UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

PROMOȚIA 1961 A FACULTĂȚII MECANICĂ LA 50 DE ANI DE LA ABSOLVIRE

Revistă lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ”
Anul 8, # 4/68 mai , 2012 ♦ Serie nouă ♦ Apare Ultima Marți a Lunii

www.mecanicii61.ro

MARȚI.......
Scris de Radu Gruia
.......24 aprilie 2012.....” identitatea” zilei serviciului activ pentru prezentarea – dacă vreţi – darea spectacolului lunar curent al trupei noastre speciale...
Apropo, am fost la un spectacol dat de profesionişti, adicătelea actori de meserie,
la un teatru mai nou – Metropolis – unde am văzut o glumiţă franţuzească
amuzantă, înţeleaptă şi plină de vervă : „Floarea de cactus”. Ei bine, fără –
Doamne fereşte – să intru în competiţie cu Maestru’ Mirel, pot să vă împărtăşesc
trei opinii de spectator amator ce mă aflu: (1) la primele tablouri îmi adresam, cu
năduf, chestii de genul „ ce dracu’ oi fi căutând eu p’aici ?” (2) după vreo trei ore,
la ultimele tablouri, cu tonusul rotit la 180 grade, eram în admiraţia abilităţii
autorilor franţuji de a „fabrica” – în serie – din abundenţă, aparent fără efort, un
comic de situaţie subtil, elegant, de substanţă. (3) În distribuţie apar trei
personaje interpretate de actori din generaţia noastră: Adela Mărculescu (73),
Damian Crâşmaru (81) şi Rudy Rosenfeld (71) ! Ei bine, chestia asta m-a dat
gata: oamenii chiar joacă, nu fac act de prezenţă ! Sunt convingători, dinamici,
controlează sala - plac pe bune ! Au primit flori la terminarea spectacolului ! Una
peste alta am plecat mulţumit şi relaxat.
Dar să revenim la propriul spectacol. Desigur – observând limitele „dimensinilor” fenomenului. Sâc ! Membrii „de serviciu” ai trupei s-au prezentat la
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sediul actual al teatrului nostru itinerant şi anume „MAKEDONIA”, din Piaţa
Iancului, Bucureşti.
Scenariul – ad-hoc – a cupins, în afara tematicii de bază, numesc întâlnirea
colegială lunară, un eveniment editorial anunţat, deci aşteptat,
lansarea
ultimului roman al Maestrului Mirel, intitulat Iubirile băeților din Valea Banului.
A fost plăcut: Moşu’, criticul nostru literar, şi-a făcut datoria prezentându-ne
recenzia romanului; l-a apreciat pe autor pentru reuşitele sale, dar l-a şi criticat
– cu blândeţe – pentru lipsa tridimensionalităţii personajelor sale. În replică,
Maestrul şi-a însuşit critica, declarând totodată că nici nu i-a trecut
prin...intenţie, (sâc!) să suplimenteze numărul dimensiunilor personajelor sale! Pe
care dânsul chiar le iubeşte aşa cum le-a creat! Şi noi la fel! Spuneam că a fost
plăcut. Reformulez, a fost foarte plăcut !
În continuare trebuie, desigur, evocat momentul rezervat aniversării
colegilor noştri „din aprilie”: Stănel Bone şi Florin Drăgănescu. Ansamblul trupei
a interpretat partitura tradiţională , urmată de golirea paharelor şi urările de
rigoare: „La mulţi ani cu sănătate!”. Ei bine, după părerea mea, pentru că este
rostită cu sinceritate şi devotament, alocuţiunea chiar are efect. Şi încă ce efect!
Cine nu mă crede, să se uite un pic la Caiaţă....
Distribuţia a fost următoarea:
 Adelina Bone, Corina Firuţă, Ileana Gruia, Maria, Nina Olaru, Luci Popa,
Anda Ştefănescu, Mihaela Tihan, Ani Vanca.
 Stănel Bone, George Caragea, Florin Drăgănescu, Nae Enescu, Marian
Grădişteanu, Radu Gruia, Costel Marin, Adrian Popa, Ionel Stănescu, Radu
Stoian, Dan Ştefănescu, Mirel Vanca, Mircea Zainea.

AFIŞUL DE SPECTACOL
Foto: Nae Enescu, Editări: Radu Gruia
Criticul A. Popa :
„Cartea se prezintă ca o povestire bine închegată,
deosebit de plăcută la lectură, plină de informaţii
educative, strecurate dibaci, fără să plictisească.....”
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Criticul A. Popa :
„E fără tăgadă că primele două oferte către cititor din „ficţiunea tridimensională” sunt
onorate din plin de cărţile lui Mirel Vanca. Deci nu i se poate ataca calitatea de a fi un
foarte bun povestitor.....”

Opinii din public: Ileana Gruia evidenţiază
reuşita şi efortul autorului, absolut meritorii
pentru finalizarea şi apariţia romanului.
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Cot la cot, autorul și criticul.
Și între dânșii „Iubirile băieţilor......
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?
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Vorba aceea: „Se întâmplă uneori tocmai când e luna’n nori..”

Distincţie de gen !
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Radu Cavaler DT !
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Un pariu greu pe numele fotografului !
E cineva amator ?
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NO COMMENT !

During show time!
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Just a bit of gossip !

