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( partea II)

LA MULŢI ANI !

Critică colegială sau demolare ?
ADRIAN POPA
Se pare că ne-am îmbătat cu prea multă apă
rece, noi cei de pe malurile Dâmboviţei şi mai ales
cei care ne întâlnim în (aproape) fiecare ultimă joie
din lună – pe motiv că suntem absolvenţi ’61 ai
Facultăţii de Mecanică din Politehnica bucureşteană – şi în special eu, când am apreciat cu
diferite ocazii, chiar în paginile revistei noastre, că
aceasta ar juca un rol pozitiv în menţinerea şi (de
ce nu?) strângerea legăturilor dintre colegii în
cauză.
Primim semnale de peste ocean, cum că neam înşelat amarnic.
Într-un e-mail din 18 martie 2007 adresat
Corinei Firuţă ( spre ştiinţă şi lui Mirel Vanca şi
lui Sile Aleşincu), colegul Radu Mihalcea, propune
regândirea tematică a revistei, îmbunătăţirea
calităţii materialelor şi chiar desfiinţarea revistei.
Dar să le luăm pe rând:
„Temele politice – aşa cum propune Mirel sau
cum îmi stau şi mie pe limbă – sunt foarte interesante, actuale, şi constituie sarea vieţii. A le
exclude înseamnă a elimina o parte importantă din
viaţa noastră. Nu e bine.
A accepta teme politice înseamnă a pune
publicaţia noastră în pericolul dezbinării; discuţiile
pot deveni atât de aprige, încât unii ar zice… “ia
mai duceţi-vă dracului!”… şi ar întoarce spatele
asociaţiei. Totuşi problema rămâne şi ar trebui
găsită o soluţie.
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Eu îţi propun să scotem şi “un supliment
politic, cultural şi social” care să apară o
dată cu revista noastră. Am spus social
şi cultural pentru a diminua puţin din
duritatea “politicii”. Dacă facem acest
lucru , creem o linie de separare între
revista originală şi suplimentul
politic: cine nu vrea să mai accepte
ceva… va refuza suplimentul politic dar
va rămâne ataşat de revista originală.
O.K.?”
( Radu Mihalcea : e-mailul amintit)
Lăsând la o parte oportunitatea
abordării unor teme politice în “foaia
noastră de suflet” – chestiune la care
însăşi Radu Mihalcea îşi răspunde
singur – trebuie să reţinem scopul
urmărit prin acţiunea concretă propusă
(“suplimentul politic”): “o linie de
separare între revista
originală şi
suplimentul politic”. Ca în orice
diversiune ni se oferă şi speranţe de mai
bine: “cine nu vrea să mai accepte
ceva… va refuza suplimentul politic”.
Reciproca nu este valabilă ? Sau tocmai
ce se doreşte este trecut sub tăcere?
„Mai este o problemă: cea a
calităţii materialelor publicate în revista
de bază.
Dacă îmi analizez ce mi-a rămas în
memorie că se publică, este cam aşa:
- însemnări ale lui Radu Gruia, prin
care acesta povesteşte – de multe oriîn ce ocazii s-a mai făcut de râs şi
cum. Penibil! Eu… l-aş sfătui să
renunţe la astea: el a făcut, desigur,
câte ceva de importanţă şi frumos…
de ce nu pune astea în evidenţă?
- dări de seamă detailate – ca la
şedinţele de producţie – despre ce s-a
făcut, când s-a făcut, cum s-a făcut …
de exemplu o excursie… Eu i-aş
îndrepta pe autori să prezinte trăirile
lor personale în cursul excursiilor: ce
i-a
impresionat,
ce
a
fost
deosebit…etc.
Aceasta
este
interesant, este personal…este nou.
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Asta dezvăluie
fiecăruia…

ceva

din

sufletul

- aspecte istorice, copiate dintr-un
ghid al locului vizitat. Pe astea le-aş
limita la strictul necesar…Există
ghiduri turistice foarte bune… Din
nou trăirile personale, sentimentele,
ideile… toate astea sunt originale,
sunt unice… Acestea ar trebiu
cuprinse în materialele publicate; cu
mai multă greutate decât celelalte,
cele obişnuite care se pot găsi şi în
ziare.”
(Radu Mihalcea – acelaşi e-mail)
Cred că trebuie să precizăm că
revista noastră nu este făcută de
profesionişti. În al doilea rând, nu toţi
avem acceaşi părere despre un anume
material sau despre un anume autor.
Iată – spre exemplu- chiar în acest
număr, colegul Radu Stoian apreciază
laudativ prestaţia lui Radu Gruia la
revistă. Şi în privinţa jurnalelor de
excursie, Radu Stoian are o altă părere,
la care subscriu (notele de călătorie ale
lui Sourou, ale lui Dan Bolintineanu).
Sfaturile de expert critic ale
colegului mai nou american Mihalcea
ne uimesc : era mai bine să nu existe
foaia nostră de suflet ?! Când am pornit
în această aventură (în ianuarie 2005),
am făcut-o cu dorinţa de a avea la
întâlnirile noastre de joia şi un “scripta
manent” pentru acasă.
Ne-a fost de un real folos şi la
editarea volumului 2 al monografiei
noastre, dar toate astea le spunem nu
ca o scuză, ci pentru faptul că acestea
au constituit şi constituie suportul
strădaniei noastre absolut benevole.
Trebuie să menţionăm că e-mailul din 18.03.07 a fost precedat de unul
telegrafic şi aproape codificat din
14.03.07:
“Băi…aţi desfiinţat revista? Dacă
este desfiinţare… să ştim şi noi.
Radu”

