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Beaulieu în mai

Am găsit Marea Britanie exact 
cum am lăsat-o: nori omniprezenți, 
purtați cu putere de vântul atlantic, 
aerul îmbibat cu o umezeală istorică. 
Era luna lui mai, iar de astă dată pașii 
m-au purtat către Beaulieu, un mic sat 
lângă Southampton. 

Ca multe dintre orașele, cât de 
mici, ale Regatului Unit, nici Beaulieu 
nu a fost ocolit de legendă. Una dintre 
povești spune că, pe vremuri, aici 
se ridicau cele mai semețe vapoare 
ale flotei britanice, printre care și 
cele din flota celebrului Amiral 
Nelson, eroul de la Trafalgar. O altă 
poveste este cea a Lordului Montagu, 
pe numele complet Edward John 
Barrington Douglas-Scott-Montagu, 
cel de-al III-lea Baron Montagu de 
Beaulieu. Lordul Montague este un 
personaj pe cât de faimos pe atât 
de controversat, celebru în insulă 
pentru trei lucruri: filiația sa politică 
de dreapta, orientările sexuale 
lipsite de prejudecăți și pasiunea, 
fără de margini, pentru mașini. O 
pasiune moștenită și tradusă printr-o 
impresionantă colecție de autoturisme 
care a dat naștere celebrului Naţional 
Motor Museum Beaulieu. Muzeul a 
fost fondat chiar de către îndrăznețul 
nostru Lord, în anul 1952, ca omagiu 
adus tatălui său, unul dintre pionierii 
autoturismului britanic; de fapt, 
primul om care a condus o mașină în 

curtea Parlamentului Marii Britanii. 
Astăzi, colecția numără peste 250 de 
autoturisme, albume, fotografii și 
filme tematice, datând încă din secolul 
al XIX-lea.

Locul mai este, însă, faimos 
pentru ceva: de două ori pe an, 
în mai și septembrie, familia 
Montagu organizează, pe propriul 
său domeniu, un târg de piese și 
automobile istorice. Poate nu este 
cel mai mare din lume, poate nu se 
bucură de cea mai însemnată afluenţă 
de vizitatori, însă are, în mod cert, 
parte de un farmec inegalabil, apreciat 
de toți iubitorii de cai putere. Pentru 
mine a fost a treia oară când mergeam 
în Beaulieu; iar ca de fiecare dată, a 
fost o experiență cu totul specială. 

A două zi de la sosire, în zori, am 
pornit la drum, parcurgând strada 
îngustă și unduitoare, mărginită 
de mlaștini, dintre Southampton și 
Beaulieu. Este imposibil să privești 
acest peisaj fără să îți vină în minte 
secvențe din Câinele din Baskerville. 
Cu Sherlock în minte, am traversat 
cuminte Beaulieu, încă adormit, 
ca la început de weekend, până ce 
am pătruns pe porțile domeniului. 
Organizarea very British îți sare 
în ochi încă din momentul în care 
eşti îndrumat, cu gentilețe, către 
locul unde trebuie să parchezi. 
Deși dimineață, aleea care duce 
spre parcare era înțesată de oameni 
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pregătiți, care mai de care, cu mici 
remorcuțe sau cărucioare, nerăbdători 
să scormonească printre piese mai 
vechi sau mai noi. Unii au o listă de 
cumpărături clară și bine pusă la 
punct. Alții vin doar pentru farmecul 
târgului și poate pentru a găsi cine știe 
ce piesă surpriză care le atrage atenția.

Partenerul meu, Ovidiu, genul cu 
liste foarte clare, uită de ea din clipa în 
care trece pe lângă prima tarabă. Este 
nerăbdător; se plimbă agitat de la o 
tarabă la alta și de la un rând la altul. 
Eu mă opresc să îmi beau cafeaua de 
dimineață pe terasa domeniului, loc 
de unde se vede întreaga pajişte – 
milimetric tunsă, evident – pe care se 
desfășoară târgul; totul se petrece, de 

fapt, pe ruinele unei vechi mânăstiri și 
lângǎ castelul familiei Montagu. 

Beaulieu este un loc unde găsești 
nu doar piese și maşini dintre cele 
mai diverse, ci și oameni dintre cei 
mai interesanți. Unul dintre cei pe 
care am avut ocazia să îi întâlnesc 
este Peter Weston. Proprietarul 
firmei The Lock Man, cu care am stat 
mult la taclale, mi-a povestit în ziua 
următoare că „pentru fiecare mașină 
istorică, indiferent cât de urâtă este, 
există cineva care o iubește”. Chiar 
în dimineața aceea pusese pariu cu 
un prieten că va vinde clanţele unei 
dubițe franceze obscure, în maxim 
două ore. Și a câștigat.



Am venit la Beaulieu cu două scopuri precise; acela de a-l 
ajuta pe partenerul meu, Ovidiu, să caute piesele de care aveam 
nevoie și acela de a observa oamenii prezenți la târg, deopotrivă 
vizitatori și expozanți. Toți sunt extrem de prietenoși și dornici 
să îți povestească pățanii personale sau lucruri inedite despre 
diversele piese pe care le dețin. Nu îți trebuie mult pentru 
a înțelege că prezența la târg este mai cu seamă pretext de 
socializare, scopurile financiare fiind trecute în plan secundar. 
Îmi amintesc că, la un moment dat, am zărit pe o tarabă o unealtă 
din fier forjat. Habar nu aveam ce este, așa că l-am întrebat pe 
expozant. Iar răspunsul lui a fost simbolic, tipic culturii târgului 
de la Beaulieu: „Habar n-am. Dar dacă îmi spui tu ce este ți-o dau 
gratis!”

Robert, vânzător de motoare vechi, îmi spune și el o frază 
pe care o mai auzisem: „Mașinile englezești rugineau înainte să 
apuce motoarele să se strice. Prin urmare, motoarele mele sunt ca 
noi!” 

Tot el mi-a spus că în fiecare zi a târgului, după ce se închide 
accesul pentru public, se strâng toți prin puburile din apropiere și 
beau bere, dansează și cântă până aproape de ora de deschidere a 
târgului. Ziua începe, negreșit, cu o stacană mare de cafea.

Pe la prânz, întreaga pajişte se umple de covoraşe de picnic. 
Fiecare mănâncă ce și-a adus de acasă și inventariază ce a reușit 
să vândă sau să cumpere. După prânz, plimbarea printre tarabe 
își continuă bunul obicei. Prețurile pieselor sunt afișate, însă 
vânzările se fac prin tocmeală. Cu cât discuția pe care o ai cu 
vânzătorul este mai interesantă și jovială, cu atât suma pe care 
o scoți din buzunar este mai mică sau, fie vorba între noi, mai 
aproape de valoarea reală.

La sfârșitul celor două zile de căutări febrile printre piese 
vechi, am încărcat achizițiile în camionul care ne aștepta 
și mergem, pentru ultima oară în acest an, spre parcarea 
domeniului. Este seară și soarele apune cuminte peste întinderea 
împădurită a domeniului; în ciuda liniștii și a bucuriei locului, 
eram, totuși, bântuit de un gând: la noi, de ce nu…..?
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Lincoln Continental
Simbolul absolut al puterii

Cel care pune bazele companiei The Lincoln Motor Company, în 
Detroit, este Henry Leland, acelaşi care anterior crease Cadillacul şi care, 
în 1917, decide înfiinţarea unei noi companii pe care o numeşte după 
preşedintele american Abraham Lincoln, eroul său personal. Iniţial, 
compania Lincoln se ocupa cu asamblarea de aeronave Liberty, însă după 
încheierea Primului Război Mondial fabricile sunt retehnologizate pentru 
producţia de automobile de lux, specialitatea lui Leland. Deşi îşi păstrează 
o anumită autonomie ca marcă până în anii ’40, Lincoln-ul este achiziţionat 
de Ford în 1922. O tranzacţie win-win care salvează Lincoln de la faliment și 
care îi asigură lui Ford triumful pe segmentul maşinilor de lux. 

În 1940 începe un nou capitol din istoria companiei. Lincoln Motor 
Company este transformată în Divizia Lincoln a Ford Motor Company şi 
începe producţia lui Continental. Modelul se dorea, prin investiţii masive şi 
control strict din partea companiei mamă, un competitor mult mai agresiv 
pentru marile rivale: Chrysler Imperial şi Cadillac (marcă deţinută de 
General Motors). 

