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Marţi...
.

Sursa: MECANICII’61, An 10, #103, decembrie 2014 EE
RRaduGRUIA

Radu GRUIA

…25 noembrie 2014, pe “scena” consacrată de ceva
vreme de către orchestra locului cu pricina. Opţiunea a
fost fermă, indiscutabilă, iar argumentul decisiv, tocmai
zgomotul profesional (?) instrumentat de către membrii
formaţiei : Unora le place ..dansul ! No comment !
Dar în schimb sunt destule de comentat referitor la
problemele noastre „arzătoare” !
Drept preambul la dezbaterea de opinii doresc să
menţionez că, deşi a trecut şi cea de-doua lună de la
lansarea chemării de participare, opiniile primite rămân, d.p.d.v. cantitativ la un nivel redus – adică 3 din
cca. 30 aşteptate; mai precis am primit-o pe acea a lui
Sergiu Lipcan, pe care o puteţi citi în acest număr.
În schimb, cu permisiunea Dvs., aş menţiona şi materialul primit de la Moşu’ DC, care, deşi nu reprezintă o
opinie ca atare, se constituie într-o pledoarie sui-generis
în favoarea subiectului tematic preferat de dânsul:
amintiri din trecutul îndepărtat. ( înserat de asemenea
, în cuprinsul acestui număr).
Mărturisesc că faptul în sine mi-a declanşat involuntar,
o reacţie, hai să o numesc emoţională, referitor la
fondul problemei pe care vrem să o dezbatem : oare noi,
care formăm în condiţiile date, un personaj colectiv

ajuns în pragul vârstei a ...patra, ne-am epuizat
„stocul” abilităţilor de cunoaştere şi comunicare şi
facem un apel firesc la memorii ? Dacă aşa o fi, Moşu’
DC este maestro ! Dar poate nu o fi chiar aşa şi atunci,
cel puţin o parte a personajul mai sus definit, şi-a
păstrat măcar curiozitatea şi automat, respectul pentru
oameni, isprăvile şi ambientul lor vital la..... timpul
prezent!
Cât despre întâlnirea propriuzisă, o parafrază la titlul
unui cunoscut roman al lui Erich Maria Remarque şi
anume „Pe frontul din Pţa. Iancului, nimic nou” ar fi
tocmai la ţanc ! Nu mă dau mare, dar unul dintre
colegi, a cărui poreclă din timpul studenţiei „ Fantoma”
mi se datorează, mi-a spus, absolut detaşat : „ Bă Gulie,
cu asociaţie/fără asociaţie, cu revistă/fără revistă, noi
tot ne’ntâlnim marţea!
Uite-aşa ,sâc! (asta’i a lui Mandea )
Au participat :
Adelina şi Stănel BONE, Coca şi Nelu DUMITRU, Gigica
DUMITRESCU, Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU, Gabi
şi Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA, Costel
MARIN, Rodica NICOLESCU, Lucica şi Adrian POPA,
Lucia şi Ionel STĂNESCU, Maria APOSTOLESCU şi
Radu STOIAN; Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU şi Mirel
VANCA. (22)
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Muzee vizitate în
Statele Unite
Sursa: MECANICII’61, An 10, # 103, decembrie 2014 EE,

Nicu SURUCEANU

In cursul voiajului ne-am făcut timp să vizităm
trei mari muzee : Art Institute of Chicago, Paul
Getty Centrum – Los Angeles şi Fine Arts
Museums of San Francisco.
Art Institute of Chicago este al doilea
mare muzeu de artă din USA şi colecţia sa de
artă modernă este considerată a treia din lume,
după Centre Pompidou – Paris şi MOMA – New York.
Este renumit, mai ales, pentru colecţiile de artă impresionistă şi postimpresionistă, care-l clasează imediat după Musée d’Orsay.
Este un muzeu generalist, care prezintă realizări în mai multe domenii
ale artei, ca artele primitive din Africa, Oceania, ale celor două Americi precolumbiene, artele americane, arhitectura, arta asiatică, sculptura şi arta
decorativă europeană, arta clasică, pictura europeană, fotografia, gravura şi
imprimarea, textilele, pictura şi sculptura secolului XX.
Muzeul este enorm, aşa că puţinele ore pe care le-am avut la dispoziţie
ne-au permis să trecem aproape în fugă prin sălile unde era expusă pictura
europeană şi americană.
Am fost surprins să găsesc un personal nu prea la curent cu
exponatele din muzeu. La Paris fusese organizată acum câteva luni expoziţia
pictorului Edward Hopper. Nu m-am dus s-o vad, m-am uitat pe internet şi
am bănuit că nu suntem pe aceeaşi lungime de undă ; cum mă aflam,
acum, într-un muzeu care-l expunea, mi-am zis, hai să-l vad pe viu, să văd
dacă m-am înşelat. Nu am reuşit să găsesc pe cineva în stare să-mi indice
unde sunt tablourile lui, şi totuşi este un pictor cunoscut le el în ţară.
Anexez câteva reproduceri din diverse epoci.

John Singleton Copley
Mrs. Daniel Hubbard

El Greco
Adormirea Maicii
Domnului

John Singer Sargent
Portretul lui Carolus Duran
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Thomas Eakins
Mary Adeline Williams

Edward Hopper

Grant Wood

Soarele de dimineaţă

American Gothic

Daca Hopper continuă să mi se pară fără viaţă, dezumanizat, până voi
vedea un tablou adevarat, al treilea tablou mi se pare de-a dreptul sinistru.
Şi anul trecut, şi acum am cutreierat colţuri retrase din America, oraşele
mari doar le-am traversat, campingurile erau în afara lor sau în sate, deci
am fost în contact aproape numai cu populaţia rurală, însa asemenea figuri
nu am vazut.

