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O CLARIFICARE CE SE IMPUNE
CUVÂNTUL CONDUCERII ASOCIAŢIEI PROMOŢIA’61 MECANICĂ

Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 2/55, februarie 2011
Nu putem să trecem cu vederea – mai ales acum, în prag de agapă semicentenară –
o alunecare în polemică politică gazetărească a revistei noastre lunare „MECANICII ’61
POLIBUC”, care încă de pe frontispiciul ei, recunoaşte că este o «Foaie lunară a
Asociaţiei „Promoţia ’61Mecanică”».
Greşeala („alunecare în polemică politică gazetărească”) redacţiei revistei, constă în
principal în faptul că s-a lăsat prinsă în capcana provocării unei adresări e-mail tip
„teleconferinţă” făcută pe cont propriu, care întîmplător avea drept destinatari cititori ai
foii noastre de suflet şi implicit membri ai Asociaţiei noastre.
Iată de ce se impune să ne reamintim că în art.1 al Statutului Asociaţiei noastre, se
pecizează expres că gruparea noastră de suflet – legal constituită şi (fără falsă
modestie) model pentru alte organizaţii similare – este „nealiniată nici unui partid sau
formaţiuni politice”.Viaţa şi istoria ne-au demonstrat că simpatiile politice sunt mai
schimbătoare decît cele sentimental–durabile (frate–soră, soţ–soţie etc.), astfel încât nu
vrem să riscam vulnerabilitatea colegialităţii noastre cu abordarea plenară a unor
discuţii pe teme politice. Putem fi fani ai unui partid (este libertatea noastră de
cetăţean), putem fi în admiraţia unui preşedinte, dar mai presus de toate astea, noi
suntem colegi ai „Promoţiei ’61 Mecanică”.
Deci, NU polemicii politice în paginile foii de suflet a Asociaţiei.
Suntem datori să remarcăm faptul că atît redactorul şef (în cvasi–editorialul din nr.
1/2011), cât şi Corina Firuţă în „Scrisoare deschisă....”, nu abordează politic (prin
afirmarea unei direcţionări de simpatie) discuţia cu colegul–autor al „chalange”–lui.
Ambii şi–au exprimat refularea unor sentimente naţionaliste împotriva concluziei
lansată prin „teleconferinţă”, cum „că nu mai există în ţară intelectuali pricepuţi şi
devotaţi”. Deşi s-a născut ca „o publicaţie de autor”, foaia de suflet „Mecanicii ’61
Polibuc” s-a subordonat vieţii, regulilor, statutului Asociaţiei, ceeace toate redacţiile ce
i-au succedat au consimţit-o şi au consfiinţit-o prin înscrierea pe frontispiciul revistei
lunare a atributului Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 Mecanică”.
P.S. Deşi libertăţile cetăţeneşti dau dreptul oricărui absolvent al promoţiei
Mecanicii ’61 să exprime liber – mai ales - în corespondenţă bilaterală, convingerile şi
opiniile proprii, rugămintea şi recomandarea noastră este de a se evita orice angajare
în polemică politică, istorico-politică etc., chiar şi în „dialog” între „mecanici” de-ai
noştri (membri ai Asociaţiei, pentru care acelaşi Statut are aceleaşi rigori)
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Întâlniri colegiale

JOI....
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 2/55, februarie 2011

