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Scris de Nae ENESCU

Astăzi 27 septembrie m-a sunat Radu (Gulie) Gruia să-mi propună scrierea a câtorva rânduri
despre începerea anului universitar. Cu ocazia asta mi-a dat şi vestea fericită că a devenit bunic de
câteva zile, deci am acceptat cu mare entuziasm, gândind că probabil nou-născutul va
accede în viitor la Politehnica noastră!
Elevii de la primară şi liceu (mă refer la nepoţii mei Maria, Ştefan şi Radu) au început şcoala
pe 13 septembrie, adica luni şi au fost foarte nemulţumiţi că le-au fost răpite 2 zile de vacanţă. In
ceea ce-i priveşte pe studenţi, la ei lucrurile stau ceva mai bine, pentru că începutul noului an
univeritar pe data de 1 octombrie, într-o zi de vineri, le dă posibilitatea să tragă chiulul chiar din
prima zi! Şi asta complet oficial! Mai întâi că vineri se va produce deschiderea festivă a cursurilor,
aşa cum se face în fiecare an. După indicaţiile ministerului, oamenii politici nu vor avea acces la
deschiderile festive ale cursurilor, atât la cursurile preuniversitare, cât şi la cele universitare. Bine
le-a făcut! N-au ce căuta în zonele “minate”, după prestaţia jalnică pe care o au ca oameni politici.
Pentru studenţi este chiar bine aşa; cei “învechiţi” au posibilitatea să umble după cămin, să
asiste la o repartiţie mai mult sau mai puţin corectă, să cinstească revederea cu colegii la cele vreo
10 restaurante şi taverne de lângă Politehnica nouă (nouă pentru unii dintre colegi, care nu
agrează plecarea din Polizu), dar veche de 41 ani; bobocii se vor agita să afle cum se poate chiuli în
timpul studiilor, pentru că liceul le-a oferit prilejul să chiulească şi totuşi să termine cu bine
bacalaureatul de anul ăsta, care a făcut mai multe victime decât în anii precedenţi.
Politehnica reîncepe studiile cu o facultate nouă, invenţie cu care unii speră să mai aducă
ceva prospătură în generaţiile de studenţi, din ce în ce mai puţin dornici să se pregătească
temeinic. Noua facultate se numeşte Inginerie Medicală, şi la admitere a avut şi un examen de
biologie. Parcă auzeam în vară că se va face şi o secţie de Chimie alimentară la Facultatea de
Chimie Industrială. Conducerea Politehnicii se tot căzneşte să păstreze numărul mare de studenţi
pe care i-a avut până în prezent, dar este evidentă scăderea interesului absolvenţilor de liceu
pentru studiile inginereşti. Foarte mulţi se înghesuie la facultăţile particulare, unde se trec
examenele foarte uşor, pentru că la mijloc e banul. De fapt nici o universitate particulară nu are
facultăţi cu profil ingineresc. In anii precedenţi, la Politehnică au apărut facultăţile de: Inginerie în
limbi străine (franceză, engleză şi germană) şi Ştiinţe aplicate, care-şi duc şi ele cu greu zilele...
Anul ăsta s-a întâmplat să nu se completeze numărul de studenţi pentru care statul alocă
fonduri, aşa că mai toate facultăţile înregistrează lipsuri de zeci de studentî faţă de numărul de
locuri alocat de minister. În ceea ce ne priveşte, nu vor fi reduse numărul de posturi didactice,
deoarece, începând din anul trecut, s-au iniţiat cursurile de Master pentru continuarea şi
aprofundarea studiilor inginereşti. Este cam complicat de ţinut orele la astfel de studenţi, deoarece
foarte mulţi dintre ei s-au angajat şi este destul de greu să continue studiile după terminarea
programului de muncă.
Sperăm că în ceea ce ne priveşte pe noi, absolvenţi de Poltehnică, scumpa noastră şcoală
sau urmaşa ei, mai puţin scumpă nouă, nu va sucomba!
Să le dorim succes (sau baftă) studenţilor care a doua zi după întâlnirea noastră de joia
viitoare, vor începe studiile unui nou an universitar!
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Întâlniri colegiale

JOI .....
Sursa: MECANICII ’61, Anul 6, # 9, septembrie 2010

Scris de Radu GRUIA

Mda....ar fi fost 26 august! Dacă ar fi fost. Dar n-a fost. De ce ? Păi...adevărul
este că habar n-am ! Ceace pot face este numai să presupun : iar vacanţa ! Dacă
nu este aşa, pot de asemenea să presupun, că cineva o să ne scoată din ceaţă
spunându-ne motivul ăla adevărat. Dar ajunge ! N-a fost şi gata.
În finalul aceleaşi rubrici din ultima apariţie, ziceam „Mai vorbim”. Adică voi
continua tema abordată atunci şi anume despre rubrică şi despre noi. Desigur nu
ştiam că o să se întâmple atât de repede. Dar nu-i nici-o supărare. Mult trâmbiţata
criză n-ajunge chiar până aici. Nu zic că nu ne înhaţă, dar criză de idei sau
subiecte, haide-a de ! De pildă, ce-ar fi să facem un schimb de păreri despre
comunicare, ca un subiect fierbinte al noţiunii de „socializare”, aspect de care, zic
eu, suntem sau ar trebui să fim, deosebit de interesaţi. Păi să precizăm mai întâi
care este definiţia de utilitate pentru „aplicaţia” noastră :
SOCIALIZÁRE, socializări. 1. Faptul de a (se) socializa. 2. Proces de integrare social
ă a unui individ într-o colectivitate.(DEX’98).
sau : ◊ proces de devenire a unei individualități umane ca ființă socială. (MDN).
Mă rog, poate apare întrebarea: ce treabă avem noi cu chestia asta ? Păi,
dacă reflectaţi o ţâră, aceasta este una inerentă! Indubitabil că potrivit definiţiilor
de mai sus, toţi am fost „integraţi” într-o colectivitate ! Şi încă cum ! Atunci ?
Simplu: colectivităţile respective nu prea mai există, ori s-au modificat structural,
iar noi am cam avansat în „vechime”! Aceste două motive potenţează evoluţia unui
fenomen căruia trebuie să-i acordăm atenţie: desprinderea şi îndepărtarea treptată
de colec-tivităţile sociale sau, mai simplu, de ambientul în care ne-am obişnuit să
trăim de când ne ştim. Fără nici-o îndoială, nu-i de glumit cu aşa ceva! De ce ?
Pentru că, fără exagerare, conştient sau nu, am devenit un fel de extensii ale
societăţii care ne-a format. Fiecare individ s-a adaptat cu mai mult sau mai puţin
succes, la criteriile de comportament social şi moral ale regimului respectiv. La noi
a fost unul extremist de stânga, cu conotaţii naţionaliste... ! Cei care nu s-au
adaptat, ori au plecat ori au fost încorporaţi acelui segment social lipsit apriori de
dreptul de a-şi asigura – prin activitate şi afirmare - viaţa pe care şi-au dorit-o.
Bine ! Am luat-o un pic pe arătură. Asta a fost. Să vedem ce urmează.
De fapt, ce urmează se referă strict la observaţii personale, fără – Doamne fereşte –
să am pretenţia să ofer cuiva soluţii sau „găselniţe”. Aş fi încântat dacă v-aţi alege
cu o lectură amuzantă.
”MONOLOG”
Deci, în ultima vreme, am constatat că atitudinea „publicului” martor al
prezenţelor mele cotidiene „outdoor” întru rezolvarea treburilor curente se modifică
lent, dar perceptibil. Mai exact, parcă aş tinde să devin parţial invizibil. Nu prea
mai sunt „băgat în seamă”, ca să zic aşa. Dacă totuşi cineva nu-mi poate ignora
prezenţa (de exemplu în trafic), încasez din ce în ce mai des, apelative ca „tataie”
sau mai condescendentul „unchiule”. Când răspund, folosesc şi eu „nepoate”.
Merge, are efectul scontat ! În general, pentru a obţine o reacţie, trebuie să mă
adresez cu aplomb, să-mi compun o mutră atrăgătoare (ceace reuşesc cam rar) şi
să atrag spontan simpatia conlocutorului. (!!!!!!). Dacă nu reuşesc, demersul meu
este sortit unui eşec lipsit de glorie. Povestea este aceaşi aproape în toate locurile
publice: pe stradă, în trafic, în parcări, în pieţe, în magazine, la bănci, cu poliţiştii,
la cârciumă, poştă, în parc, etc.
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Oricum apelativele cu pricina sunt, vreau nu vreau, stimuli de adrenalină. Dar nu
sunt nici pe departe, partea cea mai neplăcută a distracţiei; jalea cea mare este
„expresia albă” a semenilor mei anonimi cu care „împart” aleator spaţiul public!
Ochii „închişi”, faţa „stinsă”, comportamentul umanoid, transmit un mesaj foarte
convingător: „ dă-i bice omule că nu sunt acasă pentru tine!” Asta-i jalea !
OK, tocmai am reuşit, zic eu, să-mi marchez inamicul. La fel ca în aplicaţiile
tactice militare unde se foloseşte muniţie....cu vopsea. Regulile „jocului” stabilesc
strict că inamicul „pictat” este eliminat. Adică scos din joc. La final, după analiză,
una dintre echipe învinge şi „înhaţă” onorurile.
Aşa şi în jocul meu: am „tras” şi l-am pictat. Mai trebuie doar să fac analiza şi în
loc de onoruri, să-mi înhaţ beneficiul. Pentru a putea face treaba asta, este
suficient să răspund la două întrebări:
1. Cine este inamicul şi în ce constă pericolul la care sunt expus.
Inamicul este descris satisfăcător prin termenul izolare. Sau altfel, dacă nu acţionez
risc să mă trezesc, la un moment dat, incapabil să mai comunic cu colectivitatea
socială în care sunt integrat. Problema este că aceasta se transformă continuu, iar
eu trebuie să înregistrez şi să mă adaptez la fel. Altfel îmi asum un risc major: acela
de a mă trezi izolat, fără să mai pot comunica cu partenerii sociali.
Ori, dat fiind faptul că nu sunt un religios care trăieşte în singurătate, lipsa
comunicării şi instalarea izolării reprezintă un pericol letal. Am văzut cum s-a
întâmplat cu părinţii mei. Dumnezeu să-i odihnească !
2. Ce şanse de câştig am şi cum să acţionez.
Destul de uşor de formulat, dar mai dificil de realizat:
- să menţin tonusul psihic şi fizic cât mai protejate de alterările inerente provocate
de fenomenele biologice degenerative. (de, cu „vechimea” nu mă pot pune!)
- să păstrez deschise canalele de comunicare cu universul informaţional ambiant.
- să acţionez sistematic şi tenace pentru a-mi asigura cuantumul de satisfacţii şi
reuşite personale, strict obligatorii menţinerii tonusului.
- să socializez, rămând astfel o fiinţă socială. (vezi definiţia de mai sus).
Pentru analiză și beneficiu, am să fac o „cascadă”: declar spectacolul
interactiv şi vă invit pe Dumneavoastră, dragi spectatori, s-o faceţi, fiecare „pre
limba lui” !
OK, asta a fost! O joi fără spectacol, dar cu monolog declamat la persoana I-a. Ce
puteam face, actorii au fost în vacanţă ! Cum spuneam, să zicem că am vânat o
„satisfacţie”. Acum, pentru a mă bucura de trofeu, trebuie să sper că povestea
socializării a izbutit să vă menţină un tonus alert. Măcar până aţi terminat de citiţi
!
În acelaşi scop, voi încerca, cu titlu provizoriu, să extind tematica revistei noastre
apelând la o nouă rubrică şi anume Mapamond. În prima apariţie, ce mai spun
americanii (mă rog, unii dintre ei) despre USA. Să vedem ce-o să iasă. Mă aştept şi
la replici conservatoare de genul „ ce ne interesează pe noi ce fac ăia p’acolo?”. Ei
bine, măcar pentru tonusul personal, dacă nu pentru „aluaturile” oculte pe care le
coc ei „p’acolo” (vezi harta Dlui. William B. Wood de la Departamentul de Stat
american) Dacă merge, ne vom plimba pe mapamond. Sau prin spaţiul extraterestru ? Who knows ?
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De-ale noastre