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“
La care Corina Firuţă răspunde
prompt în 15.03.07, aproape
scuzându-se:
“Nu, n-am desfiinţat revista, dar
nu ne-am întâlnit ultima joi din
februarie pentru că unii dintre noi
s-au dus să-l conducă pe
Mircea
Caragea pe ultimul drum şi am
aşteptat să scriem despre acest
eveniment. Ne vedem sigur ultima
joi din martie şi vom trimite nr.2-3
până la sfârşitul lunii. Un bob
zăbavă!”
Dar asta n-a răspuns exigenţelor
lui Radu Mihalcea care pe 18.03.07
scrie tot Corinei Firuţă.
„Uite cum privesc eu revista, eu –
unul de departe- care, spre deosebire de
cei cu care te întâlneşti săptămânal şi cu
care o să pleci în excursie în curând,
simt altfel:
Revista este trăsătura de unire
între mine şi ceilalţi colegi din străinătate
şi din România... De aceea, în cadrul
relaţiilor noastre colegiale, revista îşi are
rolul ei, foarte înportant, de neînlocuit”.
(Radu Mihalcea – e-mailul amintit)
Uite o minune! Mai sunt şi cuvinte de apreciere, dar iată ce urmează :
„Acum, pentru motive pe care eu
nu pot să le consider ca atare, nefiind de
forţă majoră (în România n-a început
războiul) revista nu a părut nici în
noiembrie, nici în februarie. Faptul că pe
copertă scrie Nr.11-12 şi nr.2-3 nu
compensează lipsa de comunicare
lunară care rezultă din faptul că revista
nu apare. Faptul că un coleg a decedat
este desigur regretabil, dar nu poate fi
un motiv de ce să nu apară revista.
Închipuie-ţi că mai decedează unul
acum, în martie… atunci o să apară
revista nr.2-3-4 în aprilie? Şi dacădoamne fereşte mai … ? Apare abea în
iunie numărul 2-3-4-5 ?
Nu… asta nu este comunicare
între colegi! Asta nu este rolul revistei!
Din noiembrie până în martie –în 5
luni- au apărut trei numere… adică
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numai 60% din ceea ne-am propus şi
aceasta fără un motiv bine fundamentat:
nu este lipsa de hârtie, nici de materiale,
internetul a funcţionat tot timpul…
Comunicarea scrisă dintre colegi a fost
redusă la 60%, iar Corina – care de fapt
este responsabilă pentru apariţia lunară
a revistei – a preluat responsabilitatea
justificării neapariţiei acesteia… Ce rost
are
asta?
În
ce
măsură
se
incadrează asta în eforturile de a
menţine vie legătura între noi?”
Alo! Ale cui eforturi Mister Radu ?
Înţeleg însă din cele ce urmează, când
faci acel “manifest politic... al asociaţiei
noastre “, când de la înălţimea
sfătoşeniei şi autorităţii Voastre, pui un
vot de blam activităţii noastre zicând:
„Pentru mine până şi faptul că
revista nu apare cu regularitate la
fiecare 1- sau 3 sau 5 sau 10, sau când
vrei tu (Corina), dar cu regularitate la
aceiaşi dată – a fiecărei luni este un
motiv de îngrijorare şi neplăcere în
legătură cu calitatea activităţii asociaţiei
noastre…”
(Radu Mihalcea- acelaşi e-mail)
Şi ca reproşul să fie o acuză usturătoare ne şi spui ( mă rog îi spui Corinei):
„Este aşa de greu să se realizeze
asta? Pot să aduc o contribuţie mai mare
la această activitate… în aşa fel încât şi
această condiţie să fie respectată”.
Despre ce contribuţie este vorba
Radule ?! Şi ca lucrurile să fie foarte
clare, a nu se crede că s-a rămas doar
la o “împărtăşire de puncte de vedere”
între Radu şi Corina, urmează “e-mai-ul
conferinţă” ( cu cei 31 de adresanţi, din
care 30 colegi ) în care “punctul de
vedere “al lui Radu Mihalcea este făcut
public :
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“Dragi colegi,
necesităţile mele de a comunica cu voi
nu sunt acoperite de revista noastră,
mai ales atunci cînd aceasta … nu
apare. Îmi doresc să menţinem dialogul
între noi viu. Văd că Nae ne transmite cu
regularitate câte ceva – din păcate nu
scris de el – văd că Hitzig ar avea ceva
de spus, aud că Mirel ar pune în discuţie
şi niste teme politice… Dacă tăcem…
această comuniune se pierde , se şterge
… dispare”.
„No comment!”- vorba americanilor. Pe la noi, există o vorbă:
“ Nu mor caii când vor câinii”.
În numele celor ce ostenesc la
apariţia “foii noastre de suflet “, numită
pretenţios revistă (ne măguleşte), lăsând
la o parte iniţiativa şi înverşunsrea de a
nu abandona după primele numere,
adresăm o prietenească rugăminte
colegilor de pretutindeni. Scrieţi-ne
câteva rânduri : despre tematică, despre
calitatea
materialelor,
despre
sublimarea a câte două numere pe an
din cauza lunilor de vacanţă ( şi nu
reducerea apariţiei la numai 60%) etc.
Dacă în concluzie, rezultă că :
“necesităţile dumneavoastră de a
comunica cu noi (noi între noi) nu sunt
satisfăcute
de
revista
noastră”
(parafrază după e-mail-ul lui Radu
Mihalcea din 19.03.07), este cazul să
ne astâmpărăm.
Nu este nimic mai dureros decât
să constaţi că străduieşti la săvârşirea
unei lucrări care nu interesează pe
nimeni (sau chiar displace).

Don’t shot me !
I’m giving up !
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RADU GRUIA
De data asta,”Adunătura” este
şi...nu este ce-a fost până acum şi o să
mai fie – adică este atipică.De ce ?Cum?
Păi pentru că, oricât am vrea să le
facem pe toate respectând principiile
producţiei de tip industrial, uneori
intervine hazardul şi ne strică intreprinderea ! Am trecut exact printr-un
asfel de moment: „prietenul cu taste şi
ecran” s-a supărat pe mine şi a clacat.
Am fost deci obligat să-l duc la „doctor”.
Doctorul a zis: rad tot şi reinstalez. Zis
şi făcut. Şi aşa am rămas fără poze.
Toate. Fără poze, nu pot să scriu !
Pentru că ele înlocuiesc reportofonul
sau notiţele necesare pentru recuperarea atmosferei, detaliului picant sau
numai interesant, evocarea prezenţei
ş.a.m.d. Dar, tot hazardul sau dacă
vreţi „imprevizibilul” m-a scos din
încurcătură, pentru că în loc de Select
(unde ne-am întâlnit în iulie) îmi pune
la dispoziţie un alt evenimemt, mult mai
amplu şi deci mai generos: miniexcursia în Delta Dunării !
Asta-i bine ! (parafrază după tizul
meu de departe). Dar ce fac ? Recidivez
şi continui să fiu „penibil” ? Se pare că
da : mi-a căzut calculatorul iar eu, în
loc să păstrez păstrez discreţia, o spun
la toată lumea ! În loc să-mi descriu
„trăirile personale”, relatez conform
„dării de seamă” şablon „aspecte
geografice” luate din teren, de parcă nar fi suficient că unii să duc să le vadă!
Dar să mai şi scrii şi să redai pozele,
asta-i curată agresiune la adresa „necesităţilor de comunicare”! Asta nu-i
„prestaţie”,
(Adrian
a
rămas
la
Cooperativa
„Prestarea”)
e
curat
blasfemie ! Unde-s „trăirile”, originale,
(sau originare ?) unice, care nu se
găsesc prin ziare şi reviste ? (Sâc !) Ar
trebui să mă gândesc serios la toate
astea, nu-i aşa? Sau poate că nu ?
Dilemă !

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“
Dar până se va soluţiona dilema, cu
scuzele de rigoare adresate celor care
nu apreciază stilul, voi persevera. Îmi
asum toată răspunderea şi riscurile.
Aşa dar, după o lună de pauză
(august), ne gândim să organizăm o
ieşire. Zis şi făcut. O rapidă evaluare a
ofertelor selectează o ieşire de câteva
zile în Deltă, într-o perioadă accesibilă
şi fără aglomeraţie : 11-15 septembrie.
Aici intervine talentul şi abilitatea
Adrianei Dumitrescu, un adevărat
organizator,
care
negociază
rapid
locaţia, costurile, programul – adică tot
ce contează pentru un astfel de
eveniment. „Publicitatea” o facem
Rodica, Corina şi eu „supărându-i” cu
telefoanele pe toţi cei care participă la
întâlnirile
noastre.
Desigur,
unii
participă, alţii nu, conform disponibilităţilor şi opiniilor personale. Normal.
Până la urmă, marţi 11 septembrie,
între 12.30 şi 18.30 ne „vedem” la
Complexul EUROPOLIS din Tulcea, cca.
340 Km de la Bucureşti ( în ordinea
sosirii „echipajelor”) : Radu Gruia şi
Pompilică Albu, Nelu Stănescu, Florin
Drăgănescu şi Dan Ştefănescu, Costel
şi Coca Dumitru cu nepoţii, Dr. Blezu şi
Dna. Lenţi Blezu, Emil şi Adriana
Dumitrescu şi „Încheietorii” de pluton
Corina Firuţă, Simona şi Dragoş Ion
(fiul Simonei)
(Numele subliniate sunt ale „piloţilor”).
Au mai participat şi un grup de colegi
din corpul profesoral al şcolii la care
este Directoare Adriana Dumitrescu.
Rogramul stabilit şi comunicat din
timp, cuprinde pentru primele două
zile, navigaţie pe braţurile Dunării –
Sulina şi Chilia – precum şi vizitarea
unor mânăstiri dobrogene cunoscute:
Cellic Dere şi Cocoş , urmate de o scurt
raid pe un lac rezervaţie naturală, în
vecinătatea localităţii viticole Niculiţel.
Deci, începem cu după amiaza zilei de
sosire, când toată lumea se strânge, ne
luăm în primire camerele, facem
cunoştiinţă cu locul în care ne vom
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petrece micro-vacanţa, admirăm cu
plăcere priveliştea teraselor, foişoarelor
cochete şi atrăgătoare, debarcaderul
propriu şi mai ales lacul splendid, cu o
deschidere care te face parcă să te simţi
liber, asemenea lebedelor sau celorlalte
vietăţi înaripate care se lasă privite cu o
nonşalanţă care-ţi taie pur şi simplu
răsuflarea! Bineînţeles, ne bucurăm să
ne reîntâlnim, să ne privim cu un
interes deloc disimulat, pentru că sunt
convins că vrem să refacem rapid acel
tip de comunicare dintre noi care
rămâne marele şi adevăratul motiv
pentru care perseverăm cu întâlnirile
noastre. Cine nu mă crede, n-are decât
să încerce să răspundă la o întrebare
simplă : dacă nu este adevărată
aserţiunea mea, atunci la ce bun atâta
agitaţie ? Fiecare ar putea să-şi vadă de
ale lui, sau dacă vreţi, să-i lase pe
ceilalţi să-şi vadă de ale lor.
Dar pe măsură ce trece timpul, se
reliefează pregnant
esenţa relaţiei
noastre: ne-am apropiat acum patruzeci
şi de ani, ne-am format împreună , iar
acum
ne-am
păstrat
valorile
şi
principiile desăvîrşite prin străduinţa şi
„lucrătura” profesorilor noştrii.(Şi cu
modesta noastră contribuţie!) Ăsta este,
după opinia mea, motivul care ne face,
pe unii dintre noi, să ne simţim nu
bine, ci foarte bine împreună !
Asta este „revelaţia” de la Tulcea ! Până
acum n-am dibuit-o! Plus încă una :
citiţi povestea lui Jorj despre Ilie
„Olteanu’ ” ! Dacă mai vreţi argumente
în favoarea „găselniţei” mele ! Şi dacă
tot am ajuns aici, vă cer voie să fac o
dedicaţie specială unuia dintre noi
căruia îi voi acorda o titulatură
nobiliară din vremurile romantice :
„ Tjs!Tbhsbnpsf!mf!Eftjspvt”
Hsfbu!Mpse!boe!Jmvtusjpvt!Lojhiu/!
Bibiografie :
„A Connecticut Yankee in King Arthur’s
Court” by Samuel Longhorn Clemens.
( Sir Sagramor Cel Chinuit de Dor
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Mare Lord şi Ilustru Cavaler
„Un Yankeu la Curtea Regelui Artur
de Mark Twain)
OK ! Acestea fiind scrise, să lăsăm
pozele să inducă „trăirile” de rigoare!
Chiar dacă aş fi un prozator meseriaş,
ceeace evident nu este cazul, tot mi-ar fi
imposibil să concurez cu pozele în
materie de „născocit” trăiri pe placul
tuturor cititorilor !
Aşa dar, să începem cu....începutul! Am ajuns ! Este marţi 11 septembrie.( Doamne fereşte de vreo
legătură cu urâţii ăia !)