Scris de Radu Gruia

...27 ianuarie 2011! Incredibil ! A şi trecut prima lună a noului an ! În editorialul
numărului 1/54*/2011 scriam de Rezonanţa Schumann. Este posibil ca unii dintre
Dumneavoastră stimaţi cititori, să nu-şi explice senzaţia pregnantă de trecere accelerată a
timpului real, pe care o resimţim cu toţii de ceva vreme.
Ei bine hai să vedem: rezonanţa Schumann a crescut în ultimii ani de la 7,83 Hz la 13 Hz !
Încă puţin şi se dublează. În consecinţă, datorită faptului că frecvenţa proprie de oscilaţie a
scoarţei cerebrale umane este constantă, percepţia duratelor de timp este influenţată
corespunzător! Şi uite se poate explica cunoscuta expresie:
„ Mai ţii minte când am fost la...? Da: acum 2 săptămâni! Ce vorbeşti, eşti sigur? Mie mi se
părea că a fost acum trei luni !”
Timpul apare dilatat, în timp ce informaţia stocată....rămâne neschimbată !
Primul „spectacol” din noul an al trupei noastre, debutează cu o mică surpriză: fără
nici-un preambul (ceace, trebuie să recunoaşteţi că este atipic pentru noi!), locaţia joilor
s-a schimbat ! Scena „tradiţională” - Select – a cedat, în topul preferinţelor trupei, în
favoarea alteia unde ne-am deplasat cu titlu de investigare. Ce-o ieşi, vom vedea. Pentru
că, după cum este absolut normal, există mai multe opţiuni. Până atunci, rezultatele
investigaţiei au fost în general satisfăcătoare: locaţia precum şi nivelul serviciilor, inclusiv
calitatea şi preţurile preparatelor oferite, fiind apreciate de majoritatea membrilor trupei.
La ora fixată – 17.30 – în prezenţa „ societarilor” trupei, n-a bătut gongul pentru
începerea sectacolului !
Conducerea a decis să sacrifice această primă parte a
evenimentului în favoarea unei Adunări Generale „ad-hoc”, destinate discutării unor
probleme „arzătoare” – spre decidere . La ordinea zilei :
1- stabilirea perioadei şi datei orientative de organizare a sărbătoririi celor 50 de ani de la
absolvirea promoţiei, precum şi:
2- discuţii privind regulile ce trebuie observate de către redacţie şi autorii materialelor
propuse să apară în cuprinsul revistei noastre, la editarea apariţiilor ei curente.
La primul punct, prezentarea a fost făcută de către Adrian Popa, care sub mandatul
conducerii, a discutat subiectul cu participanţii la excursia organizată cu ocazia Anului
Nou, la Balcic. Foarte convingător, cu o voce de stentor, Adrian a trecut succint în revistă
principalele aspecte legate de subiect.Alţi vorbitori au emis,
în intervenţia lor, diferite opinii sau completări ale celor cuprinse în expunerea lui Adrian.
În final, cei prezenţi au decis următoarele :
 Evenimentul va fi organizat în perioada 1-15 septembrie 2011 şi va cuprinde o
întânire a membrilor promoţiei 1961 a Facultăţii de MECANICĂ, Institutul Politehnic
Bucureşti, sub denumirea omagială „ Promoţia MECANICII’61. Cincizeci de ani
de la absolvire”, precum şi o agapă colegială.
Datele şi locaţiile urmeză a fi stabilite în timp util şi aduse la cunoştiinţa tuturor
membrilor promoţiei.
 Dedicată evenimentului, va fi editată o nouă ediţie monografică a promoţiei, de cărei
apariţie se va îngriji un colectiv format din patru persoane desemnate, sub
răspunderea lui Adrian Popa.
S-a formulat totodată recomandarea că nu este de dorit repetarea materialelor şi relatărilor
care au fost deja publicate în ediţiile precedente al monografiei.
La punctul doi, cu referire la conţinutul numărului precedent, au fost puse în discuţie
unele aspecte ţinând de regulamentul de organizare şi funcţionare al revistei. Cu această
ocazie s-a reiterat decizia privind interzicerea apariţiei în revistă a materialelor cu conţinut
politic.
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În ceace mă priveşte, profit pentru a reaminti colegilor că problema respectivă face obiectul
editorialului numărului 6/ iunie 2008, iar regulamentul de funcţionare aflat în vigoare,
este redat integral în numărul 3/ martie 2010. Astfel la capitolul 4.Deontologie, este
stipulată în mod explicit interdicţia de apariţie a materialelor cu conţinut politic militant
sau partizan.
De asemenea consider necesar să precizez că până la data prezentului, nu am cunoştiinţă
să se fi produs vreo încălcare sau deviere de la prevederile acestui document. Cu toate
acestea sistemul, ca orice sistem funcţional, are vulnerabilităţi care pot inerent genera
momente nedorite, aşa cum a fost cazul situaţiei care a condus la discuţia mai sus
amintită.
În continuare, actorii au intrat în roluri, ecourile „oficiale” s-au stins iar veselia şi
buna dispoziţie – oaspeţii noştri omniprezenţi - au dominat copios atmosfera „adunării”
până la căderea cortinei! Distribuţia a fost următoarea :
- Adelina Bone,Coca Dumitru, Adriana Dumitrescu, Corina Firuţă, Gabi Gheorghe, Rodica
Nicolescu, Nina Olaru, Luci Popa şi Mihaela Tihan
- Stănel Bone, George Caragea, Constantin Dumitru, Emil Dumitrescu, Nae Enescu, Vali
Gheorghe, Marian Grădişteanu, Radu Gruia, Marin Moise, Riri Pop, Adrian Popa, Radu
Stoian, Dan Ştefănescu, Mirel Vanca şi Mircea Zainea
*) numărul de apariţie al precedentei reviste. Am considerat că această informaţie
importantă trebuie afişată pe manşeta revistei, începând cu prezenta apariţie.
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AFIŞUL SPECTACOLULUI
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Noi despre noi

LA ZI, DESPRE TREBURILE ASOCIAŢIEI
Sursa:MECANICII’61, Anul 7, # 2/55, februarie 2011

Scris de Adrian POPA

Joi 27 ianuarie a.c., la întâlnirea lunară (experimental ţinută la restaurantul
L’Esperance) s-a dat citire şi s-a difuzat ca foaie volantă (pentru lectură mai
aprofundată) următorul material :
În data de 31 decembrie 2010, orele 1000 a.m., a avut loc şedinţa lărgită a
Comitetului Asociaţiei „Mecanicii ’61”, în complexul hotelier Ahileea din Balcik –
Bulgaria.
Prezenţa membrilor comitetului a fost majoritară : Adrian Popa –
vicepreşedinte, Artemiu Vanca – membru şi Vasile Gheorghe – mandatat apriori de
profesorul Nicolae Enescu (membru titular). Au mai participat colegii (în ordine
alfabetică) : Stan Bone, Georgeta (Gigi) Dumitrescu, Dan Mihălcescu, Nicolas Sourou
şi Dan Ştefănescu.
Au fost discutate şi conturate – în principal –
unele concluzii, care se
avansează ca propuneri plenului asociaţiei, asupra următoarelor probleme :
10. Calendarul Agapei „50 de ani de la absolvire”
În baza experienţei trecute şi necesităţii unei perioade de pregătire
corespunzătoare unui semicentenar, se propune ca agapa să aibă loc în prima
jumătate a lunii septembrie a.c., înainte de începerea noului an universitar 2011 –
2012 şi anume : 9 – 12 septembrie 2011, după următorul program :
-

Vineri 9 septembrie :

ora 900 : întîlnire într-un amfiteatru din Polizu, strigarea catalogului.
ora 1200 : îmbarcarea în autocare;
ora 1230 : Te Deum colegilor „In memoriam”;
ora 1400 : îmbarcarea în autocare şi plecarea spre destinație;
- Sâmbătă 10 septembrie :
dimineaţa : plimbare prin staţiune; seara : masa festivă;
- Duminică 11 septembrie :
zi de plimbare prin împrejurimi.