BUCUREŞTIUL ANILOR NOȘTRI
DE STUDENŢIE
Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 9, septembrie 2010

Scris de Autor Anonim

Nota redacţiei. Desigur unii dintre Dvs. ar putea fii puţin nedumeriţi sau surprinşi
de prezenţa materialului în cuprinsul acestei ediţii a revistei noastre. Anticipând o
astfel de reacţie, iată motivaţia: revizuindu-mi fişierele în căutarea materialelor
destinate cuprinsului , am găsit unul având drept subiect Bucureştiul deceniilor 6-9
ale sec. trecut !!??. L-am găsit nesemnat, sub titlul „Amintiri din Bucureşti”, în fişierul
lui Nicu Suruceanu. L-am întrebat dacă el este autorul sau ştie ceva despre
provenienţa sa. Nicu mi-a răspuns negativ, iar eu, bucureştean “din totdeauna”, n-am
rezistat tentaţiei de a vi-l prezenta, cu titlul “adaptat”. Pentru că toţi am petrecut cei 5
ani de studenţie în oraşul de atunci. Şi pentru că toţi….eram ceva mai tineri ! Dacă
nu vă va place, sunt gata să suport consecinţele,! Scuze pentru absenţa diacriticilor,
dar...
Din 1948, Romania avusese o presa cenusie, terna, urata grafic, marcata de
limba de lemn, de lozinci inepte si de o agresivitate necioplita, "proletara". Au mai
aparut pana in 1953 cateva din cotidianele de tiraj si de traditie -"Universul",
"Adevarul", insa erau de nerecunoscut. Apoi n-au mai existat decat trei ziare
centrale: "Scanteia", "Romania libera", "Scanteia tineretului", trase fiecare in patru
pagini plumburii. Li se adauga un ziar de seara: "Informatia Bucurestiului", cu mai
putina ideologie si mai multe stiri utilitare si de interes public. De la mijlocul anilor
'50 aparea cotidianul "Munca", care nu era decat localizarea ziarului sovietic
"Trud", tot asa cum "Gazeta literara" - din 1954 - nu era decat o "Literaturnaia
gazeta" romaneasca. La fel si "Muncitorul sanitar" ori "Gazeta invatamantului",
saptamanalele unor categorii profesionale.
Radio Romania se transformase in Radio Bucuresti si avea pana in 1960 un
singur program pe unde lungi si medii. Aparatele de radio vandute in magazine nu
erau dotate si cu frecvente scurte, pentru ca lumea sa nu poata asculta "Vocea
Americii", "Europa libera" - "ziarul vorbit al romanilor de pretutindeni", cum se
intitula pana in 1963, BBC-ul, sau scurtele programe radiofonice in limba romana
difuzate la Paris, Atena sau Vatican. Radio Bucuresti isi incheia programul, inceput
la 5 dimineata, la miezul noptii. A aparut apoi si un Bucuresti 2, emitand din zori
pana la pranz, emisiunile acestuia prelungindu-se apoi cate doua ore in plus.
Din 1957 exista Televiziunea Romana, mai intai cu programe experimentale,
iar apoi regulate. Televiziunea se infiintase in Romania la numai doi ani dupa aceea
din Italia. Fata de presa meschina, anosta, marcata de o demagogie ridicola sau
agresiva, Televiziunea, desi in alb-negru, a adus in Romania o unda de varietate si
destindere. In 1959, cand s-au aniversat 500 de ani de la intemeierea Bucurestilor,
s-au alcatuit programe aparte, lansandu-se cantece precum "Badea-neichii
Bucuresti", compus de Ion Vasilescu si Gherase Dendrino si interpretat de Maria
Tanase, sau "Frumos esti, Bucuresti!...". Apareau in programele de divertisment,
toate "live", realizate in conditii tehnice modeste, dar foarte reusite, solistele si
solistii in voga de la rascrucea deceniilor sase si sapte: Dorina Draghici, Aida Moga,
sora ei, Lavinia Slaveanu, Mara Ianoli, Gigi Marga, Alin Noreanu, Nicolae Nitescu,
Wili Donea, George Bunea, Dorel Livianu... Intr-o emisiune muzicala a debutat, in
1959, la varsta de 16 ani, Margareta Paslaru. In acelasi an, Televiziunea n-a ezitat
sa transmita un program de la barul "Continental", situat in subsolul unui bloc
interbelic de langa Biserica Rusa, prabusit la cutremurul din 4 martie 1977.
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Tot in 1959-'60, Televiziunea difuza numere de revista, cuplete, scheciuri,
interpretate de cel mai mare comic al vremii, Mircea Crisan, de duetul Horia
Serbanescu - Radu Zaharescu, sau de Vasile Tomazian, un actor foarte popular,
care il imita pe Vico Toriani, unul dintre putinii cantareti straini sositi pe atunci in
turneu la Bucuresti, sau povestea dialoguri conjugale purtate cu Florica, nevastasa...
Din 1961, aproape seara de seara, dupa telejurnalul de la ora 19, existau,
timp de o jumatate de ora, excelente emisiuni pentru copii al caror protagonist era
Aschiuta, un Pinocchio local, manuit de un papusar excelent. Realizatoarea
emisiunii, Daniela Anencov, devenise extrem de populara, la paritate cu Cleo
Stiber, crainica frumoasa, cultivata si poliglota a Televiziunii... Popularitate
dobandisera datorita rolurilor interpretate in seriale pentru copii actorii Tudorel
Popa (Profesorul Paganel) si Dem Savu (Capitanul Val-Vartej). Un eveniment era
prezenta Mariei Tanase, in programele de muzica populara, in mijlocul unui taraf ultima a avut loc in 1962, ca si aceea a Ioanei Radu, care interpreta romante.
In 1964, scriitorul Ion Marin Sadoveanu prezenta saptamanal ciclul "Din
istoria universala a teatrului", ilustrat cu secvente interpretate de actori. Asezat in
spatele unui birou masiv, pe un scaun cu dimensiuni de jilt, conferentiarul vorbea
liber, imbracat elegant, cu batista alba la buzunar, rasucind intre degete capacul
unui stilou Pelikan cu penita de aur... Moartea scriitorului, survenita in acelasi an
1964, a dus la intreruperea acelui serial elevat. In acelasi an, o montare a unei
piese intreprinsa cu mijloacele teatrului de televiziune - "Pana de automobil" de
Friedrich Durrenmat, consacra un tanar si stralucit actor, in rolul protagonistului,
pe nume Mircea Albulescu.
Daca un crainic radio a pronuntat inversat in acei ani titlul operei lui Mozart
"Cosi fan tutte", de o maniera pe care nu o suporta hartia, un crainic de televiziune
a fost aspru admonestat pentru o stire citita pe post: "Tovarasul Gheorghe Cioara
s-a intors de la Moscova pe calea aerului".
Teatrul de revista, cu o mare traditie in Romania, cu nivelul inalt la care il ridicase
Constantin Tanase, a adus multa culoare si mult haz in vremurile de-acum 45-50
de ani. Existau in Bucuresti doua sali incapatoare ale aceluiasi teatru care
primisera numele marelui comic, o gradina de vara, "Boema", datand din 1928, pe
Strada Theodor Aman, o alta se afla la limita Cismigiului, pe un spatiu napadit
astazi de brusturi, buruieni si otetari, de pe fosta Intrare Brezoianu, rebotezata
Rigas, si se mai montau uneori spectacole de revista pe scena Teatrului de vara din
Herastrau sau in fostul parc Carol, rebotezat "Parcul Libertatii"...
Cel mai mare actor al genului era Mircea Crisan. Pana in ziua de azi oamenii
mai in varsta isi amintesc de "Castravetele" lui, de "Un foc in noapte, un foc in
soba; arde-te-ar focul!", de legenda potrivit careia, cu prilejul unei vizite a lui
Hrusciov in Romania, Gheorghiu-Dej l-a adus pe Mircea Crisan sa-i distreze,
chemand si un translator. Mircea Crisan a mieunat ca pisica, a latrat precum
cainele, a imitat leul, tigrul si alte animale, iar la sfarsit i s-a adresat translatorului:
"Acum, tradu!". Dintr-un turneu la Paris, actorul s-a intors cu un Chevrolet clasicul model 1957 -, pe care n-a ezitat sa-l pomeneasca pe scena: "Ce nu face
omul pentru o bucata de Chevrolet?"
Notoriu de dinainte de razboi, de cand jucase in filmul "Bing-bang" si de cand
facea tandem cu Vasile Vasilache, era N. Stroe ("Alo! Aici e Stroe/Si roaga sa-i dati
voie/O clipa sa va-nveseleasca...). In spectacolul "Vitamina M - Muzica", montat in
1961 in cladirea de peste drum de Academie a Teatrului "C. Tanase", fost sediu al
Legatiei Germaniei, intr-un dialog imaginar, Stroe i se adresa unei cucoane:
- "Ati fost la Domnul Puntilla?... - Nu ti-e rusine, domnule?! Eu sunt femeie
serioasa". "Domnul Puntilla" era o piesa de Bertolt Brecht jucata pe atunci de un
teatru bucurestean.
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Trei ani mai tarziu, pe scena Teatrului de Comedie se monta "Rinocerii" de
