au sosit şeful securităŃii, inspectorul şef , primul 
secretar al judeŃului Giurgiu, toŃi fiind foarte agitaŃi, că tocmai nava prezidenŃială a 
luat foc. Fiind pe o structură organizatorică specială, organul de securitate nu acŃiona 
ci numai asista la modul în care se desfăşura evenimentul. 

Înainte de a prezenta în continuare desfăşurarea evenimentului, aş arăta că 
incendiile de la bordul navelor, deosebit de periculoase, că statistic la unul din 10 
cazuri se pot termina cu explozii puternice, dacă în tancurile (rezervoarele) de 
combustibil sunt pungi de gaze. De asemenea, dacă în decurs de 15 + 20 minute de la 
declanşarea incendiului acesta nu este înlăturat, el scapă de sub control şi, de regulă, 
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se termină după zeci de ore, distrugând practic întreaga navă. (Aceste lucruri le ştiam 
nu numai din literatura de specialitate, ci şi din propria experienŃă). 

În cazul navei Mihai Viteazul, ofiŃerul de serviciu (de cart) nu a solicitat ajutor de 
la nava Pompier 5 (proprietate Navrom) aflată la numai 200 m depărtare în bazinul 
Veriga, imediat ce s-a declanşat incendiul sperând că-l poate stinge singur cu 
mijloacele de la bord şi că nu va fi nevoit să-l înregistreze ca eveniment. Nereuşind să-l 
stingă în faşe, au apelat la nava Pompier 5 după ce incendiul a scăpat de sub control 
şi cu toată intervenŃia navei Pompier 5, care a venit lângă nava Mihai Viteazul, 
acŃionând cu toată puterea ei de stingere (nava era dotată cu pompe de apă de mare 
debit, cu spumă şi alte substanŃe chimice) nu a reuşit să stingă incendiul şi acesta 
continua să se desfăşoare intens, din bordul navei ieşind flăcări mari. Între timp 
pentru intervenŃie au venit şi mai multe maşini ale pompierilor judeŃeni care dat fiind 
că nava nu era la mal, au solicitat ca nava fie introdusă în bazin şi împinsă cu prova 
pe mal pentru a putea acŃiona şi dânşii. 

Aşa cum am arătat, securitate, miliŃie, organe de partid erau practic paralizate şi 
nimeni nu lua nici o decizie. Evident că nava incendiată nu putea funcŃiona şi trebuia 
luată la ureche (termen marinăresc atunci nava este deplasată de altă navă, când 
nava vine bord la bord). Dar cine să ia această navă incendiată de la pontonul de la 
Dunăre şi să o introducă în bazin? 

Organele mai sus amintite s-au îndreptat către mine solicitând ca o navă 
Navrom să ia nava în flăcări şi să o introducă în bazin. în portul Giurgiu unde aveam 
o intensă activitate portuară, aveam în orice moment 2 - 3  remorchere de manevră 
care lucrau continuu în raza portului Giurgiu. Am dat dispoziŃie prin radio-telefon 
navei împingător Sadu 6 să vină lângă nava Mihai Viteazul să o ia la ureche şi s-o 
ducă în bazin, punând-o cu prova pe uscat pentru a putea acŃiona pompierii. Dând 
această dispoziŃie m-am trezit într-o situaŃie foarte gravă, deoarece odată luată nava 
Mihai Viteazul de către nava împingător Sadu 6 de la ponton şi dusă în largul Dunării 
pentru a intra în bazin, comandantul navei Sadu 6 îmi comunică : 

„Tovarăşe director nava Mihai Viteazul are muniŃie şi armament la bord şi este 
pericol de explozie. în aceste condiŃii continuu voiajul cu ea sau îi dau drumul în 
Dunăre?" Comunicarea se auzea foarte bine în radio-telefon, fiind auzită şi de cei de la 
securitate şi de la partid, care erau lângă mine.Într-adevăr după această comunicare 
de la navă mi-am dat seama că sunt într-o situaŃie foarte primejdioasă: 

• Dacă îi spuneam comandantului să-şi continue voiajul şi ar fi explodat 
pretinsa muniŃie de la bordul navei incendiate, s-ar fi soldat cu morŃi din echipajul 
navei Sadu 6 şi chiar cu scufundarea acesteia 

• Dacă îi dădeam ordinul să abandoneze nava Mihai Viteazul şi să o lase să 
plutească pe Dunăre, aceasta ar fi fost o navă complet pierdută, fiind în acelaşi timp o 
torŃă uriaşă şi ar fi ajuns în mod cert peste cele 20 nave aflate în aval, la secŃia de 
reparaŃii nave (aflată la circa 1000 m depărtare) cu un efect dezastruos sau ar fi 
nimerit peste tancurile cu benzină sau motorină (româneşti sau străine) ancorate la 
pontoanele din portul Giurgiu, aflate la mai puŃin de 1500 m în aval. Nava în flăcări 
abandonată sigur ar fi ajuns la unul din aceste obiective, deoarece canalul navigabil al 
Dunării în această zonă era foarte apropiat de malul românesc (cum se vede din 
schiŃă). 

Oricare din cele două ordine le-aş fi dat îmi asumam o răspundere foarte mare şi 
în aceste momente critice nu am răspuns timp de 2 - 3 minute, timp în care nava 
Sadu 6 cu nava incendiată Mihai Viteazul s-a apropiat de gura bazinului Veriga, 
începând rondul de intrare în bazin. Abia în acel moment, când am observat că navele 
intrau în bazin i-am comunicat comandantului navei Sadu 6 că nu cred că nava Mihai 
Viteazul are armament şi muniŃie la bord care să producă explozie gaze şi să execute 
ordinul iniŃial. După încă 10 minute, nava Mihai Viteazul era eşuată pe uscat cu 
prova,  după cum se vede din schiŃa amintită. 

Aici este nevoie să fac un mic comentariu : puteam să refuz cererea 
comandantului de pompieri, de a lua nava, în plin incendiu, de la pontonul unde era 
acostată. Ei ar fi trebuit să lungească furtunurile de apă şi spumă de la maşini cu 
circa 20 - 25 m, trecând peste pasarelă şi pontonul de acostare a navei şi să acŃioneze 
ca şi nava Pompier 5, care era activă lângă navă. 
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De asemenea, comandantul navei Sadu 6 putea să refuze să ia nava Mihai 
Viteazul de la ponton, dacă considera că pune în pericol nava pe care o comanda 
aducând-o prea aproape de nava incendiată, ori, comandantul navei Sadu 6 după ce a 
luat  la braŃ (la ureche) nava incendiată, plecând cu ea de la ponton şi deplasându-se 
în larg (faza a ll-a), s-a speriat auzind că nava ar avea muniŃie la bord şi de asemenea, 
văzând amploarea incendiului de pe nava Mihai Viteazul, mi-a comunicat prin radio-
telefon cererea de abandonare a navei incendiată în largul Dunării. 

Acceptând solicitarea organului de pompieri şi comandantul navei Sadu 6 
acceptând ordinul pe care l-am dat de a lua nava incendiată de la ponton, s-a creat o 
situaŃie timp de circa 30 minute foarte periculoasă. 

După eşuarea navei pe uscat, mai multe dispozitive ale pompierilor au început 
să acŃioneze energic, împreună cu nava Pompieri 5, însă până la orele 23, incendiul 
nu era stins, nava continuând să ardă. În acest timp, de mine s-a apropiat 
comandantul grupului de pompieri al judeŃului Giurgiu, colonel Popovici S. care era 
tare amărât că a fost tare criticat, de tov. Dogaru, pentru incapacitatea pompierilor de 
a stinge incendiu şi mă întreba dacă eu cred că îl putem totuşi stinge în 1 - 2 ore. L-
am încurajat pe colonel spunând că îl vom stinge sigur pentru că dădusem ordin să se 
aducă şi nava Salvator 5 de la secŃia Căi Navigabile Giurgiu, care avea o pompă cu 
debit de 400 mc/oră. Aducând şi această navă şi punând în funcŃiune şi pompa din 
dotare a acesteia, după circa 30 - 45 minute incendiul a fost stins în jurul orei 1. 

În momentul în care nava Mihai Viteazul a fost eşuată pe uscat s-au pus mai 
multe schele pentru a acŃiona pompierii şi a intra şi ieşi după navă cei câŃiva membri 
ai echipajului care continuau să fie la bord. 

SituaŃia navei Mihai Viteazul după stingerea incendiului era jalnică. Nava era 
distrusă în procent de 60%, şi în plus, datorită cantităŃii mari de apă introdusă pe 
navă, aceasta era în procent de cea. 70% inundată (scufundată). 

De oarece acŃiunea de stingere a incendiului se încheiase, mă pregăteam să plec 
acasă, când m-am trezit pe mal lângă mine cu ministrul transporturilor, Vasile 
Bulucea. Venise să vadă ce s-a întâmplat cu nava prezidenŃială şi cum s-a acŃionat 
pentru stingerea incendiului. M-am urcat pe 0 schelă împreună cu ministrul şi l-am 
condus pe nava Mihai Viteazul pentru a constata starea acesteia. 

După vizitarea navei mi-a cerut să merg la sediul întreprinderii pentru a da un 
telefon, pe drum explicându-i sumar cum s-a acŃionat şi cum s-au desfăşurat 
activităŃile de salvare a navei. Odată ajunşi la sediul întreprinderii, din biroul 
directorului a dat un telefon tov. viceprimministru Avram loan, care coordona 
Ministerul Transporturilor, comunicându-i situaŃia de la navă şi că oamenii de la 
Navrom Giurgiu (deci ai ministerului Transporturilor), au acŃionat decisiv pentru 
salvarea navei. 