.

- Luni 12 septembrie :
dimineaţă (după micul dejun) îmbarcarea în autocare - întoarcere.
N.B. : Se propune a se opta pentru organizarea agapei într-o staţiune din Bulgaria.
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20. Conţinutul monografiei Promoţiei ’61 Mecanică (ediţia 2011)

Pe lîngă lista profesorilor, catalogul la zi, date statistice, se va continua
publicarea de materiale (unele reproduceri din foaia lunară „ Mecanicii ’61”, grupate
pe temele :
- Dascălii noştri;
- In memoriam;
- Noi despre noi (în special pentru colegi despre care nu s-a scris în
anterioarele ediţii);
- Scurt istoric al întîlnirilor colegiale;
- Sumar selectiv al colecţiei revistei „Mecanicii ’61”.
Se condiţionează – pentru încadrarea în spaţiul tipografic şi păstrarea interesului
pentru informaţie – includerea în cuprins numai a subiectelor (subiecţilor) noi, despre
care nu s-a mai scris în ediţiile galbenă şi albastră.
Pentru a fi la îndemâna absolvenţilor la agapă, redactarea materialelor trebuie să fie
încheiată la 31 mai 2011 (culese pe suport electronic), dată la care trebuie să fie
cunoscută şi tipografia (inclusiv preţul estimat per exemplar).
30. Desemnarea „Colegului anului 2010”
În unanimitate, participanţii la şedinţa lărgită a comitetului asociaţiei, au hotărât
să propună plenului asociaţiei drept „Coleg al anului 2010” pe domnul
Constantin Dumitru.
Drept motivaţie a propunerii se susţin următoarele :
- a coordonat întreaga activitate a asociaţiei în ultimii ani, avizând toate propunerile
şi iniţiativele membrilor comitetului şi nu numai;
- a consiliat şi verificat activitatea secretariatului şi a colaborat cu cenzorul,
sprijinindu-ul în îndeplinirea atribuţiilor sale;
- a colaborat şi a susţinut, prin implicare directă, activitatea comitetului de redacţie al
revistei lunare „Mecanicii’61”;
- a intervenit cu un sfat colegial, cu o soluţie la o problemă mai delicată, ori de câte ori
a fost nevoie.
Supus dezbaterii plenului (prezenţa a fost aproape standard, reţinând doar
absenţa unor „conştiincioşi” ca Florin Drăgănescu, Dan Mihălcescu, Theodor
Miron, Nelu Stănescu, Gigi Sorescu), materialul a obţinut consensul general,
aprobarea definitivă şi de detaliu – în special pentru «Calendarul Agapei „50 de ani
de la absolvire”» - să se facă la întâlnirea de joi 31 martie 2011, până când se
aşteaptă încă sugestii.
Până în prezent, s-a primit propunerea colegului gorjan Şoşo Simescu, de a include
în programul agapei şi o masă colegială în Bucureşti (după evenimentul de la
facultate), socotind că nu toţi absolvenţii vor putea participa la o acţiune de mai
mult de o zi. Asta ar implica şi unele inconveniente, deşi noi o supunem atenţiei şi
discutării în vederea găsirii unei soluţii optime.
Să nu uităm însă că : „Orice opţiune reprezintă suma unor renunţări”.
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Muzee şi expoziţii

MUZEELE PETIT PALAIS ŞI
JACQUEMART-ANDRÉ

Sursa : MECANICII’61, Anul 7, # 2/55, februarie 2011

Scris de Nicu Suruceanu

Petit Palais – Giuseppe De Nittis.
Giuseppe De Nittis (1846-1884) este cel mai important
dintre artiştii italieni care au trăit şi lucrat la Paris într-a doua
jumătate a sec. XIX. A fost prietenul lui Caillebotte, Manet şi
Degas.
Născut la Barletta, lângă Bari, într-o familie de bogaţi
proprietari de pământ, studiază desenul la Academia de arte
frumoase din Napoli, de unde este dat afară după trei ani
pentru indisciplină, fiind refractar învăţământului convenţional.
In 1863, împreună cu alţi doi pictori, începe să picteze
peisaje,
ca
reacţie contra
picturii pe teme istorice sau
literare, la modă pe atunci.
Drumul de la Napoli la Brindisi sa bucurat de succes la Salonul de
la Paris din 1872.
Cu ocazia unei erupţii a
Vezuviului face o serie de tablouri
şi de vederi aproape ştiinţifice,
asemănătoare
fotografiilor
pe
care le fac vulcanologii zilelor noastre. De altfel, acest aspect necomercial i-a fost
reproşat de către negustorii de tablouri, care nu reuşeau să i le vândă.