În culise !
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MUZEELE JAQUEMART-ANDRE
CAILLEBOTTE ŞI GRAND PALAIS
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 4/68, mai 2012

Scris de Nicu SURUCEANU

Musée Jacquemart-André – Caillebotte, au cœur de l'impressionnisme.
Gustave Caillebotte (1848-1894) s-a născut la
Paris într-o familie prosperă, fiind cel mai mare
dintre cei trei copii.
După absolvirea liceului Louis le Grand îşi
continuă studiile de drept, obţinând licenţa.
Frecventează atelierul pictorului academic
Louis Bonnat, unde se prepară pentru concursul
de admitere la Şcoala de arte frumoase. Este
admis în 1873, avându-i ca profesori pe pictorii
Cabanel, Gérôme şi Pils, însă frecventează puţin
şcoala. In 1874 moare tatăl său.
In 1875 tabloul său, Raşchetatul parchetului,
este respins la Salon. Prin intermediul lui
Giuseppe de Nittis şi al lui Bonnat, care era prieten cu Degas, Caillebotte intră în
grupul impresioniştilor.
In 1876 cumpără mai multe tablouri de la Claude Monet, cu care rămâne în
relaţii de strânsă prietenie până la sfârşitul vieţii, susţinându-l deseori financiar.
Procedează la fel şi cu Pissarro.
In acelaşi an, la a doua expoziţie impresionistă, Caillebotte participă cu opt
tablouri. Redactează un prim testament, prin care pune la dispoziţie o sumă
importantă pentru realizarea unei viitoare "expoziţii a pictorilor zişi intransigenţi
sau impresionişti". Menţionează deasemeni donarea către stat a colecţiei sale de
tablouri, Renoir fiind desemnat executor testamentar.
In 1877, la a treia expoziţie impresionistă, prezintă 15 tablouri, printre care
capodoperele Podul Europei şi Parisul pe timp de ploaie. In acelaşi an descoperă şi
yachtingul.
In 1878 moare mama sa, lăsându-i pe cei doi fraţi în viaţă moştenitori ai
întregii averi.
In 1879, la a patra expoziţie impresionistă, montată cu sprijinul lui material,
participă cu 25 de tablouri.
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In 1880 este numit vice-preşedinte al cercului de yachting din Paris şi
participă la mai multe regate cu bărcile sale. Prezintă 11 tablouri la a cincea
expoziţie impresionistă.
In 1882 prezintă 17 tablouri la a şaptea expoziţie a "artiştilor independenţi".
Construieşte la Argenteuil un yacht după planurile lui, unul din cele 25 de
concepţie proprie.
In 1886 prezintă zece tablouri la o expoziţie organizată la New York.
In 1888 participă la o expoziţie la Bruxelles şi la alta la Paris.
Moare în 1894 de congestie cerebrală.

Parisul pe timp de ploaie

Raşchetatul parchetului

Podul Europei

Zugravii
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Portretul doamnei Caillebotte,

Portrete la ţară

Autoportret la şevalet

Dejunul

Trandafirii din gradina de la
Petit-Gennevilliers

Pe balcon pe bd. Haussmann
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Caiace

Pescar pe malul
râului Yerres

Regată la
Argenteuil

Le Grand Palais – Les Stein, américains, bohèmes, fous de peinture.
Familia Stein a fost o familie de evrei
americani cosmopoliţi, care a călătorit prin
Europa înainte de a se stabili în California la
sfârşitul sec XIX. Tatăl a fost fondatorul
companiei de tramvaie din San Francisco.
Averea familiei nu a fost colosală, însă
suficientă ca să permită urmaşilor să trăiască
din rente.
Leo (1872-1947) şi-a întrerupt studiile
de medicină pentru a studia arta în Italia, după care s-a stabilit în 1902 la Paris,
intrând în lumea artistică pentru a-şi forma o colecţie.
Gertrude (1874-1946) şi-a întrerupt şi ea studiile de psihiatrie şi psihologie
ca să studieze arta la Paris în 1903.
Michael (1865-1938) era cel care se ocupa de afacerea familiei.
Sarah (1870-1953) este soţia lui. A făcut studii de artă şi îşi convinge soţul
să se stabilească în 1904 la Paris, în imediata apropiere a celor doi.
Era o familie înstărită, însă care cultiva o oarecare formă de marginalitate,
fără distanţa burgheză a europenilor faţă de artă şi artişti. Fiecare ţine salon, iar
apartamentele lor, pline de tablouri, sunt primele galerii de artă contemporană
din sec XX.
Incă în 1903, Leo cumpără de la Vollard primul său Cézanne. Fratele şi sora
cumpără apoi tablouri de Gauguin, Renoir, Maurice Denis, şi în 1905, primul
Picasso. Iar în toamnă, cumpără de la Salon tabloul care a stârnit scandal :
Femeia cu pălărie de Matisse.
Până la primul razboi mondial, privirea nouă, fără prejudecăţi, a celor patru
(şi, bine înteles, şi cecurile pe care le semnau), le-a dat aripi celor doi artişti
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preferaţi : Matisse şi Picasso. Primul va realiza Le nu bleu, iar al doilea, Les
demoiselles d’Avignon, lansându-se în cubism.
In perioada dintre cele două războaie, cota acestora crescând, au trebuit să
se orienteze către artişti ca Gris, Masson, Picabia sau Atlan.
Peste 200 de tablouri sunt reunite din muzeele franceze, Muzeul de artă
modernă din San Francisco şi Metropolitan Museum din New York în sălile din
Grand Palais. Toate au fost expuse acum câteva zeci de ani în apartamentele
pariziene ale acestei renumite familii de colecţionari.