Primul Lincoln Continental a fost un experiment al lui Edsel Ford, fiul 
lui Henry Ford. Acesta îi comandă designerului companiei, Eugene T „Bob” 
Gregorie, o maşină cu care să-şi impresioneze amicii influenţi, pretențioși 
și cu gusturi exclusiviste. Și pentru că maşina trebuia să fie gata înaintea 
vacanţei de primăvară din 1939, Gregorie caută cea mai rapida soluţie şi 
reinterpretează modelul Lincoln Zephyr. „Jucăria” îi cucereşte pe prietenii 
lui Ford Jr. care nu se mulţumesc doar cu privitul. Drept pentru care se 
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începe, de urgență, asamblarea manuală a 400 de maşini care 
urmau să fie livrate, cât mai repede, cercului silver spoon. 

Eleganţa dată de portbagajul scurt, de capota şi aripile extrem 
de lungi ce ascundeau un motor V12, devine semnul distinctiv 
al Lincoln-ului. Iar experimentul lui Edsel este ulterior folosit 
ca prototip pentru noul model Lincoln Continental, una dintre 
ultimele maşini Full Classic, recunoscută de Classic Car Club of 
America.

După un declin inevitabil provocat de al Doilea Război 
Mondial, Lincoln-ul este resuscitat, în 1955, cu Mark II şi 
Continental ’56, una dintre cele mai scumpe maşini din lume. 
Cu un preţ de 10.000$ mai rivaliza cu ea poate doar Rolls Royce. 
Continental-ul era atât de exclusivist încât compania îşi rezervă 
dreptul de a-şi selecta clienţii. Lista proprietarilor de Lincoln 
includea doar nume ca Elvis Presley, Şahul Iranului sau familia 
Rockefeller, transformând Lincoln-ul în mitologie americană. În 
ciuda preţului exorbitant, Ford a înregistrat pierderi din vânzarea 
mașinii, Lincoln dovedindu-se mai degrabă o strategie de 
consolidare a brandului. 

Pentru că intrase într-un vizibil declin, în 1961 se decide 
schimbarea designului maşinii. De noua imagine se ocupă Elwood 
Engel, cel care se face responsabil de dimensiunile impresionante 
ale maşinii, obţinute prin introducerea a două locuri în spate şi 
două portiere aferente, cu deschidere în sens invers, dintr-un 
motiv pur funcţional: facilitarea accesului pasagerilor în maşină.

Succesul noului Lincoln Continental a salvat brandul de la 
faliment, fiind fabricat până în 1969. Asamblat în Michigan, 
modelul era disponibil în trei variante: 4 uşi decapotabilă, 4 uşi 
sedan şi 2 uşi coupé. Era echipat cu un motor V8 cu o capacitate 
de 7 l, 7.5 l sau 7.6 l, ampatamentul record atingea 3,124 m, 
lungimea totală varia între 5,484 m (1961-1965) şi 5,611m (1966-
1969), iar lăţimea între 1,999 m (1961-1965) şi  2,024 m (1966-1969), 
cu o înălțime de 1,397 m. Cu toate că se reduce din somptuozitatea 
anterioară, se menţin standardele de calitate şi varietatea 
cromatică a interiorului. Se modifică scaunul şoferului pentru a 
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conferi mai mult spaţiu pasagerilor, precum și puntea spate, pentru a mări volumul portbagajului. Este modificată și grila şi se fac 
ajustări la reţeaua electrică.

Printr-o implicare totală,  Engel reuşeşte să facă din Lincoln Continental 1961 o adevărată capodoperă, probabil ultima oară când 
o transformare radicală a unei maşini stă în mâinile unui singur om. Prin liniile cromatice şi aspectul aproape rectangular al maşinii 
anticipează minimalismul anilor ‘60 şi obţine recunoaşterea în lumea designului,  determinând şi alţi producători să regândească 
aspectul propriilor modele, Cadillac 1963 sau Buick Electra. 

Într-o lume a interesului pentru insolit, celebritatea Lincoln Continental se datorează mai ales lui SS-100-X,  numele de cod dat 
de către Serviciile Secrete Americane limuzinei folosite de cel de-al 35-lea preşedinte american. Mașina Lincoln Continental care 
îl transporta pe John F. Kennedy la o paradǎ din Dallas, în fatidica zi de 22 noiembrie 1963, era o adaptare unică a modelului 74A, 
realizat de Ford Motor Company în colaborare cu Hess & Eisenhardt Company şi achiziţionată de Casa Albă în 1961. După asasinat, 
limuzina a fost reparată şi echipată cu o armură de titaniu, culoarea a fost schimbată din bleumarin în negru, iar din 1978 a fost 
expusă în Henry Ford Museum.



Acest episod nefast din istoria Statelor Unite ale Americii a transformat maşina într-un adevărat protagonist al istoriei, un simbol 
al puterii supreme asociate unui preşedinte, dar, în acelaşi timp, un memento mori prin vulnerabilitatea pe care puterea o implică. 
Fiind o maşină care a trăit intens anii ’60 şi care a constituit apogeul stilului Lincoln, modelul 1961 este, indiscutabil, unul dintre 
favoritele colecţionarilor. 

 13



RoLLS  RoyCe  
SILVeR CLoUD

„The price is forgotten long after the quality is remembered”1. 
Asta avea în minte Sir Henry Royce atunci când a creat 
maşina aristocraţiei de pretutindeni. Şi, poate, nu degeaba 
s-a îngrijit ca toate modelele sale să conţină în denumire 
cuvântul „silver” (i.e. argint). Metalul preţios care, potrivit 
mitologiei europene, are atribute magice, având puterea de 
a spori avuţia şi de a-l proteja pe cel ce-l poartă de forţele 
răului.

După cel de-al Doilea Război Mondial, Regatul Unit 
a început un amplu proces de reconstrucţie, nu doar 
economică ci şi politică. O tânără prinţesă era numită 
succesoare la tronul regal, în urma morţii regelui George 
al VI-lea. Încoronarea reginei Elisabeta a II-a era urmărită 
pentru prima oară, în direct, la televizor, de milioanele de 
britanici care îşi îngropaseră soldaţii căzuţi în luptă şi care 
sperau la un viitor paşnic. Era momentul în care Monarhia 
britanică opera numeroase schimbări, adaptându-se 
prezentului postbelic, dar şi momentul în care Rolls Royce 
intra în slujba Majestăţii Sale. Este creată acum una dintre 
cele mai rare maşini din toate timpurile, o ediţie specială 
Phantom IV (au fost produse doar 18 maşini), destinată 
exclusiv reginei şi şefilor de stat. Casa Regală renunţa la 
furnizorul tradiţional de automobile, Daimler, nu doar 
pentru că o maşină germană amintea de inamicul de război, 
ci şi pentru că Rolls Royce atinsese un nivel de eleganţă 

1 „Prețul va fi fost de mult uitat, atunci când calitatea va fi încă pomenită.”

Mașina aristocraţiei 
de pretutindeni



RoLLS  RoyCe  
SILVeR CLoUD
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şi calitate capabil să mulţumească chiar şi cele mai severe 
capete încoronate. 

Modernizarea Rolls Royce începută în anii ’50 este 
sinonimă cu numele inginerului John Polwhele Blatchley. 
Pasionat de mic de automobile, Blatchley studiază la Chelsea 
School of Engineering, îşi întregeşte cunoştinţele la Regent 
Street Polytechnic, pentru ca în 1935 să obţină primul job în 
industria automobilistică, la Gurney Nutting. Se dovedeşte 
atât de talentat încât în numai doi ani este numit şef al 
departamentului de design. Războiul pune însă compania pe 
butuci, iar tânărul inginer, inapt pentru câmpul de lupte, din 
pricina unei probleme cardiace, îşi găseşte un loc de muncă 
la fabrica Rolls Royce din Nottinghamshire, într-o perioadă 
„foarte plictisitoare”, pentru un pasionat de automobile. 
Producţia de maşini fusese sistată în favoarea producţiei de 
motoare destinate avioanelor de luptă britanice. 

Atunci când compania pregăteşte relansarea, după 
război, Blatchley este însărcinat cu designul noului model, 
fiind, de altfel, și primul stilist din istoria Rolls Royce. 
„Aveau un prototip, dar nici o idee despre cum ar trebui să 
arate caroseria. Misiunea mea era să creez ceva care să iasă 
în evidenţă dintre miile de maşini. A trebuit să regândesc 
interiorul, scaunele, bordul, totul”, îşi aminteşte designerul, 
despre primul său mare proiect, Bentley Mk VI, lansat în 
1946, cu puţin timp înaintea modelului aproape identic, Rolls 
Royce Silver Dawn, modele care au readus prosperitatea 
companiei. 

