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RADU
RADUGRUIA
GRUIA
A venit toamna ! Nu numai ca a venit, dar, dând
dovadă de o lipsă jenantă de umor, s-a prezentat
însoţită de toate atributele nesuferite ale anotimpului : căderi de temperatură, ploi reci, afecţiuni
respiratorii, tulpini virale în avant-premieră, vaccinuri şi....alegeri uninominale ! Toate astea au un
numitor comun : agresiunea concertată şi minuţios planificată împotriva unei populaţii paşnice
rămasă cu nonşalanţă în „ghiarele de catifea” ale
Plăcutului
sezon
precedent. Dacă
nu mă
credeţi,vă rog să priviţi „prezenţa” la ultima
întâlnire de la Select, din 28 august. Materialul apare acum pentru că, din diferite motive, apariţia
din septembrie nu a fost posibilă. Iată de ce,
prezentul număr, după cum puteţi observa, este
dublu. Dar asta este mai puţin important, deşi
unele voci critice vor sublinia cu suculenţă
gravitatea abaterii de la deontologia redacţională.
Nu ne rămâne decât să ne asumăm riscurile !
Important este că imaginea surprinde, sau dacă
vreţi, ne surprinde expresia plină de viaţă, martor
de necontestat ale tonusului vital, în absenţa
căruia un personaj uman devine, mai mult sau
mai puţin, o legumă ! Asta este ! Acum dacă am
spus-o, nu-mi mai rămâne decât să sper că am
fost convingător şi drept urmare, o să continuăm
să arătăm la fel, chiar dacă a venit toamna.
Toamnă ale cărei începuturi ne-a prins în Gorj,
unde am tras un chef pe cinste, cu lăutari
autentici din Tismana. Dar despre asta scrie
onorabilul Radu Stoian. (N-am scris venerabilul !)
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Nelu Stănescu. Ce ziceam de tonus ?

Gabriele Struminger.(from Florida, USA) şi Adelina Bone.
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Lumea, mă rog, o parte din ea, îi cântă „Mulţi ani trăiască !” lui Calypso. Care zâmbeşte interesat şi afişează un tricou cu coeficient de svelteţă inedit. În imagine Mihaela Tihan, Coca
Dumitru şi Nae Enescu, cu spatele, ocupaţi tare cu paharele de vin.

Ani Vanca şi Corina Firuţă. Supărate rău ! Au probleme mari cu dimensiunea zâmbetului !
Care cere autonomie şi amenninţă să depăşească conturul figurilor !
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Rodicuţa Nicolescu

Corina Firuţă. Eu i-am spus că arată bine. Voi ce spuneţi ?
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Coca Dumitru şi Adriana Dumitrescu. Prietene bune, ca întotdeauna.

Corina Firuţă, Costel Marin şi Vali Gheorghe. Se poartă
roşu ! La băieţi !
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Adelina Bone, Luci Popa şi Nina Olaru. Pe terasă, la o vorbă.

Stănel Bone şi Adrian Popa. Şi peste un secol ar avea un subiect de discutat !
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Marian Grădişteanu. Supărat. Pe pahar !

Nae Enescu. Foarte încântat de ceace tocmai face !
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Dorel Miron. Rara avis, pe la Select. În ultimul timp, cetăţean al
lumii. Acum se ocupă de Persepolis !

Gabi Gheorghe.
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Radu Stoian. Onorabilul,cum ziceam !

Nina Olaru. Un pic surprinsă !
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Opinii

SCURTA ISTORIE A CRIZEI FINANCIARE ACTUALE
RADU MIHALCEA,
University of Illinois at Chicago
Partea 1
Se povestesc multe despre actuala criza financiara mondiala dar povestea
adevarata este simpla si…zguduitoare. Ea incepe cu un fapt banal: nefiind supuse
controlului guvernamental american, asa numitele “banci de investitii” - acesta
este un gen de institutie relativ nou care a aparut in urma cu cca. 15 ani - au vindut
drept actiuni “foarte sigure” unele in care pentru valoarea de 100 $ au pus substanta
de 1$ sau chiar mai putin. Deci au vindut ...aer american! Substanta consta din
ipoteci pentru casele pe care le-au cumparat cetatenii americani. Cu aprobarea tacita
a guvernului au fost acordate imprumuturi si oamenilor care :
- nu aveau un venit permanent.
- nu aveau alte valori cu care sa garanteze o parte din imprumut.
- nu aveau o suma minima – cca 20% - pe care s-o angajeze in plata casei.
Asta a fost si este impotriva oricarei reguli bancare: in Europa - si chiar si in America
inainte de 1990 – nimeni nu poate obtine un imprumut pentru a cumpara o casa daca
nu indeplineste cele trei conditii de mai sus.
"Inovatia" asta a fost introdusa de Alan Greenspan, fostul sef al Bancii Federale
Americane, sarbatorit pina la iesirea la pensie in urma cu citiva ani drept cel mai mare
finaciar al tuturor timpurilor. Multe dintre “inovatiile” propuse de el au fost atit de
complicate incit senatorii chemati sa le aprobe recunosc acum – dupa ce a izbucnit
creiza – ca nu le-au inteles si ca au fost de acord cu ele numai fiindca o personalitate
de talia lui Greenspan a pledat in favoarea acestora. America a prosperat
nemaipomenit, reducind somajul si mentinind industria de constructie a caselor la un
nivel foarte inalt. Pretul caselor a crescut continuu in ultimii 15 ani, de exemplu de la
100.000$ la 500.000$: constructia de case a fost singura bransa a economiei care a
progresat continuu. Dar eliminind cele trei conditii din activitatea bancilor, acestea
au fost slabite in insasi fiinta lor. Iar “bancile de investitii” au vindut timp de mai mult
de un deceniu trilioane de "baloane cu aer american" in toata lumea.
Vre-o 15 ani treaba a functionat fiindca dobinzile au fost mentinute la 2% / an. Dar
prin 2005...a aparut pericolul inflationar, si pentru combaterea acestuia dobinzile au
trebuit sa fie ridicate pina la 5%. Multi dintre cei care au cumparat case nu au mai
putut sa plateasca dobinda...si casele au trebuit sa fie scoase la licitatie. Nu le-a
cumparat nimeni fiindca erau prea multe pe piata...si fiecare cumparator potential s-a
gindit ca...de ce sa cumpere o casa pentru 500.000 $ care in realitate ar fi costat in
urma cu numai citiva ani 100.000 $?
Si asa a inceput drumul inapoi: preturile caselor au cazut si scad in continuare.
Actiunile bazate pe case, care aveau o valoare de numai 1% in ele si restul numai
...aer...nu au mai avut nici acest 1%...si bancile care le detineau...s-au prabusit. Si
inca se mai prabusesc, fiindca nu au cazut toate de o data...Este specificat prin lege
ca bancile trebuie sa aiba cel putin 5% capital propiu pentru a putea functiona. Daca
pierd acest capital, trebuie sa anunte faliment.Guvernul american si Banca Federala
au fost sesizate de posibile pericole rezultate din activitatea bancilor de investitii in
urma cu 10 ani, in urma cu 7 ani...s.a.m.d. dar nu s-a luat nici-o masura. Mai mult
decit atit: in 1999 Congresul a retras finantarea Commodity Futures Trading
Commission, care avea ca sarcina sa supravegheze acest gen de activitate. Sefa ei,
doamna Brooksley E. Born, care a protestat masiv impotriva acestui gen de a face
afaceri, a fost nevoita sa demisioneze. Chiar si presedintele Bush a iesit la televizor in
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urma cu 5 ani si a afirmat ca el cunoaste problema care ar putea sa apara, dar are
incredere in...capacitatea de autoregulare a pietei financiare...
De fapt...a avut dreptate: pietele se autoregleaza, ceea ce si fac acum. Numai ca fac
acest lucru cu pretul blocarii economiei mondiale. Mecanismul de piata
functioneaza…. numai ca societatea ...nu poate sa plateasca pretul reglarii automate a
pietii: stagnare in intreaga lume, oprirea activitatii economice, etc....! Oamenii doresc
ca pietele sa functioneze, pentru ca sa aiba unde munci, sa poata cumpara de
mincare, sa-si poata trimete copii la scoala, etc. Deci...statul trebuie sa intervina!
Ceea ce si face. Tarile europene si asiatice au fost mai sceptici si nu au emis
asemenea actiuni cu numai 1% valoare...Ei au insistat sa se introduca controlul de
stat asupra activitatii bancilor de investitii...dar nu au facut acest lucru nici pentru
tarile lor: tentatia de a cistiga bani multi in mod usor a fost prea mare! De aceea
Uniunea Europeana a fost nevoita sa adopte zilele trecute un plan de urgenta pentru
salvarea bancilor propii, cu aproape acelas volum de cheltuieli ca si guvernul
american: 400 miliarde Euro.Acum se vede ca mina regulatoare a statului este
necesara, fiindca altfel...se distruge totul! Numai ca acum suntem in plina activitate
de autoreglare a pietii...iar procesul de autoregulare ameninta sa scape de sub
controlul guvernelor...!
Scaderile de la bursa nu trebuiesc privite drept tragice: in ultimii 6 ani de zile
valoarea intreprinderilor cotate la bursa a crescut - sa luam un exemplu - de la 30 $ la
50 $ si acum a scazut la 40 $. Cresterea a fost posibila nu pentru ca valoarea asetelor
(obiectelor pe care le detin intreprinderile) intreprinderilor ar fi crescut asa de mult.
Acestea au crescut si ele, dar au crescut de la 10 $ la probabil 14 $. De ce a platit
cineva pentru ceva care are valoarea de 14 $ in urma cu citeva luni acum 500 $? A
fost speranta ca valoarea – artificial, de piata, nu este vorba de valoarea obiectelor
intreprinderii - va creste mai departe pina la 60 $ si el va realiza un cistig de 10
$...din...sperante! Nu din activitate economica!
Ei acum...piata se autoregleaza si valoarea a scazut la 40 $...Deci cel care a cumparat
actiuni la 50 $ a pierdut 10 $...Asta este rezultatul real...dar el a sperat ca va cistiga
10 $... Bine, acuma pierde...Sa-i fie de bine: acesta este riscul speculantului! Apartine
de jocul la care ia parte in mod constient...Presa face atita tevatura si alarmeaza toata
lumea...dar acesta este pur si simplu riscul celui care joaca jocuri de noroc!
Partea 2
Criza finaciara - adica lipsa de bani - se datoreste unui fenomen cu totul altul si
anume: bani in forma de hirtie - cei pe care noi in tinem in buzunar - nu reprezinta
decit citeva procente din "hirtiile de valoare" emise de banci si care circula intre banci
si intreprinderi. In cazul tranzacitiilor bancare, bancile nu-si trimit pachete de bani - a
caror valoare este garantata de stat - de la una la alta ci...hirtii de valoare prin care
atesta ca vor plati - daca va fi necesar - de ex. 1 milion $ cind li se va cere sa faca
acest lucru si li se va inapoia hirtia. Si tot asa...hirtiile astea circula de la banca la
banca, nimeni nu cere sa se plateasca efectiv in $ (sau in alta moneda) atit timp cit
...fiecare accepta hirtiile celeilalte banci. Circuitul bancar functioneaza de fapt...fara
bani. Banii sunt necesari numai daca clientii particulari - tu si cu mine - vor sa
cumpere ceva si - la magazine - acest ceva nu se ofera decit pe bani pesin, nu pe
credit. Si salariile se platesc in bani pesin, nu prin credit. Atunci acest cineva se duce
la banca si scoate suma de care are nevoie...presupunind ca banca are aceasta suma
in seiful ei. Bancile stiu cam la cita cerere de bani efectiv trebuie sa se asigure in
fiecare zi si asigura existenta acestora prin imprumut pe termen scurt de la Banca
Federala (sau nationala, in Romania) sau se imprumuta de la alte banci. Totul merge
ca uns...si cetateanul obisnuit nu observa nimic din toate acestea.
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Daca o banca isi pierde capitalul propiu - acesta reprezinta numai 3-5% din volumul
de afaceri si este cerut prin lege - trebuie sa anunte ca este falimentara...Capitalul
propiu al unor banci americane s-a pierdut din cauza ca s-a dovedit ca hirtiile
bancilor de investitii nu mai au nici cel putin acel 1% de care vorbeam mai
sus...Deci...citeva banci au fost nevoite sa anunte starea de faliment.In depozitele
celorlalte banci se afla hirtii de valoare si de la aceasta banca si de la multe altele.
Ceea ce banca stie acum, este ca hirtiile de valoare de la o anumita banca...nu mai au
nici-o valoare...Dar ei nu stiu care alte banci se afla in aceias situatie si care alte banci
vor declara miine ca sunt falimentare...Ca masura de prevedere, bancile incep sa
accepte numai in mod restrictiv hirtii de valoare de la alte banci si...circitul bancar
incepe sa schioapete...Cetateanul care se duce la banca sa scoata 100$ ca sa-si faca
piata...poate sa aiba greutati si primeste numai 90$...fiindca banca nu mai este sigura
ca poate face fata tuturor cererilor...Asa incepe spirala negativa...care poate duce la
blocarea totala a pietelor...fiindca cantitatea totala de bani (cei tipariti pe hirtie) nu
reprezinta decit citeva procente din volumul total al al hirtiilor de valoare care circula
in sistemul financiar mondial...
Statele puternic economic pun la dispozitie cantitati uriase de bani - tipariti pe hirtie
- ca sa mentina acest circuit...Sa speram ca vor avea succes in incercarea de a
substitui hirtiile de valoare ale bancilor cu bani lichizi...pina ce increderea in
tranzactiile bancare se va reinstaura iarasi si "piata" de capital va functiona normal.
De fapt relatiile interbancare despre care am scris acum nu reprezinta o piata ci este
un sistem de circulare al valorilor aflat sub controlul extrem de riguros al statului.
Dupa ce va fi eliminat pericolul ca la acest sistem participa si banci aproape de
faliment, sistemul va functiona fara probleme... Insa...pina se obtine aceasta
siguranta, ar putea sa treaca citiva ani...