Dan Ştefănescu şi Costel Constantin.
Precis Dan îşi caută ţigările !
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Florin Drăgănescu şi Nelu Stănescu.
Într-un
alt
clişeu,
păreau
tare
supăraţi.Sigur că acum le-a trecut.

Din nou Dan. Probabil şi-a găsit ţigările
şi s-a liniştit. Pompilică Albu, relaxat
după aventura drumului cu mine la
volan. (Adrenalină, nu glumă!)

Între timp, Coca Dumitru are altceva
mult mai interesant de făcut.

Bibi şi Maria Dumitru, nepoţeii lui
Calypso,
par
puţin
curioşi
şi
deocamdată, sceptici.

Intre timp, se înserează. Chestie care
lasă netulburat personajul din imagine !
Mai
sus,
ziceam
ceva
despre
deschiderea şi „populaţia” lui. Din
păcate nu prea se vede din clişeu.
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Aici intervin gazdele noastre.Dacă e
seară, e cină ! Lege implacabilă !Toată
lumea se aliniază în careu, pe laturile
unui paralelipiped denumit „masă”
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Gazda noastră, Domnul Iancu, om de
afaceri din Tulcea , care cu amabilitate
şi bună voinţă, ni se va alătura la
fiecare cină. Am apreciat cu toţii
atitudinea şi urările de bun venit ale
Domniei Sale.
Doctorul Blezu, un
neurochirug „adoptat” cu succes de
promoţia din ’ 61 a Politehnicii. Ne
bucurăm de prezenţa Dvs.şi a Dnei.
Blezu, Domnule doctor!

„Clanul” Firuţă : Simona Ion, Corina şi
Dragoş, fiul Simonei.
Primul personaj: Adriana Dumitrescu !

„Clanul” Calypso : Coca, Bibi, Maria şi ..
Autoritatea Plenipotenţiară !

Miercuri 12 septembrie : plecăm cu
microbuzul gazdelor în portul Tulcea, de
unde ne vom înbarca pe vaporaş.
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Pe covertă : Nelu Stănescu,Dan Ştefănescu, Corina Firuţă şi Simona Ion.

„PRIMADONA” un catamaran „huge”,
care coboară pe şenal şi ne zgâlţâie bine
cînd ne arată pupa. Navele astea uriaşe
au luat locul vechilor Doamne ale lui
Bonelu. Am văzut „Steaua Dunării”
amarată pe undeva, în afara portului.
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În marş, pe canalul Sulina. Bătea o
vântoasă pe covertă !!!

Aşa că, din când în când, trebuie să te
„dezgribuleşti” în salonul de sub punte !

În marş, la bifurcaţia Sf. Gheorghe (dr)
şi Sulina. (Traseul nostru)
Intrăm pe Dunărea Veche. Curentul
devine mai suportabil, aşa că ne
înprietenim cu peisajul
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Nu suntem singurii „profitori” : Nenea
acesta s-a propotit în drum şi vrea neapărat să prindă vreo coadă de peşte....

Şi, după cum vedeţi, nu numai el. Mai
sunt şi alţii !

Canale şi bifurcaţii. Drumuri de ape....
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Parteneri de potecă ! „LOLITA” ne depăşeste regulamentar , salutînd cu sirena
şi dînd din mâinile tuturor pasagerilor.

Alţii au venit cu o „gaşcă” de bărci şi
s-au instalat temeinic pentru ceva borş
pescăresc. Vreme bună, oameni buni !

Un doctor şi pacientul lui (fost): Dr. Blezu şi Neluţu Stănescu, care a scăpat de
problemele lui cu coloana.
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Calypso, sau, dacă vreţi, Gânditorul ..
de pe Canalul Şontea. (Numele canalului pe care ne aflam).
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Hăt, hăt, cât cuprinzi cu ochiul, verdele
viu şi luminos al Măriei Sale Stuful !

Profesorii..la sfat de înţelepţi, sau vorbe
de taină la prova care despică apele
calme ale liniştii patriarhale !

Se face seară. Ne îndreptăm, tot pe
canale, spre Tulcea.

Apropo de linişte, ce ziceţi de ţara
stufului ? O fi încheiat tratate de
securitate cu vecinii, garantate de
marile puteri ? Etc. ....

Următoarea zi : 13 septembrie. Pe covertă în timp ce intrăm pe braţul Chilia.
Dr. Blezu, Nae Enescu şi Gulie.( That’s
me)

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“

Scrie ruseşte ! Ghici unde suntem? La
Izmail, în Ucraina. Am ieşit din ţară.
Ne-au preluat operatorii de telefonie
mobilă ucraineni.Să n-ajungem pe
Bâstroe !

Până atunci, lunch time is comming !
Dan Ştefănescu şi Nae Enescu.

Gata cu aventura ucraineană. Suntem
iar pe acasă. Cam asta se petrecea în
cabina de comandă a „liner-ului”.
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Alţii discută liniştiţi pe covertă :
Doctorul şi Calypso, care pare foarte
convins de propriile lui aserţiuni !

Din motive personale, Pompilică Albu
este blindat. Posibil să fi ratat
completarea cu combustibil la timp.

L-am rugat şi eu să-mi facă o poză,
imediat după ce am făcut clişeul de sus!
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Iar cină ! A doua oferită de gazde. Precedenta, a fost devansată (orar) de către
personalul vaporaşului.

Pompilică Albu şi Dan Ştefănescu. Sigur
s-a întâmplat ceva : aceleaşi expresii !

Iar Clanul Firuţă. Acum, personajul
central este Dragoş.

Două Doamne : Lenţi Blezu şi Coca Dumitru. Altă expresie : linişte linişte, dar
noi controlăm situaţia !