Timp de nouă ani, Blatchley lucrează la un alt proiect. 
Imaginează un Rolls Royce cu o înfăţişare nou-nouţă, dar se 
loveşte în permanenţă de conservatorismul managerilor. Zeci 
de schiţe sunt respinse, fiind considerate „prea moderne” 
pentru spiritul Rolls. În 1955, când se cer noi ajustări ale 
schiţelor, Blatchley modifică liniile maşinii sale în doar 10 
minute. Și pare-se că impulsul creator îl ajută sa treacă de 
comitetul Rolls, căci străjerii eleganţei britanice se arată 
încântați de modul în care reuşeşte să jongleze cu masivitatea 
maşinii, aprobând îndată proiectul Silver Cloud. 

Cunoscut ca „The Cloud that flies” , datorită abilităţii de 
a ajunge de la 0 la 96,6 km/h în doar  10,1 sec. şi de a atinge 
o viteză maximă de 183,95 km/h, Silver Cloud este menţinut 
pe piaţă timp de zece ani, fiind înlocuit cu Silver Shadow 
abia în 1965, atunci când chauffeur-ul se demodează, iar 
proprietarii doresc să îşi conducă singuri maşinile. 
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Silver Cloud este produs în trei generaţii. Rolls Royce a păstrat în această epocă 
un paralelism între generaţiile Silver Cloud şi Bentley S-Type. Desigur, la nivel fizic, 
pentru că nimic nu rivaliza cu puterile victoriei zburătoare. Silver Cloud I păstrează 
motorul de la Silver Dawn, cu 6 cilindri în linie, cu capete din aliaj de aluminiu şi 
cu o capacitate de 4.887cc. În plus, are cutie automată cu patru viteze, suspensii față 
independente, toate împachetate într-o caroserie complet nouă, din oţel. Era disponibil 
atât în varianta sedan cât şi limuzină. În intervalul 1955 -1959 au fost fabricate 2238 
de modele sedan şi 121 de limuzine. Maşina varia şi în privinţa dimensiunilor: 
ampatament 3,124 m/3,226 m; lungime totală 5,385 m/5,486 m, greutate 1,982 t/2,109t 
sedanul, respectiv limuzina.

 În 1959 este lansat Rolls Royce Silver Cloud II, în esenţă un Silver Cloud I cu un 
motor nou V8, de 6,2 l, 6230cc şi cuplu mărit. Au mai fost adăugate geamuri electrice, 
precum și un geam de intimitate în interior. Sunt produse şi vândute 2417 în varianta 
standard şi 299 limuzine cu caroserie lucrată manual.

Pentru că Rolls Royce pierduse teren pe o piaţă cu şasiuri tot mai performante, în 
1962 se decide înlocuirea lui Silver Cloud II cu cea de-a treia generaţie, Silver Cloud 
III. Printr-un gest aproape excentric, capota şi radiatorul sunt coborâte substanțial, 
iar farurile sunt montate în nişe ovale. A fost o decizie extrem de controversată; 
criticile mergeau atât de departe încât comparau noile faruri cu prezenţa unui jukebox 
într-o catedrala gotică. Si asta deoarece pentru adevăraţii pasionaţi, Rolls Royce 
este modalitatea de a ţine în viaţă spiritul aristocratic britanic. Maşinile sunt atât de 
preţuite încât au rezistat oricărui trend. După mai bine de 50 de ani se confirmă faptul 
ca Henry Royce, ca un adevărat Sir, şi-a ţinut cuvântul. Atâta grijă pentru detalii şi 
calitate s-a pus în construirea acestor maşini încât par nemuritoare nu doar moral, ci și 
fizic.
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FoRD 
MUSTANG 
Un vis devenit realitate

Faptul că legile economice guvernează societatea este deja o certitudine. Iar Statele Unite nu fac 
excepţie, ba din contră. Așa se explică și perioada de calm de după cel de-al Doilea Război Mondial, 
perioadă care s-a soldat cu o explozie demografică și de creștere economică fără precedent. Iar copiii 
baby boomers, ajunşi deja adulţi - sau măcar adolescenţi - la jumătatea anilor ’60, au fost cei care au 
profitat cel mai mult de pe seama acestui avânt al capitalismului. Bunurile de larg consum ajunseseră 
mărci ale statusului social, ca în sculpturile lui Claes Oldenburg, unde cheeseburgerul este „ridicat” 
la rang de operă de artă. Vorbim despre o generaţie care a crescut cu televiziunea populată de 
superstaruri, cu Kings şi Queens ale entertainmentului, cu NASCAR şi care visa să aibă măcar un strop 
din toate astea. 



FoRD 
MUSTANG 
Un vis devenit realitate
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Ei bine, un om a reușit să citească gândurile unei generații întregi - sau poate doar să interpreteze o serie de cercetări de 
marketing extrem de minuţioase - și să creeze un automobil care să oglindească perfect sufletul tinerilor americani. Este vorba, 
desigur, de nimeni altul decât Lee Iacocca, creatorul legendarului Ford Mustang. 

Oamenii de la Ford au fost încrezători în opera lor, încă de la început. Au știut că ceea ce le ieșise din mână era mașina 
prezentului, un vis pe cale să devină realitate. Ori, așa ceva avea nevoie de un nume de forță. Așa că au ales Mustang. Unii spun 
că sursa de inspirație a fost avionul Mustang P-51; alţii susţin că se dorea imortalizarea spiritului cailor sălbatici aduşi de spanioli 
pe continentul american. Apoi, mai știau că un asemenea produs avea nevoie și de o lansare pe măsură. Așa că departamentul de 
marketing, condus de Iacocca însuși, a pus la cale ceva cu totul spectaculos.
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Deşi compania a prezentat Mustangul prima oară în faţa presei de specialitate, în ianuarie 1964, Ford pusese, preventiv, 
embargou pe orice informaţie, până la lansarea oficială, în luna aprilie a aceluiaşi an. A fost un soi de campanie de teasing care avea 
ca scop creşterea interesului pentru evenimentul ulterior. În săptămâna premergătoare marii lansări publice, revistele Business 
Week, Esquire, Look, Sports Illustrated, The Wall Street Journal şi alte câteva cu acoperire naţională publică articole despre 
Mustang; iar revista Life le rezervă coperta lui Iacocca şi nărăvaşului său. Dezvăluirea maşinii este urmărită la televizor de 29 
milioane de americani, iar în zilele ce au urmat, alte 2600 de ziare au preluat ştirea. Reacţia americanilor, tradusă printr-un număr 
record de unităţi vândute (680,989 până în septembrie 1965), a întrecut până și cele mai optimiste aşteptări ale companiei (240.000 
unităţi). Mustang Fever s-a transformat, rapid, în epidemie naţională. 
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Pentru a păstra un nivel redus al costurilor de producţie şi 
implicit al preţului de vânzare, Mustangul a avut la bază mai multe 
componente împrumutate de la Falcon. Cu toate că folosea şasiul şi 
suspensiile de la predecesorul său, noul model era, însă, ceva mai 
mult decât o simplă variantă îmbunătăţită. Reprezentanţii Ford 
vorbeau despre ajustări tehnice importante: motorizări de la 2,8 l până 
la 4,7 l şi transmisii manuale de 3 sau 4 viteze (Borg-Warner T-10) şi o 
Cruise-O-Matic automată cu 4 rapoarte. 

Deşi criticii considerau Mustangul doar un Ford Falcon cu o 
altă înfăţişare, acest lucru nu a părut să îi intereseze prea mult pe 
cumpărătorii americani. De altfel, perfecţiunea tehnică era apanajul 
maşinilor europene; maşina americană era încă văzută ca un 
pretext de consolidare a relaţiei tată-fiu, cu mâinile pline de ulei, 
în garajul din spatele casei. Aşa cum Iacocca admitea, Mustang 
era un vis accesibil, o magie creată, în mare măsură, prin puterile 
advertisingului. A înțeles că maşina înfăptuia miracole. Și pe bună 
dreptate. Sentimentul de a deţine şi conduce o maşină cu aer sportiv îi 
făcea pe tinerii americani ai anilor ‘60 să viseze doar peace and love.

Chiar și în varianta standard, cu scaune scoică din vinilin şi 
covoraşe, capace de roţi şi de rezervor în stil NASCAR, mașina era, 
deja, foarte arătoasă. Gama variată de opţiuni nu făcea decât să 
alimenteze succesul nebun, într-un moment în care do-your-own-
thing era în mintea oricărui tânăr în pas cu moda. Şi aveai de unde 
alege. Mustangul era disponibil în cele mai în vogă culori, de la 
Flower Power Orange la Caribbean Coral. Aveai nevoie doar de un 
pic de imaginaţie. 