Jackson Pollock
Curcubeu cenuşiu

Marsden Hartley
Mişcări

Gustave Caillebotte
Stradă din Paris pe ploaie

Ivan Albright
Pe lume a venit un

suflet numit Ida

Georgia O’Keeffe
Crucea neagră
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Paul Getty Centrum Los Angeles

In 1983, J. Paul Getty Trust a făcut
achiziţia a peste 300 ha de teren situat
pe contraforturile munţilor Santa
Monica. Anul următor a fost ales
cabinetul
de
specialitate
pentru
proiectarea şi construcţia centrului
muzeal, care şi-a deschis astfel porţile
în decembrie 1997.
Costul este estimat la un miliard de dolari. Centrul nu este doar un
muzeu, ci cuprinde şi un institut de cercetări şi de conservări, o bibliotecă şi
toata infrastructura, adică reţeaua de drumuri, parkinguri, restaurante şi
magazine. Vizitatorii au acces din parkingul de lângă autostradă până la
muzeu, care este destul de departe, şi mai ales pe înălţime, cu ajutorul unui
tramvai automat. Din momentul în care cobori din masină, în parking, şi
până când pleci, după vizită, totul este gratuit !
Paul Getty Trust este cea mai bogată instituţie culturală şi filantropică
din lume, cu un capital de 4.2 miliarde de dolari în 2009.
Preiau restul din Wikipedia. Muzeul prezintă opere de artă clasică,
pictură europeană, desene, manuscrise, arte decorative şi fotografii, până în
sec. XX, în afară de fotografie. Biblioteca posedă cca 800 mii volume.
John Paul Getty (1892-1976), miliardar cu avere făcută prin
exploatarea petrolului, a creat
Getty Foundation, orientată
către artă.
In 1974 a fondat J. Paul
Getty Museum, reconstituire a
unei elegante vile romane din
Herculanum pe proprietatea sa
din Malibu, consacrat antichităţii.
La moarte sa, a lăsat fundaţiei o mare
parte a averii, ceea ce a permis construcţia şi
deplasarea muzeului către locul actual. La Malibu au rămas antichităţile
greceşti, romane şi etrusce, localul primind numele de Villa Getty.Nu am
reuşit să vizităm nici Villa Getty, nici Armand Hammer Museum,
proprietatea unui om de afaceri care a vândut în URSS, imediat dupa 1917,
mărfuri contra blănuri, caviar sau diverse opere de artă.

Francesco Guardi
Veneţia, Canal Grande

François Millet
Omul cu sapa
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Jean-Etienne Liotard
Maria Frederike van
Reede-Athlone la 6 ani
ani
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Auguste Renoir
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Promenada
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Paul Cézanne
Natură moartă cu mere

Rembrandt van Rijn
Bătrân îmbrăcat în
militar

Tiziano Vecellio
Magdalena penitentă

Claude Monet
Catedrala dimineaţa

Alma Tadema
Primăvara

Vincent van Gogh
Irişi
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Fine Arts Museums of San Francisco se compun din San Francisco
De Young Museum, în Golden Gate Park, şi din California Palace of the
Legion of Honor, în Lincoln Park. Noi, dintr-o neînţelegere şi din cauza unei
lipse totale de publicitate de orice fel, l-am văzut doar pe al doilea, şi asta
spre norocul nostru, pentru că era cel mai interesant, asta din mai multe
motive ….
Acum mai bine de un secol trăia prin acele locuri o familie amărîtă,
care se trăgea din mica nobilime franceză şi care avea o fată : Alma de
Bretteville.
Pe la 14 ani, fata a renunţat la şcoală ca s-o ajute pe maică-sa în
magazin, însă a continuat să citească, iar apoi a început să urmeze, seara,
cursurile unei şcoli de arte frumoase ; cum era înaltă, subţire, şi avea tot ce
trebuie şi acolo unde trebuie, i s-a propus să pozeze, bine înţeles, goală.
La puţin timp după, municipalitatea a trebuit să ridice o statuie în
centrul oraşului în memoria unui preşedinte asasinat şi să celebreze victoria
flotei americane contra celei spaniole. Un sculptor a prezentat un proiect
unde Alma apărea învăluită în voaluri
care acopereau neesenţialul şi lăsau
esenţialul la vedere, cu un trident într-o
mână şi o coroană într-alta.
Au existat în juriu oameni cărora
arta nu le spunea mare lucru, şi care nu
reuşeau să vadă legătura între fesele
Almei, frumoase, nimic de zis, moartea
preşedintelui şi victoria flotei !
Preşedintele juriului, Adolf Spreckels,
celibatar foarte bogat, a văzut însă asta imediat şi a decis : statuia se
găseşte şi azi în vârful unei coloane în Union Square !
Apoi, prin intermediul sculptorului, a cunoscut-o pe Alma care, dupa
şase ani de relaţii strânse, cu toate că avea jumătatea vârstei lui, l-a convins
că trebuie să se căsătorească cu ea. După asta, Alma, care era femme de
tête devine şi femme du monde, începe să primească lume, vizitează Parisul,
cumpără de la Rodin 13 statui pentru
cele 50 de camere ale noii lor case, etc,
etc.
In
1915
are
loc
Expoziţia
Internaţională de la San Francisco.
Alma vede pavilionul Franţei, copie la
8/10 a Palatului Legiunii de Onoare şi îl
convinge pe Adolf să construiască o
replică în care să amenajeze un muzeu
de artă iar acesta, înainte de începerea
lucrărilor, îl donează oraşului « pentru a-i cinsti pe morţi şi a-i servi pe cei în
viaţă » ; 3600 de californieni muriseră în război !Intr-un cadru superb, şi cu
soluţii tehnice de avangardă pentru vremea aceea, muzeu prezintă una din
cele mai frumoase colecţii de artă europeană din Statele Unite.
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In fondurile muzeale figurează opere din Evul Mediu şi până în zilele
noastre. Pot fi admirate tablouri de Rembrandt, Rubens, David, Monet, Dali,
Gauguin, Renoir, Manet, Matisse, Picasso, van Gogh. Ca sculpturi, colecţia
de bronzuri şi mulaje de Rodin este una din cele mai frumoase şi complete
din lume.

