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JOI........

Scris de Radu GRUIA

.....27 octombrie 2011! Marele Will a născocit odată o vorbă: „ Totul este bine
când se termină cu bine!” În ceace ne priveşte, se aplică importantului eveniment de
la jumătatea lunii trecute, pentru care ne-am pregătit şi aşteptat cu emoţie,
nerăbdare şi curiozitate încă de la începutul anului! Şi cum ar fi putut fi altfel când,
deşi suntem cu toţii cel puţin septuagenari, am întinerit cu 20 de ani aniversândune primul mare moment din viaţă: încheierea studiilor universitare şi dobândirea
titlului care s-a „aplicat” pe existenţa fiecăruia dintre noi. Chiar dacă am mai
obţinut şi altele care ne-au conturat şi desăvârşit în continuare personalitatea,
titlul dobândit acum 50 de ani – INGINER – ne-a conferit dreptul de a ocupa un loc
privilegiat între creatorii dezvoltării civilizaţiei tehnologice a societăţii umane
contemporane. N-a fost nici simplu, nici uşor.
Momentul a marcat, de asemenea, încheierea perioadei de formare a personalităţii
viitorului specialist, dobândirea şi asimilarea cunoştiinţelor profesionale, începutul
căutărilor pentru conturarea şi consolidarea unor apreciate cariere inginereşti, aici
acasă sau în multe alte locuri de departe. Momentul n-a însemnat doar obţinerea
unui banal titlu consemnat pe o diplomă, ci a reprezentat certificarea unui sumum
implicit de calităţi psihice – inteligenţă, moralitate, etică, capacitate profesională,
tenacitate, eficacitate – pe care, pe atunci proaspeţii posesori ai titlului, l-au dedicat
generos angajării în competiţia acerbă pentru creaţie tehnică sau managerială.
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Iată câteva considerații care merită, cred eu, să fie reliefate cu ocazia omagierii
momentului de start al perioadei active a vieţii noastre.
Soarta ( sau karma ) noastră, dacă vreţi, a fost să ne întâlnim – vreo 180 – în
septembrie 1956, să rămânem împreună - o parte dintre noi - cinci ani, timp în
care „capacităţile” nostre cognitive au fost formatate şi „încărcate” prin grija şi
profesionalismul de excepţie al dascălilor noştrii. În 1961, promoţia Facultăţii
Mecanică a înregistrat 115 ingineri (cf. catalogului nostru) care şi-au urmat fiecare
propriul traseu profesional. În 2011, după 50 de ani răspund „ PREZENT”, nu în
APA, dar tot într-un amfiteatru, 43 reprezentând aproape jumătate dintre cei aflaţi
în viaţă ! Emoţionant ! Desigur numărul este mai puţin important. Importantă
rămâne semnificaţia legăturii de suflet, care s-a format în cei cinci ani pe care i-am
petrecut împreună şi care a determinat organizarea evenimentului omagial. Esenţa
acestei legături se află doar în sufletul şi mintea fiecăruia dintre noi.
Iată de ce subsemnatul m-am decis, în cinstea evenimentului, să modific manşeta
revistei introducând ceace cred eu că devine emblematic pentru apariţia ei : poza
de grup a absolvenţilor promoţiei care, cel puţin pentru o bună parte dintre noi,
devine un reper emoţional cu totul aparte.
Odată „deconspirate” aceste câteva gânduri despre ce s-a întâmplat în