*
Criza actuala mai are o cauza, tot de origina americana: "bancilor" de investitii din Wal
Street li s-a permis sa nu prezinte situatia financiara la sfisitul anului (bilantul) asa
cum se cere de la orice banca. Bilatul este verificat de fiecare data de catre specialisti
independenti si acestia descopera neregulile si avertizeaza lumea financiara daca
acestea exista. "Bancile" de investitii nu au fost supuse acestui control...ele, de
fapt...nefiind banci insensul clasic al cuvintului. "Bancile de investitii" nu s-au ocupat
de asigurarea cash-ului necesar zilnic pentru activitatea economiei, deci nu au
indeplinit functia de banci. Ele s-au ocupat de plasarea pe piata a sumelor de bani
primite de la persoane sau institutii...ceea ce in parte este oarecum activitate
bancara...dar ...nu este!
Alte banci din lume au rationat cam in felul urmator, calcind prevederile legale: “daca
cei din Wall Street fac asta, de ce sa nu facem si noi?" Ele au “parcat” toate aceste
"certificate de inverstitii" in conturi speciale, pe care nu le-au considerat in bilant.
Specialistilor li s-au prezentat actele bancilor...dar acestea au fost incomplecte: pozitii
insemnate, in valoare de miliarde, nu erau continute in documentele prezentate.
Bancile au primit atestatul de corectitudine...unele dintre ele chiar cu numai citeva
zile inainte de a anunta falimentul! Specialistilor le-au fost oferite spre control
...documente incomplecte!
FBI - politia federala Americana, care are si o sectie economica - deja cerceteaza 26
de banci americane care au procedat in acest fel...Multi dintre managerii care au
incasat in deceniul precedent sute de mii sau milioane de dolari pentru efectuarea
tranzactiilor de acest gen, vor ajunge in inchisoare…O.K! Minunat...dar...citeva dintre
banci au dat faliment deja...! Si banii respectivi, care de fapt apartin persoanelor
particulare...sunt pierduti!
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*
Operatiile financiare efectuate in ultimul deceniu au dus la un transfer imens de
valori din conturile celor care au cumparat aceste ‘hirtii de valoare” in contul celor
care le-au vindut. Fonduri de pensii, asigurari mutual si alte organizatii au suferit
pierderi immense si…nerecuperabile. Practic fiecare cetatean American si multi altii
din alte tari din lume sunt cumva pagubiti de aceste “afaceri”. Singura concluzie
pozitiva este aceea ca pietele financiare nu pot fi lasate sa se autoregleze fiindca
costurile sunt prea mari: increderea oarba in puterea de autoreglare a pietelor va face
loc unei atitudini mai rationale. Dar…cu ce pret!
Situatia actuala va duce la o reasezare a sistemului bancar mondial, care va fi supusa
unor controale mult mai riguroase decit pina in prezent. Increderea in sistemul bancar
american este insa in mare parte pierduta: consecintele acestei pierderi de incredere
inca nu se pot estima, dar pot fi dezastruoase: SUA are un buget deficitar de ani de
zile care poate fi acoperit numai fiindca tari care detin cantitati imense de dolari statele arabe, China si Rusia - imprumuta guvernului sume imense in fiecare an.
Daca acest circuit este intrerupt...America insasi devine falimentara...Ce se poate
intimpla...depaseste ceea ce imi pot imagina acum. Putem conta numai pe faptul ca
America devenind falimentara, aceste tari vor pierde o mare parte din dolarii pe care-I
detin…Deci…ele nu vor lasa ca America sa devina falimentara. Omenirii ii ramine
numai speranta ca… o sa fie bine...! Adica…ca o sa se poata evita o catastrofa de
genul crizei mondiale din 1929!