Nelu Stănescu. Pace profundă ! Ce i-o fi
trecând prin cap ? Poate este de folos şi
altora!

14 septembrie. Pe alea Mânăstrii de
Maici Cellic Dere 1. Menţionată documentar din 1359 !

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“

13

Sfânta Mânăstire de Maici Cellic Dere 1!

Turnul-clopotniţă al Sfintei Mânăstiri
Cocoş.Atestată documentar din sec.
XVIII.
Altarul. Cântă un cor de Măicuţe, pe
trei sau patru voci, cu sunete de cristal.
Simţi că intri în levitaţie !

Peisaj
dobogean!?!.
vecinătate a Mânăstirii.

În

imediata

Moaştele Sf. Mucenici Filip, Atal,
Camasie şi Votic, ucenici ai Sf. Apostol
Andrei. Se spune că sunt făcătoare de
minuni.
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In timp ce lumea dansază, noi, adică
Gulie, Pompilică, Nelu, Florin şi Dan
suntem mai „rezervaţi” De,apucăturile!

Doi brazi crescuţi pe acelaşi trunchi. Au
peste 30 de metri. Eu n-am mai văzut
aşa ceva. În curtea Sf. Mânăstiri Cocoş.

Ultima cină. Aranjament festiv. DJ cu
scule cu tot.Speech. Dl. Iancu, Adriana
şi Emil Dumitrescu.

Se pare că şi Doctorul la fel !

La despărţire, gazdele ne-au pregătit un
tort. Frumos şi provocator !

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“

REFLEXII PERSONALE
PRIVIND FOAIA DE SUFLET
A MECANICILOR ’61
RADU STOIAN
Ca de obicei în ultima joi din lună şi
în luna iunie 2007, nucleul dur al
mecanicilor
’61, o parte însoţiţi de
consoarte, s-au prezentat la întâlnirea
organizată lângă parcul Herăstrău, la
restaurantul “La Radu”.
Motorul acestei întâlniri a fost
colega
noastră
sufletistă
Rodica
Nicolescu, căreia îi mulţumesc pentru
efortul constant depus cu mobilizarea.
Rodica – puţin alarmată – de canicula
care s-a instalat în Bucureşti – a
aranjat să ne întâlnim la ora 18.00.
Punctul forte al reuniunii şi aşteptat
cu nerăbdare de colegi a fost venirea la
întâlnire a lui Adrian Popa , care a adus
multiplicat nr.6 /2007 al “foii de suflet”.
La restaurant, discuţiile animate
dintre colegi, provocate şi de licorile lui
Bachus, o palincă de Bănişor adusă de
Mirel Vanca şi două sortimente de vin,
unul roze , un vin dulceag din podgoria
Pietroasa adus de subsemnatul şi cel de
al doilea sortiment, un vin roşu demisec
din colecţia lui Nelu Dumitru (Calipso),
ne-au pus în situaţia de a nu mai răsfoi
revista noastră , dar acasă an citit-o şi
răsciti-o.
Din capul locului, vreau să felicit
colectivul redacţional pentru structura
şi diversitatea materialelor cuprinse în
ea.
Nu vreau să o critic pe colega
noastră Corina Firuţă, care pentru o
perioadă de aproape un an a fost
redactorul şef al foii de suflet, ci din
contră să-i mulţumesc că a menţinut-o
pe linia de nivel cunoscută de cititori.
În prezent, sarcina de redactor şef
şi-a asumat-o Radu Gruia (Gulie) şi
alături de el este Mirel Vanca, care a
renunţat la un seviciu bine plătit , dar
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care putea să-i provoace probleme de
sănătate, dacă continua în acel ritm.
Mirel, un mare iubitor al artei,
indiferent dacă vorbim de literatură
(poezie), teatru, pictură, sau sculptură,
va avea un cuvânt de spus în creşterea
calităţii foii de suflet. Rubrica lui despre
un spectacol de teatru, sau concert
trebuie menţinută.
Propun să se revină la publicarea
corespondenţei dintre colegii din ţară cu
cei din alte colţuri ale lumii.
Consider benefic, ca în foaie să se
continuie publicarea unor materiale
turistice, despre zone frumoase de pe
mapamond. Ce amintiri frumoase ne-au
lăsat articolele scrise de Nicu Sourou
despre excursiile făcute în Mexic, Peru
şi Corsica. Dece nu revine în foaia de
suflet , Dan Bolintineanu cu materialele
despre
America
de
Sud
(m-a
impresionat profund ce a scris despre
Chile) ? Atacase cu curaj genul acesta şi
colegul Miron Teodor, iar materialul
despre excursia din Tailanda a fost o
reuşită.
Mai
proaspătul
nostru
american Radu Mihalcea, care atacă cu
curaj subiecte sensibile din viaţa
proprie, unele trezind polemici , are
atâtea lucruri interesante să ne spună
despre ţara care l-a adoptat recent.
Când fac aceste aprecieri mă bazez
pe fapte reale, descrierea unor vacanţe
petrecute în locuri de basm din
America, pe care le-a făcut succint în
corespondenţa care o purtăm de mai
mult timp. Radu, care susţinea ca în
foaia de suflet să apară şi articole cu
conţinut politic, a renunţat, după ce iam
explicat
într-o
scrisoare
că
problemele politice nu au ce căuta în
anturajul “mecanicilor’61”, ele în mod
sigur aduc multe necazuri şi ar conduce
la destrămarea relaţiilor de prietenie
dintre noi.
Rog colectivul redacţional să fie mai
înţelegător cu anumite opinii ale lui
Radu Mihalcea, să îl atragă alături de
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ei, pentru că va fi un colaborator fidel
al foii de suflet, iar prietenia să
constituie suportul relaţiilor noastre.
Poate că unii dintre colegi se
întreabă de ce nu a mai apărut nici un
material cu semnătura mea în foaia de
suflet, de atâta timp?
Explicaţia este următoarea: după
cea de a 45-a aniversare, din
septembrie 2006, am scris un articol
despre participarea grupei de mecanici
“utilaj chimic” la acest eveniment şi un
comentariu al subsemnatului despre
“cartea albastră”.
Colega noastră Corina, în calitate
de redactor şef a apreciat materialul ca
necorespunzător şi a refuzat să îl
publice.
Am discutat problema cu Adrian
Popa şi părerea mea este că a procedat
cu tact, dând dovadă incă o dată de
calităţile incontestabile de manager, iar
prin poziţia flexibilă adoptată a permis
ca foia de suflet să nu intre în colaps,
deoarece nu dorea ca Firuţă Corina săşi decline sarcina editării foii de suflet la
acea vreme.
În prezent, când datele problemei
sunt altele, aş vrea să mă consult şi cu
alţi colegi,
punând materialul la
dispoziţie şi dacă au observaţii să mi le
facă,
pentru
că
articolul
meu,
conceput în urmă cu aproape zece luni,
dacă este cazul să apară –eventual în
următoarea
ediţie
a
monografiei
promoţiei noastre.
Parafrazându-l pe Nenea Iancu
Caragiale, prin acest gest “onoarea mea
va fi reperată”, iar eu voi putea să trec
la treabă şi să scriu în continuare
materile interesante pentru revista
noastră.
M-am gândit, ca primul viitor
articol să fie pentru rubrica “În
memoriam”, despre Dan Onofrei. Cu
Dan, Dumnezeu să-l odihnească, am
fost coleg la Institutul pentru cercetare,
proiectare utilaje şi piese de schimb
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Bucureşti, care era în organigrama
MEFMC.
Pentru
documentare
în
vederea scrierii articolului, voi apela şi
la memoria colegei noastre Rodica
Nicolescu, care a fost colegă de grupă
cu Dan şi care în ultimii doi ani de viaţă
ai lui, l-a ajutat şi îngrijit pe Dan,
pentru a putea supravieţui, deoarece el
fusese abandonat de familie şi prieteni.
Felicit în final pe mai noul
redactor şef al foii de suflet Radu Gruia
(Gulie), atât pentru munca depusă ca să
pună în pagină foaia de suflet, cât şi
pentru materialele pe care le semnează
la un nivel din ce în ce mai înalt, în
prezent
comportându-se
ca
un
profesionist. Descrierea excursiei făcută
în septembrie 2006 în Franţa pe Coasta
de Azur şi articolul recent
despre
Hamburg sunt o mostră a talentului
său în acest domeniu.
Ştiinţa cu care îmbină scrisul cu
arta fotografică este o mare calitate, pe
care Radu trebuie să o cultive în mod
mai generos şi cu perseverenţă.
Încă o dată felicitări colectivului
redacţional pentru conceptul nou al “foii
de suflet” a “mecanicilor’61” şi vorba
colegului nostru Bonelu, “Vânt la
pupă!”
NR. Prezentul material ar fi trebuit să
apară în nr. 7 al revistei, dar din motive
tehnice, apare în numărul prezent.

