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INGINERII ȘI CRIZA

Sursa : MECANICII ’61, # 6-7, iulie 29, 2010.

Scris de Constantin DUMITRU

Noi inginerii suntem interesați și implicați în fenomenele care se petrec în viața
economică. Educați și formați, chiar căliți, în perioadele de frământări politice
(1945-1950, 1965-1989, 1990-în prezent), am fost martori la așa zisele reforme, la
început într-un sens, acum în alt sens.
După 2o de ani de reforme, ne gândim….tot la reforme! Este clar că România
trece printr-o perioadă grea și că această situație nu este datorată în primul rând
unor cauze externe. Răul este în interior.Trei sunt problemele degradării majore
din ultimii ani :
- educația, care privește tineretul;
- ne-munca, privind populația activă;
- sănătatea, care privește în special populația de vârsta 3-a.
Toate trei au ca sursă principală corupția generalizată.
Încerc să analizez câteva dintre fenomenele ce se petrec în economia României din
punct de vedere al ocupației populației.
1.- Din 21,5 milioane de locuitori, 1,5 milioane sunt ocupați – cu contracte de
muncă – în industrie, principalul sector care produce plus-valoare.
2.- Sectorul și serviciile publice (2,5 milioane de oameni) exercită presiune
asupra bugetului național.
3.- Alte 2 milioane de persoane lucrează în străinătate, aducând bani pentru
consum (nu produc plus-valoare).
4.- Doar 500000 de persoane sunt angajate – cu contracte de muncă - în
agricultură.
5.- Diferența până la 21,5 milioane (adică 15 milioane) sunt : pensionari – 4,5
milioane, minori – 1 milion, iar restul de de 9,5 milioane practică munca la
negru și/sau sunt asistați social.
În loc de concluzie: cum poate suporta populația și bugetul o asemenea situație?
Cum s-a ajuns aici ?
Analizând cele petrecute în țările vecine (Polonia, Ungaria, Bulgaria , Slovacia)
care au început de la acelaș reper ”zero”, se poate constata că au o situație mai
bună ( unele chiar incomparabil mai bună). De ce ?
Consider că jaful provocat de legile restituției aplicate pe cale administrativă și
generatoare de corupție, fără termene de finalizare ( un qvasi ”sine die”), a creat
(continuare la pag. 38)
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Întâlniri colegiale

JOI. . . .
Sursa: MECANICII ‟61,#6-7,iulie 29,2010

Scris de Radu GRUIA

27 mai și 24 iunie ! Vorbim deci despre două ”spectacole”! De ce ? Treaba este
in premieră absolută ! Păi ...pentru că subsemnatul – responsabilul de eveniment –
am fost pus în imposibilitate să lucrez ediția datorită ...concediului care s-a
”centrat” exact pe intervalul de timp necesar. Dacă adaug și faptul că în aceași
perioadă m-am hotărât să-mi schimb calculatorul (inclusiv sistemul de operare și
office-ul), atunci veți înțelege cu ușurință de ce n-a apărut revista din iunie ! În
consecință am publicat pe site scuzele de rigoare și am început să mă ocup de
aparițiile viitoare, familiarizându-mă în același timp cu noile programe. (Pentru cei
care știu, office-ul 2007 nu prea seamană cu 2003! Așa că trebuie să tragi tare și să
buchisești zdravăn pe ”Help”, până să începi să te descurci de bine de rău..). Mă
rog, unii dintre cititori vor accepta că am dreptate. Alții, firesc, vor spune probabil :
ei și ce ? Astea nu ne interesează ! E treaba ta, nu a noastră. Sau, așa cum a
procedat Radu Mihalcea care s-a ”șucărit” rău pentru ”neputințele” noastre etnice și
s-a oferit să facă el, în 2-3 zile revista nefăcută! Ba chiar s-o și transforme într-una
internațională ! Și uite așa, am ajuns la concluzia că omul are dreptate, am discutat
cu colegii de redacție și ne-am hotărât să aplicăm vechea, înțeleapta și
internaționala zicere ”Mai bine mai târziu decât niciodată!”. Rezultatul îl aveți
Dvoastră pe monitoare, iar amatorii de lectură ”pe hârtie”, ceva mai târziu.
Odată epuizat preambulul – ca în Monitorul Oficial – putem trece la
subiect(e), în speță derularea propriuzisă a ”spectacolelor” respective. Aici este cazul
să menționez că de data aceasta, poate din cauza căldurii sau cine știe, datorită
unei aparente diminuări a tonusului sau apetitului pentru joc, am asistat la o
prestație mai ternă a distribuțiilor respective. Oamenii au intrat punctuali în scenă,
momentele-cadru, hai să le denumim clasice, au fost interpretate cu naturalețe,
fără efort, apoi totul a ”plonjat” în bine-cuvântata rutină de circumstanță:
conversații paralele, subiecte multiple generate spontan de evoluția ”chat-urilor” și a
participanților.Ca de obicei unii au venit, alții nu, au fost săbătoriți cei ale căror
aniversări sunt în perioadele de referință. (În mai n-a fost prezent nici unul !) În
iunie a fost Mirel Vanca, cu o sticloanță de ”medicament” marca Bănișor, așa că
asistența a interpretat bucata muzicală ”Mulți ani” cu vigoare și convingere.
Distribuțiile au fost următoarele:
Mai : Adelina BONE, Adriana DUMITRESCU, Gigi DUMITRESCU, Coca DUMITRU,
Corina FIRUȚĂ,Gabi GHEORGHE, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU,
Mihaela TIHAN.
Stănel BONE, George CARAGEA, Emil DUMITRESCU, Constantin DUMITRU,
Nae ENESCU, Vali GHEORGHE, Marian GRĂDIȘTEANU, Costel MARIN,
Adrian POPA, Radu STOIAN, Mirel VANCA.
Iunie: Gabi GHEORGHE, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, Ani VANCA.
Stănel BONE, George CARAGEA, Nae ENESCU, Vali GHEORGHE, Marian
GRĂDIȘTEANU, Costel MARIN, Riri POP, Adrian POPA, Ionel STĂNESCU,
Mirel VANCA, Mircea ZAINEA.
Urmează :
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Noi despre noi

Un CV in loc de interviu

GHEORGHE CALEA
Sursa : MECANICII ’61, # 6-7, iulie 29, 2010

Scris de Adrian POPA

Originar vâlcean (născut la 21 ianuarie 1931, în
com. Stroeşti, jud. Vâlcea), plimbat de viaţă prin ţară până
a devenit bucureştean ca student, de unde nu s-a mai
deslipit ca marca de scrisoare de capitală, colegul nostru
Gheorghe CALEA a avut un traiect profesional care nu se
încadrează întocmai în tiparele CV-urilor colegilor săi de
breaslă (profesori şi şefi de catedră).
Tocmai de aceea am optat penru o serie de întrebări
care să lămurească, să răspundă curiozităţii colegilor,
calea „ţăranului” Gheorghe CALEA spre cea mai înaltă
treaptă a clasificării în domeniul ingineriei de profil, „şef
de catedră” de specialitate în Politehnica bucureşteană.
Drept pentru care i-am transmis urmatoarele intrebari:
1. Domnule profesor, pe noi colegii, ne interesează
mai multe detalii despre omul Gheorghe Calea decât
despre „prof.dr. ing....”. Aşa că să o luăm cu începutul: Ce au fost părinţii
dumneavoastră, ce reprezenta familia dumneavoastră în sat (comună), cât de
numeroasă a fost familia dumneavoastră (fraţi ,surori), care a fost parcursul lor în
viaţă?
2. Câteva cuvine despre şcoala primară (despre învăţători, apostolii
începuturilor) şi dacă se poate despre anii pre-liceali.
3. Bănuim că aţi făcut liceul la Rm. Vâlcea. Dacă nu, unde? Reţineţi câteva
amintiri despre dascălii care v-au lăsat impresii puternice, sau despre situaţii,
evenimente care v-au marcat traseul educaţional.
4. Cum aţi ajuns student la Politehnică ? Aţi avut o activitate anterioară intrării
în învăţământul superior ? A fost aceasta de natură să vă ajute ulterior în facultate ?
5. Ca student la Mecanică – grupa „Maşini –Unelte şi Scule”, aţi bănuit în
timpul studiilor universitare că vă veţi dedica domeniului sudurii ? Ce v-a apropiat de
acest profil ?
6. În ce măsură aţi putut să vă spuneţi punctul de vedere la repartizarea
dumneavoasră în cadrul Politehnicii (deci cadru didactic) ,sau „aşa a fost soarta”?
7. Vă rugăm să ne detaliaţi traseul dumneavoastră didactico-profesional pe
cronologia 1961-2010, marcând salturile de trecere de la o etapă la alta (asistent, şef
de lucrări, conferenţiar, profesor), cu precizările când, pe cine aveaţi şefi ierarhici etc.
8. Pentru noi, septuagenarii absolvenţi ai Mecanicii din 1961, este absolut
necesară o informaţie legată de istoria catedrei pe care aţi condus-o până la
pensionare. Aceasta cu atât mai mult cu cât ea nu exista pe vremea studenţiei
noastre.
9. Ne-ar interesa – pentru evidenţierea preocupărilor dumneavoastră – să ne
spuneţi care a fost titlul tezei de doctorat şi orice alte informaţii colaterale
(conducător, referenţi, contribuţii originale – din punctul dumneavoastra de vedere).
10. Acum o întrebare care am pus-o şi colegilor dumneavoastră de breaslă
(profesori- şef de catedră) : consideraţi că în cei peste 40 de ani de activitate
didactică, aţi reusșit să formaţi nişte discipoli, nişte continuatori ai stilului şi
dezvoltării direcţiilor pe care v-aţi îndreptat preocupările proprii? Aveţi ceva exemple
din acest domeniu?
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11. Din super-concentratul C.V. pe care mi l-aţi pus la dispoziţie, am aflat că
sunteţi autor sau /şi coautor la 5 brevete de invenţii şi 120 lucrări publicate. Opriţi-vă
la una-două dintre ele, alegând pe cele la care contribuţia dumneavoastră o
consideraţi preponderentă.
12. Mulţumindu-vă pentru amabilitatea de a-mi oferi posibilitata de a vă
supune acestei canonade de întrebări, la care v-aţi străduit a răspunde cu sinceritate, am a vă transmite speranţa colegilor de promoţie de a vă revedea măcar la
una din întâlnirile noastre lunare (de joia).
Non-conformist si de data asta, profesorul Gheorghe Calea (obijnuit sa pună , nu să i
se pună intrebări) ne-a rugat sa acceptam un CV cursiv , dar care va raspunde
aproape la toate intrebările noastre.Și s-a ținut de cuvânt:
M-am născut în anul 1931, ianuarie 21, în comuna Stroeşti Jud. Vâlcea.
Am urmat cursurile primare în comuna natală până în anul 1945.
Datorită situaţiei dificile din punct de vedere material (în familie eram 10
fraţi), mi-am luat soarta în propriile mâini (la vârsta de 16 ani) şi am plecat de
acasă.
În anul 1947, am dat examen şi am fost admis la Scoala Industrială
I.A.R.(Industria Aeronautică Română) din Braşov; concursul a fost deosebit de dur,
fiind 20 de concurenţi pe loc.
Şcoala era orgnizată după sistemul german (pregătire teoretică şi practică,
zilnic câte patru ore). În această şcoală, am primit primele noţiuni cu profil
mecanic: mecanică, organe de maşini, metalurgie fizică etc.
O impresie deosebită mi-a lăsat d-l prof. Şilimon, constructor renumit de
avioane, acesta participând la proiectarea şi execuţia avionului IAR 80 (renumitul
avion de vânătoare utilizat în al doilea Război Mondial).
Am absolvit această şcoală în anul 1951 (durata de 4 ani), fiind repartizat în
uzină (ulterior devenită Tractorul Braşov), în meseria de strungar, apoi laborant în
cadrul laboratorului de metalurgie fizică.
În paralel cu activitatea din uzină, am urmat cursurile Liceului Industrial
Nr.1 din Braşov, pe care l-am absolvit în 1955 (patru ani).
În anul 1956, am plecat din uzină (prin lichidare), pentru a mă pregăti la
Bucureşti, în vederea susţinerii examenului de admitere la Institutul Politehnic,
urmând în prealabil şi cursurile de pregătire cu durata de o lună în localul „Cămin
303”.
Am susţinut examenul de admitere la Facultatea de Mecanică în anul 1956,
fiind declarat admis.
În anul trei, am optat pentru secţia de Maşini Unelte şi Scule (grupa 570),
profil strâns legat de experienţa şi pregătirea anterioară, atât teoretică cât şi
practică.
După absolvirea facultăţii m-am prezentat în faţa „Comisiei de Repartiţie”,
unde preşedinte era d-l Prof. Tache Voicu, care sec, mi-a comunicat că sunt
repartizat de către Comisia Guvernamentală în învăţământul superior, la Institutul
Politehnic Bucureşti, la Catedra de Tehnologia Materialelor (Şef Catedră fiind Prof.
Petrovici Andrei).
Funcţiile didactice parcurse în învăţământul superior au fost: preparator, şef
laborator, asistent, şef lucrări, conferenţiar şi profesor universitar.
În cadrul funcţiei de conferenţiar şi profesor universitar, era obligatoriu şi
titlul ştiinţific de doctor inginer.
Având în vedere experienţa obţinută înainte de facultate,am fost repartizat în
funcţia de şef laborator (timp de doi ani), în cadrul laboratorului de prelucrări
mecanice pe maşini unelte, având în subordine personalul care se ocupa de
pregătirea şi efectuarea practică a lucrărilor de laborator.
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În perioada 1963-1973, am ocupat funcţia didactică de asistent, prin
concurs; acesta a constat dintr-o probă scrisă, o probă orală şi una practică
efectuată în faţa studenţilor şi în prezenţa unei comisii compusă din şeful catedrei
şi două cadre didactice titulare având funcţia de şef lucrări.
Între anii 1973-1978, am ocupat postul de sef de lucrări, concurs desfăşurat
pe bază de dosar şi prezentarea unui curs în faţa studenţilor şi a comisiei de
concurs.
Fac precizarea că pentru ocuparea unui post didactic era necesară aprobarea
Consiliului Profesoral al facultăţii şi a Senatului Universităţii, publicându-se în
Monitorul Oficial al României.
În anul 1971, am dat examen de admitere la doctorat, specialitatea maşini
Unelte şi Scule, în faţa unei comisii condusă de Prof.dr.ing. Emil Botez, şeful
catedrei. Conducătorul ştiinţific la care m-am înscris a fost Prof.dr.ing. Duca
Zoltan, mare specialist în teoria şi proiectarea sculelor aşchietoare.
Tema abordată la doctorat, care a constituit şi titlul tezei de doctorat a fost
„Contribuţii la optimizarea geometriei cuţitelor roată pentru mortezarea danturilor”.
Tema a fost abordată încă din anul IV de facultate, sub conducerea Prof. Duca
Zoltan, temă cu totul originală, fiind cerută de intreprinderea „Vulcan” din
Bucureşti, aplicată la executarea roţilor dinţate cu dantură in „V”, roţi din
componenţa reductoarelor utilizate la utilajul petrolier.
Doctorantura am urmat-o în perioada 1971-1978, iar susţinerea tezei a fost
în anul 1978.
Fac precizarea ca d-l Prof. Duca Zoltan-conducătorul de doctorat, a decedat
în anul 1972, datorită acestui regretabil eveniment, am fost preluat de d-l
Prof.dr.ing. Aurel Oprean-decanul facultăţii TCM.
Susţinerea publică a tezei de doctorat a fost prezentată în faţa unei comisii
compusă din trei membrii: Conducătorul de doctorat, Prof. Drimer Dolphi, Prof.
Dumitraş C-tin şi Prof. Szauer L. din Inst. Politehnic din Braşov (autor de lucrări
ştiinţifice în domeniul angrenajelor), iar titlul ştiinţific de doctor inginer a fost
atestat de Comisia de Atestare a Titlurilor Ştiinţifice.
Obţinând titlul ştiinţific de doctor, am îndeplinit condiţia de a candida la
functia de conferenţiar universitar, scos la concurs în catedră.
Comisia de concurs a fost compusă din următorii membri:
Prof.dr. ing. Ion Gheghea, decanul facultăţii TCM-preşedinte;
Prof.dr. ing. Aurel Oprean-membru;
Prof.dr. ing. Dolphi Drimer-membru;
Prof.dr. ing. Ion Stănescu-membru (Politehnica din Braşov)
Am fost atestat în anul 1978.
În anul 1990, îndeplinind condiţia de vechime şi de activitate ştiinţifică şi
didactică, în funcţia de conferenţiar (minim trei ani), am participat la concursul
pentru ocuparea postului de profesor.
Comisia de concurs pentru ocuparea postului de Profesor universitar a fost
compusă din:
Prof.dr. ing. Gheorghe Zgură -preşedinte
Prof.dr. ing. Ion Gheghea-membru;
Prof.dr. ing. Aurel Oprean-membru;
Prof.dr. ing. Nichici D.-membru (Politehnica Timişoara);
Din anul 1973, în catedră apare specialitatea Utilajul şi tehnologia sudării,
catedra fiind compusă din două colective:Tehnologia Materialelor (din care face
parte şi subsemnatul) şi Utilajul şi Tehnologia Sudării-sigla catedrei-TMS –
Tehnologia Materialelor şi Sudare.
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În anul 1992, am fost ales şef al catedrei de Tehnologia Materialelor şi
Sudare, funcţie detinuta până în anul 1996 (patru ani).
În funcţia de şef de catedră, consider că principalele realizări care pot fi
scoase în evidenţă sunt:
- Scoaterea la concurs a posturilor blocate de conferenţiar şi profesor- posturi
care nu au mai fost scoase la concurs timp de 12 ani, în acest mod reuşind să
elimin şi unele tensiuni între membrii catedrei care îndeplineau condiţiile de
vechime, activitate ştiinţifică şi didactică;
- Am dotat laboratoarele catedrei cu aparatură ultramodernă.
În anul 1993, am fost atestat Conducător ştiinţific de doctorat. Numărul de
doctoranzi conduşi este de 32, numărul de teze finalizate-16, titularii fiind atestaţi
ca doctori ingineri de către Comisia Superioară de Atestare. Domeniul în care
conduc doctoratul-Inginerie Industrială.
Câteva exemple de titluri ale tezelor de doctorat:
-Creşterea disponibilităţii unor componenete prin protecţia suprafeţelor cu
straturi ceramice (componente din construcţia turbinelor, arborii port elice din
construcţia vapoarelor care funcţionează în mediul salin)- temă abordată de un
doctorand grec;
-Comportarea materialelor utilizate în tehnica medicală-transplant;
-Aplicarea teoriei fractale în stabilirea formei tehnologice.
Am publicat în numeroase reviste de prestigiu din ţară şi străinatate peste
120 de lucrări ştiinţifice, 20 manuale, 5 brevete de invenţie şi am coordonat
derularea a peste 35 contracte de cercetare.
Exemple de titluri ale lucrărilor publicate:
-Fractal consideration upon some breaking surfaces; „International
Conference on Manufacturig Sistems-1998”;
-Modelarea transferului de căldură la depuneri de Al2O3 pe palete- „ Rev.
Construcţia de maşini”-2001.
Consider că în cei peste 45 ani de activitate didactică, am reuşit să formez
mulţi discipoli care se află printre miile de ingineri, zeci de doctori ingineri şi un
număr apreciabil de cadre didactice universitare, care astăzi sunt profesori
universitari (Prof. Amza Gh.-actualul decan IMST, Prof. Dumitrache Florea ş.a.)
Fac precizarea că activitatea la doctorat se desfăşoară în timp, cel puţin
patru ani, timp în care conducătorul şi doctorandul formează o familie, abordând
nu numai problemele ştiinţifice ci şi problemele de viaţă. Legătura dintre
conducător şi doctorand (doctor) s-a menţinut fără excepţie şi după obţinerea
titlului de doctor inginer.
În prezent, ocup funcţia de Profesor Universitar Consultant cu sarcinile
principale legate de activitatea de conducere doctorat.
Despre istoricul catedrei de Tehnologia Materialelor si Sudare găsiți detalii în
prospectul Universității Politenica.
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Turism