Eugen Ionescu, rolul lui Beranger, protagonistul, fiind interpretat de Radu Beligan,
iar pe scena Teatrului Mic se juca "Lectia de engleza" a aceluiasi dramaturg sub
titlul de "Cantareata cheala".
Din 1963, cuvantul Romania si derivatele sale se scriau iarasi cu "a". Vreme
de un deceniu, consecinta a Reformei ortografice din 1953, privilegiul acestei grafii
il detinusera doar vagoanele romanesti de cale ferata de pe traseele internationale
si tricourile sportivilor romani care luau parte la competitii desfasurate in
strainatate. In acelasi an, in luna noiembrie, Televiziunea inceta sa mai transmita
parada militara de la Moscova, din ziua de 7, dar relua in direct, integral,
ceremonia inmormantarii presedintelui Statelor Unite, John F. Kennedy, asasinat
la Dallas. De-acum, radiodifuziunea Romana, in afara de Alexandru Stark,
corespondent la Moscova, avea un trimis permanent la Washington si
corespondenti la Paris si la Roma: pe Georges Dascal si Angelo Chiari. Un magazin
cultural foarte citit devenise revista "Contemporanul", condusa, la mijlocul anilor
'50, de George Ivascu si avandu-l colaborator permanent pe G. Calinescu ("Cronica
optimistului"). In 1963-'64, "Contemporanul" nu mai era foaia proletcultista
infiintata in 1948, unde oficiau cei mai abjecti ideologi si culturnici ai noului regim.
Aici isi incepe Nicolae Manolescu lunga si stralucita cariera de cronicar literar. O
rubrica foarte apreciata era aceea sustinuta de un publicist, Mihai Popescu,
economist la Camera de Comert, care dezbatea cu verva subiecte interesante si
incitante. De pilda: se cuvine sau nu ca un barbat si o femeie, ambii casatoriti, insa
nu unul cu celalalt, sa intre intr-un restaurant si sa ia masa impreuna?...
„Carmen Silva” se chema, de fapt, Vasile Roaită (după numele unui aşa-zis
ilegalist, dovedit ulterior colaborator al Siguranţei). Era, la finele deceniului cinci, o
staţiune prăpădită, frecventată masiv de sindicalişti. Trăgeam la "fina", la pensiune.
Fina - gazda noastră, pe atunci văduvă, fusese cununată de bunică-mea prin anii
'30. Îi arăta un respect ieşit din comun şi i se adresa cu apelativul "năşico".. Casa
modestă avea două-trei camere cu dependinţe rudimentare. Pe timpul verii, familia
amfitrioanei, cu mic, cu mare se muta în nişte barăci ridicate în curte. Atmosfera
generală era ponosită, vag insalubră, dar veselă.. Mă hârjoneam cu copiii
localnicilor. Ei mă gratulau cu "vilegiaturistule", iar eu le ziceam "băştinaşilor".
Altminteri, ne înţelegeam bine. Plaja se afla în apropiere. Era puţin populată şi cam
sălbatică. N-auzeai muzică, defel. Când şi când mai huruia răguşit - agăţat de un
stâlp de telegraf - câte un megafon. Cu greutate puteai să recunoşti ce se
transmite. Recepţia deficitară depindea covârşitor de forţa şi direcţia vântului. La
ambianţa sonoră contribuia zilnic şi un flaşnetar uscăţiv, îmbrăcat într-un tricou
marinăresc, cu o maimuţă pe umăr, care naviga printre cearşafurile risipite la buza
mării. Primea monede de 25 de bani
Mă distram la Ghiol. Semăna cu un ştrand, unde protagoniştii, de toate
vârstele, se etalau defilând fără complexe, în costumul lui Adam sau al Evei (după
preferinţa Făcătorului). Aria destinată fiecărui sex era despărţită, formal, de un
gard de uluci crăpate, cu rolul de a stopa - chipurile - ocheadele şi de a stăvili
eventualele porniri reciproce. Ceea ce nu era cazul, totuşi. Buna dispoziţie era
unanimă, iar comunicarea extinsă şi relaxată. Nu am reperat, niciodată, ceva
obscen sau indecent. Partea într-adevăr scârboasă ţinea de operaţiunea unsului cu
noroiul negru, greu mirositor. Şi aceea de încreţire elefantină a pielii.
La întoarcere treceam prin dreptul terasei "Potcoava". În miezul zilei se
produceau doi lăutari - unul cu vioara, altul cu acordeonul, ştirbi şi foarte
prietenoşi. Repertoriul vocal, susţinut alternativ, se compunea din cântece de
pahar şi voie bună, gen: "M-a făcut mama oltean", "Ionel, Ionelule", "Zaraza" etc.
Piesele "cu dedicaţie" se arvuneau la masă, sub deviza: "cine lipeşte biştarul,
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comandă muzica". Mă număram printre beneficiarii clandestini, fiindcă trăgeam cu
urechea pe la gard.
Serile le "petreceam" la vilă, într-un plictis debordant. Cam o dată, de două
ori, în perioada sejurului, ieşeam la plimbare pe faleză. Punctul turistic standard de
vizitat era vila "Zăboveam apoi pe o bancă în preajma Cazinoului. "Ascultă şi tu
melodiile. Poate le înveţi." Concerta o formaţie "de antren şi dans". Diseuza - o
vedetă a momentului, se numea Dorina Drăghici, care făcea bezele şi reverenţe
după fiecare piesă. Avea succes. Programul se prelungea.
Totusi.....
... Teatru radiofonic, liceul Mihai Viteazu, Noapte buna copii, Unda vesela, Cine stie
cistiga, ziarul "Urzica", revista Secolul XX,
covrigi cu sare,Timur si baietii lui, "Los Paraguayos" in turneu, magnetofonul Tesla,
ceaiurile cu lumina stinsa si Rolling Stones,
snitel la pachet in drum spre tabara, restaurantele cu mandatar, Costinesti, La
Dobrogeanu, numar si uniforma de liceu,studentii de la arhitectura pictând icoane
pe geamurile la "Ion Mincu" in iarna lui '68, Carpati fara filtru, formatia Mondial,
gogoshi in Piatza Unirii, Margareta Paslaru, sedintele de exmatriculare ale celor
care plecau cu parintii in Israel sau Germania, balul de la Arhitectura.
Liviu Ciulei, Tiriac si Nastase, "Macarale, râd in soare argintii", prietenii plecind in
Israel, au intrat rusii in Cehoslovacia, unt, faina, pâine, zahar si ulei pe cartela,
oua rosii, pantaloni "supraelastici", cotele-apelor-dunarii, "tacimuri", babic,
ghiudem, nechezol, imbracat "din pachet', "schlafensiedeutch", Vama-Veche, blatul
pe tren la Sinaia, cantonamentele Scolii Sportive, incalzit apa pe resou, Tanta si
Costel, Zizi Serban, studentii din Cuba, repartitia, Marin Moraru si Toma
Caragiu,Miriam Raducanu, ceaun din fonta, cravata de pionier, nudism la Sf.
Gheorghe, halvitza, ciubuc, sirop de 50 de bani, casata de la "Albina", profiteroale,
statuia lui Mihai Viteazu, Coada Calului, penare din lemn, tigari Marasesti, hirtie
albastra de invelit caietele, fier de calcat cu carbuni incinsi, uniformele scolare,
tocul cu penitza, galosii, butoiul in care se aduna apa de ploaie pentru spalat
parul, peretii vopsiti cu rolul, fragi din tren, Mos Gerila, televiziunea alb-negru,
dopurile din cocean, unt in frunza de brusture, Parcul Circului, creion chimic,
gutuile puse la copt pe dulap.
George Vraca, asternuturi brodate de mina, cani de tabla, L.S. Bulandra,
plapumarese,spalatorese, birjari, pantofi cu talpa de crep, policlinici cu plata,
Babele,tenisul la Herastrau, creasta din Piatra Craiului, canotaj, grohotisuri in
Apuseni, sugative, Marina-Marina, shoshoni, foto-minut, caramele, piata cu gainile
in custi de lemn, Oraselul Copiilor, Ion Dacian, moda dintilor de aur, caciuli rusesti
cu urechi, fâsh, cicoare, somierele, Piatza Palatului, shifonierele cu oglinzi groase
de cristal, Gradina Botanica, parfum de trandafiri bulgaresc, papusi din cirpa,
parcul de la Sosea, sifoanele din sticla colorata, masina de tocat carne, covata de
framintat aluatul, cazanul de fiert rufe, masina de cusut cu pedala din fier forjat,
pe care scria 'Singer', geamuri cu flori de gheatza, omul de zapada cu carbuni in loc
de nasturi, teracota fierbinte, in fatza pravaliilor se stropeste trotuarul cu apa.
Ciresarii, bibelouri, statuia lui Lenin, cobilitzele de care atirnau cofele cu mere
murate sau iaurt, savarine, cishmeaua de pe strada, Nivea, borsh la borcan,
trasuri, muraturile din beci, soba cu foc din lemne, prajiturile de unleucinzeci,
lumina misterioasa a lampii cu gaz, fotografiile de familie alb-negru, matusi cu
palarii, unchi tepeni, bunici severi, flasneta din fatza teatrului, papagalul cu
norocul in cioc, Dambovitza la Cotroceni, Celentano, defilarea de 23 August, mititei
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la gratar in Parcul Libertatii, gara cu zgomote si miros de despartire... pufoaicele