Take care ! I’ll keep eyes on you !
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ILIE
VASILE GHEORGHE
MOTTO : »Inginerul Ilie se facu’ fermier ! »

L-am vizitat ce curând pe Ilie
Vâlceanu la "ferma" sa din satul
Zvorsca, comuna Amărăştii de Sus - la
cca 50 km de Craiova pe drumul spre
Caracal. Mi-am ales special traseul de
întoarcere din staţiunea "Băile Felix" –
prin Timişoara – Turnu Severin –
Craiova – Caracal pentru a face un
popas la bunul meu coleg şi prieten,
care după pensionare, a ales să trăiască
la ţară, departe de tumultul oraşului
Craiova – în care locuise aproape 40 de
ani.
Vizita îmi fusese sugerată chiar
de el în ziua marelul Prooroc Ilie (20
iulie) când eu l-am felicitat, i-am urat
cele cuvenite şi l-am informat că a doua
zi urma să plec pentru trei săptămâni la
Băile Felix. Spunea atunci Ilie că s-ar
bucura foarte mult dacă la înapoierea
mea din staţiune aş alege un traseu
prin Craiova pentru a-i face o vizită la
ferma sa, care de fapt este o casă şi 5,5
ha teren moştenite de la părinţi de soţia
sa. Am făcut atunci o paralelă între Ilie
– colegul meu fermier şi Ilie Moromete
ţăranul descris de Marin Preda cu forţă,
duioşie şi farmec, tipul ţăranului din
câmpia dunăreană, mare iubitor de
pamânt şi strâns legat de acesta, care
citeşte ziarul şi-şi dă cu parerea despre
politică şi autorităţi, dar care nu poate
opri
destrămarea
micii
poprietăţi
funciare
generată
de
fenomenele
economico – sociale ale epocii în care
trăieşte. Ilie Vâlceanu seamănă cu Ilie
Moromete prin originea sa ţărănească,
prin dragostea sa pentru pământ, prin
isteţimea sa înnăscută dar diferenţa
dintre ei e uriaşă.
Ilie Vâlceanu este în primul rând
un intelectual, un inginer format la cea
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mai bună şcoala superioară de inginerie
– Politehnica Bucureşti – desăvârşit
profesional la una dintre cele mai mari
uzine ale ţării – Electroputere Craiova.
El este un oltean veritabil născut pe
meleagurile de vis ale Tismanei
Gorjului, nu departe de cele ale Hobiţei
lui Brâncuşi, care a asimilat în procesul
devenirii sale trăsăturile cele mai pure
şi frumoase ale poporului român :
sinceritate, bunătate, generoziotate,
căldură sufletească. Din dragostea sa
ancestrală faţă de pământ el a ales să-l
lucreze ca un exerciţiu de petrecere a
timpului în anii bătrâneţii şi nu
neaparat ca o sursă de venit. El vrea să
refacă mica proprietate ţărănească
distrusă de regimul comunist şi nu să
asiste neputincios la dispariţia ei.
Am descoperit asta în cele două
zile petrecute la Zvorsca în bucuria ce
se citea pe faţa sa, în lucirile ochilor săi
când îmi prezenta utilajele sale agricole
pe care le mângâia ca pe nişte copii, în
loturile sale de pământ îngrijite, aflate
în diverse stadii – unele proaspăt arate,
unele abia recoltate altele aşteptând să
fie recoltate.
Aşa cum îl ştiam pe Ilie din anii
studenţiei, sub masca unei naivităţi
abia schiţate, se desluşea acelaşi suflet
iscoditor ca de copil curios, o sinceritate
şi
dezarmantă,
fără
ascunzişuri
politeţuri de convenienţă, deschis şi
direct, care îţi dădea o stare de bine şi
linişte în care contează doar clipa pe
care merită să o traieşti în totală
armonie cu natura.
În această atmosferă ne-am
amintit de studenţie, de colegi, de
faptele noastre şi i-am sugerat să-şi
aştearnă pe hârtie câteva date şi lucruri
interesante din viaţa sa pe care pe care
să le facem cunoscute tuturor colegilor
noştri. Din modestie şi sfială firească
atunci când eşti pus să povesteşti
despre tine, Ilie m-a rugat să scriu eu
despre el dacă apreciez că ar interesa pe
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cineva viaţa sa, aşa că fac acest demers
cu bucurie, chiar dacă nu voi reuşi să
cuprind tot ceea ce aş fi vrut şi ar fi
trebuit să scriu despre bunul meu
prieten.
Ilie Vâlceanu s-a născut la 18
ianuarie 1938 în satul Racoţi comuna
Tismana judeţul Gorj, fiind al patrulea
din cei şapte copii (cinci fete şi doi
băieti) ai unei familii de ţărani. Ilie a
cunoscut de mic munca în agricultură
pe care a parcurs-o progresiv de la
păscutul mieilor până la cositul fânului
şi alte activităţi. Familia sa, trăind întro zonă de deal şi munte, nu a
cunoscut ‘binefacerile’ colectivizării dar
era cât pe aci să suporte consecinţele
deţinerii unui cazan de ţuică – utilaj
care îl făcea pe tatăl său proprietar şi
exploatator, lucru deosebit de grav la
acea vreme, aşa că a trebuit să scape
urgent de cazan dăruindu-l statului.
Om vizionar şi cu dragoste pentru
copii săi - Ilie Vâlceanu senior – a
înţeles că singura soluţie pentru
emanciparea lor este să-i dea pe copii la
şcoală şi să-i ajute să meargă cât mai
departe pentru a se califica în meserii
care să le asigure o viaţă mai bună şi
un grad mai mare de cultură şi
educaţie. De altfel, chiar el, tatăl lui Ilie
s-a calificat în meseria de brutar pe
care a exercitat-o in Tg. Jiu astfel că,
din puţinul banilor câştigaţi ca salariat
a reuşit să-i ţină pe copii la şcoală – trei
dintre
aceştia
terminând
studii
superioare (2 ingineri şi o profesoara)
iar doi studii post liceale (asistentă
medicală şi tehnician proiectant). Este
greu de imaginat cum un om sărac,
trăind dintr-un singur şi modest salariu
a reuşit să ţină la un moment dat cinci
copii concomitent în şcoala. Câtă
dragoste şi solidaritate trebuie să fi
existat în acea familie. Ce sacrificii şi ce
privaţiuni au trebuit să suporte aceştia.
După ce a terminat liceul Tudor
Vladimirescu din Tg. Jiu cu note mari,
fiind printre fruntaşii clasei, Ilie a dorit
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să se facă inginer mecanic, spre
deosebire de fratele său care alesese
silvicultura, fiind deja student la
facultatea din Braşov. In acest sens a
dat examen de admitere la Institutul
Politehnic
Bucuresti
intrând
la
facultatea de Mecanică. A suportat
multe privaţiuni materiale în timpul
studenţiei din lipsa banilor necesari,
dar nu s-a descurajat şi nici nu s-a
plâns. De altfel, în acea perioadă mulţi
dintre studenţi, fii de ţărani şi
muncitori (care erau preponderenţi) o
duceau greu, erau îmbrăcaţi sărăcăcios,
nu aveau bani pentru distracţii. Această
situaţie a avut şi partea ei bună
deoarece se acorda mai multă atenţie
studiului, sălile de lectură şi bibliotecile
erau pline şi cu greu mai găseai un loc
liber dacă veneai mai tâtziu de ora
deschiderii.
Am fost coleg de grupa cu Ilie la
”Maşini unelte şi scule” precum şi coleg
de cameră la cămin în toţi cei 5 ani de
studii, astfel că am devenit buni