Retur la prima pagină

14

MECANICII ’61 POLIBUC

Nr. 9 -10 • septembrie-octombrie 2008

Opinii

PUNCTE DE VEDERE
Cu privire la deontologia conţinutului* revistei
foaia de suflet Mecanicii ’ 61 polibuc, publicate
în numarul 8 al apariţiilor din anul curent.
RADU STOIAN
Intenţia preşedintelui asociaţiei C. Dumitru de a clrifica anumite aspecte
controversate privind unele articole publicate în foaia de suflet, mi se pare lăudabilă.
Din experienţa noastră s-a văzut că publicarea în revistă a unor materiale ce viza
punerea în inferioritate a unor colegi, este contraproductivă.
Pe baza acestor considerente, colegul nostru stranier Radu Mihalcea s-a supărat şi
mai bine de un an de zile n-a mai publicat nimic în foaia de suflet.
Subiectele sensibile care trebuie analizate înainte de publicare, sunt legate de religie şi
politică.Evident că în foaia de suflet pot fi publicate articole care să trateze asemenea
tematică. Condiţiile ca aceste articole să fie însuşite de redacţia foii de suflet pentru a
fi publicate, după părerea subsemnatului, sunt următoarele :
– Respectarea cu stricteţe a cadrului etic şi moral cuvenit credinţei creştine ortodoxe.
Aceleaşi condiţii trebuie respectate şi când scriem despre celelalte religii.
– Articolele cu tematică politică să nu cuprindă blamarea unor nume de
politicieni
marcanţi.
– Tratarea cu obiectivitate a acestor teme, fără a se încerca elogierea unor formaţii sau
partide politice în detrimentul altora. Subsemnatul aşteaptă cu interes ieşirea la
rampă a stranierilor, pentru a ne dezvălui lucruri interesante privind activitatea
politică din Iyrael, Franşa sau Rusia.
Există vreo şansă ca în următorii 10-15 ani religia ortodoxă şi cea catolică să fie
unificate. Schisma care a avut loc în anul 1054 şi a condus la formarea distinctă prin
separare a ortodoxiei şi a catolicismului va fi anulată de capii celor două biserici ?
Prin ceeace am inserat mai sus, rezultă că în foaia de suflet pot fi publicate orice
subiecte de interes pentru membrii asociaţiei mecanicilor ’61. În acest context nu se
poate vorbi de cenzură. (cuvânt urât şi de tristă amintire).
Închei cu propunerea ca consiliul director al asociaţiei mecanicilor ’61, cu ocazia
primei întâlniri, să aprobe ca materialele care prezintă suspiciuni privind publicarea
lor, sî fie analizate de un colectiv format din A. Popa, redactor fondator, R. Gruia
redactor şef şi A. Vanca, redactor şef adjunct, pentru a obţine girul acestora, ân
vederea publicării.
NR. Mulţumim Dlui. Radu Stoian pentru opinia exprimată referitor la codul publicat
(fără semnătură) sub denumirea „DECALOGUL, sau codul deontologic în zece puncte
al redacţiei revistei „MECANICII ’61 – POLIBUC”.
Constatăm că Domnia sa este în principiu de acord cu punctul de vedere al redacţiei,
exprimat în materialul intitulat „Discuţie....şi reguli”, apărut în nr. 6/08 al revistei.
(care a generat schimbul de opinii pe tema „subiectelor prohibite”).
În ceeace priveşte implicarea Consiliului Director al Asocaţiei, rămânem la părerea că
nu este necesară, faptul angajând responsabilitatea exclusivă a redacţiei.
Retur la prima pagină
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Note de călătorie
PERIPLU ISRAELIAN
(partea I-a)
RADU GRUIA
De ce ? Păi, pentru că trebuia să o facem mai de mult. Desigur, mai precis de când
evoluţia relaţiilor politico-diplomatice a dintre cele două state a introdus facilităţi
privind impulsionarea legăturilor bilaterale pe multiple planuri. (eliminarea vizelor
turistice, printre altele) Dar noi, Ileana şi cu mine, deşi ideea ne-a atras de vreo câţiva
ani, n-am reuşit să o facem decât acum. Motivele sunt numeroase şi nu cred că mai
trebuie să le înşirui aici; dacă ar fi numai dorinţa firească şi legitimă a oricărui creştin
să calce pe pământul lui Iisus şi tot ar fi suficient pentru a răspunde la întrebare. Dar
mai sunt multe altele, cum ar fi impulsul interior de a mă apropia, pe cât mi-este cu
putinţă, de „zona crepusculară” situată la congruenţa istoriei şi legendei, sau al
realităţii ştiinţifice cu fenomenul care domină încă cu autoritate spiritul uman, de
peste 2000 de ani. Ca şi cum n-ar fi prea destul, adaug multitudinea de întrebări
existenţiale, relativ recent apărute, cu privire la controversatele teorii evoluţionistă şi
creaţionistă. Plus neostoita sete de a vedea şi surprinde, cu „senzorii” proprii, în
primul rând cu sufletul, realităţile „proaspete” ale sit-urilor geografice, oamenilor,
vieţii de pe stradă, relaţiilor socio-economice, obiceiuri, tradiţii şi câte şi mai câte.....
Apoi, un pic mai la urmă, dar foarte important, să reluăm de unde am întrerupt,
relaţiile cu colegii stabiliţi în Israel, care ne-au întrebat de vreo 2-3 ani, fără să se
plictisească : Când veniţi pe la noi ? Aveţi ce vedea. N-o să vă pară rău !
Ei bine, acum după cele 12 zile petrecute împreună, pot să afirm cu toată convingerea
că am avut ce vedea ! În primul rând pe voi, dragi prieteni, Erica şi Ozi, Gerta şi Myke.
Am sosit în Israel cu amintirile relaţiilor noastre recente : corespondenţă, schimb de
impresii, judecăţi de valoare ale „înţeleptului” Ozi, o ţâră de „ciondăneli” cu vajnicul
om de dreapta (l-am numit pe Myke). Ne-am întors din Israel aducând cu noi bucuria
descoperirii unor personalităţi deosebite, carora ne simţim onoraţi să le fim prieteni.
Modul echilibrat şi inteligent de rezolvare a problemelor zilnice, fie ele personale sau
de sorginte diversă, spiritul, umorul, echilibrul potenţat de scopul sau reperul de timp
al acţiunii propuse, optimismul ponderat de înţelepciune, ei bine toate astea se
transformă, simplu, în bucurie de viaţă ! Care se simte şi se transmite ! O pot
„boteza”, dacă vreţi, chiar terapie ! Dincolo de ce am văzut şi participat, este probabil
„bunul” cel mai de preţ pe care l-am adus acasă. Şi pentru asta vă mulţumim din
suflet şi vă aşteptăm şi pe la Romanica să încercăm şi noi, după puterile noastre, să
vă facem să vă simţiţi bine !
„Periplul” începe, cum se putea altfel, cu Ierusalimul, căruia îi sunt dedicate mai
multe zile. Continuă cu Ein Gedi (Marea Moartă), apoi Betleem, Tel Aviv, Nazaret şi
Nordul - lacul Kinneret ( Tiberiada) cu locaţiile „strânse” pe malurile sale : Tiberias,
Karei Deshe, Rosh Pina, Kapernaum, Quazrim (platoul Golan), Ein Gev, urmat de Yafo
şi Richon le Zion. De unde plecăm la aeroport şi spre casă.
Am plecat de pe aeroportul Otopeni cu o cursă Tarom (un A310) care a decolat pe 22
sep., ora 20.50 şi după cca. 2 h 40 min de zbor pe deasupra Mării Negre, Turciei şi
Mării Mediterane, a aterizat pe aoroportul Ben Gurion la 23.35. Nu pot să nu remarc
dimensiunile spaţiilor funcţionale ale aeroportului ( nou construit), care te fac, pe
bune, să simţi nevoia unui mijloc de transport pt. interior. De altfel, în timp ce
parcurgem diferite distanţe de ordinul sutelor de metrii, trec în linişte mici vehicole
electrice care plimbă persoane norocoase... În sfârşit ajungem la sosiri, unde ne
aşteaptă Erica şi Ozi. O luăm iar la pas, de data aceasta toţi patru, căutând parcarea
unde este maşina. O găsim şi plecăm spre casă (cca. 50 Km) unde ajungem pe la 1.45.
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Aici trebuie să iniţiem, pentru început, procedura într-o speţă importantă pentru Ozi
şi pentru mine : primul termen al procesului unei sticle de ţuică neaoşă adusă de
mine şi furnizată de ..Lucică Georgescu ! Firmă reputată ! Calitate faimoasă: aromă,
parfum, gust, tărie, cristalinitate, mărgeluţe.... ce mai, treabă serioasă Domnule !
Instanţa este amplasată provizoriu pe terasa lui Ozi, în răcoarea nopţii la 24-26ºC,
publicul gustă din plin dezbaterea, iar completul de judecată decide trimiterea
acuzatului în custodia frigiderului lui Ozi şi continuarea dezbaterilor măcar 2
termene pe zi, pentru tot restul sejurului !
Ierusalim
Puţină istorie. Aproximativ prin anul 1010 î.Hr. David, al doilea rege al evreilor,
cucereşte Şalem, pe atunci cetate a unei populaţii cnaanene locale, înrudită cu evreii,
numită iebusiţi, şi stabileşte aici capitala. Oraşul, care a devenit cunoscut ca
Ieruşalaim sau Ieruşalem -Ierusalim, a devenit centrul religios, politic, economic şi
administrativ al regatului evreiesc antic. Regele Solomon, (Shlomó) fiul lui David, a
construit în Ierusalim primul Templu evreiesc şi un palat regal.În anul 586 î.Hr.
Nabucodonosor II, rege al Babilonului, cucereşte capitala evreiască, distruge Templul,
palatul regal şi zidurile de apărare. Mulţi evrei, între care mulţi meseriaşi şi cărturari
sunt deportaţi în Babilon.În anul 519 î.Hr., cu permisiunea regelui persan Cyrus al IIlea cel Mare, care cucereşte Babilonul şi întreaga regiune, se întorc mulţi evrei din
familiile deportate. Evreii reconstruiesc zidurile oraşului şi ridică un al doilea Templu
evreiesc. Ierusalimul, având în centrul său Templul, redevine centrul religiei şi
culturii evreieşti.
În anul 332 î.Hr. Alexandru cel Mare cucereşte oraşul fără luptă şi permite
evreilor să-şi continue cultul şi ritualul religios. În anul 167 î.Hr., când Antiochos IV
Epiphanes a încercat să reprime ritualul religios evreiesc şi să impună cu forţa la
Ierusalim politeismul elen, evreii se revoltă sub conducerea familiei Hasmoneilor
(Haşmonaim) şi în luptele care urmează îi înving pe greci şi-şi recâştigă independenţa
statală. Noul regat al evreilor antici, cunoscut în lumea de atunci ca Iudeea, a avut şi
el capitala la Ierusalim. După dinastia Hasmoneilor urmează pentru o mai scurtă
perioadă cea a Antipatrizilor. Reprezentantul acesteia , Irod cel Mare (sau Herodes,
cunoscut în ebraică ca Hordos) a renovat in mod substantial Templul din Ierusalim, a
construit un nou palat regal şi multe alte edificii în capitală şi pe cuprinsul ţării.
În anul 63 î.Hr. Ierusalimul este cucerit de Imperiul Roman. Templul evreiesc şi
simbolurile entităţii statale evreieşti sunt distruse de romani în timpul războiului cu
evreii răsculaţi (Războiul Iudeilor) în anii 68 - 73 d.Hr. Dupa ultime mare răscoală
antiromană a evreilor în anii 132-135 d.Hr. Ierusalimul a fost transformat într-o urbe
romană numită Aelia Capitolina in cinstea împaratului Adrian (Aelius Hadrianus).
Vreme de aproape un mileniu a încetat de a fi capitală a unui stat până la întemeierea
în zonă a regatului cruciat al Ierusalimului în anii 1099 - 1187. Dupa recucerirea lui
de catre musulmani i se ia din nou statutul de capitala vreme de inca apropape un
mileniu.
La sfârşitul secolului al XIX-lea a devenit capitală a sanjakului otoman al
Ierusalimului (Kuds), iar apoi între anii 1917-1948 a fost sediul administraţiei
britanice în Palestina, inclusiv al înalţilor comisari britanici. În urma războiului araboisraelian din 1948-1949 oraşul a fost împărţit în doua zone: una de vest, mai nouă în
cea mai mare parte, - a rămas sub controlul Israelului, iar cea de est, incluzând
oraşul vechi, a intrat în componenţa statului arab al Iordaniei cu capitala la Amman.
In decembrie 1949 Ierusalimul, respectiv partea lui de vest , a fost proclamat de David
Ben Gurion capitală a noului stat evreiesc Israel.În anul 1952 un extremist arab local
(arab palestinean) l-a asasinat în Moscheea al Aksa din Ierusalim pe regele Iordaniei,
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Abdallah I. In iunie 1967, în cursul Războiului de Şase Zile armata israeliană a ocupat
partea de est a oraşului, inclusiv oraşul vechi, realizând reunificarea teritorială a
localităţii.
La 30 iulie1981 Ierusalimul de acum întregit a fost proclamat de Knesset drept
capitala Israelului. Însă în ultimele decenii mişcarea naţională arabă palestineană
reprezentată de Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei , şi după 1994 Autoritatea
Palestineană revendică şi ea Ierusalimul,
cel puţin partea lui de est, drept capitală
a statului arab palestinean viitor.
Revendicările religioase şi politice arabe
în Ierusalim sunt susţinute de Liga
Arabă
şi de Conferinţele statelor
islamice care au numit un Comitet al
Ierusalimului
prezidat
de
regele
Marocului.
În prezent oraşul are o populaţie
de 750.000 de locuitori; aglomerarea
urbană
totalizează
aproximativ
1.088.000 de locuitori. Ierusalimul este
un oraş eterogen, în care sunt
reprezentate
grupuri
dintr-o
vastă
diversitate religioasă, naţională şi socioeconomică. Aşa-numita "cetate veche" (sau
„oraşul vechi”) este împărţită după o
tradiţie seculară în patru zone: „iudaică”,
„creştină”, „armeană” (armenii fiind, de fapt
şi ei creştini) şi musulmană. Astăzi
majoritatea populaţiei în cartierele creştin,
armean şi musulman din oraşul vechi este
de fapt arabă musulmană. La fel şi
populaţia părţii de est a muncipiului. În
partea de vest a capitalei şi în cartierul
evreiesc din Oraşul Vechi populaţia este
formată din evrei.
Itinerarul
„Autorul” şi totodată
responsabilul, inclusiv cu partea logistică, a
fost bineînţeles Ozi. Oricum tot ce trebuia
văzut, fiind în acelaşi timp posibil să fie
văzut, a fost văzut. „ Á vol d’ oiseau”,
traseul parcurs a fost între 23 sept.- 1 oct., a fost următorul : Mamilla, Bisericile
Sfântului Mormân, Bazarul, Biserica Tuturor Naţiunilor, Grădina Gheţiman, Muntele
Măslinilor, hotelul „7 Arcuri”,Universitatea
Americană, Biserica Sfântului Ioan
Botezătorul, Biserica Sfintei Vizite, vizită la sit-ul arheologic de la Zidul Templului,
vizită la Primăria municipiului Ierusalim, Piaţa municipală, Cartiere rezidenţiale din
estul oraşului, locaţia Knesset-ului, Centrul administrativ, strada pietonală din
centrul actual al oraşului, micro-cartierul artiştilor, hotelul „King David”, YMCA.
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Începem cu Mamilla.
Cea mai importantă şi
spectaculoasă
arteră
comercială a Ierusalimului,
are o istorie relativ recentă.
Locaţie de tradiţie , dedicată
din vechime activităţilor
comerciale şi divertisment
ale locuitorilor oraşului,
istoria
Mamillei
începe
totuşi spre sfârşitul sec. 19,
ca
un
cartier
pentru
negustori şi artizani, iniţial
conceput ca o extensie a
pieţei arabe în lungul
zidului oraşului vechi, iar
apoi ca un cartier de
locuinţe pentru comercianţii şi rezidenţii – arabi şi israelieni - care nu mai pot să se
stabilească în interiorul zidului, datorită supraaglomeraţiei. Autorităţile otomane şi
britanice care s-au succedat la administrarea oraşului îşi aduc aportul la dezvoltarea
urbanismului local, în mod deosebit britanicii, care adoptă o concepţie raţională de
planificare şi dezvoltare a infrastructurilor, respectînd totodată tradiţiile culturale şi
moştenirea istorică pe care le aplică la construcţia oraşului modern.
În 1948, războiul arabo-israelian transformă locul într-o zonă de conflict militar.
După armistiţiul din 1949, trei sferturi din partea vestică a Mamillei revin
israelienilor, iar estul devine o no-man-land, acoperită de sârmă ghimpată şi obstacole
din beton ale celor două părţi beligerante.
Reabilitarea urbanistică a zonei începe tîrziu, după războiul de 6 zile din 1967 şi
nenumărate
controverse
privind
destinaţia şi proiectul arhitectural al
viitoarei esplanade. În sfârşit, la 28 mai
2007 sunt inaugurate două dintre cele
mai reprezentative
obiecte
:
un mall şi
600 m de
arteră pietonală de
promenadă
Întregul
ansamblu
este finalizat aproape un an mai târziu. Astăzi în Mamilla funcţionează două mall-uri considerate ca
destinaţii de lux în stil american, (Los Angeles’ Rodeo Drive sau The Grove),
numeroase spaţii comerciale două hoteluri de 5 stele cu 207 camere, David’s Village,
ansamblu de apartamente de lux şi alte numeroase facilităţi oferite amatorilor.
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Plecăm către Biserica Sfîntului Mormânt dimineaţa pe la 9.30. Datorită amplasamentului local, accesul este mai favorabil prin Mamilla. „Părăsim” maşina la nivelul 4
al parcării subterane (pe 5 niveluri) şi urcăm pe esplanadă. Impresia este şocantă.
Totul este modern, strălucitor şi....luxos. Ne îndreptăm către poarta JAFFA , (intrarea
în Oraşul Vechi )privind cu
nesaţ vitrinele magazinelor şi
ansamblul urbanistic inedit.
Intr-adevăr imaginile nu ne
sunt deloc familiare. De obicei
clădirile, faţadele,aliniamentul
stradal şi carosabilul, stilul
arhitectural,
dincolo
de
specificul local, îţi transmit un
mesaj care se adresează unor
forme
cunoscute,
deja
văzute.Aici, nu. Şi nici nu-ţi
dai
seama
ce
se
petrece.Realizezi treaba asta
mai târziu, prin raţionament
.Începi prin a realiza că nu
vezi nici-o cărămidă sau
elemente decorative pe faţade.
Totul este în piatră. Plăci de
piatră prelucrate....cu dalta ! După câteva sute de metri observăm o construcţie veche,
masivă, de forma unui turn pătrat, construit din bocuri masive de piatră. Apare şi
zidul de incintă al vechiului oraş. Te lămureşti repede că sunt milenare. Turnul
adăposteşte una dintre cele şapte porţi ale oraşului vechi. Poarta JAFFA. Trecem prin
poartă şi...peisajul urban se schimbă radical : pătrundem într-o piaţă cu paviment din
piatră şlefuită şi conturată cu clădiri vechi, de mică înălţime. Clădirile adăpostesc o
multitudine de activităţi diverse, de la mici magazine şi localuri de tip cafenea sau
restaurante până la birouri de turism sau de schimb valutar. Toată lumea se agită,
taxiurile arabilor –
de predilectie Mercedesuri de culoare albă – sunt parcă
omniprezente. Este uimitoare dexteritatea şoferilor care apar şi dispar din şi spre
străduţe adiacente, pe care nici nu le observi. În sfârşit, ne îndreptăm către una dintre
ieşiri, o străbatem şi ne trezim în plin ....Bazar ! Un culoar de 3-3,5 m lăţime printre
două şiruri de magazine mici, cu marfa expusă pe suporturi etajate, în vitrine sau,
direct pe paviment. Străduţa coboară in trepte prevăzute cu mici rampe pentru a
permite obiectelor pe roţi să urce sau să coboare. Din când în când apar intersecţii cu
alte străduţe tot atât de mici, absolut asemănătoare. La un moment dat, o luăm la
stânga, parcurgem probabil vreo două sute de metri şi ajungem în „careul” pe a cărei
latură se află intrarea în Biserica Sfâtului Mormânt .Ţintă obligatorie a oricărui
„cruciat” modern, fie el turist sau creştin. Stilul edilitar este, fără nici o umbră de
îndoială, un amestec între cel normand şi cel arab. Oraşul sfânt, reprezintă un pol al
diferitelor confesiuni religioase, loc sacru al conştiinţei civile şi religioase a umanităţii.
Insaşi istoria sa milenară este o mărturie a faptului că disensiunile etnice, rasiale sau
religioase nu au reuşit să impieteze asupra perenităţii sale. Locul pe care se află acum
biserica a fost , în vechime, sediul execuţiilor capitale şi din acest motiv, se află în
afara centurii de fortificaşii ale oraşului. Golgota, denumirea derivată din limba
aramaică : gulgoleth trimite la „ţeastă sau căpăţână, acesta fiind aspectul sugerat de
forma colinei. Legenda spune că aic ar fi fost îngropat capul lui Adam....Pe colina unde
se afla mormântul lui Hristos, în anul 135 d.Hr., Împăratul Adrian a construit
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Forumul şi Capitoliul Aelia Capitolina, consacrat cultului lui Jupiter, Junonei şi lui
Venus. Mormântul lui Hristos şi crucea folosită la răstignirea sa,au fost descoperite în
325, urmare a săpăturilor ordonate de Elena, mama lui Constantin cel Mare. Prima
bazilică a lui Constantin, terminată în 335,a lăsat intactă stînca Golgotei.- unde a fost
aşezată o cruce şi un altar, acoperite cu o construcţie de mari dimensiuni, cu cinci
naosuri şi criptă, denumită Anastasis (Înviere). Distrusă de persani în 614,
reconstruită şi din nou distrusă de califul El Hakem, este reconstruită şi mărită de
cruciaţi la sfâşitul sec. XI.
După distrugerea de către un incendiu, este restaurată de greco-ortodocşi. În prezent,
Sfîntul Mormânt este împărţit între comunităţile romano-catolică, greco-ortodoxă,
armeană, coptă, siriană şi etiopiană.