In 1867 face prima sa călătorie la Paris, unde se va căsători şi instala definitiv în
1873. Este primit în cercul impresioniştilor şi participă în 1874 împreună cu
Monet, Renoir şi Pissarro la prima expoziţie impresionistă.

18

MECANICII ’61 POLIBUC 2/55, februarie 2011

La Salonul din 1876 expune Place des Pyramides, care va fi oferită de către artist şi
expusă la Musée du Luxembourg, împreună cu Les Ruines des Tuileries,
cumpărată de stat în 1883.

Place des Pyramides

Place des Pyramides

Place des Pyramides

Les Ruines des Tuileries

Pentru cine cunoaşte Parisul, Palatul Tuileries, a cărui construcţie a început în
1564 la iniţiativa Catherinei de Medici, unea cele două corpuri ale Luvrului care
avansează către Place de la Concorde, fiind perpendicular faţă de Sena. A fost
reşedinţă regală sub Henri IV, Louis XIV, XVI şi XVIII, apoi imperială sub Napoleon
I şi III. Pe 23 mai 1871, fiind ocupat de Comuna din Paris, 30 de comunarzi
comandaţi de un ajutor de măcelar, după ce au imprăştiat prin toate camerele
palatului, lung de 278 m, conţinutul mai multor butoaie de praf de puşcă, petrol,
gudron şi terebentină, i-au dat foc. A ars timp de trei zile ! Demolarea s-a terminat
în 1883.
Pentru a realiza tabloul din dreapta, pictorul şi-a instalat şevaletul cam pe locul
unde astăzi se află piramida de sticlă pe unde se intră în muzeu. Se vede mai întâi
arcul de triumf al lui Napoleon, iar în fundal – ruinele.
O altă realizare a Comunei a fost dărâmarea coloanei Vendôme, lucru de care sa ocupat pictorul-comunard Gustave Courbet, care propusese de fapt doar
demontarea ei.
In acelaşi timp, De Nittis face dese voiaje la Londra, unde pictează atât în stil
realist, cât şi peisaje înotând în ceaţă, evocând tablourile lui Monet.

National Gallery

National Gallery

Westminster
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Hipodromurile de la Auteuil şi Longchamp sunt una din temele favorite ale lui De
Nittis. El stă însă cel mai adesea cu spatele la arenă şi cu faţa la public.

Doamna cu câinele

In Bois de Boulogne

La curse la
Auteuil

Prin intermediul lui Edmond de Goncourt, De Nittis este prezentat prinţesei
Mathilde, nepoata lui Napoleon III, care primea în salonul ei, fără protocol, cu
familiaritate, scriitori, artişti şi muzicieni, reprezentanţi ai actualei nobilimi,
precum şi ai vechiului regim.

Edmond de Goncourt

Salonul prinţesei Mathilde

Pictor al vietii moderne, De Nittis este interesat de activitatea bulevardelor, a
şantierelor pariziene, a curselor hipice, de toaletele şi modele publicului elegant.
Este un peisagist capabil să sesizeze atât contrastele luminoase ale ţării sale, cât şi
cerul înorat al regiunii pariziene sau ceţurile londoneze.
Moare la vârsta de 38 de ani de o embolie cerebrală. Are un muzeu în oraşul
sau natal.
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Prânz la Posillipo

Kimonoul oranj

Zi de iarnă

Patinatoarea

Francesca Diri

Expoziţia reuneşte circa 110 tablouri şi pasteluri din cele peste 1000 cunoscute.
Este vorba, în principal, de opere ale Muzeului comunal din Barletta, beneficiaral
importantei donaţii făcute de soţia artistului, precum şi de împrumuturi de la
diverse colecţii publice sau private din Italia, Franţa şi Statele Unite, dintre care
unele nu au fost până acum prezentate publicului.
Muzeul Jacquemart-André – Rubens, Poussin şi pictorii sec. XVII.
Expoziţia prezintă publicului 60 de tablouri provenite din marile colecţii private
sau publice europene (muzeele din Lille, Nantes, Rennes, Oxford, Liège…). Ea oferă
o privire asupra celor două mari curente artistice apărute în sec. XVII şi
încrucişarea legăturilor lor.
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Prezintă mai întâi importanţa curentului flamand în Franţa la începutul
secolului, prin confruntarea pe piaţa franceză a operelor lui Rubens, Pourbus, van
Thulden cu cele ale fraţilor Le Nain sau ale lui Lubin Baugin.
A doua parte a expoziţiei este consacrată înfloririi artei clasice franceze într-a
doua jumătate a secolului, prin Nicolas Poussin, Claude Le Lorrain, Laurent de La
Hyre, Eustache Le Sueur sau Charles Le Brun. Innoirile aduse au fost adoptate de
artiştii provinciilor belgiene, mai ales cei din Liège, ca Bertholet Flémal, Gérard de
Lairesse.
De la încoronarea sa, Henri IV începe o acţiune de comenzi publice, atât în
domeniul construcţiilor, cât şi al artelor. Foarte mulţi artişti flamanzi lucrează pe
şantierele regale.
Maestrului barocului, Rubens, i se comandă Alegoria bunei guvernări, iar lui
Antoon van Dyck Portretul Mariei de Medici.

