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MARȚI....
Sursa : MECANICII’61, Anul 8, # 11/75, decembrie 2012

Scris de Radu GRUIA

....27 noembrie 2012, ultima marţi a anului calendaristic! Despre care
se poate afirma, cu îngăduinţă , că „s-a dus” de-acum ! Oricum luna decembrie s-a constituit de mult, chiar de foarte mult timp, într-o entitate cu un
impact aparte asupra umanităţii.*) Desigur agreând, să zicem, un armistiţiu
în planul confruntării dintre cunoaştere – sau ceace acceptăm că ştim - şi
necunoaştere, sau ceace nu ştim, dar nici nu acceptăm că nu ştim!
Timpul , noţiune convenţională introdusă de oameni, este de fapt, o parte
organică a civilizaţiei planetare! Istoria, religia, spiritualitatea, universalitatea, noţiuni complexe considerate drept sumum al evoluţiei umanităţii
de la începuturi până în prezent, nu pot fi interpretate sau „desluşite” fără
timp ! De fapt, suntem cu toţii martori – mai mult sau mai puţin conştienţi –
al acestui adevăr! Păi, oameni buni, cine face posibilă funcţionarea unui
calculator ( ca ăsta pe care scriu eu acum poveştile) ? Baza sa de timp,
sau.....ceasul! Cu puţină bunăvoinţă, cam aşa s-au întâmplat lucurile de la
început ! Dar acum, se pare că ne aflăm pe „prag de salt” al cunoaşterii :
explorarea spaţiului cosmic „limitrof”, contactul cu civilizaţii extraterestre,
reconsiderarea teoriilor privind formarea universului, avansul cercetărilor
privind structura materiei, ş.a.m.d. Toate acestea ne îndrituesc să credem
că, mai de vreme sau mai târziu, va veni o vreme de schimbări majore în
existenţa umanităţii. (Apropos de „calendarul mayaş”, tot timp adicătelea...)
Revenim la spectacolul „trupei” noastre. Ultimul din anul, mai puţin
de graţie, care a fost 2012. Nu intru în amănunte, dar nu pot să nu-mi
amintesc momentele faste sau nefaste pe care ni le-a prilejuit, cu prisosinţă,
acest an. Va asigur, cu sinceritate neştirbită de fel, că nu am în vedere,
Doamne fereşte, vreo opţiune politică ! Mă găndesc la „trupa” neprofesionistă în ale actoriei, dar zdravăn „închegată” în ale omeniei, care ne aflăm.
Suntem toţi cam de aceaşi vârstă, (care glisează către a 4-a), am trăit în
condiţii socio-profesionale comparabile, am învăţat cu respect pentru carte
şi profesori , ne-am iubit ingineria, fiecare după cum l-a dus capul şi sufletul şi le „mărturisim” pe toate întâlnindu-ne şi după ce au trecut + 50 ani de
la absolvire ! Şi încă ceva care nu poate fi omis din acest „crochiu” de
generaţie: ne-am iubit Ţara, România ! Cu sinceritate, dar şi stoicism
uneori. O spun pentru că anul acesta am fost confruntaţi cu încercări dure
referitor la viitorul ei. În care am crezut şi credem tot timpul. Sper şi cred că
sunt în asentimentul tuturor colegilor de spectacol. Totuşi, rog să mi se
spună dacă mă înşel cumva. (Mai ales pe Moşu’ DC !)
Acum câte ceva despre evenimentul în sine. A fost, ca de obicei, relaxant şi
plăcut, în maniera obişnuită. Participarea a fost numeroasă, dar şi cu o
prezenţă de excepţie: un ardelean, Domnul Ioan AVRAM din Popeni, Sălaj,
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invitat al bossului Calypso. Orice asemănare sau coincidenţă cu un
personaj care vi s-ar putea părea cunoscut, NU este întâmplătoare !
Distribuţia a fost următoarea:
 Maria APOSTOLESCU, Adelina BONE, Coca DUMITRU, Corina
FIRUŢĂ,Gabi GHEORGHE, Ileana GRUIA, Rodica NICOLESCU, Nina
OLARU, Luci POPA, Gigi SORESCU, Anda ŞTEFĂNESCU şi Ani VANCA.
 Stănel BONE, Florian DRĂGĂNESCU, Constantin DUMITRU, Vali
GHEORGHE, Marian GRĂDIŞTEANU, Radu GRUIA, Costel MARIN,
Adrian POPA, Dan ŞTEFĂNESCU, Radu STOIAN, Mirel VANCA şi Mircea
ZAINEA:
*) WIKIPEDIA
ISTORIA CRĂCIUNULUI