cenusii, bibelouri, figurine, catei si caluti in vitrina din sufragerie, milieuri, Nivea in
cutii plate albastre, muraturile din beci, soba cu foc din lemne, Calea Victoriei,
closete in fundul curtii, copii infasati strans, Anda Calugareanu, tiganci care
ghicesc in palma, in ghioc si in carti, babe care leaga si dezleaga farmece, Strandul
Studentesc, scrobeala de rufe, albastreala de rufe (sineala), bocanci cu blacheuri,
tocuri luichenz, cazaca, decolteu encoeur, decolteu en bateau,cuvertura de pat,
carpete de chelim.
Libraria Eminescu, tuns nemteste, Ora vesela cuStroe si Vasilache : - Alo, aici e
Stroe/ si roaga sa-i dati voie/ o clipa sa va-nveseleasca/sa glumeasca iar cu voi.
Frank Cafea, balene, tunsoare a la garconne, coafura paj, coafura a la Alida Vali,
ciorapi tricotati, Casuta noastra/cuibusor de nebunii/ te asteapta ca sa vii...
Inghetata pe batz, telemea de paispe, adidasi, patricieni, vata pe batz,stofa pe
puncte,loden, briz-bizuri, la patru pasi de o excursie, steaua fara nume, Cico,
floarea din gradina, Daniela si Aschiuta, Cine stie castiga,
'Avaramu' vazut de nu stiu cite ori, translatoarea de la cinemateca.... taxiurile
Pobeda, ceasurile Pobeda... cremşniturile de la Casata... ,
Aici e Radio Europa Libera/buna seara, dragi ascultatori, Rita Pavone, cravata de
pionier... cu colturile roase, insignele FGMA, FGAPS;laleleee, laleleeeee; macarale;
cind la trap cind la galop, Dorina Draghici, ZIS; ZIM; Molotov; GAZ, biciclete MIFA,
"la canal", "la stuf".
Calboreanu, calimara cu cerneala, cinema Scala, Fory Etterle, spoitori, bulibasha,
chimir; militia economica, Jean Marais, Raf Valone, Luigi Ionescu,
Scinteia pionierului, Teatrul Tandarica, Arta Florescu, tigari Nationale, salicilat,
penicilina uleioasa, festivalul tineretului, lipii...Cavit 9
pentru pofta de mancare, te-slavim-Rominie-pamint-parintesc, pronosport, loz-inplic-dai-3-lei-si iei nimic, bomboane agricole, fondante, dans
la Zalomit, parizer, icre de Manciuria, cartofi noi, inghetata pe bat, la microfon Noel
Bernard, artista poporului Lica Gheorghiu, misto-nasol-gagiu,
Alain Delon, Simon Templar, trening, bascheti, imbracaminte de la 'pachet', pantofi
Guban, pantaloni evazati, inele ghiul, tablouri cu sirene.
Beng beng, Unde ie iluziile mele care le-am perdut?
my, my, my Delilah, Beatles, clasificarea muzicii in usoara, grea si populara,
primele autoserviri, "Dialog la distanta", telefoane cuplate, program de apa calda,
creioane chimice si HB, 303, ascutitori chinezesti, noile uniforme scolare, tovarasa
diriginta, martisoare, cadouri de 8 martie,braga si placinte dobrogene, frigider Zil,
camera Laika, poze cu dedicatie pe verso, Pif le chien, Paris Match... Bula si
bancuri cu cutremurul.
Carul cu Bere, BTT-uri, sticla de bere Rahova, Cico,prajituri cu nume
antiapetisante "Buturuga", "Cartof", 'stewardesele' de pe ITB, 'blatul'
studentesc la teatre, calatorii clasa 1-a cu 'nashul', cursuri de 'socialism stiintific',
cartusul de Kent si sticla de whisky, chibrite care nu se aprindeau, la cartofi,
Foishorul de Foc, palinka, Noapte buna, copii... Maresiev, Stahanov, Ivan Budionii,
Ceapaev, Ostrovski (ala cu asa s-a calit otelul), Fadeev, Zboara Cocorii, Fata cu
parul carunt,Libelula, Piati Minuuuut...Alarma in munti, Sadko, Cazacii de pe Don,
Tanara Garda,Norman Wisdom (sic)... sufertash, baia comunala, stamba, Marina
Voica,tesatura anti-jeg, pantofi cu talpa de rafie/paie, ghetele de baschet cehesti,
ceasuri Schaffhausen/Doxa, geamgii, iaurgii, laptari,zarzavagii, sacagii,
tocilari, sapunul 'Cheia', magiunul, 'Cumparati curent de la IREB!', 'Dati copiilor
bomboane!', statia de radioficare, dusumele de lut,
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pantaloni de doc, fotbal cu nasturi, bluze de nailon stravezii prin care se vedeau
bretelele de la sutien, legaturile de schi Kandahar,pantalonul-pana, pantalonii
pescaresti, frizura-periutza, vase de bucatarie emailate, patefonul cu ac, rufe
inghetate, puse iarna afara la uscat, caimac, ierbar, raglan...
La începuturile televiziunii, muzica uşoară românească, inclusiv ce televizată,
era dominată de Dorina Drăghici, Gică Petrescu, Luigi Ionescu, Aida Moga, Nicolae
Niţescu, Gigi Marga şi alţii, cunoscuţi din specacole şi turnee.
Televiziunea le aducea popularitate în plus, dar au trecut destui ani până când
numărul de televizoare a ajuns de ordinul sutelor de mii.
Prima interpretă de muzică uşoară lansată de televiziune a fost Margareta Pâslaru.
La prima prezenţă pe micul ecran, era elevă şi cânta la un club muncitoresc din
cartierul Bucureştii Noi. Lansarea ei la televizor a făcut-o celebră în câteva
săptămâni. Compozitorii cunoscuţi se înghesuiau să-i ofere melodii. Alături de ea a
început să apară frecvent, în programele televizate, Marina Voica, care a devenit şi
ea vedetă datorită televiziunii.
Cei care au remarcat-o şi au adus-o la televiziune pe Margareta au fost Valeriu
Lazarov şi Ileana Pop. Ei au fost primii selecţioneri de persoane capabile să devină
mari atracţii ale micului ecran. După plecarea din ţară a lui Valeriu Lazarov, au
devenit generatori de vedete Alexandru Bocăneţ, care se limita la o echipă restrânsă
şi Sorin Grigorescu, cel care a lansat majoritatea cântăreţilor de muzică uşoară de
prim rang ai anilor 70-80, prin celebra emisiune "Steaua fără nume".
Ileana Pop, nume mai puţin cunoscut în afara Televiziunii Române, a avut vocaţia
găsirii unor tineri talentaţi, pe care îi aducea la Televiziune. A fost mereu un
secondant al unora din marii realizatori de emisuni de divertisment. Ileana Pop i-a
atras către televiziune, încă de când erau studenţi, pe Florian Pittiş, pe Mariana
Mihuţ şi pe mulţi alţii.
Tudor Vornicu, el însuşi om cu talentul rar de a simţi vocaţia telegenică a unor
oameni (i-a invitat frecvent la Televiziune, printre alţii, pe profesorul Grigore Moisil
şi pe Catinca Ralea) şi-a asociat-o pe Ileana Pop ca realizator la emisiunea
duminicală, sub numele Ileana Vlad.
Când a înfiinţat în România prima sa firmă de producţii televizate, Valeriu Lazarov
a numit-o director pe aceeaşi Ileana Pop, deşi aceasta depăşise, de destulă vreme,
vârsta pensionării.
Am amintit în alt post că prima crainică a televiziunii a fost Mariana Zaharescu.
Era o brunetă frumoasă cu o voce şi o dicţie excelente. Fusese crainică la Radio şi
s-a adaptat foarte bine cerinţelor televiziunii. Probabil că noua ei postură a
determinat o reverificare a dosarului de origine socială şi i s-or fi descoperit cine
ştie ce hibe. Cert este că, după numai câteva luni a fost mutată înapoi la Radio şi
apoi dată afară. În locul ei au fost aduse două fete drăguţe, fără vreo pregătire, dar
cu dosare corespunzătoare, care au fost şcolite cu termen redus de o crainică de la
Radio. Se bâlbâiau frecvent şi erau crispate în faţa camerei. Unul din regizori, parcă
David Esrig, încerca să le determine să-şi mascheze crisparea. Una din soluţiile
recomandate de Esrig era zâmbetul, la ştirile "bune".
În toamna anului 1957, Grigore Preoteasa, ministrul român de externe de atunci, (
a cărui fiică a fost prima soţie a lui Adrian Năstase) a murit într-un accident de
avion, când se întorcea de la Moscova. În mijlocul ştirii, crainica şi-a adus aminte
de indicaţia regizorului şi a trântit un zâmbet seducător. Tovarăşii de la cadre n-au
avut de ales şi au fost obligaţi să recurgă la crainice profesioniste. Aşa au venit de
la Radio Cleo Stieber şi Georgeta Perlea, care au fost mulţi ani prezenţe simpatizate
şi apreciate de public. Pe atunci, programul începea la 7 seara şi dura două-trei
ore. Când volumul programelor a crescut, a mai fost angajat, în chip de crainic,
Florin Brătescu, o voce remarcabilă şi o prezenţă care fermeca telespectatoarele.
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Mai târziu a devenit crainică şi Ioana Măgură, care a fugit ulterior din ţară şi a
preferat Europa Liberă, Televiziunii Române.
