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Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ”
Anul 7, #5/58, mai 2011 ♦ Serie nouă ♦ Apare în fiecare ultimă Joi a lunii
Întâlniri colegiale

JOI.........
(Sursa: vezi manşeta)

Scris de Radu Gruia

28 aprilie 2011. Ca de obicei. Nu degeaba acest cuvânt a fost „inventat” şi
introdus în lexicul universal ! Definiţia lui pare o chestie simplă, naturală, dar
lumea o respectă tacit, fără norme, legi, obligaţii, condiţionări sau constrângeri ! Aş
îndrăzni să avansez presupunerea că, probabil mulţi o fac fără să-i conştientizeze
semnificaţia. Uite-aşa! Obiceiul este obicei şi basta ! Asta nu înseamnă însă că nu
există şi destui care nu-i recunosc „domnia”. O contestă şi chiar fac prăpăd. Dar
asta este cu totul altceva. Să revenim la obiceiul nostru de Joi....Evident, avem şi
noi criticii noştri. Dar situaţia a fost şi a rămas calmă. Trăiască liberul arbitru!
Drept Sfânt, vine direct de la Dumnezeu !
Aşa dar, trupa noastră ARI (autori/realizatori/interpreţi etc. ai spectacolului
lunar), s-a materializat la Select – locaţie care va intra în analele promoţiei (dar şi’n
gura criticilor), unde conform obiceiului s-a mai dat un episod. Aici este locul să cer
scuze cititorului pentru nebulozitatea informaţiei: numărul episodului, precum şi
cel al sezonului, rămân în ceaţă !
Printre participanţi, care par să respecte o schemă aleatoare de prezenţă, trebuie
să-l remarc pe Sile Aleşincu, volubil, într-o dispoziţie exuberantă, foarte hotărât să
„substituie” toate – dacă i-ar fi fost posibil, imaginile live ale evenimentului. Nae şi
cu mine i-am dat o mână de ajutor, manevrându-i aparatura foto.Dar..ghinion!
Fiind ale lui, au rămas firesc la el . D eşi l-am rugat să mi le trimită, în scopul
introducerii pe afişul curent al spectacolului, n-a făcut-o. Aşa că, n-o să-l vedeţi pe
afiş, pentru că subsemnatul i-am făcut o singură poziţie cu aparatul meu, care....a
ieşit neagră! Habar n-am de ce! Chiar îmi pare rău. Avem şi noi un newyorkez la
locul faptei - rara avis – şi atunci poza iese neagră-neagră, nici măcar pixelată !
Pomeneam mai sus o schemă aleatoare a prezenţei la spectacole. Ei bine,
sunt câţiva colegi, care parcă ar fi convenit să participe prin rotaţie: când vin eu nu
vii tu şi viceversa. Amuzant. O menţionez doar pentru că am observat-o de mai
multe ori. Desigur, nu este vorba de nici-o convenţie.
În continuare remarc de asemenea, demersul ad anima a lui Adrian care a solicitat
spijinul nostru, al tuturor, la redactarea catalogului actualizat al promoţiei.
Culegerea datelor respective necesită imperativ, un efort colectiv. Mă raliez şi eu, cu
rugămintea: Hai să facem tot ce putem să-l scoatem din necaz (continuă în pg.3)
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În acest scop, apelăm la Dvs. dragi colegi şi cititori rugându-vă să colaboraţi activ
cu redacţia celei de-a III-a monografii a promoţiei (în speţă colectivul coordonat de
Adrian Popa). Colaborarea ar consta în colectarea de informaţii referitoare la colegii
noştri de promoţie: locaţiile valide, telefoane, adrese de mail, orice alte date de
actualitate. Respectivele date urmează să apară în cuprinsul noii ediţii a
monografiei.
Revin acum la un subiect de care ne-am ocupat anterior: sondajul de opinie
pe subiectul apariţiei revistei. Ei bine, deşi recunosc că mă aşteptam la un feedback mai semnificativ din punct de vedere cantitativ, continui să primesc
răspunsuri. Lucru pentru care mă bucur sincer. Mai ales că cel primit de curând
prin poştă de la Ilie Vâlceanu, exprimă un mesaj impresionant, spiritualizat aş
putea spune. Reproducându-l în facsimil mai jos (pg. 4), vă las pe Dvs. stimaţi
cititori, să-l apreciaţi după cum credeţi de cuviinţă,
De asemenea datorită lui Ilie, m-am hotărât să înserez în cuprinsul apariţiei crt.
alte două materiale de suflet, cel puţin tot atît de semnificative cu privire la
spiritualitatea românilor, adică a acestui popor ale cărui obârşii şi calitaţi, ne
îndrituiesc să fim mândri că îi aparţinem.
Grupate sub titlul redacţiei – ETICA APLICATĂ – (clemenţă pentru ingineri!!), veţi
face „cunoştiinţă” cu sufletele autorilor, aşa cum se destăinue dânşii : regretata
Doamnă Academician Profesor Zoe Dumitrescu Buşulenga şi colegul nostru Vasile
Gheorghe.
Ştiţi Dvs. ce-a urmat: o după amiază plăcută şi relaxantă. De data aceasta
„societarii”, nume cu greutate cum i-am botezat data trecută, au fost prezenţi in
corpore: De Călugăreni, familia Jorj, precum şi Nae cu Mihaela întorşi din „regiunea
colinară” de mare reputaţie. La fel Von Giurgsburg şi De Comana, care ne-a
recitat din Topârceanu ! Au fost însă absente.... autorităţile, adică Dom’ preşedinte!
De toţi suntem sub vremuri !
Distribuţia a fost următoarea:
 Adelina Bone, Corina Firuţă, Gabi Gheorghe, Rodica Nicolescu, Nina
Olaru, Mihaela Tihan.
 Sile Aleşincu, Stănel Bone, Florin Drăgănescu, Nae Enescu, Marian
Grădişteanu, Vali Gheorghe, Radu Gruia, Costel Marin, Adrian Popa,
Radu Stoian, Ionel Stănescu, Dan Ştefănescu, Mirel Vanca, Mircea Zainea
şi....Ilie Vâlceanu (prezenţă virtuală)

Ce urmează oare?