După ce a dat acest telefon şi s-a mai interesat de unele activităŃi ale 
întreprinderii, s-a urcat în maşină şi a plecat la Bucureşti. După plecarea ministrului 
m-am dus acasă încercând să dorm câteva ore, după ce avusesem o zi foarte 
stresantă. 

Nu dormisem decât 3 - 4 ore când sună telefonul de la judeŃeana de partid, 
telefonista comunicându-mi că tov. prim secretar al judeŃului Giurgiu, Popescu B. Ion, 
este la nava Mihai Viteazul şi mă roagă să mă duc şi eu. 

Imediat m-am îmbrăcat şi în maxim 15 minute eram pe mal lângă nava Mihai 
Viteazul, unde primul secretar foarte agitat şi supărat îmi spune : „Băi Bone, ce mare 
nenorocire s-a abătut pe capul nostru!', repetându-mi de mai multe ori acest lucru. 

Trebuie să precizez că în acea noapte a venit la nava Mihai Viteazul şi 
viceamiralul Aron din partea Ministerului Apărării, care probabil răspundea de 
această navă. 

În cursul nopŃii apa Dunării a crescut câŃiva centimetrii şi nava a început să se 
încline când intr-un bord sau altul, existând riscul să se scufunde total într-o parte în 
bazin, ceea ce ar fi dus la pierderea completă a navei. 

Cei de la bord se agitau, inclusiv primul secretar şi era tare supărat pe 
viceamiralul Aron că nu acŃionează în nici un fel. În acel moment răbufneşte 
supărarea din el şi îmi spune : „Băi Bone, ia tu comanda!, nu vezi că generalul acesta 
este…. Până să pronunŃe cuvântul prost, intervin rapid spunându-i: : „Tov. prim-
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secretar, domnul nu este general, este viceamiral, iar eu nu pot lua comanda acŃiunii 
deoarece este treaba ministerului Apărării NaŃionale'. Totuşi, pentru a nu se răsturna 
nava, am solicitat de la întreprindere cabluri de remorcă, iar de la întreprinderea de 
prefabricate au venit două buldozere. Cu echipajul existent la bord s-a legat câte un 
bord al navei la câte un buldozer, împiedicând răsturnarea navei, menŃinând-o pe 
asietă dreaptă. După obŃinerea stabilităŃii navei şi după sosirea comandantului 
Marinei Militare, contraamiralul Muşat, scafandrii şi alte cadre de ofiŃeri, m-am întors 
la sediul întreprinderii, lăsându-i pe aceştia să continue acŃiunea de scoatere a navei. 
Având scafandrii foarte buni, au etanşat compartimentele inundate şi trăgând apa din 
ele nava, prin flotabilitatea obŃinută, a fost scoasă la suprafaŃă şi jumătatea de navă 
scufundată. Această operaŃiune s-a desfăşurat în circa 2 zile. ̂  

După terminarea şi a acestei operaŃiuni, am primit vizita viceamiralului Aron şi 
a comandantului Marinei Militare, contraamiralul Muşat, pentru a-mi mulŃumi pentru 
ajutorul dat la stingerea incendiului. În timp ce secretara le oferea câte o cafea, 
viceamiralul Aron mă întreba de unde am eu atâtea cunoştinŃe practice privitor la 
incendiu şi scufundări de nave.I-am răspuns că am trecut prin multe, că am avut mai 
multe incendii de nave, unele foarte grave şi a trebuit să mă descurc singur pentru a 
le salva.După acest răspuns vice amiralul Aron îmi spune : „Dar câte inimi aŃi avut tov. 
Director să rezistaŃi la atâtea şocuri?'I-am spus că atunci când am trăit aceste 
evenimente eram relativ tânăr (sub 40 ani) şi am făcut faŃă cu brio. După alte discuŃii 
fără importanŃă şi-au luat la revedere şi au plecat din întreprindere. 

Nava Mihai Viteazul a fost remorcată la Şantierul naval OlteniŃa şi a fost 
reparată destul de repede, costul lucrărilor depăşind 20 milioane lei (în banii din 
1984), costul iniŃial al navei la terminarea construcŃiei, în 1971, era de 32 milioane lei. 

În timpul incendiului unul dintre ofiŃerii militari ai navei a căutat să intre în 
cabina pe care o ocupa şi, fiind prins de flăcări şi fum, a fost asfixiat şi a fost găsit 
mort, la terminarea incendiului. 

Deşi reparată, Nicolae Ceauşescu nu s-a mai urcat niciodată la bordul acestei 
nave. După revoluŃie, navei i s-a schimbat numele, în Siret şi a fost dusă la Brăila, în 
cadrul flotilei fluviale, unde se află şi în prezent. 
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noi despre noi 

FAMILIA HITZIG VICTIMĂ A DEPORTĂRILOR ANTONESCIENE ÎN 
TRANSNISTRIA. 

Emil HITZIG 
Cuvânt înainte 

Emil Hitzig, colegul nostru, a fost revoltat de apariŃia în revistă, în numărul din 
ianuarie-februarie, a articolului „O lansare de carte” scris de Vasile Gheorghe şi, drept 
urmare, ne-a trimis o replică fulminantă, cu atacuri exagerate la adresa României şi a 
poporului român. Este vorba de lansarea cărŃii „România, românii si comunismul” a 
scriitorului Radu Theodoru. (Acum, consider nepotrivită publicarea acestui articol, 
scuzabilă doar de faptul că era înainte de aprobarea regulamentului nostru de redacŃie). 
Radu Theodoru este şi autorul cărŃii „A fost sau nu Holocaust”, în care, prin negarea 
existenŃei holocaustului, aduce o jignire poporului evreu şi oamenilor de bună credinŃă. 
În prima parte  a acestui articolul, Emil combate mai ales această carte, deoarece cea 
recenzată de V. Gheorghe nu o avea şi nu o citise. Ne-am dat seama că publicarea 
acestui articol, în forma iniŃială, ar putea provoca, din partea colegilor noştri, reacŃii 
neplăcute la adresa lui Emil, motiv pentru care l-am convins  să fie de acord cu 
publicarea numai a celei de a doua părŃi a articolului, în care este vorba de deportarea 
familiei lui în Trasnistria şi pe care o regăsiŃi mai jos. 

M.V. 
           Într-o seară de vineri a lunii septembrie 1941, la uşa locuinŃei noastre din 
CernăuŃi str. Bolintineanu 4, au bătut cu violentă un grup de jandarmi beŃi, oferindu-
ne câteva minute pentru a lua o valiză cu ce încăpea în ea.  
Ne-au escortat, pe noi şi pe alŃi evrei din vecinătate, spre stadionul oraşului si apoi 

spre gară. Deşi tatăl meu, fiind profesor de 
liceu, primise  o autorizaŃie,  care urma să-i 
acorde imunitatea (conform declaraŃiei d-lui 
Popovici, primarul oraşului), aceasta n-a 
ajutat cu nimic căci mulŃi care n-aveau 
acest act se ascundeau, iar cota de evrei 
deportaŃi trebuia respectată! 

 Traian Popovici a fost primar al 
municipiului CernăuŃi între anii 1941-
1942.    Imediat după război, fostul primar 
a publicat cartea Spovedania unei 
conştiinŃe, evocând tragedia evreilor 
bucovineni, pe care el o percepe ca o 
„barbarie” şi ca o tragedie românească. 
Marcat de tragedia Bucovinei, el a scris 
versuri cu un pronunŃat caracter patriotic, 
rămase în manuscris. 
Ca rezultat al insistenŃei sale, i s-a permis 
să extindă lista, care cuprindea evreii 
clasificaŃi după profesii (meşterii din toate 
ramurile de industrie, medicii, arhitecŃii, 
inginerii, magistraŃii, avocaŃii etc.). În 
versiunea ei finală, lista cuprindea un 
număr de 20.000 de evrei, ale căror vieŃi au 

putut fi salvate astfel. Datorită faptului că Popovici a luat apărarea evreilor, adversarii 
săi politici l-au poreclit „jidovitul". 
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           În anul 1989, statul 
Israel i-a decernat avocatului dr. 
Traian Popovici titlul, medalia şi 
diploma de Drept între popoare, 
distincŃie acordată ne-evreilor 
care s-au comportat cu eroism, 
cu riscul vieŃii, familiei şi 
avutului încercând să salveze 
evrei de genocidul Holocaus-
tului. Drept dovadă a atitudinii 
sale curajoase şi a eforturilor de 
salvare a evreilor bucovineni, în 
oraşul israelian Tel Aviv a fost 

ridicat un monument al dr. Traian Popovici.Când trenul de marfă a fost plin, am 
pornit spre est ,spre Transnistria. Localitatea în care familia mea a fost deportată se 
cheamă: OBODOVCA JudeŃul BALTA. 
          Strategia lui Antonescu a fost de a-i "împinge” pe evrei cât mai spre est.           
Armata germană urma să facă exterminarea! Mai toate lagărele se aflau în apropierea 