prieteni. Ne-am înţeles foarte bine, nu
ştiu să ne fi certat vreodată, ori să fim
supăraţi unul pe altul. De fapt nici nu
cred că puteai să te superi pe Ilie, care
era de o sinceritate dezarmantă, nu
ascundea nici cele mai tainice gânduri,
avea o bunătate înnascută şi o
generozitate fără măsură. Era curios
din fire şi-i plăcea să analizeze şi să
despice firul în patru până se lămurea
asupra unei probleme. În acest sens
avea de multe ori discuţii lungi cu
colegul Guriţă care-l contrazicea şi-l
necăjea in multe cazuri făcând glume pe
originea sa oltenească şi naivitatea
nedisimulată pe care o afişa uneori Ilie,
povestind tot felul de întâmplări chiar şi
cele legate de câte o fată pe care o
cunoscuse. Mi-amintesc cu multă
plăcere povestea de dragoste pentru
”Panseluţa” o studentă la ”Arte plastice”
pe care Ilie a cunoscut-o când aceasta
dădea admitere la facultate şi de care în
mod sincer era îndrăgostit.
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Prin repartiţie, la terminarea
facultăţii Ilie s-a încadrat la uzinele
”Elecroputere” Craiova – la secţia de
sculărie – unitate importantă şi mare a
uzinei care realiza toată gama de scule,
dispozitive şi verificatoare pentru cele
patru fabrici componente (maşini
electrice
rotative,
transformatoare,
aparataj electric, locomotive). Aici a
parcurs toate treptele ierarhice – de la
inginer stagiar, dispecer, şef de secţie
până la cea de sculer şef al uzinei, fiind
cred printre puţinii dacă nu chiar
unicul nostru coleg care a desfăşurat
întreaga activitate profesională – de la
angajare până la pensionare – timp de
aproape 40 de ani, în acelaşi loc de
muncă.
Apreciat de colectivul de muncă a
fost iubit şi stimat şi a rămas colegul,
prietenul, şeful multor muncitori,
maiştri, tehnicieni şi ingineri din
Electoputere. A fost membru PCR, şi-a
îndeplinit sarcinile cu răspundere,
urmând
chiar
şi
un
curs
de
perfecţionare la Academia ”Ştefan
Gheorghiu”.
Fiind bine pregătit profesional a
predat diverse materii la şcoala
profesională şi de maiştri în cadrul
Grupului Şcolar al uzinei. Deasemenea
a ţinut timp de 4 ani un curs de
Tehnologia presării la rece în cadrul
facultăţii de Mecanică din Craiova.
În anul 1963 Ilie Vâlceanu s-a
căsătorit cu Ştefania absolventă a unei
şcoli postliceale financiare, lucrătoare la
CEC (acolo unde probabil Ilie se ducea
tot mai des să-şi depună economiile
băneşti). Căsătoria s-a dovedit a fi
deosebit de eficientă deoarece în 1964
familia Vâlceanu s-a mărit dintr-o dată
cu doi băieţi (gemeni) Radu şi Viorel
(Relu). Crescuţi cu multă dragoste şi
deosebit devotament având şi un sprijin
substanţial
din
partea
părinţilor
Ştefaniei, ambii copii au urmat cariera
tatălui devenind ingineri TCM. Cel mic
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(cu 20 de minute) Relu este căsătorit şi
are un băiat de 6 ani – Mihai. Cel mare
încă
mai
analizează
posibilităţile
existente pentru întemeierea unei
familii.
Grijuliu şi tradiţionalist, Ilie a
dorit să-şi ţină copii uniţi şi pe lângă el,
fapt ce l-a determinat să-şi schimbe
apartamentul la bloc cu o casă pe
pământ, la curte, pe care a dezvoltat-o
şi modernizat-o realizând pentru ambii
băieţi câte un apartament separat şi cu
dependinţele
respective
inclusiv
centrală termică şi două garaje.
La ieşirea la pensie în 1998 Ilie a
părăsit casa din Craiova şi s-a mutat la
ţară, în satul Zvorsca, în casa moştenită
de la părinţii soţiei, punând bazele unei
microferme agricole, ca o întoarcere în
timp la originile sale ţărăneşti.
Domnul inginer, fostul sculer şef
al celei mai mari uzine din Craiova
devine astfel fermier care se apucă
temeinic şi cu migală să lucreze terenul
agricol moştenit de la socri. Aşa cum
am subliniat la început, el nu putea fi
un Moromete şi să asiste neputincios la
distrugerea
sfintei
proprietăţi
a
înaintaşilor săi. El vrea să refacă şi să
dezvolte ceea ce a moştenit, chiar dacă
vremurile sunt la fel de potrivnice ca şi
cele pe care le trăia Moromete. Lipsa de
sprijin a autorităţilor centrale şi locale,
concretizată in precaritatea drumurilor,
lipsa apei curente, canalizării, gazelor,
distrugerea sistemelor de irigaţii, marile
greutăţi
în
desfacerea
produselor
agricole vegetale şi animale, dispariţia
specialiştilor de la sate, plecarea
tinerilor la muncă spre meleaguri
străine, sunt tot atâtea piedici pe care
Ilie se străduie să le suplinească prin
muncă, studiu şi perseverenţă.
A reuşit să lucreze mecanizat cele
5,5 ha de teren prin dotarea cu tractor,
plug, grapă cu discuri, cultivator, utilaj
de stropit, remorcă şi alt inventar
agricol cu care mai face şi unele
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prestări de servicii la prieteni şi
apropiaţi. A început un program de
modernizare a locuinţe şi acareturilor
din curte, dorinţa sa cea mai mare fiind
realizarea unei băi moderne. Are un
număr important de păsări (găini, raţe,
gâşte) şi animale (oi, capre, porci) din
care îşi asigură necesarul pentru el şi
cei
doi
copii
având
şi
unele
desponibilităţi pentru vânzare. Grădina
de legume, pomii fructiferi, via cu soiuri
locale de zaibăr îi asigură necesarul de
consum şi unele desponibilităţi.
Recent
şi-a
achiziţionat
un
Peugeut 106 – maşinuţă bijuterie, care
conform spuselor, l-a întinerit cu 10 ani
şi cu care face curse destul de dese la
Craiova pentru a-i aproviziona pe cei doi
copii cu cele necesare.
Trăind la ţară Ilie nu s-a rupt de
lumea modernă. Are dotările necesare:
telefon fix şi mobil, televiziune Digi TV
prin salelit, abonamente la ziare din
care nu lipseşte Formula AS fiind un
mare pasionat de medicina tradiţională.
Ca o curiozitate pe care nu am
cunoscut-o este pasiunea lui Ilie pentru
astronomie. Am nimerit la el în perioada
”pleiadelor” (a ploilor de stele) şi mi-a
explicat cu pasiune şi pricepere acest
fenomen. M-a surprins când mi-a arătat
telescopul său profesional (care măreşte
de cca 180 ori) procurat din Germania
cu ajutorul colegului nostru Radu
Mihalcea căruia îi rămâne veşnic
îndatorat.
Vrând parcă să-mi arate totul şi
să-mi spună tot ce-ar fi dorit, Ilie m-a
purtat pe cele 4-5 tarlale de câmp
situate în diverse locuri, mi-a arătat cu
de-amănuntul grădina, livada şi via
punându-mă să gust din soiurile de
struguri, mere, pere, pruni chiar şi
smochin, m-a dus în beciul încăpător
cu butoaie de vin încă neterminate şi
damigene de ţuică facută la propriul
cazan, mi-a arătat recolta de grâu din
acest an – de peste 3 tone pe hectar
(superioară mediei pe judeţ) şi pătulul