4

MECANICII ’61 POLIBUC 5/58, mai 2011

Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”5

6

MECANICII ’61 POLIBUC 5/58, mai 2011

Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”7

8

MECANICII ’61 POLIBUC 5/58, mai 2011

Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”9

10

MECANICII ’61 POLIBUC 5/58, mai 2011

Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”11

12

MECANICII ’61 POLIBUC 5/58, mai 2011

Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”13

14

MECANICII ’61 POLIBUC 5/58, mai 2011

Carte

SACRIFICIUL
de Mihail DIACONESCU
Sursa: MECANICII 61, Anul 7, # 5/58, mai 2011
Laudaţium la operă şi autor

Scris de Adrian.POPA

Fără a fi un exeget, îndrăznesc aprecierea
că în literatura română a celei de a doua
jumătăţi a secolului 20, romanul istoric a fost
jalonat de trei titluri remarcabile : „Vulturul” lui
Radu Theodor (care de altfel a şi primit premiul
Academiei Româneîn 1967), „Uragan asupra
Europei” de Vintilă Corbul şi Eugen Burada şi
„Sacrificiul” lui Mihail Diaconescu, ajuns la cea
de-a treia ediţie după doisprezece ani de la
prima apariţie.
Aceste romane încântă prin deplasarea
teatrului acţiunii în spaţiu şi în timp cu o
dezinvoltură
scriitoricească
impresionantă,
fascinantă. În plus, primul şi ultimul, constituie
probe indubitabile despre munca enormă de
documentare depusă de autori, pentru a nu
altera veridicitatea istorică, păstrând în acelaşi
timp nivelul ridicat al interesului cititorului pe tot parcursul epic al naraţiunii.
SACRIFICIUL lui Mihail Diaconescu este romanul-cronică al Marii Uniri de
la 1918 – 1919, este epopeea luptei sublime pentru traducerea în fapt a dorinţei
mult tânjite de românii de peste Carpaţi, de a fi împreună cu fraţii lor de limbă, de
năzuinţe. Impresionant este demersul istoric al scriitorului, care aduce în pagină
fapte şi personaje autentice, transformând romanul – pentru un lector interesat –
într-un interesant manual de istorie. A nu se deduce de aici, că aceasta ar diminua
câtuşi de puţin valoarea literar-romanescă a operei.
Laureatul premiului Nobel pentru literatură, Mario Vargas Llosa preciza în
eseul „Adevărul minciunilor” că : Dacă afirmăm că Istoria Revoluţiei Franceze de
Michelet sau Istoria cuceririi Perului de Prescott sunt „romaneşti”, înseamnă că
blamăm aceste opere, insinuând că ele sunt lipsite de seriozitate. În schimb, dacă
încercăm să descoperim greşelile istorice din Război şi pace despre războaiele
napoleoniene, înseamnă că pierdem timpul : adevărul unui roman nu depinde de
asta. Dar de ce anume depinde atunci ? De propria capacitate de convingere, de forţa
comunicativă a fanteziei, de puterea magiei lui. Orice roman bun spune adevărul şi
orice roman prost minte.
Ei bine, SACRIFICIUL lui Mihail Diaconescu spune adevărul din toate
punctele de vedere : şi istoric şi literar. Poate unul din numeroşii cercetători ai
bibliografiei maestrului, va avea răbdarea să socotească personajele reale ale
romanului şi să le raporteze la numărul total al eroilor. Îndrăznesc să apreciez un
procentaj de peste 90%.
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Să reuşeşti o asemenea performanţă, fără a slăbi cu nimic trăirea cititorului
la cea mai înaltă tensiune, a evenimentelor narate de autor, denotă o măiestrie
scriitoricească susţinută de har şi de experienţa romanelor istorice anterioare.
Aşa cum arăta criticul Al. Rosetti într-un mic eseu despre „Mizerabilii” lui Victor
Hugo, „acolo unde cunoaşterea directă nu a fost posibilă, autorul a împlinit golul
imaginând realitatea cu o putere de adevărat vizionar”.
Şi romancierul Mihail Diaconescu o face cu atâta subtilitate, cu atâta
naturaleţe, că nu mai deosebeşti realul de ficţiune, naraţiunea curge şi te absoarbe
dând impresia de veridic.
Îndrăznesc să consider (cu oarecare rezerve, dată fiind mulţimea personajelor
autentice : de la Al. Vaida Voievod, până la dr. Ioan Ciurdariu-Ciordaş şi dr. Nicolae
Bolcaş) că eroul de ficţiune, alfa şi omega (cu el începe, cu el se termină), firul roşu
al romanului, este Romulus Brad, plimbat de autor prin tot Ardealul, prin
Budapesta şi Praga, Viena, Bucureşti şi Iaşi şi înapoi la obârşie, pe Valea Crişului
Negru. El este punctul de contingenţă cu toate evenimentele majore ale epopeii şi –
bineînţeles – cu participanţii la acestea.
Dezbaterile filozofice, politice, sociale din duetul Romulus Brad – Nicolae
Bolcaş, care revin adesea în paginile romanului, captează atenţia cititorului prin
dibăcia scriitorului de a pune în antiteză părerile oponenţilor, discursurile fiecăruia
dintre ei putând constitui adevărate eseuri pe subiect.
Consideraţile de politică internaţională – mai ales când acestea sunt spuse în
paginile cărţii de profesorul Masaryk, de Al. Vaida Voievod, Iuliu Maniu – sunt
accesibile cititorului, cu atât mai mult cu cât ele au fost deja confirmate de istorie.
Teatrele de război sunt descrise cu detalii, cu o bogăţie de date tehnice
militare şi cu plasarea lor corectă în spaţiu geografic, de parcă autorul ar fi fost
martor ocular al evenimentelor (câtă muncă de documentare se ascunde în spatele
acestei reuşite !).
Aserţiunile de ordin teologic (exprimate cu ocazia unor situaţii extreme,
precum cele ale mitropolitului Vasile pe tema sinuciderii – apriori morţii sale întrun hotel din Budapesta) sunt pătrunse de ideile creştin-ortodoxe, solid
fundamentate, ale autorului.
Şi este firesc să fie astfel, deoarece „vizibil sau invizibil, martor sau
protagonist ce relatează din interiorul naraţiunii....... autorul romanului se ascunde
în pielea naratorului” (din acelaşi Mario Vargas Llosa).
În acest context, gândurile care-l frământau pe Nicolae Bolcaş în noaptea
martiriului său, se coagulează într-o înţelegere definitorie a sacrificiului (culmea,
asta se întâmpla în aşteptarea Săptămânii Patimilor). Ceeace gândea despre soarta
baciului Ioan Ciordaş („Călăii ! Dacă moare vor face din el un martir ! Oare ei nu
ştiu că martirii au mai multă putere decât cei vii ?”) era perfect valabil şi pentru el
şi sună aproape ca spusele Mântuitorului pe cruce : Iartă-i Doamne, că nu ştiu ce
fac !
Cele trei părţi ale romanului, narează cronologic desfăşurarea pregătirii
ardelene (politice şi ideologice) a actului Marii Uniri, evoluţia şi involuţia acţiunilor
militare pe teatrele de luptă, în sensul creierii condiţilor desăvârşirii acestui act,
exuberanţa unanimă a populaţiei din Ardeal la împlinirea Marelui Vis şi tragedia
post-decembristă (a existat şi cu aproape o sută de ani în urmă un Post-Decembrie)
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a românilor din Ardealul de Nord, perioadă evocată în roman în partea a III-a –
„Lumina”, deşi reprezintă cea mai tenebroasă secvenţă a epopeii.
Fără încrustarea în pagină a sacrificiilor Laurei, baciului Ioan, al lui Nicolae,
sutelor de tărani ardeleni de pe văile Crişurilor, mulţi dintre noi am fi rămas cu
imaginea unui festin naţional ce s-a petrecut la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia,
uitând prea uşor că „Lumina” a venit cu adevărat după şi prin martirajul acestora,
de Paştele primei Primăveri a României Mari.
Scriitorul Mihail Diaconescu, născut la Priboieni –
judeţul Argeş la 8 noiembrie 1937, în casa preotului şi
învăţătorului Aurelian N. Diaconescu, şi-a trăit copilăria