Crăciunul a început să fie serbat de către creștini pe 25 decembrie, după cel puțin trei secole de la începerea
misiunii de evanghelizare a apostolilor, anume începând cu secolul al IV-lea în Vest și începând cu cel de-al Vlea secol în Est. Inițial, sărbătoarea nașterii lui Hristos era ținută pe 6 ianuarie, istoricii știind azi că ea se
celebra deja în 336 d. Chr., la Roma. (în Est, „Boboteaza”, serbată la data de 6 ianuarie
începând cu secolul al IV-lea, celebra pe atunci nașterea, botezul și primul miracol al lui Iisus, în
timp ce gnosticii (sectă creștină considerată eretică de către creștinismul canonic) serbau aceeași
„Epifanie” în Egipt, încă din secolul al II-lea, tot la data de 6 ianuarie, când, în viziunea lor,
„Iisus s-a arătat ca Fiul lui Dumnezeu la botez”). Sextus Julius Africanus, un creștin din secolul
al III-lea, este primul care alege în 221 d. Chr. această dată pentru nașterea lui Iisus, care însă
nu va fi celebrată încă multă vreme de către ceilalți creștini, care preferau 6 ianuarie.
În primele două secole creștine, a existat o puternică opoziție la celebrarea zilelor de naștere a
martirilor și a lui Iisus. Numeroși Părinți ai Bisericii au emis comentarii sarcastice privitoare la
obiceiul păgân de a celebra zile de naștere, când, de fapt, sfinții și martirii trebuiau, în viziunea
lor, să fie celebrați la data matiriului lor, adică la data „adevăratei lor nașteri” din prespectiva
bisericii. Mulți creștini ai primelor secole erau scandalizați și de veselia și festivismul celebrării,
pe care îl vedeau ca fiind o reminiscență a păgânismului, în special al Saturnaliilor romane.
Ei aveau dreptate să afirme asta: plasarea sărbătorii nașterii lui Iisus Hristos din momentul în
care aceasta a început să fie celebrată de cre știni, exact la finele lui decembrie sau începutul lui
ianuarie (adică 25 decembrie sau 6 ianuarie), se datora copierii tradițiilor păgâne, căci
Evanghelia nu dă nici un detaliu despre data nașterii lui Iisus.
Din motive politice, așa cum sugerează istoricul Edward Gibbon, ierarhia creștină a considerat
copierea sărbătorilor și a riturilor păgâne ca fiind soluția răspândirii accelerate a cultului lor în
mase, mase care pe atunci erau puternic atașate vechilor sărbători și practici rituale păgâne
Factorul pentru care primii creștini au ales datele de 25 decembrie sau 6 ianuarie ca moment al
nașterii Fiului lui Dumnezeu a fost deci că la aceste date, în lumea romană, germanică și
orientală se celebrau diverse date de naștere ale zeilor păgâni. Povestea unui zeu salvator
născut din fecioară pe 6 ianuarie sau 25 decembrie, nu era deloc nouă, cele mai multe culte
păgâne ale vremii adorând câte un astfel de zeu. Astfel, pe 6 ianuarie, data solsti țiului egiptean,
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era celebrată revărsarea apelor Nilului și în „cultele misterelor” locale nașterea „eonului” din
fecioară. Epifaniu, scriitor creștin, redă în lucrarea sa ritul celebrărilor din 6 ianuarie și
semnificația acestuia la egipteni și la arabii din „Petra” (Eleusa, unde se serba nașterea
pruncului-zeu Dusares din fecioară. Alt scriitor creștin, anume Ipolit, descrie cum la Eleusis, în
Grecia, se celebra tot atunci sărbătoarea misterelor, când ierofantul exclama la na șterea
pruncului sacru: „Fecioara care era grea a conceput și a născut un fiu!”. Tot pe 6 ianuarie grecii
sărbătoreau nașterea zeului Dionis, zeul care ca și Iisus, transforma apa în vin.
O sărbătoare populară la Roma celebra pe 25 decembrie nașterea Soarelui neînvins (Dies Solis
Invicti Nati, Deus Sol Invictus), ca simbol al renașterii soarelui și alungării iernii (ca și
Saturnaliile). Odată ce creștinii au abandonat celebrarea nașterii Fiului lui Dumnezeu pe 6
ianuarie optând pentru data de 25 decembrie, scriitorii cre știni fac frecvente legături între
renașterea soarelui și nașterea lui Hristos.
Triburile nord-europene (germanice) celebrau și ele, la aceeași dată, „Iule”, pentru a comemora
„renașterea soarelui dătător de lumină și căldură”, de maniera în care și creștinii spuneau
despre Isus, născut tot atunci, că este „Lumina lumii”. Reprezentările numismatice romane ale
lui Sol invictus prezintă adesea un chip cu o coroană de raze, așa cum în primele reprezentări
creștine Iisus avea și el o coroană de spini. Astfel că, în secolul al V-lea chiar, în vremea papei
Papa Leon I cel Mare, erau creștini care afirmau că serbează nu atât nașterea lui Hristos, cât a
zeului-soare, fapt care l-a determinat pe acest papă să-i mustre pe rătăciți, însă nu negând
cumva că trebuie cinstit zeul-soare, ci doar că nu trebuie cinstit mai mult decât Hristos (Sermo
XXII).
Unul dintre zeii cei mai populari la Roma, în perioada ridicării creștinismului, anume Mitra, avea
și el ziua de naștere serbată pe 25 decembrie. Mitra era un zeu persan al cărui cult și rit era și
foarte asemănător creștinismului, așa cum constata scriitorul creștin Iustin Martirul în Apologia
sa prin secolul al II-lea, așa cum va remarca mai târziu și Tertulian la debutul secolului al III-lea.
(De praescritione haereticorum). Pe la mijlocul secolului al III-lea, Sfântul Ciprian cartaginezul,
clama extaziat: Oh, ce magică lucrare a Providenței că ziua în care Soarele s-a născut … Hristos
și el se naște!.
Creștinii secolului al III-lea credeau că creația lumii a avut loc la echinocțiul de primăvară, pe
atunci plasat pe 25 martie; prin urmare, noua creație prin „întruparea lui Hristos” (concepția),
trebuia, în viziunea lor, să aibă loc tot pe 25 martie, moment de la care numărându-se 9 luni
(sarcina, gestația) se obținea data de 25 decembrie.
Sărbătorile din jurul solstițiului de iarnă au, după cum se vede, o origine precre ștină. Ele sunt
legate în mod indisolubil de evenimentele astronomice care au loc în acea perioadă.
Evenimentele astronomice, care în vechime permiteau stabilirea datelor pentru monta
animalelor, semănături și măsurarea rezervelor de hrană pentru iarnă între recolte, ne permit să
înțelegem apariția diferitelor mitologii și tradiții culturale. În noaptea solstițiului de iarnă, un
observator aflat în emisfera nordică poate observa cum cele trei stele din centura lui Orion se
aliniază cu cea mai strălucitoare stea din est, Sirius, indicând punctul unde va răsări soarele în
dimineața de după solstițiul de iarnă. De la data solstițiului de vară, soarele a descris un arc de
cerc descrescător de-a lungul cerului sudic. La data solstițiului de iarnă, soarele își oprește
coborârea pe cer iar durata de lumină zilnică atinge minimul pentru 3 zile, timp în care soarele
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nu își modifică poziția pe orizont. După acest moment soarele își începe ascensiunea pe cerul
nordic iar durata zilelor începe să crească. Bazându-se pe aceste fapte, multe culturi dau
acestui interval interpretarea unei renasteri a soarelui și a unei întoarceri a luminii. Această
întoarcere este sărbătorită din nou la data echinoc țiului de primăvară, când durata zilei o
egalează pe cea a nopții (dată de care se leagă în creștinism sărbătorirea Paștelui)
NR Cuvintele subliniate scrise în albastru, sunt hiper-linku-ri. Dacă sunteţi curioşi şi dornici