O croazieră de vis, partea 2-a

PERIPLU ANDALUZ
Sursa : MECANICII ‟61, # 6-7, iulie 29, 2010

Scris de Adrian POPA

Motonava msc orchestra

Fie din întîmplare, fie că aşa au intenţionat organizatorii croazierei, primele
două popasuri în porturi spaniole ne-au oferit plăcerea să facem cunoştinţă cu trei
principale oraşe ale Andalusiei ( Andalucia ) : Malaga, Cadiz şi Sevilla.
Andalusia reprezintă una din cele patru zonări ale Spaniei, cunoscută din
acest punct de vedere ca „Spania de sud”, cuprinzând 8 din cele 50 de provincii ale
ţării (Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaen, Malaga şi Sevilla).
Andalusia, binecuvîntată de Dumnezeu cu o poziţie geografică de invidiat
(ieşire la Atlantic şi la Marea Mediterană, cu munţi de aproape 3500 m înălţime, cu
văi mănoase precum cea a Guadalquivirului), care-i conferă atribute climatice foarte
favorabile agriculturii (culturi de citrice, cărora li se adaugă în anumite zone costiere,
trestia de zahăr – care nu suportă temperaturi sub 10 C – şi bananieri), deţine numai
în provincia Sevilla 75% din cultura
măslinului pentru untelemn din întreaga
Spanie, 74% din cultura de bumbac, 50%
din cea consacrată orezului şi 40% din cea
destinată viţei de vie selecţionate.
Andalusia este renumită pentru vinurile
sale de Malaga (dulci, licoroase, cu un înalt
grad de alcoolizare), de Jerez (produs în
aşa zisa „capitală a vinului spaniol”, care
este Jerez de la Frontera, oraş vechi cu
urme de origine romană şi arabă pe ziduri,
cu Alcazarul
din secolul XI, care în
această străveche istorie a purtat şi numele de Xeres, situat undeva în dreptul
capătului de Nord al golfului Cadiz, cunoscut azi şi pentru crescătoriile de cai de rasă
pur sânge şi cursele moto). Vinurile de Jerez (Xeres) sunt vestite pentru buchetul lor
unic şi marea concentraţie de alcool, atingînd şi 200 (sortul „otoroso” sau „Jerezul
auriu”, vin licoros, aromat), sau puţin „mai slabe” de 170-180 (sortul „amontilliado”
sau „Jerezul sec”, vin cu parfum puternic, având culoarea chihlimbarului).
Faima Andalusiei este şi rezultatul istoriei sale. Rar locuri în lume care să
păstreze atât de dense urme de civilizaţie, anticul şi bogatul regat al Tartessous-lui
fiind ocupat de cartaginezi, alungaţi la rândul lor de romani, care-l botează Baetica
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(după numele fluviului numit de romani Betis), aceasta devenind cea mai puternic
romanizată provincie a Romei (dependentă direct de Senat), printre urmele rămase
din civilizaţia acelor vremi numărându-se apeductul (Almunecar). Din „cea mai
puternic romanizată”, regiunea a devenit „cea mai puternic islamizată” după trecerea
berberului Tariq peste Gibraltar cu „steagul profetului” (pe la începutul secolului VIII).
Vatră a civilizaţiei musulmane medievale (Cordoba cu moscheea şi universitatea sa),
în „al Andalus” s-a ridicat şi dezvoltat, începând cu secolul al XIII-lea, regatul de
munte al Granadei, unde timp de încă două secole şi jumătate a continuat înflorirea
grădinăritului, comerţului, meşteşugurilor, culturii şi arhitecturii sub steag maur
(maurii fiind o populaţie de berberi din vechea Mauritanie, o regiune din
nordul Africii – a nu se confunda cu Mauritania, stat african din zilele noastre trecuţi la Islam).După 1492, când întreaga Andalusie a fost recucerită (rezultat al
Reconchistei castilliene), populaţia autohtonă a cunoscut asprimea „castilianizării”,
care în multe oraşe a implicat şi o continuare (şi prin transformare) a lucrărilor de
arhitectură.
Conform programului primit „en-avant”, aşa cum se va întâmpla la fiecare
destinaţie, motonava ORCHESTRA a acostat în jurul orei 1030, când noi serviserăm
deja micul dejun la restaurantul Villa Borghese (la care am fost arondaţi), ca să fim
în block-starturi, adică la nivelul punţii de debarcare, unde mulţimea de turişti
însetaţi de „shore excursions” aşteaptă „să li se dea drumul din lanţ”, să vadă
Malaga.
Malaga, prima coborâre pe pământ spaniol, pe „Costa del Sol”, unde aflăm
regulile trecerii frontierei MSC-Crociere/Spania, adică folosirea paşaportului nostru
(cardul „MSC Orchestra”) la ieşirea din zona portuară, până la liniile de autobuze
urbane (acest tranzit îl asigură şi-l organizează nava noastră de croazieră). De
acolo, erai liber să procedezi cum vrei, numai că grupul nostru de turişti împătimiţi
a luat în serios recomandările „prospectului zilei”, care-ţi indică cele mai
interesante puncte turistice de vizitat în cadrul a numai maximum 12 ore şi
pătrunşi de adevărul definiţiei că „opţiunea este suma unor renunţări”, stabilim o
selecţie optimă a obiectivelor.
Ne urcăm într-un autobuz municipal
şi ne îndreptăm spre Castelul Gibralfaro,
construcţie ce datează din secolul XIV,
când a fost ridicat din ordinul lui Yusef I de
Granada pe un vechi site fenician. (O
paranteză pentru o mică incursiune în
istorie : În jurul anului 1000 I.C., fenicienii
au fondat aici oraşul Malaka, cuvântul
însemnând ”sare”, folosită pentru peşte în
apropierea
portului. Şapte secole mai
Alcazaba de Malaga
târziu, romanii au cucerit oraşul, precum şi
alte zone din Andaluzia. În secolul al VIIIlea, Spania a fost cucerită de mauri, Malaga aparţinând iniţial de Califatul de
Cordoba, iar apoi a devenit capitala unui regat autonom, dependent însă de
Granada, perioadă în care a purtat numele de Malaqah). Castelul este renumit fiind
locul de cucerire a oraşului de către Regii Catolici în 1487. Tot ce mai este astăzi în
picioare sunt turnurile de apărare. În apropierea Gibralfaro-ului se află celebra
„Alcazaba de Malaga” unul din cele mai conservate muzee maure din Spania.
Construit în secolul XI în cea mai mare parte (fusese început în secolul IX), grupul
impresionat de construcţii formează palatul fortăreaţă al conducătorilor mauri. O
descriere – pe scurt – este un deserviciu informatic, îndemnul de a fi vazut cu
proprii ochi fiind susţinut de aserţiunea că deşi cea mai mare parte a palatului de
la Alcazaba a fost construit în secolul XIV, acesta a fost supus unei ample
restaurări în 1930.
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În penuria de timp, alegerea
următorului obiectiv de vizitat este
foarte dificilă, dar când citeşti în toate
prospectele că printre cele mai
marcante personalităţi spaniole, care
s-au năcut la Malaga, se numără şi
marele artist plastic Pablo Picasso,
nu poţi să ocoleşti „Casa memorială a
lui Picasso” şi „Muzeul Picasso” din
oraş. Dat fiind că micul imobil al
„Fundaţiei Picasso – Casa memorială
Pablo Picasso”, care găzduieşte la
parter o mică expoziţie de ceramică,
iar la etaj câteva obiecte care au
aparţinut pictorului, n-ar fi putut
găzdui un muzeu pe măsură,
autoritatea locală – cu sprijinul
moştenitorilor familiei Picasso – a
amenajat în Palatul Buenavista,
clasificat ca „monument naţional” şi
care a fost construit între 1516 şi
1542, restaurat şi extins în 2001 –
2003, Muzeul Picasso Malaga, care
adăposteşte peste 200 de lucrări ale
marelui maestru, fiind cea mai
bogată colecţie din lume, incluzând :
pictură, grafică, schiţe, gravuri,
sculpturi.
Nu poţi – ca turist, în oricare
oraş din Spania – să nu intri măcar
pentru câteva minute într-o catedrală. Malaga are două mai mportante:
„Catedrala de Malaga”, construită în
secolele XVI –XVIII pe locul unei vechi
moschei maure, cu o arhitectură care
îmbină mai multe stiluri : gotic, baroc,
izabelitian,
neoclasic,
însă
cu
o
predominantă renascentistă, cu trei porţi
de acces decorate cu marmură de diferite
culori, cu superbele orgi în stil baroc,
precum si cu capelele ce ascund adevărate
opere de artă ( statuia „Maicii Domnului ce
plânge” de Pedro, „Hristos pe cruce” de
Alonso) şi Biserica Santiago, fondată în
1490, cu turnul în stil vasal, cu interiorul
în stil baroc, cu capele deosebit de
frumoase. Atracţia Bisercii Santiago o
reprezintă „Certificatul de botez” al lui
Pablo Picasso expus în interior. Privindu-ne
ceasurile, constatăm că ora de îmbarcare
s-a apropiat. Căutăm un autobuz care să
ne ducă în zona portuară şi ajungem cu
bine la motonava „Ochestra” pentru cină şi