Nr. 9 • SEPTEMBRIE 2007

în
care
începuse
să
depoziteze
porumbul cules foarte devreme în acest
an, baloţii de paie pentru furajarea celor
6 oi şi 2 capre în perioada de iarnă,
cuptorul de pâine ş.a. Ştefania, ca bună
gospodină pregătise o supă de pasăre
cu găluşte, friptură de pasăre, plăcintă
de mere, totul stropit cu ţuică de
diverse tării, vin alb şi roşu din pivniţa
proprie răcit în fântâna cu apă rece de
la 8 metri adâncime, totul natural,
ecologic şi gustos.
Am povestit mult despre colegi,
familie, politică, vreme şi ne-am culcat
dupa ora 12 noaptea. A doua zi Ilie şi
Ştefania
se
sculaseră
conform
programului, la ora 5 iar la 7 deja
pregătiseră
cafeaua
de
dimineaţă
pentru noi. Din nou poveşti, amintiri şi
planuri de viitor. I-am atras atenţia lui
Ilie că în ianuarie anul viitor, deci doar
peste 4 luni împlineşte 70 de ani. Mi-a
replicat că nu-i pasă şi că se simte
tânăr.
La plecare am vizitat cimitirul
satului
şi
mormintele
părinţilor
Ştefaniei. Alături, două morminte
pregătite cu tot dichisul local, dar goale.
Râzând şmechereşte Ilie mi-a şoptit: le
făcurăm pentru mine şi Ştefania. Te-ai
gândit şi la asta mă Ilie? Tu esti
nemuritor!