de istorie... lectură plăcută!

AFIŞUL DE SPECTACOL
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Muzeele din Nordul Franţei
şi Sudul Belgiei (1)
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 11/75, decembrie 2012,EE Scris de Nicu SURUCEANU
La sfârşitul lui octombrie am făcut amândoi o cură medicală de trei săptămâni
într-o staţiune cu ape sulfuroase din nordul Franţei, aflată la câţiva km de Belgia.
Cum de pe la ora 9.30 eram liberi, am cutreierat zonele de ambele părţi ale frontierei,
mergând şi până la Aachen, unde am dormit o noapte.Mai toate oraşele din aceste
zone au muzee, în care vezi mai ales arta flamandă, dar nu numai. In Franţa am
vizitat muzeele de la Lille, Cateau-Cambresis, Douai, Valenciennes, Cambrai,
Villeneuve d’Ascq, Roubaix, Tourcoing, iar în Belgia cele de la Courtrai, Tournai,
Charleroi, Namur şi Liège.
Am fost neplăcut surprinşi să găsim muzeele belgiene destul de prost întreţinute
şi cu o iluminare a tablourilor prost studiată. Este drept că taxa de intrare este mult
mai mică decât în Franţa. Cel mai mult ne-a plăcut cel de la Charleroi, gratuit, bine
organizat şi întreţinut, cu tablouri bine luminate, şi unde ni s-a dat, la cerere, o
prezentare a muzeului care se dă ziariştilor de specialitate la inaugurare. In Franţa naş fi obţinut aşa ceva !
In Franţa, am revăzut cu plăcere muzeele de la Lille, Villeneuve d’Ascq şi
Matisse de la Cateau-Cambresis, pe care le văzusem acum vreo 15 ani, cu ocazia unei
detaşări de un an şi jumătate la uzina Renault din Béthune. Am avut o surpriză
ducându-ne într-o doară la Douai, mic oraş industrial, unde Renault fabrică motorul
Diesel de 115 HP pentru Dacia-Lodgy şi … Mercedes ! Am găsit acolo un muzeu
orăşenesc demn de unul departamental. Intrebându-i, am aflat că au beneficiat de
multe donaţii.