Rembrandt van Rijn
Joris de Caulerij

Jean François Raffaeli
Băutorii de absint

Claude Monet
Nuferi

Edouard Manet
Modista

Konstantin Makovsky
Impodobirea miresei

George Seurat

Turnul Eiffel
In plus, am avut norocul să vizităm muzeul în perioada în care era
organizată o splendidă expoziţie temporară Matisse.

Fata cu ochi albaştrii

Conversaţia
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Femeie în rochie roz

Figură decorativă pe
fond ornamental

Natură moartă după
« La Desserte » de
Jan Davidsz de Heem

Michael Stein

Femeie în halat violet

Femeie cântând la luth

Gertrude Stein

Interior roşu

Interior cu vinete
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O sărbătoare anuală tradiţională
a elevilor, profesorilor şi
absolvenţilor Liceului
„Matei Basarab”
Sursa: MECANICII’61, An 10, # 103, # 103, decembrie 2014 EE

Adrian POPA

An de an, în noiembrie, pe 16, când în calendarul ortodox este ziua
închinată Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, noi „mateiștii”, adică
absolvenți ai Liceului „Matei Basarab”, ne întâlnim în sala de festivități a
școlii (sală cu o frumoasă și distinsă arhitectură, care a găzduit și
spectacolele
Teatrului
Național,
după
prăbușirea
acestuia
la
bombardamentul din 1944), fiind primiți la intrarea dinspre cancelarie de
tinere și tineri frumoși, îmbrăcați de sărbătoare și care-ți zâmbesc, spunând
un „Bine ați venit ”, care pare cu atât mai cald cu cât cel întâmpinat este
mai înaintat în vârstă.
Anul acesta – am aflat telefonic de la doamna profesoară Viorica POPA
(fostă directoare a liceului peste zece ani, o perioadă record pentru istoria
instituției) – că data sărbătorii a fost adusă mai în față, adică pe 14
noiembrie, datorită faptului că, duminică 16, urmau să aibă loc alegerile
prezidențiale din România .
M-a amuzat o scenă de la sosirea mea la liceu. După ce am trecut prin
poarta larg deschisă, pe lângă aceeași cabină a portarului de pe vremea
anilor mei de liceu, după ce m-am urcat pe baza piedestalului statuii ca să-i
mângâi barba lui Matei Basarab și după ce am fost întâmpinat la ușa înaltă
de la intrare de o pereche superbă de liceeni (probabil din clasele terminale),
în dreptul cancelariei, pe coridor, am fost acostat de un bărbat în vârstă,
mai șugubăț, care era într-un grup de cinci-șase doamne și domni și care mi
s-a adresat: „Ia zi tinere, nu ești cumva promoția 1964?”. „Nu – îi răspund eu
– mă scuzați. Sunt promoția 1956!” „I-auzi Nene. Auziți măi fraților! Ăsta
adevărat veteran!” „O să vă arăt unu’ și mai și!” – mi-am zis eu în gând,
știind că urma să mă întâlnesc aici cu un absolvent promoția 1951, nelipsit
în ultimii ani de la manifestare, fostul ministru Ioan Avram, al cărui nume
este gravat pe placa de bronz cu personalități marcante care au învățat la
Liceul „Matei Basarab”.
În sala de festivități, aproape plină (inclusiv la balcon), atmosferă de
sărbătoare. Pe marele ecran de pe scenă, sunt proiectate portretele lui Matei
Basarab – domnitorul ctitor de numeroase biserici și mânăstiri, cel care a
instituționalizat limba română în Țara Românească și al lui Alexandru Ioan
Cuza - „fondatorul” (prin decretul de înființare) liceului, ambele sub titlul
impozant: „155 de ani de învățământ liceal la Matei Basarab”.
Totul s-a derulat după tipicul ultimilor ani.
Pentru început, cuvântul de deschidere al manifestării l-a avut
domnul director Teofil Vultur, care a transmis un călduros „Bun venit ”
tuturor celor prezenți, a salutat și mulțumit că sunt în sală oaspeții invitați,
reprezentând instituții de ordin ierarhic ale școlii. Dintre aceștia au luat
cuvântul în continuare: domnul Robert Negoiță – primarul sectorului 3 al
Capitalei (care a ținut să asigure conducerea liceului de sprijinul în
continuare al Primăriei, subliniind importanța capitală a actului de educație
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în viața națiunii) și domnul Albert Craiu – consilier la Ministerul
Învățământului (fost elev al Liceului „Matei Basarab”).
Directorul liceului i-a dat apoi cuvântul domnișoarei Raluca Pascu, pe
care a prezentat-o drept o „elevă eminentă” în clasa a XII-a. Micul său
discurs a cucerit auditoriul prin pledoaria și elogiul făcute, cu o metaforă
subtil aleasă („soldați ai timpului”) pentru generațiile „de acum” și „de
atunci”, unite prin dorința comună de a
clădi un „mai bine” prin
„cunoaștere”. Îl reproducem integral:
„Soldați ai timpului suntem cu toții, fiecare personificându-și lupta
numită viață. Dorința de schimbare aduce un numitor comun în acest
interminabil război cerebral. Dar cea mai îndrăzneață atitudine se regăsește în
anii tinereții, în anii de liceu.
Această instituție care, aparent, are un scop simplu, perceptibil, duce o
întreagă schimbare în spatele cortinelor trase. Liceul schimbă destine,
împlinește vieți. Conduce spre posibilitatea materializării visurilor și face ca
această schimbare să devină maleabilă, coase caractere și desființează idei.
Nu există nicio prăpastie între generații, pentru că schimbarea ne-o dorim noi
și cu siguranță și-o doreau și ei. Există, într-adevăr, diferențe,pentru că timpul
face schimbări.
Acești ani se amprentează puternic în memoriile și caracterele fiecăruia,
dar cel mai mult rămân în suflet. Pentru că „liceu” înseamnă „tinerețe”,
înseamnă posibilitatea de a face schimbarea. Acum, în această perioadă,
avem la dispoziție toate uneltele pentru a ne deschide frontierele cunoașterii,
pentru a câștiga acest război. Iar lupta o vom câștiga prin comprimarea
timpului ; nu vom reuși niciodată să comprimăm eternitatea în ceva măsurabil,
dar o vom câștiga atunci când vom învăța să nu mai regretăm trecerea
ireversibilă a timpului., când vom învăța să-l prețuim când nu va fi prea târziu.
Pentru că în final, cu toții rămânem doar niște soldați ai timpului.
Și ce este timpul, până la urmă? Timpul este o ireversibilitate infinită,
fără o definiție concretă, este legământul dintre „atunci” și „acum”. Pentru unii
este viața în sine, iar pentru alții este moarte. Este ceea ce moștenim și lăsăm
mai departe, este schimbare. Dar Doamne, cât de scurtă este infinitatea
timpului!
Cu toții suntem copii ai timpului: ne naștem din el, ne crește, ne
îmbătrânește, iar mai apoi tot el ne ucide. Timpul creează un „acum” prezent,
care în viitor va deveni trecutul de „atunci”. Dar tot el pune și o paralelă și ne
aduce pe toți într-un abisual univers particularizat de fiecare. Acest univers
comun, totuși diferit, poartă pecetea cuvintelor tăcute ce sunt spuse doar celor
ce știu să asculte. Așa suntem noi, „cei de acum” și la fel sunt și ei „cei de
atunci”. Nu există un trecut prezent, deci schimbarea nu o pot face ei,
schimbarea suntem noi, iar timpul trece în defavoarea noastră. Dorința
rămâne însă comună. Căci asta ne definește ca oameni, asta ne asigură
veridicitatea existenței.
Și ce rămâne în final? Doar amintirea noastră ca „soldați ai timpului”, ce
va fi ștearsă cândva de eternitatea post-mortem.
Și ce se întâmplă, de fapt, atunci când zâmbim? Ei bine, atunci când
zâmbim, trebuie să știm că viața tocmai ne-a sărutat pe frunte.”
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Spectacolul care a încheiat manifestarea jubiliară, dat de elevele și
elevii liceului, a fost în nota celor din ultimii ani. Mă întrebam – în timpul
vizionării acestuia – dacă unii dintre „artiștii” care au urcat pe scenă, nu am
putea să-i vedem la TV, la vreuna din emisiunile de lansare a tinerelor
talente, precum „Vocea României”, sau altele. Bravo lor !
Post-scriptum
De fiecare dată, adică în fiecare an, fiind prezent la această sărbătoare,
„a porților deschise” la Liceul „Matei Basarab” din Capitală, mi-am amintit de
colegii mei Mecanici ’61, care au făcut aici școala preuniversitară (în ordinea
catalogului nostru, al Promoției 1961): Ozi Ioil, Emil Hitzig, Nicu Suruceanu,
Mircea Zainea și regretații George Caragea (parțial mateist), Mihai Dinculescu,
Vasile Stein și Nini Papaianu (coleg de clasă în toți anii de liceu).
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Nicolae Grosu