Muzeul Picasso Malaga

Catedrala din Malaga
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programul de seară, timp în care vasul părăseşte Malaga, oraş cu o populaţie de
aproximativ 560 000 de locuitori, cu al doilea port industrial ca mărime din Spania,
atracţie turistică a Costei del Sol, plutind pe apele Mediteranei spre strâmtoarea
Gibraltar, pentru a trece în Atlantic, moment ce se petrece târziu în noapte.
Oboseala, cel mai bun somnifer, ne-a aruncat în braţele lui Morfeu, astfel că puţini
au fost aceia care au simţit diferenţa dintre valurile Mediteranei şi cele ale
oceanului. Căci era o diferenţă sensibilă.
Cadiz, al doilea popas spaniol al croazierei noastre, se oferă privirilor
curioşilor prezenţi dimineaţa devreme pe punţile superioare, ca un miracol. Suntem
într-un golf (lucru evident şi pentru un neiniţiat în ale navigaţiei), care este închis
la ieşirea spre ocean, în direcţia opusă portului, de un pod gigantesc, care leagă
oraşul de pe istm cu Puerto Real de pe cealaltă parte a golfului. La baza
Podul ce leaga Cadiz-ul cu Puerto Real, inchizand golful.

acestei limbi de pământ, aruncată în ocean, se află San Fernando, care împreună
cu Cadiz-ul şi Puerto Real formează o aglomerare urbană de peste 200 000 de
locuitori. Cadiz, unul din cele mai importante porturi ale Spaniei (mai ales pentru
legăturile cu arhipelagul Canarelor, considerat – din mai multe motive – o
prelungire a Andalusiei în Atlantic şi cu cele două Americi) este socotit ca cel mai
vechi oraş din Europa. Întemeiat de coloniştii fenicieni din Tyr pe la 1100 I.C., ca
port de tranzit, impus ca necesar de legăturile lor comerciale cu insulele britanice,
Gadir (numele de atunci) era şi port de încărcare a cuprului, argintului şi aurului
din Andalusia. A cunoscut o perioadă de prosperitate sub stăpânirea Cartaginei,
care a avut aici principala bază de luptă cu bogatul regat tartesian (secolul V I.C.).
În 206 I.C. a fost ocupat de romani, care l-au transformat într-un mare oraş al
lumii romane, botezând-ul Gades; el reprezenta punctul terminus al celebrei Via
Augusta, care lega metropola de oraşele hispanice. Descoperirea Americii (care
datora mult zonei, prin faptul că de la Palas de Frontera au plecat în august 1492
– în cea mai mare aventură a cunoaşterii Pămîntului – cele trei caravele comandate
de Cristobal Colon, care pentru noi este Cristofor Columb, iar din portul Sanlucar
de Barrameda – la gura Guadalquivirului – a plecat pentru a treia oară spre
America, acelaşi Cristofor Columb, fără să mai socotim că tot de aici, din portul
Sanlucarului, şi-a început marele său periplu în jurul lumii Fernando Magellan) a
crescut mult importanţa acestui port cheie pentru căile de navigaţie oceanică, mai
ales din 1717, când sediul aşa numitei „Casa de Contracion” (instituţie care
monopoliza comerţul cu America) a fost mutat de la Sevilla la Cadiz. Deşi unul din
cele mai active porturi europene, Cadiz a pierdut treptat din importanţă după
pierderea coloniilor din Vest (secolul XIX). Aici se consolidase burghezia comercială
a Spaniei, nucleul principal al liberalismului spaniol, care a organizat şi adoptat –
în regim de enclavă politico – administrativă – constituţia liberală din 1812,
eveniment comemorat de un faimos monument ridicat în Plaza de España.
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Datorită numeroaselor jafuri engleze şi olandeze petrecute de-a lungul
secolelor XVI –XIX, zestrea arhitecturală a Cadiz-ului a fost mult sărăcită, drept
care – în ciuda vechimii sale – oraşul are monumente relativ noi, astfel încât
catedrala începută în 1602 se numeşte „Catedral Vieja”. Noua catedrală, în stil
baroc, din secolul XVIII, este renumită prin câteva sculpturi de Martinez Montanes,
prin cripta marelui compozitor Manuel de Falla (născut în Cadiz) şi prin cel mai
bogat „chivot” din lume.
Bineînţeles că plimbarea noastră prin Cadiz a inclus vizitarea catedralelor
(cea nouă şi „Vieja”), am admirat monumentul închinat adoptării constituţiei din
1812 din Plaza de España, am privit frumoasele clădiri moderne de pe splendidul
„paseo” ce se-ntinde de-a lungul ţărmului, denumit „Calea marchizului Comillas” şi
ne-am odihnit picioarele
stând pe o bancă la
umbra
unor
arbori
seculari uitaţi de vreme pe
o străduţă îngustă, în
pantă (ca multe altele în
Cadiz), între clădiri vechi,
prezenţa
lor
acolo
determinând parcă existenţa acelui mic squar.
Şi fiindcă mai aveam
încă destul timp, am
hotărât la unison (adică
Catedrala nouă din Cadiz
toate patru perechile) să
nu ratăm şansa de a vizita
Sevilla (doar 90 km de Cadiz). Ne-am apropiat de o staţie de taximetre şi după o
scurtă negociere – având ca subiect preţul şi programul – ne-am îmbarcat în două
turisme şi am pornit spre ţinta noastră. Drumul nostru a început cu traversarea
golfului Cadiz pe podul către Puerto Real. Pe tot traseul, cei doi şoferi şi-au asumat
şi rolul de ghizi şi încă bine documentaţi (mai ales unul dintre ei). După
aproximativ o oră, intram în oraşul în care Steaua Bucureşti scria în 7 mai 1986 o
pagină în istoria fotbalului românesc prin câştigarea Cupei Campionilor Europeni,
dar şi prin performanţa fără egal a lui Ducadam, care a apărat 4 (patru) lovituri de
la 11 m

Stadionul Ramon Sanchez Pizjuan – locul in care Steaua a scris istorie.
Sevilla are aerul de capitală. Bulevarde largi, construcţii monumentale, palate
administrative, dar şi o distincţie aparte dată de parcurile şi grădinile mari, lumina
şi reflexele ei, o anume beţie de culori.
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În anul 205 I.C., când romanii au ocupat aşezarea, i-au zis Hispalis, deşi
există teorii cum că această denumire ar fi mai veche (de origine iberică sau
feniciană), au ridicat-o la rang de „Colonia Iulia Romula” la anul 45 I.C. după
victoria lui Cezar asupra lui Pompei la Munda. Din colonia vecină Italica (situl
arheologic se află la 9 km Nord Vest de Sevilla), au ajuns împăraţi la Roma doi
hispano-romani : Traian şi Hadrian Trajanus. În secolele care au urmat, oraşul a
fost ocupat de vandali, suevi, vizigoţi şi prin cucerirea din 712, de mauri, care la
început nu i-au acordat nici ei prea multă atenţie, având în amonte pe
Guadalquivir, strălucitoarea Cordoba. Dar din 1031, prin destrămarea califatului
de Cordoba, cunoaşte o dezvoltare explozivă, devenind capitala unuia din cele mai
puternice regate maure din Spania, unul din cele mai importante oraşe ale Spaniei
acelor vremi (o cronică musulmană îl menţionează ca cel mai mare şi mai
important oraş al Spaniei).
În 1248, oraşul este recucerit de Fernando III „cel Sfânt” devenind centrul şi
sufletul fazei finale a Reconchistei.
Sevilla a cunoscut o extraordinară dezvoltare după descoperirea Americii.
Acestei epoci de mare febrilitate comercială îi datorează frumoasele realizări
edilitare şi urbanistice, principala atracţie turistică de astăzi. Vizita noastră
contracronometru prin Sevilla trebuia să se supună rigorilor "opţiunii", aşa că am
fost obligaţi la multe renunţări. La recomandarea "ghizilor" (şoferii celor două
taxiuri), am oprit la una din intrările parcului Maria Luiza cu ale sale minunate
fântâni, statui şi trasee înflorate, arbori exotici, pavilioane care adăpostesc instituţii
ştiinţifice, intersecţii de alei unde sute de porumbei ţin să-ţi dovedească prietenia
contra unui pumn de seminţe, pe care le cumperi de la vânzătorii ambulanţi.Într-o
parte a marelui parc, se deschide ansamblul maiestuos al Pieţii Spaniei (Plaza de
Espana), poate cea mai frumoasă dintre surorile omonime, prin ambianţa sa. Aici,
eşti în mijlocul unui muzeu de mozaicuri, de la imensul paviment central
înconjurat de apele unui canal peste care sunt aruncate podeţe arcuite, până la
cadrele de la partea inferioară a pereţilor marelui palat, care reprezintă fiecare în
parte câte un aspect caracteristic al unui mare oraş sau al unei regiuni din Spania.
Două superbe turnuri delimitează latura de intrare în Piaţa Spaniei, de o formă
semicirculară, cu dimensiunile de 170 m pe 100 m, cu o fântână arteziană în
centru, cu pavilioanele cu galerii şi frumoasele coloane. Acest complex arhitectonic
a fost construit între anii 1913 şi 1928 "sub bagheta" arhitectului Anibal Gonzalez,
cunoscut prin stilul său sevilian (o combinaţie între tehnicile locale de construcţie
cu cărămidă, ceramică artistică şi lemn şi o sinteză a stilurilor istorice perindate pe
teritoriul Andaluziei de la Maur la Baroc) şi a fost dat în folosinţă cu prilejul
Expoziţiei Latino-Americane din 1929, pentru care, de altfel, fusese conceput şi
realizat. În imediata vecinătate se află Pavilionul Regal ("Pabellon Real"), plasat în
piaţa America, care în timpul expoziţiei
era locul de onoare pentru competiţiile
internaţionale (în piaţa America se află şi
alte pavilioane printre care şi cel al
Mexicului). În 1992, Sevilla a găzduit şi o
Expoziţie Universală, ceea ce a născut un
nou loc de atracţie turistică pe malul
stâng al Guadalquivir-ului, pe care, din
păcate, nu am avut timp a-l vizita, aşa
cum am renunţat la Santa Cruz (vechi
cartier cu străzi strâmte, şerpuitoare,
case albe şi ferestre zăbrelite), la Alcazar
(complexul superb cu elegantele curti
interioare,
cu
splendidele
grădini,
Piața Spaniei
saloanele de primire etc.), la Plaza de
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Tores (El Arenal, sau cum e numită aici "Plaza de Maestranza" aureolată cu stilul
de luptă local, "rodear") şi altele. Se desprinde o singură concluzie: trebuie să
revenim. Catedrala însă nu putea sub nicio formă a fi ocolită. Fastuoasa
construcţie gotică este a treia din lume ca mărime (după "Sf. Petru" din Roma şi
"Sf. Paul" din Londra), având 23500 mp (126 m lungime şi o lăţime de 97
m).Construcţia Catedralei gotice a
Catedrala Sevilla
durat din 1434 până în 1517,
peste principala moschee maură a
oraşului (construită în perioada
1184-1198). În 1528-1604, au
avut
loc
lucrările
în
stil
renascentist
(Capela
Regală,
Altarul principal, anexe), iar între
1618 şi 1758 s-au realizat lucrări
în stil baroc. Ultimele lucrări
(1825-1928) au adus şi realizarea
celor trei portaluri principale.
Dacă măreţia construcţiei, cu
a sa Giralda (fostul minaret al
marii moschei maure din Sevilla, transformat în clopotniţă a noii catedrale) te
impresionează pe dinafară, o vizită în interior te copleşeşte prin încărcătura
artistică a lucrărilor: Capela
Regală
("Capella
Real"),
o
Mausoleu de Colon
capodoperă în sine, cadre semnate
de artişti celebri, răspândite prin
diferite capele, precum Zurbaran,
Goya, Murillo. Dar toată lumea
care a păşit pragul Catedralei, vrea
să se închine în faţa măreţului
monument funerar, unde sunt
păstrate
rămăşiţele
marelui
descoperitor al Americii, Cristofor
Columb ("Mausoleu de Colon").
Când
ieşim
din
Catedrală,
explicăm "ghizilor" – care ne
aşteaptă – că suntem în criză de
timp, dar aceştia ne liniştesc,
asigurându-ne că vom fi la vapor
"just in time". Şi aşa a fost. Am
respectat avertismentul din programul de Cadiz al "Orchestrei". ("All aboard: 5.00
p.m.") şi am intrat în regim de navă: cină, spectacol, program liber (inclusiv dans la
unul din baruri).Apoi, ne lăsăm legănaţi de valurile oceanului Atlantic până la
Lisabona, de care ne despart 263 mile marine.
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Noi despre noi