O expoziţie temporară prezenta
pentru timpul de care dispuneam.

Manet
Berthe Morisot cu evantai

Palatul de arte frumoase din Lille
este unul din cele mai mari muzee din
Franţa şi cel mai mare din provincie ca
număr de opere expuse.
Vizitatorul poate vedea 200 de
sculpturi, picturi şi obiecte de artă din
Europa medievală şi renaştere, 500 de
picturi din sec. XVI-XX, sculpturi din
sec. XIX, machete de fortificaţii, etc.
pictură veche flamandă, cam prea mult însă

Vuillard
Louis Loucheur

Jose de Ribera
Sf. Jeronim
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Rubens
Coborîrea de pe cruce

Carolus Duran
Sărutul

Dirc Bout
Inălţarea aleşilor

Amaury Duval
Naşterea Afroditei
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Monet
Parlamentul Londrei

Lambert Sustris
Judith

Pieter Breughel cel tânar
Peisaj de iarnă

Louis Boilly
Triumful lui Marat

Pieter Boel
Alegoria deşertăciunilor lumii

Simon de Meyle
Arca lui Noe pe muntele Ararat
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Modernă din Villeneuve d’Ascq este
situat într-un parc la
marginea
unei
păduri, aproape de
un lac. In parc sunt
sculpturi de mari
dimensiuni de Picasso şi Calder. Acum 15 ani l-am vizitat pe un timp splendid,
aşa ca am putut completa vizita muzeului cu a împrejurimilor. De data asta însă
a plouat.
Faţă de ce văzusem eu, muzeul s-a mărit în 2010, devenind, cu 4500 de
exponate şi trei colecţii, din care un ansamblu unic de artă brută, singurul
muzeu din Europa care prezintă simultan principalele componente ale artei sec.
XX şi XXI : arta modernă, arta contemporană şi arta brută.
Secţia de artă modernă este constituită dintr-o colecţie începută în 1905 de
Roger Dutilleul, numărând acum 216 opere din marile curente artistice ale primei
jumătăţi a sec. XX, fauvism, Ecole de Paris, cubism, suprarealism, Blaue Reiter,
artă naivă ; găseşti opere de Picasso, Braque, Modigliani, Léger, Derain, Lanskoy,
Kandinsky, Miro, Klee. Colecţia a fost donată de urmaşi la sfârşitul anilor 70
comunităţii urbane din Lille.

Modigliani
Roger Dutilleul

Picasso
Nud

Léger
Femeie cu buchet

Nicolas de Staël
Compoziţie pe fond gri

Modigliani
Nud aşezat, cu cămaşă

Braque
Sacré-Cœur din
Montmartre
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Dubuffet

Derain
Dansul

Secţia de artă contemporană a luat fiinţă prin anii 1950, repusă în cauză
prin 1970. Conţine opere realizate de Daniel Buren, Martin Barré, Claude
Rutault sau de colective ca Support/Surface sau Art&Language. In parc au mai
fost instalate şi operele lui Barry Flanagan şi Richard Deacon.
Aveţi mai jos imaginile unora dintre opere, pentru a vă forma o părere. Eu
mi-o păstrez pe a mea pentru mine.