Matisse
Femeia cu pălărie

Picasso
Fernande Olivier

Picasso
Femeie aşezată, cu şal

Cézanne
Dna Cézanne în fotoliu

Picasso
Nud cu prosop
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Bonnard
Siesta

Vallotton
Nud pe un cearşaf alb

Toulouse-Lautrec
O divă

Matisse
Amintire de la Biskra

Matisse
Bucuria de a trăi

Picasso
Gertrude Stein
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Matisse
Muzica

Gauguin
Floarea soarelui

Matisse
Vedere spre Collioure

Matisse
Cepele roşii
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10 MAI - GARDEN-PARTY LA PALATUL ELISABETA
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 4/68, mai 2012

Scris de Radu GRUIA

10 mai..zi încărcată de semnificaţii ale evenimentelor care au făcut istoria
României moderne, deşi s-a încercat aproape totul pentru a fi ştearsă din amintirea românilor şi deci, din istoria ţării! Din fericire, nu s-a reuşit. A rămas şi va
rămâne pentru totdeauna să ne amintească cine suntem şi de ce trăim în acest
areal geografic binecuvântat de Dumnezeu.
Dar hai să vedem de ce Radu Gruia, un simplu inginer român, simte că
trebuie să gândescă şi s-o şi spună astfel. Încep prin a spune că nu am avut şi
nu am nici-o contingenţă cu regalitatea sau cu Casa Regală de România. Mai
mult, în casa părinţelor mei Regele şi Casa Regală nu constituiau un subiect
predilect, iar de câte ori se întâmpla, circumstanţial, să fie abordat subiectul,
opiniile, fără a fi ostile, nu erau nici favorabile. Uşor de înţeles de ce: părinţii mei
(tineri în perioada interbelică) nu au putut înţelege şi accepta niciodată
„povestea” Regelui Carol al II-lea. În ceace-l priveşte pe Regele Mihai, şeful Casei
de România, rămăseseră la epitete ca „nevârstnic”, „ bâlbâit”, dar şi victimă a
ruşilor. (abdicarea din 1947). Cam atât. Şi atunci ?
Păi, oi fi eu opţional neutru visavis de regimurilor politice cunoscute, printre
care, desigur se numără şi monarhia, dar când este implicată istoria naţională,
falsificată grosolan de unii şi de alţii, astfel încât generaţia din care fac parte (şi a
părinţilor şi bunicilor mei) a fost minţită cu neruşinare din motive politice
conjuncturale, invoc liberul arbitru şi îmi reclam dreptul la opinie.
De ce 10 mai ? Din trei motive:
1. La 10 Mai 1866, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen soseşte în Bucureşti, capitala României, şi depune jurământul în faţa Parlamentului în
calitate de „domnitor al tuturor românilor”.
Adus din Germania cu scopul de a consolida unirea Moldovei cu Ţara
Românească, Carol I de Hohenzollern şi-a îndeplinit misiunea, conform
spuselor istoricilor.
2. La 10 Mai 1877, după ce cu o zi înainte Parlamentul dezbătuse problema, (Nota bene) Carol I proclama Independenţa absolută a României.
3. La 10 Mai 1881, Carol I a fost încoronat Rege al României.
România a fost ridicată la rangul de Regat, iar ziua de 10 mai a fost
declarată zi naţională. A fost sărbătorită ca atare până în anul 1947.....
Acum vă rog, dragi colegi, să încercaţi o evaluare a perioadei respective. La o
primă vedere, neamţul a reuşit- în 15 ani - să creeze o ţară – care nu era a lui –
pentru un popor din care nu făcea parte şi să deschidă o perspectivă istorică
acestei ţări şi poporului ei. Interpretată foarte corect de succesorul său, tot
neamţ, care în august 1916 a intrat în primul război mondial de partea aliaţilor,
contra propriei sale ţări de origine – Germania. Doi ani mai târziu s-a demonstrat
că această decizie a făcut posibilă Marea Unire şi întemeierea statului naţional
român modern. Au fost nemţii români ? Nu , dar au gândit şi edificat pentru
români! Şi asta nu se poate ignora nici uita! Au făcut-o destul alogenii care s-au
autodeclarat români după 1945 !
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Ce-au făcut românii cu „moştenirea” nemţilor? La întrebarea aceasta, ar fi interesant un răspuns al actualei clase politice româneşti. Angajată cu devoţiune în
competiţie acerbă şi exclusivistă pentru avere şi putere....(Nb. În această ordine!).
Dar să revenim la anunţul din titlu; recunosc că mi l-am dorit, să spunem,
un pic provocator ! Titlul mi-a fost inspirat de reacţia Moşului DC, care la aflarea
„mişcării”, m-a luat repede: „Da de când eşti tu regalist?” Regalist NU sunt. Dar
doritor de modificarea „cursului” de pe fals/autentic, incompetenţă/excelenţă,
mârlănie/elitism, aroganţă/modestie, etc. DA !
Iată de ce m-am decis să profit de oportunitatea unei invitaţii la evenimentul
organizat cu ocazia zilei Regalităţii din România, pentru a-mi forma propria
opinie referitor la diferenţele
dintre cele două sisteme de organizare şi
funcţionare a statului. Iată ce-am văzut împreună cu câteva fotografii, pentru că
„o imagine echivalează cu 1000 de cuvinte”, nu-i aşa ?
Am ajuns la Palatul Elisabeta, reşedinţa oficială a Casei Regale de România,
în jurul orei 17.30, alături de alţi - probabil 1000-2000 de invitaţi, consideraţi de
organizatori ca fiind reprezentativi pentru
actualul segment profesional activ.
( cu excepţia invitaţilor oficiali ).
Pe alea de acces erau plasaţi ostaşi din
Regimentul 30 Gardă, purtând uniforma de
paradă a Gărzii Regale, inclusiv săbiile
tradiţionale. O patrulă călare, în aceaşi
ţinută, întâmpina participanţii la intrarea
propriuzisă în parcul reşedinţei.
Pe partea stângă, imediat după acces, se află
un corp de clădire din balconul căreia, ornat de circumstanţă, Şeful Casei Regale,
Majestatea Sa Regele Mihai I, însoţit de membri ai Familiei Regale, a ascultat
imnul regal şi a salutat mulţimea de invitaţi.
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Pe acelaşi corp de clădire a fost arborat steagul oficial al Casei Regale de
România
Garden Party-ul a fost
găzduit de frumosul platou
înierbat
natural,
în
suprafaţă de aproape 1 ha,
al grădinii palatului, mobilat
cu standurile de rigoare,
puse la dispoziţia publicului
pentru o durată de cca. 2 h.
Am remarcat, cu satisfacţie, lipsa festivismului
jenant , opulent şi de prost
gust, caracteristice manifestărilor asemănătoare ale
vechiului regim,ca şi lipsa
discursurilor. Pur şi simplu,
n-a vorbit nimeni !!!!
În continuare, câteva imagini surprinse pe platou: ambianţă, invitaţi...şi prietenii
noştri împreună cu noi.
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JURNAL DE ENERGETICIAN (3)
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 4/68, mai 2012