malului vestic al râului Bug, 
Transnistria este o regiune agricolă, bogată, situată 
între Nistru si Bug, locuită din vechime numai de 
români. Acest argument pleda pentru lichidarea şi a 
evreilor mai vechi împreună cu a celor proaspăt 
sosiŃi.  Transnistria urma sa devină “curată” de 
evrei. Acolo părintii mei au primit carnete de 
identitate pentru EVREI.                                               
    Cei care se aflau în Transnistria,adică între Nistru 
si Bug la data de 16 Martie 1944, s-au bucurat de 
ordinul de rapatriere generală dat de  Antonescu. 
Pentru mulŃi, acest ordin a rămas pe hârtie si doar 
după prăbuşirea frontului, Armata Roşie ne-a 
eliberat si a urmat lungul calvar de reîntoarcere la 
CernăuŃi si apoi la Câmpulung Moldovenesc, în 
urma Armatei Roşii. De abia la 20 Aprilie1945 
familia mea a reuşit sa treacă punctul de frontieră, 
Pomărla, în vigoare şi azi 
Pe adeverinŃa de mai jos se poate vedea că :”S’a 
făcut deparazitarea si carantină”. Doar ne 
întorsesem din iad!!!! 
ViaŃa în lagărul Obodovca,mărturiile lui Şabs Roif 
De tifos a suferit şi Şabs Roif. După ce a traversat 
Nistrul pe la CosăuŃi –Iampol, coloana lor a mers pe 

jos până la Obodovca. Trăiau într-un sarai, cum îi spune dl. Roif, de vite şi munceau 
la câmp. Hrana era puŃină şi mizerabilă, jandarmii îi băteau, munceau desculŃi, pe 
mirişte şi erau epuizaŃi...  “Când a izbucnit epidemia de tifos, ne trezeam dimineaŃa şi 
călcam peste cadavre de femei, copii. Am fost şi noi bolnavi, şi nu ştiu în ce fel am 
rămas vii.”  Familia restrânsă a supravieŃuit, dar multe rude au murit. Şabs Roif evocă 
moartea unui văr: “Era un om care cânta foarte frumos. A îngheŃat  i-a căzut carnea 
de pe oasele picioarelor. Şi din pricina febrei, a început să delireze şi să cânte. A murit 
cântând.”  
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Ce imagine a lăsat administraŃia românească? 
Sătenii din Obodovca ne îndrumă către spital, unde doctorul Melnic e cunoscut ca 
monograf al comunei. Ce amintire se păstrează aici despre administraŃia românească?  
“E firesc să nu fie amintiri bune. Dar au fost mai buni ca nemŃii, care ucideau în 
masă. Românii băteau, dar nu împuşcau atât de mult.”  
În anii apocalipsului urgiei naziste în care aproape toată Europa ,unii în mod voluntar 
alŃii cu forŃa, au consumat drogul destructiv al urii fată de evrei, doar puŃini au fost 
cei care nu s-au lăsat ispitiŃi sa cadă în abisul iadului şi au avut curajul să acŃioneze. 
Unul dintre ei a fost Traian Popovici. 
Din cei care, din contră, au aprobat exterminarea evreilor, astăzi au rămas doar 
buruieni răzleŃe. Noi cei născuŃi în timpul urgiei naziste cunoaştem realitatea si nu 
putem accepta dezinformarea generaŃiilor care ne-au urmat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
carte 

PATRU FEMEI 
       Corina FIRUłĂ 

 Cartea aceasta am cumpărat-o şi am citit-o imediat, 
pentru că o cunosc pe autoare. Lucia Ovezea este patroana 
editurii şi librăriei VOX, cu care colaborez.  
 Romanul, de mici dimensiuni, este cartea ei de debut. 
Cred că în parte este autobiografic, în sensul că personajele 
sunt create din persoane care au existat în realitate. Cea care 
povesteşte nici nu are un nume, aşa că, să-i spunem Eva, 
pentru că autoarea se referă la personajele ei ca fiind nişte Eve. 
Este tânără absolventă a unei facultăŃi tehnice.  
 AcŃiunea începe la onomastica povestitoarei, unde le 
cunoaştem pe prietenele ei care, fiind vecine de palier, sunt mai 
tot timpul împreună.   
 Oana, “la 21 de ani, studentă la filologie, este micuŃă de 
statură, tunsă foarte scurt şi îmbrăcată aproape extravagant”. 

 

 
 

Doctorul Melnic a scris 
o istorie a Obodovkăi şi 
a strâns mărturii de la 
sătenii vârstnici pentru 
a se documenta în 
privinŃa Holocaustului  



                         
                                                MECANICII ’61 POLIBUC �� Nr. 4 • aprilie   2010 
 

 

20 

Unică la părinŃi, Oana are aproape tot ce-şi doreşte, spre deosebire de Eva, a cărei 
mamă, era “copleşită de muncă, hărŃuită de griji şi veşnic ameninŃată de bărbatul 
aspru, sumbru, imuabil” şi care, cu trecerea anilor devine tot mai avar. 
 Aureliana este cea de a treia Evă, care “nu era o persoană oarecare... tuciurie, 
cu păr negru, lung şi ondulat, cu trăsături elegante, fine, levantine, dar cu un aer de 
vulgaritate.”O fire ascunsă, care-şi îmbracă dezamăgirile într-o aură de mister, aşa ca 
nimeni să n-o poată cunoşte cu adevărat.  
 Şi în fine, Valeria, “veşnic supraponderală, permanent în cură de slăbire dar 
optimistă, îngrijită, îmbrăcată modern.... ea alege totdeauna calea cea mai uşoară...” 
 Fiecare dintre fete porneşte în viaŃă cu mare încredere (parcă mi se pare 
cunoscut...) şi fiecare dintre ele are câte o poveste dramatică. 
 Valeria îl cunoaşte pe Mihai şi din dorinŃa ei de stabilitate, se mută împreună în 
casa lui, care era mai mult un atelier. Mihai este inginer electronist, pasionat în 
meserie, şi are o clientelă bogată la reparat de aparate, motiv pentru care programul 
lui e foarte încărcat! Dar, după o scurtă vreme, el lipseşte nu numai până în noapte, ci 
chiar o noapte întreagă. Conversând cu o vecină, Valeria află că Mihai era deja 
căsătorit, avea şi doi copii. Stupefiată, ea îşi stânge lucrurile în grabă şi fuge înapoi, 
acasă. 
 Aureliana, absolventă de drept, era întreŃinută de un Teodor, care o filează şi 
descoperă că are tot felul de întâlniri cu Andrei, cu Cristi, cu Florin... O dă afară din 
casă şi ea dispare o vreme dintre ele. Când o regăsesc, Aureliana este însărcinată. 
Florin, cel pe care îl iubise cu adevărat, nu se implicase în acea relaŃie. Işi urmărise 
visul său şi plecase în Germania. Total absentă, ea îşi anunŃă prietenele că se mărită 
cu Florin. Căsnicia lor nu merge, ea se mută cu mama ei, dar cele două femei nu se 
înŃeleg, se ceartă urât de-alungul anilor care trec..., ba într-o noapte se şi păruiesc. E 
cea mai dramatică scenă din roman, la care e martoră şi Eva, chemată de fetiŃa 
speriată,  care făcuse între timp, câŃiva ani.  
 La onomastica de la începutul romanului, Eva îl cunoaşte pe Andrei, de care se 
îndrăgosteşte. Povestea lor e foarte romantică. Andrei este editor, se învârte printre 
cărŃi, o lume pe care Eva o invidiază, pentru că ea făcuse studii tehnice obligată de 
tatăl cel autoritar. In fond ea era o creatoare şi asta se vedea din veşmintele şi 
podoabele pe care şi le inventa singură.  
 Totul părea minunat...dar... Dar nici Andrei nu e bărbatul care să se dăruiască. 
După o noapte care pare de poveste, el se trezeşte grăbit pentru că trebuia să se ducă 
la Sfatul Popular să-şi declare fetiŃa. Atâta tot, un act ca oricare altul, obligaŃiile lui se 
opreau acolo, nu urma să se însoare cu mama fetiŃei, aşa că el nu înŃelege de ce Eva 
se desparte de el. 
 Totul se petrecea în anii nefericiŃi ai comunismului (nu ştiam pe atunci ce ani 
ne aşteptau la cotitură!). Sunt multe observaŃii de detaliu, interesante, făcute de 
autoare. De exemplu, faptul că un profesor, care face cerere de plecare din Ńară, este 
scos din învăŃământ şi trimis la un azil de copii găsiŃi. El nu suportă atmosfera cruntă 
de acolo, nu poate accepta acest serviciu şi trăieşte din te miri ce, până când reuşeşte 
totuşi să fugă dincolo de graniŃă. 
 Apoi vine “revoluŃia”. Pentru unii aceasta nu aduce nicio schimbare. Oana, care 
între timp s-a măritat şi s-a şi despărŃit, are un serviciu de bugetar şi nu o poate 
înŃelege pe Eva, care părăseşte orizontul strâmt dar sigur, de fabrică şi îşi deschide pe 
cont propriu o editură.  
 Valeria este tot cu Mihai şi asta înseamnă că, dacă a avut cândva speranŃa de a 
se ridica deasupra minciunii, a sfârşit înglodată în ea. 
 Aureliana devine notar şi câştigă extrem de bine. O regăsim într-o vilă, bântuind 
în noapte prin camerele spaŃioase, cu nelipsitul pahar de wisky. Fiica ei se măritase 
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cu un străin şi plecase din Ńară. Iar ea devenise atât de avară, încât îi spune unei 
rude, venită să-i ceară un ajutor cu nişte acte, să nu-i mai tocească covoarele! 
 Cartea se termină cu triumful Evei, care reuşeste să scrie un roman de succes. 
Asta înseamnă pentru ea că a învins toate neîmplinirile – o facultate pe care n-o 
dorise, un bărbat cu care-şi pierdea timpul fără iubire, prietene înstrăinate. Ea, 
creatoarea, a învins! A găsit un sens vieŃii, un sens pentru care să trăiască din plin! 
 Cartea merită citită. Creionează caractere distincte, puternice, care te urmăresc 
şi după ce ai închis coperŃile ei. Sunt fapte şi note care te fac să te gândeşti la propriile 
trăiri. Nu poŃi rămâne indiferent şi asta este, nu-i aşa, definiŃia unui condei de 
scriitor.  
 Drept pentru care o felicit din toată inima pe Lucia Ovezea!  
 