septembrie, să trecem mai departe; adică să revenim la cutuma cea de
toate....lunile şi să ne ocupăm de ultimul „spectacol”, cel din joia ..lui octombrie!
Ora stabilită – 17.30 – a consemnat apariţia „trupei noastre libere”, care s-a
acomodat pe scena cu recuzită, pregătite ca de obicei de către cei care semnează
scenografia. Neschimbată de altfel, inclusiv semi-întunericul tradiţional, care le-a
dat bătăi de cap operatorului Nae şi tehnicianului Gulie, care au trebuit să „scoată”
imagini mai acătării pentru afişul spectacolului. În ceace mă priveşte am adus, tot
ca de obicei, ediţia pe hârtie a numărului apărut în luna trecută, 10/62 , dedicat
aniversării absolvirii. Spectacolul a început cu anunţul Moşului DC*, investit de doi
(ne)becheri, persoane importante, să ne transmită pe această cale wiskey-ul şi
„sucul alcolizat special din struguri”, laolaltă cu scuzele de rigoare pentru
neparticipare. Mă rog, programul şi problemele personale se constituie frecvent în
factori perturbatori. Spectacolul a debutat cu „degustarea” recuzitei primite, a cărei
calitate a fost unamim apreciată. Aria „Mulţi ani trăiască!”, în limba română, a fost
interpretată cu aplomb, spectacolul continuând cu monologul Moşului DC pe tema
unor aspecte ale derulării evenimentului omagial. Asistenţa a fost astfel pusă la
curent cu detaliul existenţei unor nevinovate „capcane” introduse cu premeditare
în cuprinsul Cărţii Roşii. Scopul? Să devină dovezi directe ale impactului acesteia
asupra segmentului „ţintă” de cititori, adică.....noi, doamnelor şi domnilor ! Bravo
Moşule, eşti dibaci ! Şi ca să nu cumva să stea vreo muscă pe căciula mea, mă
grăbesc să afirm că, deşi n-am lecturat-o integral, sunt de părere că este
interesantă, bine făcută, documentată şi afli o droaie de lucruri noi.. despre noi.
Iar idea cu mini CV-urile a fost nemaipomenită ! L-aţi citit pe „Dan de la
Patagonia”? : „Umanitatea noastră stă la intersecţie: materialul fără spiritual este orb
şi spiritualul fără material este o fantezie.”
Dar pe Florian D. DRĂGĂNESCU ?: „Din câte cunosc eu, cel mai vechi strămoş al
meu este Ion Drăgănescu, născut la 8 septembrie 1833. ........care, îndemnat de
bravurile soldaţilor români în resbelul ruso-turc, a publicat o broşură liliputană
intitulată „Mica Poezie”. Dovada largului interes pe care l-au trezit cele câteva poezii
patriotice compuse de Drăgănescu( NN. De profesie Cântăreţ la Biserica din
Comana, Vlaşca) este editarea lor repetată în epocă. La Biblioteca Academiei Române
nu se păstrează decât un exemplar din ediţia V-a...” q.e.d.
* A nu se confunda cu DC-ul Washington. Acesta înseamnă De Călugăreni !
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Distribuţia a fost următoarea:
 Adelina Bone, Corina Firuţă, Gabi Gheorghe, Nina Olaru, Luci Popa, Gigi
Dumitrescu, Ani Vanca.
 Stănel Bone, Florian Drăgănescu, Nae Enescu, Vali Gheorghe, Radu Gruia,
Costel Marin, Radu Stoian, Dan Ştefănescu, Mirel Vanca.
Până la sfârşitul acestui paragraf, sunt scrise 907 cuvinte. În ziaristică şi
investigaţii, se spune că o fotografie echivalează cu 1000 de cuvinte. Eu am
pregătit... 18 ! Urmează AFIŞUL de spectacol !