Scris de Artemiu VANCA

20.01.1982
S-au oprit blocurile 4 şi 2 din cauza cazanelor sparte.
Spargerile foarte dese de cazane sunt cele mai numeroase şi neplăcute
probleme cu care ne confruntăm. Urmează, în ordine, cărbunele prost, lipsa de
cărbune, utilajele nefiiabile, şi unii oameni de calificare slabă, puturoşi şi hoţi.
Cazanele de la etapa I-a (1,2) se sparg din cauza materialului
necorespunzător al supraîncălzitoarelor finale de înaltă şi medie presiune (oţeluri
austenitice cehoslovace). Se pregăteşte înlocuirea lor.
Cazanele de 1035 t/h se sparg în zona superioară a vaporizatorului în care,
îngustările la trecerea de la focar la tirajul convectiv şi orificiile de aspiraţie ale
morilor, constituie concentratoare de eforturi unitare la solicitările datorită
diferenţelor de temperatură care apar la variaţiile regimului termic în focar legate
de pornirea din stare caldă, pornirile şi opririle frecvente de mori, trecerea de pe
cărbune pe păcură.
23.01. 1982
Personalul de reparaţii cazane lucrează de aproape două săptămâni, zi şi
noapte,în condiţii foarte grele, în două schimburi de 12 ore.
24.01.1982
Este duminecă. Ca urmare a unei hotărâri a Comitetului Judeţean PCR, se
lucrează normal (toată lumea este prezentă la lucru). Eu am lucrat şi dumineca
trecută,iar în cursul săptămânii am stat două nopţi în centrală şi în fiecare zi până
seara târziu. Sunt dărâmat din punct de federe fizic şi moral!
26.01. 1982
Având în vedere situaţia energetică proastă din ţară, din dispoziţii superioare
se trimit, în toate centralele pe cărbune „specialişti” din Centrala Industrială şi
Minister, pentru a acorda asistenţă tehnică şi ajutor. În centrala noastră sunt
coordonaţi de directorul tehnic al Centralei Industriale. Cei mai mulţi dintre
„specialişti” sunt repartizaţi, pe posturi de vătafi, în gospodăria de cărbune pentru
a supraveghea descărcarea vagoanelor şi funcţionarea benzilor. Câţiva, care au
mai lucrat în centrale, sunt repartizaţi în secţii.
De cele mai multe ori aceşti „specialişti” pierd tipul nefăcând nimic şi mai mult
ne încurcă decât ne ajută. Ca să-şi justifice existenţa vânează situaţiile
necorespunzătoare din centrală pe care şeful lor le transmite la Bucureşti, de unde
suntem apoi bombardaţi cu reproşuri.
P.S. De-a lungul timpului s-au luat foarte multe măsuri cu caracter
organizatoric, menite să îmbunătăţească funcţionarea centralei. Au fost detaşaţi,
în centrală, pe termen lung, adjuncţi de ministru, directori generali, directori din
centrala industrială sau proveniţi de la alte centrale, specialişti din institutele de
proiectări şi cercetări, activişti de partid etc... Degeaba! Niciodată nu s-a acţionat,
hotărât, acolo unde trebuia: la mineri pentru asigurarea continuă a cărbunelui
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din proiect; înlocuirea utilajelor şi instalaţiilor necorespunzătoare cu unele din
import Vest; oprirea imediată a blocurilor în toate cazurile când se impunea asta;
acordarea timpului necesar pentru readucerea instalaţiilor în stare tehnică
corespunzătoare; îmbunătăţirea calităţii personalului, motivarea şi nu
extenuarea lui.
Majoritatea măsurilor luate au fost doar paliative care au ajutat, uneori, cât
o frecţie la un picior de lemn. S-a forţat tot timpul funcţionarea blocurilor şi
producerea de energie electrică, uneori cu ori ce preţ. Măsuri corespunzătoare au
fost luate abia după Revoluţie, într-o campanie amplă de reparare şi
retehnologizare a blocurilor.
9.02.1982
În cursul zilei s-a realizat recordul de putere momentană pe centrală (1200
MW), recordul de putere medie zilnică (921MW) şi recordul de producţie zilnică
(21.300 MHh). S-a funcţionat cu blocurile 1,3,4,5,6, cu cărbune de la mina Urdari
(1800 kcal/kg)
11.02.1982
A avut loc Adunarea Generală a Salariaţilor, în prezenţa ministrului nostru şi
a secretarului cu probleme economice al Comitetului Judeţean PCR. Şedinţa a fost
animată, conform indicaţiilor, de spiritul critic şi autocritic al participanţilor.
După adunare, am fost convocată de către tovarăşul ministru colectivul de
conducere al centralei, s-a pus în discuţie „spiritul de echipă” din cadrul
colectivului, direct legat de demisia mea. Am arătat încă odată cauza demisiei, în
ce constau neînţelegerile mele cu directorul întreprinderii, şi faptul că am ajuns la
capătul puterilor din cauza suprasolicitării fizice şi nervoase. Am arătat că suntem
câţiva cu sarcini foarte multe şi grele, că eu am un sector foarte greu, am în
subordine directă un număr prea mare de secţii, ateliere şi compartimente. Am
cerut ca în locul „ajutoarelor” din afară sub formă de detaşări de personal, care în
cele mai multe cazuri sunt ineficiente, să ni se suplimenteze nouă schema de
conducere cu doi ingineri şefi. Mi s-a răspuns că Decretul 221 (fatal pentru
economia românească!) nu permite suplimentarea schemei conducerii. Pentru că
mi-am păstrat hotărârea de a demisiona, am fost atenţionat că aceasta ar putea
atrage după sine pierderea calităţii de membru de partid.
După discuţia cu ministrul, am avut una lungă, între patru ochi, cu directorul
întreprinderii. Şi-a dat cuvântul de onoare că prin măsurile unilaterale luate n-a
încercat subminarea autorităţii mele. Mi-a solicitat o colaborare apropiată, în
continuare. S-a angajat să mă ajute şi că va avea în vedere problemele ridicate de
mine. Mi-a atras atenţia asupra consecinţelor demisiei asupra mea şi a copiilor
mei. M-a convins şi am renunţat la demisie.
15.02.1982
Stau şi eu şi şefii de secţii, zi şi noapte în centrală. Uneori, abia ajungem
acasă, seara târziu, şi primim telefoane de la partid, centrala industrială sau
minister, prin care ni se cere să ne întoarcem în centrală pentru că a intervenit nu
ştiu ce problemă. Pentru ei, aceasta a fost, în majoritatea cazurilor, singura soluţie
la îndemână, soluţia care-i punea pe ei la adăpost de ori ce răspundere. Dacă ar
putea, ne-ar ţine tot timpul în centrală.
Fostul nostru ministru, Gheorghe Cioară, a iniţiat construirea în imediata
apropiere a centralei, la 25 kilometri de oraş, a unui bloc de locuinţe în care să
mute conducerea şi şefii de secţii!!
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RECUNOAŞTERE DE FOARTE
ÎNALT NIVEL A OPEREI LUI
MIHAIL DIACONESCU
Sursa: MECANICII’61, Anul 8,# 4/68, mai 2012

