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Marţi...
.

Sursa: MECANICII’61, An 11, #104, ianuarie 2015 EE

…..30 decembrie
RRaduGRUIA

Radu GRUIA

2014 – 02 ianuarie 2015, la ....H.
Philoxenia, Eforie Nord, cunoscuta locaţie pentru
revelioane a Mecanicilor, dacă Astrele evoluează
conjunctural favorabil şi determină decizia Bossului
adică a Preşedintelui Asociaţiei noastre, domnul
Constantin (Calypso) Dumitru.
Ei bine, anul acesta respectivele Corpuri Cereşti au
fost de conivenţă şi, drept urmare, s-a dat consemnul de prezenţă, mandatorie, pentru data de 30
decembrie, pe seară, în locaţia mai sus menţionată. Atenţie : acţiunea reclamă concentrare şi
perspicacitate, deoarece mai există vreo 4-5 hoteluri
cu acelaşi nume, dar evident, total lipsite de vreo
semnificaţie pentru noi; dacă însă cineva nu este
atent sau bine informat, poate s-ajungă, Doame
fereşte prin.....Creta sau Peloponez ! Dar nu s-a
întâmplat aşa ceva, astfel că, pe 30 decembrie la
ora 18.00 ne-am „văzut”, bine merçi, majoritatea,
instalaţi în „blok-starturi”, la o ciorbă de peşte, in
lobby-ul Philoxeniei din Bvd. Ovidiu-Eforie Nord !
Dar totuşi, n-a fost chiar atât de simplu....Bătrânul
Will a zis el ceva, cu mulţi-mulţi ani în urmă: „ All's
Well That Ends Well” şi a zis-o bine-rău!
Păi simplu şi uşor poate fi să pleci iarna, după 3-4
zile de vreme mizerabilă cu viscol şi temperaturi
scăzute, zeci de drumuri închise, inclusiv auto-

strada A2, (deschisă pe 30 decembrie la 7.20), cu
maşina (sau chiar cu trenul) la o distanţă de 230240 Km ? Fără doar şi poate există un factor
emoţional care complică implicarea individului –
avînd calificare de “amator” – în asemenea circumstanţe….Dar…”Totul este bine când se termină cu
bine”. Aleluia, săru-mâna Doamne !
And now, let’s show starts !
Ca de obicei totul s-a derulat pe clişeul standard,
plăcut, confortabil, buffet suedez, atmosferă intimă,
cumpărături la un low-cost, dans, pluguşor, discurs
pe ocazie, bancuri şi ……mult aşteptata şi nepreţuita lipsă de griji sau, dacă vreţi, a ăluia, cum îi
zice ? A da, a stress-ului !
Au fost :
Adelina şi Stănel BONE, Coca şi Nelu
DUMITRU, Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU, Gabi
şi Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA, Lucia
şi Ionel STĂNESCU, Maria APOSTOLESCU şi Radu
STOIAN, Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, Ani şi Mirel
VANCA



Familia Alexandru BLAGA, Familia Vasile
BOGDAN (Sr şi Jr), Familia Ştefan DUMITRU,
Familia Dan MATEESCU, Familia Ion MATEI

Coordonare : Viorica MAVRODIN
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Imagini surprinse de Nae Enescu, Mirel Vanca, Radu Gruia

Am fost 6+2 Mecanici’61. Invizibilii: 1 eu, şi 2 Nae !

Gazdele noastre : fam. Dumitru şi Viorica Mavrodin
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Dnele:

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ

Ana Vanca,

Coca Dumitru

Florina Blaga,

Anda Ştefănescu

Lucia Stănescu,

Cum ziceam, bufetul suedez !

Gabi Gheorghe
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Familia Artemiu Vanca
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Familia Alexandru Blaga
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Nae Al - (Nostru) Enescu

Familia Ion Matei

Adelina Bone.
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Dans...de voie !
Familia Vasile Bogdan
Familia Vasile Bogdan
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Guess who ?
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Doamna de la Philoxenia !
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Mihaela, Nae şi... Mihaela !
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Şi....DESTINATARII !
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Pluguşorul şi....Colindătorii !

Pluguşorul şi....Colindătorii !
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Adelina
Bone.
Foaie de
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Discurs eveniment:
”Asociaţia a devenit legendară.....”

