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Am petrecut un Revelion foarte reuşit, la hotelul Phyloxenia din Eforie Nord, proprietatea 

colegului nostru Constantin Dumitru, alias Calipso. Nucleul dur al participanţilor la Revelion l-am 

constituit  cei şapte absolvenţi ai  Facultăţii de Mecanică, promoţia 1961, a Politehnicii din 

Bucureşti. Din păcate, tot mai puţini pe măsură ce trec anii. Ni s-au alăturat invitaţii amfitrionului şi 

câţiva prieteni de ai noştri acceptaţi de gazdă. 

 

30.12.2016 

Ne-am deplasat de la Bucureşti la Eforie pe o vreme cumplită. În sud-esul ţării era cod galben de 

ninsoare viscolită. Unii, cei mai fricoşi - sau poate mai înţelepţi - am călătorit cu trenul, alţii mai 

viteji - sau poate mai imprudenţi - cu maşinile personale. Eu m-am numărat printre fricoşi. Priveam 

prin geamul vagonului la infernul de afară şi le ţineam pumnii la cei care s-au aventurat pe patru 

roţi ca să ajungă cu bine la destinaţie. A dat Dumnezeu şi au ajuns. În jur de ora 15 treceam cu toţii 

linia de sosire. 

Hotelul ne-a aşteptat cu camerele curate, caloriferele fierbinţi şi apă caldă la discreţie. Afară 

continua să urle vântul, dar nu ne mai păsa. S-a mai potolit abia a doua zi dimineaţa. Ninsoarea 

încetase. 

Nu se înserase bine că am şi fost chemaţi la masă. Am fost serviţi cu ţuică fiartă, o ciorbă de 

legume, peşte în saramură cu mămăliguţă, plăcintă cu brânză şi vin alb şi roşu la discreţie. S-a băut 

cu măsură atât ţuică cât şi  vin alb, singurul care mergea după peşte. Vinul roşu avea să aibă mare 

trecere la mesele următoare. Serviciul a fost ireproşabil, iar  atmosfera plăcută, aşa cum avea să fie 

la  toate mesele care au urmat. Am fost înconjuraţi tot timpul de atenţia şi grija gazdei noastre.  

 

31.12.2016 

Am dormit bine, acompaniaţi de urletul vântului de afară. Eu am visat chiar că făceam o expediţie la 

Polul Sud,  unde urma să petrecem Revelionul. Conducătorul expediţiei era Calipso,  ne muriseră 
câinii, ne trăgeam singuri săniile, eram la capătul puterilor, iar hotelul Philoxenia nu se vedea în 

zare.   

La ora 9 ne-am reîntâlnit toţi la micul dejun, cu bufet suedez cu un sortiment foarte numeros şi 

variat de preparate din carne de porc. Nici la pomana porcului nu se mănâncă atâtea porcoase! 

Sau, dacă se mănâncă undeva, nu cred că sunt la fel de artistic preparate şi atât de bune. N-au lipsit 

nici ceaiul, laptele cafeaua, untul, gemurile şi fructele. Răsfăţ în toată regula! De, ca la polul Sud. 

După micul dejun uni s-au dus la shopping în oraş, căutând chilipiruri, din alea confiscate de la 

contrabandişti, alţii, printre care şi eu, au preferat o plimbare pe faleză. Vântul se potolise şi din 

când în când se arăta soarele. Marea se liniştise şi ea, pe plaje nu era nimeni. Puteai să te expui la 

soare unde doreai. De aceea e bine să vii la mare în sezonul de iarnă. Nu erau nici salvamari care 

să te împiedece să treci dincolo de geamandură dacă intrai în apă. N-am intrat pentru că nu aveam 

costumele la noi. Ce greşeală!  

Masa de la prânz a fost una „de cruţare”, pentru că trebuia să lăsăm loc în stomacurile noastre 

felurilor numeroase de la masa de Revelion. Ni s-a servit câte o ciorbă de burtă sau văcuţă, la 

alegere, şi tochitură de carne de porc cu mămăliguţă şi murături. Vinul roşu a mers extraordinar! 

La desert am primit cozonac şi prăjituri. Nu s-a cruţat nimeni! Mâncarea a fost atât de bună, încât 

am plecat de la masă sătui. Vreau să vă spun că nu erai refuzat dacă cereai supliment, indiferent de 

felul de mâncare, şi nu s-a ruşinat nimeni s-o facă, dacă a poftit. 

REVELION 
 

- filmul evenimentului - 
2017 

Sursa: MECANICII’61, An 13, #126, ianuarie 2017 EE                                  Mirel VANCA                             
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 După amiaza, cei care am reuşit, am dormit o oră sau două, ca să rezistăm cât mai mult treji în 

noaptea ce a urmat, iar după ce ne-am trezit am avut program de cameră. 

Revelionul a început la orele 21. Rând pe rând au apărut perechile de invitaţi în sufrageria hotelului, 

care de care mai eleganţi şi mai frumos îmbrăcaţi. Sala şi mesele erau gătite de sărbătoare: peste 

tot ghirlande, globuleţe şi flori, iar la intrare un brad frumos împodobit.   

Am făcut poze cu toţi participanţii la Revelion, cu colegii de masă, cu perechile noastre, cu 

prietenii. 

Ne-am aşezat la mese, aşa cum am fost repartizaţi încă din seara sosiri, şi felurile de mâncare au 

început să fie servite la intervale bine calculate, în aşa fel încât între ele să aibă loc reprize 

generoase de dans.  Antreul a fost foarte bogat, diversificat şi fiecare preparat prezentat cu multă 

fantezie. A fost o problemă să le identifici pe fiecare în parte, pentru cei care au avut această 

curiozitate. Majoritatea au mâncat fără să ştie ce, satisfăcuţi însă că toate preparatele au fost 

delicioase. A urmat somon la grătar, apoi friptură de porc şi frigărui. Vinurile alb şi roşu n-au lipsit 

nici ele, aşa cum n-au lipsit nici prăjiturile, cozonacul şi fructele. 

Pe ringul de dans a fost o animaţie aproape continuă. S-a  dansat de toate, pe muzică înregistrată, 

disc jokey fiind nora lui Calipso şi Mihaela. N-au lipsit dansurile populare româneşti, dar nici cele 

greceşti sau turceşti. Vedete au fost, ca şi altă dată, Nae şi Mihaela. Nu ne-am lăsat nici ceilalţi. 

La miezul nopţii s-a băut şampanie, s-a cântat „Mulţi ani trăiască”, ne-am pupat şi felicitat, urându-

ne reciproc ca nul 2017 să ne aducă în primul rând sănătate , iar apoi, spor în toate. Suplimentar, 

au fost felicitaţi  Vasilica Dumitru şi Vasile Gheorghe, că ,de, era Sfântul Vasile. 

Au urmat pluguşoarele, în total patru: eu, doamna Olga  Ungureanu, Mihaela Tihan de două ori. A 

doua oară a citit pluguşorul trimis de Adrian Popa, absent (motivat) de la Revelion. Un juriu, 

condus de domnul Dan Mateescu a premiat pe cei patru autori de pluguşoare, astfel: 

- Mirel Vanca: „Premiul juriului” 
- Olga Ungureanu: „Premiul pentru valoarea literară” 

- Mihaela Tihan: „Pemiul de popularitate” 

- Adrian Popa: „Premiul Diaspora” 

A fost o mare satisfacţie pentru mine să-mi încep anul primind o distincţie pentru o producţie 

poetică, acordată de o instanţă atât de prestigioasă.  

Petrecerea a luat sfârşit în ziua de 1.01. 2017, în jurul orei 3. 

 

1.01.2017 

S-a dormit până aproape de prânz. Eu şi Ani ne-am început ziua cu o plimbare pe faleză. A fost o zi 

însorită, fără pic de vânt, dar rece. Marea arăta splendid! Obosită după zbuciumul din zilele trecute, 

clipocea leneşă, întinsă la soare. Am fost surprinşi ca primul străin pe care l-am întâlnit să ni se 

adreseze cu „La mulţi ani!”. Am început s-o facem şi noi cu toţi cei pe care i-am întâlnit. Frumos, 

nu-i aşa? 

La ora 12, ne-am adunat în sufragerie pentru masa de prânz. Înainte de a ni se servi masa eu am 

sorcovit toate doamnele, contra un pupic, şi doar câţiva domni, printre care şi pe gazda noastră, 

gratis. 

Masa de prânz am început-o ciorbă de potroace, după care au urmat sărmăluţe în foi de viţă, 

prăjituri şi fructe. N-au lipsit ţuica fiartă şi vinul. 

La televizor se transmitea concertul de Anul Nou de la Viena. Ne-a plăcut şi nouă dirijorul 

venezuelan Gustavo Dudamel,  35 de ani, ce dirijează în maniera lui Sergiu Celibidache. 

La ora 14 ne-am retras în camere. 

Ne-am reîntâlnit din nou la orele 19, toată lumea la ţol festiv: urma să sărbătorim pe Vasilica 

Dumitru (Coca) şi  Vasile Gheorghe.  În această seară s-a mâncat, băut şi dansat ca şi în seara de 

Revelion. 