Scris de Adrian POPA

Mărturisesc că am aflat cu mare întârziere, că în ziua de 15 decembrie 2011,
într-o şedinţă solemnă, Academia Română a acordat premiile sale pentru
realizări deosebite în domeniile: ştiinţă, filosofie şi artă. Printre laureaţi s-a
numărat şi domnul prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, căruia i-a fost decernat
premiul „Mircea Florian” la secţiunea filosofie.
Personal, m-am considerat frustrat de tardivitatea primirii informaţiei, fiind
păgubit de o bucurie cantitativ ponderată temporal pe durata întârzierii aflării
bunei veşti.
Analizând „fenomenologic” evenimentul, am putut reflecta mai profund
asupra câtorva aspecte:
1.Recunoaşterea valorii operei lui Mihail Diaconescu era aşteptată – chiar la
acest nivel – încă de câţiva ani. Romanul istoric al acestuia, de o concepţie cu
totul originală – soliditatea materialului documentar, însoţită de vaste prezentări
de fapte într-o manieră eseistică şi ştiinţific istorică – a impus atenţiei „romanul –
eseu istoric”. Dorinţa mărturisită a romancierului Mihail Diaconescu este de a
alcătui o „fenomenologie narativă a spiritului românesc”, ceea ce a şi reuşit să
facă printr-o ambiţioasă întreprindere: „ilustrarea romanescă a întregii istorii
naţionale prin momente semnificative... din îndepărtatele timpuri ale «celor mai
drepţi şi mai viteji dintre traci», dacii („Călătorie spre zei”, 1982 – n.n.), prin
negura năvălirilor şi sângerosului Ev Mediu, până la începuturile României
Moderne şi zorii Marii Uniri” („Speranţa”, 1984 şi „Sacrificiul”, 1988 – n.n.), aşa
cum arăta Horia Bădescu în „Destinul ca imanenţă etnică” (”Steaua” – Cluj
Napoca, 1989).
2.Nu putea să nu se impună atenţiei exegeţilor (dar şi publicului cititor)
calitatea de „reformator discret al genului”, prin aceea că romancierul Mihail
Diaconescu „mută accentul de pe spectacolul romantic de capă şi spadă pe
drama interioară, pe dimensiunea lăuntrică a personajelor” (Ioan Adam,
„Documentarul – ficţiune” – „Contemporanul” – Bucureşti, 1983), dând la iveală
„romanele unor personaje secunde”, adică personaje istorice de planul al doilea,
dar care în operă ocupă prim-planul acţiunii: „Culorile sângelui” (1973) – pictorul
Pârvu Mutu pe vremea lui Constantin Brâncoveanu (mai exact, în timpul
domniilor lui Nicolae şi Ioan Mavrocordat), „Adevărul retorului Lucaci” (1977) –
celebrul cărturar moldovean, retorul Lucaci, pe vremea neînsemnatului domn
Iancu Sasu şi „Marele cântec” (1980) – marele compozitor transilvănean de
muzică religioasă din secolul al XVII-lea, Ioan Căianu-Valachus. Şi în aceste
romane istorice, în care şi-a propus să reconstituie timpuri „mai puţin cercetate
şi personalităţi pe care puţinătatea documentelor le ţine într-un con de umbră”
(Constantin Sorescu, „Viaţa literaturii” – „Scânteia tineretului – Supliment literarartistic” – Bucureşti, 1983), Mihail Diaconescu aplică consecvent principiul
(filosofia) pe care şi l-a impus: eroul înfruntă istoria şi capodopera prin dorinţa de
putere, de cunoaştere şi de creaţie, având astfel – implicit – harul eroului şi al
martirului.
3.Încă de ani buni, nume prestigioase ale criticii literare, ale teologiei, ale
artei plastice şi muzicale, au apreciat la superlativ creaţia lui Mihail Diaconescu
(reamintim că s-au publicat şase importante volume monografice şi bibliografice
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despre Mihail Diaconescu – record absolut pentru un scriitor în viaţă). Fără a
pune la încercare respectul pentru semnatarii aprecierilor ce urmează, am