O VIAȚĂ ÎNCHINATĂ
DEZVOLTĂRII MOTOARELOR

Sursa: Gândacul de Colorado, #100/mai 30, 2010

Scris de Radu MIHALCEA

În anul 1998 vicepreședintele american Al Gore a iniţiat o conferinţă
naţională pentru a stabili direcţia de dezvoltare a industriei de automobile
americane, aflată în faţa unei concurenţe din ce în ce mai active din partea
producătorilor europeni și a celor japonezi. Conferinţa urma să stabilească în ce
măsură guvernul american, urmând exemplul dat de Germania și Japonia, ar
trebui să legifereze directive și să finanţeze dezvoltarea motoarelor cu ardere
internă care propulsează atât automobilele cât și camioanele, ambele produse de
masă ale industriei americane. La conferinţă au fost invitate persoane de frunte
din industrie: în fotografie vicepreședintele salută pe prof. dr. Rodica Bărănescu,
delegată din partea corporaţiei Navistar Inc., a doua pe piaţa de autocamioane din
lume și din USA.
În zilele acestea, în camera 807 din sediul
Departamentului pentru Energie al SUA,
Washington D.C. se analizează varianta
actualizată a studiului din 1998. De data
aceasta dosarul a fost pregătit timp de mai
mult de trei ani la National Academy for
Engineering, dar printre coautori se regăsește
același nume: acad. prof. dr. dr. h.c. Rodica
Bărănescu, absolventă a Universităţii Politehnica din București.
Fascinaţia faţă de motoarele cu ardere
internă s-a dezvăluit în faţa ochilor miraţi ai
studentei - cu obrajii atât de roșii încât colegii
o porecliseră “Cireșica” - de la primele cursuri
ţinute de doi corifei ai știinţei românești din
acea vreme, profesorii Constantin Aramă și
George Bărănescu. Au urmat câţiva ani de inginerie la uzina Timpuri Noi din
Bucureşti, după care a avut loc reîntoarcerea la Politehnică în calitate de cadru
universitar și doctorand. A fost urmarea logică a unei pasiuni care urma să ţină o
viaţă întreagă. Ani de zile mai târziu cea de a doua pasiune a dus la căsătoria cu
mentorul dânsei, personalitatea care a format generaţii întregi de motoriști români,
profesorul Bărănescu, cel poreclit de către studenţi “Lordul” pentru
comportamentul său exemplar în toate domeniile vieţii știinţifice, profesionale și
private. Aventura emigrării - mai întâi în Italia și pe urmă în SUA - s-a terminat în
1980, o dată cu angajarea ca inginer-şef al grupului de cercetare la Navistar Inc.,
unde prof. Rodica Bărănescu mai lucrează și acum.
Cea de a treia pasiune s-a dezvoltat pe tărâmul american: încă din primele luni
de activitate tânăra ingineră venită din România a fost delegată să reprezinte
întreprinderea în cadrul SAE, Societatea Inginerilor de Autovehicule din întreaga
lume. Activitatea începută mai întâi la filiala din Chicago a dus-o pe prof. Rodica
Bărănescu prin diferite comitete ale societăţii și a transformat-o într-o autoare și
prezentatoare de comunicări știiţifice în SUA și în străinătate. Aprecierea activitatii
ei a culminat în anul 2000, când a fost aleasă Președinte al SAE International,
prima femeie și prima personalitate străină în istoria SAE care a ocupat acestă
funcţie. În anul 2001 a fost aleasă membru a National Academy of Engineering,
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socie tatea care grupează numai 2000 de ingineri de frunte dintre cei aproximativ
1.5 milioane de ingineri americani. În 2000, Universitatea din Pitești i-a acordat
titlul de “Doctor Honoris Causa” pentru contribuţia adusă la dezvoltarea știintelor
tehnice în domeniul mașinilor termice. Deşi a lucrat o normă întreagă în cercetare,
Rodica Bărănescu nu a abandonat activitatea didactică. Profesor Rodica
Bărănescu figurează printre membrii Departamentului de Inginerie Mecanică de la
University of Illinois din Chicago, unde predă cursul de Motoare cu Ardere
Internă. În mod surprinzător pentru cei care percep motoarele numai drept locul de
unde picură uleiul de sub mașină, motoarele cu ardere internă produc o fascinaţie
irezistibilă. Ea rezultă din complexitatea constructivă a unei mașini cu sute de
elemente care trebuie să lucreze perfect timp de mii de ore. Motoarele sunt un
sistem foarte complex, la construcţia cărora intervin multe profesiuni inginerești știinţa materialelor, prelucrarea mecanică, procese de pulverizare a lichidelor,
procese termodinamice de transformare a energiei, arderea combustibililor și reacţii
chimice - care trebuiesc toate stăpânite și armonizate. Sistemele de comandă
electronică a proceselor din motoare au devenit preocupări curente de primă
importanţă în prezent, iar calitatea funcţionării pe lungă durată și fără defecte este
un considerent de primă urgenţă pentru proiectanţi și constructori. Calitatea
produsului și costurile de producţie au fost întotdeauna hotărâtoare pentru
viabilitatea companiilor producătoare.
Armonizarea tuturor cerinţelor într-un produs finit cu succes pe piaţă are
ceva din perfecţiunea muzicii: așa și-a dezvoltat Rodica cea de a patra pasiune, cea
pentru muzica clasică pe care o audiază cu regularitate. La aceasta se adaogă cea
pentru ski alpin, pentru cele două pisici de Hymalaia care o așteaptă în faţa ușii de
fiecare dată când se întoarce acasă, pentru frumuseţile naturii din ţările
îndepărtate, dar și pentru poezia meleagurile natale, la care revine cât poate de
des.
Anul viitor se vor împlini 50 de ani de când tânăra ingineră a părăsit băncile
facultăţii din “Polizu” și și-a început cariera profesională. Este momentul în care
prof. Bărănescu și-a propus să predea ștafeta generaţiei mai tinere, eventual chiar
unuia dintre sutele de studenţi pe care i-a iniţiat în taina construirii motoarelor. O
dată cu aceasta, va preda în mâini bune atât pasiunea cât și dedicaţia pentru lupta
cu o viaţă atât de fascinantă.
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Muzee și expoziții

PRIMĂVARA 2010 ÎN MUZEELE
PARIZIENE
Sursa : MECANICII’61,#6-7,iulie 29, 2010.

Scris de Nicu SURUCEANU

Muzeul Jacquemart-André – De la El Greco la Dali. Muzeul prezintă un
ansamblu de tablouri încă neexpuse în Franţa : o parte a colecţiei miliardarului
mexican Juan Antonio Perez Simon, cunoscut în lumea specialiştilor drept unul din
marii colecţionari ai timpului nostru.
O selecţie excepţională de 52 de tablouri reuneşte majoritatea marilor nume care
au creat şcoala spaniola : El Greco, Ribera, Murillo, Goya, Sorolla, Picasso, Dali,
Miro.
Expoziţia subliniază temele care au dat picturii spaniole o identitate puternică :
pictura religioasă, reprezentarea sărbătorilor populare sau regale, scenele în
mijlocul naturii, portretul femeii, al copiilor.
El Greco (1541-1614), considerat de specialişti poate cel mai bun pictor din
lume pe teme religioase şi fondatorul şcolii spaniole, este prezent cu un cap al lui
Christos, o miniatură de 10 cm înălţime. Personal, i-am găsit un aer destul de
absent. In schimb Sf. Jeronim al lui Jusepe de Ribera (1594-1652), pictat în
maniera ascetismului din timpul reformei bisericii, este un veritabil apel la
credinţă. Cu trecerea timpului, prin Bartolome Esteban Murillo (1617-1682),
pictura religioasă devine barocă, şi chiar ciudată la Salvador Dali (1904-1989),
care-l arată pe Christos înălţându-se către cer în poziţie orizontală.

Lui Carol Quintul şi succesorilor săi le plăceau să împartă cu poporul
sărbătorile populare şi manifestările religioase, care au fost unul din elementele
unificării ţării în respectul păstrării obiceiurilor provinciale. La Madrid, până la
sfârşitul sec XVIII, regii prezidau deseori festivităţile din balconul palatului regal
din Plaza Mayor, iar nobilii, îmbrăcaţi în costumele regiunilor unde se aflau, se
amestecau cu populaţia.
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Incepând cu sfârşitul sec. XVI, portretele de copii ocupă un loc privilegiat în
pictura spaniolă, prin Antonio Maria Esquivel (1806-1857) din Sevilla – Fetiţa cu
toba. Ultimul maestru al tradiţiei picturii spaniole, Joaquin Sorolla y Bastida (18631923), a introdus în Spania curentele moderne din pictură şi i-a dat un loc pe
scena internaţională. Stapânind în acelaşi timp principiile portretului clasic în
cazul copiilor din înalta societate, cât şi cele din scenele în aer liber, el a reuşit să
capteze în schiţele sale spontaneitatea şi libertatea copiiilor pe plaja mării, tablou
cu care a câştigat medalia de onoare la Expoziţia universală de la Paris din 1900.

Trei portrete de femei atrag atenţia în expoziţie : Dona Maria Teresa de
Vallabriga y Rozas de Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828),
Femeie
necunoscuta, dar ce femeie !!!, de Julio Romero de Torres (1874-1930) şi La
Marcelina, Montehermos de Joaquin Sorolla y Bastida, pentru care, din păcate, nu
am reuşit să găsesc nici o imagine pe internet şi nici o informaţie despre existenţa
tabloului în lista lucrărilor pictorului. Cu toate astea, tabloul l-am vazut în
expoziţie, a fost pictat în 1917 iar colecţia a fost începută în 1970 ! Il înlocuiesc cu
cel al Senorei Corcuera, de Ignacio Zuloaga y Zabaleta. Il prefer totuşi pe primul.

In ceea ce priveşte arta modernă, am vazut un proiect de Decor de balet pentru
Romeo şi Julieta de Dali, Lingură şi bol de Juan Gris şi Françoise în fotoliu de
Picasso.
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Pinacothèque de Paris – Edvard Munch, ou l’Anti-Cri. Pictor norvegian,
născut în 1863, poate fi considerat un înaintaş al expresionismului. Operele sale
cele mai cunoscute sunt cele din anii 1890,
mai ales Strigătul, care a inspirat până şi pe
fabricanţii de statuete kitch vândute
turiştilor. Expoziţia prezintă publicului
cealaltă faţetă a producţiei sale de pictor,
mai adevărată, mai subtilă.
In 1880 renunţă la studiile de inginer
pentru a se consacra picturii şi obtine o
bursă de studii pentru un voiaj de trei
săptămâni la Paris, de unde se întoarce
fermecat de pictura lui Edouard Manet. Din
1889, timp de 15 ani, face numeroase voiaje în Scandinavia, Franţa, Germania,
Olanda, Italia, Belgia, intră în contact cu numeroşi pictori, diverse curente, adoptă
diverse stiluri şi se eliberează de naturalism. In 1892, cele 50 de pânze expuse în
noua casă a arhitecţilor declanşează un asemenea scandal, încât după o
săptămână este nevoit să închidă expoziţia. Acest scandal a fost factorul
declanşator al curentului Secessionsstil=Jugendstil, care în Franţa s-a numit Art
Nouveau.

Akerselva

Poiană cu un mic lac

Madona

Alb şi roşu

In 1896 se stabileşte la Paris, unde se ocupă mai mult de gravură decât de
pictură. Astăzi este considerat un clasic al artelor grafice. In 1898 se întoarce în
Norvegia, unde se ocupă atât de pictură, cât şi de gravură. In 1902 expune la
Berlin şi la Praga.
La bătrâneţe începe să aibă probleme oculare. Este considerat artist degenerat
de către nazişti, care îi vor scoate operele din toate muzeele germane. La invazia
Norvegiei, refuză orice contact cu ocupantul german şi reprezentanţii săi în guvern.
Moare în 1944, lăsând oraşului Oslo cca 1000 de tablouri, 4500 desene şi acuarele
şi sase sculpturi. Orasul a construit un muzeu pentru expunerea operelor lui.
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Autoportret
retrospectiv

Noapte de vară la
Studenterlunden

Inger Barth

Muzeul Nissim de Camondo. Familia Camondo, evrei instalaţi la Constan-

tinopol, erau bancherii Sublimei Porti otomane. In 1868 se instalează la Paris într-o
reşedinţă luxoasă pe rue de Monceau, devin bancherii în Turcia ai soţiei lui
Napoleon III, împărăteasa Eugénie, şi participă la finanţarea canalului de Suez.
Incep constituirea unei colecţii de mobilier de artă, tapiserii, covoare, tablouri,
sculpturi. Fac donaţii muzeului Luvru, iar una din reşedinţele lor, donată Uniunii
centrale de Arte decorative, devine muzeu în 1936.
Colecţia Camondo este dispersată între diferite muzee, care o expun publicului :
Musée d‟Orsay, Musée des Arts décoratifs, Musée Nissim de Camondo, Musée
Guimet, Musée Carnavalet, Château de Versailles.
Familia este astăzi stinsă, toţi membrii ei aflaţi în viaţă în momentul ocupării
Franţei în cel de-al doilea război mondial, au murit în drum spre, sau în lagărele de
exterminare.
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Despre noi

ROMÂNI CU CARE NE MÂNDRIM
Sursa:Meridianul Românesc, # 665/iunie 26, 2010.