Pierre Soulages
Pictură 222x175 cm

Daniel Buren
Cele trei cabane

Eduardo Arroyo
Speranţă şi disperare

Mimmo Rotella
Colosală

Annette Messager
Să faci hărţi ale Franţei
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Allan McCollum
Vehicule perfecte

Barry Flanagan
The Boxing Ones

Secţia de artă brută a luat fiinţă în anul 1995, prin donaţia colecţiei Aracin,
compusă din 4000 de opere. In 1945, Jean Dubuffet a început să colecţioneze
obiecte executate de persoane lipsite de cultură artistică, numindu-le « artă
brută », considerată astăzi ca facând parte din arta sec. XX.
Arta brută nu este o mişcare artistică, nu există curente, sunt opere create
de oameni simpli, unii bolnavi psihic, de persoane cărora o întâmplare oarecare
aproape le-a impus să picteze, sculpteze, ţeasă, sudeze, clădească, etc, şi aceasta
cu o prospeţime şi o sinceritate ţâşnind din străfundul subconştientului, ceea ce
nu prea găseşti la autorii de opere de artă contemporană.
Nu are rost să vă dau numele lor, majoritatea au murit înainte măcar de a
deveni cunoscuţi, iar numele operelor sunt complet convenţionale.
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DE CE ESTE ROMÂNIA ALTFEL?
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 11/75, decembrie 2012 EE