 
 
carte 

SECRETUL COMORII 
Vasile GHEORGHE 

 
         Mărturisesc că aşteptam continuarea aventurilor eroilor din volumul 

anterior scris de colegul nostru Mirel Vanca „Comoara din Dealul Magiarului”. Sunt 
bucuros şi am o anumită satisfacŃie că mă aflu printre primii care am primit, încă de 
la începutul lunii martie a.c., a doua sa carte, „Secretul comorii”. Am citit-o cu interes 
şi m-am gândit să aştern pe hârtie câteva gânduri referitoare la acest nou volum, fără 
a avea pretenŃia unor judecăŃi de valoare sau îndrăzneala unor aprecieri ori critici 
pertinente. 

Dacă prin subtitlul primului volum, autorul îl definea „carte de aventuri pentru 
copiii între 7 şi 70 de ani”, pe cel de al doilea – gândindu-se probabil că noi, toŃi colegii 
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săi, am depăşit deja 70 de ani - l-a subtitrat „carte de aventuri, şi nu numai, pentru 
toate vârstele.” 

Iată deci, că Mirel Vanca îşi manifestă mărinimia colegială şi ne include şi pe noi, 
colegii săi, în rândul posibililor cititori, dornici să ne delectăm cu noile aventuri ale 
personajelor cunoscute deja, sau a celor nou apărute în acest volum. 

Ca şi în volumul anterior, „Comoara din dealul Magiarului”,noul volum, „Secretul 
comorii”, reliefează spiritul de observaŃie, documentarea temeinică, dragostea sa 
pentru meleagurile natale, stârnind curiozitatea şi interesul cititorului pentru evoluŃia 
spre maturizare a personajelor, pentru noile aventuri, fapte şi întâmplări, pentru 
paginile interesante din istoria şi geografia Sălajului. 

Misterul şi suspansul sunt prezente şi în în acest al doilea volum, iar măiestria 
autorului incită cititorul să descopere tainele şi ascunzişurile şi să participe efectiv 
dezlegarea lor. 

În capitole precum „Cetatea din Peceiu”, „Ceaşcă dacică”, „Contesa sângeroasă”, 
„Tunelul”, „Cum se dezgroapă comorile”, „Explozie pe Măgura” autorul descrie într-un 
limbaj specific local, dar foarte accesibil şi cu mult aplomb, locuri, fapte şi întâmplări 
care Ńin pe cititor într-o stare de plăcută tensiune şi intensă curiozitate. 

Citez câteva pasaje din carte: 
- Domnul învăŃător de la noi din sat ne-a spus ne-o spus că aici a fost, tare demult, 

o cetate de pământ. S-or găsit răspândite pe câmp, scoase la lumnină de plug, mai 
multe cioburi de oale sau blide sparte. Un profesor de la Şimleu o zâs că oaleel sau 
blidele acele le-ar fi făcut dacii, Şi-o zâs el că poate şi cetatea care-o fost aici au făcut-o 
tot dacii. 

----------- 
 Vârful Dealului CetăŃii era teşit……printre tufişurile bogate au putut identifica 

porŃiuni din zidul circular cu diametrul de aproximativ 50 metri, care împrejmuia cetatea. 
Era construit din piatră neprelucrată şi avea o grosime de doi metri. 

----------- 
Cetatea trebuie că arăta ca un cuib de vulturi. 
------------- 
Cornel încercă să împrăştie pământul cu piciorul şi mare îi fuse mirarea când ieşiră 

la iveală câteva cioburi de ceramică……. şi un obiect de ceramică, nu prea mare,cu 
toartă, care arăta ca ca o ceaşcă sau ca  un opaiŃ. 

„Dacă cioburile şi obiectul găsit erau de pe vremea dacilor, se gândea Cornel, este o 
dovadă în plus că Măgura a fost locuită, în trecut, de daci.” 

--------------- 
UitaŃi-vă!, le atrase el atenŃia colegilor lui, această cetate, biserica romano-catolică 

şi cetatea din centrul oraşului, se află aproape toate pe aceiaşi linie. Deci, dacă există 
un tunel între cele două cetăŃi, el trece, obligatoriu,  pe sub biserică. 

--------------- 
Cornel avea să vadă.pentru prima oară, cum se execută o săpătură arheologică 

după toate regulile din domeniu. Mai întâi, se marcă perimetrul în care se va efectua 
săpătura. În interiorul acestui perimetru se săpă o groapă de tatonare, cu secŃiunea 
pătrată şi cu laturile de un metru……..Pământul rezultat din săpătură fuse trecut prin 
sită, pentru a reŃine obiectele mici.” 

Un spaŃiu important rezervă autorul amintirilor legate de şcoală, colegi şi 
profesori, radiografiind cu spirit critic, dar şi cu o anumită nostalgie fapte şi 
întâmplări care provoacă cititorului propriile amintiri, descoperindu-se printre 
personajele cărŃii. 

Mărturisesc, că deşi nu am locuit la internat, iar anii de liceu i-am petrecut într-o 
altă perioadă şi altă zonă geografică, am avut o adevărată revelaŃie să mă văd printre 
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personajele cărŃii şi să retrăiesc anii mei de liceu, amintindu-mi de foştii colegi, 
profesori şi de oamenii la care nu mă gândisem de multă vreme. Am vărsat o lacrimă 
pentru cei care de mult nu mai sunt. 

În capitole precum „ Plecarea la liceu”, „Internatul”, „Bătaie în dormitor”, „Un 
diriginte pe cinste”, „Profesori şi profesori”, „Profesorul bătăuş dă în bară” autorul 
selectează, cu multă grijă, întâmplări autentice petrecute în primul an de liceu, pe 
care le prezintă cu un anume meşteşug, ce stârneşte curiozitatea şi îndeamnă la 
reflexie şi visare. 

Citez: 
Dormitorul, unul singur, era o încăpere mare, la etajul doi al clădirii, şi avea vreo 50 

de paturi metalice……fiecare pat avea un alt aşternut  
------------ 
Cornel avea o nevoie presantă şi  se grăbi să-l întrebe unde e closetul. Se mirară 

toŃi trei când au aflat că este la etaj şi că, după întrebuinŃare, trebuie trasă apa. 
------------ 
GhiŃă trase adânc aer în plămâni şi suflă în bec……. 
------------- 
Bobocii erau pentru prima oară într-un oraş şi pentru prima oară vedeau o casă cu 

etaj, un WC şi un bec. 
------------- 
Profesorul de istorie sublinie importanŃa istoriei pentru cunoaşterea trecutului 

poporului nostru şi pe cel a marilor naŃiuni ale lumii…. 
-------------- 
Mie îmi place că la fiecare materie avem alt profesor şi că fiecare este un altfel de 

om şi predă într-un alt fel 
Pline de farmec sunt şi paginile în care autorul descrie bucuria copilăriei, 

obiceiuri şi datini locale prilejuite de anumite perioade ale anului, sărbători religioase 
etc. În capitole precum „VacanŃa de Crăciun”, „Domnul porc”, „Cu Viflaimul”, „Paştile” 
sunt prezentate, cu multă plăcere şi amănunte interesante, trăirile autorului legate de 
participarea efectivă la aceste evenimente. Citez: 

Veni şi vacanŃa…... Era sâmbătă 20 decembrie, Ignatul. În această zi se taie porcii. 
------------- 
Viflaimul,  o bisericuŃă în miniatură, o replică naivă a bisericii din Betleem 

împodobită cu hârtie colorată şi hârtie creponată de diferite culori, îi aştepta în mijlocul 
şopronului. 

-------------- 
Cornel ştia cine-i Moş Crăciun, iar părinŃii lui ştiau că ştie, cu toate acestea  în 

fiecare an evenimentul venirii moşului avea loc ca şi cum nimeni nu ştia nimic. 
Am citit cu plăcere noul volum scris de colegul nostru Mirel Vanca şi mărturisesc 

că a fost o lectură reconfortantă, care mi-a stârnit interesul, retrăind în felul meu clipe 
ale copilăriei şi tinereŃii şi îmbogăŃindu-mi cunoştinŃele despre istoria şi geografia 
Sălajului. 