Scris de George ZIDARU

Intr-o dimineată de mai în 1960 treceam pe lângă terenul de volei de lângă
Facultatea de Drept din București, de unde se auzea hărmălaie mare. Am intrat să
văd ce se întâmplă și am asistat la ultimele schimburi de mingi între echipa
Institutului de Cultură Fizică și Sport și echipa Politehnicii pentru titlul de
campioni republicani universitari. Meciul era echilibrat, jucătorii erau toţi obosiţi și
plini de zgură (pe atunci terenurile în aer liber aveau zgură pe jos). Din echipa
Politehnicii, numai unul cu părul roșu părea încă plin de energie și de hotărâre. În
minutele următoare a făcut aproape singur ultimele puncte așa că Politehnica a
devenit campioană universitară pe 1960. “Cine-i ăsta?” întreb pe un vecin de la
tribună. “Radu de la CCA (Casa Centrala a Armatei, precursorul clubului sportiv
Steaua), este student la Politehnică…A mai câștigat și campionatul naţional din
1958! Face parte din echipa naţională de tineret!”
Pe Radu l-am cunoscut personal în 1963, pe plajă la Mamaia. Părea mai
curând retras, introvertit, liniștit, nu foarte comunicativ dar…simpatic. Terminase
Politehnica în 1961 – la 21 de ani – lucra la Şantierul Naval din Constanţa și juca
volei la clubul Farul…”Cel mai bun jucător de pe teren” scria adesea ziarul
Dobrogea Nouă cu toate că Radu renunţase la perspectivele activităţii sportive ca să
se dedice profesiei. Ne-a povestit despre problemele lui recente: Comitetul de
Partid respinsese propunerea întreprinderii de a-l numi sef de secţie – la 23 de ani!
– din cauza originii nesănătoase: tatăl fusese ofiţer în Marina Militară. Acum se
gândea să plece din localitate, să înceapă o nouă viaţă…Ne-a invitat a doua zi de
dimineaţă în faţa Cazinoului: urma să iasă în probe pe mare cu un petrolier al
cărui motor de 60.000 CP îl reparase el cu oamenii lui….60.000 CP! De 1000 de ori
mai mult decât avea motorul unui Renault 8, care tocmai începuse atunci să se
importe în România!
În 1967 l-am întâlnit la Grupul de Şantiere de la Porţile de Fier 1. Condiţiile
pentru lucrul pe apă imediat în aval de cataracte erau atât de periculoase încât
Navrom – societatea românească de navigaţie pe Dunăre – refuzase să le execute.
Atunci Grupul de Şantiere a organizat o Secţie Navală proprie. Asta era ceva
pentru Radu: unde era mai greu…! În primii doi ani reușise să pună la punct
tehnologia de lucru – o premieră pe ţară - să angajeze oamenii și să atingă
parametrii ceruţi prin proiect…Instaurase o disciplină de fier și chiar așa îl și
porecliseră salariaţii: “omul cu mâna de fier!” Cum să garantezi altfel atât viaţa
oamenilor cât și întegritatea vapoarelor în condiţiile acelea infernale?
Dar altele erau necazurile, necazuri tipice românești: neacceptând că un
constănţean este însărcinat să-i conducă pe oltenii localnici, mai mulţi salariaţi
reclamaseră la Miliţia Economică că Radu face contrabandă cu aur în Yugoslavia!
Miliţia a emis mandat de arestare dar conducerea Grupui de Şantiere s-a opus:
cine să conducă lucrările? După șase luni ancheta se terminase fără rezultat –
nici-o contrabandă, nici-o neregulă! - și Radu a fost invitat la Miliţia Economică
unde a căpătat permisiunea să se uite în dosarul lui…Şi-a notat numele celor care
făcuseră reclamaţiile și …a doua zi a redus personalul Sectorului Naval cu 27 de
persoane, dintre care 9 erau membri de partid, iar un număr necunoscut dar
apreciabil, erau informatori…! Asta în 1967! Mare curaj trebuie să fi avut!
Din nou reclamaţii până la ceruri…O comisie a Comitetului Central al
Partidului este trimisă pe șantier, ancheta continuă…și-i dă dreptate lui Radu!
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Secretarul de Partid al Sectorului Naval, care îi făcuse atâtea zile negre, este
detașat la Şantierul nr. 1, unde a primit o unitate de lucru mai mică și
independentă. Radu urma să plece acum cu o comisie tehnică la Moscova ca să
cumpere utilaje necesare pentru șantier.
Trei ani mai târziu, citesc în ziare despre “admiralul” de la Porţile de Fier! Radu
dezvoltase o tehnologie de derocare a stâncilor sub apă pentru care Dinamit Nobel
- singura companie din lume care dispunea de Know-how-ul necesar - ceruse
600.000 $! Cum banii nu erau disponibili, Radu, în stilul lui personal, a zis “las‟că
facem noi!” și vre-o trei luni de zile a lucrat împreună cu minerii la foraj și la
explozii sub pământ “ca să simtă în mâini vibraţiile solului în timpul exploziilor”. A
studiat o grămadă de cărţi de specialitate, a propus tehnologia - care fusese
aprobată - și acum conducea și lucrările de derocare a stâncilor din fundul Dunării!
Premieră mondială!
Ne-am așezat la o bere într-o gradiniţă de pe malul Dunării…”Ce-ai făcut la
Moscova? îl întreb eu. “Nimic! N-am cumpărat nimic! Rușii aștia sunt – din punct
de vedere tehnologic și în acest domeniu - cu trei decenii în urma României!” zice
el și mă lasă cu gura căscată! “Şi mai este ceva: dacă viitorul României va arăta așa
cum am văzut eu în Rusia, atunci eu…eu prefer să trăiesc… în trecut!! ”….”?!”
Într-o duminică din primăvara lui 1972 mă opresc din nou în Turnu Severin.
Radu nu era acasă, era pe șantier. De doi ani fusese numit inginer șef, acum
conducea și fabricile de betoane și atelierele de cofraje mecanice, ba mai avea
lucrări și pe partea iugoslavă: sârbii aveau să-i mulţumească decorându-l cu
ordinul “Steagul Roșu”. Predase lucrările la șenalul navigabil și delegaţii Comisiei
Europene a Dunării apreciaseră calitatea acestuia ca fiind “excepţională”! Mai
târziu voi afla că acesta a fost singurul calificativ de excepţional acordat la Porţile
de Fier, unde lucraseră până la
20.000 de salariaţi timp de 7 ani de
zile! Pentru asta urma să primească
“Ordinul Muncii” clasa III.
De pe șoseua naţională spre
Orșova dau să intru pe șantier:
imposibil, totul închis! Panouri
galbene
anunţau
“Pericol
de
explozie!”
De departe deslușesc
cumva părul roșu – acum cu un
început de chelie - pe care-l
cunoșteam atât de bine și rog pe
cineva să-l cheme. Radu vine, și-mi
zice: “Hai să asiști la ceva în
premieră! Sunt două premiere!”
Mergem mai întâi la platforma plutitoare cu care făcea forajele și exploziile în
stâncă sub apă. Îmi explică: “Aici s-a lucrat la uscat, dar sub digul de protecţie au
rămas câteva vârfuri de stâncă care trebuiesc eliminate. Numai că ele se află la 8
metri adincime, la 1.5 metri distanţa de zidul subţire de beton care este gata
finisat. Zidul are 14 m înălţime și nu a fost calculat să reziste la explozii! Îţi dai
seama ce se poate întâmpla, nu?”
Mă uit la el…părea liniștit, cu mintea întreagă!...”Dar ăia cine sunt?” îl întreb
eu și arăt spre două persoane care stăteau de o parte și arătau cu totul altfel decât
muncitorii îmbrăcaţi în salopetă. “Sunt cei doi ofiteri de securitate care răspund de
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șantier” îmi spune el “…iar mașina aia neagră este aici ca să mă ia pe mine dacă se
întâmplă ceva! Înţelegi, nu? Peste o lună este inaugurarea oficială a complexului
hidroenergetic!”
Mă uit la el…Aș fi preferat să fi venit la o săptămână după istoria asta!
“Fii liniștit, am calculat și experimentat totul, va fi perfect!” …”Foc!” îl aud
comandând și artificierul îi răspunde : “Ardeeee!”…De sub apă se aude un bummbumm prelungit: sunt încărcăturile de dinamită dimensionate cu îndemânare și
aduse la explozie într-o anumită ordine bine precizată. Şi apoi …liniște! Fumul
galben care iese din apă se împrăștie pe Dunăre, scafandrul intră sub apă și
controlează totul: perfect! Nici-o stricăciune! Poate pentru prima oară în lume…?
“Hai să mai vezi ceva!” Ne suim în mașina lui de șantier și ajungem repede la o
clădire cu fundaţia și cu pereţii de beton care servea de magazie. “Vezi asta? mă
întreabă el. “Poimâine trebuie să fie rasă de pe suprafaţa pământului, dar nu pot să
fac asta când sunt oameni aici. Trebuie s-o fac astăzi!” “Bine dar e plină de tot felul
de lucruri!” “Ei…tocmai asta este: să distrugi structura betonului fără să dărâmi
clădirea!” “…!!?”
Scoate niște planuri din buzunar, discută cu oamenii, aceștia lucrează încă
vre-o oră…și din nou: “Foc!”… ”Ardeee! “ ….Dar de data asta numai ”Prrrrr…” De
peste tot, din fundaţiie, din ziduri iese fum galben, sar bucăţele mici de beton,
geamurile se sparg dar zidurile rămân în picioare cu toate că fundaţia este
ferfeniţă! “Mâine muncitorii vor goli clădirea și pe urmă o să pună un buldozer s-o
împingă puţin și o să cadă toată ca un castel din cărţi de joc!” Mă uit…Da, un
lucru de maestru! Foarte sigur că în România nu se mai făcuse așa ceva!
Mergem la o bere și-mi povestește ce s-a mai întâmplat: “A avut loc un groaznic
accident: fostul secretar de partid, căpitanul de vas care nu vroia să lucreze cu
mine, nu s-a mai ţinut după regulile mele decât câteva luni…Pe urmă disciplina…
s-a dus pe apa Dunării….A făcut o manevră greșită și a scufundat remorcherul
Filiași: au murit el, alţi 5 marinari și o fetiţă pe care o luase la plimbare! Ce
tragedie! Dar…acum am liniște, pot în sfârșit să mă concentrez pe rezolvarea
problemelor tehnice și pe conducerea șantierului.” “Dar cu exploziile astea, ce-i?
Tu ești mecanic, ce te bagi în astea?” îl aţâţ eu. “Ei…dacă ai ști ce pasionant este
să stăpânești tehnica, s-o faci să lucreze pentru oameni, pe oameni să-i organizezi
în așa fel încât treaba să mergă șnur și să poţi să ţii și costurile în frâu! Asta este
adevarata menire a inginerului!” Spunând asta îl văd cum se aprinde, văd cum din
omul puţin obosit și destins devine din nou mânunchiul de energie și voinţă pe
care-l observasem pe terenul de volei în urmă cu 12 ani! “Şi…în rest?” “„Eh…am
fost în Belgia, în concediu…Măi, ăia au construit deja socialismul, au de toate: și
case și mașini și…tot!” spune el fără să dea detalii. “Noi aici…nu avem nici-o șansă:
ba nu avem ciment destul, ba nu avem cauciucuri pentru autocamioane, ba…Așa
nu se poate construi nimic! Nici cel puţin socialismul!” mai spune el trist. Ştiam că
are pașaportul în buzunar, că urma să plece la Jocurile
Olimpice de la
Muenchen…
Următoarea dată l-am întâlnit din întâmplare după unsprezece ani, pe
aeroportul din Stockolm. Radu venea de la Lidkoeping, din nordul Suediei, unde
firma Volvo avea o fabrică de automobile: lucra – în Germania - pentru SKF, o firmă
suedeză, world market leader în industria de rulmenţi. După Jocurile Olimpice a
rămas în Germania unde primise azil, a învăţat limba germană și a lucrat doi ani la
o fabrica de piese auto unde inventase un dispozitiv de reglare hidraulică a unei
mașini unelte și primise un patent pentru idea lui. Pe urmă terminase o mașină
complexă de montat automat amortizoarele de șoc ale automobilelor: aici
colaborase cu un institut de automatizari al Politehnicii (RWTH) din Aachen și
după acesta profesorul îi propusese să vină să lucreze în institutul lui. Radu a
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acceptat cu plăcere neștiind că ceea ce va urma va fi cea mai grea perioadă din
viaţa lui: asimilarea conceptului german despre inginerie, trecerea de la tehnica
analogă la cea digitală (trei decenii mai târziu avea să-mi spună că tehnica română
nu făcuse acest pas nici în 2010!), creșterea calificării la nivel de Doctor Inginer
neamţ, plus lucrările de cercetare pentru dispozitive de poziţionare de mare
precizie: 0.01 mm!…Ce mai! O revoluţie întreagă în numai patru ani de zile!
Mă uit la el…mă uit la începutul pronunţat de chelie, la privirea foarte sigură
și parcă tăioasă, la economia la vorbă, dar cu fiecare cuvânt plin de însemnătate și
greu ca de plumb…Devenise aproape un specialist neamţ așa cum îmi închipuiam
eu că arată aceștia…Anunţase încă trei patente. Între timp, mai lucrase patru ani
la o întreprindere minieră, mai întâi pentru coordonarea lucrărilor cu explozibil, pe
urmă în cercetări: dezvoltase un dispozitiv electronic de măsurarea a parametrilor
cu transmisia datelor la distanţă prin…telefoanele digitale care tocmai se
introduceau pe piaţă. Colaborase cu Deutsche Telekom și acum întreprinderea lui
primea automat informaţii de îndată ce ceva nu era în regulă la una din instalaţiile
montate în Germania, Anglia, Belgia, Franţa…peste tot în vestul Europei! Şi asta o
premieră mondială…”Măi, ce treabă ai tu cu telefoanele digitale?” îl întreb eu. “Ah,
este pur și simplu fascinant să creezi soluţii noi folosind posibilităţile tehnicii
actuale: îţi umple viaţa într-un mod nemaipomenit!”
Părea absent și n-avea chef de vorbă. Mi-a spus ca firma Volvo ceruse SKF în
urmă cu cinci ani să-i proiecteze și să fabrice niște piese necesare pentru cutiile de
viteze, dar aceasta nu reușise să rezolve problema. El a fost trimis să preia
proiectul și acum era pe cale să găsească soluţia. “Cum asta, aici pe aeroport?” îl
întreb eu. “Ah, nu…Aici aștept numai legătura spre Frankfurt …Dar am delegat
problema subconștientului care acum lucrează la rezolvarea ei.” “…??...” “Asta este
o tehnică derivată din medicina tradiţională chineză care permite să activezi
conștient capacitatea uriașa de lucru a subconștientului, cel care dirijează
automat respiraţia, bătăile inimii, digerarea și alte funcţii vitale ale organismului.
Mașina de calcul – dacă aș putea-o numi așa - lucrează zi și noapte pentru a
asigura viaţa omului…sau, dacă o folosești dibaci, pentru rezolvarea problemelor
tehnice. Zi și noapte, fără întrerupere! Ea stă cumva în legătură cu memoria –
respectiv cu tot ce ai învăţat și cu toată experienţa ta de viaţă - și are o capacitate
de intuiţie enormă: rămâi uluit ce idei îţi propune!” …Dar stewardesele ne cheamă
la avioanele noastre și nu putem să continuăm convorbirea.
Mai trec câţiva ani…Eu sunt mare amator de muzică, iar Leonid Bernstein –
renumitul compozitor și om de arte american - dădea în New York un concert
omagial cu ocazia împlinirii a 70 de ani. Cu mare greutate făcusem rost de bilete la
Carnegie Hall, Meca muzicii simfonice mondiale. În pauză, încă ameţit de avalanșa
copleșitoare de sunete minunate produse de New York Symphony Orchestra, ies pe
culoar să mă liniștesc puţin și…dau nas în nas cu …Radu! “Măi, ce faci tu aici?”
“Ce faci și tu!” “Bine, dar tu ești un… mecanic!” “În primul rând că nu sunt un
mecanic ci un motorist, și asta este ceva cu totul altceva! Şi pe urmă…știi tu ce
simfonie minunată desfășoară motorul automobilului tău atunci când tu te sui
nepăsător la volan și apeși pe pedala de acceleraţie? Un motor are ceva mai mult
de 100 de parametri care trebuiesc supravegheaţi și reglaţi continuu și puși în
armonie unul cu celălalt; o orchestră simfonică are cam 100 de instrumente care
și ele…Cei mai mulţi oameni aud numai zgomotul motorului, dar dacă asculţi cu
atenţie distingi în spatele acestuia o simfonie nemaipomenită, cuceritoare și
răscolitoare, așa cum n-a fost compusă încă de nici-un compozitor, dar a fost
creeată de ingineri! Este formidabil de frumoasă când motorul funcţionează perfect
și-ţi permite să distingi nu numai melodia, ci chiar armonia din spatele creaţiei
inginerești!” Mă uit lung la el…
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După concert ne retragem în restaurantul rusesc de lângă Carnegie Hall. “Ceai făcut cu suedezii?” îl întreb. “Ah…directorul general a convocat o ședinţa și eu
le-am expus conceptul meu. Toţi colegii au protestat spunând că așa ceva nu se
poate face, că au încercat și ei, că nu este cazul să ne aventurăm și să ne
compromitem….! M-am ridicat și le-am spus că dacă vor să aibă piesele, mă găsesc
în biroul meu. “ “Şi…?” “Directorul general m-a chemat la el și m-a întrebat de ce
am nevoie. I-am spus că am nevoie mai întâi de liniște: cu temerile colegilor nu pot
face nimic. Pe urmă îmi trebuie personal, o clădire unde să montez instalaţia și
bani ca s-o fac – banii urmau să vină de la Volvo - și dacă se mișcă repede pot să
aibă totul gata în nouă luni de zile: știi tu, sunt multe lucruri bune care apar după
nouă luni!”… ”Şi?”…”Directorul general mi-a spus că-mi acordă tot sprijinul lui,
dar dacă treaba nu reușește…Să-l înţeleg! Ori merge…ori merg eu… în afara
întreprinderii!” “Şi ce ai făcut?” “Ah, nimic, totul numai rutină: am angajat câţiva
ingineri buni și i-am introdus mai întâi în tehnicile mele de meditaţie chinezești. Pe
urmă am dezvoltat conceptul pentru măsurătoarea și sortarea pieselor și i-am lăsat
pe cei din Lidkoping să-l aprobe. După opt luni și jumătate instalaţia complect
automată a intrat în funcţie, suedezii au făcut receptia după nouă luni, iar
întreprinderea mea a mai avut nevoie de încă trei luni ca să priceapă că au un nou
produs care era deja vândut pentru următorii doi ani!”
Ciocnim un pahar de bere, îl dăm pe gât…”Şi?” “Păi m-au chemat la sediul
concernului la Goeteborg, mi-au dat SKF Innovation Award “in recognition of
outstanding individual achievement beyond and above normal expectations” și …
m-au numit director tehnic al unui grup de întreprinderi din Anglia, Brazilia,
Germania și SUA. Fabrica americană este în Quens, așa că am ocazia să ascult
câte un concert fantastic din când în când.”
Zece ani mai târziu eram în delegaţie în Duesseldorf, într-o zi geroasă de
iarnă. Pe panourile de afisaj citesc: “Recital Extraordinar de Pian dat de…” și
urmează două nume ale unor tineri pianiști români! N-am stat pe gânduri, m-am
dus direct acolo, intru în sala mare minunat împodobită și aștept să înceapă. Când
colo…pe scenă vine Radu (!!) și mulţumește publicului!
Începe concertul: primul solist, o fetiţă de 10-12 ani cântă formidabil ,
publicul german atât de educat și de pretenţios, este entuziasmat și aplaudă
frenetic. În pauză îl caut pe Radu și-l găsesc stând de vorbă cu Dr. Teodor Ionescu,
un muzician pasionat, pe care-l aud spunând: “Radule, ce faci tu pentru muzica
românească este extraordinar!” “Ei ași, nu-i nimic deosebit! Uită-te la copii aștia,
uită - te ce talente extraordinare naște acest popor român! Asta este într-adevăr
extraordinar! Dacă nu-i ajut eu, cine să-i ajute?” Câţiva ani mai târziu fetiţa avea
să câștige – la numai 14 ani - Olimpiada Mondială a Tinerilor Pianiști din
Cincinatti, SUA și să debuteze în 2004 la Carnegie Hall în New York. Dar acum îl
întreb pe Radu: “Te știam în New York și inginer, acum te întâlnesc în Duesselorf
ca impresar, ce ai păţit?”
După concert mergem într-un restaurant de pe Konigsallee (Aleea Regilor) din
Duesseldorf și, după al treilea pahar de bere băut cu sete, Radu începe să-mi
povestească istoria ultimilor zece ani: “Ştii că mă ocupam de automatizări, de ceea
ce mai este denumit și “inteligenţă artificială”. După ce puneam mașinile în funcţie,
trebuia să instruiesc personalul să lucreze cu ele, cu aceste creaţii ultime ale
inventivităţii umane. După ani de experienţă am ajuns la concluzia că numai omul
este cel care poartă inteligenţa (desigur, umană!) și că a lucra cu acesta, a-i modela
personalitatea, a-l adapta la cerinţele mereu crescânde ale societăţii în plină
evoluţie poate fi mult mai pasionant decât să dai viaţă unor mașini care pe urmă
nu fac altceva decât să-ţi execute ordinele. Așa că… am început cu mine: am
lucrat mai departe ca director tehnic pentru SKF și am acumulat o experienţă de
conducere și de creaţie de nepreţuit și asta în mai multe ţări. În acelaș timp am
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făcut și cursurile de Executiv MBA la Graduate School of Business Administration
în Zuerich: vroiam să stăpânesc nu numai mașinile, creaţia imaginaţiei mele, ci și
procesele economice, cele care duc la obţinerea valorii din aceste mașini. După
absolvire, GSBA mi-a oferit să rămân la ei ca profesor pentru Managementul
Calităţii, dar eu am preferat să fac ambele activităţi în paralel. Așa am avut ocazia
să lucrez cu oameni cu experienţă profesională deosebită, deja cadre consacrate în
diferite întreprinderi din toată lumea, care veneau la GSBA să-și ia ultima șlefuire
înainte de a fi promovaţi încă și mai sus. A fost o perioadă de viaţă fascinantă și
mai ales extrem de variată: după ce terminam programul la Zuerich, mă întorceam
la mașinile mele din Frankfurt, Sao Paolo, New York, Manchester…O nebunie!
Elveţienii mi-au acordat în 1995 “Outstanding Achievement Award” pentru “the
most outstanding achievement in transfer of academic theory in management
practice”. M-a bucurat această recunoaștere, fiindcă mi-a confirmat realizarea
visurilor mele: să pot face inginerie pe personalitatea oamenilor, modelând-o,
dezvoltând-o, adăogându-i sensibilitate, forţă și capacitatea de creaţie. Este
minunat, nu-i așa?”
După 1989 am revenit și în România, am co-fondat o universitate particulară
și am ţinut cursuri de “Conducerea Întreprinderilor” și de “Managementul Calităţii”,
am scos și un manual de Management în limba română, alte nouă manuale le-am
scris în germană. Am ţinut cursuri la ASE, la Universitatea Politehnica din
București și la alte câteva: acolo am întâlnit copiii ăștia extraordinari: cum să nu-i
ajut? Așa că…iată-mă și impresar!”
Mai bem o bere…Radu continuă: ”Pe urmă m-am gândit că…ar fi mai bine să
mă dedic total total lucrului cu personalitatea oamenilor…Am participat la un
concurs pentru ocuparea postului de profesor de “Conducerea Întreprinderilor” și
…l-am câștigat: nu au participat decât alţi 42 de doctori în economie germane, iar
eu…nu aveam doctoratul în economie! Le-am făcut-o! Vezi tu cum se schimbă
soarta omului?!”
Mai 2010: cobor din metrou la staţia Eroilor din București și mă îndrept spre
Universitatea Naţională de Apărare (fostă Academia Militară). Clădirea impozantă,
placată cu marmoră albă, se ridică măreţ pe un vârf de deal, iar monumentul
Eroilor din faţa ei punctează decisiv istoria atât de dramatică a României. Urc pe
treptele largi împreună cu vizitatorii veniţi să participe la lucrările congresului al
34.lea al Academiei Româno – Americane de Ştiinţe și Arte. Lume multă, profesori
universitari, militari, mulţi epoleţi auriţi de general… Intru înăuntru și îl recunosc
pe… Radu! Este îmbrăcat la “patru ace” cu un costum bleumarin cu dungi subţiri,
cămașă albă scrobită, cravată roșie cu un desen modern și pare încă foarte tânăr
cu toată chelia deasă, cu tot părul alb de pe tâmple și cu toată rotunjimea din jurul
mijlocului…Silueta lui este tot cea a unui sportiv, iar el se mișcă atât de neașteptat
de repede și de elastic încât ceeace văd contrastează puternic cu prima impresie,
cea dată de părul alb: totuși se apropie de 70! Așteaptă pe cineva și faţa lui
exprimă concentrare: trăsături tăiate în piatră, imobile, privire oţelită aţintită în
depărtare…Așa or fi arătând profesorii nemţi?
Mă îndrept către el și el mă observă: dintr-o dată se transformă total, redevine prietenul meu din tinereţe. cald și deschis, cel pe care-l cunoșteam de
atâtea decenii și care acum, vâzându-mă, râde cu gura până la urechi. Deschide
braţele largi și eu dispar în îmbrăţișarea lui totală dar în momentul următor
suntem despărţiţi de mulţime și luăm loc în rânduri diferite în sala de conferinţe
pavoazată festiv. Începe deshiderea oficială la care nu sunt prea atent, oficialităţile
coboară de la tribună, generalul Frunzeti , comandantul Universităţii de Apărare,
anunţă pe key note speaker prof. dr. dr. dr.h.c…Vecinul din dreapta mă întreabă
ceva și eu nu aud cine urmează acum dar mai apuc să aud “…din Chicago!” și pe
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urmă la tribună se urcă …Radu! Își aranjează hârtiile și pe ecranul din faţă apare
scris cu litere mari “Economia Mondială la Începutul Deceniului II”…Ei, na! Nu
mă așteptam!
Radu salută mai întâi pe cei câţiva colegi veniţi să-l întâlnească și vocea îi
tremură ușor: nu-i mai văzuse de mult ! Apoi intră în tema care își propunea să
trateze ultimii 30 de ani de istorie economică și asta începând cu SUA și terminând
cu România. Toate astea într-o oră? Mi-e teamă că o să iasă o varză…
Dar Radu o ia metodic, evită detaliile și prezintă clar aspecte atât de complexe,
despre care eu …nu mai auzisem nici-o dată! Încet, încet toate problemele care
s-au discutat zilnic la televizor în ultimii 20 de ani cu comentarii care pe mine mai
mult m-au dezamăgit și înfuriat decât le-am înţeles, se ordonează într-o evoluţie
logică a economiei mondiale, devin consecinţe ale unor schimbări care ar fi trebuit
să aducă numai bunăstare dar – din păcate – au și o latură negativă iar aceasta se
face simţită la sfârșitul deceniului al II… Ascult, încerc să memorez totul, dar este
prea mult, este o colosală avalanșă de informaţii de prima calitate, ordonate și
sistematizate …Încerc să memorez cel puţin legăturile logice dintre fenomenele
economice atât de diferite, atât de necunoscute mie și cu care Radu jongla la
pupitrul conferinţei cu atâta dexteritate. Îmi aduc aminte ce-mi spusese un
cunoscut comun, prof. dr. dr. Nicolae Filipescu: “He present complex and
controversial subjects with authority and clarity!”…Așa este!
Mă deslipesc cu greu de atracţia irezistibilă a conferenţiarului și mă uit prin sală:
toţi ascultau concentraţi, fără să se miște, ba unii chiar și uitaseră să închidă gura!
Nu-mi venea să cred ce trăiam…dar mi-am amintit din nou de cunoștinţa noastră
comună: “(It) is a fascinating public speaker!” Da, într-adevăr, Radu domina sala
total, atât prin prezenţă cât și prin calitatea inedită a informaţiilor pe care le punea
la dispoziţie.
Pentru seara, Radu și-a invitat colegii să mai stea la un pahar de vorbă. A
căutat și a găsit un loc așa de romantic, cum nici nu știam că există în București: o
cârciumioară sub un pod din Parcul Carol, chiar la intrarea din strada
Lânăriei…Câteva mese de lemn sunt aranjate sub sălcii pletoase, de o parte și de
alta se intinde luciul lacului, mai departe se văd arcadele zvelte ale unui alt pod
peste ape: ce delicateţe neașteptată într-un oraș inundat de mașini negre! Soarele
coboară spre apus și lăsa o tentă aurie pe lac, pe mese, pe scaune, pe crengile
sălciilor și… pe faţa lui Radu care venise mai devreme și-și aștepta colegii. Mă uit
mai atent și deosebesc niște pete mai deschise…”Ce-s astea?” îl întreb. “Stres,
stres total, stress care ar omorî și un elefant, dărâmător și cumplit de care am avut
parte între 1992 și 1997...Din fericire am rezistat și astea sunt singurele semne
care au rămas: pe urmă am avut cei mai productivi ani din viaţa mea!”
Îl ascult și nu-mi vine să cred câte-mi înșiră: și-a luat doctoratul în
Conducerea Întreprinderilor, a fost concomitent profesor pentru Conducerea
Întreprinderilor și pentru Managementul Calităţii la două diferite universităţi din
Germania, s-a angajat politic preluând poziţia de vicepreședinte al Sindicatului
Profesorilor Universitari din Nordrhein – Westfalen, a scris manuale pentru
studenţii germani, a publicat câteva zeci de articole, a înfiinţat o întreprindere de
consultanţă și a dat consultanţă la mai multe întreprinderi românești și la altele
din orientul îndepărtat, a propus un plan de relansare a cercetării în România, a
organizat proiectul NEUT cu fonduri europene, aducând 2 milioane DM în ţară, a
ţinut cursuri la mai multe universităţi românești de prim rang…Pentru activitatea
sa știinţifică în România și pentru contribuţia adusă la dezvoltarea relaţiilor
româno – germane a fost decorat în 2004 cu Ordinul National Pentru Merit în clasa
Comandor. Asta n-a fost de ajuns: a mers patru ani la rând la Chișinău și și-a adus
contribuţia din plin la dezvoltarea acestui petec de pământ românesc! Academia de
Ştiinţe Economice a Republicii Moldova i-a acordat titlul de doctor honoris
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cauza…”Stai așa! Când le-ai făcut pe toate? Asta-i activitate pentru trei oameni!
Şi…ce cauţi în Chicago?”
“Ei, tu știi, ţi-am mai spus: organizarea nemţească a timpului, alegerea
ţelurilor, pe urmă tehnicile mele chinezești de creștere a creativităţii, toate astea
creează o plăcere și o ușurinţă nemaipomenită în rezolvarea problemelor! Este un
deliciu asemănător unui drog de care nu pot să scap! Asta m-a făcut ca atunci
când s-a apropiat timpul de pensionare să-mi pun întrebarea unde mai pot să-mi
folosesc restul de forţe creative care mi-au rămas. Am căutat o universitate care ar
avea nevoie de mine și m-am dus peste tot în afara Europei pe unde mai fusesem și
pe unde mai aveam legături: Bangkok, Brunai, Hongkong, Singapore, Shanghai,
Cape Town, Rio… România?
...Nu… Nu este atât de
pregătită ca să mă pot
întoarce!
Tot căutând un
post pentru anii de după
2005…am
întâlnit-o
pe
Rodica,
colega
mea
de
facultate pe care n-o mai
văzusem de peste 40 de ani
Şi?” “Păi…ea avea un post
liber lângă ea – soţul îi
murise de câţiva ani, eu
eram divorţat - și locuia în
Chicago: i-am propus să vină
cu mine în Africa de
Sud…dar ea mi-a atras
atenţia că acolo nu ninge și
deci nu se poate schia!” “Ei și?” “Păi…eu dacă nu petrec două săptămâni pe skiuri
în fiecare an…nu mă simt în forţă în anul următor!” “Dar ea…știa să schieze?”
“Nuuu, dar am învăţat-o în primul concediu petrecut împreună: n-avea decât 64
de ani, cum să nu înveţe? Ne-am căsătorit în 2004!” “Şi University of Illinois at
Chicago?””Păi Rodica este profesor la universitatea asta: puteam s-o las singură?
M-am băgat și eu și am ţinut ce cursuri au avut nevoie: logistică, conducerea
întreprinderilor, dezvoltarea produselor… Cum să-mi las tânăra nevastă fără
asistenţă?”
Da, așa este Radu, mereu pus pe glumă, sau…cum spune prietenul lui ”… is a
warm, personable and charming individual, who inspires others through his
openness and integrity”. Îi savurez prezenţa până vin și ceilalţi colegi invitaţi, pe
urmă bem o bere, mâncăm niște mici…iar el ne povestește despre revenirea lui în
rândurile diasporei române după ce a trăit atâţia ani printre străini, despre
articolele de specialitate pe care le scrie, despre informaţiile inaccesibile publicului
larg pe care el le pune la dispoziţia cititorilor ziarelor românești din SUA pentru a-i
ajuta să înţeleagă realitatea americană și să poată folosi avantajele acestei societăţi
în interesul personal al fiecăruia…Mă uit la el: a rămas tot așa de dinamic și de
pasionat cum l-am văzut pe terenul de volei în urmă cu cinci decenii…Este exact
așa cum l-a caracterizat un alt prieten, prof. dr. James Schrager de la University of
Chicago: “…an exceptional unusual individual… His personal character and drive
is… the most amazing part of Radu!”
Se înserase bine când unul dintre colegi a ridicat paharul și i-a urat: “La mulţi ani,
pentru cei 70 pe care o să-i împlinești în curând, măi Radule!”
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Scris de Mirel VANCA