Însă de acum, nu mai era suficient ca maşinile să arate doar 
bine; era obligatoriu să fie și performante. Mai ales că nimic nu era 
mai „hip” decât cursele ilegale desfăşurate pe Woodward Avenue, 
în Detroit. Așa că Mustang trebuia să facă ceva pentru a se alinia 
trendului. Și cum la început nu este primit în gaşca muscle car-urilor 
își crează propria clasă de maşini, aşa numitul pony car, un coupé 
sportiv, cu o capotă alungită şi punte spate redusă; revanşa și-a 
luat-o în duelul cailor putere, un an mai târziu, când Ford a început 
colaborarea cu pilotul Caroll Shelby şi lansează racer-ul Mustang 
Shelby GT-350H, un muscle pony car. 





Ford capitalizează această cultura underground, a muscle car, 
transferând-o cu succes în mainstream. Mustang a avut în spate o strategie 
care s-a dovedit atât de inovatoare încât a zdruncinat piaţa auto americană. 
Costurile de lansare şi promovare au fost o investiţie profitabilă, iar vizionarul 
Lee Iacocca a scris o nouă pagină din istoria automobilistică, fiind considerat 
unul dintre cei mai influenţi manageri din istoria auto.

De la Model T la Mustang, Ford a fost, prin definiţie, maşina americană, 
într-o ţară în care a avea o maşină e aproape un drept constituţional; iar 
Mustangul este, fără îndoială, superstarul mărcii şi, probabil, una dintre cele mai 
faimoase maşini construite vreodată.
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CHeVRoLeT CoRVeTTe



Cadillac  29

La începutul anilor ’50, interesul americanilor pentru 
mașinile sport europene începuse să crească simțitor, 
mai ales după fulminanta apariţie a lui Jaguar XK120. 
Însă pe cât de mare era interesul publicului, pe atât de 
puțin pregătiți erau marii constructori de autoturisme din 
Statele Unite să scoată pe piață o mașină cu potențialul de 
a deveni un star al șoselelor; nici măcar General Motors, 
cu al lor vârf de lance, Chevrolet. Ce aveau, în schimb, 
americanii, erau ambiție și bani de investit în ingineria 
și designul ce le-ar fi permis revoluția. Cel care a simțit 
că a venit, în cele din urmă, momentul unei mașini 
sport Made in the U.S.A. a fost Harley Earl. 
Californianul care pusese, în anul 1927, 
bazele studiourilor art & 
color ale GM. 

Ce urmează este povestea primului rock star al şoselelor 
americane, Chevrolet Corvette.

Dorința de a crea un look nemaivăzut; de aici a pornit 
aventura. Harley Earl și Robert F. McLean sunt cei cărora 
le-a fost încredințată misiunea. Inspirându-se un pic din 
modele MG, un pic din Jaguar, un pic din Alfa Romeo și un 
pic din prima mașină sport americană postbelică, Nash-
Healey, Earl și McLean reușesc să conceapă ceva cât se 
poate de original. 

Morgan  29

American rock star
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Scaunele au fost împinse cât mai în spate, apoi au fost 
poziţionate volanul şi panoul de bord, iar motorul adus cât 
mai jos cu putinţă, în faţa habitaclului. O machetă din gips, în 
mărime reală, îi este ulterior prezentată inginerului șef de la GM, 
Ed Cole. Reacția a fost un „DA” hotărât.

Maurice Olley, șeful departamentului de cercetare de la 
GM, a fost omul care a trebuit să transforme frumoasa machetă 
într-o mașină funcțională. Utilizând o suspensie faţă standard, 
a poziţionat radiatorul înclinat spre spate și coloana de direcţie 
aproape orizontal, astfel încât toate acestea să se încadreze 
perfect în şasiul special construit de către McLean. Mai trebuia 
acum găsit doar un nume de scenă pentru starul în devenire. 
Cumva, lui Myron Scott, executive PR la Chevrolet, îi ajunsese 
la urechi faptul că boardul director al GM hotărâse că numele 
mașinii trebuia să înceapă musai cu litera C. Pune mâna pe un 
dicționar, ia la rând cuvintele și dă de Corvette, numele unui 
vas rapid și extrem de manevrabil care se potrivea, chiar și 
conceptual, cu noul produs Chevrolet. 

Prototipul este scos prima dată în lume în ianuarie 1953, 
în cadrul unei gale organizate la celebrul Waldorf Astoria, în 
cadrul showului GM Motorama. Nimeni nu știa, la momentul 
respectiv, că materialul din care era făcut Corvette era, încă, de 
plastic; și asta pentru că echipa continua să caute soluția cea mai 
bună pentru caroserie, oscilând între fibră de sticlă și oțel. În cele 
din urmă, a fost aleasă fibra de sticlă. GM avea planuri mari cu 
noul Corvette; atât de mari încât linia de producție a fost inițial 
gândită să poată susține asamblarea a peste 10.000 de unități 
pe an. Corvette nu era gândită ca o maşină elitistă, ci ca una 
populară. Realitatea se va dovedi, însă, ceva mai aspră. A fost 
nevoie de 7 ani pentru asamblarea a 10.000 de Corvett-uri.

Și pentru că cele mai frumoase lucruri se nasc dintr-o serie 
de coincidențe fericite, la show-ul de la Waldorf Astoria se afla, 
în public, și respectatul inginer de origine belgiană, Zora Arkus-
Duntov. Zora a găsit modelul Corvette absolut seducător din 
punct de vedere estetic, însă a fost descumpănit atunci când i-a 
văzut mai bine tehnologia de bază. Îi scrie îndată lui Ed Cole și 
nu doar pentru a-i propune o colaborare directă, ci îi trimite, cât 
se poate de aplicat, câteva soluții menite să ridice Corvette la un 
nivel tehnologic superior. 



Propunerile lui Zora impresionează pe toată lumea de la GM, inclusiv pe Olley. Drept urmare, din 1 mai 1953, Zora Arkus-Duntov 
se alătură echipei de la GM și ușor, ușor își va câștiga titlul de „părinte al Corvette”.

Primul Corvette iese de pe banda de producție în iunie 1953, la doar cinci luni de la marea prezentare. Era un model Polo White, 
cu interior Sportsman Red, aproape identic prototipului. Era, în mod clar, nu doar cea mai originală mașină americană produsă până 
în acel moment, ci și cea mai evoluată din punct de vedere tehnologic. Modelul avea 150 CP și putea ajunge de la 0 la 60 km/h în 11,5 
secunde. Modelul următor apare la un an distanță, iar de acum Corvette era disponibil în trei variante: Pennant Blue, Sportsman Red 
and Black și Polo White. Au fost realizate puțin peste 3600 de modele care s-au vândut, însă, destul de greu.



Anul 1956 aduce o schimbare de caroserie; Corvette are 
atât o nouă față, cât și un profil ușor modificat. Este introdus 
acum și un sistem opțional cu injecție, iar o altă noutate vine 
din faptul că motorul lui Corvette devine primul model 
de serie cu o putere de 60 CP / L (transpus în sistemul de 
măsură anglo-saxon în exact 1 CP / inch3 – detaliu care a 
constituit, de altfel, şi baza campaniei de marketing). Printre 
noile opţiuni se numărau şi geamurile acţionate electric, 
acoperişul rabatabil automat, sistem de frânare şi suspensii 
îmbunătăţite, precum şi o cutie de viteze manuală cu patru 
trepte (din 1957).

După schimbări succesive, în 1961 se ajunge și la 
schimbarea totală a părţii din spate a mașinii, optându-se 
pentru forma clasică păstrată şi astăzi, numită de pasionaţi 
„coada de raţă”, ce incorporează patru stopuri rotunde. 
Motorul este de acum un V8 de 4.64 litri și 250 CP.

Din anul 1963 
vorbim deja de o 
a doua generație 
de Corvette, un 
model ceva mai 
mic decât cel din 
prima generaţie, 
denumit Corvette 
Stingray. Trecuseră 
zece ani de la 
inaugurare, iar Ed 
Cole simțea nevoia 
de o reinterpretare 
a clasicului. 
Schimbările de 
design sunt puse 
în mâinile lui Larry 
Shinoda care, sub 
oblăduirea lui Bill 
Mitchell, compune 

un tablou general cu bucăți inspirate de Jaguar E-Type, din 
mai vechiul Stingray Racer, pe care Mitchell îl desenase 
în 1959, și de... rechinul isurus, considerat campionul 
dinamismului acvatic. Stingray este mai ușor decât modelul 
Corvette din generația precedentă, C1, motiv pentru care 
și puterea de accelerare crește, cu toate că într-o primă fază 
motorul rămâne la vechea capacitate de 250 CP. În anul 1967, 
ultimul an al celei de-a doua generații de Corvette, puterea 
motorului ajunge până la 435 CP.