Dans. Dans. Dans !
Personalizat !
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OK ? Aşa s-ar părea !
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Moment fast, cu perspectivă !
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Domnişoara Flo şi Ştefăneştii !
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Familia Dan Mateescu
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OfOf
course
no comment
!
course,
no comment
!
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Moment rarisim : pauză !?!

Jorj în vizită „protocolară” la Bonei.
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Familia Vasile Gheorghe

23

MECANICII ’61 POLIBUC An 11, # 104, ianuarie 2015 EE

Paris 1900
și

Muzeele din Praga
Sursa : MECANICII’61, An 11, # 104, ianuarie 2015 EE

Nicu SURUCEANU

Petit Palais – Paris 1900, la ville spectacle. Anul 1900
este anul Expoziţiei Universale, când oraşul s-a autoproclamat « Capitala lumii ». De atunci însă, multe s-au
schimbat.
Parcurgând expoziţia şi conştientizând faptul că multe
construcţii civile, ca Grand şi Petit Palais sau Gare d’Orsay,
azi sedii de muzee, construcţii industriale ce stârnesc
admiraţia, ca podul Alexandru III, Gare des Invalides,
metroul, restaurantul Le Train bleu, au fost construite sau
amenajate special pentru expoziţie, nu te poţi abţine să nu le compari cu
structurile pavilioanelor expoziţiilor de astăzi, montate şi demontate în câteva
zile. Şi să regreţi şi dărâmarea altor pavilioane, poate tot atât de impozante.
In 1900, Franţa are o economie înfloritoare şi atrage tot ceea ce este
avansat în lume ca intelectuali şi artişti. La rândul ei, La Belle Epoque, cu Le
style de vie à la française : industria luxului, gastronomia, distracţiile şi lumea
plăcerilor de orice fel îi atrag pe cei care pot să şi le ofere.

Camille Piton
Esplanade des Invalides, văzută de pe podul Alexandre III
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Expoziţia organizată la Petit Palais prezintă unele pavilioane, precum şi
alte faţete ale Parisului de atunci : Art nouveau, moda, artele frumoase, cele ale
spectacolului şi ale nopţii.

Poarta monumentală de intrare în
expoziţie, aflată atunci în Place Concorde

Alfons Mucha
Natura

Jean Béraud
Pariziană,
Place Concorde

Cheiul Senei « Rue des Nations »

René-Jules Lalique
Pieptene « Capucines »

Restaurantul « Le Train Bleu », încă în activitate,
în Gare de Lyon. Menu dégustation – 102 € şi
unele păreri negative !

Mucha
Lorenzaccio

Edgar
Chahine
Midineta
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Henri Gervex
O seară la Pré-Catelan