în satul Vultureşti, unde funcţiona tatăl (mama Aurelia,
era din Priboieni). Aici face primii ani de şcoală. În 1951
este înscris la Şcoala Medie Tehnică de Arhitectură şi
Construcţii
Civile din Bucureşti, iar în 1954 este transferat în clasa
a X-a la liceul Gheorghe Şincai, pe care îl absolvă un an
mai târziu.
În 1955, se înscrie la Facultatea de Filologie a
Universităţii din Bucureşti – secţia limba şi literatura
română, pe care o absolvă în 1960 ca „diplomat
universitar în limba şi literatura română”
Este numit profesor de „română” la liceul Şt.O.Iosif din Rupea (judeţul
Braşov). În 1964, este numit asistent universitar la catedra de limbă română a
Institutului Pedagogic din Bucureşti, unde funcţionează scurt timp. La 1 octombrie
1965, este numit asistent universitar la Institutul Pedagogic Piteşti, unde este
titularizat prin concurs, ca lector universitar. În mai 1972 i se acordă titlul de
doctor în filozofie la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi.
În perioada octombrie 1972 – august 1975 – în calitate de „Gastdozent” – ţine
lecţii şi conduce seminarii de limba şi literatura română, istoria românilor şi
civilizaţie românească pentru studenţi şi doctoranzi la Institutul de Romanistică al
Universităţii Humboldt din Berlin.
În septembrie 1981, este numit profesor universitar la Institutul de
Învăţământ Superior Piteşti (titularizare obţinută prin concurs).
După patru ani este încadrat în calitate de cercetător ştiinţific principal la
Institutul de Istorie şi Teorie Literară George Călinescu din Bucureşti. În
octombrie 1993, începe colaborarea cu Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a
Universităţii Spiru Haret – păstrându-şi şi postul de cercetător ştiinţific principal la
Institutul „G. Călinescu” – iar în februarie 1997 este încadrat conferenţiar
universitar.
Condei fără astâmpăr, Mihail Diaconescu a colaborat la numeroase gazete şi
reviste, la unele fiind chiar co-fondator (Astra – Braşov şi Argeşul – Piteşti, la care a
fost şi redactor şef în primii trei ani de apariţie : 1966 – 1969). În 2001, revine ca
director al revistei de cultură Argeş – Serie Nouă. A făcut parte din colegiile
redacţionale ale altor reviste apărute la Bucureşti sau în ţară (Vestitorul – Roman).
Mihail Diaconescu a debutat în publicistică în Gazeta Literară (în 1960, cu
un mic eseu despre Gala Galaction), iar debutul editorial îl reprezintă romanul
Mai 2001, la masa sa de scris.
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Visele au contururi precise (aprilie 1963 la Editura pentru Literatură din
Bucureşti).
După cei aproape 50 ani de activitate scriitoricească, bibliografia maestrului
Mihail Diaconescu, poate umple o bibliotecă. Încercăm să rememorăm –în - ordinea
cronologică a primei apariţii – volumele publicate de domnia sa : Visele au
contururi precise (roman – 2 ediţii), Culorile sângelui ( roman istoric – două ediţii,
plus o ediţie în limba germană), Gib I. Mihăescu (monografie), Adevărul retorului
Lucaci ( roman istoric – 2 ediţii, dintre care una la Chişnău), Umbrele nopţii
(roman), Marele cântec ( roman istoric – 3 ediţii, plus o ediţie în limba franceză),
Călătoria spre zei (roman cvasi-istoric), Speranţa (roman istoric – 3 ediţii),
Depărtarea şi timpul (roman cvasi-istoric – două ediţii), Sacrificiul (roman istoric –
3 ediţii, din care ediţia II-a în 3 volume), Prelegeri de estetica Ortodoxiei (2 volume),
Istoria literaturii dacoromane, Farmecul dialecticii şi fenomenologoia narativă,
Antologie literară dacoromană, Nopţi şi nelinişti. Pseudo jurnal metafizic (2 ediţii). A
vorbi despre romancierul, eseistul, istoricul, teologul, filozoful Mihail Diaconescu în
câteva rânduri, sau chiar câteva pagini, este o încercare sortită eşecului, în sensul
că nu ai reuşi să subliniezi, să pui în evidenţă, dacă nu toate, măcar cele mai
importante caracteristici ale scrisului său, care să releve valoarea aceea care-ţi dă
dreptul la nemurire ( mă gândesc – dece nu ? –şi la nemuritorii pământeni :
academicienii).
Au încercat să o facă exegeţi în volume întregi. Unii chiar au reuşit. Din
respect pentru aceştia, prefer o trimitere la volumele monografice ale domniilor lor,
referitoare la scriitorul Mihail Diaconescu şi opera sa (tot în ordine cronologică) :
Gh. Bulgăr – Stil şi artă literară în proza lui Mihail Diaconescu (2 ediţii), Valeriu
Filimon – Critica arhetipală şi fenomenologia narativă, Theodor Codreanu – Mihail
Diaconescu. Fenomenologia epică a istoriei româneşti, Pr. prof. univ. dr. Dumitru
Radu – Fundamentele teologice ale fenomenologiei narative, Ilie Barangă – Noi
contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu, Ilie Bădescu –
Drama istorică a omului creştin în literatura lui Mihail Diaconescu. De al sociologia
literaturii la fenomenologia narativă. Contribuţii antropologice. Şi fiindcă din titlu
am denunţat intenţia unui laudaţium, cred că o voi face mai convingător cu
ajutorul unor citate din exegeţi notorii în materie, toate aprecieri de înalt nivel la
adresa maestrului Mihail Diaconescu:
-Mihail Diaconescu este „ cel mai reprezentativ scriitor al spiritualităţii româneşti,
începător al scrisului nostru viitor”.
DUMITRU STĂNILOAE, 24 noiembrie 1989
-„Marea Unire şi-a aflat în Mihail Diaconescu un evocator la nivelul marii ei
însemnătăţi.”
FLORIN CONSTANTINIU, Flacăra, 3 februarie
1989
-„Toate demonstraţiile domnului Mihail Diaconescu dedicate unor probleme
estetice implică străvechea şi fundamentala problemă filozofică a transcendenţei (
....). Apare evident faptul că întrepătrunderea dintre teologie, metafizică, logică şi
epistemologie este unul dintre aspectele cele mai importante ale gândirii sale de tip
dialectico-speculativ.”
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Acad. ALEXANDRU SURDU, Filozofie, teologie şi
estetică în perspectiva raţiunii speculative, 2009
-„Tradiţionalistul Mihail Diaconescu a adaptat în mod original, dar a şi negat,
aruncându-le ca pe nişte lucruri nefolositoare, vechi reguli literare, modificând astfel
integral modul nostru de a ne raporta la istoria transfigurată epic. El ilustrează acel
tip de creator cu o puternică vocaţie spirituală, specific culturii noastre, zămislit în
condiţiile aparte ale spaţiului şi timpului în care durează nemul omenesc. E vorba de
îmbinarea dintre erudţie şi artă, dintre preocupările pentru rigoare ale cercetătorului
şi forţa plăsmuitoare a romancierului, dintre situarea ştiinţifică fermă şi trăirea
sentimentală aptă să susţină descoperirea lumii sub laturile ei estetice. De aceea a
fost comparat cu Cantemir, Eminescu, Haşdeu, Blaga, Crainic, Enescu, Noica şi
Mircea Eliade. De aceea creaţia lui romanescă nu poate fi evaluată fără apelul
consecvent la opera istorică şi teoretico-estetică pe care a realizat-o. Şi tot de aceea
nu numai vasta operă pe care a realizat-o atrage abundenţa şi varietatea de
interpretări critice, simbolice, arhetipale sau cu conţinut teologic, ci şi personalitatea
scriitorului percepută ca unul dintre reperele cele mai importante ale culturii noastre
de azi şi de mâine”.
Preot
prof.
univ
dr.
DUMITRU
RADU,
Fundamentele
teologice
ale
fenomenologiei
narative, 2005
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Muzee şi expoziţii