Povestea Corvette continuă și astăzi, la 60 de ani și 7 
generații de la apariţia primului model. Schimbările au fost 
atât de multe încât șirul le-a fost pierdut.  La urma urmei, 
însă, nici nu mai contează schimbările atunci când în față 
ai un clasic devenit, în timp, o superbă armă îndreptată 
împotriva convențiilor.
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Clasa SL de la Mercedes a ajuns în 2013 la cea de-a şasea generaţie şi continuă să se menţină în topul maşinilor sport. Prima 
generaţie a fost lansată pe piaţa americană în 1954, la Târgul Auto din New York. La îndemnul lui Max Hoffman, importatorul oficial 
de Daimler-Benz în SUA, fin cunoscător al apetitului american pentru viteză, este creat un grand tourer sport cu abilităţi de maşină de 
curse. Aşa ia naştere primul super leicht, legendarul Mercedes 300 SL. Creată de inginerul Rudolf Uhlenhaut și rămasă celebră datorită 
modului futurist de deschidere a portierelor (Gullwing) este prima şi cea mai rapidă maşină cu motor cu injecţie, accesibilă publicului.  
În anul 1957 este lansată şi în varianta roadster, sub numele oficial de W198. Preocupaţi în primul rând de performanţă, oamenii de la 
Daimler pun sub capotă 225 CP, suficient cât să facă maşina să zboare cu 241km/h. 



Maşina de vis este rapid adoptată de „fabrica de vise” şi distribuită în cele mai noi producţii hollywoodiene. Primele SL-uri sunt 
conduse de Gregory Pack în On the Beach (1959) şi apoi de băieţii răi din Gone in 60 Seconds (1974). Mercedes SL era un personaj 
cu atâta personalitate încât fiecare scenariu era trimis mai întâi la Daimler, pentru a fi aprobată folosirea maşinii în respectiva 
producţie; iar pe platourile de filmare fiecare SL era însoţit de către un „majordom” care se asigura că starul primeşte tratamentul 
cuvenit. Prezența maşinilor pe marile ecrane, cu mult înaintea disponibilităţii pe piaţă, a stârnit în rândul spectatorilor atât un 
mare interes, cât şi o anumită frustrare. VIP-urile erau singurele cruţate, bucurându-se de privilegiul de a se urca la volanul maşinii 
înaintea tuturor. Așa se explică și faptul că printre primii posesori de Mercedes SL se numără: Sophia Loren, Alfred Hitchcock, 
Grace Kelly, Kirk Douglas, John Lennon și Pablo Picasso. Unii s-au îndrăgostit atât de tare de maşină, încât au transformat-o într-un 
alter ego. Este de notorietate cazul lui Natalie Wood care a plătit o mică avere pentru a avea un Mercedes 300 SL unic: roz.
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 Mercedes 230 SL îşi face debutul la Salonul Auto de la Geneva, în martie 1963, dovedindu-se un succesor onorabil pentru celebrele 
300 SL şi ceva mai accesibilul model  Mercedes 190 SL. Conştientizând că a sosit momentul să traseze o nouă traiectorie în înfăţişarea 
SL-ului, designerul Paul Bracq crează plafonul pentru care maşina  îşi câştigă, de altfel, și porecla de Pagoda. Forma concavă amintea 
de exotismul Orientului Îndepărtat, de arhitectura templelor budiste şi de clima blândă după care tânjeau europenii în cea mai lungă 
iarnă a secolului trecut, dintre anii 1962-1963.  

Preocupați de siguranţa pasagerilor, cei de la Daimler implementează pe noul Mercedes cele mai noi inovaţii în materie de 
siguranţă pasivă ale inginerului Béla Barényi. Astfel, Pagoda 230 SL se transforma într-un pionier, prin montarea unei cuşti 
de siguranţă. De fapt, chiar şi celebrul plafon rigid, dar detaşabil, avea acelaşi rol. Forma permitea montarea unor geamuri  
supradimensionate care sporeau vizibilitatea laterală, iar spaţiul câştigat făcea mai uşor accesul în maşină.



Sub numele oficial de Mercedes-Benz W113, Pagoda incorporează  luxul unui Mercedes şi performanţa unei maşini sport, cu un 
motor de 2.3 l, 6 cilindri în linie şi 150 CP capabili de 130km/h. La atingerea performanţelor sportive contribuiau şi dimensiunile: 
o lungime de 4,29 m; lăţime 1,76 m şi 1,3 m înălţime, la care se adăugau 2 cm când era capotată. Rezervorul relativ mic, de 60 l şi 
roata de rezervă montată vertical asigurau un spaţiu generos pentru pasageri şi chiar permitea un al treilea pasager prin montarea 
unei banchete în spaţiul din spatele scaunelor, destinat în mod uzual depozitării. La modelele ulterioare, 250SL si 280SL, prin 
supradimensionarea rezervorului la 82 l şi poziționarea roții de rezervă pe orizontală, acest spațiu a fost considerabil redus.

 Rivalizând cu performeri ca Jaguar E-type, Aston Martin DB6/Volante, Austin Healey 3000, Ferrari 250, Maserati 3500 sau 
Porsche 911, Pagoda a fost îmbunătăţită în mai multe rânduri, pe parcursul a trei generații: 230SL, cu 2281cc (1963-1967), 250SL, cu  
2496cc (1966-1968) şi 280SL, cu 2778cc (1968-1971). De la transmisia manuală a modelului 230 s-a trecut la cutie automată cu 4 viteze,          
prima de acest tip montată pe un SL, pentru ca în 1966 o serie limitată să fie dotată cu o transmisie automată cu 5 rapoarte. De-a 
lungul timpului au fost modificate suspensiile, astfel că în 1969 să ajunge la 6 tipuri de suspensii faţă-spate şi sisteme de atenuare a 
şocului. 

Toate acestea făceau ca Pagoda să fie o mașină suficient de puternică, de elegantă și de sigură pentru a le satisface pretențiile 
faimoşilor, din Cannes până în Londra, dar şi pentru a continua povestea de dragoste a Mercedes cu cinematografia. Stanley Donen 
nu ezită, în Two for the Road (1967), să o dea pe mâna cuplului Albert Finney - Audrey Hepburn. De altfel, nici nu ar fi putut să 
descrie mai bine anii ’60, altfel decât prin disensiunile în cuplu, într-o epocă în care familia capătă o altă semnificaţie şi printr-o 
recuzită de excepţie: fustele mini ale lui Mary Quant, ca simbol al emancipării femeii, costumele din PVC ale lui Paco Rabanne, ca 
interes pentru explorarea spaţiului şi, desigur, prin Mercedes Benz Pagoda 230SL, ca simbol al ritmului ameţitor al schimbării.
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Vreme de doi ani, între 1954 şi 1956, sociologul francez Roland Barthes a scris, lună de lună, despre câte un subiect 
care îi stârnea interesul. Şi nu orice subiect, ci unul dintre acelea care reuşesc să creeze în jurul lor atât de multă forfotă 
încât devin, peste noapte, din subiect sau obiect, mit; invadarea spaţiului comun cotidian este atât de vehementă încât nu 
numai că ele nu pot trece neobservate ci, mai mult, ameninţă să devină, cumva, eterne. Ulterior, zecile de subiecte atent 
scrutate au fost asamblate în volumul Mythologies. Printre acestea se număra şi o maşină. Nu orice maşină, ci un Citroën. 
Nu orice Citroën, ci o Déesse. Adică legendarul Citroën DS. „Este evident că noul Citroën pare, cumva, căzut din cer, în 
aceeaşi măsură în care el ni se înfăţişează sub forma unui obiect la superlativ”, scrie Barthes. „DS – „zeiţa” – are toate 
calitățile (sau, cel puțin, părerea publicului este unanimă în această privință) unuia dintre acele obiecte care provin din alt 
univers care au alimentat neo mania secolului al XVIII-lea și care alimentează nevoia noastră de științifico-fantastic: Déesse 
este, înainte de toate, un nou Nautilus.”