Aş vrea, totodată, să apreciez talentul scriitoricesc al colegului nostru şi să observ 
că la fel cum a fost în viaŃa profesională, un inginer destoinic, exigent şi hotărât, este 
şi un scriitor talentat şi la fel de bun profesional. łine-o tot aşa Mirele!   
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muzee şi expoziŃii 

PRIN MUZEE PROVINCIALE DE PICTURĂ 
Nicolae SURUCEANU 

A. Château de Grouchy 
 

Castelul, aflat în orăşelul Osny (35 km N-V de Paris) 
este proprietatea primăriei. Numele îi vine de la 
ultima proprietară, stră-strănepoata lui Emmanuel 
de Grouchy, ultimul mareşal al FranŃei numit de 
Napoleon I. Se află pe un domeniu de cca 40 ha, pe 
malul unui lac şi în mijlocul unei pădurici. Turnul 
cilindric datează din sec. X. Ce se vede este peluza şi 
partea laterală. In afară de serviciile primăriei, în 
incintă se mai află ColecŃia permanentă a pictorului 

post-impresionist William Thornley, iar în sălile de la parter şi ale etajelor 1 si 2 se 
organizează expoziŃii temporare franceze sau străine. Expun şi unii pictori mai 
cunoscuŃi. Acum câŃiva ani a fost un pictor român, iar în septembrie au fost nişte 
pictori ruşi. 
 

ColecŃia William Thornley (1857-1935). Elev al lui Puvis de 
Chavannes, debutează la Salonul din 1878. Este cunscut mai 
ales prin acuarele şi guaşe şi ca litograf al lui Monet şi 
Pissarro. Se instalează la Osny în 1892, unde rămâne până la 
sfârşitul vieŃii. Voiajează şi pictează prin toată FranŃa. 

ColecŃia este compusă din 190 de opere, dintre care 42 
de uleiuri, acuarele şi 120 de desene ale sale si tablouri de 
Monet,  Pissarro, Degas şi alŃii. Este sponsorizată de 

societăŃile care sunt implantate pe teritoriul orăşelului. 
 

   
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 

PiaŃă în Pontoise 

       Biserica din Osny            Marină           Cetatea din Vitry 
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René Véron (1826-1897) este prezent în colecŃia William Thornley în castelul 
Grouchy. Pictor mai puŃin cunoscut, membru al Şcolii de la Barbizon, a debutat la 
Salon în 1848. Este aproape în exclusivitate peisagist, tablourile sale, pictate la 
Fontainebleau, Auvers sur Oise, Pontoise, sunt scăldate într-o lumină strălucitoare. 
 

        
 

 
 

 
ExpoziŃia temporară Jeannine Thomas, pictoriŃă naivă 
autodidactă. După ce a scris mai întâi nuvele şi poveşti 
pentru copii, a început să picteze prin 1975. Este a treia 
oară când expune la Osny. In pictura ei nu găsesti 
înŃepeneala artificială a personajelor lui Douanier 
Rousseau, ci prospeŃimea si naturaleŃea copiilor. PreŃurile 
tablourilor, dimensiunea medie fiind cam 60X40 cm, sunt 

între 150 € pentru o guaşă şi 1600 € pentru un ulei. Are tablouri în muzee de o 
oarecare importanŃă în FranŃa, printre care în Muzeul Artei Naive la Paris, la 
jumătatea pantei ce urcă spre biserica Sacré Cœur.  
 

                                                     
 
 

 
 

B. La Maison Fournaise şi La Grenouillere 
 

Un alt loc care îşi revendică întâietatea ca leagăn al impresionismului, în afară de 
Auvers sur Oise, este zona Chatou – Croissy, în vestul Parisului, cu cele două 
restaurante cu terasă pe malul Senei, La Maison Fournaise şi La Grenouillère. 
La Maison Fournaise. Într-a doua jumătate a sec. XIX, pentru parizieni începuse 
moda petrecerii timpului liber la iarbă verde, pe malul apei şi a canotajului.  

Idilă de vară St. Robert en Bugey 

O zi frumoasă 
 

Buchiniştii Bunica la plajă 
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In 1857, domnul Fournaise, dulgher de marină, îşi deschide atelierul său de 
construit ambarcaŃiuni pe insula de pe Sena, pe malul căreia este gara orăşelului 
Chatou, iar soŃia sa deschide, alături, un restaurant cu terasă către apă. Gara fiind pe 
linia către Paris, vadul este bun. Fiul lor, Alphonse, se ocupă cu organizarea 
întrecerilor nautice şi ajută doamnele să se îmbarce, iar sora lui, frumoasa 
Alphonsine, modelul pictorilor, primeşte clienŃii restaurantului. O afacere prosperă ! 
 

           
 
 

Claude Monet, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Edouard Manet, Edgar Degas, 
Camille Pissarro bat insula în lung şi-n lat în căutarea luminii în apele fremătatoare 
ale fluviului. 

In 1868, Renoir descoperă locul, cu ocazia unei   plimbări în compania prinŃului 
George Bibescu,  client al restaurantului Fournaise. Este vorba de fiul domnitorului 
Barbu Bibescu, abdicat în 1853, in urma intervenŃiei ruseşti în Balcani, care va 
provoca, de altfel, războiul Crimeii. In parcul palatului Mogoşoaia există mormântul 
unui alt prinŃ George Bibescu, vărul primului, fiul domnitorului George Bibescu, 
abdicat în 1848. 

Renoir va rămâne client credincios restaurantului până în 1884. Aici va picta în 
jur de 30 de tablouri, printre care şi celebrul « Déjeuner des canotiers », aflat în 
Phillips Collection la Washington. Impreună cu Claude Monet îşi instalează apoi 
şevaletele pe cafeneaua plutitoare « La Grenouillère » la 2 km în aval, pe insula din 
faŃa orăşelului Croissy. 

Guy de Maupassant profită de duminicile libere, pe care doar funcŃionarii le 
aveau atunci, făcând canotaj şi lăsându-şi impresiile în mai multe nuvele. 

Monsieur Fournaise Le déjeuner des canotiers       Alphonsine 

Le déjeuner des canotiers 



 
 

                                      Foaie de suflet lunarå a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICÅ“ 
 

 

27 

André Derain, născut la Chatou şi Maurice de Vlaminck îşi instalează atelierul în 
1900, într-o casă vecină cu restaurantul Fournaise, « La Maison Levanneur », unde 
Guillaume Apollinaire şi Henri Matisse îi vizitează deseori. Cei doi pictori, care aparŃin 
curentului fauve, reprezintă avangarda picturii primilor ani ai sec. XX. 

Închisă în 1906, La Maison Fournaise se degradează cu timpul. In pragul ruinei, 
este cumpărată în 1979 de oraşul Chatou, înscrisă în 1982 în inventarul 
Monumentelor Istorice şi restaurată cu fondurile statului şi a două asociaŃii private. 

În prezent muzeu, găzduieşte o colecŃie de picturi originale şi reproduceri, filme 
documentare despre istoria locului şi despre epoca ilustrată de pictorii vremii. In 
alternanŃă sunt prezentate expoziŃii temporare ale artiştilor legaŃi de Sena, sau pe 
teme specifice. Din 1990 s-a redeschis restaurantul în sălile decorate cu frescele 
realizate de caricaturiştii epocii impresioniste. 
 
La Grenouillère. Insula era foarte frecventată încă de la începutul sec. XIX. Dinspre 
Bougival se ajungea cu un bac pictat de Wiliam Turner, tablou aflat la British 
Museum, iar dinspre Chatou, printr-altă insulă şi un dig, construit pe vremea lui 
Ludovic XIV, pentru a alimenta cu apă « Maşina de la Marly ». Această maşină, 
realizare tehnică impresionantă pentru anul 1685, ridica apa din Sena până la o 
înălŃime de 154 m, pentru a o trimite printr-un apeduct către fântânile de la 
Versailles. ForŃa motrice era curentul fluviului, care punea în mişcare un numar de 
256 de pompe. In punctul cel mai de sus există astăzi un muzeu care prezintă 
macheta maşinii iniŃiale. A fost construită de un belgian, numit apoi prim inginer al 
regelui şi înnobilat. La întrebarea regelui, cum i-a venit ideea să facă aşa ceva, i-a 
răspuns scurt : Gândindu-mă, Sire ! 

            
 
 

In 1852, François Seurin, patron de cabaret, obŃine dreptul de a traversa clienŃii 
cu bacul în insulă, unde instalează un chioşc de pânză, unde vinde băuturi şi 
închiriază bărci pentru plimbare pe Sena. 

Insula era numită « Madagascarul de pe malul Senei », într-atât de luxuriantă era 
vegetaŃia şi de asemănătoare moravurile locuitorilor cu cele ale indigenilor din insule. 
Un ordin prefectoral introducea obligaŃia purtării costumelor de baie ! 

În 1858 se inaugurează podurile de la Bougival şi Croissy ; parizienii vin în masă. 
Un ponton plutitor este ancorat pe Sena, cu Café-dansant şi cabine pentru făcut baie 
în apă, mixte, lucru total interzis în restul regiunii ! 

In 1869, Monet şi Renoir, ambii sub 30 de ani, pictează La Grenouillère şi alte 
cinci tablouri cunoscute astăzi în întreaga lume. 

In aceeaşi vară, Napoleon III, intrigat de reputaŃia locului, îl vizitează, însoŃit de 
împărăteasa Eugenie, fiul lor şi de Curte. 

Printre alŃi oameni de litere şi pictori, vizitatori statornici ai locului, s-au mai 
numărat Guy de Maupassant, Berthe Morisot, Pissarro, Sisley, Courbet, Steinlen şi 
alŃi « petits maîtres des bords de Seine ». 