FUNDAŢIILE PIERRE GINNADA ŞI
L’HERMITAGE
Sursa: MECANICII 61, Anul 7, # 5/58, mai 2001

Scris de Nicu Suruceanu

Intorcându-ne dintr-un voiaj mai lung în Italia, am intrat în Elveţia prin pasul
Simplon, cu scopul de a vizita în drum spre casă expoziţiile organizate de două
renumite fundaţii, una aflată în orăşelul Martigny, la capătul estic al lacului
Leman, cealaltă la Lausanne.
Fundaţia Pierre Gianadda din Martigny a organizat expoziţia De Renoir à Sam
Szafran, prezentând publicului 130 de tablouri şi
desene aparţinând unui colecţionar elveţian care
împrumută deseori expoziţiilor opere pe care le
posedă, dar care a ţinut să-şi păstreze
anonimatul.
Tablourile încep din perioada Corot şi până în
zilele noastre, colecţionarul fiind atras îndeosebi
de post-impresionism.
Dintre pictorii cunoscuţi sunt expuşi Renoir, Monet, Boudin, Bonnard, Berthe
Morisot, Dufy, Signac, Luce, Maurice Denis…

Monet
Nuferi

Boudin
Pescăriţe pe plaja de la Berck

Renoir
Gabrielle

Berthe Morisot
Tânără fată cu pisică
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Berthe Morisot
Julie cu vioara

Maurice Denis
Aprilie - anemone

Signac
De la prova vasului

Odilon Redon
Femeie citind

Maximilien Luce
Vedere spre Londra

Maximilien Luce
Curcubeul
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Fondation de l’Hermitage din Lausanne a organizat expoziţia El Modernismo
– De Sorolla à Picasso,
care prezintă publicului o
sută de tablouri ale celor
mai
importanţi
artişti
spanioli
ai
perioadei
cuprinse între moartea lui
Goya şi perioada cubistă a
lui Picasso (Mir, Anglada,
Beruete, Casas, Pinazo,
Regoyos, Rusiňol, Picasso,
Sorolla, Zuloaga). In afara de Picasso, doar ultimii doi încă
nu au căzut complet în uitare în restul lumii. Tablourile lui
Sorolla au fost totuşi expuse recent în Europa şi America.

Joaquin Sorolla y Bastida
Pescăriţă cu copilul ei

Ignacio Zuloaga y Zabaleta
Palatul regilor de Aragon
La Tarassona

Joaquin Sorolla y Bastida
Plimbare de-a lungul malului mării

Ignacio Zuloaga y Zabaleta
Strada pasiunilor
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Ramon Casas y Carbo şi
Maurice Lobre
Portret în oglindă

Eliseo Melfren y Roig
Peisaj nocturn

Pablo Ruiz Picasso
French cancan

Eliseo Melfren y Roig
Grădină la Mallorca

Ignacio Pinazo Camarlench
Lacul
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Dario de Regoyos y Valdés
Curcubeu pe plajă

Pablo Uranga Dias de Arkaia
Tauri în piaţă

Santiago Rusiňol y Prats
Parcul Miramar

Hermenegildo Anglada-Camarasa
Feeria la Valencia

Şi acum, câte ceva despre cele două fundaţii, foarte diferite atât ca istorie, cât şi
ca mod de funcţionare.
Prima, Fundaţia Pierre Gianadda, a fost înfiinţată în 1976 de Léonard, al cărui
bunic a venit din Italia în 1886, la vârsta de 13 ani, angajându-se ca muncitor
necalificat, apoi zidar. Tatăl lui Léonard, antreprenor în construcţii, a avut încă un
fiu, Pierre. In 1976 au loc trei evenimente : doamna Gianadda, mama celor doi,
moare într-un accident de automobil, Pierre moare ca urmare a aterizării forţate a
unui mic avion care ia foc, iar în Martigny, pe locul unde Léonard, inginer
constructor, se pregătea să ridice un imobil, se descoperă vestigiile unui templu
galo-roman.
Decizia lui Léonard, care era foarte legat de fratele lui, este luată imediat : în
locul imobilului a construit un centru cultural în memoria fratelui său, centru a
cărui activitate va fi dirijată de o fundaţie purtându-i numele. Nu l-a descurajat
faptul că nu avea studii umanistice : el a venit cu terenul, capitalul, cunoştinţele
tehnice, în rest – s-a înconjurat de specialişti în domenii pe care nu le cunoştea.
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Din 1978, anul inaugurării, peste opt milioane de vizitatori, mai mult decât
populaţia Elveţiei, au călcat pragul centrului, mult dezvoltat de atunci, şi care
adăposteşte astăzi, pe lângă muzeul galo-roman, o vastă sală destinată expoziţiilor
temporare, conferinţelor, seminarelor.
De două ori pe an sunt organizate expoziţii în care sunt expuse opere din diferite
muzee sau colecţii private, rareori accesibile publicului. Acum aproape 20 de ani,
cu ocazia unui concediu petrecut prin apropiere am vazut aici expoziţia Braque.
In parcul frumos amenajat şi străbătut de un curs de apă sunt expuse sculpturi
de Brâncuşi, Miro, Arp, Moore, Calder, Rodin, Dubuffet, César….
In domeniul muzicii clasice, pe 20 aprilie, când am vizitat fundaţia, erau în
Martigny afişe care anunţau pentru iunie recitalul Ceciliei Bartoli ! Pe lângă alte
nume ilustre care s-au produs în decursul anilor.
In fine, fundaţia are o splendidă colecţie de maşini de epocă, printre care o
Delaunay-Belleville a ţarului Nicolae al II-lea şi un Pic-Pic din 1906 unic în lume.
Fundaţia are şi o activitate de natură socială, construind şi gerând în oraş un
imobil cu 16 apartamente şi nouă garsoniere pentru bătrâni, o grădiniţă şi un
parking.
La 77 de ani, Léonard Gianadda a înfiinţat împreună cu soţia sa o nouă
fundaţie, de această dată dedicată unei activităţi pur sociale.
El este în momentul de faţă :
- Cavaler al Ordinului naţional de merit al Republicii franceze
- Commendatore al Republicii italiene
- Membru al Academiei Franceze – Arte Frumoase
- Cavaler al Legiunii de Onoare
- Ofiţer de Arte şi Litere
- Etc…
Neobişnuită carte de vizită pentru un inginer constructor !
A doua, Fondation de l’Hermitage, situată pe înălţime, într-un parc de unde ai
o privelişte splendidă a oraşului Lausanne, are un cu totul alt gen de istorie şi
activitate.
In timp ce prima reprezintă rezultatul activităţii unui italian venind de jos şi
debordând de idei şi energie ca un buldozer, a doua este tipic elveţiană.
Intre 1842-50, bancherul Ch.-J. Bugnon şi-a construit o locuinţă luxoasă, pe
care descendenţii săi au cedat-o în 1976, împreună cu o parte din parc,
municipalităţii.
In acelaşi timp, a luat fiinţă o fundaţie, cu scopul :
- menţinerii în bună stare şi introducerii ei într-un lanţ al construcţiilor de
prestigiu din sec. XIX din oraş
- dezvoltării unui muzeu de înalt nivel în domeniul artelor frumoase.
Ultimul obiectiv este realizat în 1984. Fundaţia organizează de atunci expoziţii
de renume internaţional şi posedă şi colecţia sa proprie de 600 de opere, care nu
este expusa permanent.
Numeroşi colecţionari şi fundaţii private au ales să-şi depună colecţiile la
Fondation de l’Hermitage.
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VIZITĂ LA IERUSALIM
(Epilog la „MOISE ŞI CODUL SCRIS”, apărut în # 9-10, septembrie 2008)
Sursa: MECANICII61, Anul 7, # 5/58, mai 2011