selectat – cu teama de a nu supăra prin omisiune, personalităţi la fel de ilustre –
câteva dintre ele:
Virgil Cândea: „Trebuie să-i mulţumim romancierului de prestigiu Mihail
Diaconescu pentru fidelitatea cu care rămâne, în lucrul său literar, ataşat eroilor
culturii noastre.” („Luceafărul” – Bucureşti, 1981).
Gabriel Ţepelea: „Mihail Diaconescu nu dă frâu liber imaginaţiei spre o
împlinire evenimenţial-umană a personajelor înainte de a fi studiat îndelung
cadrul politic şi social-cultural al epocii.” („Orizont” – serie nouă, Timişoara,
1984)
Ion Rotaru: „Mihail Diaconescu s-a specializat într-un nou tip de roman
istoric. Documentarea se face minuţios şi e pusă în cărţi aproape în întregime,
dar şi dreptul la invenţie este exercitat pe larg, în pagini cursive, atrăgătoare, cu
tablouri de epocă adecvate şi lucrate după tradiţie, reconstituite muzeistic la faţa
locului”. (”O istorie a literaturii române” – vol. III, 1944 – 1984 – Bucureşti, 1987,
capitolul „Romane istorice”).
N.n.: „Monumentala sinteză a lui Ion Rotaru este alături de cele ale lui N.
Iorga, N. Cartojan şi G. Călinescu, una din cele mai importante din câte au fost
elaborate până acum în cuprinsul istoriografiei româneşti.” (Ilie Barangă)
Dumitru Stăniloae: „Mihail Diaconescu este cel mai reprezentativ scriitor al
spiritualităţii româneşti, începător al scrisului nostru viitor”. (24 noiembrie
1989).
Ioan Scurtu: „În 1999, a văzut lumina tiparului la Editura Alcor Edimpex, o
lucrare monumentală – „Istoria literaturii dacoromane”, semnată de domnul
Mihail Diaconescu. Este o carte masivă de peste 830 de pagini, apărută în
deosebite condiţii grafice datorită unui cărturar de elită, care s-a remarcat în
ultimele decenii ca romancier, istoric al literaturii române, eseist, estetician,
critic literar şi cercetător în domeniul teologiei...” („Opinia naţională” – Bucureşti,
2002)
Ion Dodu Bălan: „Mihail Diaconescu este o personalitate impusă printr-o
puternică vocaţie constructivă, prin rafinamentul şi înălţimea criteriilor estetice
la care se raportează prin fermitatea opţiunilor etice şi civice mărturisite public şi
susţinute prin întreaga sa operă, dar şi prin înţelepciunea revelată de
tulburătoarea parabolă biblică a talantului. Mai presus de toate, Mihail
Diaconescu se impune însă ca un caracter exemplar. El este ceea ce noi, românii,
numim un om de omenie.” („Cetatea Culturală”, Cluj-Napoca, 2002)
N.n.: Articolul – in integrum – se constituie ca un adevărat laudatium pentru
intrarea în Academie, punând în evidenţă plurivalenţa calităţilor lui Mihail
Diaconescu: erudit, orator incendiar, sfetnic înţelept etc.
Acad. Dumitru Popescu: „Domnul Mihail Diaconescu, reputat profesor,
romancier, estetician, critic şi istoric literar, a dat de curând la iveală o amplă
lucrare de sinteză intitulată Istoria literaturii dacoromane. Este cea mai amplă
sinteză ştiinţifică dedicată literaturii dacoromane din câte au fost elaborate până
acum în cultura română.” („În patrimoniul naţional şi universal” – STEAUA –
Cluj-Napoca, 2000)
Prea Sfinţitul Teodosie Snagoveanul: „Domnul profesor Mihail Diaconescu s-a
impus în conştiinţa noastră nu numai ca romancier de strălucită vocaţie, ci şi ca
istoric literar, istoric al culturii şi estetician preocupat în mod deosebit de relaţiile
profunde şi variate dintre cult şi cultură. Semnificative în acest sens sunt
masivele sale lucrări Istorie şi valori (1994), Prelegeri de estetica ortodoxiei
(1996)... Ultima sa lucrare, intitulată Istoria literaturii dacoromane este o sinteză