Leon l’Hermitte
Halele

René-François Xavier Pinet
Balconul

Henri Gervex
O seară de grand-prix la Pavillon d’Ermenonville

Henri de Toulouse-Lautrec
Marcelle Lauder dansând la
Chilpéric boleroul

Joseph-Marius Avy
Repetiţie pentru bal
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Muzeele din Praga. In călătoriile anuale Franţa-România ocolisem de
patru ani Cehia din cauza stării proaste a autostrăzii Brno-Praga şi a timpului
şi banilor pierduţi pentru cumpărarea vignetei indispensabile parcurgerii celor
50 km de autostradă slovacă.
Am ales totuşi acest traseu, pentru că în 2010, anul Mucha, am ratat
Epopeea slavă, o monumentală suită de mari panouri, în curs de mutare de la
Moravsky Krumlov la Praga. Anul acesta internetul m-a ajutat s-o găsesc.
Cu aceeaşi ocazie, am luat contact cu o născocire, cred, a ministerului ceh
al turismului. Am dorit să vizităm castelele din jurul Pragăi. Pe lângă că sunt
cam goale-goluţe, în comparaţie cu ce am văzut în alte părţi, fiecare este
împărţit în tranşe, vizitabile la diverse ore, în compania unui ghid, aşa că vizita
completă îţi poate lua chiar şi două zile. Ori, pentru cineva care ştie la ce să se
uite, chiar vizita castelului Karlstejn nu-ţi ia mai mult de două ore. In plus, au
introdus sistematic şi limba rusă, eliminând altele, probabil îşi amintesc cu
nostalgie vizita prietenească pe care le-au făcut-o în ’68.
Am revăzut Praga cu aceeaşi plăcere pe care o resimt la fiecare vizită. Imi
place cum istoria te trage de mânecă la fiecare colţ de stradă, lumea bună pe
care în general o întâlneşti pe stradă, felul reţinut de a fi al cehilor, faptul că
nu vezi cartiere de magherniţe nici la periferie. Nu vezi răsărite cartiere întregi
de vile ca la noi, ei nu au avut nevoie, le aveau deja. Ce m-a impresionat acum
a fost efortul de a moderniza reţeaua stradală la periferie : totul este în
refacere, străzi, autostrăzi, poduri, GPS-ul era înnebunit că nu mai găsea
drumul către hotelul până la care mai avea 200 m, noi aşişderea.
In cele trei zile am apucat să vizităm Galeria de pictură din Hradčany, o
expoziţie temporară a barocului ceh la palatul Sternberg şi Colecţia artei
moderne şi contemporane cehe, cu panourile lui Alfons Mucha. Dacă pentru
Galerie am reuşit să găsesc un pliant foarte vag, pentru expoziţie – nimic,
pentru Colecţie – surpriză, un mic album cu 100 de reproduceri şi date asupra
operelor şi artiştilor, şi încă în franceză !
Intendenţa, cum numea generalul de Gaulle serviciile care se ocupă cu
astfel de mărunţişuri, nu a priceput încă în ţările în care vizitatorul unui
muzeu nu este considerat în acelaşi timp şi client, că există client şi client. Nu
oricine cumpără un album de 300 de pagini, care costă 150 € şi are 3 kg, ca să
se plimbe o zi întreagă cu el în mână prin oraş şi să nu-i găsească loc într-un
geamantan deja burduşit. In Franţa, eu găsesc la muzeu un numar al unei
reviste specializate dedicat evenimentului la un preţ sub 10 €, care mă pune
suficient la curent, ca să ştiu apoi unde să caut altceva ce m-ar interesa.
Restul e pentru specialişti, colecţionari sau biblioteci.
Veletržni Palace, local imens, fără nici o personalitate, găzduieşte în cele
nouă niveluri ale sale Colecţia artei moderne şi
contemporane cehe, adică sec. XIX şi XX, plus alte
expoziţii temporare şi servicii al căror rost nu mi-am
bătut capul să-l aflu. Nu mă aşteptam la un muzeu
de o asemenea amploare şi calitate. Epopeii slave,
opera majoră a lui Mucha,i
s-a atribuit o sală
întreagă. De inspiraţie naţionalistă, cele 20 de pânze

27

MECANICII ’61 POLIBUC An 11, # 104, ianuarie 2015 EE

de până la 8x6 m povestesc cronologic, din sec. III până în sec. XX, istoria
slavilor prin zece evenimente reprezentative. A fost prezentată pentru prima
oară la Praga în 1928, cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de la înfiinţarea
Cehoslovaciei.

Incoronarea ţarului serb Stefan Dušan
ca împărat al Romei orientale

Iniţierea liturghiei slave

Predica lui Jan Hus în capela din Bethleem

Sărbătorirea lui Svantovit la Rujana

Nu cunoşteam dintre toţi pictorii cehi decât pe Mucha şi pe Kupka, aşa că
tot restul a fost nou. Următoarele tablouri sunt de Kupka, nu-mi cereţi să
traduc titlurile din cehă
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Cu prilejul vizitei am aflat despre cubismul cehoslovac că a fost foarte
activ pe la mijlocul anilor 1920, fiind ifluenţat de o comunitate naţională
implantată la Paris încă de pe vremea epocii Belle Epoque. Vă plac sau nu vă
plac, e treaba fiecăruia !
Reprezentanţii mai importanţi ai acestui curent au fost Josef Čapek, Emil
Filla, Antonin Prochazka, Bohumir Matai, František Janoušek.