Scris de Emil Hitzig

.
Ieri seara evreii au sărbătorit exodul din Egipt, condus de eroul Moise. A doua zi
(20Aprilie) am făcut o excursie la Ierusalim fiind însoţit de doi colegi (OZI şi
V.Aleşincu) şi am vizitat biserica Dormiţion, pe muntele Zion, unde se află şi sala
cinei cele de taină. A fost o zi insorită de primăvară de care s-au bucurat miile de
pelerini evrei şi creştini.
In acest an paştele a coincis pentru toţi.

Biserica Dormition

Este adevărat
că arhitectura
e cu totul
diferită de cea
din fresca lui
Leonardo.
Este vorba de
un stil gotic
bizantin.

Fresca lui Leonardo Da Vinci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bartolomeu
Iacob cel Tânăr
Andrei , fratele lui Petru
Iuda Iscarioteanul
Simon, zis Petru
Ion, fratele lui Iacob
Cel Bătrân
7. Isus Hristos
8. Toma, zis şi Toma
Necredinciosul
9. Iacob cel Bătrân,
fratele lui Ion
10. Filip
11. Matei, zis şi Levi,
fratele lui Iacob
12. Iuda, numit şi Levi,
supranumit Tadeu
13. Simon Zelotul, Canaanitu

26

MECANICII ’61 POLIBUC 5/58, mai 2011

Leonardo nu l-a izolat pe Iuda la unul din colţurile mesei, ci l-a aşezat printre
apostoli, dar faţa sa este umbrită şi manifestă nervozitate. Petru, care este aşezat
între ei, simbolizează puntea dintre rău si bine.
În contrast, Ion este calm şi conştient de a fi discipolul iubit al lui Hristos.
Era acesta un bărbat sau o femeie?
Cine a citit bestseller-ul The Da Vinci CODE, îşi poate aminti de supoziţia prezenţei
unei femei, Maria Magdalena, la această cină! In frescă, Leonardo, l-a substituit
prin liniile feminine pe Ion cu soţia lui Hristos!
Pe dealtă parte şansa ca Leonardo să fi pictat The Last Supper lăsand la o parte pe
unul din discipolii săi, este exclusă. Este cert că ar fi putut s-o includă pe Maria
Magdalena în scenă, dar nu pe seama unuia din discipoli, în special Ion. Ion era
deosebit. Afecţiunea lui Hristos pentru el era însoţită de încrederea pe care i-a
acordat-o de-a avea grijă de mama sa după crucificare.
Dealtfel în The Da Vinci CODE, Hristos a desemnat-o pe Maria Magdalena să
continue şi să consolideze biserica cea nouă, după moartea sa, pe care o simţea că
se apropie.
Pe cît este de clar că-i Magdalena, deci nefiind nici-o dispută (fiind aşezat alaturi de
Hristos), această figură este sf. Ion.
El este favoritul lui Hristos şi întotdeauna apare
alături de El.
Un exemplu perfect pentru această prezentare
feminină a lui Ion este "Crucificarea" lui Raphael la
London National Gallery, pictată prin 1500.”
Această pictură prezintă pe Hristos cu virgina
Maria, Sf. Ieronim, Maria Magdalena, şi Ion
Evanghelistul.
Este de precizat că aceste personaje n-au trăit în
aceeaşi perioadă Iată că încă depe atunci pictura
era cîteodată un mesaj,o sinteză.
Emanciparea iniţiată de Napoleon a readus pe
evrei în istorie. Prin zionism EVREUL a coborît
depe cruce şi s-a întors în patria sa cu arma în
mână.
Evreul a încetat de a mai fi candidat pentru
crucificare. Zionismul (mişcarea de reîntoarcere în
patria lor) şi creierea statului Israel spun răspicat:
NU VOM ACCEPTA O NOUĂ URCARE PE
CRUCE.Crucificarea a fost temelia antisemitismului european, care azi se ascunde sub masca
propagandei anti-israeliene
.
"Crucificarea" lui Raphael la
În această sală a avut loc prima fisură între iudaism
London National Gallery,
pictată prin 1500.”
şi creştinism! (vezi fotografia care urmează)
Precum ştiţi acest eveniment se sărbătoreste în
familie prin citirea acestei LEGENDE, în timpul cinei tradiţionale (nu de taină).
Pentru prima dată am citit cu mare atenţie legenda.
Iată mesajul:
Evreii sunt unicul popor care se mîndreşte că provine din sclavi.
În fiecare evreu zace o urmă de sclav.
Moise a făcut evreilor un tratament de psihoanaliză în masă, prin aceea că i-a
convins că şi Faraonul are un stăpîn, în felul acesta nu-i atotputernic, deci exodul
poate reuşi
Stăpînul este Dzeu.
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Sala cinei de taină. Islamul și-a lăsat amprenta !
Sala cinei de taină. Islamul și-a lăsat amprenta !