La masă am fost serviţi cu mămăliguţă cu brânză şi smântână, apoi  cu varză călită cu carne de 

curcan şi cârnaţi, iar în final câte o felie de tort. 
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Înainte de a fi tranşat, curcanul ne-a fost prezentat pe o tavă. Ne-a atras tuturor atenţia 

extraordinara lui dotare sexuală. Tot pe o tavă ne-a fost prezentat şi tortul, într-o jerbă de scântei 

produse de o lumânare înfiptă în mijlocul lui. 

Între felurile de mâncare a avut loc un concurs de bancuri. Ne-am produs şi câţiva colegi puşi  însă 
toţi într-o cumplită  inferioritate de domnul Dan Mateescu, un izvor nesecat de bancuri , unele 

deocheate rău, spuse cu mult talent. Am râs de ne-am ţinut de burtă! 

Petrecerea a luat sfârşit în jurul orei 23. 

 

2.01.2017 

Toate au un sfârşit pe lumea asta: şi cele rele, dar, din păcate, şi cele bune. Din ultima categorie a 

făcut parte şi petrecerea noastră de sfârşit de an 2016 şi început de an 2017, care avea să se 

sfârşească în această zi după micul dejun, planificat la orele 9.30. 

Am coborât la masă, costumaţi de drum, după ce ne-am făcut bagajele.  Am fost aşteptaţi cu 

acelaşi bufet suedez generos, cu aceleaşi preparate gustoase şi sofisticate.  

Ne-au fost prezentate bucătăresele şi persoanele care ne-au servit. Le-am aplaudat şi le-am 

mulţumit. 

Ne-am luat rămas bun de la gazde şi unul de la altul şi am plecat satisfăcuţi de modul în care am  

petrecut acest eveniment.  

Mulţumim Calipso, mulţumim Coca, mulţumim doamna Mavrodin, pentru oportunitatea pe care 

ne-aţi oferit-o de a petrece acest Revelion şi pentru ospitalitatea voastră. 

La mulţi ani, tuturor colegilor! 

 

Au participat :  

 

Constantin şi Coca DUMITRU, Dan şi Anda ŞTEFĂNESCU, Gigica DUMITRESCU şi Aurel OŢEL, 

Nae ENESCU şi Mihaela TIHAN, Vasile şi Puşa GHEORGHE, Stan şi Adelina BONE, Mirel şi Ani 

VANCA, Alexandru şi Florina BLAGA, Doru şi Miorica SECELEANU, Olga UNGUREANU şi Nicu 

BALABAN, Dan şi Emilia MATEESCU,  Ştefan şi Nina DUMITRU (cu căţeluşa Maia), Constantin 

(Bibi) DUMITRU cu Mădălina (prietenă), Nicu şi Mihaela PĂDURĂLEANU cu Ştefan şi Ana, copii, 

(finii lui Ştefan), Ştefania MARIN (sora lui Nina) şi  Ruxandra MAVRODIN (cu altă căţeluşă Maia). 

(32) 

 

NR. Persoanele cu numele subliniate, nu au participat la fotografia de grup de la pagina 3.



6                          Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”                    

 

Din al inimii ecou 

Să primim anul cel nou, 

Cu colindele de soi 

Cum se cântă doar la noi, 

Pe zăpadă şi pe ger, 

Colinda cu Lerui, Ler! 

Pentru anii buni ce vin 

Goliţi cupele cu vin! 

   Hăi, hăi!! 

Am lăsat boii de aseară, 

Colea-n pârtia polară, 

Să mai pască-n larga zare 

Stelele din Carul Mare, 

Iar buhaiul din cireadă, 

L-am adus să-l trag de 

coadă,                     
Toată ziua şi la noapte                    

Vorbe bune şi dulci 

şoapte. 

Hai pocniţi din bici odată 

Să se-audă-n lumea toată. 

   Hăi, hăi!! 

Să nu treacă nicicând anul 

Fără a tăia curcanul. 

Azi cu torturi şi antreuri, 

Cu fripturi şi cu pateuri, 

Gogoşari şi răcitură, 

Care se topesc în gură, 

Faceţi faţă fir cu fir 

Fiecărui musafir. 

Gazdă mândră, gazda 

noastră, 

Ia mai vino la fereastră, 

Că eşti bună gospodină, 

Nu-ţi putem găsi pricină! 

  Hăi, hăi!! 

Şi la toţi de sărbători, 

Dorim o viaţă fără nori. 

Harpa inimii să-nstrune 

Simfonii şi fapte bune, 

Câte ape-n valuri curg, 

Tot atât rod şi belşug, 

Să aveţi trai fericit,  

Sănătate de granit. 

Cât poiana de narcise 

Ani mulţi de-mpliniri şi 

vise!Zurgălăi si clopoţei, 

Încă o brazdă măi flăcăi! 

  Hăi, hăi!! 

Bătrâneţea să vă pară 

Ca o zi de primăvară, 

Fără lipsuri şi scumpete, 

Fără gânduri desuete. 

Să v-aducă numai bine, 

Anul Nou care ne vine. 

Tot pământul să rodească 

Şi viaţa să înflorească. 

Picioarele să vă doară 

Când pe casă plugul ară. 

Alergii şi boli de piele 
Când o face plopul pere,  

Când ar fi vulpea să 

zboară 

Atunci capul să vă doară! 

La convivii cei de faţă,  

Vă doresc ani mulţi în 

viaţă, 

Viaţa fie-vă surâsuri, 

Oază de eterne visuri. 

La mulţi ani tot împreună 

Cu cei dragi, ca şi acum, 

Iar amurgul o cunună, 

Vis frumos pe-al vieţii 

drum. 

Deci şi cei bătrâni şi 

tineri 

Să fim veşnic la un loc 

Şi invitaţilor noştri 

Vă dorim ani cu noroc!! 

  Hăi, hăi!! 

Am pornit din nou spre 

seară, 

Plug prin pârtia polară. 

Şi am strâns din flori de 

ghiaţă, 

Din bujorii de pe faţă, 

Din parfum de brazi 

sihaştri  

Şi din străluciri de aştri, 

Sănătate, voioşie, 

Întreg anul să vă fie, 

Tot chezaş de bucurie 

Cronos timpul când îşi 

cerne 

Doar cu mulţumiri eterne 

Într-un ritm de melopee, 

Pe un brâu de curcubeie, 

În sublimul cânt al lunii 

Şi-n mireasma de petunii, 

Visele să-şi facă loc 

Tot în fapte cu noroc. 

Să plutiţi în viitor 

Pe un cer fără de nor. 

Gândurile-naripate 
Împliniri şi sănătate,  

Trandafiri mulţi de iubire 

Şi eternă fericire. 

S-aveţi frigidere pline, 

Belşug mult, zile senine, 

Fericire şi multi bani 

La anul şi LA MULTI ANI! 
Trageţi brazda la fereastră 

Să trăiască gazda noastră! 

De urat am mai ura, 
Dar mi-i că s-o lumina, 

De-asta plec cu tot alaiul 

Căci a răguşit buhaiul 

Şi mi s-a uscat şi gura 

Că nu mi-aţi dat băutura. 

De aceea, măi flăcăi, 

Opriţi plugul printre clăi 

Şi ziceţi odată 

 HĂI

P L U G U Ş O R   2 0 1 7 
Olga UNGUREANU, Premiul Literar  
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PLUGUŞORUL BUNICILOR 
Mirel VANCA Premiul Juriului 

 

 

 
Aho, aho, dragi invitaţi 

Staţi puţin şi nu mâncaţi 

Şi cuvântu-mi ascultaţi 

Şi din când în când uraţi,  

Să se audă în depărtare 

Că la la Phyloxenia  

Îi petrecere mare! 

Hai să facem o încercare, 

Să zornăim din zurgălăi 

Şi să zicem un hăi, hăi, 

Să se audă peste mări şi văi.                  

Hăi! Hăi 

Am venit la malul mării, 

În cel mai de jos punct al 

ţării, 

Să mai îngropăm un an 

Care a fost  

Şi bun şi fain, 

Că ne-a dat prilej  

De aniversari, 

De întâlniri şi revederi.   

Să bem în cinstea lui 

Şi să ne veselim, 

Aşa cum făceau şi dacii , 

În ţinţirim, 

Când îşi îngropau  

Câte un străjer, 

Convinşi că sufletul 

I se va înălţa 

La cer. 

Să râdem dar,  
Să zornăim din zurgălăi 

Şi să strigăm:  

Hăi! Hăi 

Am venit însă să întâmpinăm 

Şi mai tare să ne bucurăm 

De noul an care a sosit, 

Căruia-i spunem  

„Bine ai venit!” 

Şi-n care ne punem 

Speranţele noastre toate 

De bună stare şi sănătate. 

 

Sperăm şi că în lume       

Va fi de acum încolo pace, 

Că migranţii  în ţara lor  

Se vor întoarce, 

Că Putin, dictatorul,  s-a 
săturat 

Să ameninţe şi să  acapareze, 

Iar Trump, miliardarul,  

Să ne sperie şi să braveze. 

Să bem  ca să ne facem curaj,  

Să zornăim din zurgălăi 

Şi să strigăm:  

Hăi! Hăi 

În timp ce în lume-i teroare,  

La noi e fericire mare: 

Pe râurile noastre  

Va curge lapte şi miere, 

Pentru că aşa ne-au promis  

Cei ce-au venit la putere. 

Ne vor creşte pensiile, 

Vor scădea impozitele, 

Vom primi tot felul de 

tichete, 

Ni se vor da gratuit bilete. 