I love farmers ! Do you want why ?
See above!
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TUNISIA – tărâm de vrajă (II )
O excursie de neuitat într-o ţară
maghrebiană
ADRIAN POPA
Programul nostru pentru cele şase
zile pline (excluzând ziua sosirii şi ziua
plecării) s-a conturat după întâlnirea
din ambiantul hol al hotelului Marhaba
Club cu ghidul nostru Ianoş Nemeş (
nume cu rădăcini nobile, cu străbuni în
nemeşimea transilvană, similar – ca
titlu de nobleţe onomastică – cu
evreiescul Cohen), Toţi participanţii sau înscris la excursiile complementare
oferite de Kargo Tours. Ne-am explicat în parteieftinătatea din start a
excursiei. Buni menegeri de turism, ei
au contat pe faptul că vor convinge pe
cei sosiţi deja aici, să mai plătească
aproape încă pe atât, ca să vadă
“specificul” Tunisiei.
Motivaţia a fost atât de susţinută
încât şi unii participanţi mai puţin
forţoşi (financiar) s-au înscris datorită
sprijinului unor prieteni din grup, care
au asigurat creditarea. Ce mare păcat
ar fi fost să ajungi până aici şi să nu
vezi ce era de vizitat!
Deci programul odată bătut în cuie
era:
-prima zi de sejur, joi 12 aprilie 2007,
vizitarea oraşului de reşedinţă SOUSSE;
-a doua zi, excursie în capitala Tunis
cu împrejurimile;
-a treia zi, vizitarea –pe cont propriu (în
afara programului comun) a oraşelor
Mahdia şi Monastir;
-două zile (a patra şi a cincea) au fost
dedicate excursiei din sudul Tunisiei cu
popasuri în El Jem, Matmata, Douz,
Chebica,
Tamerza,Kairouan
şi
o
plimbare cu jeep-uri printre dunele
Saharei tunisiene;
-ziua a şasea ultima din sejurul nostru
tunisian, a dat posibilitatea unora
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dintre turişti să viziteze pe cont propriu
oraşul Hammamet.
Despre toate câte ceva, în ordinea
vizitării lor :
SOUSSE,
oraşul
turistic
supranumit “poarta Sahel-ului”, are o
istorie străveche.
Denumirea actuală dată de arabi, a fost
precedată de Hadramaout (dat de fenicieni), Hadrumetum (sub romani),
Hunericopolis (sub vandali), Justianopolis (sub bizantini).
O dezvoltare deosebită a cunoscut
Sousse sub Emiratul Aglabiţilor, când a
fost construit ribatul ( printre primele
din Ifriqiya), adică fortăreaţa, la scurtă
vreme după cel de la Monastir,
construit
de
Harthama,
faimosul
general al lui Harun al Rashid . De aici
de la Sousse au plecat trupele conduse
de Assad Ibn al-Fourat, cucerind Sicilia,
separată de Tunisia de o strâmtoare de
numai 140 km lăţime.
Sousse de astăzi, este un cochet
oraş turistic, modern prin hotelurile de
multe stele, înşirate pe plaja ce se
întinde de la Gara de Sud şi respectiv
portul ambarcaţiunilor piratereşti (toate
amenajate şi utilizate pentru scurte
croaziere
turistice, până la Portul
Kantaoui – în Nord, un centru turistic
integrat, capabil să răspundă tuturor
exigenţelor. Largile bulevarde, alternând
cu străzi înguste cu prăvălioare, unde
legea admiterii a maximum unei
jumătăţi din preţul oferit constuituie
liniştea sufletească a posteriori, oferă
mijloace de transport de toate soiurile :
autobuze, taximetre, titi-caruri. Mai
ales la ultimile două, preţurile sunt de
la simplu ( cel negociat “la sânge”) până
la triplu ( cel acceptat “ad” oferta).
Hotelul de reşedinţă, Marhaba Club
se află – evident în vecinătatea plajei la
Mediteranăîntr-un imens parc, în
care mai există încă alte două, ale
aceluiaş complex turistic (unul deosebit
de luxos, cu mai multe stele pe blazon),
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toate având însă ca facilităţi comune un
bazin de înot acoperit, o sală de fitnnes
(singura cu intrare cu plată), o superbă
piscină. Mulţi dintre ai noştri au
încercat plăcerea câtorva lungimi de
bazin sau unei simple bălăceli în sala
acoperită sau în piscină. Aleile din parc,
flancate de garduri vii şi peluze de flori,
pomi de diferite specii (de la conifere, la
palmieri), dovedind toate grija unor
pricepuţi şi conştiincioşi grădinari, au
conturat ambientul imediat al reşedinţei
noastre de o săptămână, oferind -mai
ales dimineţile şi serile – locul de
promenadă al doritorilor de mişcare.
Vis-à-vis de hotel, situat mai în
spre partea de nord a plajei Sousseiene, era şi staţie de autobuz şi de
titicar şi o staţie ad-hoc de taximetre.
Deci fără probleme, constituiţi în mici
grupuri (funcţie şi de capacitatea
mijlocului de transport), ai noştri au
comandat –aproape fără excepţie- punct
terminus al autotransportului mai
zgârcit sau regeşte plătit , Medina,
centrul vechi al oraşului, specific
tuturor aşezărilor arabe importante
(Mahdia, Monastir, Kairouan, Tunis şi
altele). Aici specificul arab este atât de
pregnant, încât nu poţi să nu-şi
aminteşti de ce ai văzut similar în Egipt,
Irak, Pakistan,Turcia, deşi ultimile două
–care nu-s locuite de arabi- se
circumscriu aceleiaşi religii islamice.
Străzile înguste, cu magazine de o parte
şi alta (uneori şi la un etaj superior,
unde dacă ai acceptat invitaţia să urci,
te trec fiori la temeri nelămurite), cu o
diversitate a mărfurilor greu de
imaginat (de la cele mai moderne
aparate
electronice,
până
la
tradiţionalele vase de aramă dublu
etajate pentru prepararea cuş-cuş-ului
pe cărbuni încinşi) şi cu aceiaşi – dar
absolut aceiaşi în toate Medinelevânzători insistenţi, poligloţi (vorbitori
la nevoie şi de română), gata de rabaturi cu totul şi cu totul speciale (“numai
pentru tine”).
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Nu putea lipsi într-un astfel de
conglomerat,
turismul
ca
marfă.
“Dealeri” bine plătiţi în zonă, te invită să
vizitezi un mare magazin de covoare,
într-o clădire cu câteva nivele, unde
urcând până la terasa superioară ţi se
oferă o superbă panoramă a cetăţii
(Medina), dar şi a unei părţi a oraşului.
Până la terasă, treci prin ateliere de
ţesut covoare, dependinţe ale fabricii
proprietarului magazinului. Clădirea a
fost cândva reşedinţa beiului de Sousse
(sub ocupaţia otomană).
Trebuie să fii foarte “tare”, ca să
rămâi doar un “vizitator integru”, adică
să nu cumperi nimic (“Măcar o pălărie
cu boruri largi din piele de cămilă”vorba vânzătorului).
Cetatea (adică Medina oraşului
Sousse) a fost construită în sec.7 de
arabi, după ce au ras oraşul din temelii,
drept răzbunare pentru rezistenţa
localnicilor timp de două luni de asediu
şi a devenit una dintre cele mai bogate
din Africa de Nord în sec.9. Zidurile de
răsărit ale cetăţii erau spălate de
valurile mării, aici fiind plasat portul.
Pentru protejarea portului a fost
construit spre sfârşitul sec.8, ribatul, o
fortăreaţă – reşedinţă pentru marabu
(călugări –soldaţi) şi o moschee
asemănătoare cu o fortăreaţă. Ambele
au fost incluse în intinerarul nostru de
documentare turistică, unii dintre cei
mai tineri (nu vorbim de vârsta
biologică) aventurându-se în vârful
turnului Khalaf (construit în anul 859)
din ribat cu ai săi 30 de metri înălţime,
de unde îşi pozau colegii rămaşi în
curtea fortăreţii moscheii de peste
drum.
După o asemenea împovărare cu
istorie medievală, o plimbare pe faleza
feeric luminată a Soussei moderne, te
readuce la începutul mileniului 3,
oraşul dovedind că face faţă exigenţelor
acestuia.
TUNIS, capitala Tunisiei, este
prezentat în ghidurile turistice mai
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elaborate, drept “cândva un mic sat de
berberi, unul din acele locuri favorizate
de geografie şi alese de istorie”. După
Cartagina – puternica cetate de coastă
din imediata lui apropiere, Kairouan bine protejat în interior şi în final
Mahdia –
plasată la ţărmul mării,
Tunisul
a
devenit
capitală
a
principatului, dintr-un oraş militar
arab, în sec.2 şi în final capitală a
regatului Hafsid (1229-1574), când era
considerat un mare oraş (în sec.15,
populaţia se ridica la peste 100000 de
locuitori).
În sec.16, perioada înfloritoare a
Tunisului este întruptă de războaiele
turco-spaniole, când a fost distrus,
devenind din nou activ în sec.17.
Pe lângă puternica sa dezvoltare
comercială, Tunisul a fost şi un
puternic
centru
cultural,
cu
o
universitate fondată la sfărşitul sec.7 şi
reconstruită în sec.9 şi care a găzdiut
eminenţi oameni de ştiinţă (printre care
Ali Ibn Zaid, care a trăit în sec.8 şi al
cărui mormânt se află lângă Spitalul
Azizo Osman).
Toate acestea şi încă multe alte
detalii, le-am reţinut din documentata
prezentare a ghidului nostru Ianoş
Nemeş, făcută cu competenţă în
autocarul care ne-a cules de la hotel
Marhaba Club şi a mers –cu o singură
escală la Hammamet, de unde am mai
luat o pereche de turişti români – până
în capitală.
Tunisul se oferă vizitatorului
străin ca un oraş modern, cosmopolit,
dar puternic amprentat de istoria sa .
Numeroase
moschei
cu
elegante
minarete-uneori pătrate, din stilul
malakite, - precum cea din Casbah
(sec.13),
spre deosebire de cele
octogonale, ca cea din strada Sidi Ben
Arous etc., ca şi celebra moschee
construită în jurul anului 1800 de
Youssef Saheb a Tabaa, împrejmuită de
un palat, o medersa (colegiu islamic),
un mausoleu, un hammam (baie
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publică), o piaţă şi o fântână, toate
formând un complex pe care turcii îl
numeau “Kullulie”, crează dureri de cap
ghizilor şi vizitatorilor de o zi ai
capitalei tunisiene, care ar vrea să
cuprindă, să aspire cât mai multă
informaţie, “pe văzute”. Dar – ca şi în
alte situaţii de acest fel – un turist înrăit
(în sensul bun) îşi spune: ”aici trebuie
să mai vin”.
Meritul, arta unui ghid de valoare
este să aleagă ce este mai important,
mai relevant pentru un străin să-l
familiarizezi cât de cât, cu istoria, cu
tradiţiile din ţara pe care o vizitează.
Aşa se face că după oprirea
autobuzului în faţa unui mare panou–
reclamă cu un bebe superb (special
ales, ca locul de îmbarcare la întoarcere
să fie uşor de găsit), am străbătut
bulevardul Bourghiba, unde se află
frumoasa clădire a Teatrului de Stat pe
partea dreaptă, Ambasada Franţei pe
stânga (unde era o coadă imensă pentru
obţinerea vizelor) şi cu alte construcţii
moderne,
majoritatea
din
timpul
protectoratului francez. Ghidul s-a
despărţit de noi la intrarea în Medina
capitalei, aici neputând fi vorba de o
“vizitare în grup”.
Medina Tunisului este mai mare
ca cea din Sousse, ea are o ieşire în
partea diametral opusă intrării, care dă
într-un frumos parc sau scuar cu
fântâni arteziene, arbori şi arbuşti
ornamentali, unde sunt amplasate
clădiri ale mai multor ministere şi a
Parlamentului Tunisiei. Întoarcerea prin
aceleaşi străzi înguste, pline de pitoresc
ale Medinei a fost mai precipitată,
deoarece aveam oră fixă, de întâlnire la
autocar.
Nu poţi trece prin capitala
Tunisiei fără să vizitezi Muzeul Bardo (e
ca şi cum ai trece prin Paris, fără să
vezi Luvru, sau prin Madrid, fără să vezi
Prad-ul ).Aşa că -bine ghidaţi- nu l-am
sărit nici noi. Evident că nu am acordat
timp egal celor şase secţiuni ale sale
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(preitorie, perioada greacă cu rezultatele
excavărilor subacvatice de la Mahdia,
perioada
romană,
Pagan,
Paleocreştinismul - cu imperiul roman
timpuriu, vandalii şi bizantinii şi epoca
arabă-islamică), dar în mare parte l-am
vizitat, aşa cum se prezintă într-o
reclamă-caricatură TV (“Haideţi că
pleacă autocarul !”).
Muzeul a fost inaugurat în anul
1888, într-unul din pavilioanele beiului
din Tunis, beneficiind de o importantă
dezvoltare după ce Tunisia şi-a căpătat
independenţa (organizarea de noi
galerii, modernizarea galeriilor vechi).
Ne-au rămas în memorie-printre altelegaleria de bijuterii punice (sec.7-3
Î.Ch.), sculpturile din galeria Thuburbo
Majus (cu bronzurile şi piesele din
marmură
din
perioada
elenistică
recuperate de pe un vapor scufundat la
o adâncime de 39 m., la 5 km distanţă
în faţa Mahdiei), numeroase mozaicuri
cu scene din viaţa zeilor şi oamenilor,
cele din perioada bizantină, din timpul
regatului fatimid (sec.10) descoperit la
Mahdia. Galeria Arab-Islamică încântă
prin arabescurile fine filigranate pe
bijuterii, pe obiectele de preţ din lemn
sau fildeş, sau pictate pe teracotă. Sunt
două alternative pentru o informare mai
completă : consultarea unui ghid serios
şi policrom ilustrat, sau vizitarea pe
îndelete a muzeului Bardo.
Odată bifat şi acest punct din
program, fuguţa la autocar, pentru că
împrejurimile Tunisului ne oferă alte
lucruri interesante de văzut.
SIDI BOU SAID este orăşelul
preferat al scriitorilor, artiştilor, căutat
de turişti, care în fiecare seară umplu
cafenelele şi micile restaurante la care
se ajunge pe străzile înguste pe care le
crezi doar pietonale, dar te minunezi
când întâlneşti autoturisme care te
claxonează politicos, a rugăminte să-i
permiţi trecerea şi a scuză pentru
deranjarea liniştii locului.
(continuare în numărul următor)
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La mulţi ani !

Celor născuţi în octombrie

Ion STĂNESCU 13
(1937)
Victor PACHIU 15
(1939)
Dan FILIPESCU 18
(1936)
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