Am început să scriu acest articol
imediat ce am terminat de citit cartea
„Viaţa unui om singur” a lui Adrian
Marino (1921-2005). Cartea m-a pasionat.
Demult n-am mai citit o carte atât de
groasă (526 pagini), nu „fără să o las din
mână”, dar fără să amestec citirea ei cu
alte lecturi!
Autorul îşi caracterizează cartea,
după cum urmează: „O autobiografie”
stranie şi insolită, pe care am avut
ghinionul s-o scriu eu însumi. De ce am
făcut-o totuşi, nici acum nu-mi este foarte
limpede, în toate nuanţele sale. Probabil că, în subconştient, acţiona, sau domina în
orice caz, tendinţa de „a-mi explica” de ce eram atât de detestat şi izolat în unele
cercuri. Până acolo încât, repet, am început să mă detest eu însumi şi să mă îndoiesc,
uneori, de tot ce fac şi scriu…Oricâtă tărie aş avea, această carte a presupus cel mai
mare efort al vieţii mele de concentrare intelectuală şi mai ales morală.
Adrian Marino, „critic de idei literare” şi „ideolog”, a fost, în primul rând, un
adevărat om de cultură, cu numeroase cărţi scrise şi publicate în ţară şi în
străinătate, laureat al premiului Herder şi al altor premii literare. A mai fost un om
curajos şi combativ, deţinut politic cu opt ani de închisoare şi şase ani de domiciliu
forţat. Recunoaşte însă, chiar el, că a fost şi un om ciudat, inadaptabil, lipsit de
tact, nesuferit şi antipatic pentru aproape toate persoanele şi mediile cu care a
venit în contact. Iată ce declară el, despre sine: Trebuie să accept şi alt mare
adevăr: defectele personale în general, unele trăsături temperamentale – ce nu m-au
favorizat niciodată – au fost mult agravate de condiţiile ostile ale unui mediu pentru
care nu aveam nici o afinitate. Observam uneori şi un alt fenomen: unele mici defecte,
virtuale sau tolerabile deveneau, în astfel de împrejurări, mult mai grave, cu urmări
negative din cele mai neprevăzute. Aş începe cu temperamentul meu (detestabil din
punctul meu de vedere), extravertit, înclinat spontan spre confesiuni directe,
necontrolate suficient, naiv-sincere.
Cartea, conform dorinţei autorului ei, s-a publicat la cinci ani de la moartea
lui. În această carte, Adrian Marino se analizează pe sine ,dar şi societatea
românească, sub multiple aspecte. Lumii literare, din care a făcut parte, îi consacră
cel mai voluminos spaţiu. Îi consacră şi un capitol, denumit Jungla vieţii literare,
denumire care ne lasă, încă de la început, să întrevedem relaţiile lui încordate cu
această lume. În jungla literară poţi fi atacat şi sfâşiat prin surprindere, oricând, de
oricine, ne spune el, care a fost, în majoritatea cazurilor, respins şi detestat de
această lume, dar a respins-o şi el, în cele din urmă. Lumea literară este egoistă şi
rea, vanitoasă şi veninoasă, egocentrică şi individualistă…… brutală, feroce şi lipsită
de scrupule.
Despre scriitorii care alcătuiesc această lume are, per ansamblu, o părere
detestabilă. În carte vorbeşte adesea despre egocentrismul şi megalomania
scriitorilor, despre narcisismul virulent sau invidia şi veninul acestora. Scritorul
român, spune el, este un „gangster” redutabil. Îl citează chiar pe Cioran, care are şi
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el o părere proastă despre scriitori: Târfe ce se ceartă pentru acelaşi trotuar, îi
caracterizează el.
A. Marino nu se sfiieşte să arunce, asupra unor
scriitori cunoscuţi şi, în percepţia noastră, respectabili,
epitete necruţătoare. O face, evident, din ranchiună, îşi
plăteşte nişte poliţe. A „ierta” oricând, orice şi pe oricine
este şi o imposibilitate şi o imensă nedreptate, consideră
el. Dar, mai întâi, trebuie să remarc, aşa cum a făcut-o
şi singur, că nici el nu este mai breaz decât confraţii
săi, iar în al doilea, să presupun că în tot ce afirmă
despre unii şi despre alţii, există şi o mare doză de
adevăr. O să redau câteva din caracterizările nemiloase
pe care le face unor nume mari din literatura română.
Majoritatea trebuie înţelese ca defectele unor calităţi, ca
să recurg la o sintagmă franţuzească utilizată, într-un
alt context chiar de autor.
Pe George Călinescu, autorul „Istoriei literaturii
române”, al cărui asistent a fost, nu-l poate ierta
pentru unele insulte pe care acesta i le-a adus şi nici
pentru colaborarea lui cu regimul comunist: un oportunist „pseudoprogresist”,
despre care nici nu ştiam bine pe atunci (1946-1947 n.n) , dacă este vorba de
apolitism cinic, oportunism etern, cabotism, lichelism şi, mai ales, parvenitism.
Despre Eugen Simion, critic, fost preşedinte al Academiei Române: un carierist
feroce, imbatabil, prototip de ambiţios parvenit, la prima generaţie de
intelectuali.....Cu unele calităţi şi cu un imens defect: parvenirea socială cu orice preţ.
Despre alţi doi critici literari scrie: Dacă astăzi m-ar întreba cineva cum îmi
imaginez „ infernul critic” aş răspunde: Să mi se citească , în dreapta, o cronică de
Gheorghe Gricurcu, iar în stânga, o cronică de Dan C. Mihăilescu.
Despre autorul „Moromeţilor”: Marin Preda, marele pontif literar al epocii, care
nu publica la editura Cartea românească (unde era editor) nici un critic, nici o
culegere de cronici, dacă două trei texte nu erau şi despre cărţile sale.
Pe Marin Sorescu îl caracterizează ca fiind: poetul oltean agil şi abil, cu cobiliţa
etern prin Europa.... Tot un oltean şmecher, care fură la cântarul literar,
rămâne…..Suficienţa şi obrăznicia unui Marin Sorescu, Nichita Danilov, a unui
oarecare Horia Zileru între mulţi alţii, era fără egal.
Despre poetul nepereche: N. Stănescu – încă un „geniu” al epocii – care se
lăuda, la beţie, că la o alegere de consiliu la Uniune, mi-a şters numele de pe foarte
multe buletine. Era în perioada preşedinţiei lui D.R. Popescu şi s-a nimerit să fim
amândoi, în acelaşi timp, în anticamera sa. Trebuie să menţionez că… puţea
îngrozitor, nespălat probabil de o săptămână. M-am mutat de lângă el. „Roşu
vertical” de N. Stănescu rămâne un exemplu tipic de oportunism politic.
Vorbind despre invidia şi egoismul unor scriitori, autorul răbufneşte: Greu să
uit aroganţa şi – să spunem lucrurilor pe nume – mitocănia unei Maria Banuş, poetă
oficială, suficientă şi superioară, intrată pe atunci şi în manualul şcolar. Cu prilejul
unei vizite literare elveţiene, din 1972, ea s-a comportat faţă de mine cu o obrăznicie
crasă. De unde se vede că A. Marino nu ezită să-şi plătească poliţele.
Nicolae Steinhardt: „Călugăr-necălugăr”, dar iremediabil „om de litere”, tot
timpul prin redacţii, în loc să se reculeagă efectiv şi definitiv la mănăstirea Rohia....N.
Steinhardt, „mistic” livresc, împănat cu citate, mă tratează suficient-onctuos,
„creştin”, dar cu un dispreţ absolut.
Nici pe Petre Ţuţea, „oracolul”descoperit de noi după Revoluţie, nu-l
iartă………… Petre Ţuţea, declarat de unii gură cască, „filosof”, „sfânt”, „Socrate al
României”, chiar „geniu” (E.M. Cioran). Va fi fost, poate, un „geniu” oral. Dar textele
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sale scrise şi tipărite, între care şi o modestă, penibilă broşură de proastă parafrază
despre Mircea Eliade, numai „geniale” nu sunt.
Pe Mircea Eliade: Vizitarea muzeelor nu-l interesa câtuşi de puţin. De altfel,
aveam să mă conving repede. M.E. nu avea nici o educaţie şi sensibilitate efectiv
artistică. Pictura, muzica nu-i spuneau nimic….În cazul Mircea Eliade, obsedantă –
devenită aproape maniacală – era preocuparea excesivă de reeditare, publicitate
etc…..preocupat în acelaşi timp să nu fie bănuit de „colaboraţionism” cu regimul
(Ceauşescu n.n.)….Mult mai târziu am aflat că M.E. era de fapt curtat, menajat,
tolerat – într-un fel sau altul – dintr-un motiv absolut grotesc. La prima vedere,
neverosimil: de a fi folosit ca agent de influenţă în vederea obţinerii Premiului Nobel
de către Ceauşescu.
Despre Paul Goma, cu care a fost coleg de domiciliu forţat în satul Lăteşti din
Bărăgan scrie: El este rezistentul anticomunist „arhetipic”. Cel mai important şi astfel
va rămâne în istoria rezistenţei române. În acelaşi timp, cu o înclinaţie nativă spre
egocentrism, narcisism şi megalomanie galopantă.
Citându-l, A. Marino îi dă posibilitatea lui Adrian Păunescu să se acuze singur
de lipsă de scrupule: „Am colaborat cu cine….mi-a oferit ocazia să colaborez. Eu nu
am avut o altă ţară.” Îi reproduce şi următoarea exagerare: avem „cea mai bună
poezie din lume”?
Lui A.Marino nu-i plăcea emisiunea „Serată muzicală”. Eu însă refuzam pur şi
simplu să fiu „uns”, consacrat, „desfiinţat” – sau cum vrem să-i spunem – de un Iosif
Sava, de pildă, care exercita o adevărată dictatură.
Autorul are ce are cu grupul de la Păltiniş: „Cazul” Noica, transformat în mit
carismatic, guru suprem, izvor unic de înţelepciune, Căpitanul filozofic al „naţiunii”
etc., a dus la reapariţia imaginii filozofului oracol, care dă sentinţe definitive şi
sentinţe cu valoare de dogmă, emite adevăruri unice, inatacabile, decide în toate
problemele cruciale. „Noicismul”…întreţine, direct sau indirect o mentalitate etnicistă,
iraţionalistă, intolerantă, neototalitară, radical ostilă spiritului critic. Rolul acesta şi la asumat G. Liiceanu, ajutat de TV, unde apare alături de E.M. Cioran, care-i
transmite, într-un fel, făclia olimpică a supremei înţelepciuni româneşti….Andrei
Pleşu…Când am luat, împreună, un premiu al revistei „Cuvântul”, „Superlativele
anului 1996”, condescendenţa sa distantă şi superioară nu mai avea margini; bun
ministru de Externe, totuşi. Mai ales că mi se părea pur şi simplu ridicol a fi „exclus”
din cultura română de acest moralist cu lipsă la cântar, care împrumută de la alţii
titlul unei cărţi (Minima Moralia) fără s-o declare. Şi cu o operă destul de
„subţire”….”troica nomenclaturistă” (A. Pleşu, G. Liiceanu, H.R. Patapievici), cu iz
charismatic, (ce) funcţionează ca grup de presiune, la cota „naraţiunii mitologice”, în
topul cultural propus prin zelul propagandistic TV.
Iată ce spune A. Marino despre presă şi ziarişti: O foarte proastă impresie îmi
lasă, cu mici excepţii şi presa de după 1989……pamfletul, băşcălia, vulgaritatea sunt
predominante. …Uluitor de agresiv şi vulgar, Cristian Tudor Popescu, mereu crispat,
categoric, suficient şi definitiv…violent, grobian, cu fizionomie de kiler din filmele de
seria B. .. eternele talk-show-uri, seară de seară, cu moderatori de vulgaritatea unui
Marius Tucă, devenit mare lider de opinie…..Să mai notez, în sfârşit, vulgaritatea
limbajului, inclusiv cel televizat, publicistic, tonul de agresivitate mitocănească gen
Cristian Tudor Popescu sau Marius Tucă (de unde a mai răsărit acest individ?),
băşcălia de tip „Academia Caţavencu”, defularea resentimentală în stilul pamfletar
de proastă speţă….Pe listă trebuie trecut şi un anume Bogdan Chireac……de o rară
suficienţă. Mai înainte – în perioada Paul Everac – ascultam „tabletele” sale inepte,
de un semidoctism şi o suficienţă fără egal…. Ceea ce a făcut acest criptocomunist
(Ion Cristoiu n.n) din „Cotidianul” lui Ion Raţiu este ruşinos şi incredibil….Suficienţa,
aroganţa unui alt utecist precum Cornel Nistorescu este de asemenea de subliniat.
Despre basarabeni: Leonida Lari şi Grigore Vieru….limbajul lor poetic, total
depăşit, frust, păşunist, nu putea fi apreciat….Ion Druţă, căzut, se pare, în mistică.
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Trebuie spus că Adrian Marino are şi păreri bune despre o serie de scriitori
contemporani, care nu au scris nimic rău despre el, nu l-au bârfit şi nu i-au refuzat
societatea. Ei sunt: N.Balotă. Civilizat, relaţionist, imbatabil, cu vocaţia vizitelor
protocolare în sânge, suplu şi adaptabil; Sanda Stolojan…adevărata, marea doamnă
a exilului românesc. Plină de tact, fină, cultivată, lucidă şi cu o mare experienţă
socială; Emil Hurezeanu, de nivel cultural superior indiscutabil; N.C. Munteanu
punea în polemica sa o sinceritate oarecum frustă, însă de o indiscutabilă onestitate;
Domokos Géza, personaj corect, echilibrat şi civilizat; Rămân şi azi la opinia că
singurul scriitor care, măcar ca program, intenţie estetică, nivel cultural, dacă nu şi ca
realizare, comparabil cu literatura dintre cele două războaie (termenul adevărat de
comparaţie), este şi rămâne N. Breban; Că Ştefan Augustin Doinaş, să spunem, este
un scriitor cultivat şi de valoare, nu neg; N. Manolescu. A fost în repetate rânduri
profund nedrept şi brutal cu mine. Dar nu-l pot considera, în nici un caz, un simplu
veleitar. L-am citit cu destulă regularitate după 1989 şi pot să declar, cu toată
sinceritatea, că…gândim „ideologic” la fel. În unele probleme literare nu ne despart
decât…opiniile. Deci, din nou spus, foarte…lucruri. Este un om de valoare; Ceea ce
nu înseamnă că viaţa noastră literară n-are şi figuri luminoase. Cred că Ana
Blandiana oferă cel mai frumos exemplu. În orice caz, este femeia scriitoare pe care o
admir cel mai mult în România actuală.