În urma căderii celui de-al
doilea templu şi a distrugerii
Ierusalimului (anul 70 e.n.),
şi în urma reprimării revoltei
condusă de Bar Kochba din
anii 132-135 e.n., evreii au
pierdut baza păstrării riturilor
religioase. În această nişă a
pătruns creştinismul tocmai
apărut.
Legenda EXODULUI( (הגדה של
 פסחscrisă undeva prin sec. 2
e.n. şi chiar modificată mai
tîrziu, a
trebuit
să
se
confrunte
cu
noua
concurenţă. Legenda începe
cu (Corpus Christy)(ורחץ כרפסşi
spală Carpasul) Carpasul este
o plantă/frunză care deschide

cina.
Astfel am sezizat aluzii la puterea supremă a lui Dzeu.
Legenda spune că: Dzeu ne-a scos din Egipt FĂRĂ ajutorul unui înger şi nici a unui
TRIMIS şi nici a unui mîntuitor (însusi Moise este aproape ignorat, căci în ebraică
numele său este omonim cu mîntuitorul), ci el însuşi onoratul şi doar EL (Dzeu).
În legendă sunt pomeniţi cei patru fii ai poporului lui Moise: înţeleptul; cel rău; cel
naiv şi cel care nu ştie să intrebe.
Versetul în care fiul cel rău((הרשע, spune: ce-i cu "munca" asta vouă, vouă şi nu Lui,
ieşind astfel în afara comunitaţii, în exraordinar, renegînd esenţa. Aluzia este clară:
Hristos! Dealtfel Paul a pledat pentru încetarea datinilor evreieşti, spre exemplu
circumcizia.Există şi versetul pîinii săracilor : הא לחמא עניא
Destul au mîncat strămoşii noştri
pîinea mizeră în Egipt. Acum să
mîncăm şi să bem căci la anul v-om fi
liberi. Acest verset vine să nege
spusele lui Hristos: Mîncaţi azima
căci este corpul meu şi beţi vinul,
sîngele meu şi după ce le prezintă
"bucatele", îi invită pe cei prezenţi la
masă….
Si
cu
ocazia
scrierii
acestei
LEGENDE, redactorii au accentuat
unicitatea şi monopolul lui Dzeu,
care nu poate fi substituit de
nimeni, nici de un "TRIMIS".
În primele secole după cina cea de
Vizita a inclus şi biserica Sfântului Mormînt
taină, creştinii sărbătoreau paştele după
calendarul evreiesc.
Citirea acestei LEGENDE (a paştelui evreesc), în timpul cinei tradiţionale, începe
noaptea (odată cu răsărirea primei stele) şi se încheie la primele raze de soare,doar
cei grăbiţi o încheie repede!!
Simbolul este ieşirea din sclavie, din întuneric, spre lumina zilei, spre libertate.
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Un cedincios la lespedea spălării lui Hristos,
după ce a fost coborât de pe cruce

Mausoleul mormâtului

Lumina Sfântă este un miracol al Ortodoxiei care se întâmplă în fiecare an de
Paştele Ortodox la Ierusalim, când în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare,
între orele 12.30-14.30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde Sfânta Lumină,
un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an şi care în
primele minute nu arde.
Lumina Sfântă a Învierii va ajunge sâmbătă în ţară (România). Reprezentanţii
Bisericii o vor aduce de la aproape 2.000 de kilometri, direct de la Ierusalim până
în cel mai izolat cătun al ţării.

Credincioşi purtând lumina sfântă
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ARTĂ
Sursa: MECANICII61, Anul 7, # 5/58, mai 2011

Scris de Mirel Vanca

Marc şi Serge
Este vorba de piesa de teatru cu același nume a franțuzoaicei Yasmine Reza,
care se joacă la Teatrul Bulandra și a cărei vizionare m-a încântat nu numai pe
mine, ci și pe ceilalți spectatori care au văzut spectacolul împreună cu mine. De ce?
Pentru că piesa are tot cei trebuie ca să placă: este bine scrisă, este în egală
măsură amuzantă și moralizatoare, este excelent interpretată, nu este prea lungă.
Despre ce-i vorba în piesă? Despre artă și prietenie. Despre ce fel de artă?
Despre pictura abstractă, constând în tablouri care nu spun absolut nimic, cu care
unii pictori, care și-au creat deja un nume, vor să epateze și pe care snobii, de care
nu duce lipsă nici o societate, sunt dispuși să dea o mulțime de bani și în fața
cărora alții sunt în stare să se estazieze deși nu văd și nu înțeleg nimic. Despre ce fel
de prietenie? Despre cea care pare solidă și de nezdruncinat până când niște
evenimente, aparent neînsemnate, scot la iveală fisuri adânci, care o zdruncină
serios, dar nu o dărâmă.
Piesa are doar trei eroi: un medic, un inginer și un comerciant (probabil
economist). Medicul este persoana snoabă care achiziționează un tablou care
stârnește controverse, inginerul este persoana cu bun simț care spune despre
tablou că nu este altceva decât un ”căcat”, iar comerciantul este cel care se
extaziază în fața acestui tablou fie ca să nu pice de prost, fie ca să-i facă plăcere
celui care l-a cumpărat. Cei trei sunt prieteni sau, mai bine zis, au fost prieteni
până la apariția tabloului. Discuțiile în jurul tabloului sunt amuzante într-o primă
fază, devin apoi violente și degenerează, în cele din urmă, în bătaie. Se părea că
prietenia celor trei s-a spulberat definitiv și iremediabil. Ei bine, nu s-a întâmplat
asta. Cei trei își revin, doctorul își sacrifică tabloul pe altarul prieteniei, permițândule celorlalți doi să-l mâzgălească, comerciantul, deficitar la capitolul personalitate,
împrumută punctul inițial de vedere al inginerului, care adoptă, în final, poziția
împăciuitoristă conform căreia și în fața unei pânze albe, așa cum arăta tabloul
cumpărat de prietenul lui, poți să-ți imaginezi că vezi imagini sau culori.
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După fiecare spectacol de teatru pe
care îl văd, fie înainte de a-mi scrie
cronica, fie după aceea, sunt curios să
cunosc și impresiile altora. Citesc cronici
apărute pe Internet sau cronici din revista
”Teatru”, dar nu mă las influențat de ele.
Am citit și de data asta, cronicile din
revista ”Teatru”, printre care și cea a lui
Adrian Mihalache intitulată ”Pătrat alb pe
fond alb”. Am reținut următoarea afirmație
a acestuia: Avem de-a face cu trei prieteni,
aparținând, cu toții, clasei mijlocii, dar cu
mici diferențe de statut social. Serge este
medic, are o profesie liberală, asociată,
îndeobște, cu un nivel cultural ridicat, în
timp ce Marc, ca inginer, și Yvan, ca
manager, aparțin, ca amploiați, unor
organizații profesionale care, prin tradiție,
nu se bucură de mare prestigiu intelectual.
Din păcate aceasta este percepția despre
inginerii și, poate, acesta este și adevărul,
Yvan
în ceea ce-i privește. Îmi amintesc de
răutatea care circula înainte de Revoluție, conform căreia numărul inginerilor din
România a depășit numărul intelectualilor!
În piesa de față, inginerul, așa cum a fost creionat de autoare, este persoana care-i
domină pe ceilalți doi mai ales la capitolul judecată și bun simț. Compensează asta
nivelul lui cultural scăzut? Din punct de vedere practic, al vieții de zi cu zi, da. Ce
folos că-l citeși pe Seneca, așa cum făcea Serge, dacă dai un car de bani (35.000
Euro) pe un ”căcat”?, o să zică orice inginer. Ce folos că le judeci pe toate le rece,
așa cum trebuie, dacă nu vezi lumea mai departe de vârful nasului?, o să-i
răspundă un medic.
Cred că este o greșeală să-i caracterizezi din punct de vedere intelectual,
cultural, comportamental pe oameni, funcție de profesia lor. Dacă ar fi să ne luăm
după cum sunt percepuți de români sau după bancurile care circulă pe seama lor,
toți inginerii sunt prozaici, doctorii sunt șpăgari, economiștii sunt superficiali,
juriștii sunt incorecți etc. Ori, mai sunt și excepții.
Să revin la piesa de pe scena Teatrului Bulandra. Rolurile celor trei personaje
ale ei au fost interpretate de către Vlad Zamfirescu (inginerul), Serban Pavlu
(medicul) și Gheorghe Ifrim (managerul). Așa cum am mai spus, toți trei actorii au
fost buni în rolurile lor, dar Vlad Zamfirescu m-a entuziasmat, pur și simplu. L-am
văzut, până acum în multe roluri, dar în nici unul nu mi-a plăcut atât de mult.
Regia este semnată de Cristian Juncu, iar scenografia, nu prea inspirată, de
Cosmin Ardeleanu.
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ETICĂ...APLICATĂ
Sursa: MECANICII 61, Anul 7, #5/58, mai 2011
O