Antonin Prochazka

Josef Čapek

Bohumir Matai

…..
Emil Filla
František Janoušek
In secţia de pictură clasică am facut cunoştinţă cu tablourile pictorului
baroc Petr Brandl (1668-1739), excelent portretist, celebru în ţara sa, practic
necunoscut afară

Sf. Pavel

Autoportret

Sf. Simion cu Iisus copil
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Pluguorul
Schimbării
Sursa: MECANICII’61, An 11, # 104, ianuarie 2015 EE
Aho, aho, dragi invitaţi
Staţi pe loc şi ascultaţi
Dacă vreţi ca să aflaţi
Românilor ce li s-a
întâmplat
În anul ăsta, după ce-au
votat.
N-au găsit din neamul lor
Un preşedinte, pe gustul
Mirel VANCA
tuturor,
Şi atunci au ales, cu
nesaţ,
Pe unul care este neamţ,
Venit nu de peste hotar,
Ci din Sibiu, unde a fost
primar.
Aveţi răbdare, invitaţi,
Şi continuaţi să mă
ascultaţi!
Ia mai mânaţi măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi!
Hăi! Hăi! Hăi!
Abia la cârmă instalat,
Noul preşedinte s-a apucat
Să ne impună cum să fim,
Cum să ne purtăm şi să
trăim,
Şi a venit cu reguli
scandaloase
Neobişnuite pe meleagurile
noastre!
Ne-a impus cu străşnicie,
bunăoară,
Să nu mai scuipăm pe
stradă
Şi i-a cerut, fiecărui
trecător
Să treacă strada pe la
semafor!
E de-a dreptul revoltător!
Şi, dacă aţi mai pomenit
aşa prostie:
Să n-aruncăm pe jos, nici
o hârtie

Sau să nu circulăm cu
tramvaiul pe scară,
Să nu ne urcăm în el,
până lumea nu coboară.
- Ce, ar vrea să rămânem
pe jos?
S-a scandalizat un bărbos.
Nu vă impacientaţi,
invitaţi!
Vedeţi-vă de cei cârnaţi!
Ia mai mânaţi măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi”
Hăi! Hăi! Hăi!
Mie teamă că în acest
pluguşor nu încap
Toate câte i-au trăsnit lui
prin cap.
A mai zis că nu este
permis
Să-ţi parchezi maşina
unde-i interzis,
Pe trecere de pietoni, pe
trotuar,
La uşa unui garaj sau cea
a unui bar.
Ne ameninţă că ni le
ridică pe sus
Dacă semnalizările de
avarie le-am pus,
Şi maşina nu este defectă,
Ci e într-o stare perfectă.
Ne interzice şi să
claxonăm
Că , chipurile, îl enervăm!
Ne interzice şi să dăm pe
furiş
La poliţai sau la judecător
bacşiş.
- Dar ce, îi dăm din banii
lui?
A întrebat nenea Furdui.
Nu vă speriaţi, invitaţi,
Beţi înainte şi mâncaţi!

Mirel VANCA
Ia mai mânaţi măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi
Hăi! Hăi! Hăi!
Omul acesta n-are inimă,
Se bagă şi-n viaţa noastră
intimă!
Zice că la bloc nu este
voie
Să baţi un cui când ai
nevoie
Sau pe nevastă să îţi verşi
veninul
Dacă nu ţi-ai anunţat
vecinul.
N-ai voie să arunci pe
geam
O sticlă goală sau un
borcan.
- Dacă nu-i convine, dacăl deranjează,
De ce nu ni le colectează ?
A zis una, ce părea mai
brează.
Zice şi să nu deschidem
uşa la intrare
Ca să aerisim când facem
de mâncare.
Dacă-i neamţ, se vede că
n-are habar
Ce fain îi mirosul de
mititei la grătar.
Nu mai plângeţí invitaţi,
Nu înjuraţi, nu blestemaţi!
Ia mai mânaţi măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi!
Hăi! Hăi! Hăi!
Ceea ce este şi mai grav,
Este că năstruşnicul
primar
Îl va lipsi pe acest popor
De circul de la televizor!
N-are de gând să apară pe
sticlă
Ca să-l înjure pe premier
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Şi să îşi bată joc de el
Sau să anunţe funcţionarii
Că le-a tăiat din salarii.
N-o să mai apară nici pre
cum cucul înţelept,
În fiecare zi, la şase şi-un
sfert!
Nu vreau eu să fac pe
deşteptu’,
Dar, o să ne fie dor de
Băsescu!
Nu vă descurajaţi, invitaţi!
Puteţi şi aici şi vă distraţi.
Ia mai mânaţi măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi!
Hăi! Hăi! Hăi!
Ştiţi ce-a mai zis tiranul?
Că, începând de la anul,
Fiecare român, în parte,
Va trebui să citească
Cel puţin o carte,
Să meargă la câte un
concert,
Să scrie câte un sonet,
Să facă parte dintr-un cor,
Să danseze într-un picior,
Să cânte la un instrument
Şi să vorbească fluent
Cel târziu până la vară,
O limbă de circulaţie
internaţională!
Bucuraţi-vă invitaţi!
O să deveniţi mai învăţaţi.
Ia mai mânaţi măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi!
Hăi! Hăi! Hăi!
Nu i-a uitat nici pe cei
mari,
Pe miniştri, deputaţi şi
primari.
Le-a zis că dacă mai iau
şpagă,
Pe gaura aceea de la spate
le-o bagă.
Şi că dacă mai trec de la
un partid la altul,
Dacă o să mai umble cu
blatul,
Dacă ne mai mint
vreodată,