Citroën DS, zeița Franței



Şi aşa a fost. La vremea când a fost lansată pe piaţă, în anul 1955, DS a fost exact 
ca celebrul submarin din romanul lui Jules Verne; un avatar al tehnologiei viitorului. 
O maşină de o delicateţe aproape spirituală, ale cărei părţi componente păreau să 
stea laolaltă dintr-o inerţie a perfecţiunii. Se înţelege, deci, de ce unul dintre cei 
mai mari sociologi ai Franţei a ajuns să scrie despre ea. DS a fost mai mult decât un 
automobil, un fenomen. Într-o epocă în care formele se reinventau zi de zi şi în care 
nici măcar cerul nu mai era considerat o limită, DS apare ca maşina-sculptură, cu 
aerodinamică perfectă. Flaminio Bertoni, făurarul său, a gândit o întreagă arhitectură 
care să permită captarea luminii astfel încât impresia finală să fie aceea de spaţiu 
perfect structurat. Interiorul şi exteriorul au fost concepute ca un tot unitar, organic 
şi ergonomic, iar şoferului îi erau suficiente extrem de puţine mişcări pentru a putea 
controla maşina pe de-a-ntregul. Aşa a ajuns creaţia Citroën, DS, să fie considerată, 
zeci de ani mai târziu, în 1999, cel mai de succes produs al secolului. Decizia îi 
aparţine unui juriu alcătuit din cele mai mari nume ale designului mondial care a 
decis că DS a avut un impact mai mare chiar şi decât computerele Apple, avioanele 
Boeing 747 sau pixurile cu bilă.

DS nu a fost, însă, doar o prinţesă graţioasă, ci şi o doamnă puternică şi capabilă 
să ţină piept greilor de pe şosele, inclusiv din punct de vedere tehnologic. Mai mult, 
a fost chiar cu un pas înaintea vremii, căci până la DS nu se mai pomenise vreun 
autoturism care să dispună de suspensie hidropneumatică. Principalul element de 
noutate a fost complexul sistem hidraulic care făcea posibilă existenţa unor dotări 
pe care astăzi le considerăm standard, dar care, la vremea respectivă, erau elemente 
exotice: direcţia servo-asistată, circuitul de frânare asistat hidraulic şi ambreiajul 
automat. Acesta din urmă a fost chiar unul dintre primii paşi către cutiile de viteze 
semiautomate de astăzi. Iar la toate acestea se adaugă şi faptul că în construcţia DS, 
Citroën a utilizat aluminiul pentru capota motorului şi materiale plastice pentru 
acoperiş, alegeri menite să fluidizeze mersul maşinii.

Cât despre motor, mulţi ar spune că dacă DS ar fi fost la fel de puternică pe cât 
de frumoasă, azi ar fi putut trece drept maşina perfectă. Din păcate, nu a fost să fie. 
Motorul folosit pe DS era o versiune emancipată a celui din dotarea lui Traction 
Avant, cu patru cilindri în linie, iar viteza maximă la care putea ajunge varia de 
la 135 km/h la 188 km/h, în funcţie de model şi dotări. Chiar şi aşa, DS a fost, 
la vremea ei, o maşină extrem de iubită şi admirată, alegerea oamenilor cu stil, 
admiratori ai eleganţei şi care îşi doreau o maşină care să fie mai mult decât un 
simplu autovehicul.

Citroën a încetat să mai fabrice DS în 1975, însă la momentul respectiv modelul 
intrase deja în istorie; iar dincolo de adoraţia publicului larg a avut şi continuă să 
aibă de partea sa respectul personalităţilor. O poveste reală spune că DS i-a salvat 
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viaţa chiar preşedintelui De Gaulle. În trecere printr-un cartier de la marginea Parisului, maşina în care se afla De Gaulle a fost 
prinsă într-un ambuteiaj. Atacatorii au tras treisprezece focuri de armă, reuşind să ţintească chiar două dintre cauciucuri. Abilitatea 
şoferului, alături de calitatea maşinii de a rămâne stabilă în condiţii de viteză şi teren alunecos au făcut, însă, ca preşedintele 
Republicii Franceze să scape nevătămat, iar DS să îşi câştige definitiv renumele de Zeiţă a Franţei.



FIAT 600
La Dolce Vita Italiana

Istoria industriei auto italiene se confundă cu istoria Fabricii Italiane de Automobile din Torino, FIAT. Compania a fost 
înfiinţată în 1899, iar din anul 1905 s-a aflat sub conducerea lui Giovanni Agnelli, cel care în urma unei vizite în Statele Unite ale 
Americii reformează FIAT, schimbând, aproape cu totul, politica de producţie. Urmând modelul Ford, Agnelli introduce liniile 
de asamblare standard la Lingotto, Torino şi reduce diversitatea modelelor, dar investeşte mult în îmbunătăţirea performanţelor 
tehnice. 
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Strategia producătorul italian se axa, în mare, pe exporturi către: S.U.A., Franţa, Germania şi America de Sud. Potenţialul pieţei 
interne era încă redus din princina situaţiei economice precare, de la început de secol XX. Totuşi, Fiat ajunge să domine cu uşurinţă 
piaţa naţională, graţie politicii protecţioniste a lui Mussolini de expulzare treptată a producătorilor străini de pe piaţa italiană; 
singurii competitori, Alfa Romeo şi Lancia, erau prea fragili pentru a-l detrona pe regele Fiat. 

Deşi Agnelli nu empatizează cu regimul fascist, pune, totuşi, interesele companiei sale mai presus de cele ale puterii, 
transformând contextul politic într-un avantaj economic. Pe de altă parte, însuşi Musollini susţine compania. În urma invaziei 
Etiopiei, Italiei i se impun restricţii de natură economică de către Liga Naţiunilor, iar Il Principe realizează importanţa unei economii 
naţionale puternice şi independente. Parteneriatul continuă odată cu intrarea în iunie 1940 a Italiei în cel de-al Doilea Război 
Mondial. De acum, însă, Fiat este constrânsă să îşi axeze producţia pe maşini necesare mecanismului războiului. 

Vittorio Valletta, cel ce va conduce compania mai târziu, afirma: „Am fi putut fi buni germani, americani sau fascişti, orice 
doar să salvăm Fiat.” Strategia companiei era una mai degrabă oportunistă, nici pro, nici contra regimului fascist. Sfârşitul 
războiului aduce schimbări importante. Decizia Comitetului Eliberării Naţionale de a-l acuza de colaboraţionism şi de a-l 
înlătura de la conducerea Fiat pe Agnelli va cauza, câteva luni mai târziu, moartea acestuia. Deşi puternic afectată de dezastrul 
războiului, compania a fost redresată cu ajutorul statului şi al împrumuturilor americane. Ulterior, sub conducerea lui Valletta şi a 
reprezentanţilor familiei Agnelli, Fiat îşi reia producţia. 

Prin investiţii masive în modernizarea liniilor şi a procesului de fabricaţie, compania recâştigă o importantă cotă din pieţele 
europeană şi americană. Afacerea continuă să se bazeaze pe exporturi, ajungând ca până în 1960 să deţină locul şase în topul 



producătorilor mondiali. Uneori profită de conjuncturi temporare favorabile, precum lipsa de pe piaţa compactă, din perioada 
imediată celui de-al Doilea Război Mondial, a marilor producători, precum Ford şi Chrysler; dar şi de sprijinul statului italian. În 
anii ’50, producătorul şi guvernul italian fac, încă odată, front comun în faţa inamicului principal, comunismul. Sunt menţinute 
restricţiile din timpul regimului fascist, taxe exorbitante pentru importuri. De altfel, industria auto este una dintre industriile care 
cunoaşte liberalizarea cel mai târziu. 

În 1958, Fiat deţinea peste 80% din piaţa internă, în comparaţie cu principalii producători din Marea Britanie, Franţa sau 
Germania, British Motors, Renault, respectiv Volkswagen care deţineau mai puţin de 40% din pieţele naţionale! Fiat îşi dublează 
producţia, crează locuri de muncă, nivelul de trai al muncitorilor se ameliorează, iar asta ţine compania departe de propaganda 
comunistă.  În perioada postbelică, Italia şi Germania au cunoscut cea mai mare rată a creşterii economice dintre ţările occidentale. 
Puterea de cumpărare a italienilor creşte, iar Fiat oferă noii clase medii exact ceea ce îşi dorea: confort accesibil.  Lansat în primăvara 
lui 1955, la Târgul Auto de la Geneva, modelul Fiat 600 crează senzaţie! Gândit ca succesor al vechiului Fiat 500, lansat în 1937, 
cunoscut sub pseudonimul Topolino, datorită asemănării cu personajul lui Walt Disney, Mickey Mouse, noului model îi sunt aduse 
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numeroase îmbunătăţiri. Mintea din spate a fost inginerul Dante Giacosa. Spre deosebire de Fiat 500, cu două locuri şi motor cu 
4 cilindri, Fiat 600, cu o lungime de doar 3,22 m, are patru locuri şi suspensii independente pe toate cele patru roţi, de 30,6 cm 
diametru, fiind primul model Fiat cu motor pe spate, motor ce avea în versiunea iniţială 633 cmc, şi putea atinge 95 km/h. 
La un an de la lansare, în 1956, este scoasă pe piaţă versiunea cu soft top, iar şase ani mai târziu versiunea în şase locuri, Multipla. În 
1957 este lansat Nuovo Fiat 500, un coupé în două uşi, chiar şi mai compact, cu o lungime de doar 3 m.