Retur la prima pagină
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Note de călătorie

COLEGI „SHOWMAN”(i)
RADU STOIAN
Constatarea aceasta am facut-o de mai multi ani. Cu ocazia intalnirii lunare din
septembrie 2008, care a avut loc in zilele de 19 ÷ 21.09. a.c., remarca cu colegii
spirituali, generatori de veselie sau asa cum spun americanii – showman, a iesit si mai
pregnant in evidenta. Inainte de a scrie cate ceva despre colegi, trebuie sa-mi fac o
datorie de suflet si sa evidentiez organizarea excelenta a evenimentului.Noul
presedinte al mecanicilor’61, Nelu Calipso, a dovedit incaodata maiestria si calitatile
lui de manager. Presedintele a mobilizat un colectiv, care s-a ocupat in cele mai mici
detalii de deplasarea si petrecerea celor trei zile pe meleaguri gorjene. Prezenta lui
Soso Simescu, localnic si unul din oamenii cei mai respectati din municipiul Targu
Jiu, a constituit cheia succesului celor trei zile minunate petrecute in Gorj. Din
colectivul de organizare, ales de Nelu Calipso cu multa discretie, a mai facut parte
neobositul Adrian Popa si ca deobicei fetele Rodica Nicolescu si Nina Olaru.
BRAVO domnule Calipso (ca sa o parafrazez pe Ani Vanca ) ! Va urez sa
recidivati cat mai des cu asemenea intalniri (in tara sau in strainatate).
Soso a stabilit cazarea si mesele principale intr-o pensiune cu restaurant din comuna
Arcani, la Nea Marcel (fost luptator de performanta la categoria grea ). Autoritatea lui
Soso si talentul lui de negociator a condus la intelegerea cu patronul ca distractia
pentru cele trei zile sa coste 200 lei, la care s-au adaugat 40 lei deplasarile cu
autocarul in zonele pitoresti din judetul Gorj. Parerea subsemnatului este ca suma
platita de fiecare dintre noi de 240 Roni este ridicol de mica fata de ceeace ne-a oferit
Soso, impreuna cu gazdele noastre, timp de trei zile.
Vineri 19.09 a.c. dupa ce am vizitat Hobita si casa memoriala a geniului sculpturii
romanesti Constantin Brancusi, am revenit in Arcani si am trecut la o degustare cu
tuica adusa de Soso. Ne-am facut incalzirea ca niste sportivi profesionisti si la ora
18.30 am fost invitati de gazde la masa.Masa pantagruelica, stropita cu vinuri
excelente, a continuat pana spre miezul noptii.
Soso, la masa din prima seara, ne-a mai facut o surpriza. A angajat o orchestra de
muzica populara in componenta careia erau doua soliste. Colegii s-au deslantuit la
joc, iar cand orchestra facea pauze audierea unor bancuri spuse la un pahar de vin
starnea hohote de ras.
Eu am avut o controversa cu prietena mea Gabriela despre solista principala. Gabi
sustinea ca solista are cantecele inregistrate, iar eu o combateam argumentand ca ea
canta live. Ca sa fie mai convingatoare, Gabi mi-a sugerat sa-l intreb pe Nelu Calipso
despre modul cum canta solista. Acesta a argumentat ferm ca la asemenea petreceri si
in general in mediul rural cantaretii interpreteaza melodiile live. In situatia in care ar
incerca sa triseze nu ar mai primi angajamente. Si ca sa fie mai convingator, Nelu
Calipso s-a dus la orchestra si a rugat solista sa vina sa cante langa Gabriela. Solista
s-a conformat si spre deliciul asistentei si mirarea Gabrielei a cantat aproape de
urechea ei mai multe melodii. In pauza Gabriela m-a privit cu repros si a spus : “M-ai
bagat in rahat ! “Dupa acest eveniment Gabi s-a recules un moment si ne-a spus
bancul cu soricelul si pisica: „Un soricel urmarit de o pisica, ca sa se salveze, vede o
balega si se ascunde in ea. La vedere a ramas codita soricelului. Pisica a observat
codita, a insfacat soricelul si l-a mancat”.
Morala : nu toti care intra in rahat au parte de salvare.
Mirel Vanca a facut completarea : sunt cazuri cand cei care te introduc in rahat nu-ti
vor raul, iar in unele situatii, cei care te scot din rahat sunt salvatorii nostri (in
contradictie cu morala care se desprinde din bancul spus de Gabi).
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Momentele de veselie si de voie buna s-au amplificat cand colegii au inceput sa iasa la
joc. La indemnul lui Mirel Vanca, s-au prins in hora Nelu Calipso cu Coca, energicul
Soso, dupa care au prins curaj si au intrat in joc si Nina Olaru, Gabriela Struminger,
Emilia Mihalcescu, Adrian Popa, Ionel Stanescu si Costel Marin.
Veselia si entuziasmul tuturor petrecaretilor s-a ridicat la cote rar intalnite, cu ocazia
intalnirilor mecanicilor’61.Bancurile spuse de Nelu Calipso, Soso, Adrian Popa,
Gabriela au venit in cascade. Nelu Calipso ne-a relatat mai multe snoave si bancuri.
Incerc sa reproduc unul dintre ele.
„Doi prieteni discutau cum sa procedeze sa scape de pacate. Concluzia discutiilor a fost
sa mearga la un popa sa se confeseze. Parintele l-a intrebat daca este violent, daca
injura si daca spune minciuni. Raspunsul a fost ca uneori mai greseste in acest sens.
Parintele l-a chestionat si in privinta relatiilor cu femeile deocheate din localitate. L-a
intrebat daca merge la Marioara de pe strada Iancului si daca o frecventeaza pe Zisi din
centru sau daca se duce la Cati de pe strada Oituz. Cei doi prieteni s-au revazut, iar cel
care a fost la popa i-a spus incantat amicului sau ca a aflat niste adrese ale unor femei
la care va merge in viitor”.
Farmecul si subtilitatile lui Calipso cand se lanseaza si spune bancuri este dificil de
reprodus si de redat pe hartie, ca atare originalul este greu de imitat.
Gabriela ne-a spus un alt banc :
„Un cetatean de varsta mijlocie, care dorea sa slabeasca, s-a dus la doctor si l-a intrebat
ce sa faca pentru a slabi. Doctorul i-a recomandat sa mearga saptamanal la o sala din
cartierul pacientului. La ora recomandata de doctor individul intra in sala. Dupa cateva
minute de asteptare de dupa o perdea apare o tipa blonda, frumoasa care ii spune ca
daca o prinde poate fi a lui. La sedinta urmatoare, figura se repeta si apare de dupa
perdea o roscata cu o silueta perfecta, care ii spune acelasi lucru. Tipul nerabdator vine
la sala pentru sedinta a treia. Dupa un timp de asteptare iese de dupa perdea un tip
muschiulos si fioros, care ii spune ca daca il va prinde il va regula.
Incontestabil, motorul zilelor petrecute in Gorj a fost Soso. Bancurile, picanteriile si
spontaneitate lui au starnit permanent hohote de ras, iar veselia grupului a atins
limite greu de imaginat. Nina Olaru la un moment dat si-a scos ochelarii, batista din
poseta si si-a sters lacrimile. Fenomenul de lacrimare abundenta l-am simtit si eu.
Soso la un moment dat, cand mergeam cu autocarul in defileul Jiului a lansat o
discutie despre epigramele avocatului si scriitorului Pastorel Teodoreanu. Subiectul a
avut priza la colegi, care s-au lansat in discutie, iar unii dintre ei ne-au recitat mai
multe epigrame. Cu aceasta ocazie au iesit la rampa in afara lui Soso si Ionel
Stanescu si Adrian Popa. Atmosfera a devenit fulminanta cand Soso, ajutat de Ionel
Stanescu a recitat epigrama dedicata de Pastorel Teodoreanu poetei Veronica
Porumbacu.
Veronica Porumbacu a primit Premiul de Stat pentru merite deosebite in domeniul
literar. Asa cum va amintiti, Veronica Porumbacu a omagiat in scrierile ei regimul
obedient instaurat de puterea comunista. Acest lucru nu i l-a putut ierta Pastorel
Teodoreanu, care cu ocazia decernarii Premiului de Stat a facut o epigrama plina de
umor si bascalie la adresa ei.
Pentru a nu-l nedreptati pe Soso, in intentia mea de a scrie cateva din bancurile spuse
de el, am vorbit cu el la telefon si l-am rugat sa-mi reaminteasca cateva. Soso, cu
umorul lui inegalabil, mi-a raspuns la telefon: “Nene, la ora asta nu am umblat la sticla
de tuica (era ora 12.40), dupa ce servesc doua trei paharele sper sa-mi vina inspiratia”.
A motivat glumele lui ca fiind spuse in contextul unor discutii si ca in general nu are
ambitia sa le memoreze. Daca redactorul sef al foii de suflet a retinut din bancurile
sau epigramele spuse de Soso, il rog, pentru amuzamentul celor care nu au fost in
anturajul nostru, sa le publice.
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Ne-am despartit Duminica 21 septembrie a.c. cu parere de rau ca timpul a trecut asa
de repede.Am plecat impreuna cu Gabriela la Targu Jiu si am vizitat parcul de pe
malul raului Jiu, unde Constantin Brancusi a lasat pentru posteritate o parte din
operele lui concepute si realizate in anii 1938, 1939 – Poarta sarutului, masa tacerii.
Din Targu Jiu am mers agale cu masina spre municipiul Ramnicu Valcea. Dupa
aproximativ 30 km. am virat masina la stanga in directia Baia de Fier. Baia de Fier
este o comuna din Gorj situata la poalele muntilor Parang, in zona in care Carpatii
meridionali, respectiv muntii Parang, continua cu muntii Capatanii.
In apropierea localitatii Baia de Fier am vizitat manastirea Polovraci, a carei piatra de
temelie a fost pusa de voievodul Radu cel Mare in 1504. Cheile Oltetului cu pestera
Polovraci este un alt punct de atractie din aceasta zona de un pitoresc aparte.
Din cheile Oltetului am revenit in Baia de Fier, de unde dupa aproximativ 3 km am
ajuns la motelul Pestera Muierilor si renumita pestera cu acelasi nume. Langa motel
se afla in constructie un hotel de 3 stele, care va fi gata in 2009. Din lipsa de timp nu
am vizitat pestera.
Am continuat drumul spre Ramnicu Valcea pe o sosea cu asfalt bun si deloc
aglomerata. Am trecut prin orasul Horezu, un oras frumos cu 15 000 locuitori, in care
sunt mesteri vestiti in realizarea obiectelor de ceramica - vestita ceramica de Horezu.
De la Horezu, dupa 2 km de rulat pe DN Targu Jiu – Ramnicu Valcea, am virat la
stanga pentru a vizita manastirea Hurezu.
Manastirea Hurezu, ctitoria domnitorului Constantin Brancoveanu a fost construita in
anul 1698. La aceasta manstire au fost facute ample lucrari de restaurare, iar in
prezent arata exceptional, fata de anul 1970, cand eu am vizitat-o prima data. Pentru
cei cu dare de mana, la manastire exista un numar limitat de locuri de cazare.
De la Hurezu am continuat drumul spre Ramnicu Valcea si in apropierea localitatii
Costesti am virat la stanga si dupa 10 km parcursi pe o sosea buna am parcat masina
pentru a vizita manastire Bistrita.
Manastirea Bistrita a fost opera fratilor Craiovescu, doi boieri olteni bogati, fratele mai
mare fost ban al Olteniei. In locul unde a fost construita manastirea Bistrita se afla o
manastire din lemn.
Unul din fratii Craiovescu s-a calugarit la batranete si a purtat numele de Pahomie.Pe
soseaua care leaga Ramnicu Valcea de statiunea balneo-climaterica Olanesti, foarte
aproape de muntii Capatanii, calugarul Pahomie a construit un schit care-i poarta
numele. Recomand celor indragostiti de natura, in drumul lor spre Olanesti, inainte
cu aproximativ 12 km de statiune, sa se abata din sosea la stanga, tinand cont de
marcaj, pentru a vizita doua schituri Iezer si Pahomie. Drumul la aceste schituri este
drum forestier, bine intretinut cu exceptia ultimei portiuni de cca. 4,5 km pe care o
recomand sa o parcurgeti pe jos pentru a ajunge la schitul Pahomie.
In apropierea manastirii Bistrita sunt cheile cu acelasi nume, care merita parcurse cu
piciorul, asa cum am procedat si noi, grupul de mecanici’61 cu nevestele si prietenele,
in cheile Sohodolului.
De la manastirea Bistrita se poate urca 3 km pentru a vizita manastira Arnota.
Drumul la manastirea Arnota este plin de gropi, greu accesibil pentru masini mici. Pe
acest drum circula autobasculante de tonaj mare, care transporta material de
constructii exploatat dintr-o cariera aflata la 1 km de manastirea Arnota.
Dupa amiaza tarziu am ajuns la Moli Caragea in Ramnicu Valcea. Moli, in nota ei de
ospitalitate pe care o cunoastem de ani de zile, ne-a invitat la masa si ne-a poftit sa
inoptam la ea. Gabi a acceptat cu placere invitatia, iar discutiile ei cu Moli au fost
interminabile ( eu am fost mai mult spectator sau plecat in gradina sa admir florile si
legumele neculese). Moli are un exemplar de dog german foarte frumos, cu care sunt
bun prieten.
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Luni dimineata, dupa ce Moli ne-a servit micul dejun, am plecat in directia Dragasani,
pentru a vizita manastirea dintr-un lemn si Surpatele.
Manstirea dintr-un lemn este ctitoria voievodului Matei Basarab din anul 1630. In
manastirea construita din piatra, ne-am rugat la icoana Sfintei Maria, icoana
facatoare de minuni. Manastirea dintr-un lemn, amplasata la 50 m mai sus, langa
padure, a fost construita de un cioban, care a gasit in scorbura unui copac un mesaj
divin. Pentru realizarea ei, el a folosit lemnul unui singur stejar secular. In apropierea
manastirii dintr-un lemn mai sunt cativa stejari a caror varsta depaseste 400 ani.
Dealurile si padurile, care inconjoara cele doua lacasuri de cult, fac ca aceste locuri sa
le indragim si sa dorim sa le revedem pentru a le admira.
Am mers in continuare 5 km pentru a vizita manastirea Surpatele. Interiorul
manastirii nu l-am vizitat deoarece biserica era inchisa. Legendele ramase in istorie si
popor despre Iancu Jianu si sora lui Tincuta sau Tudor Vladimirescu fac ca aceste
locuri sa invie vremuri de glorie si onoare.
Sora lui Iancu Jianu, in noaptea premergatoare nuntii cu Tudor Vladimirescu a fost
necinstita de un boier turc. Iancu Jianu s-a razbunat omorandu-l pe boier. Legenda
spune ca Tincuta dezonorata si indoliata s-a retras pentru tot restul vietii la
manastirea Surpatele.
Ne-am intors la Ramnicu Valcea prin statiunea Govora.
In statiunea Govora am vizitat pavilionul vechi pentru tratamente si izvoarele.
Pavilionul se afla intr-un parc realizat in anul 1505 dupa proiectele unui arhitect
francez. Parcul din statiunea Govora este amenajat frumos, cu alei bine intretinute cu
multe flori si arbori seculari. In partea nordica a parcului se afla hotelul Palace
construit in stilul nouveau art in 1914. Ce pacat ca acest hotel frumos a ajuns intr-o
stare avansata de degradare !
La Ramnicu Valcea ne-am luat ramas bun de la Moli Caragea si am rugat-o sa aiba
grija de picioarele ei, ca sa poata veni in Florida sa ne viziteze.
Seara am ajuns la Bucuresti extrem de multumiti de voiajul facut in Oltenia.
CÂTEVA POZE