Ionel Dănciuc

ROMÂNIA
SUB INVAZIA MÂRLĂNIEI
- o alertă sociologică-

Sursa: MECANICII’61, # 103, decembrie 2014 EE , O prezentare de Radu GRUIA

Editura ECOU TRANSILVAN SRL, 2014.
Lansare de carte la 21 noembrie 2014, h 15
la ROMEXPO, sala de evenimente la etajul 3.
„Cred că, așa cum Biserica a stabilit câte o
pericopă (fragment) evanghelică, de citit la
liturghia zilnică, tot astfel ar trebui - dacă
vrem să-i vindecăm pe români de relele
analizate de dr. Nicolae Grosu - să le citim
zilnic o “pericopă” din Tratatul de Sociologie.)
Am convingerea - pe care o exprim,
asumându-mi toate consecințele! - că ne aflăm
în fața operei celui mai mare sociolog român
de azi și de ieri. De-ar exita un Premiu Nobel
pentru sociologie, l-ar merita cu prisosință. »
Florin Constantiniu
istoric, membru al Academiei Române
Cu o asemenea prefaţare, autorului acestei
prezentări nu-i mai rămâne mare lucru de
adăugat; totuşi consider că este necesar să „mărturisesc” motivele care m-au
determinat să includ subiectul în apariţia curentă a revistei noastre, care nu
prea are mai nimic de-a face cu sociologia.
Dacă totuşi, vrem să găsim o contingenţă, ar fi una circumstanţială, şi anume
faptul că generaţia noastră a venit pe lume „sincron” cu WWII,
şi-a
„consumat”
viaţa activă, exact pe durata perioadei regimului socialist
/comunist instaurat în România în 1947, de către sovietici, (sub „auspiciile”
celor pe care părinţii noştri i-au aşteptat „să vină să ne scape” de sovietici,
până când au închis ochii întru Domnul) şi a ajuns la senectute în perioada
post-comunistă, nutrind speranţa că, totuşi, s-ar mai putea schimba câte ceva.
Poate cineva ar putea formula întrebarea: Ei şi ce dacă, care este legătura ?
Păi simplu : noi,( alături de multe sute de milioane de oameni),care am trăit
perioada respectivă, avem cu certitudine dreptul moral, sacru, de a cunoaşte
adevărul ştiinţific (sau măcar o parte din el) al nefastului experiment la scară
planetară care a fost, aşa zisul „comunism” . Măcar o parte !
În ceace mă priveşte, precizez că intenţia mea este, exclusiv, de a
cunoaşte părerea oamenilor de ştiinţă despre unele evenimente la care am
fost martor şi participant activ, la nivel personal şi colectiv, fără să-mi pot oferi
nici-un fel de motivaţie pertinentă. Nu doresc să formulez aprecieri, critici,
acuze, sau să intru în polemică cu nimeni.Vreau doar să aflu adevărul
timpului în care am trăit.
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Deoarece volumul materialului depăşeste copios motivaţia şi amplitudinea
acestei modeste publicaţii, voi apela la selecţionarea şi preluarea unor pasaje,
considerate ( de mine) revelatorii pe subiecte de interes. Rămâne, desigur, ca
eventualii amatori să-şi suplimenteze căutările procedând la lectura
integrală a cărţii.
Redăm în continuare pasaje din lucrare.
ROMÂNIA SUB INVAZIA MÂRLĂNIEI – O alertă sociologică –
Cap 3,pag. 27-29
„Astfel, se poate considera că, în momentul începerii comunizării, (19441947) societatea românească se găsea din punct devedere etno-genetic la un
stadiu căruia, metodologic, i se poate spune de pre-popor. Acest stadiu a
fost însă devastat în timpul comunismului. Regimul comunist – ca regim de
ocupaţie internă ce a distrus din interior începutul de credinţe, valori,
norme, tradiţii, moravuri, legi şi modele de comportament,provocând ceea ce
nici-o ocupaţie nu a reuşit, părăsirea masivă a ţării – este evident că
societatea românescă a trecut printr-o evidenţă istorică fără precedent, care
din punct de vedere al metodologiei epistemice a ipotezei rezultă că a fost
contraistorică.
În aceste condiţii, cele trei cupluri de consecinţe au avut următoarea
involuţie: dezbinarea şi, respectiv, duşmănia au degenerat în dezertare
naţională; slăbiciunea şi, respectiv, slugărnicia au degenerat în trădare de
neam; nemotivarea şi,respectiv, delăsarea şi haosul au degenerat în agitaţie
perversă şi în jaf organizat, rezultând că starea de pre-popor a fost distrusă
şi că, deci, societatea românescă a fost împinsă la stadiul anterior, de
populaţie.
Aşadar, societatea românească fiind caraterizată de dezbinare, specifică
stadiului de populaţie, nu de unitate, specifică stadiului de popor,
relaţiile sociale dintre români sunt – inclusiv la nivelul elitelor (autorităţi, manageri, medici, profesori, preoţi) sau în raport cu acestea – de
repulsie, de batjocură şi de jecmăneală, rezultând că viaţa românului
este tocmai din cauza românilor o necurmată suferinţă şi că deci, cei
mai înverşunaţi duşmani ai românului sunt chiar românii şi că cel mai
antiromânesc comportament îl manifestă românii înşişi.
(“Dacă ar exista un Premiu Nobel pentru sociologie, dr. Nicolae Grosu l-ar merita pentru acest alineat.” - Academician Florin Constantiniu, în ziarul
"Naţional" III, nr. 621 din 24 iunie 1999)
Şi, cum duşmănirea de sine, contrară instinctului de autoconservare, constituie absolutul patologiei, este cert că această monstruozitate etnogenetică a compromis în mod ireversibil, destinul naţional…..”
Cap 6,pag. 57-58
„ Conform spuselor academicianului Florin Constantiniu că „popoarele de oi
nasc conducători lupi”, fiind evident că slăbiciunea de personalitate a unui
popor este dată de slăbiciunea de personalitate a majorităţii, este cert că cu
cât decalajul de putere de personalitate dintre majoritate şi minoritatea tare
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(aristocraţia materială, financiară, managerială, medicală, judiciară,
birocratică, religioasă) este mai adânc, cu atât minorităţii tari i se stârneşte
pofta de a prădui, exact aşa cum fuga căprioarei stârneşte reacţia de prădător a lupului. În societatea românească prăduirea, transpunându-se în
corupţia pretinderii pe faţă a mitei, constrângerii contextuale de a da mită şi
practicii curente de a mitui, se manifestă atât de extins încât poate fi
considerată pandemie naţională. Şi, aşa cum prădătorii îşi pândesc prăzile
în locurile vitale din preajma surselor de apă, tot aşa procedează şi cei care,
controlând trecătorile obligatorii ale vieţii, pândesc necruţători momentele