Micul Fiat 600, extrem de accesibil atât ca preţ cât şi consum 5,7 L/100 km, schimbă modul de viaţă al italienilor. Se transformă 
în maşina șoferului universal, redefinind conceptul de maşină de oraş, compactă. Modelul a continuat să fie produs până în 1969, 
în fabrica Mirafiro, atingând un număr de peste două milioane şi jumătate de unităţi. Fiat 600 se transformă într-un icon al epocii 
postbelice. Este produs în Iugoslavia sub numele de Zastava, iar în Spania sub numele Seat 600, din 1957 până în 1973. Făcând 
accesibilă inovaţia tehnologică în Spania lui Franco, devine atat de populară, încât în 1971, la paisprezece ani de la lansare, un sfert 
dintre maşinile aflate în circulaţie erau Seat 600.



Modelul creat de Fiat rămâne un simbol al unei epoci care a evoluat într-un ritm extrem de alert. Reprezentativă pentru 
clasa medie italiană, maşina este nelipsitǎ din filmele lui Federico Fellini,  „Le notti di Cabiria” (1957), „81/2” (1963) etc., filme 
ce surprind transformarea  societăţii italiene în plin proces de industrializare, tranziţia de la dictatură la democraţie şi de la 
comunităţile guvernate de tradiţii la centrele urbane din nord. Iar Fellini nu este unicul reprezentant al neorealismului italian în ale 
cărui filme se regăsesc modelele Fiat 600. 

În filmele lui Antonioni,  „Il deserto rosso” (1964) și „L’avventura (1960)”, preocupat mai degrabă de redarea autentică a 
conflictelor interpersonale, Fiat-urile conturează scena contemporaneităţii. 

Seria compactă Fiat este încărcată de istoria celei de-a doua jumătăţi a secolului XX, iar astăzi micuţele maşini amintesc cu 
nostalgie de la dolce vita italiana. Rămân apreciate şi îngrijite cu multă dedicaţie de pasionaţi, iar pentru publicul larg sunt deja 
personaje de poveste, precum  furiosul Luigi („Cars”, 2006). 
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Atunci când a părăsit America pentru a-și încerca norocul 
în Italia, Tom Tjaarda avea 24 de ani. La vremea aceea, în anul 
1958, era doar un proaspăt absolvent al Facultății de Arhitectură 
din Michigan. Deși tânăr, talentul său era, însă, suficient de mare 
încât să îi atragă atenția profesorului său de design industrial 
care îi oferă posibilitatea unui an de practică în cadrul celebrelor 
ateliere Ghia, din Torino. Ceea ce trebuia să fie, însă, doar un 
an de încercare se va dovedi a fi începutul carierei strălucite a 
unuia dintre cei mai preţuiţi creatori de maşini din lume. La doar 
câteva luni de la sosirea în peninsulă, Tjaarda proiectase, deja, un 
automobil ce urma să facă istorie; mai cu seamă, cu un Innocenti 
950 Spider, model care va constitui, ulterior, baza simpaticului 
Austin Sprite. 

„M-am simțit extrem de privilegiat după ce am auzit povești 
despre foștii mei colegi de facultate care proiectau doar mânere 
sau grilaje pe la diferite studiouri de design din Detroit.” Dată 
fiindu-i îndemânarea și viziunea, la doi ani și jumătate de la 
sosirea în Italia, Tjaarda primește o ofertă din partea celor de la 
Carrozzeria Farina. Aici, după mai mulți ani în care concepe doar 
detalii său părți de autoturisme, îi este acceptată o propunere 
de design pentru ceea ce va deveni Ferrari 330 2+2. Următorul 
proiect câștigător se va numi Fiat 124 Spider.

În iarna anului 1963 îi ajung în mâini câteva schițe ale unui 
Corvette Stingray; era, de fapt, o propunere înaintată de către 
Pinifarina pentru faimoasa mașină americană; propunere pe care 
Tjaarda trebuia să o transforme într-un concept car ce urma să fie 
prezentat, în toamna următoare, la Salonul Auto de la Paris. 

FIAT 124 ARBATH
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Raliu în stil italian



După retușuri succesive, Corvette-ul primeşte numele de Rondine. Maşina este prezentă la mai multe saloane auto, însă nu a 
intrat niciodată în fabrică, sfârșind în garajele Pinifarina. Așa ajung să o vadă oamenii de la Fiat, cărora le place modelul și se 
gândesc serios să o folosească pentru demararea viitorului proiect, 124 Spider. Cum șasiurile Fiat erau, însă, mult mai scurte 
decât cel folosit pe Corvette, Tjaarda se vede nevoit, din nou, să găsească cele mai bune soluţii. „Mi-a luat zile bune doar să 
concep profilul mașinii; refuza, parcă, să se contureze. Domul Martinengo (i.e. directorul de creaţie de la Pinifarina) a înțeles 
că am mici dificultăți, aşa că mi-a spus: ce rost are să te străduiești să o faci să arate ca un Corvette? E o cu totul altă mașină.” 
Curând, este realizat un prototip metalic al modelului imaginat de Tjaarda, iar ajustările au fost făcute, pas cu pas, ținându-se 
cont de cele mai mici reflexii ale soarelui. 



Pentru câțiva ani, modelul a rămas în stadiul de prototip. Între timp, Tjaarda părăsește Pinifarina, însă nu mică i-a fost surpriza 
atunci când la doar un an de la despărțire, în vara lui 1967, zărește, pe străzile oraşului Santa Margherita, întocmai mașina pe 
care el o crease, de la cap la coadă. Varianta sport convertible a popularului Fiat 124.

Fiat 124 Sport Spider debutează la Salonul Auto de la Torino, în anul 1966. Un 2+2 care până la scoaterea din fabricație, în 
1985, are parte de puține modificări sau redenumiri. Prima a venit în anul 1981, atunci când apare varianta monovolum, 2000 
Spider, iar a doua în 1983 când devine Pinifarina Spider Azzura. Un moment important în istoria modelului are loc însă, în 
1972, când, în urma unei colaborări cu Abarth, apare varianta sport a lui Spider, dotată cu 128 CP și oficial denumită 124 CSA 
(C-Spider-Abarth). 
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Apariţia lui 124 Abarth a avut loc în contextul creşterii în popularitate a raliurilor. În 1973 a fost organizat primul campionat 
mondial de raliuri, în adevăratul sens al cuvântului: World Rally Championship. Maşinile Fiat au suferit din cauza problemelor 
de fiabilitate şi performanţă, ajungând să fie umbrite de echipa Renault. Fiat nu a stat, însă, prea mult pe gânduri; Fiat-ul a fost 
îmbunătăţit în mod constant, adăugându-se o suspensie mult mai solidă, frâne mai puternice, jante şi cauciucuri noi, precum şi 
un şasiu mult mai uşor (cel iniţial era mult prea greu). Toate aceste îmbunătăţiri au culminat cu versiunea cu ecartament mărit, 
cu un motor îmbunătăţit și cu sistemele de admisie şi de evacuare reproiectate. Principala schimbare rămâne, însă, integrarea 
unui sistem de injecţie Kugelfischer. Uşor, uşor motorul micuţului Fiat ajunge la 210 CP, fără a mai acuza probleme de fiabilitate.



Pentru a evidenţia schimbările, în 1975, maşinile de concurs au primit şi o nouă schemă de culoare: combinaţia de roşu cu 
plafonul, capota şi portbagajul vopsite în negru a fost înlocuită de o combinaţie de roşu aprins cu detalii de culoare galbenă.
În cei trei ani de colaborare cu Abarth pentru modelul 124, Fiat produce doar 1000 de modele pe care le vinde, atent, clienților 
mai vechi, pasionați de raliuri. Detaliu ce face ca 124 CSA să fie o mașină foarte valoroasă și extrem de prețuită de către 
colecționari.
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 54  Lamborghini Miura

Aşa cum există supereroi, la fel există şi supermaşini. Doar 
că spre deosebire de eroii cu puteri supranaturale care nu trec 
niciodată graniţa imaginaţiei, supermaşinile chiar există. Iar 
unele dintre ele au reuşit, în mod real, să schimbe lumea. Este 
şi cazul lui Lamborghini Countach, maşina care a modificat, cu 
totul, concepţia omenirii cu privire la putere și estetică.