INGINERII ȘI CRIZA
(continuare din pagina 1)
impresia că putem trăi bine și fără muncă.
Clasa politică a promovat peste 300 legi speciale care au creat diferențieri mari
între categoriile socio-profesionale, în activitate și în pensie; astfel încât unele,
(cele mai puține) le plătesc pe celelalte (mai multe).
Învățământul, principala sursă de forță de muncă pregătită, nu-și îndeplinește
menirea. Am auzit-cu surprindere- de curând, un intelectual rasat, cerând ca
programul de învățământ să producă specialiști : actori, comunicatori, etc.,
motivând această aserțiune prin faptul că ”nu ne trebuie educație pentru a ne
descurca în viață , inginerilor nu le trebuie cultură, actorilor nu le trebuie matematică.” Noi inginerii vedem ca soluții:
- promovarea de politici cere să conducă la dezvoltarea sectoarelor de
activitate producătoare de plus-valoare : industria și agricultura.
- promulgarea și promovarea de reglementări care să oblige toate persoanele
fizice la activități lucrative impozitate cu transparență.
- promovarea de politici care să conducă la un echilibru între standardul de
viață și cantitatea și calitatea muncii depuse pentru societate.
România nu este o mare putere. nu poate trăi din speculații și războaie! (fie ele
și economice)
România are o singură soluție : MUNCĂ și COMPETENȚĂ !
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MECANICII ”GLOBE – TROTTERS”
Sursa:MECANICII‟61,#6-7, iulie 29, 2010