scadente de trecere prin boală şi în moarte, aceştia fiind mai ales medicii
chirurgi şi preoţii ortodocşi.
În cazul omului însă, prăduirea degenerează în lăcomie. Şi, cum aceasta
este cauzată de incapacitatea psihicului de a-şi impune limite raţionale,
rezultă că lăcomia constituie o manifestare de dezechilibru psihic şi deci, un
sindrom de arieraţie, adică de imaturitate emoţională, de incapacitate
sufletească de raportare omenească la sine şi la oameni.Imaturitatea
emoţională îi împinge pe români ca, pe negândite, să fie gata în orice
moment, chiar şi pentru „avantaje” de 1% din preţ sau din tarif, să se
implice în tocmeli la negru, grăitoare în acest sens fiind şi seninătatea
tâmpă şi rânjetul complice cu care atunci când efectuează plăţi nu pretind
să li se elibereze documente fiscale, românii dovedindu-se imposibil de
convins că toate acestea secătuiesc şi prăbuşesc ţara şi deci, inclusiv pe ei.
Cap 6,pag. 65-67
„Interacţiunea socială depinzând de gradul de încredere existent în
societate, deci de capitalul social, este sigur că, cu cât raza de încredere este
mai mică, cu atât ea riscă să se restrângă doar la nivelul membrilor de
familie şi rudelor apropiate, ceea ce denotă că oamenii sunt nevoiţi ca şi în
societate să se sprijine şi să-i sprijine doar pe aceştia. Şi, cum aceste tipuri
de sprijinire constituie nepotism, adică o formă de corupţie, rezultă că, cu
cât capitalul social este mai redus, cu atât societatea este mai coruptă şi
deci, mai puţin aptă de funcţionare.
Din toate acestea reiese că importanţa interacţiunii sociale este atât de
mare, încât cei care pot interacţiona consistent,preponderent sub formă de
relaţii sistematice, aceştia făcând parte din categoriile favorizate, au
capacitatea de a se organiza inclusiv instituţional, la nivel de oligarhii,
preluând conducerea societăţii, în timp ce cei care interacţionează
inconsistent,preponderent sub formă de contacte haotice, aceştia făcând
parte din categoriile defavorizate, nu au capacitatea de se organiza şi rămân
astfel la nivel de mase amorfe, supunându-se stării de fapt.
Subînţelegându-se că realizarea funcţională a interacţiunii presupune un
nivel ridicat de maturitate socială este plauzibil că, din moment ce în timpul
comunismului, oamenii depinzând impersonal de stat, nu interpersonal de
ceilalţi, n-au mai fost condiţionaţi să interacţioneze şi deci s-au dezobişnuit
să o mai facă. Şi, cum interacţiunea pretinde individului inclusiv abilitatea
de a şti să-şi aprecieze şi să-şi respecte partenerii, adică de a se comporta
omeneşte cu ei, este cert că, pierzându-şi exerciţiul interacţiunii, oamenii
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şi-au pierdut abilitatea respectivă şi deci aptitudinea de a se comporta
omeneşte, alunecând astfel spre comportamente insensibile, arbitrare,
vulgare şi brutale, în esenţă inumane.
Din această cauză, românii nu au maturitatea de a se preţui şi de a se
respecta reciproc, ceea ce dovedeşte că ei nu au capacitatea de a întreţine
sistematic relaţii, ci doar de a suporta întâmplător contacte, care, tocmai că
nu au bază relaţională, sunt atât de inconsistente, haotice şi imprevizile,
încât în majoritatea cazurilor se constată a fi de iritabilitate şi ţâfnă, lene şi
rasoleală, nesimţire şi fudulie, calicie şi risipă, lăcomie şi hoţie, bârfă şi
intrigă, invidie şi ură, vulgaritate şi înjosire, misticism şi depravare, toate
acestea fiind printre cauzele pentru care tot mai mulţi români spun că
„avem o ţară frumoasă, dar ce păcat căeste locuită”.
Aşadar, din moment ce înşişi românii spun că ”ce păcat că ţara este
locuită”, locuită chiar de ei, nu de altă naţie, este incontestabil că astfel ei
recunosc ca nu merită să aibă vreo ţară, ca şi cum ar fi fost blestemaţi să fie
slugi chiar şi la ei acasă, adică să fie puşi la jug şi, mergând cocârjaţi, să li
se aplice la fiecare pas bice sau ciomege pe spinare.
De aceea, în societatea românească viaţa este mizerabilă, nu doar grea, ea
fiind în mod obiectiv grea în caz de războaie, crize economice mondiale,
calamităţi devastatoare şi pandemii, motiv pentru care se afirmă din ce în ce
mai des că cea mai gravă nenorocire pentru un om este aceea de a se fi
născut şi de a finevoit să trăiască într-o „ţară de …”. Şi, culmea culmilor,
unii dintre aceştia, în timp ce se plâng de mizeria morală, verbală,
comportamentală şi ambientală din societatea românească, se scobesc în
nas, scuipă sau aruncă gunoaie pe jos şi se exprimă repetitiv prin „băga-miaş ….”. Şi, apoi, cu năduf şi cu glas tare, îşi spun „d-aia nu merge nimic în
ţara asta”.
Prin prisma unei asemenea concluzii, locuitorii României, striviţi de starea
de fapt, privesc resemnaţi la gravele disfuncţii din societate (drumuri
distruse, şcoli dărăpănate, spitale mizerabile, servicii publice scârbavnice,
corupţie, vulgaritate, agresivitate, cerşetori, câini vagabonzi, gunoaie şi
absolut toate tipurile de nenorociri), considerând în mod fatal, ca şi cum ar
fi fost blestemaţi în neputinţă, că ”n-avem ce face, asta-i situaţia, din
moment ce trăim în România”.
Cap 12,pag.141-143
Apartenenţa rasial-etnică şi de gen se nuanţează permanent în funcţie şi de
vârstă. Aceasta, deoarece, ca orice fiinţă, omul cunoaşte două stadii de
vârstă: copilăria şi maturitatea. Prin existenţa sa culturală însă, el şi-a creat
condiţiile conceptuale, materiale şi organizatorice să trăiască peste limitele
până la care ar fi vieţuit în mod natural. Dar, condiţiile culturale care au
prelungit viaţa au impus totodată anumite exigenţe de efort fizic şi psihic,
cărora tocmai cei care au beneficiat de prelungirea vieţii n-au mai putut să
le facă faţă, fiind consideraţi, în raport cu acestea, ca neputincioşi, ca
bătrâni. Astfel, în existenţa umană a apărut un nou stadiu,acela de
bătrâneţe.
Condiţiile culturale au impus exigenţe similare şi de pregătire, motiv pentru
care individul, deşi maturizat din punct de vedere fizic şi psihic, dar încă
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nepregătit pentru viaţa socială, nu este recunoscut ca adult, ci ca preadult,