Texte creştine

CVASI -SPOVEDANIE PUBLICĂ A

DOAMNEI ACADEMICIAN PROFESOR
ZOE DUMITRESCU BUŞULENGA
(În ultima perioadă a vieţii Maica BENEDICTA de la Mânăstirea Văratec)

„Poezia echivaleaza aproape cu o rugaciune”
Per total nu m-am gandit niciodata la mine. Nu m-am socotit o persoana atat de
importanta incat sa ma privesc ca pe un obiect demn de contemplat. M-am vazut pe
bucati. Iar opiniile pe bucati erau foarte diverse, raportat la functia pe care o indeplinea
fragmentul acela din mine. ...Cand eram copil, eram foarte timida. Dupa parerea mea eram
si foarte cuminte. Ma socoteam putin nedreptatita. In jurul meu erau copii foarte frumosi
(verisoarele mele) care-mi dadeau complexe inca de atunci. Cu vremea mi-au mai trecut
complexele. De toate nu am scapat insa nici pana azi. De cel mai grav, de timiditate, mai
ales de timiditatea in public, nu m-am vindecat. In intreaga mea cariera universitara
faceam puls peste 90 la fiecare curs si la fiecare seminar, ori de cate ori le vorbeam
studentilor. Si aveam pana la sase ore pe zi. Eram inclestata, crispata, de fiecare data. Pe
masura ce vorbeam, sub inraurirea ideilor care se succedau in mintea mea, aceasta stare
se risipea. Tot din pricina conceptiilor mele despre ce ar trebui sa fie nobletea unui fizic nu
m-am dus la mare decat dupa 50 de ani, cand am zis ca nu mai sunt femeie, sunt un
obiect, deci ma pot expune. Am avut însa sansa (consolarea mai degraba) ca studentii mei
se atasau foarte mult de mine. Asta era un medicament pentru complexele mele. Inaintea
sfarsitului trebuie sa recitesc marile carti ale literaturii universale. ...Reusesc sa stabilesc
foarte usor punti de comunicare cu oamenii. Vin înca la mine oameni foarte tineri. Unii au
legatura cu filologia, cei mai multi nu. Am legaturi foarte stranse cu Asociatia Studentilor
Crestini Ortodocsi. In ultimii 4-5 ani aproape ca m-am stabilit la Manastirea Varatec. Stau
acolo cel putin opt luni pe an. Respir in acel loc sacralitate. Vin tineri, si de la Teologie , si
calugari, si ma viziteaza. Preocuparile mele au incetat sa mai fie exclusiv literare, au
devenit si legaturi spirituale. Il caut pe Dumnezeu. ....Cei care ma viziteaza acum il cauta si
ei. Unii, dintre calugarii mai varstnici, dintre preoti, L-au si gasit. Sunt pe calea unei
nadejdi. Asa si reusesc sa ies din contingent. Altfel n-as putea sa traiesc cu usurinta in
atmosfera actuala. Pentru ca formatia mea este de umanist, de carte, de cultura, asa cum
o intelegeam pe vremuri noi, intelectualii. Aveam niste modele, pe care am incercat sa le
urmam, scara de valori era cumva fixata. Traiam intr-o lume sigura, in masura in care
cultul valorilor stabile iti poate da tie sensul unei stabilitati. ...Azi, pentru mine personal,
pentru cei putini ramasi din generatia mea, spectacolul lumii contemporane este
dezarmant. Ma simt intr-o mare nesiguranta, pentru ca toata tabla de valori in care am
crezut s-a zguduit. N-as vrea sa spun ca s-a si prabusit. Suntem insa nelinistiti, putin
nedumeriti, suntem si tristi; ceea ce se petrece pe planeta nu-ti da senzatia unei linistiri
iminente. Ce se intampla acum seamana cu perioada prabusirii Imperiului Roman, dar
acele zguduiri erau provocate de venirea lui Iisus: era inlocuita o pseudo-spiritualitate cu
spiritualitatea adevarata. Dar cine vine la noi astazi? Ai zice ca mai degraba vine
Antihristul, nu Mantuitorul. Nadajduiesc ca omenirea sa-si revina din aceasta clipa de
orbire, care cam dureaza. Opere care nu se mai citesc, lucrari muzicale care nu se mai
canta... ...Exista si o criza a culturii. Ma uit la programele Universitatilor. Nu mai gasesc
nici urma de greaca, de latina. Respectul pentru clasici nu mai exista. Nu ne intereseaza
trecutul, numai prezentul. Iar asta ne taie radacinile. O lume fara radacini este o lume
fara morala. Se vorbeste putin si despre intelectualii dintre cele doua razboaie mondiale.
Sunt nume care nu se mai pronunta, opere care nu se mai citesc, lucrari muzicale care nu
se mai canta. Exista un fel de indiferenta fata de trecut. Lumea a inceput sa uite sa
vorbeasca, pentru ca nu mai citeste. ...Din fericire, mai sunt cativa scriitori din cei vechi.
Nu stiu in ce masura mai sunt ei productivi. Primesc foarte multe carti, mai cu seama
poezie. Sunt autori noi foarte tineri. Ma intreb insa de ce nu mai scriu cei vechi - D. R.
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Popescu, Breban, Balaita. Acum apar nume noi. Se fac tot felul de ciudatenii in numele
postmodernismului. Am incercat sa aflu ce este postmodernismul. I-am intrebat pe ei. Nau fost in stare sa-mi raspunda. E o arta din cioburi - totul este faramitat - mi s-a spus.
Dar Spiritul are o facultate: aceea de integrare, de a face din fragmente o totalitate. Asta au
facut clasicii. Azi am senzatia ca traim procesul invers - ne diseminam, ne risipim. ...Eu nu
inteleg un lucru: cand e atata frumusete intreaga pe lume, cum pot sa ma duc sa ma uit la
firimituri, cand eu am bucuria integrala a frumusetii? Si, daca faramitam frumusetea, cum
vom mai putea face drumul invers? Credeti ca de la manele ne vom mai putea intoarce la
Johann Sebastian Bach? ...De la Freud incoace s-a produs o mutatie: s-a pus sexul in
locul capului. Asta e tristetea cea mai mare. Vedeti, la noi, la romani, exista o cuviinta.
Anumite cuvinte nu se pronuntau - nu erau niste tabu-uri, dar exista o pudoare. Acum
"cuviinta", cuvantul acesta, a disparut din dictionar. ...Nu am prejudecati de nici un soi,
dar felul in care ne purtam ucide frumusetea. "Trupul este cortul lui Dumnezeu", a spus
Pavel. Ce facem noi cu el? il expunem, ca pe o bucata oarecare de carne. E cumplit.
Cumplit e si ceea ce s-a intamplat cu relatiile dintre femei si barbati. Dupa parerea mea,
aici s-a savarsit o crima. Fiorul primei întalniri, dragostea, asteptarea casatoriei, toate
astea au disparut. Ce se intampla cu noi? Eram un popor de tarani cu frica lui Dumnezeu.
La sat inca s-au mai pastrat bunele obiceiuri. Oamenii nu sunt bantuiti de patima carnii
care se expune. Nu se vorbeste urat, si asta e bine. Mantuitorul este in noi, e lumina
necreata, si noi il pironim cu fiecare cuvant al nostru, rau sau murdar. ...Pentru mine,
marea poezie a fost intotdeauna baia de frumusete in care m-am cufundat cand am avut
nevoie de intrarea in alta dimensiune. Poezia tine, dupa parerea mea, de partea cea mai
ascunsa, cea mai intima a fiintei noastre. Poezia echivaleaza aproape cu o rugaciune. In
poezie te cufunzi pentru a te intoarce cu frumusete. In rugaciune intri pentru a te integra
absolutului.
...Pentru ca intram in zona computerului, am pierdut placerea de a citi. Eu sunt un
cetatean al Galaxiei Gutenberg. Umanismul culturii se sprijina pe lectura, nu pe imagini
fugitive. Lectura iti lasa popasurile necesare pentru reflectie, pentru meditatie. Pierderea
obisnuintei lecturii este pericolul cel mai mare care ameninta planeta, pentru ca slabeste
intelectul, puterea de gandire, si te face sa uiti limba. Chiar si eu, dupa ce am stat cinci ani
in Italia, la intoarcere a trebuit sa pun mana pe Eminescu si pe Sadoveanu, ca sa-mi refac
limba. ...Moartea pentru mine inseamna eliberarea de acest trup. Trecerea in lumea celor
vii. Lepadarea acestui trup vremelnic si trecerea in lumea celor vii. Nadajduiesc. Daca
merit. Asta numai Mantuitorul stie.
MĂRTURISIRE . O