Dacă nu ne dau leafa
toată,
Dacă o să ne mai îmbete
cu apă
O să-i tragă-n ţeapă.
Staţi pe loc, dragi invitaţi!
Nu vă agitaţi, nu vă
alarmaţi!
Pregătiţi-vă să răbdaţi.
Să nu fugiţi cumva din
ţară,
Că ne faceţi de ocară!
Zău, s-ar putea întâmpla
Să fie mai bine aşa,
Iar când ne vom întâlni, la
anul,
Să ne mândrim cu
primarul.
Prin urmare, haideţi lui
să-i urăm
Voia-i să se împlinească.
Şi în ce vrea să facă să şi
reuşească.
Iar nouă, să fim sănătoşi
Şi să îl urmăm voioşi.

La anul şi la mulţi ani!
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Nicolae Grosu

Ionel Dănciuc

ROMÂNIA
SUB INVAZIA MÂRLĂNIEI
- o alertă sociologică-

Sursa: MECANICII’61, An 11, # 104, ianuarie 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 de 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, asumândumi 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” binevoitoare ale celor pe
care părinţii noştri i-au aşteptat degeaba, 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
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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.
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. Lectură plăcută, instructivă şi.... interesantă, stimaţi cititori !
Redăm în continuare pasaje din lucrare.
ROMÂNIA SUB INVAZIA MÂRLĂNIEI – O alertă sociologică –
Cap. 12 Golgota vârstelor, pag.149 -153
„Dar, cum imoralitatea forţează limitele normelor, iar moralismul încearcă fortificarea lor, este cert că jocul antinomic dintre forţare şi fortificare provoacă
atât riscul de schimbare disfuncţională a normelor, cât şi de stagnare nefuncţională a acestora, din cele două extreme decurgând, ca medie funcţională,
dinamica sistemului normativ şi, prin aceasta, dinamica societăţii.
În cazul tinerilor, deşi ritmul de viaţă este alert, din moment ce însă, spre
exemplu, un an reprezintă 5% din viaţa unui tânăr de 20 de ani, este clar că,
în acest caz, dimensiunea relativă a unităţii de timp este mare şi că deci timpul
se scurge lent, „ca şi cum ar sta pe loc”, motiv pentru care tinerii sunt aproape
permanent chinuiţi de plictiseală. În cazul vârstnicilor, deşi ritmul de viaţă este
lent, din moment ce însă, spre exemplu, un an reprezintă doar 1,25% din viaţa
unui vârstnic de 80 de ani, este clar că, în acest caz, dimensiunea relativă a
unităţii de timp este mică şi că deci scurgerea timpului estealertă, „ca şi cum
ar zbura”, motiv pentru care vârstnicii sunt aproape tot timpul chinuiţi de
zorire. Reiese că tinerii şi vârstnicii trăiesc atât în ritmuri contrare, cât şi în
timpi contrari, ceea ce înseamnă că trăiesc în lumi opuse, lumi atât de opuse,
încât se strecoară fantomatic una pe lângă cealaltă fără să se intersecteze în
comunicare, relaţie şi afecţiune.
În plus, individul ajungând la maturitatea de a descoperi valoarea tinereţii abia
când este pe cale să o piardă, din revelaţia acestei descoperiri şi din conştientizarea acestei pierderi rezultă criza existenţială – de a gândi deja bătrâneşte şi
de a simţi încă tinereşte – din jurul vârstei de 40-50 de ani.
Ca atare, individul percepând viaţa din perspectiva tinereţii, spre exemplu, de
la 20 spre 80 de ani, ca generos de infinită, „ca şi cum ar fi eternă”, în timp ce
din retrospectiva bătrâneţii, spre exemplu, de la 80 spre 20 de ani, ca meschin
de finită, „ca şi cum ar fi fost ieri”, este limpede că tinerii au asupra vieţii o
viziune optimistă, în timp ce bătrânii, o viziune pesimistă, din această
contradicţie decurgând incompatibilitatea dintre tineri şi bătrâni şi deci,