Se pare că n-a fost  

Nici o scofală  

Ca ei să descopere  

Piatra  filozofală, 

Ca să transforme  

În euro şi dolari sadea 

Tot ce vor atinge cu ea. 

Ardem de nerăbdare 

Să-i vedem în ăst an 

Cum o s-o scoată  

La liman? 
Până atunci,  

Să zornăim din zurgălăi 

Şi să strigăm:  

Hăi! Hăi 

Dar să-i lăsăm 

Pe cei mari şi tari, 

Barem de n-ar fi 

Escroci şi tâlhari, 

Şi să ne ocupăm puţin şi de 

noi,  

Care, făcând abstracţie 

De griji şi nevoi, 

Am venit cu încredere 

Şi-n acest an  

Să facem un Revelion  

La Calipso, la han. 

Am mai fost şi altădată 

 

 

 

 

Şi am făcut-o aproape lată, 
Adică, atât cât ne-am permis 

La vârsta asta, 

Sau cât ne-au lăsat,  

Pe unii dintre noi, nevasta. 

Bărbaţii nu ne-am îmbătat, 

niciodată, 

Şi nici n-am adus în hotel, 

vreo fată.  

Doamnele n-au făcut ochi 

dulci,  

La vreun străin, 

Şi nici nu au făcut abuz de 

vin.  

Din păcate, de câţiva ani 

încoace, 

Nimic din toate astea,  

N-am mai fi putut face. 

Stăm cuminţi la masă, 

Mâncăm, bem şi discutăm 

Dar, mai ales ne place,  

Să ne lăudăm. 

Şi pentru că  

Ăştia suntem noi, 

Să mai zornăim din zurgălăi 

Şi să strigăm:  

Hăi! Hăi 

Până nu tare demult, 

Ne lăudam cu copiii 

Şi eram fericiţi cu toţii. 

Acum, a venit rândul 
Să ne lăudăm cu nepoţii.  

O facem cu plăcere mare 

La o nuntă sau 

înmormântare, 

Şi la întâlnirile colegiale Dar, 

dacă ne gândim un pic, 

Meritul nostru-i destul de 

mic,  

Că ei sunt frumoşi şi 

deştepţi,  

Că învaţă bine, sau că înoată 

iute 

Şi sunt peste tot în frunte. 

Sunt mult mai pricepuţi 

decât noi 

Când e vorba de telefoane 

mobile 
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Calculatoare sau alte 

ustensile. 

Ne dau  şi nouă lecţii,  

Încearcă să ne înveţe, 

Ne  arată, ne repetă mereu 

Şi nu-şi explică de ce 

înţelegem greu?! 

Aveţi curajul să le explicaţi 

Că suntem depăşiţi şi 

 expiraţi? 

De dragul lor,  

Să zornăim din zurgălăi 

Şi să strigăm:  

Hăi! Hăi! 

Dar ori cât de bătrâni  

Ne considerăm, 

De  la dans nu abdicăm. 

Bunicile mai ales,  

Trag de noi destul de des.  

Ele ar dansa non stop, vezi 

bine, 

Dacă ar avea cu cine.  

Puşa,  Anda,  Mihaela, Ani 

Şi-ar epuiza partenerii de 
dans 

Mai ales când e vorba de 

 vals. 

La fel de bine şi Coca 

 dansează, 

Păcat însă că soţul ei 

şchiopătează! 

Dintre bunici doar Nae şi  

Blaga 

Nu se dau nicicând din cale  

Şi dansează şi pe ritmurile 

infernale. 

În astfel de cazuri, 

Ceilalţi ne facem că  dansăm, 

Dăm şi noi din picioare, 

Dar mai mult simulăm. 

În fine, important este că ne 

mişcăm,  

Şi că, prin urmare, nu ne 

lăsăm! 

Aşa zglobii cum suntem, 

Să zornăim din zurgălăi 

Şi să strigăm:      Hăi! Hăi! 

Când nu urăm, 

Mâncăm, bem sau dansăm, 

Ne distrează domn’ 

 Mateescu 

Cu priceperea lui de maestru 

În a spune glume multe şi 

 bune. 

Culese din întreaga lume. 

Câteva sunt nevinovate, 

Majoritatea însă-s deocheate, 

Iar noi, nu se ştie de ce, când 

le auzim, 

 Din râs e greu să ne oprim?! 

Se întâmplă să mai şi cântăm, 

Chiar dacă nu ne îmbătăm. 

Există printre noi o 

 cântăreaţă 

Cu o mare poftă de viaţă 

Care  ştie cântece de pahar 

Pe care le cântă cu har. 

Pentru cine n-o cunoaşte, 

Flori Blaga se numeşte. 

Uneori cântăm cu ia în cor   

Cântece de alean şi dor. 

Dar înainte de-a cânta,  

Să zornăim din zurgălăi 

Şi să strigăm:     Hăi! Hăi! 

Desigur,  
Ne mai şi văietăm, 

Că ne doare una,  

Că ne ţine alta,  

Că nu putem dormi. 

Că fără ochelari  

Nu putem citi 

Şi ca lucrurile să se îndrepte 

Ne dăm pensiile pe 

 medicamente, 

Iar în timp ce noi sărăcim 

Pe Catena şi pe Dona le 

îmbogăţim. 

Unii, cei mai deştepţi , 

Se lecuiesc cu ceapă şi cu 

usturoi. 

Unul dintre ei e Bone. 

Uitaţi-vă la el! 

Vedeţi ce bine cată? 

Mai are şi alte secrete,  

Poate vi le arată. 

Oricum, sănătatea este 

 De la Dumnezeu un har 

Pe care ne-o dorim cu toţii, 

în dar.Şi în acest an,  

Dar şi în cei următori, 

Vrem să fim sprinteni şi 

voioşi,Iar când o fi să fie,  

Să murim, în somn, sănătoşi! 

Până atunci însă, 

Să zornăim din zurgălăi 

Şi să strigăm:       Hăi! Hăi! 

Mă apropii de sfârşit  

. Şi constat, nedumerit, 

Că nu pe toţi , în Pluguşor, 

V-am pomenit. 

Încerc acum să recuperez 

Pe Adelina o stimez, 

Lui Gigica şi Aurel  

Am să le dedic un rondel, 

Lui Dan Ştefănescu i-aş da  

Un rinichi, de-ar mai căuta, 

Iar, lui Vasile Gheorghe,  

Ce ne-a dat şi el,  

La aniversarea sa. 

Bine v-am revăzut,  

Doamnă Mavrodin, 

O să închin cu 

dumneavoastră 

Un pahar cu vin. 

Salutăm familia Ungureanu  

Venită cu noi de la gară,  
Aici,  pentru a doua oară. 

Salut cu drag printre noi, 

Pentru prima dată, 

Familia Seceleanu Doru, 

De la Calea Ferată. 

Tuturor celor omişi, vă 

promit 

Că o să vă mai urez  ceva,  

Mâine, dacă mă veţi  primi, 

Cu sorcova. 

Un gând bun îndrept,  

Şi spre toţi colegii din ţară,  

Şi în egală măsură pentru cei 

din afară. 

Nu-mi mai rămâne decât                                   

 Pentru ultima oară, măi 

flăcăi, 

Să vă urez ca noul an                                         

Să vă aducă la toţi în dar                                   

Noroc şi sănătate                                               

Fericire şi de toate!  

La anul şi la mulţi 

Să zornăim din zurgălăi 

Şi să strigăm. 

Pentru ultima oară, 

                  Hăi! Hăi!
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 Aşa zisul „P L U G U Ș O R” 
Mihaela TIHAN, Premiul de Popularitate  

 

(Şi să nu-l trezesc pe Nae, 

 Am scris toate astea-n baie!) 

Pe un frig și-un viscol mare, 

Ajunserăm fiecare 

Cu cățel, purcel, nevastă 

La  hotelul dumneavoastră. 

Anul Nou îndată vine 

Și avem motiv: „pe bune” 
Să petrecem zgomotos, 

Un Revelion frumos 

Și bogat și sănătos, 

Liniștit și așezat 

Cu ministru adecvat. 

Ne dorim cu toți să fie, 

În casă, doar bucurie, 

Cu bunici, copii, nepoți. 
Pupa-i-ar mama pe toți! 
Ajunserăm cu mult drag 
Pe la Mavrodin în prag. 

S-a pregătit elegant. 

Are gust, nu am ce spune, 

Masa este o minune,  

Aranjată, dichisită, 

Pentru oameni dragi gătită. 

Am acum la fiecare 

Câte-o mică cuvântare 

Cu notițe adecvate. 

Să vă iau pe rând, măi frate: 

Stați așa și nu plecați 
Și cuvântul mi-ascultați: 
Nu există veselie 

În sufletul meu, se știe, 

Decât când ajung aici 
Între dragii mei amici. 

Ne primește amfitrionul 

În hotelul pricopsit 

„Philoxenia” numit. 

Mulțumim tare frumos, 

De un Revelion fățos, 

Organizat ca la carte, 

Că mai bine nu se poate! 

Doamna noastră cea 

frumoasă 

Face bucurie-n casă. 

Se mândrește amfitrionul 

Cu întreg familionul. 

Găbița cu-al ei bărbat, 
Elegant tare-mbrăcat, 

Nu iese o zi din casă 

Fără să fie frumoasă. 