Peter Paul Rubens
Alegoria bunei guvernări

Antoon van Dyck
Portretul Mariei de Medici

Importanta comunitate flamandă, situată în afara Parisului, se impune nu
numai prin tablourile cu subiecte religioase sau istorice ale lui Thomas WilleboirtsBosschaerts sau Theodoor van Thulden, ci şi prin peisaje, naturi moarte sau scene
de societate, care plac orăşenilor şi burgheziei.
Aceasta îi îndeamnă pe pictori francezi ca Lubin Baugin să adopte subiectele şi
modelele flamande. La fel, Philippe de Champaigne este inspirat de peisajele lui
Jacques Fouquières, Laurent de La Hyre de naturile moarte ale lui Frans Snyders,
iar Blain de Fontenay de florile lui Jean-Michel Picart.
Fraţii Le Nain devin egalii lui Snyders, pentru scenele de societate.
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Blain de Fontenay
Vază cu flori

Fraţii Le Nain
Concertul

Philippe de Champaigne
Céphale şi Procris

Fraţii Le Nain
Jucătorii de cărţi

Lubin Baugin
Natură moartă cu
cupă cu caise

David II Teniers
Sărbătoare la ţară

In acest timp, alţi artişti francezi evoluează în acelaşi sens la Roma. Este vorba
mai ales de Nicolas Poussin, influenţat de şcoala flamandă, însă care a vrut să
descopere inovaţiile artiştilor italieni.
Intoarcerea lui în Franţa a fost un eşec personal, invidia primului pictor al
regelui, la care s-au adăugat moartea lui Louis XIII şi a lui Richelieu l-au decis să
se întoarcă şi să rămână definitiv în Italia. Cu toate acestea, stilul pe care-l
promovează Academia de pictură este stilul Poussin.

Nicolas Poussin
Mercur, Herse şi Aglaura

Nicolas Poussin
Mercur, Herse şi Aglaura

Nicolas Poussin
Pieta
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Claude Le Lorrain
Peisaj cu galeră a ordinului de Malta

Un alt artist format în Italia, unde a trăit cea mai mare parte a vieţii, şi unde a
murit, este Claude le Lorrain.
La sfârsitul sec. XVII, Franţa dispune de talente, de o şcoală de pictură, de
instituţii care îi susţin şi de un guvern care le dă comenzi. Louis XIV se lansează
într-o politică de expansiune care aduce Franţei, din punct de vedere cultural, o
strălucire fără precedent.
Dacă flamanzii continuă să vină la Paris, o fac pentru a prelua ideile artiştilor
francezi în toate genurile de pictură, Walthère Damèry – peisaje, Jean-Guillaume
Carlier şi Gérard Douffet – portret şi Gérard de Lairesse în pictura pe teme istorice.

Gérard de Lairesse
Sărbătoarea lui Venus
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PAGINI DIN ISTORIA POPORULUI
ROMÂN

Sursa :MECANICII’61, Anul 7, # 2/55, februarie 2011

Scris de Corina FIRUŢĂ

Din nou o carte de istorie? Ştiu eu pe cineva dintre noi care ar pune această
întrebare. Ne tot raportam la trecut, când trebuie să ne preocupăm de viitor! – zice
amicul nostru. Este un punct de vedere. Noi, ”editura”, adică eu şi Simona, gândim
că trecutul este la fel de important ca viitorul. Şi atunci când mai este ceva de
spus, e bine s-o facem!
Această carte e scrisă de un istoric militar. Se
adresează mai ales tineretului, sistematizând
perioadele de timp, aşa cum manualele de istorie
din zilele noastre nu o fac, iar cele din vremea
epocii de tristă amintire ne-au împiedicat să
spunem.
Lucrarea are multe hărţi şi imagini, unele albnegru inserate în text, altele color, adunate în
patru coliţe a câte opt pagini. Toat ă cartea e
tiparită pe hârtie cretată, ceea ce asigură
imaginilor o anume calitate. Autorul accentuează
evenimentele cu amanunte de luptă, pentru că
istoria oricărui popor, nu numai a celui român,
este în mare masură istoria armatei sale. Se
foloseşte de multe citate şi credem noi, asta îi
asigură textului, vivacitate. Autorul aduce pentru
cititor, în prezent, atmosfera epocii respective, îl
face contemporan cu evenimentul descris.
Cititorul poate aprecia, astfel, modul de gândire
al celor care participau la întamplările istorice din
vremea lor, în acelaşi timp poate recepta
evenimentele cu punctul de vedere al istoricului
de astăzi. Asta ni s-a părut nouă inovator într-o
carte de istorie.
L-am cunoscut pe istoricul Gheoghe
Romanescu la o conferinţă, ne-a placut patosul
cu care vorbea. Am convenit sa realizăm o carte
de istorie cu ilustraţii şi hărti, am discutat oarecum capitolele şi numărul de
pagini, ţinand cont de faptul că în specificul editurii noastre sunt cărţile bilingve,
adică ne adresăm şi publicului din ţară dar şi celui dinafara ei. Domnul
Romanescu s-a ţinut de cuvânt, ne-a dat cartea înainte de a ne părăsi, în anul
2000. Din păcate, n-a putut finaliza toate observaţiile editurii. A urmat redactarea
si traducerea. Apoi am constatat că traducerea nu este într-o engleză fluentă, ceea
ce ne-a dezarmat.. După o vreme l-am cunoscut pe d-l Mihai Vinereanu, din New
York, care a avut bunavoinţa să revadă traducerea. În primavara trecută a apărut o
legislaţie care ne-a blocat – ni se cerea să avizăm hărţile la Oficiul Naţional de
Cadastru, cu taxe enorme! După câteva luni de controverse s-a lămurit problema,
în sensul că hărţile istorice nu trebuie avizate la Cadastru. De atunci cartea a
intrat pe traseul final –corectura şi prelucrarea imaginilor.
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Imaginile le-am obţinut de la Muzeul Armatei, Biblioteca Academiei; ne-au răspuns
cu amabilitate şi fără să ne pună întrebări Muzeul Unirii din Alba Iulia şi cel al
Porţilor de Fier; câteva imgini le-a realizat nepotul meu Dragoş la Sarmizegetusa,
iar una de ultimă oră ne-a furnizat-o Nae, care, vizitând Italia, avea o fotografie a
Columnei lui Traian. In economia cărţii, n-am putut folosi toată fototeca noastră, a
trebuit să alegem doar cele mai importante ilustraţii.
Şi în sfârşit, în februarie 2011 cartea va fi în tipar. După 11 ani de când a fost
scrisă. Dar perioada istorică prezentată în carte este cea de la începuturi, până la
anul 1989. Aşa că tot ce a urmat după aceea, vor scrie alţi istorici, care, poate, vor
înţelege mai bine ce s-a întamplat cu acest popor din 1989 încoace.
Noi avem bucuria să oferim unui public larg, o carte interesantă, care sperăm că va
fi bine primită. Asta e aşteptarea oricăror editori: cum va fi receptată o carte nouă?
Uraţi-ne succes!
Şi, ca sa vă creez o oarecare stare de aşteptare, vă pun câteva întrebări la care
puteţi găsi răspuns în carte: Care cetate a fost construită de trei domnitori bunicul, tatăl şi fiul? Câţi copii a avut Ştefan cel Mare? Când s-a introdus pe
teritoriul Romaniei cultura porumbului? Când a luat fiinţă primul Parlament al
României? De ce se afla armata română în 1919 în Ungaria? Ce regine a dat
Europei casa regală română? Ce diplomat român a fost ales de două ori preşedinte
al Societăţii Naţiunilor cu sediul la Geneva (azi ONU)?
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Spectacol