         Camille Pissarro – La Grenouillère    Afiş               Claude Monet – La Grenouillère 
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După războiul franco-prusac din 1870, devine locul de predilecŃie al lumii artelor 
şi literelor. 

In 1889 are loc un incendiu, care distruge totul. 
Intre 1890 si 1928, noul proprietar încearcă să continuie aceeaşi activitate, însă 

ambianŃa nu mai este la fel. 
In 1928, ca urmare a lucrărilor de lărgire a canalului navigabil, ultimul proprietar 

este expropriat. 
La 5 mai 1998, la iniŃiativa unui grup de pasionaŃi ai patrimoniului regional « Les 

Amis de La Grenouillère », şi-a deschis porŃile un muzeu care evocă activitatea din 
epoca de glorie. Prezintă o colecŃie de gravuri, tablouri, reproduceri ale tablourilor lui 
Manet şi Renoir din 1869, aflate în străinătate, afişe, obiecte descriind terasa cu 
activităŃile ei şi peisaje din împrejurimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO DA VINCI 
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întâlniri colegiale    

BUDEASA 30... 
Radu GRUIA şi Corina FIRUłĂ  

 
         Vă întrebaŃi poate ce-o fi asta ? Recunosc că întrebarea are legitimitate ! De acea 
mă grăbesc să „demontez” momentul, oferind informaŃia necesară. Deci : la ultima 
noastră întâlnire ( sau primul  „spectacol” !), în comentariul la una dintre imaginile 
surprinse pe „afişul” manifestării, scriam „ Calypso şi Riri Ecologul pun de-o acŃiune 
ecologică în aprilie”. Mai precis, o vizită în grup a „mecanicilor” la reşedinŃa Ecologului 
din Budeasa-Argeş. Pot afirma că iniŃiativa mi-a aparŃinut întrucâtva, pentru că Riri şi 
cu mine „dădeam ocol” subiectului de vreo 2-3 ani de zile ! Fără rezultat ! De data 
aceasta , în timp ce puneam entuziast la cale escapada de o zi, imediat după Paşte, în 
spaŃiul „decorului” nostru (vezi pg. 7) şi-a făcut intrarea ...domnul Preşedinte..... 
Căruia i-a plăcut idea şi a preluat-o dându-i bineînŃeles, dimensiunile poziŃiei Domniei 
sale : excursie de 2-3 zile a mecanicilor în Argeş. Corect. Aşa cum am fost în Tulcea, 
Dolj, etc. OK! „Sarcina” organizatorică a primit-o..Riri, în săptămână a 2-a după Paşte. 
Din vari motive, treaba a picat, iar noi am revenit la dimensiunile iniŃiale : o escapadă 
de o zi,la care Riri mi-a zis:”Gulie, mai întreabă bă colegii.Poate vor să mai vină şi alŃii 
!” Zis şi făcut ! Am întrebat , unii au declinat, alŃii au agreat şi uite aşa ne-am „strîns” 
vreo 9... care ne-am înfiinŃat la reşedinŃa Ecologului, duminică 18 aprilie.... 
Destui, dacă ai în vedere pragmatismul  consecinŃelor ! (vedeŃi reportajul foto). 
 
         Buuun ! Să vedem ce şi cum s-a’ntâmplat !  
Întâlnire cu Nae la 9.30, Km 49/A1, după care mergem fain împreună, fără probleme. 
Dan Ştefănescu a preferat să se deplaseze „pe cont propriu”, ceva mai devreme zice el. 
De fapt, la ora întâlnirii noastre,  era deja ajuns ! Pe traseu, iese la iveală faptul că eu 
sunt „ boacă” la obiectul Cap autostradă A1, fapt care mă trimite, cu Nae după mine, 
în direcŃia ...Mioveni !!??. Riri care ne aştepta pentru „îndrumare şi control”, exact în 
centrul obiectului necunoscut de mine, se sburleşte cînd aude unde suntem şi zice : 
„băi Gulie, pe mine nu mă interesează ! Vino în Budeasa 30 şi gata !” Bingo ! Uite şi 
titlul povestioarei !  
F. uşor de zis, dar...mai greu de făcut pentru mine, care mă pierd de Nae în trafic, 
ratez din nou nenorocitul de Cap şi ajung în Budeasa via Piteşti, ceva mai târziu.Da, 
dar...ecuaŃia are de fapt 2 necunoscute: X = Budeasa şi Y = 30 ! Deci , găsesc Budeasa 
şi caut 30. Care ....aparent NU există ! „Balaiez” şoseau principală dintr-un  capăt în 
altul, întreb de vreo 2-3 ori, ceaŃă albă ! Nimeni nu ştie nimic. Lucrurile devin hilare 
după ce întreb la recepŃia hotelului din localitate, iar tânărul de acolo îmi răspunde 
fără ezitare : „Domnule, eu sunt din Budeasa şi stau la nr. 30, dar n-am auzit de  
domnul Valeriu Pop” ! După vreo 2-3 convorbiri cu Nae care mă asigură de contrariu, 
vorbesc cu Valeria care, însfârşit mă scoate din ceaŃă : trebuie să ies din Budeasa 
(mare), să intru în Budeasa (mică), unde , după cca. 1 Km, îl voi găsi pe Nae în 
mijlocul şoselei, pe post de marker ! Asta zic şi eu solidaritate ! Ulterior aflu că în 
„aglomerarea” rurală  Budeasa, (Comuna Budeasa înseamnă : Budeasa mare şi mică, 
Budeasa sat, alte sate,etc),   se găsesc nu mai puŃin de trei adrese cu nr. 30 !!??. După 
ce ajung, în uralele spectatorilor, Riri mă întreabă : „Bine măi Gulie, ăştia cum au 
ajuns şi tu nu ? .....Răspuns : ei sunt doctori în obiectul la care eu sunt tufă ! Iar 
obiectul este, pe bune, foarte prost marcat: administraŃia drumului a ...trecut pur şi 
simplu cu vederea marcajele de avertizare prealabilă ! Care pe o autostradă civilizată 
se succed,în cascadă, pe o distanŃă de 1,5 Km, în amontele  obiectului semnalizat ! 
 Riri deschide poarta (care seamănă cu cea de la Vila Lac 21) şi urc la cota 15,7 pe 
care este amplasată reşedinŃa Domniei Sale. Uff ... era către 11 am ! 
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         Cu oarecare întârziere ne preluăm rolurile şi începem „spectacolul”. DistribuŃia a 
fost următoarea (în ordinea intrării în scenă) : Anda şi Dan Ştefănescu, Lena , Puiu 
Văleanu, Mihaela , Nae, Corina, Ileana şi Radu Gruia. În rolul gazdelor Vali şi Riri Pop.     
Ne familiarizăm cu peisajul şi ambianŃa reşedinŃei. Ne aflăm pe un mic platou înierbat, 
plasat desupra şoselei, cu alee de intrare şi pavele de acces la obiectele care compun 
de fapt reşedinŃa. Care sunt de fapt 2 – o casă veche în stil local, reparată şi 
transformată  pentru dependinŃe – şi casa propriuzisă de tip vilă, folosită de gazde. 
Sunt de asemenea prezente spaŃii de relaxare, o bucăŃică de vie  şi ...la 30-40 m de 
gardul incintei, malul unui lac de baraj ! (VedeŃi pozele !) 
        Ansamblul, potenŃat de  cromatica supra-naturală a verdelui peisajului inundat 
în lumina caldă a  zilei splendide, „emite” un mesaj de bun-venit, care te face aproape 
instantaneu, să te simŃi nemaipomenit ! Chiar aşa ! Pe bune ! 
Ileana spune că locaŃia este bine-cuvântată cu energii pozitive ! Cred că are dreptate ! 
Eu mi-am descris propria percepŃie, aşa cum m-am priceput.  
Una peste alta, toate se potrivesc.... şi ne instalăm în livingul primitor al vilei.  
 
         În continuare totul „curge” lin, uiŃi de timp şi te laşi purtat de „protocolul”, dacă 
vreŃi, pregătit cu grijă de către gazde care, vă rog să mă credeŃi, au depăşit toate 
aşteptările. Dar despre acest protocol, vă rămâne vouă cititorilor, plăcuta îndatorire 
să-l evaluaŃi singuri, urmărind reportajul foto făcut de Nae şi Gulie. 
Eu nu pot să-mi închei partea fără să-l  „ torn” pe Riri care m-a lăsat pur şi simplu cu 
gura căscată cu câte şi cum a reuşit să facă ! Şi asta nu este tot : nu numai că robotea 
continuu, dar se vedea că o face cu  plăcere. Radiantă pur şi simplu !   
(Luni dimineaŃă am vorbit cu el la telefon şi mi-a spus că, pe la 8 pm, a mai făcut un 
grătar, iar mai târziu.....”am căzut lat !”) 
         Transmit „ştafeta” Corinei, care are şi ea ceva de spus ! 