Să le fie de folos 

Și un revelion frumos! 

Pentru unii, cum sunt ei, 

Poți să dai și mii de lei. 

Iar pentru Matei al ei 

„Guten Tag, my darling 

boy”! 

Nu le uit nici pe fetițe, 

Că sunt cele mai drăguțe. 

Înțeleapta noastră Anda 

A furat telecomnada. 

Ne cheamă la dans pe toți 
Și bătrâni, dar și nepoți. 

Ștefănescu, liniștit, 

Afară-n ger a ieșit, 
Ca să tragă o „mahoarcă” 

Și apoi să se întoarcă. 

Finii noștri, n-am ce zice 

Sunt prezenți, cum li se cere, 

Să-i facă mesei plăcere. 

Se prezintă la apel: 

Gigica și Aurel.Dați-vă puțin 

aşa Că vine familia 

A lui Mateescu Dan, 

Cu bancuri la buzunar. 

Iar Emilia îi dă coate, 

Mai ușor, că nu se poate  
Să spui bancuri deocheate! 

Mirel și cu Anișoara 

S-au plimbat mai toată vara. 

Au aterizat frumos, 

Fără mașină, pe jos, 

Iar în trenul ce-i aduse  

Mai erau ceva „produse” 

Ale epocii de aur, 

Ce-o serbăm și astă seară 

55 de ani și-o vară! 

Á propos de cei plecați: 
Să nu uite că sunt frați 
În această lume mare 

Și cu câte-un loc sub soare.  

Domnule decan Enescu, 

Soțul doamnei Tihănescu, 

Lasă-mă să-ți spun vreo 

două:că m-ai omorât de cap 

Cu școala de doctorat, 

Cu gagicile-nsetate  

Să obțină doctorate. 

Ține-mi-l Domne-n putere, 

Că tare-mi face plăcere 

Să-i arăt cât îl iubesc, 

Dar și ca să-l cicălesc, 

Că nevasta e făcută 

Să nu tacă o clipită. 

Dar eu știu că mă iubește 

Și la dans mă dovedește. 
În fie-ce an e prezent 

Domnul Blaga cel atent 

Cu soția lui drăguță 

Cântând ca o vrăbiuță. 

Nu prea îi găsești acasă. 

Sunt plecați peste ocean 

Până la sfârșit de an, 

Însă nu pot s-absenteze, 

Că le pun un doi în teze. 
Pentru cei care veniră 

Nici nu știu ce mai pierdură: 

Revelioane pricopsite 

Numai cu noi toți făcute. 

Să mai veniți și la anul 

Dac-o mai putea sultanul 

Cu sultana lui frumoasă 

Să  ne primească-n astă casă. 

Noi venim, că nu-i problemă, 

Nici nu știm de vreo dilemă. 

Pentru marii noştri absenți: 
Adrian şi Radu Gruia, 

Și Stănescu cu soția, 

Le voi da un doi, măi frate, 

Ș-absențe nemotivate. 

Să vină la primăvară cu-un 

buchet de flori, în gară 

.Pentru doamna profesoară! 

Să vedem, dacă vă trece, 

Să luați și voi un zece. 

Și chiar dacă timpul trece, 

Eu tot vă voi da un zece 

Pentru c-ați muncit o viață 

Și ați fost mereu în față. 

Tuturora să ne dea Domnul 

Putere și sănătate,  

Linişte și bucurii 

Pentru nepoți și copii.  

La mulţi ani cu sănătate! 
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P L U G U Ş O R   2 0 1 7 
Adrian POPA, Premiul Diaspora   

 
Aho, aho, colegi ca fraţi,  

Staţi un pic, nu mai mâncaţi! 

Nu mai sorbiţi din pahare 

Pân’ s-o găta o urare. 

Şi aşa, ca prin minune, 

(Deşi fu sub presiune), 

Mai  trecu un an cu bine. 

Să urăm cum se cuvine! 

”Ceru s-a înseninat”, 

Taman bine de urat! 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

(S-avem timp de-o răsuflare 

 Şi de sorbit din pahare.) 
Aşa cum e creştineşte, 

Cum şi-n calendare este, 

Cu ai noştri Sfinţi Vasile 

(Dă-le Doamnu’ faste zile!) 

Deschidem urările,  

Binecuvântările. 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

(S-avem timp de-o răsuflare 

 Şi de sorbit din pahare.) 

Prima-i Coca lui Dumitru 

(Ce bea vinul alb cu litru’) 

Şi  Vasile, hoţ bărbat, 

De Găbiţa protejat, 

Să le dea Domnul de toate:  

Fericire, sănătate, 

Bucurii la ai lor toţi 

De la copii, la nepoţi ! 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

(S-avem timp de-o răsuflare 

 Şi de sorbit din pahare.) 

Nina, Bibi – ai lui Ştefan 

Ce-l serbarăm în ăst an 

Ca Prim Mare Mucenic, 

Cu al său fecior voinic, 

Sunt mândri nevoie mare 

Cu Maria, dalbă floare, 

Ce-n Elveţia-şi croieşte 

Drum în viaţă vitejeşte. 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

(S-avem timp de-o răsuflare 
 Şi de sorbit din pahare.) 

Adela şi cu Stănelu, 

Predecesorii lui Nelu, 

În faine Revelioane, 

Amfitrioni cu galoane, 

Dă-le Domnul sănătate, 

Belşug şi succes în toate. 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

(S-avem timp de-o răsuflare 

 Şi de sorbit din pahare.) 

Dan şi cu Anduţa lui 

La jumatea veacului, 

Şi-au jurat din nou credinţă. 

Dă-le Domnul şi putinţă, 

Noroc mult cu sănătate, 

Concerte de calitate! 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  
(S-avem timp de-o răsuflare 

 Şi de sorbit din pahare.) 

Mirel şi soţia-i Ana 

O pereche năzdrăvană, 

Ce dansul enorm iubeşte, 

Deşi EL mai mustăceşte. 

Dar „martiriu”-i prieşte. 

Ţine-i Doamne tot vioi, 

Să fie mereu cu noi ! 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

(S-avem timp de-o răsuflare 

 Şi de sorbit din pahare.) 

Gigi cu-Aurel al ei 

Prezenţi ca de obicei. 

Plimbări prin străinătate 

Dă –le Doamne cât se 

poate! 

Dar să nu mai uite iar, 

Că noi ne-ntâlnim lunar! 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

(S-avem timp de-o răsuflare 

 Şi de sorbit din pahare.) 

Năică şi Mihaela,  

Ce-s la dans „perechea -

perla”, 

Sunt ades la unison , 

Că Enescu–i mare Domn. 

Dă-le Doamne pace-n casă, 

Bucate cu vin pe masă 

Şi  prezenţa-i la lunară, 
Să nu fie aşa de rară. 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

(S-avem timp de-o răsuflare 

  

 

 

 

Şi de sorbit din pahare.) 

Alde Blaga, falşi „Mecanici”, 

Luptători aşa de vajnici 

Cu noi la revelioane  

De nu ştiu câte sezoane, 

Pentr-o bună antrenare, 

Ne-ntâlnim şi la lunare. 

La mulţi ani cu sănătate, 

Fi-ţi cu noi pe mai departe! 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

(S-avem timp de-o răsuflare 

 Şi de sorbit din pahare.) 

De-or mai fi şi alţi poftiţi , 
În ultim moment sosiţi, 

Sunt sigur „bineveniţi „. 

De gazde garantăm noi,  

Va fi bine şi de voi. 

Scrieţi-vă o urare ! 

Şi -o vom pune la 

...„urmare”. 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

(S-avem timp de-o răsuflare 

 Şi de sorbit din pahare.) 

Închin un pahar de vin 

Vioricăi Mavrodin, 

Aceea ce an de an,  

Incheie cu un curcan.  

Să-i dea Domnul viaţă lungă, 

Banii doldora în pungă, 

Mecanicii s-o iubească 

Şi Ea cu drag să-i primească. 

Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

(S-avem timp de-o răsuflare 

 Şi de sorbit din pahare.) 

Ai lu’ Popa (alde noi),  

Deşi nu suntem cu voi, 

Ca” acolo” ne simţim, 

Findcă pe toţi vă iubim. 
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Imagini surprinse de Anda Ştefănescu, Nina Dumitru, Mirel Vanca 

Prelucări Radu Gruia  

 

 

 

 
 

 

El Jeffe... 
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Sacrificiul ritual.... 

Convivi : Gigi-Gabi-Vali-Nae 
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Vanca’s family ! 
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Ani Vanca  şi Coca Dumitru 
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Jorj’ family! 
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Nae şi Mihaela.  
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O brad frumos, 

Cu cetina tot verde.... 
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Phantom’s family.... 

All wives’ dance ! 
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A „mise-en-place” arranging ! 
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Musée d'Orsay prezintă perioada Napoleon 
III, cu ocazia sărbătoririi a 30 de ani de la 

inaugurarea muzeului, ca urmare a deciziei 
preşedintelui de atunci, Valéry Giscard 
d'Estaing, de a salva de la demolare o 

frumoasă gară şi a o transforma într-unul 
din cele mai importante muzee franceze. 

Expoziţia, care priveşte ansamblul vieţii 

în Franţa timpului a fost receptată funcţie de sensibilitatea politică a 
fiecăruia. 