Scris de Mirel VANCA

22 MECANICII ’61 POLIBUC  Anul 8, # 11/75, decembrie 2012 EE
Este vorba despre cartea cu acelaşi titlu a lui Lucian Boia, profesor la
Universitatea din Bucureşti, autor a numeroase cărţi publicate în ţară şi
străinătate, cel mai în vogă istoric al nostru. Am cumpărat-o de la Gaudeamus şi
m-am bucurat să aflu că a fost cea mai vândută carte a târgului. Prin urmare,
mi-am zis, am ştiut să aleg! Nu la fel de bucuros am fost după ce am citit-o. De
ce? Pentru că Lucian Boia ne spune nişte adevăruri crude referitoare la noi
românii. Este adevărat, le-a mai spus, pe rând, şi în celelalte cărţi ale sale. De
data asta ni le serveşte, în rezumat, pe toate deodată şi ne provoacă o indigestie,
adică un rău de ordin intelectual, sentimental, patriotic, nici nu ştiu cum să-i
spun! Mi-au căzut greu şi la stomac!
Sec.XIV_XVIII. E un şoc să ţi se spună că, de fapt, noi românii nu ştim din
cine ne tragem - sau că ne tragem din toţi care-au trecut „pe strada noastră”- şi
că nu ştim de ce, după ce ne-am încrucişat cu toate neamurile, vorbim totuşi o
limbă romanică! Nu-ţi pică bine să ţi se reamintească că ţările române sunt
ultimele care au luat naştere în Europa, după care să ţi se spună: Când eşti la
urmă ai şanse să rămâi tot acolo, iar apoi să ţi se demonstreze că am reuşit să ne
„valorificăm” aceste şanse! Îţi vine greu să ţi se spună că până în secolul al XIVlea am fost analfabeţi! Eşti şocat să afli că domnitorii noştri au fost altceva decât
ni s-a spus până acum, că cei ce-şi ziceau Basarabi nu erau de fapt Basarabi, că
Mihai Viteazul nu era nici barem român! Că am fost şi că am rămas ţărani, că
majoritatea românilor am trăit şi trăim la sate, nu trebuia să ni se mai spună, o
ştim şi o vedem, dar că şi din punct de vedere al urbanizării suntem pe ultimul
loc în Europa, o aflăm acum.
Sec. XIX. În vechime am fost nişte troglodiţi. Abia în secolul al XIX-lea am
început să ne mai deşteptăm şi să ne mai cizelăm. Am făcut-o împrumutând de
la alţii şi imitându-i pe alţii, noi n-am fost în stare să creăm cine ştie ce: scrierea
chirilică am luat-o de la bulgari, cea latină de la occidentali, slavona veche,
greaca şi franceza au fost, pe rând, limbile noastre culturale. Prima noastră constituţie am luat-o de la belgieni, legislaţia am luat-o de la francezi , primele
noastre universităţi şi Academia Română au fost create tot după model
occidental. În materie de arte n-am fost altceva decât nişte imitatori: Grigorescu
este un pictor „francez” (s-a format la Barbizon); nici Aman, Andreescu, Luchian,
nu sunt români prin maniera de a picta; Eminescu este un „occidentalizat”, de
formaţie germană. România este invadată de străini - evrei în principal - a căror
pondere în economie şi comerţ este de aproape 50%. Multe din marele realizări
ale secolului sunt legate de străini: Carol Davila în medicină, Paul Gottereau şi
Albert Galeron în arhitectură, Pavel Kiseleff în administraţie, Carol I în
modernizarea ţării.
Dintr-un complex de inferioritate al românilor se naşte, la începutul sec XIX,
ideea Şcolii Ardelene a originii noastre latine. La mijlocul secolului, o idee şi mai
năstruşnică: Nicolae Densuşianu pledează pentru originea noastră sută la sută
dacă. Ne lăudăm fără temei că, în vechime, domnitorii noştri au stat de pază la
porţile Europei. Suntem antisemiţi, antimaghiari.
Corupţia şi clientelismul sunt sporturile noastre naţionale. Avem nevoie de
tătuc, ne aranjează regimurile totalitare. Nu avem şira spinării, deviza noastră
fiind „Capul plecat sabia nu-l taie”. În 1868, Titu Maiorescu spune, referitor la
societatea românească că este o formă fără fond. Suntem o ţară neserioasă. „O
ţară tristă, plină de umor” (Gh. Bacovia).
Sec.XX. După înfăptuirea României Mari, la 1918, Lucian Boia ne
demonstrează că nu am devenit nici stat naţional ( minorităţile naţionale deţin o
pondere importantă în total populaţie), că n-am reuşit să ne construim o
economie importantă (venitul pe cap de locuitor este unul din cele mai mici din
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Europa; agricultura continuă să fie neperformantă), n-am reuşit să ne
edificăm o democraţie veritabilă (obişnuinţa românilor de-a vota cu puterea, se
instaurează dictatura lui Carol II).
Afirmaţia că România a trăit o epocă de aur între cele două războaie, este
falsă. Singurul lucru notabil din această perioadă este o viaţă culturală
efervescentă, în care se remarcă evreii.
Nu prea avem onoare. Figurile pe care le-am făcut diferiţilor aliaţi în timpul
celor două războaie mondiale au făcut ca credibilitatea României pe plan
internaţional să fie foarte scăzută.
În România a fost Holocaust. În România n-a fost Holocaust. În carte sunt
susţinute ambele teze, un mod solomonic de a judeca uneori situaţiile de către
Lucian Boia.
În ciuda faptului că în 1944 la noi în ţară erau doar o mie de comunişti,
România avea să devină una din cele mai comuniste ţări. Populaţia fie că a
îmbrăţişat comunismul - de regulă din oportunism - fie că i s-a supus aproape
fără să crâcnească. Comunismul a deprins oamenii cu minciuna şi hoţia. Pilele