Pana pe la inceputul anilor '70, pe locul actualului hotel Dorobanti au existat
doua localuri: "Mon Jardin" si "Poarta Alba". Primul era un restaurant interbelic, cu
loji de plus si ring de dans, iar vara cu o gradina faimoasa. La "Mon Jardin" s-a
cantat jazz chiar si in anii '50, cand acesta era considerat "muzica decadenta". Din
formatia de la "Mon Jardin" au facut pe atunci parte Sergiu Malagamba, Iancsi
Korosi si Johnny Raducanu. A cantat in particular cu aceasta formatie Yves
Montand, care in 1956 a intreprins un turneu la Bucuresti; unul rasunator,
intrucat de aproape un deceniu nu mai venisera in Romania interpreti din
Occident. Yves Montand era pe atunci comunist. A sustinut cateva concerte, iar
dupa unul dintre acestea a fost dus la "Mon Jardin", unde a ramas incantat de
jazz-ul interpretat acolo si a cantat impreuna cu formatia. Nu-i exclus ca vreunul
dintre muzicanti sa fi incercat sa-i tempereze entuziasmul pentru ideologia rosie.
Frecventau in anii '50 "Mon Jardin"-ul criticii de arta Petru Comarnescu si Eugen
Schileru, calamburgiul Oscar Lemnaru si multi alti intelectuali.
Poarta Alba era o carciuma cu ciorba de burta si gratar unde se consumau
bere si alcooluri distilate, inclusiv secarica, populara bautura din anii '50. Intr-o
seara a nimerit acolo si Maria Tanase. Era iarna si un taran din apropiere de
Bucuresti isi priponise calutul cu care aducea marfa la piata la intrarea in local.
Maria Tanase a intervenit pentru ca animalul sa fie ingaduit inauntru, la caldura.
Acesta, ascultator, s-a lasat jos intr-un colt al carciumii si-a adormit cu capul sub
masa stapanului.
La "Poarta Alba" venea autorul versurilor cantecului "Din bucata mea de paine"
("Din bucata mea de paine/Am hranit un om si-un caine/Omul nu ma mai
cunoaste/Cainele ma recunoaste"), care putea fi auzit in bodegile de periferie, si
mai veneau vreo doi poeti de carciuma; specie de mult disparuta. Acestia isi
multiplicau poeziile pe coli de hartie, si, dupa ce intrau in local, le imparteau
clientilor asezati la mese. Dupa o jumatate de ora, poetul facea din nou turul
meselor si isi strangea versurile. Unii musterii, drept rasplata, ii trimiteau autorului
ceva de baut: o halba de bere, o tescovina, o suta de rachiu sau de "Adio, mama!"...
Versurile unui poet de carciuma puteau suna in felul urmator: "Eu nu-s decat un
vagabond/Batut de vanturi si de ploi;/Sunt un gunoi/Dar, din an in an/Imi fumez
pipa mea sub un castan."
Pe vremea "dezghetului", cand galantarele si rafturile restaurantelor nu mai
erau goale, Pastorel Teodoreanu sustinea in revista "Magazin" o "Cronica
gastronomica", iar Maria Tanase canta la redeschisul restaurant "Continental" de
pe Calea Victoriei acompaniata de Faramita Lambru. In pauza, cantareata mergea
in bucataria localului sa fumeze cu sete doua-trei tigari, una dupa alta, impreuna
cu instrumentistul, care tocmai isi instalase telefon si se furlandisea fata de
personalul restaurantului, sunand acasa. Intr-una din seri, intrebandu-si in
receptor nevasta ce ii gatise, dupa primirea raspunsului, o indemna: "Da' sa pui, fa,
in tocana si-o foaie de dafin... si pune si nitel piper..." Plictisita, Maria Tanase ii
recomanda intre doua fumuri de tigara: "Spune-i, ma, sa puna si niste rahat!"
Prompt, acordeonistul se executa: "Doamna Maria zice sa pui si niste rahat, pentru
ca vine si dumneaei la masa."
Un alt turneu al unui artist strain care a lasat urme adanci la Bucuresti, mai
ales in cartierele marginase, a fost cel intreprins in 1958 de actorul si cantaretul
indian Raj Kapoor, protagonistul filmului "Articolul 420". Raj Kapoor a aparut si la
noua televiziune - care emitea din 1957 - si a inregistrat un disc la Electrecord cu
piesa "Avaramu" din coloana sonora a filmului. Pe canavaua acestuia, lautarii au
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dat la iveala o manea care s-a cantat apoi ani de zile prin bodegile de la periferie:
"Pe Soseaua Colentina, trece Rita cu masina".
In anii 1959-'60-'61 nu era "politic" sa ai automobil. Omul bine cotat avea
motocicleta si magnetofon Tesla cehoslovac. Motocicleta cea mai sic era importata
din RDG, MZ, de 250 cm3, si Jawa (cehoslovaca). Mai existau Zundapp si BMW,
unele cu atas, dar acelea erau din timpul sau dinaintea razboiului. La sfarsit de
saptamana, bucurestenii cu motociclete plecau impreuna cu sotiile sau cu
prietenele spre Snagov, Mogosoaia, Padurea Pustnicul sau pe Valea Prahovei. La
petrecerile date in apartamente particulare, sambata seara, magnetofonul era un
simbol de modernitate si inlesnire. In anturaje mai modeste, cu acelasi prilej, se
puneau la patefon discuri cu Dorina Draghici, Nicu Stoenescu, Ioana Radu sau Mia
Braia. Dupa discuri de patefon dansau si elevii din ultimele clase de liceu atunci
cand mergeau in excursie la munte, "scolile medii" avand patefon in dotare.
In fostul local "Modern" aflat in capatul dinspre Calea Victoriei al fostei strazi
Sarindar s-a deschis in 1958 restaurantul "Berlin", cu specific culinar german,
decorat de catre un arhitect din Republica Democrata Germana. La etaj exista un
bar cu taburete inalte, unde berea blonda Radeberger, imbuteliata in sticle de o
jumatate de litru, era servita in sonde.
Multe dintre restaurantele bucurestene fusesera rebotezate: Capsa devenise
"Bucuresti", de pilda. Athenee Palace isi pastrase insa hramul si-l pastrase si pe
Petrica Johnson, barmanul de culoare de pe vremuri. La Capsa (tot asa ii zicea
lumea) si la Athenee Palace venea noua elita intelectuala fidela regimului, aflata la
loc de cinste intre privilegiati. In cele doua braserii mai puteau fi vazuti si scriitori
interbelici straini de gratiile noului regim, precum poetul Ion Barbu, sau Pastorel
Teodoreanu. Acesta din urma, putin grizat, intr-o seara, iesind de la Athenee
Palace, a scos o bancnota de cinci lei vrand sa i-o dea portarului - credea el galonat si plin de fireturi, cu rugamintea: "Adu-mi, te rog, un taxi." Poetul il
confundase pe portar cu un amiral venit la o receptie. Indignat, acesta si-a declinat
identitatea, amenintandu-l cu arestarea pe poet. "Atunci, adu-mi un vapor".
In apropiere de Athenee Palace, pe locul actualului Hotel Bucuresti, intr-un
imobil prabusit la cutremurul din 1977, isi continua existenta, la parter si la
primul etaj, Cofetaria Nestor, rebotezata "Victoria". La etaj, cofetaria avea aspectul
unei braserii elegante. O frecventau domni de pe vremuri, cu parul alb sau
grizonat, imbracati pedant, unii arborand batista la buzunarul de la piept al hainei.
Aici se serveau café-frapé si Mazagrin, cu paiul lipit de sticla brumata a sondei,
bere germana, vermut italian, coniac indigen, citron pressé si oranjada...
Specialitatile de cofetarie erau pregatite dupa retete vechi, adesea de catre aceiasi
oameni din epoca anterioara instaurarii comunismului. Se serveau la "Nestor"
profiterol, tort si merengue-glacé, inghetata simpla ori asortata cu frisca si "langue
de chat", Coube-Jacques, Krantz, Joffre, Parfait Marechal, prajituri "Bibescu",
carora ulterior li s-a spus "Tosca", pricomigdale, alune de padure pudrate fin cu
sare, cafea turceasca si cafea-filtru. La parter, pe langa bomboanele cu visine trase
in ciocolata si fructele confiate, se vindeau, in cutii, fondante... O braserie cu
scaune inalte imprejurul barului fusese deschisa la parterul unui bloc interbelic de
pe Bulevardul Nicolae Balcescu - noua denumire - care se invecina cu Biserica
Boteanu. Intrucat veneau studenti de culoare, nu putini in Bucurestiul epocii, i s-a
spus "Katanga", porecla substituindu-i numele.
Primele doua congrese ale Partidului Muncitoresc Roman se desfasurasera in
Sala Ateneului. Apoi, Ocarmuirea s-a gandit sa inalte o cladire anume pentru ele si
asa a fost construita, la sfarsitul anilor '50, Sala Congreselor, cu o capacitate de
3600 de locuri, in spatele fostului Palat Regal. S-au demolat case vechi pentru ca
noul edificiu sa fie inconjurat de o duzina de imobile dominate de un bloc turn cu