Astăzi, la aproape 150 de ani de la moarte, este unul dintre cei mai 
desconsideraţi conducători pe care i-a avut ţara sa. Pentru lămuriri vă 
recomand să citiţi o carte foarte bună, cea a lui Boia : "Napoleon III cel 

neiubit". Găsiţi acolo tot ce vă interesează, inclusiv rolul lui Victor Hugo şi, 
mai puţin, al lui Emile Zola, în crearea unui climat de denigrare continuă a 
lui. Şi lucruri mai puţin lăudabile, ca favorizarea sau implicarea sa în unele 

afaceri dubioase ale baronului Haussmann. Şi să vă amintiţi, totuşi, că a 
avut un rol hotărîtor într-un moment cheie al istoriei ţării noastre. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Doilea Imperiu (1852-70) şi 

Winterhalter 

 Sursa: MECANICII’61, An 13, #126, ianuarie 2017 EE                           Nicu SURUCEANU 

Pictor de curte 



21                                Revista MECANICII’61, An 13, # 126, ianuarie 2017 EE 

 

 
 

Napoleon III restaurează fastul de la Versailles, imaginea imperiului şi a 
împăratului – părintele naţiunii.  

 
 

 
   

 
 

Punctul culminant al cercetărilor asupra stilului gotic, aşa cum era 

indicat de Viollet-le-Duc, teoretician şi restaurator al castelului Pierrefonds 
şi al fortificaţiilor de la Carcassonne, este atins în timpul celui de Al Doilea 
Imperiu. André Lecomte de Nouÿ, cel care a restaurat, la cererea lui Caroi I, 

mânăstirea de la Curtea de Argeş şi altele, a fost elevul lui. 
Dacă în Al Doilea Imperiu progresează pozitivismul şi anticlericalismul, 

totuşi credinţa se întăreşte, bugetul cultelor creşte, sunt organizate noi 

pelerinaje şi construite noi biserici. 
 

 
 

 

Winterhalter 

Napoleon III 
Winterhalter 

Impărăteasa Eugénie 

 

Jean-Léon Gérome 

Recepţia ambasadorilor Siamului de Napoleon III la Fontainebleau 

William Bouguereau 
Impăratul vizitându-i pe inundaţii din 

Tarascon  

Henri Baron 
Festivitate la palatul Tuileries în timpul 

Expoziţiei universale din 1867 



22                          Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”                    

 

 

       Sub al Doilea Imperiu, Franţa este prosperă şi în plină schimbare, ţinta de atins fiind 

nivelul Angliei, unde Napoleon locuise de patru ori, în total cinci ani, şi al cărei nivel de 

civilizaţie îl impresionase profund. 

Reflectând societatea cu acordurile şi dezacordurile dintre nivelurile averilor şi ale 

educaţiilor, stiliştii propun clienţilor cele mai diverse noutăţi, neogrec, neogotic, orientalism, 

japonism, etc. 

In 1851, Franţa avea 3500 km de cale ferată ; după 18 luni – 17000, iar costul transportului 

se micşorase de patru ori. 

In 1865, numărul maşinilor acţionate de aburi crescuse cu 10000 faţă de 1855, cărbunele 

înlocuise lemnul şi apăruseră primele mari grupuri industriale. 

Oraşele sunt total regândite. Din ce în ce mai mulţi oameni, mai ales cei săraci şi necalificaţi, 

părăsesc satele şi se instalează în oraşe ca Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes, 

care înregistrează creşteri anuale de 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jules Breton 

Binecuvântarea grâului în Artois 

Jules Breton 

Binecuvântarea grâului în Artois 
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Buna sănătate economică şi măsurile avantajoase luate întăresc poziţia 

burgheziei, a cărei bogăţie globală creşte între 1852-74 de două ori. 

Noi practici comerciale încep să fie aplicate în marile magazine : solduri, 
suprimarea intermediarilor, publicitatea. 

Al Doilea Imperiu este şi momentul unor noi distracţii populare, 
canotajul pe Sena în apropierea Parisului, sau cele căutate de noile elite,  
hipodromurile sau staţiunile balneare sau termale. Boudin, Manet, Monet 

sau Renoir se afirmă ca adevăraţii pictori ai vieţii moderne. 
   

 
Incepe timpul vilegiaturilor înlesnite de extinderea reţelei de căi ferate. 

Coasta normandă şi cea bască devin destinaţiile privilegiate ale aristocraţiei 

şi ale noilor îmbogăţiti din lumea industriei şi finanţei. 
 Napoleon III construieşte pentru împărăteasă la Biarritz Villa Eugénie 

iar investitori privaţi ridică staţiunile Cabourg, Deauville şi Arcachon. In 
Bretania, Dinard este preferată de englezi, iar Coasta de Azur începe să 
atragă o importantă colonie rusă. 

Acest veritabil turism de lux dă naştere unei arhitecturi proprii, dar şi 
multor echipamente şi activităţi specifice, care au dat de lucru unei părţi 
importante a populaţiei locale, şi care s-au păstrat, adaptându-se vremii şi 

democratizându-se parţial, până în zilele noastre. 
Regimul autoritar al lui Napoleon III, a cărui politică culturală era axată 

pe preamărirea imperiului, deci pe arta "oficială", îi avantaja pe artiştii 
academici, care îi denigrau pe cei independenţi. 

Mare parte din aceşti pictori realişti şi naturalişti erau republicani şi 

opuşi loviturii de stat, sătui de marile tablouri cu subiecte istorice sau 
mitologice şi voiau să picteze frumuseţile simple ale naturii şi vieţii. In plus, 

ei proveneau din medii populare şi nelegaţi de aristocraţia la putere. 

Vechiul cartier al Operei în timpul 

demolărilor - 1877 
Avenue de l'Opéra 

Debut sec XX 

Pierre-Auguste Renoir 

La Grenouillère 

Edouard Manet 

Déjeuner sur l'herbe 

Claude Monet 

Pe plajă la Trouville 
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Timpul trecând şi situaţia economică a ţării îmbunătăţindu-se rapid, 
"pictorii de curte" au rămas în serviciul aristocraţiei, iar pătura îmbogăţită a 

burgheziei a devenit clientul independenţilor.  
Având atunci deja cca 200 de ani vechime, Salonul domina viaţa artistică 

franceză, având până la 500 mii de vizitatori şi este pentru artişti locul unde 
se pot face cunoscuţi si primi comenzi. 

Instalat mai întâi la Luvru în salonul patrat, de unde numele, a fost mutat 

mai întâi la Tuileries, apoi la Palais Royal, apoi, din 1857, în Palais de 
l'Industrie, care a făcut parte din Expoziţia universală din 1855, palat aflat 

pe malul Senei, şi care a fost demolat în 1896. De reţinut că faţada din 
piatră pe un schelet de metal şi sticlă măsura 208 m lungime şi oferea acces 
printr-o rotondă la  "Galeria 

maşinilor", lungă de 1200 m, de-a 
lungul Senei. Iar acest palat a fost 

demolat pentru a se construi în locul 
lui Grand şi Petit Palais. Cine a vizitat 
împrejurimile, îşi poate da seama de 

mărime. 
Din anual, Salonul a fost deschis 

odată la doi ani între 1853-63, apoi 

din  nou anual. Contele de Nieuwerkerke, care îl organiza, a numit în  
juriu doar membri conservatori ai Academiei de arte frumoase, ca Gérôme şi 
Bouguereau, din numele cele mai cunoscute. Cum în 1863, din cinci mii de 

opere juriul a refuzat trei, provocând un scandal, împăratul a decis 
organizarea unui Salon al refuzaţilor, repetat şi anul următor. In plus, o 

reformă a Şcolii de arte frumoase a redus dominaţia academicienilor asupra 



25                                Revista MECANICII’61, An 13, # 126, ianuarie 2017 EE 

 

învăţamântului artistic şi a premiului Romei. Astfel, 
din 1880, Salonul trece complet în mâinile artiştilor. 

Opera, a cărei inaugurare a avut loc în 1875 nu 
figurează în expoziţie ; Napoleon III a inaugurat doar 

faţada în 1867. Se spune că văzând planurile, 
Eugénie, nemulţumită, i-a reproşat lui Garnier că 
stilul nu este nici grec, nici Louis XV, nici măcar 

XVI. Este stilul Napoleon III, a fost răspunsul ! 
Winterhalter, ultimul mare pictor de curte din 
Europa 

      Printr-o fericită coincidenţă, în Palatul din 
Compiègne, oraş aflat la 80 km NE de Paris, a fost 

organizată în aceeaşi perioadă expoziţia celui care a 
fost, printre altele, pictorul familiei Orléans şi al celui de al Doilea Imperiu. 

Născut într-o familie de agricultori dintr-un sat din Pădurea Neagră în 

1805, intră mai întâi ucenic gravor şi 
litograf într-un atelier, apoi la 

institutul de artă al editurii Herder. 
Continuă la München, cu 

sprijinul financiar al marelui duce al 

Badenului, după care devine 
profesorul de desen al margravinei 
Sophie von Hochberg. 

In 1830 margravul Leopold von 
Hochberg devine mare duce al 

Badenului, iar Winterhalter se 
instalează la Karlsruhe şi pictează 

portretul marelui duce, al soţiei sale şi al familiei. 