AFIŞUL SPECTACOLULUI DIN 27 OCTOMBRIE
Foto Nae ENESCU, editare şi titrări Radu GRUIA
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Turism

PE DRUMUL PIONIERILOR
ITINERARII CANADIENE

Partea II-a
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 11/63, noembrie 2011

Adaptări şi traducere, Radu GRUIA

Windsor
Vizitatorii care ajung în Windsor venind din Detroit traversând râul Detroit (vezi
pagina următoare), nu trebuie decât să aleagă între drumuri şi atracţii turistice
pentru a junge la Toronto. Drumul 3 urmeză malurile lacului Erie spre Fort Erie şi
Cascada Niagara, traversând o regiune agricolă luxuriantă cu pitoreşti sătucuri
pescăreşti. Din Windsor, unde posibilităţile de cazare şi divertismentul sunt excelente, autostrada Macdonald-Cartier Freeway (401) traversează întreaga provincie
până la frontiera Quebec-ului – peste 800 de Km – de drum neted, pe mai multe
benzi. La vest se află Chatham, o fostă etapă a reţelei clandestine de evadare a
negrilor din Sud.
O escală foarte apreciată
London, Ontario, Canada
prin partea locului este
Londra, situată aşa cum
este firesc, pe malurile
Tamisei.
Aici
pot
fi
petrecute ore întregi în
Storybook Gardens, un
parc
de
aproximativ
jumătate
de
hectar
„mobilat” cu personaje de
basm, mici ambarcaţiuni
şi diverse animale.
În plus, superbul campus
al Universității Western
Ontario, târgul de Vest
(la începutul toamnei) şi
satul ponierilor reconstituit la Fanshawe Park vor putea motiva interesul vizitatorilor la London.
La nord şi puţin spre vest de London apare Stratford, acest sat amplasat pe Avon,
care şi-a dobândit reputaţia internaţională graţie festivalului său anual Shakespeare care durează întreaga vară. Imaginea Stratfordului este de asemenea
animată de către spectacolele muzicale şi de cinema, teatrul său contemporan şi
spectacolele de varietăţi.
La Kitchener, altădată o aşezare germană, trecutul şi prezentul sunt acelaşi. Cei
cărora le place bucătăria germană – piciorul de porc şi varza murată – le vor putea
aprecia aici, ca şi alte preparate tradiţionale. Nu trebuie uitată piaţa fermierilor
unde sunt expuse produsele splendidelor ferme amish şi mennonit; miercurea şi
sâmbăta (iarna numai sâmbetele) de la 6 la prânz. Oraşele înfrăţite KitchenerWaterloo sărbătoresc Oktoberfest toamna şi, la începutul primăverii, oraşul vecin
Elmira propune vizitatorilor o sărbătoare a siropului de arţar ca în vechime.
Kitchener se mândreşte cu parcul naţional Woodside care găzduieşte reşedinţa
restaurată a lui William Lyon Mackenzie King, fost prim-ministru al Canadei. Una
dintre universităţile cele mai recente, se află la Waterloo, iar campusul său merită
să fie văzut. Apoi este Guelph în nordul oraşelor înfrăţite, (pe 401), sediul vechiului
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colegiu agricol din Ontario, acum transformat în universitate. Urmează apoi
Aberfoyle, imediat în sud, şi piaţa sa de antichităţi, unde se poate, o dată pe lună,
pleca la vânătoare de chilipiruri, obiecte vechi şi antichităţi, sau admira interesante
tablouri canadiene la Ten Mile House; sau degusta excelente prânzuri într-o moară
de vânt centenară. Foarte aproape de Rockton, se află African Lion Safari: aventură
pe care nici copii nici adulţii n-ar vrea să o piardă, pentru că 60 de lei africani se
plimbă aici în deplină libertate.
Toronto
În definitiv, toate drumurile
duc la Toronto – metropolă
Toronto, Centrul Oraşului
imensă, tentaculară, trepidantă, care se transformă
continuu, devenind unul
dintre oraşele cele mai
cosmopolite ale continentului. Încărcat de istorie şi
industrie,
punctul
de
trecere care era în secolul
18,
Toronto a devenit
centrul modern al economiei regiunii. La Kleinburg
( 40 Km la nord de
Toronto), se află splendida
galerie
McMichael
care
cuprinde o colecţie prestigioasă a operelor importantului „Grup de şapte” precum şi al altor pictori
canadieni. În nordul oraşului propriuzis se situează satul pionierilor Black Creek –
un adevărat pelerinaj în secolul trecut – unde pot fi văzute reconstituiri ale
reşedinţelor, atelierelor şi magazinelor de altădată.
Chiar în sud-estul oraşului propriuzis, se etalează locaţia Canadian National
Exibition care, timp de două săptămâni în fiecare vară, găzduieşte cea mai veche şi
importantă expoziţie anuală mondială. Royal Winter Fair ( Bazarul Regal de Iarnă ),
Sportsman Show, expoziţii industriale şi partide de footbal profesionist au loc de
asemenea în încintele Expoziţiei. Muzeul Marinei şi Fort York sunt la doi paşi.
În aproprierea predecesoarei sale în stil
Toronto, Canadian National Exibition
victorian, noua primărie a oraşului Toronto
constituie unul dintre
specimenele de arhitectură avantgardistă
cele mai remarcabile
de pe întregul continent.
În centrul „nervos” al
lumii afacerilor se află
strada Bay , îngustă,
imperturbabilă, unde
se află una dintre cele
mai trepidante burse
de pe continent, după
cea din New York.
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În imediată apropiere, la vest, se găseşte strada Universităţii, un vast teren
impecabil ornat cu arbori, fântâni şi monumente.
În unghi cu strada College, strada Bay se divide în două interesecţii: la Queen’s
Park unde se află edificiile autorităţilor provinciei Ontario, pitoreşti, etalându-şi
emfatic propria tradiţie; la nord şi la vest, imensul campus al Universităţii din
Toronto. Aici se află dinamicul Royal Ontario Museum (care adposteşte unele dintre
cele mai remarcabile colecţii de provenienţă Extremul Orient, din întreaga lume) şi
fantasticul Planetarium McLaughlin, povestindu-ne istoria infinită a universului şi
ne ţine la curent cu actualitatea spaţială contemporană.
Strada Bloor, supranumită „alea păunilor”, este „pavată” cu o mulţime de „colecţii”
de boutiques, fundături şi promenade. Imediat în nord, este Yorkville unde freamătă
buticurile, cafenelele, discotecile, restaurantele şi galeriile de artă. Puţin mai la
nord se ridică Casa Loma, un castel cu turnuri din alte timpuri.
Lumea teatrului este aglomerată la Toronto – Royal Alexandra, St. Laurence Centre,
O’Keefe Centre şi mai multe excelente trupe care joacă în sălile cele mai intime, de
aici sau din oraş.