12

MECANICII ’61 POLIBUC  Anul 6, # 9, septembrie 2010

14 etaje. La parterul unuia dintre acele blocuri mai exista si azi magazinul
"Filatelia", inaugurat in 1960, iar in capatul opus, colt cu strada Stirbey Voda, la
parterul altui bloc, s-a deschis tot atunci un restaurant-expres spatios, modern
pentru acele vremuri, in care se putea lua masa de pranz compusa din doua feluri
de mancare cu circa 10 lei.
Dupa ce in Sala Congreselor s-a tinut, in iunie 1960, al treilea conclav al
partidului unic, au inceput sa fie proiectate aici filme, indeosebi premiere, i s-a zis
Sala Palatului si din 1962 au inceput sa cante pe scena ei solisti straini. Intre
primii, Domenico Modugno. In iarna lui 1962 Modugno a cantat aici "Alleluia" si
cateva din compozitiile sale; "Volare", "L'uomo in frak", "Piove", ramasa multa vreme
in amintirea romanilor prin refrenul "Ciao, ciao, bambina"... A inregistrat si el un
disc la Electrecord. In acelasi an a mai cantat o celebra soprana peruviana de
coloratura, Imma Sumah, apoi Claudio Villa, facand furori cu "Un tango italiano".
Era vremea muzicii usoare italiene - din 1964 Televiziunea Romana incepe sa
retransmita Festivalul de la San Remo. Insa noul "dezghet" adusese cha-cha-ul,
muzica latino-americana, concomitent cu bomboanele cubaneze (din trestie de
zahar, colorate, in forma de inimioara) si twist-ul.
Unele case din Rahova, chiar dintre cele aflate pe strada principala a
cartierului, aveau banci la intrare. Vara, spre sfarsitul zilei, se asezau acolo la
taclale barbati si femei - oameni trecuti de prima tinerete. Altii veneau din vecini cu
scaunele lor. Discutau, fumau, rontaiau seminte cumparate cu 25 de bani
cornetul. La sfarsitul anilor '50 inca isi mai aminteau de...Postul Festivalului.
In 1953 avusese loc la Bucuresti Festivalul Mondial al Tineretului. Participasera
numerosi straini, indeosebi oameni de stanga, din partidele comuniste occidentale;
altii venisera din Asia sau din America Latina. Aveau prilejul sa vada cum se
traieste intr-o tara condusa de comunisti. Pentru ca Bucurestiul sa para un oras
bine aprovizionat, chiar imbelsugat, cu doua-trei luni inainte Ocarmuirea incepuse
sa dramuiasca drastic mancarea si bautura, astfel incat in saptamanile
premergatoare Festivalului nu se mai gasea aproape nimic de cumparat in
magazine. Timp de doua luni nu se vanduse nicaieri, inclusiv in localuri, un gram
de bautura alcoolica. La sfarsitul "postului" au fost oameni care au lesinat, au facut
infarct sau chiar au murit pentru ca abuzasera de bere, tuica sau vin.Un alt
eveniment care se propagase in toate cartierele Bucurestiului, intr-o perioada in
care se numarau pe degete artistii straini care veneau in Romania, fusese turneul
lui Raj Kapoor - in 1958 -, solist si actor de film indian, protagonistul peliculei
"Vagabondul". Raj Kapoor cantase la televiziune - aceasta emitea din 1957 - si
inregistrase pe un disc Electrecord bucata coloanei sonore, cu tanguitorul refren
Aaaavaramu, pe care lautarii aveau sa-l reia ani in sir prin bodegile orasului. Eram
in clasa a doua cand am auzit cantecul, interpretat de un coleg tigan, Neacsu, care
isi aducea uneori acordeonul la scoala, in versiunea "Pe Soseaua Colentina/Trece
Rita cu masina..."
Alti colegi, in ziua de Ignat, inainte de inceputul vacantei de iarna, aduceau la
scoala soric din porcul taiat si parlit cu paie in propria curte. Curtile din Rahova
erau fabuloase. Intr-una dintre ele, coplesita de bozii, otetari si salcami, despartita
de un maidan printr-un gard cu uluci, zacea epava unei trasuri cu cos si felinare.
Ma suiam in ea atunci cand mergeam la copiii familiei Slabacu - macedoneni. Erau
si aromani in Rahova, indeosebi fosti negustori, si invatasem ceva din graiul lor,
folosit ca pe o limba "secreta".. In alte curti existau fantani sapate in pamant,
garaje dezafectate, cotete de porci, gaini in libertate racaind dupa rame, voliere de
porumbei... Primavara izbucnea liliacul, iar o luna mai tarziu, cand curtile erau
pline de flori si de verdeata, unii scoteau difuzorul afara, agatandu-l intr-un pom.
Oamenii care nu aveau bani pentru aparat de radio si abonament cumparau un
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difuzor pentru care plateau o taxa lunara la Statia de radioficare. Aceasta
retransmitea unicul post national, astfel incat difuzorul era un radio cu un singur
program. Aparatele din comert erau anume concepute - nu aveau decat unde medii
si lungi - ca sa nu poata capta Vocea Americii sau Europa libera, altminteri bruiate
puternic, privilegiu de care se bucurau radiourile produse inainte de razboi. La
petreceri se dansa dupa muzica de patefon, redata pe placi de 78 de turatii, avand
imprimate o melodie pe fata si alta pe revers, care se faceau tandari daca erau
scapate pe jos. Patefonul era pick-up-ul vremii, ace pentru el vanzandu-se in orice
librarie sau papetarie (in provincie s-au gasit pana in 1972). Oamenii cu pretentii
discutau despre "menajul" (asa i se spunea casniciei) Dorinei Draghici cu Nicu
Stoenescu, tenor de muzica usoara si interpret de romante care il imita pe Tino
Rossi. Aceasta pereche era in varful topului. Cantau amandoi un slagar dulceag,
"Firicel de floare-albastra".
Toamna, daca aveau si gradina, unele localuri, precum "Strugurel", sau cel de
la Piata Rahova, incropeau o mustarie imprejmuita cu stuf, unde se manca
pastrama la gratar si se bea tulburel. Etalonul il reprezentau mustariile din Targul
Mosilor, din Obor, unde in 1958 Maria Tanase a cantat pe estrada carciumii "La
prispa inalta".
Toamna era anotimpul care sporea aerul patriarhal al Rahovei. In octombrie,
in curti, dar si pe strazile acelea cu aspect de ulite, se ardeau gunoaie, crengi,
frunze uscate al caror fum se inalta lent si lenes spre cer. Cu o luna inainte, in