In 1832, marele duce îl trimite cu o bursă pentru doi ani în Italia. La 
întoarcere este numit pictor de curte şi se instalează la Paris, unde obţine un 
imens succes la Salon în1837 cu Decameronul. 

In 1838 primeşte prestgioase comenzi de portrete de la regina Belgiei şi 
de la sora sa, prinţesa Clementine d'Orléans. 

In 1839 prezintă la Salon portretul regelui Louis-Philippe I. 
In 1842 pictează la Londra portretele reginei Victoria şi al prinţului 

Albert.In 1852 pictează în Spania portretul reginei Isabella II. 

In 1853 pictează la Paris portretele cuplului imperial iar în 1855 sunt 
prezentate la Expoziţia universală tabloul Impărăteasa Eugénie înconjurată 

de doamnele de onoare şi altele, 
comandate de ea. 

In 1857 pictează la Bad Brückenau 
portretele ţarului Alexandru II şi al 
ţarinei Maria Alexandrovna. 

In 1864 pictează la Viena pe împăratul 
Franz Joseph şi pe  
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împărăteasa Elisabeth. 
Aflându-se în Elveţia în timpul războiului franco-prusac şi a al căderii 

imperiului, nu se mai întoarce şi rămâne la Karlsruhe. 
Moare La Frankfurt în 1873. 
Despre el, un critic a spus că tuturor capetelor încoronate le-a trebuit 

să fie consacrate de penelul lui Winterhalter. 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Tânără elveţiancă din 

Interlaken 

Contesa Krasinska şi copiii săi 
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Sincer să fiu, nu am fost deloc entuziasmat de pictura lui, nu este decât 

o muncă de artizan care îşi stăpâneşte meseria, dar care nu aduce nimic 
nou. In momentul în care îşi picta tablourile, în Franţa, Boudin şi Bazille 

deja începuseră să se îndepărteze de academism, iar în Anglia, Turner (mort 
în 1851) o făcuse deja, mai ales în tablourile lui cu subiect marin. 

Este drept, el nu era decât un pictor de curte, care picta şi portretele 

altor clienţi, deci, în final, un artizan care executa ce îi comanda un număr 
destul de restrâns de persoane, cu gusturi, probabil destul de apropiate, din 

moment ce aparţineau aceleiaşi lumi. 

Carmen Aguado, 

viitoarea ducesă de 

Montmorency 

Edouard André, viitor 

soţ al Dnei Nelie 

Jacquemart 

Ducesa de Morny, soţia 

fratelui vitreg al lui 

Napoleon III 

Dna Rimski Korsakov, nora 

compozitorului 

Ducesa d'Orléans Alexandra, prinţesă de 

Galles 
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Ori, când părerea unui client că portretul este "prea adevărat", ca al lui 
Velazquez/Inocentiu X, sau ca regina Victoria, care refuză să expună la palat 

tablourile lui Turner, în acest caz, un artizan specializat doar într-un 
domeniu, are de ales între două soluţii : ori se supune clientului, ceea ce 
Winterhalter a făcut din capul locului, ori face orice altceva. 

In acelaşi timp, faptul de a fi fin psiholog nu îi folosea decât pentru a-şi da 
seama cam cum dorea clientul să apară în ochii celor ce priveau tabloul – 

vezi remarca papei. 
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        Trăim cu toţii – tineri şi...mai puţin tineri – într-o lume care se schimbă continuu. Ei şi, 

ce-ar fi NOU în treaba asta? Mai toţi o ştim ! Ei bine NOUL este viteza schimbării !!! 

Acesteia trebuie să-i facem faţă  zi de zi, iar propria capacitate de adaptare este soluţia la 

care tindem, conştient sau nu, şi bunici şi nepoţi . 

          Dar la baza adaptării ce stă ? Ce ne susţine, sau nu, ce ne îngreunează un drum  şi aşa 

destul de complicat?  Răspunsul vine de la cognitivi : Mintea umană ! Această mare 

necunoscută care se exprimă....  prin propriul paradox (!!) – ca să înţelegem mintea umană 

este nevoie de ajutorul....minţii însăşi ! Aşa că, parafrazându-l pe genialul Eminescu: 
„La Steaua care a răsărit, E-o cale atât de lungă, Că mii de ani i-au trebuit, Şi MINŢII să 

ajungă”  

       Aşa dar, permiteţi-mi , cu o pricepere modestă, dar asumată, să prezint câteva 

consideraţii pe subiect, selectate din autori de notorietate în domeniul ştiinţelor cognitive şi 

comportamentale. 

Cu mulţi ani în urmă  Shakespeare transmitea printr-o replică a lui Hamlet către Horaţiu : 

„Sunt taine’ntre pământ şi cer pe care, Mintea-ţi nici că le-a visat !” 

Iată o dimensiune de netăgăduit a rolului minţii, nu numai pe plan personal, cât şi pe cel 

universal, într-un tot holistic din ce în ce mai acceptat în stadiul actual al cunoaşterii.  

        De fiecare dată când descoperi ceva nou, în cer sau pe pământ, acel ceva devine parte a 

filozofiei tale , pentru ca, într-un final să fie pus sub semnul întrebării de alte lucruri noi. 

Iată de ce, selectând din varietatea şi multitutudinea informaţiei disponibile – lucruri noi, ne 

propunem să ne rezumăm la câteva idei din domeniul cogniţiei, astfel : 

 

- Teoria minţii modulare. 

- Metareprezentări. 

- Materia neagră a minţii. 

- „Teoria minţii”. 

- Metaforele sunt în minte 

 

        Să începem deci : 

Teoria minţii modulare 

        Este un alt mod de a explica comportamentul – în special comportamentul uman.  

Ideea ar fi  că mintea umană este alcătuită dintr-un număr de componente specializate, 

numite module , care lucrează mai mult sau mai puţin independent. Aceste module 

colectează diferite tipuri de informaţii din mediul înconjurător şi le prelucrează în diferite 

moduri. Ele transmit diferite comenzi – ocazional, comenzi contradictorii. 

Teoria modulară poate explica, de exemplu efectele curioase ale leziunilor cerebrale, unele 

activităţi se pot pierde în timp ce altele se păstrează, tiparul de manifestare fiind diferit de la 

un pacient la altul. De exemplu : – modulul care se ocupă de grupuri, stabileşte categoriile şi 
calculează media în cadrul categoriei; rezultatul este numit stereotip.  

Pe de altă parte, modulul de relaţionare colectează şi stochează informaţii detaliate despre 

anumite persoane. El simte plăcere în procesul de colectare ale acestor informaţii, acesta 

este motivul pentru care ne place să bârfim , să citim romane şi biografii, să urmărim pe 

  Consideraţii din Ştiinţele Cognitive  

Despre Mintea Umană 
 

Sursa: MECANICII’61, An 13, #126 ianuarie 2017 EE                           Ileana Venera GRUIA 
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canalele televizoarelor dezvăluirile despre candidaţii politici. Nu necesită recompensă : 

colectarea datelor este ea însăşi recompensa. 

Mintea modulară ilustreză într-un mod uimitor nu funcţionarea solitară a minţii individuale ci 

puterea unor minţi modulare de o largă cuprindere socială şi culturală. 

 

Metareprezentările 

        Numai fiinţele umane pot înţelege fluent stările mentale ale altora ; cântăresc motivele 

convingerii lor. Pentru aceste aspecte, oamenii se bazează pe darul lor special: capacitatea de 

a reprezenta reprezentări – adică de a forma metareprezentări 

Un astfel de proces nu ar putea nicidecum explicita capacitatea uimitoare a fiinţelor umane 

de a atribui altor persoane aproape orice fel de gânduri. Cum ne putem explica atunci 

asemenea abilităţi? Explicaţia este că noi folosim propriile noastre reprezentări pentru a le 

atribui altora gânduri şi le încorporează în metareprezentări.  

Majoritatea convingerilor pe care ni le formăm despre alţii sunt derivate din comunicare.  

Oamenii continuă să ne spună ce cred, ce vor, ce-şi doresc, ce-i sperie, ce iubesc. 

Mentalizarea – atribuirea de gânduri altora – şi comunicarea sunt cele mai cunoscute 
reprezentări ale metareprezentărilor, dar nu sunt singurele. Metareprezentările ne sunt, de 

asemenea, esenţiale pentru a putea analiza motivele comportamentale. 

Probabil mai mult decât orice altă trăsătură cognitivă, abilitatea noastră de a ne folosi 

propriile noastre reprezentări, pentru a reprezenta reprezentări, este acea care explică 

realizările omenirii. 

Fără această abilitate, formele complexe de cunoaştere socială care reprezintă specia noastră 

ar fi fost practic imposibile. (deosebit de important pentru psihologi pentru incursiunile în 

cunoaşterea umană). 

Materia neagră a minţii 

Aristotel a definit omul ca „un animal raţional”. Nenumărate contradicţii ne arată că nu este 

aşa. Multă vreme în istoria omenirii, nu am putut să ne explicăm acest paradox până în 

momentul în care descperirea inconştientului de către Freud a rezolvat lucrurile. 

Freud postula un spaţiu conceptual insezisabil pentru noi, în care guvernează iraţionalitatea. 

Acest aspect al minţii nu este supus constrângerilor raţionalităţii, precum deducţia logică, 

raportul cauză-efect, timpul liniar.  