10, Adelaide str., East Toronto

Carlton str., Toronto

În sezon, Canadian Opera Company, National Ballet şi Symphony Orchestra oferă
spectacole excepţionale. Galeria de Arte din Ontario, în plină expansiune, pune cu
regularitate pe afiş expoziţii de primă importanţă. Amuzantul Centre Island Park, cu
animalele sale de fermă, oferă de asemenea un divertisment apreciat de către
vzitatori. Cea mai recentă şi fără dubiu, cea mai dinamică manifestare este
reprezentată de Ontario Science Centre. Inspirat amplasat într-un edificiu armonizat
cu
decorul în pantă, Centrul de Ştiinţă îmbină judicios informaţia cu
divertismentul. „ Vărugăm să atingeţi – să exploraţi – să descoperiţi” sunt cuvintele
de ordine ale centrului, ceace desigur atrage tinerii şi pe cei mai puţin tineri.
Pe dealurile şi în pădurilecare înconjoară oraşul se află superbe rezervaţii naturale
ale Metropolitan Toronto Region Consevation Parklands. La câteva minute de mers
cu maşina se găsesc adevărate paradisuri de calm şi linişte unde se poate pescui,
înota, face un picnic sau pur şi simplu, face plimbări deosebite.
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La doar 145 Km nord de Toronto se află Museum of the Upper Lakes (Museul
Lacurilor de Sus), în regiunea de vacanţă Wasaga Beach. Museul, Teatrul
Electronic şi Parcul Marin, ca şi coca goeletei eşuate „Nancy” , relatează despre o
importantă bătălie a războiului din 1812 şi istoria Marilor Lacuri.
Toronto,Turnul văzut de pe Centre Island