septembrie, se aduceau de la piata legumele de pus la murat in borcane inalte deun metru legate la gura cu celofan, tinute in magazia de lemne, in antreu, pe
veranda sau in marchiza parfumata cu miros de gutui. Proprietarii nostri le pastrau
in pivnita lor captusita cu caramizi, iluminata electric, inchisa cu un chepeng de
metal. Tot acolo tineau, in sticle cu gatul lat insirate pe polite, marar, leustean,
chimen, tarhon... Bulionul era fiert in curte, la foc de lemne, intr-o oala de 50 de
kilograme proptita pe pirostrii.
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Muzee şi expoziţii

Muzeele Camille Pissaro, Maurice
Denis şi Orangerie
Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 9, septembrie 2010 Scris de Nicolae SURUCEANU
Muzeul Pissarro – Pontoise.
Muzeul, inaugurat în 1980, este amenajat într-o reşedinţă burgheză din sec.
XIX, pe înălţimile oraşului. Pe vremea aceea, priveliştea nu era urâţită de un cartier
de blocuri, unele de peste zece etaje, ridicate de cealaltă parte a râului Oise.
Conţine o importantă colecţie de picturi şi desene, prezentate prin rotaţie, astfel că
de fiecare dată am văzut câte ceva nou. Dacă nu are decât putine tablouri pictate
de el şi totuşi îi poartă numele, este pentru că muzeul nu e un memorial, ci
prezintă operele pictorilor din regiune, dintre care cel mai important a fost el.
Se mai pot vedea tablouri de Charles-François Daubigny, Armand Guillaumin,
Paul Signac, Lucien Pissarro, Ludovic Piette, şi desene de Caillebotte şi gravuri de
Norbert Goeneutte.

Muzeul

Autoportret

Pissarro - Şlep

Camille Pissarro s-a născut în 1830 în insula antileză St. Thomas, colonie
daneză, din tată evreu francez de origine portugheză. Şi-a păstrat toată viaţa
cetăţenia daneză. Vrând să devină pictor, fuge de acasă, după care tatăl său îi
aprobă alegerea şi îl trimite în 1855 la Paris să studieze într-un atelier de pictură,
unde îi cunoaşte pe Monet, Guillaumin şi Cézanne.

Cézanne – Casă singuratică

Ludovic Piette
Piaţă de legume

Cézanne - Pădure

In 1859 i se expune primul tablou la Salon. La Paris, în afară de Cézanne, l-a
mai avut ca elev şi pe Gauguin. In 1866 se stabileşte la Pontoise de unde pleacă în
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1869, din cauza înaintării trupelor prusace. Dupa o şedere la Londra, revine la
Pontoise. Din 1600 de tablouri lăsate la plecare, mai găseşte doar 40, restul –
distruse de ocupant.
Intre 1872-74, colaborează intens cu Cézanne, stabilit la Pontoise apoi la
Auvers-sur-Oise. La fel şi cu Armand Guillaumin şi Paul Gauguin, amândoi îi
cumpără tablouri. 1874 a fost anul primei expoziţii impresioniste. Pissarro, decan
al grupului, a participat la opt. In 1884 a cumpărat o casă la Eragny-sur-Epte,
unde a rămas până la sfârşitul vieţii, în 1903. Nu a pictat doar viaţa de la ţară şi
muncile câmpului, ci şi peisaje, şi chiar scene din Montmartre.

Pissarro – Castan la
Louveciennes

Pissarro – Parc la
Pontoise

Pissarro – Bulevardul
Montmartre

Muzeul Maurice Denis – St. Germain-en-Laye.
Creat de Consiliul general al
departamentului Yvelines în 1976
în urma unei importante donaţii a
familiei Denis, muzeul, instalat în
fostul spital edificat în 1680 de
Louis XIV şi Mme de Montespan, este
consacrat artiştilor simbolişti şi nabi, lui
Maurice Denis şi vremii sale. El reuneşte în
sălile sale în jurul teoreticianului mişcării nabi, o colecţie originală de opere ale
artiştilor simbolişti, nabi, postimpresionişti şi ai grupului de la Pont-Aven, apropiaţi
de mişcările de avangardă de la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX ca Paul
Gauguin, Paul Sérusier, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Odilon Redon, Alphonse
Mucha …
Născut în 1870, Maurice Denis intră la vârsta de 17 ani la Academia Julian
pentru a prepara intrarea la Şcoala de Arte Frumoase.
In 1888 participă la formarea grupului de nabi în jurul lui Paul Sérusier. Fiind cel
mai tânăr, dar având înclinaţii către speculaţia literară, publică în 1890 primul
manifest al grupului.Incepând cu 1890 revine către un stil mai decorativ, pictând
mari panouri murale pentru reşedinţele unor mecena. Apoi descoperă Italia, unde
va face zece călătorii.
Locuieşte o mare parte din timp la St. Germain-en-Laye, utilizând localurile
fostului spital dezafectat, unde construieşte un atelier. Cumpără spitalul în 1914,
când renumele său este internaţional. După primul război şi moartea primei sale
soţii, se ocupă cu decorarea capelei spitalului, care va deveni muzeu. Primeşte
Legiunea de Onoare, expune la Bienala de la Veneţia şi este ales membru al
Academiei de Arte Frumoase. Moare în 1943, lovit pe stradă de o maşină.
Am vizitat prima oară muzeul exact acum 30 de ani, când am locuit şase ani la St.
Germain. Cu toate că aveam deja din România unele noţiuni despre arta plastică,
dobândite prin vizitarea asiduă a muzeelor, expoziţiilor şi galeriilor, atâte câte erau,
nu mi-a placut. Nu-mi mai aduc aminte de ce. Cum de data asta trebuia să scriu
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un articol, m-am dus cu inima îndoită. Mare mi-a fost mirarea nu numai că mi-a
placut, dar că i-am facut turul de două ori. Cine va fi curios, să caute pe Google La
Légende de St. Hubert, şi va înţelege de ce, şi e doar un exemplu. Probabil că un
plus de 30 de ani într-un mediu cu mai multe posibilităţi a dat roade. Păcat că nu
pot reproduce decât un detaliu, este vorba de şapte panouri de mari dimensiuni
care prezintă legenda medievală a sfântului Hubert, patronul vânătorilor, care
fugărise odată în Vinerea Mare un cerb frumos, cu o cruce de aur între coarne.
Toate şapte panourile sunt expuse într-o sală în care lumina exterioară ajunge
filtrată prin perdele, pentru a nu altera culorile. Stilul nabi, care cel putin aici, mi
se pare apropiat de stilul art nouveau, participă la crearea unei atmosfere
arhaizante şi misterioase, propice legendei.