Şoşo cu plosca de ţuică veche ! Un cuplu
interesant!Cei de aici sunt primii sosiţi.

RADU GRUIA

Şi următorii. Restul au ajuns un pic mai
târziu !
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Casa de la Hobiţa

La tabăra de sculptură de la
Hobiţa. Tot felul de pietroaie !

Seara cu lăutari. Atitudini
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.....veritas !
este ce fel de
adevăr zboară
!

Mai sunt şi unii care observă
ce şi cum ! Şoşo şi Gabriela
Struminger. Care nu seamănă de
loc cu un „Marines” !

Mirel a uitat de „Raliu” ! Iar
Spicika, plimbă limba’n gură !

Uite-aşa a cântat toată seara !
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La muzeul arhitecturii populare gorjene

Dan se odihneşte cu un ochi, iar cu
celălalt ....ocheşte sticloanţa cu vin !

La muzeul arhitecturii populare gorjene

Zurbagii de profesie ! Şi ce mai
sgomote ştiu să scoată !

Retur la prima pagină
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Note de călătorie

RALIUL BUCUREŞTI- ARCANI
MIREL VANCA
Am călătorit, cu prilejul întâlnirii noastre din Gorj, pe ruta Bucureşti-Arcani şi
retur, cu maşina lui Radu Gruia, eu şi Marin Constantin, colegul nostru, avându-l la
volan pe proprietar. Ani n-a vrut să vină cu noi de teama accidentelor de circulaţie şi
de teama timpului nefavorabil. Nu m-a lăsat să merg cu maşina mea, din cauza
aceloraşi temeri. Eu nu sunt, nici pe departe, un şofer atât de bun ca Radu, motiv
pentru care conduc mai încet şi mai prudent. Poate şi de aceea, maniera sportivă de a
conduce a lui Radu, mi-a provocat frisoane, pe tot parcursul călătoriei. Mi-am propus
să descriu, în primul rând pentru Radu şi abia în al doilea rând pentru voi, cum a
decurs această călătorie. A fost un adevărat raliu, cu accelerările, frânările şi
scrâşnetul de roţi, de rigoare! S-ar putea să-l supăr pe Radu şi să-mi refuze publicarea
articolului. Dacă va face aşa, înseamnă că nu are nici simţul umorului şi nu înţelege
nici rolul unei critici „tovărăşeşti”.
Maşina lui Radu este un Logan, cu următoarele caracteristici motor:
- 1600 c.c.
- multi points injection
- 16 valve
- 105 C.P.
- 5750 rot./min.
- 148 Nm la 3750 rot/min.
- 100 Km/h în 10,2 sec.
- 7,1 l/100 Km.
Pentru cei are nu sunt şoferi şi pentru cei din afara ţării, precizez şi vitezele de
deplasare legale pentru autoturisme:
- 50 km/h în localităţi;
- 90 Km/h în afara localităţilor;
- 130 Km/h pe autostradă.
Până la ieşirea din Bucureşti, ne-am târât cum am putut prin capitala ţării,
blagoslovind pe edilii Bucureşteni şi pe participanţii obraznici din trafic, pe aşa zişi
„bizoni” (aşa li se zice în Ardeal). Startul tehnic s-a dat la intrarea pe autostrada
Bucureşti-Piteşti: pilotul nostru a apăsat pedala de acceleraţie până la fund, manevră
însoţită de-o ambalare puternică a motorului şi o accelerare brutală a autoturismului.
Inerţia ne-a lipit pe toţi ocupanţii maşini de spătarele scaunelor. În câteva secunde
maşina a atins 160 Km/h. Pilotul a schimbat repede viteza III-a cu a IV-a, a IV-a cu a
V-a . Am încercat aceleaşi senzaţii ca la o decolare cu avionul de pe un aeroport. Din
fericire n-am decolat! În scurt timp am ajuns din urmă o „Zambilică” (expresia este a
lui Şoşo pentru Dacia lui, 1300) care se chinuia să depăşească un TIR. Pilotul se vede
nevoit să încetinească
- Dă-te în m..... la o parte!, o apostrofează pilotul, claxonându-o enervat. De ce nu
stai pe banda ta? Nu vezi că abia te târâi?
Bine înţeles, am auzit doar noi, cei din maşină, aceste gingaşe îndemnuri. Şoferul
Zambilicăi, pus puternic sub presiune, se chinuieşte şi reuşeşte, în cele din urmă, să
depăşească TIR-ul. Urmează o nouă accelerare brutală, maşina atinge din nou 160
Km/h, banda e liberă cât vedem cu ochii, alergăm într-o veselie, şi depăşim o mulţime
de „trotinete” (expresia pilotului) care rulau cuminţi pe banda din dreapta. La un
moment dat, din spate, simţim în ceafă răsuflarea unui 4x4. S-a apropiat
ameninţător, gata să ne ia în coarne. Nu puteam trece pe banda din dreapta , pentru
că, tocmai depăşeam un convoi de vehicule lungi şi grele.