şi relaţiile au devenit modalităţile cele mai uzitate pentru a răzbate şi a reuşi.
Economia subterană a atins cote mari. Deviza oamenilor muncii din România:
„Voi vă faceţi că ne plătiţi, noi ne facem că muncim”. Treptat regimul devine tot
mai naţionalist. Ne vindem minorităţile conlocuitoare (evreii şi germanii), ne
uităm la TV la bulgari, sârbi şi unguri, pentru că la noi nu prea mai avem ce
vedea.
Lucian Boia spune: Orice societate are ce merită. Aşa se face că noi ne-am
pricopsit cu Ceauşescu, care a avut ambiţia să facă din România „cea mai cea”
ţară. Sub domnia lui Ceauşescu, în 25 de ani, s-a construit mai mult decât,
laolaltă, sub toate stăpânirile succesive, de la regii daci, trecând prin epoca
voivodală, până la suveranii României moderne, afirmă autorul. El demolează
biserici, vrea să mute pe ţărani în blocuri. Reuşeşte să păcălească pe
conducătorii statelor capitaliste luându-şi o înfăţişare de democrat; regina Marii
Britanii îl plimbă cu caleaşca. Românii o duc din ce în ce mai greu, dar continuă
să rabde şi să tacă.
În decembrie 1989, a „explodat mămăliga”. Am avut revoluţie la televizor şi
terorişti fantomă. Ceauşeştii au fost împuşcaţi. În 1990 Ion Iliescu a fost ales
preşedinte cu 85% din voturi şi a demarat instaurarea în ţară a unei „democraţii
originale”. Partidul Comunist a fost desfiinţat, dar comuniştii rămân stăpâni pe
ţară. Securitatea şi-a schimbat numele. Am speriat Occidentul cu mineriadele şi,
în sfârşit, o veste bună: între 2000 şi 2008 avem o creştere viguroasă a
economiei.
Sec.XXI. N-avem o elită veritabilă. Am moştenit-o pe cea comunistă,
fabricată pe bază de dosar. Avem profesorii universitari şi academicienii care nuşi merită titlurile. Impostura e în floare. Victor Ponta a plagiat şi, cu siguranţă,
mulţi alţii. Universităţile particulare româneşti fabrică masteri şi doctori contracost. Ponderea populaţiei rurale în total populaţie este ridicată. Satul seamănă cu
o margine de oraş, iar întreagă România cu o mahala. Manelele sunt pe cale de-a
deveni muzică naţională.
Românii, în medie, nu sunt probabil mai puţin instruiţi decât occidentalii. Sunt
însă, cu siguranţă, mai puţin educaţi, scrie Lucian Boia. Mai sunt românii o
naţiune? se întreabă el. Ne-am ales ca brand de ţară o frunză verde, adică nimic!
Occidentul ne confundă cu ţiganii. Românilor aflaţi în străinătate le este ruşine
să-şi decline naţionalitatea. Ne lipsesc nemţii şi evreii.
Suntem apatici. Ni s-au redus salariile cu 25% şi n-am protestat. La UE
acceptăm tot ce ni se oferă. Suntem incapabili: în 2012, n-am reuşit să absorbim
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decât 10% din fondurile europene nerambursabile, în timp ce polonezii le-au
absorbit 100%.
Viaţa politică din România lasă o senzaţie de „neautenticitate”. Ideologiile nu
înseamnă nimic. Se migrează într-o veselie de la un partid la altul. Sloganul
politicienilor este: „A fi sărac nu este o virtute”. Statul este devalizat sistematic, de
cine poate şi de cine apucă. A fost condamnat comunismul, dar asta n-a
schimbat nimic. Legea lustraţiei tinde să se transforme într-o caricatură.
Circul din vara anului 2012: Traian Băsescu este suspendat. El a încălcat
constituţia în spirit şi s-a priceput ca, încet, încet, în câţiva ani să ia în mână
aproape toate frâiele conducerii statului şi a avut, categoric, tendinţe dictatoriale,
dar n-a apucat să fie un dictator veritabil. Cei care l-au suspendat n-au dat o
lovitură de stat, au mers puţin alături de constituţie şi s-au grăbit foarte tare,
alarmând Uniunea Europeană. Comisia Europeană nu l-a sancţionat pe Traian
Băsescu pentru derapajele lui, dar s-a grăbit să-i sancţioneze pe „pucişti”. Vicor
Ponta a aceptat în mod slugarnic cele 11 porunci ale Bruxelului. Referitor la
tandemul Anonescu-Ponta, Lucian Boia declară: N-ar strica o linie de mijloc, cu
mai puţine plecăciuni şi un dram de decenţă în exprimări. Preşedinta Lituaniei, în
vizită la Cotroceni, a spus, adresându-se întregii clase politice româneşti:
Maturizaţi-vă şi fiţi responsabili! Toată lumea a tăcut. Cota monarhiei este în
creştere.
În final, Lucian Boia conchide: România este o ţară care se încăpăţânează să
fie altfel. Ceea ce înseamnă uneori şi reuşite, nu doar neîmpliniri şi dereglări.
Necazul este că ceea ce nu merge într-o societate ajunge să strice şi ceea ce merge.
Nu este un merit să mergi corect, e o deficienţă să mergi strâmb.
La o sesiune de autografe de la Librăria Humanitas Cişmigiu, i-am spus lui
Lucian Boia în timp ce-mi acorda autograful pe cartea cumpărată la Humanitas:
„Ar trebui să scrieţi şi despre români cu care ne mândrim şi despre faptele şi
realizările lor ca să ne mai echilibrăm din punct de vedere emoţional, după citirea
cărţii Dvs.” „Fiecare o să se echilibreze singur” mi-a răspuns el. „ Aţi închide şi
gura celor care susţin că vedeţi istoria noastră într-o lumină prea sumbră”, i-am
mai spus eu. „N-o văd într-o lumină sumbră, ci în una adevărată”, mi-a răspuns
el. „Da, este adevărată….” i-am răspuns eu, dar n-am avut timp să adaug că,
totuşi, în cărţile lui se leagă, cu predilecţie, de evenimente care ne pun într-o
lumină nefavorabilă.