Ne amintim povestea Miurei, sora mai mare a lui Countach, 
primul copil al familie Lamborghini, născut din dorinţa lui 
Ferrucio de a crea o alternativă teribilă la Ferrari. Trecuseră doar 
cinci ani de când Miura uimise o lume întrega, dar Lamborghini 
începuse să simtă nevoia unei noi revoluţii. Compania crescuse, 
se maturizase, iar imaginaţia şi talentul celor care creaseră 
Miura căpătase şi mai multă amploare. Toate condiţiile pentru 
o nouă supermaşină erau, aşadar, îndeplinite; echipa de șoc de 
la Sant’Agata Bolognese, alături de designerul de la Bertone, 
Marcello Gandini, se pun pe treabă.

Rezultatul unor luni bune de uneltiri în culisele Lamborghini 
este arătat lumii în anul 1971, la Geneva Motor Show. Într-o 
vreme în care frumuseţea avea un spirit mai degrabă psihedelic, 
iar la modă erau pantalonii evazaţi și părul mare, o maşină 
colţuroasă şi cu o aparenţă aproape brutală sparge involuntar 

tiparele hippie ale vremii. Nu degeaba a fost numită Countach; 
cuvânt care în dialect piemontez (i.e. COONtahsh) înseamnă 
surprindere, uimire. 

La momentul respectiv, Countach era în faza de prototip (LP 
500); un model încă prea avangardist pentru producţia de serie. 
Prizele de aer de dimensiuni mici care nu tulburau imaginea 
fluidă a modelului s-au dovedit insuficiente pentru răcirea 
motorului unui Lamborghini. Aşadar, varianta de producţie 
avea să înglobeze prize de aer adiţionale în lateral, iar structura 
de tip fagure de aluminiu pe baza căreia era construit prototipul, 
deşi comporta avantaje evidente - având un grad ridicat de 
rigiditate coroborat cu o greutate redusă - s-a dovedit prea dificil 
de implementat în producţia de serie. 

Aşadar, după revizuiri ale prototipului, apare primul model 
de serie Countach. LP 400 avea în dotare un motor V12 de 4 
litri și 370 CP, capabil să atingă viteza de 97 km/h în 5,1 sec. 
Primul model Countach avea cauciucurile destul de înguste 
în comparație cu modelele ce vor urma; însă îngustimea, 
coroborată cu designul subțire și alunecos, se materializau     
într-un coeficient aerodinamic extrem de scăzut. Totul, în 
numele vitezei. 

Lamborghini 
Countach
În numele vitezei
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 56  vânzări



De fapt, atunci când în anul 1978 
apare LP 400S, cauciucurile sunt 
primele atinse de schimbare. De acum, 
Countach va purta o pereche de Pirelli 
P7, mult mai late, care contribuie 
considerabil la îmbunătățirea 
stabilității mașinii. 

Din anul 1982, Countach, de acum 
500S, va defila cu un motor mai mare 
și mai puternic, de 5,8 litri; iar după 
alți trei ani, Lamborghini îl va înzestra 
pe noul 5000QV - quattrovalvole 
- cu un motor încă și mai mare, 
de 5,2 litri. Carburatoarele vor fi 
mutate, din părțile laterale, deasupra 
motorului, pentru îmbunătățirea 
aerisirii. Odată cu 5000QV, fabrica 
Lamborghini începe să asambleze, 
în premieră, și modele care respectă 
standardele americane. Cea mai 
importantă modificare este înlocuirea 
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carburatoarelor Weber cu 
o unitate de injecție Bosch 
K-Jetronic.

Cei mai mulți dintre cei 
care au condus un Countach 
recunosc faptul că, obiectiv, 
este departe de a fi mașina 
perfectă. Este mai curând 
un animal sălbatic care cere 
forță brută pentru a putea fi 
stăpânit. În ciuda aparenței 
futuriste, pe Countach 
nu există electronică, 
servodirecție sau control al 
tracțiunii, iar vizibilitatea 
în spate este aproape 
inexistentă. Totuși, nimănui 
nu pare să îi pese de toate 
aceste dovezi ale confortului. 
Asta poate pentru că în 
brutalitatea sa, Countach 
amintește, cumva, de o 
frumusețe primară, izvorâtă 
din putere și siguranţa de 
sine.



 59



Sinaia 

29 iunie 2013



Sâmbǎtǎ 29 iunie 2013 a avut loc la Sinaia Concursul anual de Eleganță. Evenimentul a fost organizat de Retromobil 
Club Român sub patronajul Casei Regale a României. Vremea frumoasă şi peisajul de poveste al Castelului Peleş au îngǎduit 
prezența a peste 60 de automobile istorice. Juriul internațional al cǎrui preşedinte a fost domnul Cǎlin Popescu-Tǎriceanu a avut 
o misiune deloc uşoarǎ în a stabili câştigǎtoarele fiecǎrei clase. Vǎ prezentǎm în cuprinsul acestei reviste premiile acordate. Vom 
reveni în numǎrul urmǎtor cu un articol  amǎnunțit despre acest eveniment.

Foto: Petru Daniel
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Concursu l  de  E leganta  S ina ia  2013  –  C lasamente  pe  Grupe  
Grupa : Antebelice Cabriolet 

Nr. Marca/Model An de fabricatie Participant 
1 JAGUAR SS 100 1936 AUTOCLASIC CLUB 
2 BENTLEY 8 Litre Vanden Plas Le Mans 1931 OLDTIMER STUDIO 
3 AUSTIN 20/4 Tourer 1924 Gabriel Lucian BALAN 
4 FORD T Speedster 1912 Axel KOHNEN 

Grupa : Antebelice Coupe 

Nr. Marca/Model An de fabricatie Participant 
1 ALVIS Speed 25 4.3 Litre Mayfair  1937 CAR GALLERY 
2 ROLLS ROYCE Phantom II Carlton Coupe 1934 OLDTIMER STUDIO 
3 BUICK Series 60 Model 68 Fisher Coupe 1930 George DANCIU 

Grupa : Antebelice Sedan 

Nr. Marca/Model An de fabricatie Participant 
1 ROLLS ROYCE Phantom II Windovers Sedanca De Ville  1934 CAR GALLERY 
2 AUSTIN 12 Windsor 1927 Gabriel Lucian BALAN 
3 AUSTIN 10 Lichfield 1936 Vasile DEACU 

Grupa : Postbelice Cabriolet 

Nr. Marca/Model An de fabricatie Participant 
1 JAGUAR E Type Mk III V12 1972 OLDTIMER STUDIO  

Catalin Cedric GHIGEA 
2 CHEVROLET Corvette C2 1964 Valentin Irinel GHICUTA 
3 MG TF 1954 Bogdan George VELCESCU 
4 ROLLS ROYCE Corniche 1971 Gabriel Nicolae STANCIU 
5 FIAT 1200 Spider Pininfarina 1961 Horatiu Florin BAIASU 
6 MGB Roadster 1976 Cosmin DEDU 

Grupa : Postbelice Coupe 

Nr. Marca/Model An de fabricatie Participant 
1 DUAL GHIA L 6.4  1963 OLDTIMER STUDIO 
2 PORSCHE 356 C 1963 Gerasimos Katohianos  
3 JAGUAR E Type Mk II XKE  1969 OLD TIMER STUDIO 

George Teodor BARBU 
4 FORD Mustang 1965 Mircea Adrian Victor BORTICA 

Grupa : Postbelice Sedan 

Nr. Marca/Model An de fabricatie Participant 
1 JAGUAR Mk II 1967 OLDTIMER STUDIO  

Alexandru CIOLAN 
2 CADILLAC De Ville 1962 Dan Mihai ABAGIU 
3 MERCEDES 300 SEL 1971 Dan Costin BENGESCU 
4 WARTBURG 311 1965 Lilica DEDU 
5 MERCEDES 280 SE 1977 Cristian ZAPCIU 
6 RENAULT 16 1967 Virgiliu NEACSU 
7 FIAT 1800 B 1967 Dan Sorin POPESCU 

Grupa : Fabricat in Romania 

Nr. Marca/Model An de fabricatie Participant 
1 DACIA 1300 LS 1978 Nicu BUCALET 
2 DACIA 1100 1970 Cristian GASPAR 
3 DACIA 1300 1971 Horatiu POPA 