ca adolescent. Astfel, în existenţa umană a apărut stadiul de adolescenţă.
În timp, constatările practice şi dovezile ştiinţifice au dus la concluzia de tip
statistic că oamenii sunt apţi de muncă până la o anumită vârstă,
stabilindu-se astfel în mod formal o vârstă de retragere din activitate, de 6567 de ani, ca vârstă de bătrâneţe. În acelaşi mod s-a stabilit că oamenii
devin apţi de muncă la o anumită vârstă, până la care, deşi între timp
maturizaţi fizic şi psihic, sunt însă întreţinuţi şi pregătiţi defamilie şi
societate, stabilindu-se în mod formal o vârstă de intrare în activitate, de
18-20 de ani, ca vârstă de maturitate.
Cele două noi stadii de vârstă au impus atât redimensionarea, cât şi
reinterpretarea celorlalte două. Astfel, vârsta de 18 ani, în epoca
postindustrială, când majoritatea indivizilor sunt în şcoli, constituie o vârstă
de adolescent, iar în epoca preindustrială, când majoritatea indivizilor, mai
ales femeile, aveau unul sau mai mulţi copii, constituia o vârstă de adult.
Similar, vârsta de 30 de ani, în epoca postindustrială, când majoritatea
indivizilor abia se lansează în profesie, constituie o vârstă de tânăr, iar în
epoca preindustrială, când majoritatea indivizilor, mai ales femeile, aveau
nepoţi, constituia o vârstă de adult vârstnic.
Fiecare vârstă având un anumit potenţial – copiii de a învăţa, adulţii de a
munci şi procrea, iar bătrânii de a sfătui şi ajuta – rezultă că faţă de fiecare
vârstă societatea emite anumite cerinţe care îi determină pe indivizii
vârstelor respective să joace anumite roluri – de elevi pentru copii şi
adolescenţi; de studenţi sau salariaţi pentru tineri; de salariaţi, familişti şi
părinţi pentru adulţi şi de pensionari şi, eventual, de bunici şi de văduvi
pentru bătrâni.
În acest fel, vârstele biologice au dobândit semnificaţii sociale şi au devenit
vârste sociale. Ele constituie, conform sociologului american James W.
Vander Zanden, un fel de„ceas social” care stabileşte şi anunţă momentele
optime pentru realizarea etapelor şi a obiectivelor fundamentale ale vieţii,
precum şcoala, munca, căsătoria, procrearea, retragerea, pregătirea pentru
moarte, faţă de care oamenii se raportează ca la un sistem de referinţă şi îşi
dau seama dacă ceea ce fac este „la timp” sau „prea devreme” sau „prea
târziu” pentru vârsta lor. Devine astfel convingătoare aprecierea autorului
amintit că „vârsta constituie o dimensiune critică, prin care noi înşine ne
stabilim poziţia şi, la rândul lor, ceilalţi ne stabilesc poziţia în cadrul
societăţii”. În acest fel, indivizii îşi ordonează şi reglează viaţa şi, respectiv,se
creează premisele ordonării şi reglării sociale. Reiese, în consens cu
sociologii americani Elaine Cumming şi William Henry, că fiecare individ are
un moment de angajare socială, prin care el se oferă şi se implică, iar
societatea îl acceptă şi îl integrează şi, respectiv, un moment de
dezangajare, prin care el renunţă şi se retrage, iar societatea îl înlătură şi îl
izolează.
Şi, cum, pe măsură ce înaintează în vârstă omul constată, încă din
vremurile biblice, că „nimic nu este nou sub soare”, el se simte atât de
saturat de cele lumeşti – în esenţă, de ceea ce îi oferă societatea – încât, deşi
încă viguros fizic, dar fără suport psihic, nu se mai implică, ceea ce
înseamnă că dezangajarea şi, respectiv, căderea spre ramolire şi moarte
sunt, în primă instanţă, determinate social.
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Din practica fiecărui stadiu de vârstă rezultă norme specifice stadiului
respectiv, care stabilesc atât aşteptările societăţii privind modul în care
individul trebuie să se comporte faţă de ea, cât şi aşteptările individului
privind modul în care societatea trebuie să se comporte faţă de el.
Normele specifice fiecărui stadiu sunt însuşite, prin socializare, încă din
stadiile anterioare şi se consolidează, prin practicare, în partea iniţială a
stadiului respectiv.
cap 12,pag.147-148
Discriminarea de vârstă este aţâţată inclusiv de discrepanţa de aparenţă
dintre generaţii, sesizabilă mai ales între părinţi şi copii, în special între
mame şi fiice, în sensul că, atunci când sunt mici, copiii constituie copiile
fragede ale părinţilor, iar când ajung mari, părinţii constituie copiile
caricaturale ale acestora, fiind aproape de necrezut că părinţii au arătat
cândva precum copiii sau că aceştia vor arăta cândva precum părinţii.
Discriminându-i deci pe adulţi şi pe bătrâni, tinerii, ei înşişi abia ieşiţi din
stadiul copilăriei, au faţă de copii, pentru a se convinge că au depăşit acest
stadiu, o atitudine de dispreţ, tratându-i ca „puşti” şi ca „mucoşi”, fiind
sigur că, cu cât cei care discriminează sunt mai tineri şi discriminanţi, cu
atât, prin exemplul pe care îl dau generaţiilor mai mici, vor fi la rândul lor
mai devreme şi mai intens discriminaţi, motiv pentru care şansa de a nu fi
discriminat din criterii de vârstă presupune neşansa de a muri cât mai de
tânăr.
Aşadar, prin discriminarea de vârstă, bătrânii fiind discriminaţi de către
viitorii posibili bătrâni, este evident că, prin acest tip de discriminare, tinerii
îşi discriminează de fapt propriul viitor, reieşind că discriminarea de vârstă
constituie o modalitate anticipată de autodiscriminare şi deci, o manifestare
aberantă de negare de sine.
Şi, din moment ce la tinereţe omul este dominat din interior de hormoni şi
impulsii, iar din exterior de stimuli şi tentaţii, în timp ce la bătrâneţe, din
interior de dureri şi neputinţe, iar din exterior de respingeri şi umilinţe, este
verosimil că atunci când este în putere, omul, considerând moral cam tot ce
poate, riscă să cadă în imoralitate, iar când nu mai este în putere,
considerând imoral cam tot ce nu poate, riscă să cadă în moralism,
subînţelegându-se că omul are prin sine o existenţă duală, ceea ce de-a
lungul timpului îl face contradictoriu cu sine, iar la nivelul aceluiaşi timp,
contradictoriu cu celelalte generaţii şi, deci, aflat permanent în dificultate
atât să vieţuiască, cât şi să convieţuiască.
( va urma)
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Opinii