NR. Conform regulilor de includere în cuprinsul revistei noastre a materialelor curente primite din
partea dvs. stimaţi colegi, vă reamintim pe ceastă cale că responsabilitatea pentru conţinutul
acestora revine în întregime autorului. Cu drept la replică. În sensul exprimării de opinii sau
aprecieri diferite de cele ale autorului precum şi formularea de completări sau evaluări menite să
contribuie la explicitarea anumitor aspecte inedite referitoare la subiectul tratat.
În cazul de faţă, materialul conţine în exclusivitate opiniile şi interpretările pesonale ale autorului,
dnul. Mirel Vanca, ca urmare a lecturării, de către domnia sa, a cărţii cu acelaşi titlu scrisă de către
dnul. profesor Lucian Boia, apărută la editura Humanitas, anul acesta.
.
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In România a fost rezolvată problema locuinţelor. Guvernul a promis că preţul
actual pe metru pătrat nu va creşte. Se va reduce metrul pătrat!
-

Cum îl cheamă pe taică-tău?
Ion ... ori Vasile.
? Cum adică?
Mama nu e sigură!

Pentru rusificarea noii versiuni Windows au fost cheltuiti 150 de litri de vodca.
Chiriasul ii spune proprietarei:
- Stiti, m-am resemnat deja cu faptul ca-mi cititi toate scrisorile.
Dar, totusi, as vrea sa nu mai raspundeti la ele!
Vreau sa merg la spovedanie. In 40 de ani am adunat atatea pacate... Of, ce de
amintiri placute!
M-am uitat in calendar. Sfarsitul lumii, 21 decembrie, 2012, pica vineri. Deci vom
lucra toata saptamana ca prostii, iar vineri zbang... Dar cum ramane cu
weekend-ul???
Deoarece Dumnezeu nu reuşeşte sa urmărească chiar totul, a creat bătrânele şi
băncile din curte.
De ce dacă Ion se consideră Napoleon, este internat la spitalul de psihiatrie, iar
dacă îşi spune Isabella, este numit minoritate sexuală?
-Tata, unde sunt Alpii?
-Intreab-o pe ma-ta, ea muta tot timpul lucrurile prin casa!
În Sicilia nu există "Martorii lui Iehova"...Sicilienilor în general nu le plac
martorii!
In Romania nu exista oameni bogati. Exista oameni care nu si-au platit
impozitele!
Trecerea la serviciile electronice în instituţiile de stat va mai dura cel puţin cinci
ani.Partea cea mai dificilă este reproducerea în format electronic a grosolăniei,
birocraţiei şi a cozilor imense.
Ploua torenţial. Un beţiv se împiedică şi cade într-o băltoacă. Cineva vrea să-l
ridice,dar el protestează:
− Lăsaţi-mă! Eu ştiu să înot! Salvaţi mai întâi femeile şi copiii!
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O blonda catre alta:
-In jur e numai minciuna. De exemplu, ma uit la o usa, pe ea scrie "Barbati".
Intru - cind colo e WC!
-Un barbat urca cu liftul. La un moment dat, intra o femeie. Dupa doua
etaje, femeia opreste liftul, se uita cochet la el, isi
dezbraca bluza si sutienul si le arunca pe jos.
- Hai, fa-ma sa ma simt ca o femeie.
Barbatul se gindeste puţin, isi dezbraca camasa, o arunca pe jos si spune:
- Hai, spal-o si calc-o.
-Culmea casniciei: la a treia nevasta sa ai aceeasi amanta...
-Un blogger din-asta dur isi cumpara, normal, o femeie gonflabila.
Ajuns acasa, se uita la data fabricatiei: 8 decembrie 2007.
- Offff, iar o sagetatoare!
-La tribunal: - Acuzat, recunosti acest cutit?
- Da, domnule judecator.
- Insemna ca marturisesti crima.
- Nu marturisesc nimic. Dar mi-l aratati pentru a patra oara. E normal sa-l
recunosc!
-O discutie intre doi copii in camera lor. Baietelul catre fetita: - Ce-i vei cere lui
Mos Craciun anul acesta?
Fetita: - O papusica Barbie. Dar tu ? Baietelul: - Eu ii voi cere un Tampax!
Fetita: - Tampax ? Ce e asta ?
Baiatul: - Habar n-am , dar zic astia la televizor ca daca-l folosesti poti
merge la plaja in fiecare zi, sa mergi cu bicicleta , la piscina, sa
dansezi , sa alergi , sa faci o multime de lucruri ....fara ca nimeni sa-si
dea seama!
-Doi politisti patruleaza competent intr-un orasel prafuit de provincie...
Unul dintre ei gaseste o oglinda. O ia de jos, o priveste si zice:
- Ba, fraiere, uite o poza cu mine!
- Ia da-mi-o si mie! Ha, ha, ha, ce fata de prost ai!
-Doi prieteni stau de vorba la carciuma:
- De ce sa-mi cumpar masina daca toti prietenii mei au si ma pot servi?
- Asta i-am spus si eu sotiei tale cand m-a intrebat de ce nu ma insor...
-Maria: - Ioane hai in casa ca ploua!
Ion: - No las ca ploua si aici...
-Ofiterul de la centrul de recrutare îl intreaba pe Bula:
- Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
- E un ochi artificial.
- Si din ce e facut ochiul artificial?
- Din sticla, domnule ofiţer.
- Da, logic, trebuie sa si vezi prin el!
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