VASILE GHEORGHE
RUGĂCIUNE DE MULŢUMIRE A COLEGULUI NOSTRU

„Cele mai mari bucurii le am acum de la nepoti”
Doamne mulţumesc.La marea sărbătoare a creştinătăţii ,”Învierea Domnului ” 2011, mă
prezint în faţa TA cu smerenie şi bucurie pentru marile împliniri şi fericirile pe care mi leai dat.
Deşi am trecut prin încercări grele, iată că sunt în al 72-lea an de viaţă. Aniversez în acest
an 50 de ani de la terminarea Facultăţii de Mecanică şi am încă posibilitatea să mă
întâlnesc cu dragii mei colegi.
Împlinesc de asemenea 40 de ani de la căsătoria mea cu GABRIELA - om minunat - cu care
alcătuiesc un tot în gândire şi faptă şi pe care o iubesc foarte mult. Avem doi copii reuşiţi,
frumoşi,deştepţi, serioşi şi harnici ANDRADA-MĂDĂLINA(PRINŢESA) şi MIRCEA-CRISTIAN
(IUBI), care au familii trainice şi frumoase împreună cu parteneri deosebiţi MIHAI-PAUL şi
respectiv DANA .
Cele mai mari bucurii le am acum de la nepoţii mei dragi pe care-i iubesc foarte mult.
MATEI (FRUMUSEŢEA), fiul lui Mircea, moştenitor al numelui GHEORGHE, are deja 1 an
şi 7 luni şi mi-e drag cum nu pot exprima în cuvinte. Pe 15 aprilie 2011, au venit pe lume
”PRINCIPESELE” ARISSA-SOPHIA şi BRIANNA-MARIA care au întregit ”Corola de minuni
a lumii”, fiicele gemene ale Andradei. Aşteptate şi dorite cu ardoare mi-au umplut inima de
bucurrie şi m-au făcut fericit. Ştiu că mă aşteaptă greutăţi mai mari, că timpul meu va
trebui să-l folosesc cu multă grijă şi că voi fi mai obosit. Dar câtă SPLENDOARE! DOAMNE
ÎŢI MULŢUMESC!

Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”33
Inginerie

INCIDENTUL FUKUSHIMA DAIICHI

CONSTRUCŢIA CENTRALEI, DESFĂŞURARE, EMISII RADIOACTIVE ,
CONBUSTIBIL UZAT , SURSE DE INFORMARE
(ULTIMA PARTE )
Sursa:MECANICII’61,Anul 7, #5/58, mai 2011
Adaptare şi traducere Internet, Radu Gruia
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EMISII RADIOACTIVE

Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”39
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COMBUSTIBILUL UZAT

Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”41
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Umor

POVESTEA DRAGOSTEI
Sursa : MECANICII61, Anul 7, # 5/58, mai 2001

Preluat de pe Internet

Să zâmbim un minut !
Într-o viaţă, aproape normală, bărbatul trece - în viziunea femeii - printr-o serie de
transformări zoologice, unele complet ilogice.
La început e puişor, puiuţ, pui, iepuraş, gândăcel, motănel, mieluşel, cocoşel, ursuleţ,
bursuc şi mânz. Apoi devine armăsar, taur, leu, leopard, tigru, iepuroi, dulău, cârlan,
cintezoi şi cocoş. Uşor, uşor, se transformă în popândău, măgăruş, ţap, berbec şi
viţel. Spre final, ajunge guzgan, papagal, sconcs, gorilă, urangutan, dinozur, caşalot,
mastodont, măgar, porc şi, inevitabil, boul dracului.
Cu totul altfel se pune problema, când e vorba de femeie.
Porneşte de la privighetoare, mierlă, ciocârlie, vrăbiuţă, gândăcel, şoricel, pisicuţă,
broscuţă, furnicuţă, albinuţă, libelulă şi trece spre porumbiţă, maimuţică, fâţă,
vulpiţă, pupăză, bufniţă şi buhă, ajungând la viespe, viperă, lipitoare, ciocănitoare,
cucuvea, cloşcă, gâscă, hienă, căţea, balenă şi evident, vaca Domnului.

UN Bărbat !

O Femeie !