transmise de cititori, referitor la apariţia şi
tematica editorială a revistei MECANICII’61
Sursa: MECANICII’61, Anul 10, # 103, decembrie 2014 EE
NR au trecut două luni de la lansarea dezbaterii noastre despre epuizarea (sau nu)
unui subiect tematic având aceaşi „vârstă” cu revista !
În apariţia precedentă -101- redacţia a lansat un apel tuturor cititorilor şi....deţinători
de jure şi de facto ai publicaţiei, adresându-le rugămintea să-şi transmită opinia
referitor la acest subiect, în scopul creşterii interesului şi atractivităţii „foii de suflet”
care le aparţine. Se pare că apelul lansat nu s-a soldat cu reacţia scontată, cel puţin
d.p.d.v. al numărului de repondenţi; în total trei: Riri Pop, Corina Firuţă şi Sergiu
Lipcan ! ( opinie prezentată mai jos )
Dacă acceptăm numărul „alegătorilor”, înscrişi pe liste la nivelul 30 de persoane,
rezultatele„scrutinului” sunt:
Voturi pentru : 3. Voturi contra : 1, Nedecişi : 26!
Conform criteriului de apartenenţă al publicaţiei, deţinătorul acesteia, Asociaţia
Promoţia’61 Mecanică, reprezentată prin Consiliul de Conducere, este forul îndrituit
să analizeze rezultatele investigaţiei şi să elaboreze decizia în consecinţă.