Biserică în Toronto

Toronto, Saint Laurence Market

Toronto, Casa Loma,

Toronto, City Hall and Square

Huronia
Cele două clopotniţe ale sanctuarului Saints-Martyrs-Canadiens se lansează către
infinitul celest. Ridicat în apropierea satului Midland, sanctuarul este monumentul
închinat gloriei celor opt martiri ai Americii de Nord – patru iezuiţi şi patru laici –
care , după torturi interminabile, au fost ucişi şi trimişi în istorie.
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Jos,
pe
malurile
râului Wye, s-a reuşit
reconstituirea fidelă a
Sainte-Marie-aux-Hurons, colonia unde iezuiţii , adepţii lor şi
un mic grup de soldaţi
francezi, au stabilit
avant-posturile civilizaţiei în vestul continentului. Era în 1639.
Dificultățile erau enorme. Mica localitate închisă cu palisade, se mărea. La început a fost o capelă,după
acea o fierărie, un spital, o farmacie, - iezuiţii şi adepţii lor construiesc, luptă, trec
peste replici dure şi nenumărate
mizerii. În primăvara lui 1639, în
timp ce Sainte-Marie se apropria
de primul său deceniu, Huronii,
deja decimaţi de boli, au fost
atacaţi de către inamicii lor din
totdeauna, Iroquezii. Bande de
războinici iroquezi venite din est,
au atacat cu ferocitate satele
învecinate şi i-au ucis, aproape în
totalitate, pe huroni.
Supravieţuitorii din Sainte-Marie
şi-au incendiat ei însăşi aşezarea
asediată, apoi s-au retras în insula Chretiens unde au iernat. S-au întors în
Quebec în anul 1650. Astăzi, trei secole mai târziu, reconstruirea localităţii este un
lucru realizat. Cu colaborarea Companiei lui Isus şi Universităţii Ontario de Vest,
acest prim minuscul bastion al civilizaţiei, fidel recostituit de către autorităţile din
Ontario, a fost ridicat pe amplasamentul original. Vizitarea lui înseamnă un voiaj în
timp şi o mai bună înţelegere a nenorocilor, pericolelor, terorii de fiecare zi pe care
le-au avut de înfruntat fondatorii aşezării. A-l vizita semnifică, pentru un moment,
a te substitui acelor oameni curajoşi care au impus dreptul francez în aceste
teritorii străine şi îndepărtate. Deatfel urmaşii vitejilor soldaţi, civililor negustori de
blănuri
care
au
Pictură murală în Midland, Ontario, Canada
trecut sau trăit în
vechea Sainte-Marie,
sunt
actualmente
căutaţi de către autorităţile din Ontario în
scopul de a fi integraţi într-un proiect
care să onoreze pionierii pentru vitejia
lor. La doar 10 Km
de Midland Penetangguishene stă mărturie unei alte lupte
survenite mai târziu.
În acest sector a avut
loc ultima bătălie
Sainte-Marie-aux-Hurons, Midland, Ontario,Canada
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navală de pe Lacurile Superioare în
timpul
războiului
din
1812.
Reconstituirea instalaţiilor militare
şi navale, este actualmente în curs;
aici au fost garnizoanele regiunii
Marilor Lacuri Superioare.
La est de Toronto, o altă opțiune
între două rute. Cele patru benzi ale
MacDonald-Cartier
Freeway
se
îndreaptă + 540 Km în linie dreaptă
către Montreal; celor care preferă să
vadă Ontario „pe îndelete”, drumul 2
le permite să-i cunoască mai bine,
oraşele, satele, locuitorii şi istoria.
Asfel, calea spre progres a oraşului
Oshawa s-a făcut cu miile de maşini
şi camioane fabricate în giganticile uzine ale General Motors. Nici nu s-ar fi putut
găsi o locaţie mai adequată pentru Expoziţia Transporturilor Canadiene. Astfel
trecutul, prezentul şi viitorul industriei de transporturi sunt supuse atenţiei
vizitatorilor. Galeria de artă McLaughlin, recent legatată oraşului, găzduieşte o
admirabilă colecţie de artă şi o bibliotecă.
Pista de curse de la Mosport (la cca. 25 Km nord de drumul 2 şi autostradă – în
apropierea Oshawa-ei) se „oferă”
binevoitor motoarelor şi pneurilor
maşinilor participante la cursele unde
se „bat” aşi celebri ai volanului din
întreaga lume. Iarna, tot în acest loc,
sunt organizate curse de snowmobile.
Pe malurile lacului Ontario către est,
drumul 2 traversează Coburg, fondat
în 1798 de Adepţii Imperiului Unit.
Aula de audienţe a Curţii municipale
este o reconstituire, la scară redusă, a

celebrului Old Bailey (Palatul de Justiţie din
Londra. Puţin mai departe ( în apropiere de
Grafton) se găseşte istorica Barnum House ,
unul dintre cele mai autentice exemple de
arhitectură georgiană locală. De-alungul
coastei Ontario, traversând Trenton, începe
Calea Maritimă Trent Severn, 385 de Km de
vis pentru amatorii de croaziere. Tot către est
se se află Belville. Vizităm istorica Prince
Eduard County cu Km şi Km săi de nisip
auriu curat; pornim apoi să descoperim o
bijuterie, cum este farul False Duck Island,
care „urcă” până în 1828; urcăm la bordul
unui feribot al guvernului (cu maşina) pentru
a rămâne uimiţi de frumuseţea Lacului de pe
Munte. Ne oprim pentru un picnic,într-unul
dintre ospitalierele parcuri regionale ale
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guvernului, pentru a ne relua apoi drumul (2) spre Kingston.