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

29

- Ce vrei mă boule, i se adresează pilotul , nu vezi că dreapta-i ocupată?
Reuşim să depăşim convoiul şi ne retragem umiliţi pe banda din dreapta, dar
revenim repede pe cea de lângă centrul şoselei. Şi pentru ca figura să nu se repete,
pilotul apasă şi mai mult pe acceleraţie şi, în curând, rulăm cu 180 Km/h. Motorul
zbârnăie la peste 5000 rot./min, Ca să evite atingerea parapetului metalic care
desparte cele două sensuri de circulaţie, pilotul conduce foarte aproape de linia care
desparte cele două benzi în sensul nostru de mers. Când nu avem pe nimeni pe banda
din dreapta, chiar încalecă această linie. Trecem foarte aproape de vehiculele din
dreapta noastră. Îmi este frică că le-am putea acroşa.
- Nu-ţi fă griji, mă linişteşte acesta. Mi-ar plăcea să am un motor mai puternic să
nu trebuiască să mă plimb de pe o bandă pe alta.
Închid ochii şi mi-l închipui pe Radu la bordul unei maşini de formula 1. Mă sperii
şi mă trezesc repede. Îndrăznesc să-i spun:
- Mergi prea tare. Mă bucur că nu este şi Ani cu noi. Te-ar certa tot timpul pentru
că mergi prea tare şi, în ultimă instanţă, te-ar soma să opreşti ca să se dea jos,
dispusă să-şi continue drumul c-o „trotinetă” care circulă cuminte pe banda din
dreapta.
- Acelaşi lucru l-ar face şi Ileana, îmi răspunde el. Dar, pentru că, acum nu e nici
una nici alta cu noi, nu văd de ce n-am alerga în voie! În Occident se rulează curent
cu astfel de viteze şi chiar mai mari. Şi cei care ne depăşesc, au viteze mai mari decât
noi.
Avea dreptate. Am călătorit şi eu în Occident, am mers şi eu pe autostrăzile de
acolo în maşinile pricopsite ale unor localnici, care rulau cu viteze ameţitoare, dar nam încercat nici un sentiment de frică. De ce? Probabil, pentru că, maşinile lor sunt
mai grele, se lipesc mai bine de carosabil, iar carosabilul lor este fără onduleurile celui
de la noi. În ce priveşte maşinile care ne depăşeau, erau, categoric, mai bune decât a
noastră, iar la volanul lor se aflau, neîndoielnic, nişte temerari (ca să nu zic nişte
iresponsabili).
Cât timp am fost pe autostradă, Radu a continuat să conducă de aceiaşi manieră,
iar adrenalina a continuat să curgă în valuri. De la Bascov încolo, s-a schimbat
calimera: nu mai era autostradă, era doar o bandă pe sens, treceam prin localităţi, au
început să apară căruţele şi trecerile de pietoni. Alte probleme, alt stil de-a conduce.
Radu era preocupat, tot timpul, să depăşească şi unde putea, rula cu 80-100 Km/h.
Depăşea, în veselie, liniile continui, făcea abstracţie de limitările de viteză sau
interdicţiile de depăşire.
- Ce mama dracului, vin atâtea maşini din sens invers! exclama el, exasperat, de
câte ori acestea îl împiedecau să depăşească. Unde mama dracului se duc?
Când considera că maşina care venea din sens invers era destul de departe, se
angaja imediat în depăşire. Dacă aceasta se apropia ameninţător, trecea imediat într-o
viteză inferioară, fără să frâneze. Urma o ambalare puternică a motorului şi un
demaraj care ne apăsa, de fiecare dată, în spătarele scaunelor, după care vira brusc şi
trecea pe partea dreaptă a şoselei, imediat în faţa vehiculului ce circula pe acea parte.
Am evitat ciocnirea* cu maşina care venea din faţă şi am răsuflat uşuraţi. Dacă
aceiaşi manevră o făcea un altul, care venea din spate şi-i intra de aceiaşi manieră în
faţă, urma ceva de genul:
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- Dobitocule! De ce te angajezi într-o
depăşire dacă vezi că nu ai suficient spaţiu s-o
efectuezi? şi nu uita să-l claxoneze. Exasperat
de căruţele care-i apăreau în faţă şi pe care
dacă nu putea să le depăşească se vedea
obligat „s-o bage” în a doua, răbufnea din nou:
- De ce dracu nu li se interzice ăstora să
circule pe şosele? Numai la noi vezi aşa ceva!
De câteva ori s-a angajat în depăşiri la vârf
Deduleşti. Un popas unde nu auzi
sirenele, dar miroşi grătarele!
de pantă şi a evitat , în ultimă instanţă,
coliziunea cu maşina ce venea din sens invers.
- Nu te mai grăbi Radule, avem timp suficient. Ce se întâmpla dacă nu-l putea-i
evita pe ăsta?
- Cum să nu-l evit?! Ia uită-te, scrie pe fruntea mea, prost sau nepriceput?
Mă uitat atent la fruntea lui: nu scria nimic.
Nu scria nici „prost” şi nici „nepriceput”, dar
nici „prudent” nu scria.
Apare Dealul Negru, cu suişuri, coborâşuri
şi multe serpentine. Apar şi probleme noi:
depăşirea la deal a TIR-urilor, care aici îşi
încetinesc mult mersul, coborârea pantelor
abrupte şi „gestionarea curbelor” (expresia este
a lui Radu) . Prima dintre probleme este
Quakerul, cu setea ostoită, gânsoluţionată de faptul că peste tot la urcare sunt
deşte la „decolările” care urmează!
două benzi pe sens; rezolvarea celei de-a doua
probleme o constituie, în mod normal, frâna de
motor, dar, Răducu prefera să meargă tare şi să folosească frâna de picior. În ce
priveşte gestionarea curbelor, Radu este credincios principiului că trebuie să
urmăreşti conturul interior al curbelor, fapt ce nu se prea potrivea cu viteza mare cu
care intra el în curbe.
În sfârşit, ajungem la Deduleşti. Cei care circulă pe acest traseu ştiu că
Deduleştiul este un popas obligatoriu pentru mici. Aici se servesc cei mai mari şi mai
delicioşi mici. Am făcut şi noi popas aici, ne-am mai tras sufletul şi în afară de mici,
pasagerii am „ras” şi câte o bere.
Drumul până la Arcani a continuat de aceiaşi manieră. Am fost primul echipaj
bucureştean care a ajuns aici, primul pe care Şoşo l-a întâmpinat cu plosca cu ţuica
de 30 de ani. Cu alte cuvinte, am câştigat raliul. Am ajuns cu bine, întregi şi
nevătămaţi. Meritul este al lui Radu!
Drumul la întoarcere, mai lung, ca toate drumurile de întoarcere, a decurs, în linii
mari, la fel şi am ajuns întregi, dar puţin zdruncinaţi şi la Bucureşti. Mulţumim
Radule! Eşti un şofer mare, dar cam imprudent!
Nota „pilotului” Uite-aşa poţi deveni un performer insolit : scrii o revistă în care
te’ njură copios ....un prieten ! Vă asigur că nu-i un fleac ! Cu acest prilej am făcut şi o
descoperire : Mirel este un „Quaker” autentic ! Oamenii aceştia au trăit prin sec. XVII,
în Anglia şi America, cunoscuţi pentru puritanismul lor. Li se mai spunea
şi
„tremurătorii” !
* Efect sigur pentru impresionarea cititorului ! Care are şi dânsul nevoie de ceva
adrenalină ca să poată „trăi” scrierea !
Retur la prima pagină
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Povestea unui profet

MOISE SI «CODUL SCRIS»,PIATRA DE TEMELIE A VECHIULUI
TESTAMENT.

EMIL HITZIG
Nu se ştie exact caţi ani au fost evreii in Egipt ca sclavi,probabil 400 de ani. Numai
odată cu apariţia lui Moise ca eliberator, acesta i-a scos din sclavie. Cu toate acestea
in LEGENDA (HAGADA) care este citita din generaţie in generaţie in seara de paste,
numele sau este pomenit doar odată in amintirea exodului din Egipt.

Moise si Exodul din Egipt

Cina cea de taină (1498)—Biserica Sta. Maria delle Grazie, Milan, Italia
Personajele, de la stânga la dreapta :
1. Bartolomeu; 2. Iacob cel Tânăr ; 3. Andrei , fratele lui Petru; 4. Iuda Iscarioteanul;
5. Simon, zis Petru; 6.Ion, fratele lui Iacob cel Bătrân; 7 Iisus Hristos; 8.Toma, zis şi
Toma Necredinciosul; 9 Iacob cel Bătrân, fratele lui Ion ;10. Filip; 11. Matei, zis şi Levi,
fratele lui Iacob; 12. Iuda, numit şi Levi, supranumit Tadeu ;13. Simon Zelotul, zis şi
Cnaanitul.
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Dealtfel cina cea de taina (Il Cenacolo) la care a participat Hristos, a devenit celebra
prin fresca (care de fapt nu-i fresca in sensul tehnic ci a fost o metoda inovativa a lui
d’Vinci soldata cu un eşec care a dus la o deteriorare rapida).
Scena captata de Leonardo d’Vinci, nu a fost altceva decât ceremonia paştelui evreesc*
sărbătorit printr’o cina (The last supper), obicei perpetuat pina azi in casele evreesti de
pretutindeni. Aceasta cina este însoţita de citirea legendei ieşirii din Egipt. Consecinţa
acestei întruniri avea sa dea o turnura uluitoare istoriei umane.
Pictura reprezintă ultima cina impartita de Isus cu apostolii săi înainte de-a fi arestat
si executat. Este momentul specific in care Isus a spus :unul din voi mă v-a
trada.Leonardo prezintă povestea consternării acestei declaraţii asupra celor 12
apostoli ai sai.In fresca, tradatorul este al treilea dela mina dreapta a lui Iisus .
Apostol (grec.: απόστολος/apóstolos; ebraică: şaliah = trimis, sol )
Pictura măsoară 460 × 880 centimetri si a durat trei ani pina la finalizare, in ciuda
patronului sau, ducele Ludovic Sforza.
Interesant este ca i-au trebuit cca.1000 de ani creştinismului pentru a « cuceri »
Europa, pe când comunismul a făcut-o in numai 100 de ani, iar ideologia nazista
numai 12 ani, inclusiv „opera” de eliminare a celor doua precedente si odată cu ele a
zeci de milioane de paminteni.A fost o încercare de a readuce civilizaţia umana in era
sclavagista dar cu mijloace de exterminare din sec. XX, inclusiv teoria lui Darwin in
sensul inuman al selecţiei naturale.Credinta in Dumnezeu , in umanism si democraţie
au învins pe cei doi dictatori din sec. XX. Preţul a fost enorm dar instinctul de
conservare a salvat civilizaţia. CE VINE REPEDE SE DUCE REPEDE !
Scena este iluminata de
o
raza
de
lumina
înclinata care traverseaza
masa luminând zidul din
dreapta si reapare in
contrast
cu
peisajul
fugitiv văzut prin cele trei
uşi din fundal.
Pictura este deasemenea
excepţionala prin jocul
de
perspectiva
care
măreşte aria scenei cinei
pina când aceasta se
contopeşte cu peisajul
indepartat.Dealtfel
focarul
liniilor
de
perspectiva se afla pe
capul lui Hristos.
Cei 12 apostoli sunt
aşezaţi in grupuri de trei
si fiecare din ei exprima
prin
gesturi
reacţia
subiectiva la dramaticul
anunţ al lui Hristos:
UNUL DIN VOI MA VA
TRADA!
Ecce Homo ! ( Iată bărbatul !). Caravaggio, 1605
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Leonardo nu l-a izolat pe Iuda la unul din colturile mesei ci l-a asezat printre apostoli,
dar fata sa este umbrita si manifesta nervozitate. In contrast, Ion este calm si
constient de a fi discipolul iubit al lui Hristos.
Petru care este asezat intre ei , simbolizeaza puntea dintre rău si bine.
De aci drumul spre cruce a fost scurt ,trecând prin trădarea unuia din apostolii lui
Cristos care se chema IUDA. Si apoi o reclamaţie către prefectul numit de Roma,
PONTIUS PILATUS. Acesta a fost un dezastru pentru poporul evreu care purta numele
regiunii ocupate de TITUS : IUDEEA CAPTA (Iudeea cucerita ; s-au găsit monezi cu
aceasta imprimare.) Este ca si cum l-ar fi chemat spre exemplu GERMANICUS si astfel
toţi nemţii timp de 2000 de ani ar fi avut soarta evreilor!