29

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“

ştiinţifică cu caracter fundamental, unică în cultura română...” („BOR – Buletinul
oficial al Patriarhiei Române”, 2000)
Prof. univ. Dumitru Radu: „Mihail Diaconescu este un apologet al Ortodoxiei
româneşti. El se aşază astfel într-o tradiţie pe care au ilustrat-o Dimitrie
Cantemir, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Simion
Mehedinţi, Nicolae Paulescu, Mircea Eliade, Petre Ţuţea şi mulţi alţii. El este un
continuator al marelui teolog, poet, estetician şi îndrumător cultural Nichifor
Crainic, pe care, de altfel, îl propune ca model sublim noilor generaţii...”
(„Cetatea Culturală” – Cluj-Napoca, 2002)
Opresc aici selecţia de elogii critice, omiţând – cu scuzele de rigoare –
somităţi ca Ovidiu Drîmbă – „Valoarea sintezei istorice”, acad. Alexandru Surdu:
„Monumentala lucrare Istoria literaturii dacoromane de Mihail Diaconescu este o
contribuţie fundamentală la edificarea istoriei noastre spirituale, acad. dr.
Antonie Plămădeală şi alţii, deoarece socotesc că s-a demonstrat cu prisosinţă că
aserţiunea că preţuirea academică a operei maestrului de la Vultureşti era de
aşteptat, dacă luăm în considerare faptul că aprecierile citate au fost făcute
publice până în 1989, cu excepţia a două din 2000 şi două din 2002.
3.Încă un argument în favoarea aşteptării îndreptăţite la un astfel de
eveniment apreciativ este lunga listă a semnatarilor de mesaje aniversare în 2007
(cu deosebire în „Cronica Romanului” şi „Cronica Fundaţiilor”), sub genericul „O
sărbătoare a culturii române, Mihail Diaconescu – 70”, din care reţinem (cerând
iarăşi iertare celor pe care-i nedreptăţim prin omitere): Dumitru Almaş, Ilie
Bădescu, Ion Dodu Bălan, Gheorghe Bulgăr, Virgil Cândea, Constantin Ciopraga,
Theodor Codreanu, Florin Constantiniu, Aureliu Goci, Ioan Holban, Valentin
Lipatti, Dumitru Micu, Vasile Netea, Dumitru Popescu, Dumitru Radu, Ion
Rotaru, Ioan Scurtu, Artur Silvestri, Dumitru Stăniloae, Alexandru Surdu,
Teodosie Snagoveanul şi mulţi alţii (dintr-un total de peste cincizeci, inventariaţi
de Ilie Barangă în a sa carte „Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui
Mihail Diaconescu”).
Aşadar, aş îndrăzni să spun că s-a făcut un act de justeţe din partea
înaltului for al „nemuritorilor” prin premierea operei lui Mihail Diaconescu
(operei, şi nu numai a tratatului „Prelegeri de estetica Ortodoxiei”).
Scriitorul Mihail Diaconescu
şi soţia, Corina-Ligia,
în anul când apăreau cele
două volume din Prelegeri
de estetica Ortodoxiei
Dar,
cum
întreaga
operă a „magului de la
Vultureşti” are ca numitor
comun filosofia, în modul
de abordare şi tratare a
temelor asumate, s-a ales
spre
acordare
premiul
„Mircea
Florian”
la
secţiunea filosofie (deşi, ideatic vorbind, profesorul Mircea Florian – al
Universităţii din Bucureşti, adept al idealismului raţionalist între cele două
războaie mondiale, a combătut intuiţionismul de toate nuanţele – ceea ce ar
include şi fenomenologia lui Husserl – şi misticismul).
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Mircea Popa, în „Stilul romanului istoric” („Tribuna” – Cluj Napoca, 1981),
aprecia în mod deosebit „acea restituire istorică a autenticităţii unui spaţiu şi a
unui timp istoric perfect verosimil, pe care ne-au adus-o ultimele romane ale lui
Paul Anghel, Radu Theodoru sau Mihail Diaconescu. Toţi aceşti scriitori încearcă
să propună o altă lectură a istoriei, să ne dea o nouă perspectivă asupra ei...
Viziunea acreditată de scrisul lor este una polemică, constructivă.”
Dacă în cele şase romane istorice ale lui Mihail Diaconescu, filosofia este
unul dintre instrumentele construcţiei epice, în tomurile-culegeri de eseuri, de
prelegeri, de monografii de istorie literară (chiar hagiografică), aceasta este liantul
zidirii operei. Această categorie a scrisului lui Mihail Diaconescu cuprinde:
„Istorie şi valori – studii, comunicări, eseuri, articole” – 1994, „Prelegeri de
estetica Ortodoxiei” (două volume) – 1996, „Biserici şi mânăstiri ortodoxe.
România” – 1998, „Istoria literaturii dacoromane” – 1999 şi mai recentul
„Lainici” – 2011.