Ontario, Canada

Beleville, Ontario, Canada

( Urmează Kingston. Şi uite-aşa, pâş-pâş, vom ajunge şi la .......Văleanu!)
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Carte

DISCURSUL UNUI SEPTIC SCEPTIC (1)
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 11 / 63, noembrie 2011

Scris de Mirel VANCA

Cu ocazia vizitei pe care i-am făcut-o lui Paul Everac la
reşedinţa sa de vară de la Podul Dâmboviţei, exact cu o lună
înainte de a muri, am vizionat un stand cu cărţile
scriitorului de unde am cumpărat „Discursul unui septic
sceptic”, pe care scriitorul mi-a dat un autograf.
Pe coperta din spate a cărţii, sub poza autorului, scrie:
„Autorul la 87 de ani încercând să-şi totalizeze şi să-şi
rezume experienţa.” Cum era să nu mă intereseze o astfel de
carte? M-a interesat cu atât mai mult, cu cât avusesem, cu
puţin timp înainte, prilejul să mă conving de inteligenţa
scriitorului şi de vioiciunea lui spirituală. Mi-a trezit şi mai
mult interesul după ce i-am văzut cuprinsul,cartea fiind
alcătuită din patru eseuri: I. Despre utopie; II. Politica, - un
concurs de mafii; III. Românul în lume, azi; IV Întâlnirea.
Despre utopie
Scriitorul descrie cinci tipuri de utopii, fiecare cu subdiviziunile sale. Ele sunt
următoarele:
1. Utopiile minime
2. Utopia maximă: religia
3. Utopia totalitară
4. Utopia liberală
5. Utopia virtuală
Am dorit să revăd definiţia DEX pentru utopie, ca să văd în ce măsură
categoriile definite de autor i se conformează. Iată definiţia: Intenţie fantezistă; ideal
iluzoriu.
Utopiile minime.
În această categorie, autorul include: beţia, drogul, extazul amoros, delirul
dionisiac, starea hippy, meciurile, carnavalul. Pe aceste vicii şi practici, el le
consideră utopii, datorită, probabil, efectului lor efemer. Eu nu le-aş denumi aşa.
Utopia maximă, religia.
Nu este de mirare că autorul consideră religia ca fiind „utopie maximă”. El era
ateu şi aduce în sprijinul acestei afirmaţii argumentele cunoscute ale celor din
această categorie. Prin urmare, după el, Dumnezeu nu există pentru că nu există
până acum „o atestare faptică, reală, irefutabilă” a existenţei lui.
Biblia este plină de mituri şi metafore. Unul din ele este izgonirea din Rai a lui
Adam şi a Evei, pentru că au gustat din pomul cunoaşterii şi au realizat că sunt
diferiţi unul pe altul şi că se pot împerechea. „Dar nu cumva Eva a fost constituită
de Dumnezeu tocmai pentru asta? se întrebă Everac. Păcatul originar a fost născocit
de evrei pentru ca omul să se considere tot timpul vinovat, ca să poată lua de la ei,
pentru Dumnezeu sau în numele lui, „o anumită dijmă, să ţine omul sub o superbă,
nemiloasă supunere, cu conştiinţa că e osândit, pedepsit, dator.”
Nu este de acord că Dumnezeu, dacă există, poate fi îmbunat prin jertfe de
animale, sau ”printr-o permanentă rugare sau ploconire şi invocare vorbită sau
cântată.” Paul Everac se îndoieşte de Învierea lui Isus „ a cărui dramă omenească
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rămâne totuşi răscolitoare, emoţionantă”, menţionează el, punând astfel la îndoială
însuşi temeiul creştinismului! El spune că bisericile, indiferent de religie, „Dacă nu
promit înviere, nu au clientelă.”
Scriitorul acuză Creştinismul (Biserica Catolică, de fapt n.n.) pentru abuzurile
săvârşite în decursul istoriei la adresa necredincioşilor sau „ereticilor” şi exemplifică
cu expediţiile spaniole la azteci şi incaşi, cu crimele Inchiziţiei, cu războaiele
purtate de Biserica Creştină în numele lui Hristos.
El nu poate fi de acord nici cu convingerea credincioşilor că tot ce li se
întâmplă le este hărăzit de Dumnezeu şi că de El depinde rezultatul tuturor