Inconştientul explică de ce oamenii consideraţi raţionali, îşi trăiesc viaţa în mod iraţional. 

În acest moment, nimeni nu ar putea nega existenţa inconştientului; el a devenit de-acum  un 

loc comun. Universul este format, în principal, din materie neagră. Nu o putem vedea, dar 

are o forţă gravitaţională imensă. Mintea conştientă – seamănă mult cu aspectul vizibil al 

universului – este numai o mică funcţie din lumea mentală. Materie neagră a minţii, 

inconştientul, are cea mai nare pondere în psihic. Dacă se ignoră materia neagră a minţii, şi 

iraţionalitatea din noi va rămâne inexplicabilă. 

„Teoria minţii” 

 Uneori, considerată ca fiind, ”psihologia dorinţei de a crede în ceva”. 

Teoria se referă la faptul că indivizii umani le par celor din jurul lor a fi controlaţi de 

structurile deosebite pe care noi le numim minte. Dar lucrul surprinzător şi minunat este 

faptul că mintea unui om poate fi, destul de uşor, citită de ceilalţi. 

Îar această capacitate de a citi mintea a fost esenţială pentru supravieţuirea omului în 

diferitele grupuri sociale. Totuşi, fapt este că teoria minţii nu ar fi putut funcţiona atât de 

bine dacă selecţia naturală nu ar fi modelat creierele umane astfel încât să fie capabile să 
citească alte minţi şi să fie citite de alte minţi, la rândul lor.  

În explicarea modului de funcţionare al creierului – teoria minţii nu se verifică. Nu este 

validată deoarece este suprasimplificată, creerul funcţionând în realitate în situaţii 

neprevăzute de către selecţia naturală. 
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Mintea altora Explicăm de ce oamenii acţionează aşa cum o fac, susţinând că au mintea mai 

mult sau mai puţin asemănătoare cu a noastră.  

Aceste explicaţii stau la baza modului în care oamenii înţeleg lumea – la baza metafizicii 

noastre intuitive. De asemenea, ilustrează semnele distinctive ale unei explicaţii 

satisfăcătoare; ele unifică mai multe fenomene disparate apelând la un mic număr de pricipii 

de bază. Cu alte cuvinte, sunt cuprinzătoare, dar simple. 

Realismul poate explica succesul chimiei, dar şi al fizicii, al zoologiei, al ecologiei, adâncurilor 

marine, etc. Iar presupunerea că lumea este guvernată de realităţi ordonate, ne ajută să 

explicăm asociaţiile previzibile dintre Lună şi maree, sau dintre consumul de cofeină şi 

insomnie. Cu toate acestea, fiecare explicaţie a fost serios atacată într-un moment sau altul. 

Realismul de pildă : toate teoriile din trecut au fost eronate – de exemplu mecanica 

newtoniană a fost înlocuită, în cele din urmă, de fizica actuală.  

Realismul intuitiv este, în cel mai bun caz, o jumătate de adevăr metafizic, chiar dacă unul 

destul de inofensiv. Jumătăţile de adevăr metafizic îşi găsesc, cămin sigur şi ferict în cele mai 

multe minţi umane. Dacă explicaţiile metafizice intuitive sunt uşor de formulat, dar greu de 
evaluat, superstructurile ştiinţei (precum evoluţia) , de obicei, exact opusul lor: greu de 

formulat dar uşor de evaluat. 

Metaforele sunt în minte 

       Studiul limbajului, pe parcursul secolelor, vizează modul în care limbajul se schimbă în 

timp. Totuşi, se poate evidenţia faptul că toate limbajele au câteva caracteristici comune. 

Când cercetezi cu atenţie modul în care folosim limbajul, descoperi că  ceace spunem are 

caracter metaforic – vorbim despre unele ca şi cum ar fi alte lucruri, de exemplu moralitatea 

este percepută drept curăţenie. 

Oamenii ştiu de mult despre metaforă. Până spre sfârşitul secolului XX,aproape toată lumea 

era de acord cu o anumită explicaţie, impecabil formulată de Aristotel; metafora era 

concepută ca un instrument  strict lingvistic, cu ajutorul căruia numeşti un lucru folosind 

numele altuia, cu, care cel dintâi seamănă.  

Însă, încă din anii ’80, s-a observat că limbajul metaforic autentic, aşa cum este el folosit în 

prezent, nu constituie deloc un rezultat al hazardului (cine cu ce, cu cine seamănă). Mai 

degrabă s-a convenit că acesta este sistematic şi coerent. În plus, metaforele nu sunt 

reversibile (sunt curat dacă nu am dosar judiciar, dar nu sunt „moral” dacă am făcut 

baie...).Metafora este unidirecţională. 

În prezent se admite că expresiile metaforice de la nivelul limbajului sunt doar fenomene de 

suprafaţă , organizate şi concepute de interacţiunile de la nivelul minţii.  

Descoperirile recente din domeniul psihologiei cognitive scot în evidenţă faptul că oamenii 

gândesc metaforic chiar şi în absenţa limbajului metaforic (afecţiunea este percepută drept 

căldură, moralitatea drept curăţenie, etc.). 

Pe baza acestor cercetări, lingviştii au adus dovezi în ceace priveşte complexitatea limbajului 

metaforic şi i-au analizat divesitatea pe tot cuprinsul globului, psihologii i-au testat capacitatea 

de a emite predicţii în planul comportamentului uman, iar neurologii au cercetat structura 

creierului pentru a găsi elementele fizice care stau la baza acestui fenomen. 

Asta nu înseamnă însă că explicaţia conceptual-metaforică nu are propriile puncte slabe, sau 

că este ultimul bastion cucerit în studiul metaforei. 

De exemplu – teoria care susţine că „mintea gândeşte în metafore ale corpului” 

Filozofii şi psihologii s-au luptat ceva timp cu o întrebare fundamentală: cum ajunge creierul 
să proceseze semnificaţii ? . Empiriştii britanici, precum Locke şi Berkely au admis, cu mult 

timp în urmă, faptul  potrivit căruia cogniţia este incorect perceptuală. Însă, după revoluţia 

cognitivă din anii ’50, psihologia s-a raportat la computer ca la cel mai adeqvat model de  

studiere al minţii. Acum ştim: creierul NU este un computer ! Treaba lui nu este să 
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proceseze sau să stocheze informaţii; mai curând rolul său este de a coordona şi controla 

acţiunile apendicelui de proporţii care este corpul ! 

Se introduce astfel în scenă un tip modificat de ştiinţă cognitivă şi anume ştiinţa cognitivă a 

corpului uman. Dat fiind că gândirea se susţine prin acţiune, multe procese corporale se 

alimentează din planul mental pentru a face posibile acţiunile. 

În acest fel, oamenii corelează intuitiv, de exemplu sfera moralităţii cu verticalitatea: în orice 

caz s-a descoperit şi faptul că oamenii care nu recunosc normele morale – şi anume 

psihopaţii – nu au intrat sub incidenţa acestui fenomen. 

Dimensiunea verticalităţii, care determină mintea să perceapă ceace este sus ca interval în 

sfera exercitării puterii, se află pe deplin înrădăcinată în experienţa fizică de bază a 

verticalităţii. 

Verticalitatea nu doar  influenţează modul de reprezentare al oamenilor cu privire la ceace 

este bine, moral şi dumnezeiesc, dar deplasarea în spaţiu pe coordonata verticalităţii le poate 

chiar modifica însăşi acţiunile morale. 

Recunoaşterea crescândă a faptului că metaforele corpului furnizează un limbaj, un limbaj 

mental comun, a generat modalităţi fundamental diferite de cercetare a stilului de gândire al 
oamenilor. 

Este din ce în ce mai limpede că operaţiunile cognitive ale oricărei fiinţe vii, inclusiv ale 

oamenilor, trebuie să soluţioneze anumite provocări care ţin de capacitatea de adaptare la 

mediul ambiental. 

În decursul acestui proces, metaforele corpului sunt pietrele de temelie ale percepţiei, 

cogniţiei şi acţiunii. 

 

        Ne întoarcem astfel la adaptarea la mediul ambiental,  care se impune cu determinare 

în viaţa noastră zilnică.... 
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 NA    Mi-am justificat (ca s-o pot motiva şi altora) istorisirea întâmplării de mai jos, „mecanicilor 

’61”, pe temeiul că printre absolvenţii promoţiei noastre erau şi sunt mulţi „mateişti” (absolvenţi ai 

liceului „Matei Basarab” din Bucureşti): Ioil Ozi, Hitzig Miki, Popa Adrian, Suruceanu Nicu, Zainea 

Mircea, regretaţii Papaianu Nini şi Stein Vasile, fără a-l mai pune la socoteală şi pe Duduică Radu, 

care ne-a fost coleg în primii ani de studenţie. Cred că formam cea mai numeroasă grupă de 

coliceeni. În al doilea rând, nu cred că vreun „mecanic’61” n-ar savura cu plăcere o bere de calitate. 

Aşa că... 

 O frumoasă tradiţie s-a înpământenit de câteva decenii la Liceul „Matei Basarab”, 
decanul de vârstă al liceelor bucureştene (împreună cu Liceul „Sf. Sava”, ambele înfiinţate 

prin decret domnesc de Alexandru Ioan Cuza în anul 1859), aceea că în fiecare an, de Sfântul 

Apostol şi Evanghelist Matei (16 noiembrie în calendarul ortodox ) să serbeze Ziua Şcolii 

prin „Ziua sau Zilele Porţilor deschise”. 