Scris de Radu STOIAN

Am avut prilejul să scriu despre mecanicii „61 showmen.
Despre colegii care au talent şi aptitudini de scriitor, sunt convins că se va
scrie mult în viitor. Adrian Popa, Mirel Vanca, care au publicat deja câte o carte şi
Radu Mihalcea sunt doar câteva nume de mecanici ‟ 61, care au făcut cu prisosinţă
dovada talentului beletristic. Probabil că nu va surprinde pe nimeni printarea în
foaia de suflet a unui articol cu titlul „mecanicii ‟61 writers”.
Apetitul pentru excursii al colegilor mei a crescut; odată cu ieşirea la pensie,
pentru mulţi dintre ei vîrsta nu este o barieră în deplasările pe mapamond.
De câţiva ani buni urmăresc cu atenţie tot ceeace se desfăşoară în colectivul
mecanicilor ‟61. Discut cu fiecare coleg care pleacă în excursie, indiferent dacă
aceasta este efectuată în Europa sau pe alt continent.
Dintre colegii autohtoni, în această privinţă, se detaşează Doru Miron şi Gigi
Dumitrescu. În pluton, pe locul 3, sunt majoritatea mecanicilor ‟61. Prin acest
clasament propriu, care poate fi modificat, dacă există alte date ce vor fi publicate
în foaia de suflet, încerc să fac o ierarhie a mecanicilor globe-trotters.
După părerea mea, Doru Miron poate fi detaşat globe-trotter-ul promoţiei
mecanicilor ’61. Doru, împreună cu soţia, doctoriţa Emilia, a vizitat Europa de la
un cap la celălalt, fără să omită ceva interesant. În Africa, soţii Miron au ajuns
până în Africa de Sud. America de Nord şi de Sud, Asia, Australia şi Noua Zeelandă
nu au lipsit din excursiile temerare efectuate de soţii Miron.
Doru Miron este beneficiarul unei documentaţii vaste cu privire la ţările vizitate.
Oferta care a făcut-o redactorului şef al foii de suflet, de a avea o rubrică
permanentă cu tema turism internaţional, sper să se materializeze. Aştept cu
nerăbdare articolele ce vor purta semnătura lui Doru Miron, din care sunt convins
că nu va lipsi partea grafică. Pentru mine conţinutul acestor articole va fi o sursă
de inspiraţie privind excursiile pe care intenţionez să le fac.
Felicitări Dorule pentru tot ceea ce ai făcut până acum! Ne mândrim cu tine
performerul nr.1 al mecanicilor ‟61 în materie de excursii. Nutresc speranţa că,
după ce vei termina de publicat în foaia de suflet articolele cu excursiile făcute de
tine în timpul vieţii, vei publica o carte care să trateze aceeiaşi temă. În felul acesta,
vei face parte şi din categoria „mecanicii ‟61 writers”.
Pentru o parte din colegi va fi o surpriză clasarea pe locul 2 a lui Gigi
Dumitrescu în topul globe-trotters. Gigi Dumitrescu este originară din municipiul
Braşov. Ea a ajuns colegă cu mecanicii‟61 în anul II, când s-a transferat la
I.P.Bucureşti de la facultatea cu acelaşi profil din Braşov. Locurile natale,
frumuseţea munţilor ce înconjoară Braşovul, cred că au generat în sufletul lui Gigi
Sorescu, încă din perioada copilăriei, pasiuni ardente pentru peisaje insolite şi
călătorii. Interesant de remarcat că Gigi Sorescu nu are o situaţie materială care
să-i permită excursii costisitoare, motiv pentru care ea continuă să lucreze cu o
normă întreagă. Cumulul pensiei cu salariul de inginer în activitate îi permite să
aibă grijă de nepoţi şi să facă în fiecare an câte o excursie în ţări şi locuri la care
mulţi dintre noi nici nu visăm. După ce a epuizat de mult vizitarea locurilor
frumoase din Europa şi din Africa, în ţările apropiate de noi precum Egiptul,
Tunisia, Marocul, a luat cu asalt Asia. Anul trecut a vizitat timp de 20 zile China.
Gigi Dumitrescu împreună cu prietenul ei Aurel au ce să ne povestească despre
locurile pe care le-au vizitat.
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În S.U.A., Gigi Dumitrescu a făcut mai demult o excursie. Gigi mi-a povestit
cu mult har despre locurile pe care le-a văzut în America. Unele deplasări mai
scurte le-a făcut pe teritoriul american cu Ogarul Cenuşiu (un autocar care circulă
pe autostrăzile din America cu viteză mare). Gigi Dumitrescu, pentru viitor,
intenţionează să se deplaseze cu avionul în ţările din America de Sud. Bravo Gigi!
Te rog să nu fii parcimonioasă cu timpul tău şi să începi să scrii despre ţările şi
locurile vizitate. Reportajele care le vei publica în foaia de suflet sunt dorite de
colegii tăi, mecanicii ‟61.
O replică la articolul meu poate veni din partea stranierului Radu Mihalcea.
Fără a face comentarii, este unul din colegii stranieri mare iubitor de frumos şi de
excursii. Cunosc multe detalii despre călătoriile făcute de soţii Rodica şi Radu
Mihalcea. Îi las pe ei să ni le povestească (cu publicarea în foaia de suflet a pozelor
splendide pe care le au din arhipelagul Hawai, insulele Caraibe, China, India etc.).
Despre subsemnatul şi el pasionat al excursiilor şi al locurilor frumoase,
indiferent unde sunt, voi scrie sumar în continuare.
Declar fără lipsă de modestie că am fost un globetrotter al României. Am
vizitat ţara natală cu maşina proprie, trenul şi pe jos, astfel consider că am parcurs
cca 70% din traseele de pe teritoriul României. Desigur mulţi dintre cititorii foii de
suflet au aflat despre excursia pe care am făcut-o în munţii Făgăraş.
În anul 1960, eram student în anul IV. Facultatea ne-a trimis o lună de zile
să facem practica la Combinatul Chimic Făgăraş. Cu această ocazie am făcut prima
excursie în munţii Făgăraş.
Microbul pentru vizitarea frumuseţilor autohtone mi-a fost inoculat de când eram
foarte tânăr. La vârsta de 16 ani, fratele meu mai mare Benone, de profesie inginer
constructor, m-a luat cu el să lucrez pe şantier la Bicaz. Acest eveniment se
întâmpla în vara anului 1954, când eram elev în clasa X-a la liceul teoretic Nicolae
Bălcescu (astăzi liceul a revenit la numele de Sfâtul Sava). În cele două luni de
vacanţă, am locuit în satul Potoci, o localitate care a dispărut de pe harta
României, deoarece a fost acoperită de apele lacului Bicaz. Împreună cu fratele meu
mai mic, profesorul Dan Stoian, am făcut mai multe plimbări în masivul Ceahlău.
Excursiile pe vârfurile din Ceahlău, la Toaca, Ocolaşul Mic, Ocolaşul Mare, la
cabana Dochia, le făceam sâmbăta şi duminica, când era timp frumos şi nu lucram
pe şantier.
Apetitul mecanicilor ‟61 pentru excursii în străinătate m-a contaminat. Sunt
un pionier dornic să văd cât mai multe locuri frumoase din străinătate. Până în
momentul de faţă am vizitat următoarele ţări : Italia (mai puţin Sicilia), Cehia,
Austria, Lichtenstein, Elveţia, Slovenia, Ungaria, Turcia (parţial), Croaţia, Bulgaria
şi Grecia. Anul acesta mă pregătesc să traversez oceanul Atlantic pentru a vizita
S.U.A. Legătura strânsă cu Gabriela Struminger, care are domiciliul în Florida şi
relaţia de prietenie cu stranierii Radu Mihalcea şi Emil Olaru, îmi oferă o poziţie
privilegiată în abordarea acestei excursii. Nu divulg nimic despre traseele turistice
pe care doresc să le fac împreună cu Gabriela Struminger şi ea o mare iubitoare de
natură şi frumos. Voi face acest lucru la momentul oportun pe internet. Singurul
obstacol, care mă poate împiedica să nu fac deplasarea în S.U.A. este sănătatea.
Ca să fiu mai convingător cu descrierea traseelor turistice din România, cu
permisiunea redacţiei, voi publica în foaia de suflet o pastilă pe tema turismului
intern. Dragi colegi mecanici, oriunde vă aflaţi, vă invit la plimbare. Nu ezitaţi ca
locurile şi lucrurile frumoase pe care le vedeţi să le puneţi pe hârtie şi să le
publicaţi în foaia de suflet.
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Primite de la Puiu VĂLEANU

Bulă, cum te ferești de microbii din apa de băut? întrebă medicul.
Fierb apa, domnule doctor.
Excelent! și apoi?
Apoi beau vin!

In metrou, o duduie indignată il apostrofeaza pe un negru (student străin) care stătea
liniștit pe scaun:
- La noi, în România, doamnele stau pe scaun, iar tinerii ca tine stau în picioare!
- La noi în Africa, baieții ca mine stau în jurul focului, iar doamnele ca tine stau în cazan,
la fiert!
Doi polițisti mergeau pe stradă. La un moment dat văd un puști fumând și-l iau la
întrebări:
- În ce clasă esti, mă?
- În clasa a 2-a.
Unul din ei începe să-l certe, la care celălalt îi spune:
- Ce-ai cu el? Tu în clasa a 2-a nu fumai?
- Ba da, dar eu aveam 18 ani!
Un ascultător sună la un post de radio.
- Bună ziua!
- Bună ziua! Vă ascultăm.
- Am găsit un portofel care conține 15.000 dolari si un buletin de identitate pe numele
Popovici Mihai. Aș vrea sa-i ofer o dedicație muzicală...
-

Bulișor, tu ce vrei să te faci când vei fi mare?
Visez să fiu miliardar, ca tatăl meu.
Păi ce, tatăl tău e miliardar?
Nu, și el visează.

Bulã completeazã o fisã personalã pentru angajare. La data nașterii trece 15 august.
- În ce an? întreabã funcționara de la oficiul forțelor de muncã.
- În fiecare an!
-

Tată, vreau să mă însor, zice Bulă.
Cu cine?
Cu Janoș.
Imposibil, Janoș e ungur.

Merge Bulă la armată, iar căpitanul, șmecheraș din naștere, îi zice:
- Bulă, du-te până la piatra aia de departe și spune-mi dacă sunt acolo!
Bulă execută, se întoarce transpirat și zice:
- Permiteți-mi să raportez: Da, sunteți acolo!
Capitanul, curios, intreaba:
- Și ce fac ?
Bulă:
- Permiteți- mi să raportez: Nu știu. Sunteți acoperit cu o hârtie și vă bâzâie muștele!
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Vecinii lui Bulă au un nou născut. Din nefericire acesta s-a născut fără urechi. Când
familia lui Bulă este invitată la vecini pt. a vedea copilul, tatăl lui Bulă il ia de-o parte și-i
explică:
- Copilul ăsta e marea lor bucurie, îl doresc de mult! Dacă spui ceva despre urechile lui te
bat de te rup!
- Am înteles, zice Bulă.
Când ajung în casa vecinilor și dau cu ochii de copil, Bulă zice entuziasmat mamei
copilului:
- Vai ce copil frumos! Mama rasuflă ușurată.
Bulă continuă:
- Ce mânuțe drăgălașe, ce piciorușe frumoase... și ce ochi frumoși! Ce-a zis doctoru', vede
bine?
Mama:
- Da, vede bine, de ce întrebi?
- Pentru că dacă va trebui să poarte ochelari, a belit-o!
Prima zi de școală, înainte de 1989. Se face aranjarea în bănci. Învățătoarea îi chestionează
pe boboci:
- Ionescu, ia zi-mi tu ce face tatăl tău.
- Pai, tata e la o măcelarie.
- Aa, Ionescu, treci tu în prima bancă, sa fii mai aproape, că poate apreciază tăticu'...
Popescu, da' tăticul tău ce face?
- Tata e la o benzinărie.
- Popescule, treci tu in prima bancă si Ionescu în banca a doua. Bulă, dar tatăl tău ce
face?
- Păi.. tata e la Securitate.
- Ooo, treci tu Bulă în prima bancă, Popescu în banca a doua, Ionescu în banca a treia.
Auzi, Bulă, da' ce face tata la Securitate?
- Habar n-am, ca abia aseara l-au săltat!
Bula vorbea cu un om:
- Bulă tu o iubești pe mami?
- Nu că mă bate mereu!
- Dar îl iubești pe tati?
- Nu ca mă bate mereu!
- Dar pe cine iubești tu?
- Eu iubesc echipa de fotbal Dinamo, ca nu bate pe nimeni!!!
Un elev intreabă:
- Doamnă profesoară, cine ne-a adus pe noi pe lume?
- Barza, ați auzit?
Si îi ia pe toți în parte.
- Ionel, ai ințeles?
- Da, dna profesoară!
- Vasilescu, ai înțeles?
.. și ajunge la Bulă:
- Ai ințeles, Bulă?
Bulă, stă puțin pe gânduri și intreabă:
- Barza-i cea care stă într-un picior?
- Da.
-cu cioc lung și negru ?
- da
care manâncă pește și broaște ?
- da
- Nu cred c-a "facut-o" tata cu asa o lighioană !
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