strădaniilor lor. Pentru a primi ajutorul Celui de Sus, credinciosul „pupă icoane, se
târâie, pune mâna pe moaşte, bea agheasmă, mănâncă bucăţele de pâine sfinţită
(anafură). Pentru asta e prezent la servicii divine, dă la cerşetori, plăteşte slujbe
ş.a.m.d.” Scriitorul crede că acest comportament în cadrul căruia credinciosul
cântă la nesfârşit „Doamne miluieşte-mă!” e păgubos atât pentru individ cât şi
pentru ţară: „Când credinciosul acţionează, cu energie şi minte, el dezvăluie o
civilizaţie ca Statele Unite ale Americii. Când se baricadează în „Doamne milueştene!”, arată o civilizaţie ca a României de azi.” El ţine însă să şi precizeze: „Nu
credinţa e de vină pentru toate neajunsurile noastre, ci ascunderea abuzivă şi
fariseică după ea. Altminteri e un factor benefic. Scriitorul deplânge încremenirea
românilor într-o formă arhaică a creştinismului, cu prea puţine îmbunătăţiri, fără o
„înverşunare în controverse creatoare” .Noi , spune el, n-am avut Renaştere, n-am
avut Reformă şi Contrareformă, n-am avut Revoluţie ideologică, nici Iluminism şi
nici vreun curent filozofic dominant, „Gabaritul ortodox n-a răscolit la noi nici
cultură, nici civilizaţie, ci ne-a lăsat multă vreme în urma Europei de Apus într-o
quietitudine a ignoranţei, greu de desfăcut.”
Răfuiala lui Paul Everac cu ortodoxismul continuă: „ S-a acreditat destul de
frecvent ideea că ortodoxismul consubstanţial românismului, constituind axa naţiunii
şi pavăza principală împotriva deznaţionalizării. Îmi permit să nu fiu de aceiaşi
părere.” „Luminile ortodoxismului nu strălucesc. Secole de-a rândul ne-a vălătucit
doar cu Anasimatare, Irmologioane, Minee, Ochtoicuri, care sunt pre-cultură, cu nimic
înainte mergătoare.” „Viaţa noastră civil-politică începe la 1848, dar nu printr-un
impuls ortodox, ci prin unul masonic.” „Ortodoxismul a avut înflorire maximă odată în
jurul revistei Gândirea (din perioada interbelică n.n.) şi odată în jurul grupului Rugul
Aprins (din anii comunismului n.n.). Câţiva poeţi cu bune mijloace s-au apropiat de
teme religioase, de evocări cristice, rugăciuni şi mai ales psalmi, între ei Panait Cerna,
Nichifor Crainic, Tudor Argezi, Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Şt.Aug. Doinaş. Predilectă
e tema căutării lui Dumnezeu, a sprijinului care nu vine. „Vreau să te pipăi şi să
urlu: Este!” zice Arghezi, în timp ce Radu Gyr, dezamăgit, îi spune lui Dumnezeu:
„Doamne, te iert!”.
Nici cu Biserica Greco-Catolică, scriitorul nu este îngăduitor: „Nu neliniştea
spirituală, de tip reformă, a dus la Unitaţia greco-catolică, singura dezidenţă serioasă
la ortodoxism, ci acomodarea oportunistă, tranzacţională. Dar, adaugă el, „cei
catolicizaţi au intrat într-o altă rânduială, având o altă măreţie fervoare şi seriozitate,
au căpătat valenţe occidentale. De aceea când au venit sovieticii moscoviţi i-au pus
sever cu botul pe labe, dizolvându-i, luându-le bisericile şi bunurile ecleziastice. Azi
au dispărut sovieticii, dar bisericile şi bunurile nu s-au grăbit să se întoarcă la uniţi
dinspre fraţii lor cei mai întru Hristos, aşa că i-am văzut şi pe unii şi pe alţii bătânduse în parte în pieţe publice sau slujind liturghii prin cotloane dosnice, căci cucernicia
n-a putut supune duhul hrăpăreţ al autocefalilor ortodocşi.”
Nici Dan Puric, autorul cărţii „Omul frumos” nu este iertat pentru sfatul de a
lăsa totul în seama lui Dumnezeu. Revoltat, Paul Everac izbucneşte, nepoliticos:
„Şezi, române, boule credul, că Dumnezeu va face totul în locul tău!”
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Spectacol