DIBUK
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 2/55, februarie 2011

Scris de Mirel VANCA

Evreii, ca toate celelalte naţii,
au, sau mai bine zis, aveau
superstiţiile lor. Una din ele se
numeşte Dibuk. Este vorba de
un fel de demon, de spiritul
unei persoane dispărute care
se cuibăreşte în corpul altei
persoane, în viaţă şi îi creează
tot felul de probleme. La noi, la
români, asta este echivalent cu
a intra dracul în cineva.
Acolo unde spiritele sunt
dominate de Cabala, morţii
sunt prezenţi în tot locul; iau
parte la tristeţi şi bucurii, la
doliu şi la sărbătoare. Ei nu
rămân cantonaţi în „lumea
cealaltă”; supravieţuiesc printre noi şi existenţa lor este ca o atmosferă pe care cei vii o
respiră. (Edmond Fleg)
Tehnica de a scoate pe aceşti intruşi din fiinţele umane se numeşte exorcizare. În
trecut, cu treaba asta se îndeletniceau rabinii, respectiv preoţii. La noi se mai
îndeletniceau şi vrăjitoarele, dar, cred că nu numai la noi.
Ei bine, am asistat la o operaţie de exorcizare al unui Dibuk - spiritul unui bărbat
decedat a intrat în trupul iubitei lui. Ea a fost oficiată de un rabin, pe scenă, în faţa
unei săli pline până la refuz, toţi spectatorii fiind dornici să vadă sau să înveţe această
tehnică, pentru că, nu o singură dată a intrat dracul în cineva de lângă noi şi n-am
ştiut ce să facem.
Rabinul ba îl conjură, ba îi porunceşte lui Dibuk să iasă din trupul fetei. Acesta se
încăpăţânează să nu iasă. Nu i-a fost de folos rabinului nici Cabala, din care a citit sau
citat, iar noi am plecat de la această demonstraţie ratată, dezamăgiţi şi dezorientaţi. În
compensaţie, regia piesei, căci despre o piesă de teatru este vorba, ne-a oferit scene de
striptease şi topless din belşug. Cred că regizorul are o imagine falsă despre pudoarea
la evrei.
Piesa este scrisă de Szymon Anski. O puteţi vedea pe scena teatrului TR Warszawa. Eu
am văzut-o pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cu prilejul Festivalului Naţional
de teatru care a avut loc în Bucureşi între 30 octombrie şi 7 noiembrie, 2010. Piesa, în
două părţi, s-a jucat şi pe scena Teatrului Evreiesc de Stat, în stagiunea 1994-1995.
În montarea poloneză, piesa a avut şi o a treia parte, textul aparţinându-i Hannei Krall.
În această parte, acţiunea se petrece chiar în Polonia, după cel de al Doilea Război
Mondial şi este adus în discuţie Holocaustul şi urmările sale. În una din acestea
urmări, este vorba tot de un Dibuk. Sufletul unui copil omorât de fascişti a intrat în
sufletul fratelui său mai mare şi, din când în când, îl chinuia pe acesta cu plânsul lui.
Are loc şi în acest caz o încercare de exorcizare, înfăptuită, de data aceasta, de un
evreu convertit la budism şi, culmea, operaţia era cât pe aici să reuşească: Dibukul
este pe cale să părăsească corpul fratelui său, dar acesta, în mod cu totul şi cu totul
neprevăzut, se răzgândeşte şi se hotărăşte să-l păstreze. Era vorba doar, de sufletul
fratelui său!
Regizorul spectacolului este Krzysztof Warlikowski.
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Lansare de carte