 Liceul îmbracă haine de sărbătoare, cancelaria şi cabinetul directorului (directoarei), 

devin saloane de primire, culoarele, sălile de clasă, amfiteatrele de profil, biblioteca devin 

mini expoziţii. 

 Sala de spectacole a şcolii, o adevărată sală de teatru, cu staluri şi balcoane, cu o 

arhitectură interioară superbă şi pe scena căreia Teatrul Naţional şi-a susţinut multe 

reprezentaţii în urma dărâmării clădirii proprii la bombardamentul din 1944, este locul de 

desfăşurare a festivităţii propriu zise. 

 S-a creat obiceiul ca la sosirea oaspeţilor, aceştia să fie îndrumaţi spre intrarea 

dinspre secretariat şi cancelarie, unde sunt întâmpinaţi de o pereche – elev şi elevă – dintr-

una din clasele terminale, frumos îmbrăcaţi, uniform eleganţi (deşi nu „la uniformă” ca pe 

vremuri), care-ţi adresează un cald „Bine aţi venit!”. 

 De data aceasta (16 noiembrie 2016), după ce am fost întâmpinaţi cu bineţele 

cuvenite, am păşit pe culoarul din faţa cancelariei, unde era un grup mai mare de absolvenţi 

mai aproape de vârsta a treia (se vedea de la o poştă). Unul dintre ei (erau şi doamne şi 

domni) mi-a ieşit în întâmpinare şi conform cutumei s-a prezentat (nume-prenume, ca la 

catalog), continuând: „suntem promoţia 1963”. În clipa aceea, mi-a scăpat de pe buze o 

insultă onorantă : „Puştilor” şi am continuat – conform protocolului  - „Eu sunt Popa Adrian 

– promoţia 1956”. Un cor de aproape douăzeci de absolvenţi mateişti m-au afrontat prompt: 

„Nene!” 

 Ca să sporesc efectul „di grande” le-am spus: „Dacă aveţi răbdare puţin, vă voi 

prezenta doi şi mai şi ca mine” . Urma să mă întâlnesc, cu domnul fost ministru Ioan Avram 

şi domnul general Nicolae Petre, mateişti promoţia 1951. 

 După ce i-am prezentat „bobocilor”, aceştia i-au primit foarte călduros. Împreună cu 

încă alţi absolvenţi „seniori” am fost invitaţi în cabinetul doamnei directoare Maria Lidia 

Sorop, o profesoară „enervant de tânără” (l-am citat pe domnul ministru Avram) la o mică 

trataţie . 
 Fiindcă mai aveam ceva timp până la începerea festivităţii propriu – zise, noi cei trei 

veterani am dat o raită prin liceu, ceeace a răscolit amintiri: „Uite aici (eram la et.I în capătul 

culoarului opus străzii Matei Basarab) era biblioteca, dar ce bibliotecă; avea sute de cărţi 

rare. Au mutat-o în corpul de clădire unde era internatul, acolo unde era cantina”. ”Iar aici, 

Mateişti  la  Nenea  Iancu, la 

„O bere cu  Prinţipuri” 
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în curtea internatului (de fapt nu mai există internat) se ţinea în fiecare dimineaţă careul, sub 

comanda domnului profesor Bismarck (de fapt Popescu)”, spuse altul dintre noi.  Cum să nu 

fii nostalgic ?! Chiar dacă unele schimbări nu-s tocmai pe placul unor conservatori ca noi, 

recunoaştem că liceul a întinerit, s-a modernizat enorm, a performat continu (de exemplu, 

anul şcolar trecut, promovarea bacalaureatului a fost în procent de 100%). 

 Meritul  revine corpului 

profesoral, stafului managerial, 

directorilor, dintre aceştia 

menţionând-o pe doamna profesoară 

Viorica Popa cea mai longevivă (ca 

funcţie de vârf) directoare a liceului, 

autoarea unei superbe monografii a 

Liceului „Matei Basarab”, care s-a 

tipărit deja în două ediţii. (Pe când a 

treia?). 

 Pe culoarele liceului, plăci 
memoriale din marmoră, precum şi 

paginile monografiei amintite, 

amintesc sute de nume ale 

personalităţilor celebre care au fost 

elevi ai liceului sau dascăli de la catederele claselor şi amfiteatelor şcolii. Cum să nu fii 

copleşit de mândrie că ai fost elev al unei astfel de citadele a învăţământului preuniversitar 

românesc ! 

 Ne întoarcem în sala de festivităţi, unde după cuvântul de deschidere al doamnei 

directoare şi cuvântările de salut ale unor personalităţi invitate (inspectori şcolari, 

reprezentanţi ai ministerului, ai primăriei sectorului şi nu în ultimul rând, ai comitetului de 

părinţi), a început spectacolul pregătit de elevii claselor terminale. Un spectacol minuţios 

pregătit, punând în evidenţă talentul mateiştilor de azi: scenete, dans modern, muzică uşoară 

(instrumentală şi voce) etc. 

 La un semn discret al „seniorului ’51”, am ieşit tiptil din sală, am parcurs culoarul din 

faţa cancelariei şi ca nişte elevi chiulangii, care fug de la ore, am tulit-o pe uşa pe care 

intraserăm. 

 De abia în curte, în faţa statuii lui Matei Basarab, domnul Ioan Avram grăieşte: 

„Sunteţi invitaţi la o bere. Popică tu le ştii pe astea , du-ne undeva pe aproape!”   

 Norocul meu, că în vară, colegul nostru de facultate şi bun prieten, Nicu Suru, stabilit 

în Franţa (elev mateist din clasa I-a primară, până la ultima clasă liceală), care de câte ori 

trece prin Bucureşti , face un mic popas şi la „Matei Basarab”, mi-a vorbit de un restaurant – 

deschis relativ recent – în apropiere de liceul nostru drag (aproape de intersecţia străzilor 

Matei Basarab şi Romulus) şi mi-a dat şi o carte de vizită. Aşa că m-am dat mare şi i-am 

condus competent, nu prea departe (circa 100 de metri) la restaurantul „Nenea Iancu”. Un 

local cochet, curat, cu tablouri de epocă pe pereţi. Am luat loc la o masă pe partea stângă 

faţă de intrarea în salon. Domnul Avram ,după o cercetare rapidă a „Meniu”-lui, ne-a 

recomandat să luăm o supă de ceapă. Ne-am conformat şi n-am regretat. Nu mai mâncasem 

niciodată o asemenea delicatesă.  

 La un moment dat, a intrat în sala în care eram şi noi, un grup de aproximativ 

douăzeci de persoane, bărbati  şi femei, care s-au asezat la o masă lungă, dinainte pregătită. I-
am recunoscut imediat pe „puştii” promoţiei 1963. 

 Ne-am văzut liniştiţi de ale noastre - mai mult depănări de amintiri – când , la un 

moment dat, grupul de mateişti, mai puţin vârstnici decât noi,i s-a ridicat în picioare, cu 

paharele pline ridicate şi ne-au cântat cele mai frumoase urări de „La mulţi ani !” 
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 Pentru mine a fost un moment sublim. Am avut un „prolonge” minunat de la „Matei 

Basarab” la „Nenea Iancu”, unde se bea „o bere cu „Prinţipuri”. Merită, în final să aflaţi şi 

dumneavoastră câte ceva despre această licoare, aşa cum am aflat şi noi de pe „biscuitul” de 

carton ce se pune sub sonda de bere. 

 Ion Luca Caragiale, cunoscut şi sub pseudonimul „Nenea Iancu”, este ştiut mai puţin 

ca făurar de berării. Dar, la sfârşitul secolului XIX, era celebru pentru această pasiune. 

Maeştrii berari ai timpului fabricau această băutură după reţete aduse din Germania, 

tradiţionala patrie a berii. 

 Am reînviat spiritul berii produse la 1900 pentru berăriile lui Nenea Iancu, după o 

reţetă tradiţională, demult uitată, aceea a fermentaţiei naturale în 45 de zile.  

 Şi pentru a repecta aşa numita „Deutsche Reinheitsgebot”, adică Legea Purităţii 

Germane a Berii de la 1516, această bere este făurită chiar în inima Germaniei în oraşul 

Memmingen, Landul Bavaria. 

 Având ca patron onomastic de calendar creştin-ortodox pe Sfântul Apostol Matei, 

cărturar şi scriitor (unul din cei patru evanghelişti), ca patron onomastic integral pe Matei 

Basarab, domnitorul care a statornicit limba română în biserică, cel care a implementat 
tipografii în numeroase mânăstiri din Ţara Românească (inclusiv la Mânăstirea Plumbuita din 

Bucureşti) şi ca fondator pe Alexandru Ioan Cuza, domnitorul reformator sau întemeietor 

de instituţii ale statului, care a propulsat Principatele Unite Române pe drumul civilizaţiei 

europene, liceului nostru îi este justificată mândria de a avea ca naşi sau părinţi asemenea 

personalităţi simbol. 

Iată că noi, mateiştii, ne-am procopsit cu încă un simbol : Nenea Iancu . Să fie primit! 
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As avea o singura urare : 

Un 2017  fara nici-o belea! 

 

 

Cuprins 