ruptura şi discriminarea dintre generaţii, sesizabile inclusiv între părinţi şi
copii. Din cauza acestei rupturi, părinţii nu sunt în stare să aline eşecurile
sentimentale ale copiilor, iar copiii nu sunt în stare să aline restrângerea
existenţială a părinţilor. Şi, cum, pe măsură ce cresc, copiii devin în raport cu
părinţii tot mai străini, părinţii însă simţindu-se în continuare obligaţi să-i
ajute şi, respectiv, cum relaţiile dintre părinţi şi copii sunt forfecate între
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speranţa naivă a părinţilor de a fi ajutaţi la bătrâneţe de copii şi gândul viclean
al copiilor de a-i exploata pe părinţi până la ultima suflare, reiese că şi între
părinţi şi copii ruptura şi discriminarea sunt deosebit de grave, gravitatea
acestei rupturi şi a acestei discriminări putând explica inclusiv faptul că în
majoritatea cazurilor copiii, deşi când nu mai au părinţi le plâng lipsa, când
însă îi mai au, îi ignoră sau chiar îşi bat joc de ei.
Deşi epoca modernă se identifică cu emanciparea, totuşi această epocă –
accentuând şi generalizând prin mass-media, mai ales prin publicitate,
discrepanţa dintre imaginea de forţă, farmec şi entuziasm a tinereţii şi imaginea de neputinţă, ramolire şi depresie a bătrâneţii şi, respectiv, dintre
îndemnarea tinerilor spre consum, distracţii şi aventură şi îndemnarea
bătrânilor spre moderaţie, tratamente şi prudenţă – accentuează şi generalizează discriminarea de vârstă, rezultând că, pe măsură ce se modernizează,
societatea îşi agravează discriminarea şi deci disfuncţiile.
În acest context, deşi prin creşterea longevităţii se extinde şi durata de
ocupare, totuşi salariaţii vârstnici fiind tot mai puţin sesizaţi în munci cu
publicul, este evident că ei sunt pur şi simplu dosiţi şi deci, discriminaţi, ceea
ce denotă că societatea modernă, prelungind ocuparea, agravează discriminarea.Faţă de toate acestea, se poate considera că, în societăţile
preindustriale, moartea bunicilor, a părinţilor, a rudelor şi a vecinilor consumânduse în familie, constituia o experienţă de viaţă, oamenii devenind astfel
tot mai înţelepţi în faţa morţii.
În societatea postindustrială însă, moartea consumându-se în spitale şi azile
constituie doar o experienţă profesională, oamenii rămânând astfel tot mai
anxioşi în faţa vieţii. În plus, în societăţile preindustriale, prin naturaleţea
derulării vieţii, moartea survenea rapid, omul neconştientizând că murea, în
timp ce în societatea postindustrială, prin artificialitatea prelungirii vieţii,
moartea survine lent, omul conştientizând că nu va mai trăi.
Impactul morţii depinzând de suportul spiritual al fiecărei generaţii, este
plauzibil că, în societăţile preindustriale,individul religios, privind de pe patul
suferinţei finale dincolo de tavanul speranţei sale, îşi reprezenta chipul lui
Dumnezeu, cu care, împărtăşind Biblia, avea ce comunica. Şi, cum Biblia este
infinită ca interpretare, el avea de comunicat la infinit şi, fără să simtă că
moare, murea ca şi cum ar fi trăit. În societatea postindustrială însă, individul
ateizat, privind în tavanul singurătăţii sale, îşi reprezintă chipul Morţii, cu care
neavând ce comunica, simte disperat cum moare şi moare ca şi cum nici n-ar fi
trăit. Reiese că omul postindustrial nu mai este atât de natural încât să
întâmpine moartea cu indiferenţă, dar nu a devenit nici atât de cultural, încât
să o întâmpine cu înţelegere. Din această disjuncţie, rezultă tragismul
muribunzilor şi dramatismul existenţei umane.
Şi, cu cât individul cade spre bătrâneţe, boală şi moarte, de pe o poziţie socială