Elogiile criticii au fost parcă mai puternice pentru monumentala „Istorie a
literaturii dacoromane” (care avusese semnale apriori, în unele studii publicate în
„Istorie şi valori”, precum „Literatura epigrafică daco-romană” „Mari scriitori de la
Tomis” şi încă altele), decât la „Prelegeri de estetica Ortodoxiei”.
Dar aceasta a fost
aleasă pentru premiere,
ceea ce ne induce şi alte
aşteptări.
Dintre toate prezentările critice la cele două
volume:
„Teologie
şi
estetică” şi „Ipostazele
artei”,
ne-a
reţinut
atenţia eseul domnului
acad. Alexandru Surdu,
„Folosofie,
teologie
şi
estetică în perspectiva
raţiunii
speculative”,
apărut în „Vatra” – Tg.
Mureş, 2006.
«... Prelegeri de estetica Ortodoxiei este o carte singulară în cultura
română şi europeană, o apariţie mai mult decât semnificativă pentru etapa
actuală a ştiinţei şi spiritualităţii în care ne înscriem şi, mai presus de toate,
expresia unui mod profund original, uimitor uneori, revelator totdeauna, de a
stărui asupra unor constante ale cugetării filosofice.
Ortodoxia românilor şi marile tradiţii ale filosofiei europene coexistă într-un
mod inextricabil în această carte, care nu seamănă cu nimic din ceea ce ne-au
oferit gânditorii de până acum.
De aceea credem că avea dreptate Părintele Dumitru Radu, eminent profesor
de teologie dogmatică ortodoxă, când afirma că „Apariţia unei cărţi importante
este un eveniment în cultura şi spiritualitatea unui popor... Prelegeri de
estetica Ortodoxiei este o carte cu totul aparte în literatura noastră – fără nicio
anticipare românească sau în cultura altor popoare”.
...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Mihail Diaconescu afirmă că Prelegeri de estetica Ortodoxiei „este un
răspuns individual la anomia şi patologia timpului nostru, la atacurile barbare
ale ideocraţiilor anticreştine, antinaţionale şi antitradiţionale”.
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În acest sens, lucrarea lui Mihail Diaconescu este un act de atitudine şi un
act necesar.»
Rămânem deci în aşteptare. Pe când „Premiul pentru roman”? Doamne
ajută!
P.S. Red. Interesul „Mecanicilor ’61” pentru opera lui Mihail Diaconescu şi
drumul său spre Academia Română, este motivat şi de faptul că două membre ale
Asociaţiei noastre se numără printre colaboratorii maestrului.
Astfel, titluri ca : „Biserici şi mânăstiri ortodoxe. România”, în mai 1998 (În ale
sale „Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu”, prof. Ilie
Barangă scria cu ocazia semnalării evenimentului :....Coordonarea volumului
„Biserici şi mânăstiri ortodoxe. România” ....a fost asigurată de Corina Firuţă şi
Cori Simona Ion.....Volumul este una din cele mai frumoase realizări ale artei
grafice româneşti.), „Istoria literaturii dacoromane”, în octombrie 1999, „Antologie
de literatură dacoromană. Texte comentate”, în martie 2003, „Culorile sângelui” –
ediţia II-a (ib. : Ilie Barangă consemnează la finele prezentării evenimentului :
„Ţinuta grafică a cărţii a fost asigurată de Corina Firuţă şi de Cori Simona Ion”. Şi
trebuie să ţinem cont că ediţia este însoţită de 30 de reproduceri color, după
operele lui Pârvu Pârvescu Mutu, eroul principal al romanului.) au văzut lumina
tiparului şi au fost difuzate în librării prin grija editurilor ALCOR Edimpex şi
CORIFEU din Bucureşti (director : Corina Firuţă).
E locul să amintim că volumul „Biserici şi mânăstiri ortodoxe. România” s-a
bucurat de o aşa bună primire din partea cititorilor, încât au mai fost necesare trei
reeditări : ediţia a II-a – iulie 2000 (suplimentare de tiraj), ediţia a III-a – octombrie
2004 şi ediţia a IV-a – decembrie 2006.
În amplul studiu-sinteză bibliografică amintit, prof. Ilie Barangă în capitolul II –
„Bibliografia execezelor asupra creaţiei lui Mihail Diaconescu” – subcap. 2 „În
publicaţii” se mai fac referiri despre Corina Firuţă – de trei ori (pag. 208, 209) şi
despre Cori Simona Ion – de trei ori (pag. 224). Despre Corina Firuţă se mai
aminteşte la semnalarea dublei lansări de carte de la Palatul Cotroceni din 12
martie 2003, când s-a numărat printre vorbitori.
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