FEMEIA CARE
ŞI-A PIERDUT JARTIERELE
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 11/ 63, noembrie 2011

Scris de Mirel VANCA

Încep cu un citat din Eugene Labiche, autorul piesei: Fiecare percepe altfel o
piesă de teatru, important este să-ţi meargă la suflet.
Ei bine eu am interpretat-o altfel decât majoritatea spectatorilor împreună cu
care am văzut spectacolul Teatrului de Comedie de pe scena Teatrului Teatrelor de
la Romexpo, şi altfel decât al unor autori de cronici teatrale. Spectatorii s-au
distrat, iar unii din ei au râs aproape fără încetare la replicile sau gesturile
actorilor, ale lui Horaţiu Mălăiele în special. Cronicarii îl laudă pe Silviu Purcărete
cel care a tradus , adaptat, regizat spectacolul şi a conceput scenografia lui. Nu-mi
dau seama dacă au făcut-o asta fiindcă e vorba de un regizor celebru sau au făcuto din convingere? Tot ei laudă fără rezerve pe interpreţi. Eu, am mai zâmbit pe ici
pe colo, dar, total general, spectacolul nu m-a încântat. Nu ştiu cui să-i reproşez
asta: lui Labiche, autorul textului iniţial sau adaptării neinspirate a lui Purcărete?
Nici într-un caz actorilor.
Eugene Labiche şi-a conceput piesa, la 1851, ca pe un vodevil. Uitându-mă în
DEX, aflu următoare definiţie pentru acest gen de creaţie dramaturgică: mică piesă
de teatru cu un comic facil, cu o intrigă complicată, neverosimilă, şi cu o acţiune
bogată, dar artificială, în a cărui
George Mihăiţă şi Horaţiu Mălăiele
text sunt intercalate cântece
vesele satirice. Silviu Purcărete,
în calitate de adaptator şi regizor
al spectacolului, a adăugat piesei
câteva gaguri, inspirate din
filmele cu Stan şi Bran, care
măresc neverosimilitatea şi artificialitatea spectacolului sau, cu
alte cuvinte, îngroaşă aceste trăsături.
Constat că, de fapt, mie numi place acest gen de spectacol
teatral:
nu-mi
plac
scenele
neverosimile, nu-mi plac acţiunile artificiale. Prin urmare, nu vă luaţi neapărat
după mine, un ins, probabil, cu simţul umorului insuficient dezvoltat. Riscaţi să
vedeţi piesa (costă doar 50 lei biletul) şi convingeţi-vă singuri.
Imi fac datoria să vă povestesc, pe scurt, despre ce este vorba în spectacol:
Laverure (interpretat de George Mihăiţă), un fost valet, devenit rentier după moartea
stăpânului lui, se îndrăgosteşte de lengereasa Fideline (interpretată, alternativ, de
Mihaela Teleoacă şi Dorina Chiriac). E pe cale să o ia de nevastă, dar, îl salvează de
la această eroare valetul său Gaspard (interpretat de George Mihăiţă) care, printr-o
întâmplare, o cunoscuse şi o „raşchetase” pe lengereasă şi, mai mult, a păstrat o
jartieră de-a ei, ca amintire. Voi pricepeţi ce înseamnă să raşchetezi pe cineva? Eu
nu pricep! Tot DEX-ul defineşte astfel verbul „a raşcheta”: a curăţa o piesă metalică,
un parchet etc, cu ajutorul raşchetei. Ori, lengereasa nu este nici piesă metalică, nici
parchet! Vă rog, scoateţi-mă din încurcătură!
NR: Dragă Mirele, în context, este o chestie de liber arbitru: „raşcheta” adică scula
folosită de Laverure, pe de-o parte şi personajul Fideline, pe de alta !