mai joasă, cu atât căderea fiindu-i mai mică, cu atât îi este mai suportabilă şi
deci mai demnă, în timp ce cu cât cade de pe o poziţie socială mai înaltă, cu
atât căderea fiindu-i mai mare, cu atât riscă să-i fie mai insuportabilă şi deci
mai nedemnă, înseamnă că şi moartea depinde de statusul social al indivizilor
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şi că, respectiv,diferenţierea socială produsă de viaţă se anulează în aliniere
obiectuală, provocată de moarte, ceea ce este confirmat bimilenar de reflecţia
biblică privind egalitatea postumă a „împăratului cu soldatul, a bogatului cu
săracul”. Dar, din moment ce indivizii şi/sau familiile lor sunt preocupaţi să
„beneficieze” de înmormântări şi lăcaşuri funerare deosebite, reiese că nevoia
de diferenţiere socială este atât de mare, încât se vrea împinsă şi dincolo de
moarte. Straturile de vârstă se raportează însă, prin ceea ce rămâne în urma
lor, inclusiv la timpul istoric, ele constituindu-se astfel, pe ani de naştere, pe
promoţii de absolvire, pe contingente de recrutare, în cohorte. Şi, cum fiecare
cohortă are o experienţă istorică unică, precum revoluţia, războiul, unificarea
naţională, rezultă, pe de o parte,că fiecare generaţie este marcată şi definită
istoric de experienţa sa, aşa cum în cazul societăţii româneşti s-au definit şi
succedat
generaţiile
paşoptiştilor,
unirii,
independenţei,
întregirii,
interbelică,războiului mondial,comunizării şi tranziţiei, iar pe de altă parte, că
istoria însăşi este marcată de particularităţile şi de contribuţia fiecărei
generaţii. Devine evident că fiecare generaţie constituie un produs stadial al
istoriei şi că istoria constituie produsul dinamic al fiecărei generaţii. Rămâne
ca istoria să definească şi să încrusteze sub o denumire ceea ce va semnifica în
judecata timpului contribuţia generaţiilor noastre. »
Cap 13 Destin polarizat, pag. 153 -157
« Traiectorile existenţiale ale persoanelor se întreţes din aproape în aproape
într-un ansamblu denumit structură socială, proces ce presupune stratificarea
permanentă a societăţii.
Aceasta, deoarece insuficienţa relativă a resurselor în raport cu creşterea
necesităţilor umane a impus organizarea funcţională a societăţii, ceea ce în
condiţiile mijloacelor rudimentare de muncă însemna ca marea majoritate a
populaţiei să muncească din greu sub conducerea unor grupuri restrânse de
privilegiaţi. În acele condiţii, productivitatea muncii fiind atât de scăzută încât
producătorii abia subzistau, reiese că nu exista un plusprodus şi că posibilitatea grupurilor privilegiate de a trăi din munca producătorilor se realiza doar
prin constrângerea fizică a acestora la muncă, deci prin înrobire. În acest mod,
societatea s-a divizat într-o foarte mică minoritate de stăpâni şi o foarte mare
majoritate de sclavi.
Când productivitatea muncii a asigurat un oarecare plusprodus, repartiţia
acestuia a devenit un mijloc de constrângere economică a producătorilor la
muncă, scăzând corespunzător constrângerea fizică. Astfel, din constrângerea
economică în creştere şi constrângerea fizică în scădere a rezultat un raport de
dependenţă prin care societatea s-a divizat într-o mică minoritate de proprietari
funciari, de nobili şi o mare majoritate de producători funciari dependenţi, de
şerbi. Când productivitatea muncii a asigurat un plusprodus suficient încât
prin modul în care era repartizat să devină mijlocul exclusiv de constrângere a
producătorilor la muncă, divizarea societăţii s-a realizat strict economic, după