* 
 In primul rînd, le sunt profund recunoscătoare lui Radu şi Ilenei pentru 
invitaŃia de a mege cu ei, ceea ce a însemnat că m-au luat din faŃa blocului şi m-au 
lăsat tot acolo, la întoarcere. A fost o plăcere să discut tot drumul, dus şi întors, cu 
Ileana, despre politică dar mai ales despre „treburile” noastre – (vă dezvălui un secret: 
despre anul 2012!!!) 
  Trecând peste peripeŃiile transportului, excursia a fost minunată. Vali şi 
Riri ne-au întâmpinat cu căldură, cu o mulŃime de bunătăŃi, pentru care era evident 
că trudiseră serios. Surpriza mea mare, a fost să descopăr un alt fel de Riri, pe care 
nu mi l-aş fi imaginat – un Riri gospodar, talentat bucătar (nu glumesc de loc!) foarte 
atent cu fiecare dintre musafiri. Masa propriu-zisă a fost aşezată pe verandă şi după 
aperitive care de care mai apetisante, Riri ne-a pregătit pe loc un grătar de peşte 
învelit în verdeŃuri, apoi un alt grătar cu „porcărioare” – costiŃă, cotlet şi cârnăciori – 
ca frigărui între legume – o minunăŃie! Toate stropite cu vin de Ńară şi cu multe hohote 
de râs (vă daŃi seama, eram doar noi şi-ai noştri!). Desertul – prăjiturele Anda  şi 
cafele. Vă dau toate detaliile, ca să moară de ciudă cei care, dintr-un motiv sau altul 
nu s-au prezentat la apel! 
 Intre timp, soarele s-a îndurat de noi şi s-a arătat la chip. Siesta ne-am făcut-o 
într-o plimbare pe malul lacului (Riri le-a dus cu hidrobicicleta pe două dintre 
musafire) apoi am stat o bună bucată de vreme sporovăind la soare pe terasa din faŃa 
casei, admirând peisajul şi ascultând în surdină melodii romantice de-ale tinereŃii 
noastre! 
 Când se apropia de asfinŃit, am savurat o felie de tort şi refuzând încă un grătar 
oferit de Riri (că nu mai încăpea pe nicăieri, oricât ne-am fi dat drumul la cordoane şi 
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curele) ne-am retras înspre casele noastre, ca să nu ajungem pe întuneric în 
Bucureşti. 
 A fost o zi minunată, de primăvară, pe care n-o vom uita, cum n-am uitat multe 
ocazii de a fi împreună oferite de alŃi colegi de-ai noştri 
 – tuturor le mulŃumim cu drag! 

* 
          MulŃumesc Corinei pentru că a acceptat să contribuie la relatare. 
 
       
 
 

REPORTAJUL FOTO 
Nae ENESCU, Radu GRUIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Uraa !Am ajuns !                            BucăŃica de vie..şi lacul ! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                            
                                                                                    
 
                        Lipseşte hidro-bicicleta.                MicroambianŃă de sezon!                     
                      Bărcile...se văd!             
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                                                                          Chestia cu relaxarea! 
 
                                                                                                 
 
                                                                               
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
                               
 
                            Obiectul nr.2: acasă! 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                          Livingul 
 
 
 
 
 
                        
                             „Foaierul”                                             
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Anda,Bachus..şi spectatorii!                                        Nae şi Ńoiul lui Bachus.   
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                                                                     Depozitul de „tării”:ł-Ńuică,P-Palincă... 
 
  Riri la altarul lui Bachus. 
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Vizită la MVP.(Monopolul Vinului Pop) 
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spectacole 
 
 
 
 
 

ÎN PIAłA VLADIMIR 
Mirel VANCA 

 
În timp ce vizionam la teatrul Nottara piesa 

„În PiaŃa Vladimir” a dramaturgului rus 
Ludmila Razumovskaia, mi-a revenit în 
memorie un banc cu un individ care cădea de 
la etajul 12 al unei clădiri şi în dreptul fiecărui 
etaj al clădirii îşi zicea în gând: Încă-i bine! 

Dragii mei colegi, dacă vreŃi să vedeŃi până 
unde poate decădea un pensionar, fost în 
trecut o persoană onorabilă ca şi voi, mergeŃi 
de vedeŃi piesa. 

Pavel Sergeevici, fost un cunoscut artist de 
cinema, a ajuns cerşetor şi locuieşte la 

Petersburg într-o clădire părăsită. Rabdă de foame şi fumează chiştoace găsite pe 
stradă. Cum a ajuns aici? Pe de o parte, datorită tragediilor din propria familie, pe de 
altă parte, datorită tragediei pe care o trăieşte Maica Rusie, în tranziŃia ei de la 
socialism la capitalism: îl părăseşte soŃia şi îl lasă pe el să se descurce cu cele două 
fetiŃe mici; fetiŃele cresc, se mărită, după care îl dau, pe rând, afară din casele lor; 
producŃia de filme a scăzut, iar un bătrân ca el nu mai are căutare. 

Într-o zi, Pavel Sergeevici o întâlneşte în piaŃa Vladimir, acolo unde cerşea, pe 
vânzătoarea ambulantă Vera Ivanova. Aceasta, infirmieră la un spital, încearcă să facă 
rost de un ban în plus ca să aibă din ce întreŃine pe fiica ei alcoolică şi pe nepotul ei 
paralizat. Cei doi descoperă că au fost colegi de liceu, ba mai mult, că Verocica era 
îndrăgostită, pe atunci, de Pavca. Între ei se înfiripă o idilă, se căsătoresc şi speră să-
şi trăiască ultimii ani din viaŃă, fericiŃi, într-o căsuŃă dintr-un anume sat de pe malul 
Volgăi. Din păcate, nu reuşesc: Pavel Sergeevevici descoperă că satul respectiv nu mai 
exista, iar Vera Ivanova nu se simte în stare să ia, împreună cu el, drumul 
necunoscutului. Cei doi se despart. Autoarea piesei nu ne spune ce s-a ales de ei. Voi 
ce credeŃi? Or fi supravieŃuit acestei despărŃiri? Eu nu cred. ViaŃa împreună era 
ultima lor speranŃă, era firul de pai de care se agăŃaseră  cei doi, cu disperare şi 
speranŃă. Mai rea decât sărăcia este singurătatea. 

În rolul Verei Ivanova am văzut-o pe LuminiŃa Gheorghiu, iar în rolul lui Pavel 
Sergheevici pe Emil Hossu. Cei doi actori au fost excepŃionali în rolurile lor. 

Regizorul spectacolului este Petru Hadârcă , iar ilustraŃia muzicală îi aparŃine lui 
Catrinel Dumitrescu. 
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corespondenŃă 

D I G N I T A S 
                                                  Scrisoarea a VI-a  

Gabriela STRUMINGER 
În 1998, fostul jurnalist și avocat pentru drepturile omului,eleveŃianul Ludwig 

Minelli, a fondat Dignitas, un grup de medici şi asistente medicale care se oferă să 
acorde asistenŃă celor care, datorită unor boli fără leac sau unor infirmitaŃi, decid sa-
şi pună capăt zilelor,cu alte cuvinte se organizează o sinucidere asistată.  

Dignitas a avut grija să se asigure din punct de vedere legal, pentru a nu fi 
acuzat vreodată de vre-o rea intenŃie, sau orice altceva care s-ar putea întoarce 
împotriva sa. Dignitas a subliniat în statutul său că, în afara costurilor generate de 
asistenŃa pe care o acordă, costuri ce trebuiesc acoperite de familia celui in cauză, nu 
se poate implica in nici un fel în deciziile pe care oamenii le iau şi că nu face decât să 
răspundă solicitărilor şi să creeze cele mai bune condiŃii pentru ca oamenii să-şi 
încheie viaŃa cu demnitate şi la dorinŃa lor expresă. 

Practic, lucrurile se întâmplă în felul următor : persoana care doreşte să moară 
are o serie de întâlniri consultative, atât cu membrii grupului Dignitas, cât şi cu un 
doctor total independent. 

Doctorul independent se întâlnește cam de două ori cu solicitantul, la un interval 
relativ mare de timp, pentru a confirma că intr-adevăr persoana care a solicitat 
această sinucidere asistată demonstrează că are toate motivele pentru aceasta şi că îşi 
menŃine decizia. Solicitantul trebuie sa semneze o declaraŃie scrisă, contrasemnată de 
martori total independenŃi. În cazul în care solicitantul nu poate semna declaraŃia, ca 
urmare a unei incapacităŃi fizice, se realizează o înregistrare video din care rezultă că 
cel în cauza şi-a confirmat identitatea, că doreşte să moară şi că această dorinŃă 
reprezintă ferma sa hotărâre,fără nici o influenŃa din afară. 

Această documentaŃie care se realizează este strict confidenŃială, nu se face 
publică, şi se păstrează pentru orice eventuală dispută de ordin legal. Înainte de 
momentul final, când se administreaza medicamentul ce provoacă moartea, persoana 
în cauză este întrebată încă o dată dacă îşi menŃine dorinŃa de a muri,iar în cazul în 
care răspunsul este afirmativ, i se mai spune pentru ultima oară ca substanŃa care i 
se va administra îl va ucide. Solicitantului i se permite să amâne cât doreşte 
momentul final, i se oferă chiar posibilitatea de a-și schimba hotărârea, dar dacă 
persoana îşi reafirmă dorinŃa de a muri, atunci i se oferă medicamentul preparat 
pentru a fi ingerat. 

Pâna acum Dignitas a asistat în jur de 1000 de persone din diferite Ńări. În felul 
ăsta a apărut noŃiunea de "suicide tourism". Cei ce vin din alte Ńări în ElveŃia pentru 
sinucidere asistată închiriază apartamente pentru ei şi membrii familiei care îi 
însoŃesc în Zurich. 

Până acum în jur de 100 de persoane s-au deplasat din Marea Britanie la 
Zurich.Majoritatea solicitanŃilor sunt însă germani. 