Descrierea de Antonio Ciseri a lui Pontius Pilatus, prezentându-l poporului
pe Hristos in suferinţa: Ecce homo!. Pictata in sec. 19.
Dar sa revenim la Moise.
Moise al lui Michelangelo (înalt de 2,54m) este figura centrala la mormântul Papei
Julius II, situat in biserica San Pietro in Vincoli, Roma.
Se vede cum Michelangelo a dat acestui personaj si o vigoare fizica deosebita
Michelangelo a fost atât de incantat de reuşita operei sale incit a lovit statuia la
genunchi si i-a spus: MERGI!
Celebra statuie a lui Michelangelo are si o controversa a interpretării Bibliei,care e
mai puţin cunoscuta. Aceasta mistificare provine dela faptul ca in limba ebraica
acelaşi cuvânt KEREN înseamnă pe deoparte raza de lumina sau de radiaţie iar pe
fata omului
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se numesc BUJORI ,si pe dealta
parte CORN de cerb sau orice alt
cornut! Si in acest sens chiar
COLT ,ca de exemplu colt de
strada sau lovitura de colt adică
corner.
DECI CUVINTUL KEREN IN
EBRAICA ESTE UN OMONIM.
Biblia povesteşte ca atunci când
MOISE a coborât de pe muntele
SINAI cu tablele legii deci
emoţionat sau obosit,fata ii
radia/strălucea de lumina ,adică
raze
de
lumina,
deci
era
inbujorat.Michelangelo
a
ales
CORN dar nu in aspectul
emotiv/figurativ al lui MOISE
adică ia plantat coarne……Sa fie
din cauza ca pe atunci la ROMA
era putini care ştiau ebraica sau
o intenţie nu tocmai sfânta….
Se poate observa ca atât in limba
Italiana/Latina cit si Romana
CORN si KEREN in ebraica suna
aproape ca si in Engleza si
Germana HORN !
Moise reprezintă pentru evrei ceeace reprezintă Hristos pentru creştini.
Cele zece porunci ale lui Moise reprezintă fundamentul pe care s-a ridicat iudaismul.
Dar prima ‘întâlnire’ cu Dumnezeu a fost cea a lui Avraam cca. 2000 i.e.n. si care s-a
încheiat cu un pact cu patriarhul de 75 de ani.
In schimbul respectării poruncilor lui Dumnezeu,Acesta la rândul Sau ii va face pe
urmaşii lui Avraam poporul ales si-i va proteja.
Dealtfel cca. 2000 de ani mai târziu, Pavel avea sa intilneasca viziunea lui Hristos
devenind pentru creştini ceeace Avraam este pentru evrei.
Legământul cu Dumnezeu avea sa fie pecetluit prin porunca ca toţi barbatii poporului
ales sa fie circumcişi in a opta zi dela naştere, iar ceilalţi aveau sa fie circumcişi odată
cu convertirea. Promisiunea era tara sfânta, tara Cnaan.
Au trecut 400 de ani pina ce după procrearea de către Avraam a lui Ithac si Ithac pe
Iacob si Iacob pe cei 12 fii, printre care Iosef, pina când o foamete cumplita i-a
îndreptat spre delta fertila a Egiptului.
IACOB a avut 12 fii cu doua soţii consecutive , RACHEL si LEA si cu doua concubine.
Cei 12 fii aveau sa devina cele 12 triburi ale poporului ISRAEL.
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Avraam sacrificând pe unicul sau fiu, Ithac. REMBRANDT,1635
Dumnezeu convingându-se de credinţa lui Avraam
a trimis îngerul pentru a
împiedica sacrificiul.
Diviziunea tradiţionala a fiilor lui Iacob:
Reuben=Vedeţi! E fiu;Simeon =Asculta; Levi=Ataşatul;Iuda=Dzeu.rasplatit;
Issachar=Salariul meu ; Zebulun=Va locui ; Dan=Judecător ; Naftali =Lupta mea;
Gad =Trupa; Asher=Fericitul; Iosif=Adăugatul (mezinul), Beniamin=Fiul dreptei.
In urma celebrului vis al lui Iacob (scara lui Iacob), in care-l învinge intr’o încăierare
pe îngerul trimis de Dzeu ca test, Dzeu. i-a schimbat numele in ISRAEL (l-a înfruntat
pe Dumnezeu). A fost o noua întâlnire cu Dzeu care a dus la unificarea celor 12
triburi. Instrumentul a fost unul spiritual, ceeace i-a dat poporului ISRAEL puterea
de a supravieţui dealungul mileniilor.
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Scara lui Iacob , lucrarea lui Nathanson L. (absolvent al
Institutului de Arta Plastica N.Grigorescu 1959,din Bucureşti.
(expusa la New –York)
Evreii au intrat in Egipt datorita lui Iosif in sec. 16 i.e.a. pentru a se salva de foamete
si au ieşit din Egipt pentru a se elibera din sclavie si pentru a revenii in tara Cnaan
oferita de Dumnezeu lui Avraam si a trai liberi acolo, de data aceasta conduşi de
Moise in sec. 12 i.ea.
Viata lui Moise este învăluita in mister. In cartea EXODUL din vechiul testament se
spune ca Faraonul a ordonat ca toţi copiii evrei de sex bărbătesc sa fie omoraţi la
naştere,pentru a împiedeca înmulţirea evreilor.
Moise s-a născut in Egipt din părinţi ai tribului Levi si a fost ţinut ascuns câteva luni.
Cu timpul era un pericol de a fi descoperit de Egipteni si atunci părinţii l-au pus
intr’un cos de nuiele etanş si l-au încredinţat apelor Nilului.
Aşa a plutit la vale pina una din fiicele Faraonului venind sa facă baie in Nil, l-a găsit,
l-a adoptat si a fost crescut la palat ca un prinţ egiptean.
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Iosif a fost vândut ca sclav de fraţii săi dar avea sa intre in gratiile Faraonului fiind
numit vicerege si obţinând dela acesta permisiunea ca evreii sa se stabilească in Egipt.

Iosif vîndut de fraţii săi,
Iosif interpretând visul Faraonului.
de Anna Bilińska, 1883.
de Peter von Cornelius
Aci e cazul sa analizam etimologia numelui MOISE.
In limba ebraica « a scoate din apa » se traduce prin MASHA de aci MOSHE,si in
greaca MOSES. Totuşi specialiştii lingvişti susţin ca MOSES este echivalentul egiptean
pentru COPIL. De exemplu RAMSES=Ra-mose,copilul lui Ra.Asa cum Peterson =fiul
lui Petru. La vârsta de treizeci de ani Moise a omorât un paznic Egiptean care bătea
un sclav evreu. Pentru a evita furia Faraonului ,Moise a fugit la est de Sinai la tribul
Medianit ,căsătorindu-se cu fiica preotului ITRO.
Conştient de misiunea sa,Moise s-a întors în Egipt şi după multe ezitări a condus pe
evrei dincolo de Marea Roşie pîna in deşertul Sinai :EXODUL.
În perioada când evreii trăiau ca sclavi in Egipt, faraonul Amenhotep a încercat sa
schimbe religia politeistă într-una monoteistă. Aton,
unul din zeii soarelui la egipteni devenea in
Akhenaten / Amenhotep IV
viziunea lui Amenhotep,zeul suprem.

Statuia lui Akhenaten in stil
Amarna tipic.
Faraon al Egiptului . între anii

Amenhotep şi familia sa adorându-l pe Aton.

1353 – 1336 BC sau
1351– 1334 BC Dinastia 18
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Celebra Nefertiti soţia lui Amenhotep
în hieroglife

.Bustul lui Nefertiti, ,este o parte a colecţiei din Ägyptisches Museum Berlin
Clerul se temea de acest Dumnezeu invizibil,atotputernic care ameninţa sa le ia
pâinea dela gura. S-a produs o lovitura de stat la palatul faraonului, acesta fiind
detronat si ucis. Aceste tulburări au durat un secol si in umbra lor,
Moise incantat de monoteism, a hotărât sa-l dea evreilor aşa cum Pavel a oferit
creştinismul neevreilor.
Iată comparaţia cu Pavel :Când evreii au refuzat sa primească invataturile lui Hristos,
Pavel o oferit Evangheliile sale la neevrei.
Dupa aceasta ipoteza,Moise a hotarit ca poporul evreu,sclav in Egipt ,era cel mai
potrivit pentru noua sa religie.Aci apare notiunea de popor « ales » care deseori a fost
interpretata ,pe nedrept,ca o înfumurare a evreilor.
In cei 400 de ani de sclavie in Egipt s-au creat doua grupuri etnice evreieşti :cei din
Egipt si cei care au rămas in Cnaan păstrând religia lui Avraam.
In cei 400 de ani de şedere in Egipt ,evreii si-au pierdut multe obiceiuri religioase
abandonând circumcizia. Fiul lui Moise n-a fost circumcis.
Se pune întrebarea : A avut loc o fuziune in Cnaan intre israelitii pe care Moise i-a
scos din Egipt si evreii care n-au intrat cu Iosif in Egipt ?
Daca-i aşa ,a fost aceasta o fuziune intre doua popoare străine unul de altul cu doi
Dumnezei diferiţi care au fuzionat ,sau au fost unul si acelas popor care s-a înstrăinat
in cei 400 de ani de sclavie in Egipt ?
Perioada nomada din Sinai a durat 40 de ani, timp in care generaţia foştilor sclavi
moare si o noua generaţie ii ia locul. In concepţia lui Moise cei care au cunoscut 400
de ani in sclavie nu vor fi capabili sa înceapă o viata libera !!
In aceasta perioada Moise da poporului Israel tablele cu cele zece porunci,si apoi
TORA, noua lege , codul scris (codul Mozaic).
Moise a dat in Tora rugăciunea Shma Israel…care este considerata cea mai
importanta in Iudaism.
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In acest sens se observa dualitatea celor doi Dumnezei folosiţi de evrei :când Domnul
si când Dumnezeu. Vezi rugăciunea Shma Israel… Textul original:

Iată traducerea in Romana:
Asculta Israel, Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul/unic.
Binecuvântat sa fie numele gloriei regatului Sau in vecii vecilor.
Tu sa-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toata inima,cu tot sufletul tău cu toata
puterea ta. Si aceste cuvinte pe care ti le ordon sa fie azi in inima ta.. Tu sa le predai
copiilor tai,si sa vorbeşti de ele când stai in casa ta si când umbli pe drum când te culci
si când te scoli. Tu sa le legi ca un semn deasupra braţului tău si ele sa fie ca o
reamintire intre ochii tai. Si tu sa le scrii pe tocurile uşilor casei tale si a porţilor tale.
In toata lumea unde au trăit si trăiesc evrei ,pe tocurile uşilor caselor in care locuiesc
evrei se pot vedea micile cutiuţe (Mezuza) in care pe un pergament e scrisa aceasta
rugăciune.
Codul lui Moise a fost primul cod juridic scris facindu-l remarcabil prin umanism,
dreptate ,democraţie.
Codul Mozaic a dus la formarea unui caracter nou al Evreilor in spiritul noilor cai,
indepartindu-i pe Evrei de vecinii lor.
In legile Mozaice găsim conceptul de stat si de filozofie a dreptului ,relaţia dintre
oameni,dintre om si stat si cele cu privire la relaţia omului cu Dzeu.Desi evreii erau
nomazi, Codul lui Moise era apt pentru a proteja o entitate naţionala in cadrul unor
forme de guvernare democratice si care a rezistat 800 de ani pina la modificările
făcute de Judecători.
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Codul Mozaic a creat primele legi pentru separarea bisericii de stat,concept care avea
sa fie reîntâlnit in istoria civilizaţiei deabea după trei mii de ani, in perioada
iluminismului din sec.18 al erei noastre.
Moise in cadrul unei alte separări a creat un tribunal independent, măsura obligatorie
oricărei democraţii.
Legea mozaica stabilea ca evreii puteau sa facă orice in afara de ceea ce le era interzis
in mod specific.
Cele zece porunci respecta fidel acest principiu fiind numai 3 « ai voie » si 7 « nu ai
voie » Cele trei « ai voie »,includ :Eu sunt Domnul Dumnezeul tău ;Respecta ziua
odihnei ;Cinsteşte pe tatăl si pe mama ta.
Cele şapte « nu ai voie » includ :Nu ucide ; Nu fura ; Nu râvni la ( casa aproapelui tău,
nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui,
nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.) ; Să nu iei în deşert Numele
Domnului ; Nu-ti fa chip cioplit lui Dumnezeu ; Să nu mărturiseşti strâmb împotriva
aproapelui tău ; Să nu comiţi adulter.
Porunca: Nu-ti fa chip cioplit lui Dumnezeu a avut o influenta adânca asupra
caracterului evreilor ,care pe lingă faptul ca pina in sec. 19 era n. nu găsim evrei
îndeletniciţi cu artele plastice, deci deprecierea spiritului artistic al evreilor,însemna
ca Dzeu nu va avea nume si nici infatisare deci nevoia de a venera un Dzeu invizibil.
In sec 19 e.n. evreii a încetat sa tina cont de aceasta porunca si au dat
pictori,sculptori si arhitecţi renumiţi.
Aceasta a fost victoria spiritului asupra simţului deci subordonarea fata de o idee
abstracta. Legile formulate in urma cu cca. 3000 de ani se remarca prin umanismul
lor. Nu cumva lumea contemporana ar fi arătat mai bine daca aceste legi ar fi fost
universal adoptate ? Conform lor sclavii erau trataţi mai omenos decât cei din
U.S.A.din jurul anului 1850. Legile aplicate celor liberi erau aplicate si sclavilor,care
urmau sa fie eliberaţi după 7 ani de sclavie.
După încheierea misiunii, Moise avea sa moara fara a intra in Cnaan , locul
mormântului sau fiind necunoscut.
Odată cu stabilirea evreilor ,in sec. 12 i.e.n. , intr’o tara definita ca a lor ,au făcut o
alegere topografica si geopolitica greşita : aceasta făşie de teritoriu era si este un
coridor de trecere a armatelor imperiilor din jur. Deseori au plătit pentru aceasta
greşeala fiind decimaţi in lupte, vinduti ca sclavi sau exilaţi in tari străine.
In ciuda acestor catastrofe ei s-au întors cu patima pe aceleaşi antice locuri refăcând
mereu un stat care s-a numit pe rând: Cnaan, Israel, Iuda, Iudeea, Palestina si astăzi
ISRAEL.
NR
In numărul trecut, iniţiativa unuia dintre noi de a propune un « DECALOG », destinat
uzului curent al redacţiei, m-a determinat sa scriu o replica, sub forma unui pamflet
pe care l-am intitulat « Mini Moise şi cele 10 porunci ». Mă rog, paralela dintre colegul
nostru şi profet servea exclusiv intenţiei mele de a-i sugera primului sa lase
« poruncile » pe seama lui Dumnezeu, iar respectarea lor pe seama noastră, (a celor
care, deocamdată, ne ocupăm de editare).
Dar acest fapt divers, a provocat reacţia lui Emil Hitzig, care mi-a propus materialul
de mai sus, » poveste » abreviată a unuia dintre cele mai interesante personaje
religioase din istorie, recunoscut astăzi drept erou legendar al poporului evreu. O
asemenea ocazie nu se iroseşte ! Sunt convins că nu voi fi singurul beneficiar al
cantităţii impresionante de informaţie oferită spre a fi asimilată uşor şi profitabil!
Mulţumindu-i lui Emil pentru iniţiativă, vă urez lectură plăcută !
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Reprezintă interpretarea Bisericii romano-catolice. Biserica Ortodoxă are altă
opinie,după cum puteţi observa mai jos:
"Iar In ziua cea dinţai a Azimelor, au venit Ucenicii la Iisus, intrebandu-L: Unde voieşti
sa-Ti gătim sa mănânci Pastile? Iar EI a zis: Mergeţi in cetate la cutare si-I spuneţi:
Invatatorul zice: Vremea Mea s-a apropiat; la tine vreau sa fac Pastile cu Ucenicii Mei.
Si au făcut Ucenicii precum le-a poruncit lor Iisus si au pregătit Pastile" (Matei XXVI,
17-19).Casa aparţinea, după o veche tradiţie, Mariei, mama autorului Evangheliei a
doua, iar tanarul cu urciorul, care aştepta pe cei doi ucenici la poarta dinspre Răsărit
a Ierusalimului, pare a fi chiar Sf. Ioan Marcu (F.A. XII, 12; XV, 37). Era o casa
înstărita si incapatoare, putând adăposti un număr mai insemnat de persoane. Având
deasupra, la etaj, un salon sau un foişor special, destinat anumitor reuniuni solemne.
In mod obişnuit, grijile economice si cumpărăturile se încredinţau lui Iuda - acum el
nu trebuia sa cunoască din vreme locul Cinei, ca sa nu provoace arestarea prematura
a Mantuitorului.Dar in ce zi s-au petrecut acestea? După Evangheliile sinoptice (Matei
XXVI, 17; Marcu XIV, 12; Luca XXII, 7), pregătirile pentru Cina cea de Taina si Cina
Insasi s-au petrecut in "prima zi a Azimelor". Bazându-se pe aceste cuvinte,
comentatorii romano-catolici pretind ca Mântuitorul a serbat cu Ucenicii, un adevărat
Paste iudaic, aşa cum cereau prescriptiunile Legii mozaice si ca, din aceasta cauza, Sf.
Euharistie s-a instituit nu cu pâine dospita, cum susţine din vechime Biserica
Ortodoxa, ci cu azima.
Adevărul nu este insa aşa cum îl prezintă catolicii, căci Cina cea de Taina nu s-a
prăznuit odată cu Pastile iudaice ci cu 24 de ore mai înainte, adică in seara zilei de
Joi, 13 Nisan, cum precizează Evanghelia a patra (Ioan XIII, 1). Sfânta Euharistie nu
s-a instituit cu azima, ci cu pâine dospita (artos) cum arata Evangheliştii sinoptici
(Matei XXVI, 26; Marcu XVI, 22 si Luca XXII, 19). Cina cea de Taina nu a fost un
paste iudaic, ci un Paste cu totul nou si deosebit, care desfiinţează pe cel iudaic si-l
înlocuieşte cu Sfânta Euharistie, jertfa si taina in acelaşi timp. »
Cronică

STRĂINI ÎN NOAPTE
MIREL VANCA
Biletele la această piesă de teatru nu se găsesc prea
uşor, deşi si nu costă prea puţin. Cu toate că premiera
piesei a avut loc cu un an în urmă, spectacolele cu ea
continuă să facă săli pline atât în Bucureşti cât şi în
oraşele de provincie in care a efectuat turnee şi, ţineţi
cont: în Bucureşti nu se joacă în o sală oarecare,
mititică, ci în sala Teatrului Naţional de Operă, de 1000
de locuri. Care-i secretul reuşitei? O reţetă care nu
putea da greş: o comedie, un text savuros - franţuzesc
bineînţeles -, o distri-buţie de excepţie şi un regizor
inspirat.
Numele autorului piesei este Eric Assous, un
dramaturg cu douăzeci de ani mai tânăr decât noi, în
mare vogă la Paris. Actorii se numesc Florin Piersic şi
Emilia Popescu. Aţi auzit de ei? Dacă plecaţi numai
puţin urechea la ce spun specialiştii despre ei veţi auzi,
la adresa lor, expresii de genul
„cel mai iubit dintre
români”, „o mare actriţă”, „un monstru sacru”.
Piesa a fost reprezentată şi la Paris sub titlul ei original „Les Montagnes Russes”
având în distribuţie pe Alain Delon şi pe Astrid Veillon. Prezent la Bucureşti, la
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premiera piesei, Eric Assous a declarat: „Sigur, şi la Paris spectacolul a fost o reuşită,
prezenţa lui Alain Delon în spectacol fiind un magnet pentru public. Numai că aici, la
Bucureşti, în viziunea domnului Beligan şi datorită celor doi magnifici actori, mi-am
dat seama că piesa mea are unele nuanţe şi adâncimi de care nu am fost conştient.
Nu mi-e ruşine să vă mărturisesc că, urmărindu-le jocul, mi-au dat lacrimile! Aşa ceva
nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Acolo, în scenă, era suflet românesc!”…
N-am de gând să vă povestesc subiectul piesei şi cu atât mai puţin să vă divulg
poanta ei, care, vă asigur, este una neaşteptată. Ţin doar să-mi avertizez colegi că se
vor recunoaşte, cu siguranţă, în personajul principal. Nu o singură dată am fost
păcăliţi de zâmbetul cochet al unei domnişoare sau coconiţe de două ori mai tânără
decât noi, nu o singură dată am început relaţia cu o femeie prin a ne da mari şi am
terminat prin a ne dezumfla, nu o singură dată am fost puşi în situaţii la fel de
caraghioase ca cea în care s-a văzut pus eroul principal al piesei, nu o singură dată
am debitat cugetări geniale, ca acestea: „Asta e libertatea. Să nu posezi nimic, dar săţi poţi permite să ai tot ce-ţi doreşti.” sau, „Ca să faci un copil nu este nevoie de prea
multă lume. Dar nici singur nu poţi” sau, „Am un fiu şi o soţie. Oricui i se poate
întâmpla”. Veţi mai avea ocazia să aflaţi, din gura aceluiaşi personaj caraghios, că
bărbaţii sunt de două feluri: „bărbaţi-bărbaţi” şi numai „bărbaţi”. Primii sunt nişte
imbecili, care nu-şi înşeală nevasta, cea de-a doua categorie sunt nişte băieţi deştepţi,
care îşi înşeală nevasta fără ca aceasta să ştie sau să bănuiască. Voi din ce categorie
faceţi parte? Şi colegele şi soţiile noastre îşi vor aminti, cu siguranţă, situaţiile în care
au interogat un imbecilul care le făcea curte, cu întrebări încuietoare de genul: „Nu vă
supăraţi, câţi ani aveţi?” , „Bănuiesc că nu sunteţi căsătorit?” sau „Şi pe soţia
dumneavoastră…o iubiţi? Sper că au fost la fel de inspirate, la fel de spontane, la fel
de pline de farmec ca şi eroina acestei piese.
Vă mărturisesc că mie mi-a plăcut mai mult ea, o cheamă Juliette, decât el, îl
cheamă Pierre. Mi-a plăcut cu toate că le dă o palmă zdravănă tuturor bărbaţilor
deştepţi. Mi-a plăcut nu numai pentru că ea a fost personajul care a învins şi nu
numai pentru că, noi, cei slabi, ne dăm totdeauna cu învingătorul, ci pentru că s-a
dovedit mai inteligentă, pentru că a controlat tot timpul situaţia, pentru că a avut tot
timpul dreptate. Mi-a mai plăcut şi pentru că, interpretarea Emiliei Popescu, după
părerea mea, a depăşit-o pe cea a lui Florin Piersic, deşi şi despre interpretarea lui se
poate spune că a fost foarte bună. Interpretarea Emiliei Popescu a fost, însă,
magistrală. Emilia Popescu a fost şi în acest rol ca şi în altele în care am văzut-o,
frumoasă, foarte naturală şi plină de farmec.Dacă ne referim la alte roluri interpretate
de Emilia Popescu, mai mult ca în ori ce alt rol mi-a plăcut în cel al Marlenei Dietrich
din piesa „Marlene” a lui Pam Gems, în care vorbeşte, cântă şi dansează şi îşi dă, mai
mult decât în alte roluri, proba marelui ei talent. Este, cu
adevărat, o mare artistă! Piesa este în repertoriul „Teatrului
de Comedie” din Bucureşti.
Reproduc textul de pe fotografie: Când a îmbătrânit, Ninon de
Lenclos, celebră în tinereţe pentru frumuseşea ei, se privea în
oglindă şi striga feţei pe care o vedea: „Minţi!”
Cam aşa minte şi teatrul arătându-i omului adevărata lui faţă.
Revelaţiile sunt uneori dureroase. Tocmai de aceea, teatrul e
obligat să fie fascinant, prin râs ori prin emoţie, pentru ca
spectatorul să accepte de la el adevărul oglinzii, luciditatea
reflectării.
Radu Beligan
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La mulţi ani !
Celor născuţi în noiembrie

Familia şi colegii de promoţie
anunţă cu profund regret,
încetarea din viaţă la data de 7
octombrie 2008, în timpul unei
intervenţii chirurgicale, a celui
care a fost

Mihai STĂNCIULESCU, 05
(1939)
Marin MOISE, 09 (1934)
Gheorghe BUCIU, 14 (1934)
Mihai ENE, 15 (1938)
Mihai DINCULESCU, 19
(1938)
Mihai Cucu DOGARU, 20
(1938)
Vasile GHEORGHE, 27
(1939)
Miron TEODOR, 27 (1939)
Adrian POPA, 30 (1939)

ANATOLIE PRONOVICI
Amintirea sa va rămâne intactă pentru întotdeauna !
Dumnezeu Să-l ierte şi Să-l
Odihnească în Pace !

Familia şi colegii de promoţie
anunţă
cu
profund
regret,
încetarea din viaţă la data de 21
octombrie 2008, după o grea şi
îndelungată suferinţă, a celui
care a fost

ILIE (PUIU) IANCU
Amintirea sa va rămâne intactă pentru întotdeauna !
Dumnezeu Să-l ierte şi Să-l
Odihnească în Pace !
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