SCRIITORUL ARTEMIU VANCA
LA A TREIA LANSARE DE CARTE
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 2/55, februarie 2011

Scris de Adrian POPA

Dacă până mai ieri ne lăudam cu doar o
colegă ce pătrunsese în „lumea bună” a
scriitorilor, cu referire directă la Corina
Firuţă, care s-a impus printr-o antologie
de poezie românească contemporană
româno-engleză,
prin
trei
scenarii
radiofonice, date pe post („La porţile
mării”, „Regăsirea” şi „Robert Shanon”),
prin două scenarii de teatru TV,
deasemeni date pe sticlă (transpunerea
„ecrano” a antecedentelor radio „La
porţile mării” şi „Regăsirea”), iată că avem
astăzi a ne mândri cu un scriitor ce se
impune atenţiei publicului cititor şi
criticii literare (chiar dacă la început în
plan teritorial) : colegul Artemiu Vanca
este prezent cu lansarea celei de a treia
cărţi a sa, COMORILE DE SUB MESEŞ,
apărută la Editura Contrast în chiar luna
aceasta.
Volumul reprezintă cel de al treilea
roman din ciclul „Comori” („Comoara din
Dealul Magiarului” – apărută în 2009,
„Secretul comorii” – apărută în 2010 şi
prezenta) şi este fără tăgadă confirmarea
devenirii unui inginer (şi ce inginer !)
într-o nouă înfăţişare uman –socială :
aceea de scriitor.
Cine îl cunoaşte mai îndeaproape
pe Mirel Vanca poate să confirme că
„inginerul pensionar” este astăzi mai
activ şi plin de căutări profesionale (în
noua lui direcţionare) decît în anii de
dăruire tehnică de la Işalniţa şi Rovinari.
Nu-mi amintesc să-l fi auzit pe Mirel
preocupat, de cum făceau alţi colegi sau
predecesori, să meargă (funcţioneze) mai
bine o turbină de 330 MW. Ei bine, Mirel
e astăzi atent la orice indiciu care-l poate
face să afle cât mai multe despre arta de
a scrie un roman. Pentru el, Mario
Vargas Llosa – recent laureat al
Premiului Nobel pentru literatură – este „profesorul prin corespondenţă” în această
Antologia de eseuri critice a lui Llosa este pentru Mirel un manual, pe care dacă
nu-l conspectează, cel puţin îi subliniază ideile de reţinut, iar Mario Vargas a fost
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preocupat – dacă nu obsedat – de cum au construit înaintaşii romanele
monumentale (Victor Hugo – Mizerabilii etc, etc.).
Încă din Prolog la „Adevărul minciunilor”, laureatul Premiului Nobel,
mărturiseşte că de la prima povestire, a tot fost întrebat dacă ceeace a scris „era
adevărat”. Mărturisesc - la rându-mi - că după ce am citit volumele din ciclul
„Comori”, l-am întrebat pe autor - ba despre una, ba despre alta – dacă ceeace
povestise „era adevărat”.
După apariţia recentei cărţi „Comorile de sub Meseş”, domnul Artemiu Vanca
mi-a răspuns la obsedanta întrebare, într-un stil de „preacurvit” scriitor : Dacă
ceeace ai povestit pare veridic, înseamnă că ai făcut o treabă bună. Bine
înţeles că „memoria este punctul de plecare al fanteziei” (am citat din Mario
Vargas Llosa) scriitorilor, dar important este în final cât de credibilă este
povestea pe care ai scris-o. Deaceea nu voi mai spune ce este real (şi este
multă reproducere a realităţii în cărţile mele) şi ce este ficţiune. Cert este că
m-am străduit să nu alterez cu nimic autenticitatea atmosferei istoricosociale a epocii şi locurilor. Bravo !! Ia, de vezi!
Acum putem vorbi puţin şi despre carte.
„Comorile de sub Meseş” continuă periplul prin viaţă al principalilor eroi din
anterioarele două romane, în parcursul de la copilărie la adolescenţă, cu
desfăşurarea acţiunii în oraşul Zalău (pe când erau elevi în clasa a VI-a) şi în sate
sălăjene pe unde mergeau în vacanţe.
Este de necontestat că această carte, ca de altfel întregul ciclu „Comori”, este
o frescă a Sălajului postbelic – urban şi rural – şi o incursiune în istoria locurilor,
prin exploatarea documentării asupra siturilor arheologice din zonă.
La modul profesionist, autorul îşi alege excelent personajele (fie reale, fie
inventate), fiind caractere reprezentative, ce-l ajută să asambleze edificiul
romanului : Floriţa – modelul „cuminţeniei pământului” din Sălajul romancierului,
Bunicul – monumentul senectuţii rurale, profesorul pensionar Miclea, custodele
depozitului de cărţi preluate de la ASTRA – prototipul „apostolului” dăruit să
slujească până la moarte copiilor însetaţi de învăţătură, învăţătorul Mureşan din
Moigrad – reprezentantul intelectualităţii satelor, badea Grigore – autodidactul
şlefuit intelectualiceşte prin munca sa cotidiană, care-l punea în contact cu oameni
de cultură şi mulţi alţii. Chiar personjele secundare sunt alese cu meşteşug
(exemplul Tătăroaicei), pentru a da culoare peisajului şi acţiunii în întregul ei.
Acţiunea – care nu trebuie deconspirată, ceeace ar ştirbi din plăcerea lecturii
– se derulează în satul natal, la Şimleu, la Zalău, în Moigrad şi satele învecinate,
unde scriitorul găzduieşte întâmplări plasate atemporal, cochetând chiar cu
metafizica (transportul ideatic de imagini prin vise între medii compatibile,
premoniţia).
Întreaga desfăşurare a acţiunii stă sub semnul românismului, dragostei de
ţară şi de neam a principalelor personaje ale cărţii. Şi – aşa cum spunea criticul Al.
Rosetti într-un mic eseu despre „MIZERABILII” lui Victor Hugo – „acolo unde
cunoaşterea directă nu a fost posibilă, autorul a împlinit golul imaginînd realitatea
cu o putere de adevărat vizionar”. Ei bine, nu este nici o exagerare dacă translăm
această aserţiune la autorul „Comorilor”.
Cine l-a cunoscut mai îndeaproape pe inginerul Artemiu Vanca în timpul
exercitării meseriei sale certificate, îl considera un tip pragmatic, aspru în judecăţi,
mai puţin aplecat spre introspecţie, spre intuiţie – ca ansamblu al proceselor de
reflectare senzorilă a fenomenelor realităţii. Nimic mai fals !
Scriitorul Artemiu Vanca s-a autoşcolit (nu mai amintim căile folosite),
devenind un povestitor atât de cuceritor, încât lectura cărţilor sale este o desfătare.
Fără a o căuta cu tot dinadinsul, ne reamintim de o zicere a lui Mario Vargas Llosa
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despre faptul că personajul principal al cărţii nu este unul sau altul din eroii
romanului : „vizibil sau invizibil, martor sau protagonist ce relatează din interiorul
naraţiunii......, naratorul este în permanenţă cel mai important personaj din toate
ficţiunile şi în orice caz invenţie, el însuşi ficţiune, chiar şi în situaţiile acelea
înşelătoare.......când autorul romanului se ascunde în pielea naratorului”.
Ca o zicere de concluzie, îţi spunem un BRAVO colegial, Cornele şi să ştii că
sigur, domnul învăţător Valeriu Vanca (alias Vasile Straja) este mândru de tine,
acolo sus – din toate punctele de vedere – chiar dacă l-ai dojenit (cu respectarea
bunei cuviinţe de la fiu la părinte), dojană care – mie personal – mi se pare
neîndreptăţită.
Oricum, nutresc în continuare speranţa că voi citi şi romanul cu colegii de
facultate ai lui Cornel, chiar dacă-s obligat până atunci să fac lectura altora ce curg
în sensul narării cronologice a sagăi sălăjene.
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Bancuri