În 2009, a fost cazul unui cuplu în vârstă din Marea Britanie care a cerut 
sinucidere asistată pentru ambii deşi numai soŃia suferea de un cancer galopant, dar 
soŃul a dorit să plece împreună  "dincolo" după 60 de ani de căsătorie. Costul per 
persoană este de 4.000 Euro pentru preparare şi asistare şi 7.000 Euro atunci când, 
la cererea familiei, organizează şi ceremonia funerară.  

Dignitas este înregistrat ca o organizaŃie non-profit, dar până acum a refuzat 
constant să-şi prezinte public situaŃia financiară. 
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Pe data de 2 martie anul curent la ora 10 seara, pe un canal de televiziune s-a 
prezentat timp de o oră un caz concret de sinucidere asistată. 

A fost vorba de Craig Ewert în vârstă de 59 ani,din Chicago,soŃ,tată a doi copii, şi 
profesor specialist în ştiinŃa computerelor, un om extrem de inteligent si bun care, ca 
urmare a unei boli incurabile, care i-a produs o paralizie aproape totală, s-a deplasat 
în ElveŃia, împreună cu soŃia sa, pentru sinucidere asistată. Episodul televizat începe 
cu prezentarea lui Craig, sosit deja la Zurich,dictându-si gândurile ce îl frământau în 
acele momente dinaintea finalului: 

Mor...asta e ceva ce nu poate fi negat în nici un fel. Nu sunt obosit de viaŃă dar sunt 
obosit de această boală. Nu sunt obosit de viaŃă şi aş dori din tot sufletul să trăiesc, dar 
îmi dau seama că acest lucru e imposibil. În acest moment am doar două alternative: să 
continui să trăiesc aşa cum sunt, suferind şi provocând suferinŃă familiei mele ,ori să 
pun capăt acum tuturor suferinŃelor. În final Craig a înghiŃit doza letală, dar pe figura 
sa se putea citi foarte clar spaima pe care toate vietăŃile pământului o manifestă în 
faŃa iminenŃei morŃii.  

Unii pot spune că sinuciderea nu e permisă, că Dumnezeu a interzis-o, că omul 
nu are dreptul să decidă în locul lui Dumnezeu.Craig Ewert era conectat permanent la 
un aparat de respirat.  Referindu-se la aparatul de respirat, Craig a spus: "Ventilatorul 
ăsta decide în locul lui Dumnezeu,  pentru că dacă n-aş fi avut acces la tehnologie aş 
fi fost mort demult".  

Sinuciderea asistată este legală în ElveŃia precum și în două din Statele Unite ale 
Americii, dar numai în ElveŃia uşile sunt larg deschise şi pentru cei din alte Ńări.  

Sinuciderea, la fel ca şi multe alte teme de discuŃie, este un subiect controversat.  
Am scris ceea ce am scris, doar pentru că am fost profund impresionată de cazul 

lui Craig şi a altora ca el. 
In rest, nu pot spune decât că ar trebui să mulŃumim permanent Celui de Sus 

pentru tot ceea ce avem. 
 

 
carte 
 

ARTELE MARłIALE, AIKIDO ŞI…NEPOłII NOŞTRI 
(În loc de o recenzie a cărŃii lui Şerban Derlogea) 

Radu MIHALCEA 
         Nirvana este singurul element comun al artelor marŃiale şi al religiei creştine, în 
care, după cum se ştie, se vorbeşte despre  intrarea – după moarte – sau în  Paradis 
sau în Iad, corespunzător numărului de fapte bune ale fiecăruia. Printre faptele bune 
se numără şi sprijinirea materială a activităŃii bisericeşti, ceea ce a pus bazele morale 
corupŃiei care caracterizează societatea contemporană: intrarea în Paradis se poate 
cumpăra! Ea depinde într-o oarecare măsură de acceptanŃa unor fiinŃe supranaturale 
care supraveghează şi decid totul, a caror bunăvoinŃă este însă influenŃată de 
reprezentanŃii pe pământ ai puterii divine! 
Deosebirea dintre atitudinea creştinului şi cea a practicantului de arte marŃiale este 
imensă: primul se târguieşte – se roagă - cu reprezentatul pe pământ al puterii divine, 
doar, doar o să-i meargă mai bine, rămânând mereu dependent de o speranŃă care…va 
fi realizată sau nu; de cele mai multe ori…nu! Cel de al doilea identifică rând pe rând 
punctele lui slabe, le înlătură cu eforturi mari şi ajunge la un alt stadiu de dezvoltare, 
de înŃelegere, de cunoştinŃe, de comportament şi, desigur, de success în viaŃă prin 
propiile sale eforturi, gândite raŃional şi planificate în amănunt…Religia creştină 
formează pe omul ascultător, credincios, cu frica lui Dumnezeu…Artele marŃiale educă 
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perseverenŃa, îndrăzneala, capacitatea de lucru, devotamentul, forŃa personalităŃii, 
rafinamentul… 
         Dragi colegi, în ce fel aŃi prefera să evolueze nepoŃii voştri?   
Dar atenŃie: din aceaste deosebiri ar putea apare contradicŃii şi neînŃelegeri urmate de 
lipsa de succes a celui care ar vrea să practice cu convingere atât artele marŃiale cât 
și credinŃa creştină: acestea se exclud reciproc. Bunici, gândiŃi-vă bine pentru ce vreŃi 
să optaŃi! 
         Dar…să trecem la samurai: aceştia au apărut în Japonia ca o clasă distinctă 
începând de pe la 1100, când populaŃia japoneză era deja segregată pe de o parte într-
o castă foarte puŃin numeroasă dar foarte bogată, care a preluat conducerea, puterea 
şi bogăŃiile Ńării şi imensa majoritate a populaŃiei, săracă, flamândă şi obligată să 
servescă cumva latifundiarilor. Samuraii funcŃionau ca intermediar, supraveghind 
munca celor mulŃi, pedepsind – cu de la sine putere, fără altă judecată – pe cei care – 
după părerea lor – nu îndeplineau poruncile cu destul zel. Pedepsele variau după 
gravitatea faptelor de la o bătaie bună, la taierea unui braŃ sau chiar a …capului: 
numai samuraii aveau dreptul să poarte arme, Ńăranii erau pedepsiŃi cu moartea şi 
executaŃi pe loc chiar dacă purtau numai un băŃ care ar fi putut servi ca armă.  
Deci…oamenii obişnuiŃi erau de fapt nişte …vite, bune de tăiere în orice moment i-ar fi 
convenit samuraiului. Aceştia, la rândul lor, neavând cum să-şi diferenŃieze calităŃile 
de războinici în faŃa Ńăranilor neînarmaŃi, şi-au dezvoltat într-o măsură de neegalat 
atât dexteritatea mânuirii armelor cât şi codul comportării personale, derivate din 
învăŃămintele budiste, arătate mai sus. Cinstea, precizia în executarea poruncilor, 
supunerea, atenŃia faŃă de cel mai mic detaliu care ar putea diminua calitatea 
performanŃei lor, respectul faŃă de cei vârstnici sau faŃă de superiorii în grad au fost 
duse la un nivel de perfecŃiune de neînchipuit pentru lumea occidentală. Acestea 
constituie şi astăzi coloana vertebrală a activităŃii economice şi industriale japoneze şi 
au permis acestei Ńări să se dezvolte - în numai 30 de ani de la dezmembrarea totală a 
industriei – până ce a devenit cea de a doua putere industrială a lumii.  
Nu cumva v-aŃi dori ca şi în nepotul vostru să se dezvolte devotamentul, cinstea, 
capacitatea imensă de a lucra cu success, conştiinŃa şi dorinŃa de a livra numai lucru 
de absolut cea mai bună calitate? Adică…nimic de genul “las’ca merge şi aşa?!” Artele 
marŃiale sunt un bun îndrumător.  
Vizitând China, am întâlnit vestigiile impunătoare ale unei civilizaŃii vechi dar şi 
oprimante. Dacă piramidele din Egipt sunt cunoscute lumii întregi, zecile de 
construcŃiile funerare ale împăraŃilor chinezi au rămas în cea mai mare parte încă 
necercetate cu toate că – considerând sau numărul lor, sau suprafaŃa pe care se 
întind sau volumul construcŃiilor - depăşesc pe cele egiptene cu mult. Din lipsa 
pietrei, acestea au fost făcute din pământ. Cu timpul au fost acoperite de vegetaŃie şi 
au fost uitate. Între timp au fost regăsite probabil toate, dar numai câteva au fost 
deschise: efortul de conservare a comorilor îngropate depăşesc chiar şi ceea ce ar 
putea pune China în prezent la dispoziŃie. Acei formidabili 7000 de razboinici de lut, 
dezgropaŃi la Xian şi adăpostiŃi acum într-o sală imensă complect climatizată 
constituie numai un exemplu.  
La muzeele aferente construcŃiilor funerare se pot obŃin informaŃii despre construcŃia 
lor: adesea au lucrat peste 80.000 de oameni timp de mai mult de 30 de ani…după 
care împăratul a murit …iar  visteria a fost găsită goală! 
Trecând de la monumentele funerare la condiŃiile de viaŃă ale populaŃiei chineze din 
acea vreme, se poate spune că acestea au fost – probabil – mai rău decât mizerabile. 
Sub supravegherea permanentă a războinicilor-similari samurailor japonezi şi folosind 
aceleaşi metode-chinezii nu aveau decît o şansă: să moară! (Urmare în numerele 
viitoare)
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