criteriul averii, într-o minoritate de posesori de capital, de burghezi şi o
majoritate de posesori de forţă de muncă, de salariaţi.
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În ultimele două secole, cele două categorii, generalizându-se la nivelul societăţii, au devenit clase sociale, denumite convenţional, după nivelul veniturilor,
clasa de sus şi clasa de jos.
Între timp, s-a structurat încă o clasă, care prin nivelul veniturilor obţinute din
avere şi/sau din muncă, situându-se între cele două, s-a consacrat sub
denmirea de clasă de mijloc. Dezvoltarea tehnologică specifică stadiului
capitalist fiind posibilă pe baza unor pregătiri şi ocupaţii de nivel deosebit a
impus pregătirea şi ocupaţia drept criterii de stratificare socială.
În acest fel, stratificarea socială a devenit, conform analizei sociologului german
Max Weber, un fenomen multidimensional, incluzând criteriile de clasă
(economic), înţeles atât ca avere, cât şi ca venituri; de status (prestigial), înţeles
atât ca importanţă a ocupaţiilor, cât şi ca durată şi consistenţă a pregătirilor şi
de putere (politic), înţeles atât ca potenţial de a constrânge, cât şi de a
convinge.Cele trei criterii intercondiţionându-se, în majoritatea cazurilor
indivizii care deţin unul dintre criterii beneficiază de „principiul avantajului
cumulativ” – formulat de Robert Merton, după preceptul Evanghelistului Matei,
că „celui ce are i se va da şi el va avea din abundenţă” – prin care indivizii
respectivi reuşesc ca pe baza criteriului deţinut să le deţină, fie şi doar parţial,
şi pe celelalte două.
Cum poziţia creată astfel de individ constituie, inclusiv prin prestigiul numelui,baza de lansare pentru fiii săi, este clar că în succesiunea generaţiilor
„principiul avantajului cumulativ” se amplifică într-atât încât stratificarea –
diminuând şansele de ascensiune ale indivizilor valoroşi din straturile de jos –
devine contraproductivă. La acest proces participând direct instituţia familiei şi
instituţia economiei şi indirect, prin consacrarea „dreptului divin al regilor” şi,
prin extensie, al preoţilor şi al bogaţilor, instituţia religiei şi, respectiv, prin
legislaţia referitoare la proprietate şi la moştenire, instituţia guvernării, reiese
că în privinţa stratificării toate instituţiile sociale sunt excesive, riscând să-şi
convertească funcţiile în disfuncţii.
Faţă de toate acestea, este limpede că indivizii care reuşesc ascensiunea
economică fără însă a avea pregătirea şi ocupaţia pe măsură sunt trataţi ca
parveniţi şi marginalizaţi, iar în cazul în care unii dintre aceştia reuşesc
corelarea celor trei criterii, exigenţele sociale le vizează obârşia, în esenţă,
mediul în care s-au socializat. Cum însă un individ născut şi socializat într-un
strat social inferior îşi trădează destul de uşor obârşia atât prin gafe de
exprimare, atitudine şi comportament, cât şi prin artificialitatea superiorităţii
afişate, ori de infatuare şi brutalitate, ori de familiarism şi vulgaritate, rezultă
că parveniţii sunt destul de repede dezvăluiţi, taxaţi ca atare şi repuşi „în
banca lor”.
Exigenţele recunoaşterii sociale într-o clasă superioară sunt atât de mari, încât
aspectele cantitative privind averea şi veniturile sunt reinterpretate calitativ,
astfel încât sunt apreciate ca autentice sau ca superioare doar averea şi
veniturile realizate din investiţii, nu din rentă; din onorarii profesionale, nu din
salarii; din speculaţii la bursă, nu din jocuri de noroc. »
(va urma)
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