GENIALE ȘI ...DE ACTUALITATE
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 2/55, februarie 2011

Scris de autori diverși (internet)

ACTUALITATE !

Sa zicem ca esti un idiot.
Si sa zicem ca esti membru al
parlamentului. Dar asta inseamna
deja ca ma repet.
(Mark Twain)

Eu cred ca o tara care incearca sa
prospere prin stabilirea de taxe mari
este ca un om care, stind intr-o
galeata, incearca sa se ridice tragind
de miner.
(Winston Churchill)
Un liberal este cineva care se
simte indatorat fata de aproapele sau,
care datorie este de acord sa o
plateasca din banii tai.
(Gordon Liddy)
Democratia trebuie sa insemne mult
mai mult, decit doi lupi si o oaie care
voteaza ce sa manince la cina. (James
Bovard)
Ajutorul extern trebuie inteles ca
un transfer de bani de la
oamenii saraci din tarile bogate catre
oamenii bogati din tarile sarace.
(Douglas Casey)
Guvernul este o mare inventie, prin
care toata lumea se chinuie sa
traiasca pe cheltuiala altora.
(Frederic Bastiat)
Daca tu crezi ca sistemul de sanatate
este scump acum, stai sa vezi cit va
costa cind o sa fie gratuit!
(P.J. O'Rourke)
In general, arta de a guverna consta
in capacitatea de a lua cit mai multi
bani de la o parte din cetateni, pentru
a o da altora.
(Voltaire)

Nici o viata, libertate sau proprietate
nu este in siguranta, atita timp cit
aparatul legislativ este in sesiune.
(Mark Twain - 1866)
Sa vorbesti este ieftin, in afara de
atunci cind o face parlamentul.
(Necunoscut)
Raul inerent al capitalismului
este impartirea neechitabila a
bogatiilor.
Bunul inerent al socialismului
este impartirea echitabila a saraciei.
(Winston Churchill)
De ce are nevoie tara asta: mai
multi politicieni fara loc de munca.
(Edward Langley)
Un guvern suficient de mare, incat
sa-ti dea tot ce ai nevoie, este suficient
de puternic sa-ti ia tot ce posezi.
(Thomas Jefferson)
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