2014-11-24 11:26 GMT+02:00 Sergiu Valentin Lipcan
<s.v.lipcan@gmail.com>:
Hallo fratilor.
Am reusit acum sa citesc ultimele editii ale revistei noastre. Din cauza ca
am alta adresa de email Radu nu a putut sa-mi trimeata ultimele editii asa
ca trebuit sa le incarc direct din archiva noastra din internet. Vreau sa va
declar ca revista are un nivel ridicat si este o placere sa o citesc. Mi-a placut
chestiunea cu resonanta Schumann, contributiile familiei Vanca si
descrierile de muzee sau excursii scrise de Suru. Stimatul domn Mirel este
un multitalent. Poate sa scrie foarte interesant si sculpturile in lemn au fost
fost foarte reusite. Astfel de sculpturi am vazut la Vancouver, la muzeele
indienilor din regiune. Eu cred ca sefa lui Mirel cunoaste opera romana pe
dinafara. Eu nu pot participa la aceste actiuni acuma pentru ca sunt ocupat
sa scriu o carte in limba germana. Am scris toate cele trei capitole si acum
oncerc sa fac corecturile si sa pregatesc prezentarea ca s-o pot trimite la o
editura. Primul capitol este traducerea in germana a descrierii vietii mele in
Romania, care a aparut in cartea noastra in 2006, capitolul doi este o
prezentare critica a societatii germana actuale unde am facut guvernul
german ca pe o albie de porci si al treilea capitol prezinta marele desavantaje
a sistemului actual financiar bazat pe dobanda dobanzilor. Cind o sa apara
cartea nu pot sa va spun. Eu va rog sa continuati cu contributiile voastre
mai departe si va urez succes.
Cu stima
Sergiulica Lipcan
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Bancuri......
Adunate de pe internet
de Alex Blaga
►Azi mi-am facut C.V.-ul. L-am scris, l-am redactat, apoi m-a busit plansul.
De ce..?E pacat sa trimiti un asemenea om la munca..
►Fericiţi cei ce nu fumează şi nu beau alcool, că aceia vor muri sănătosi!
►Descoperire ştiinţifică: Românii bolnavi se trag din români sănătoşi care
au mers la un control medical
►Am citit că statul mult pe scaun scurtează viaţa, aşa că stau întins.
►Cât ar fi de perfecte, computerele nu vor putea niciodată înlocui prostia
umană.
►Am un corp de zeu. Ca al lui Buddha.
►Bursa fortei de munca: Studio de filme porno angajeaza impotent pentru
rolul eroului negativ.
►Un sofer ardelean a fost prins de radar cu 224 km/h pe autostrada
Transilvania. S-a mai dus un mit. Urmeaza stirea ca in Moldova nu se mai
bea alcool.
►Românii de la sate cer noi alegeri, pentru că li s-au terminat uleiul şi
făina.
►Din propria experienţă: dacă vreodată, vedeţi cum de pe pervaz cade un
cactus, lăsaţi-l să cadă
►Daca stii meserie, oricand poti deveni amantul ideal. Cele mai cautate
sunt de instalator, postas, electrician, zugrav, instructor auto..
►Putin a declarat că de fapt trupele ruseşti n-au vrut să invadeze Ucraina,
dar foloseau Google Maps.
►Intr-un bar pentru homosexuali in New York, Gary vrea sa mearga la
toaleta. In toaleta erau trei cabine, toate cu usile inchise. Bate la prima.
- Ocupat! Bate la a doua.- Ocupat! Bate la a treia.- Intra!
►Un scafandru aflat la mare adâncime primeşte un mesaj de pe vapor:
Vino urgent sus! De ce? întreabă scafandrul. Ne scufundăm!
►Căsătoreşte-te cu mine. Vei trăi ca în Rai! Goală şi desculţă
►Chelner, vreau să comand un muşchi de viţel în sînge. Să fie foarte
proaspăt in partea de la mijloc şi să nu aibă nici un fel de grăsime.
N-aţi precizat ce grupă sangvină preferaţi.
►A arunca mucurile de tigara pe geam este o dovada de proasta educatie.
Acestea pot nimeri in oamenii nevinovati care urineaza sub fereastra.
►Cu ce se ocupa barbata-tu, Leano?- E sticlar!
Aha...Dar inca se mai practica meseria asta in zilele noastre?
Ei as, cum sa nu?! La noi in sat, cel putin, e cea mai la moda. Oriunde
mergi, dai mereu peste unu' cu sticla'n mana!
I►n autocar un pasager isi scoate piciorul din pantof, spunand:
Mi-a amortit piciorul...Alt pasager: Dupa cum miroase, e mort demult...
►Un reporter, pe strada: Buna ziua! Cred ca stiati deja, astazi este ziua
domnului presedinte. Vreiti sa ii urati ceva? Pai... da: La multi ani! Cu
executare
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