In afară de pictura de şevalet şi de cea decorativă, Maurice Denis s-a ocupat
intens şi de vitraliile capelei muzeului şi de tot mobilierul aferent. In capelă au fost
oficiate chiar căsătoriile celor doi fii ai săi.

Maurice Denis
- Vitraliu din
capela
muzeului

Maurice Denis
Marthe - trei
imagini ca
logodnică

Maurice Denis
Amurg

M. Denis
Mme
Ranson cu
pisica

In afară de operele lui, muzeul mai prezintă şi tablouri ale altor pictori care au
făcut parte din colecţia lui, şi care au fost donate de familie.
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Maurice Denis
Scară în frunziş

George Lacombe
Profetul cu barba
roşcată

Georges Desvallières
Christos

Paul Ranson
Cinci femei la recoltă

Paul Sérusier
Louise, sau
servitoarea
bretonă

Louis Anquetin
Foc negru

Claude Emile
Schuffenecker
Pădurea vrajită

Theo van
Rysselberghe
Alice Sethe

Paul Gauguin
Fata patronului

Edouard Vuillard
Doctorul Viau

Am ajuns târziu la muzeu, ca pentru o vizită pe care de la început nu o
consideram prea interesantă. Nu am avut timp să facem decât un prim tur în
viteză, pentru ca apoi, surprinşi, în puţinul timp care ne mai rămăsese, să ne
întoarcem şi să mai facem câte o haltă în faţa tablourilor care ne atrăseseră atenţia.
Unele dintre ele aparţineau unor pictori francezi de care nu mai auzisem până
atunci !
Cu ocazia Nopţii Muzeelor, care s-a organizat în toată Europa pe data de 15 mai,
m-am întors la muzeu şi am notat numele acestor pictori, cât şi titlurile tablourilor,
pe care le-am găsit pe internet. Este vorba de ultimile patru din articol.
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De la recenta renovare a muzeului, sălile sunt mari, frumos amenajate, tavanele
au bârne de lemn ca de epocă, iar clădirea este înconjurată de un parc în pantă, cu
statui de Bourdelle.
Il recomand celor în trecere prin regiunea pariziană. Cel puţin mie, mi-a plăcut
foarte mult. Oraşul este situat la 20 km vest de Paris, la 15 de Versailles, mai are
un castel cu un mare
parc cu o esplanadă de unde se văd pe vreme bună turnul Eiffel, bazilica Sacré
Cœur, turnul Montparnasse şi altele.
Muzeul Orangerie – Paris.
La cererea lui Napoleon III, Orangeria a fost construită pentru a adăposti pe
timpul iernii plantele exotice din grădinile Tuilleries. Din 1921 este anexată
Muzeelor Nationale ; două săli au fost amenajate pentru a primi seria de Nuferi, pe
care Claude Monet a oferit-o statului în 1922, iar restul a fost destinat expoziţiilor
temporare.
Am vizitat-o, mai bine zis am revizitat-o, din întâmplare. Plecasem de acasă să
văd în Noaptea Muzeelor la Luvru expoziţia de icoane Sfânta Rusie. Ajuns acolo,
aflu că expoziţia, fiind temporară, nu se vizitează decât la orele normale ! Mai
aveam în planul de vizită nava longitudinală refacută de la Grand Palais şi
Orangerie, unde fuseseră multe lucrări. Nuferii lui Monet, expuşi aici, îi văzusem
acum vreo trei ani cam înghesuiţi în muzeul Marmottan-Monet. Trecând pe lângă
Grand Palais, am renunţat văzând coada şi ţinând cont că nava longitudinală o
văzusem de două ori cu ocazia unor expoziţii, pe când acum era goală.
O explicaţie pentru cei care nu sunt la curent : Grand Palais a fost construit
special pentru Expoziţia Universală din 1900. Nava longitudinală, lungă de 240 m,
primeşte lumina prin geamurile suportate de structura metalică a acoperişului.
Pentru a avea o idee, cantitatea de metal utilizată pentru construirea navei
longitudinale şi a celei transversale, echivalează cu cea a turnului Eiffel ! La care se
mai adaugă greutatea sticlei şi a altor materiale.
Aşa că m-am dus la Orangerie, care conţine colecţia Walter-Guillaume, cedată
statului, Nuferii şi expoziţia temporară a colecţiei Paul Klee a negustorului de artă
elveţian Ernst Beyeler. La Orangerie mai fusesem acum mai bine de 30 de ani, şi
nu-mi mai aduceam aminte decât de o sală Soutine, care mă impresionase în mod
deosebit. Nu mai văzusem până atunci tablouri pictate de el, doar mici reproduceri.
Nu m-am dus să văd cele 19 mari tablouri de Nuferi, pentru că mai toţi acolo se
duceau, iar eu le văzusem deja. Le văzusem, şi nu prea, pentru că tablourile fiind
foarte lungi, patru de 13 m, unul de 17 m, Monet le despărţise în panouri. Iar cum
muzeul Marmottan nu dispunea de săli în care să fie expuse alături tablouri de
astfel de lungimi, a expus panourile, ceea ce a stricat şi unitatea tablourilor, şi a
ansamblului. Nefiind la curent cu asta, impresia produsa a fost de un mare talmeşbalmeş, am dat vina pe vârsta înaintată la care Monet le-a pictat.
Aceasta explică şi clauza din contractul de donaţie, de a fi expuse în cele două
săli de la Orangerie, fară să fie adăugat nici un alt tablou sau sculptură.

Inserez o mica parte dintr-unul din tablouri din seria de Nuferi.
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La patru ani de la donarea tablourilor, Monet s-a stins din viaţă. La
înmormântare, li s-a cerut cioclilor să elimine culoarea neagră din ornamentele
folosite !
Colectia Walter-Guillaume. Paul Guillaume a fost unul din personajele cele mai
importante ale vieţii culturale pariziene ale primului sfert de secol XX. Introdus de
Apollinaire în lumea artelor ca negustor de tablouri, i-a lansat pe de Chirico, Utrillo
şi Modigliani. Cu timpul, şi-a constituit una din cele mai importante colecţii de artă
modernă din Europa. Văduva sa, recăsătorită cu arhitectul şi omul de afaceri Jean
Walter, a cedat statului colecţia de tablouri.
In muzeu sunt prezentate tablouri de Auguste Renoir, Paul Cézanne, Amedeo
Modigliani, Le Douanier Rousseau, Marie Laurencin, Pablo Picasso, Henri Matisse,
André Derain, Chaïm Soutine şi Maurice Utrillo.

Amedeo Modigliani
Paul Guillaume

André Derain
Doamna
Walter-Guillaume

Paul Cézanne
Fiul pictorului

Maurice Utrillo
Catedrala Notre
Dame

Le Douanier
Rousseau
Fetiţa cu păpuşa

Pablo Picasso
Grande
baigneuse

Auguste Renoir
Tinere fete
la pian

Chaïm Soutine
Copil din corul
bisericii
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Henri Matisse
Odaliscă îmbrăcată
cu pantaloni roşii

Auguste Renoir
Baigneuse aux
cheveux longs

Marie Laurencin
Femeia cu câinele

Amedeo Modigliani
Jeanne Hébuterne

Expoziţia temporară Paul Klee – Colecţia de 27 de tablouri a negustorului de
artă din Basel Ernst Beyeler se axează mai mult pe ultima perioadă a activităţii
pictorului, care a trăit între anii 1879-1940.
Considerat drept unul dintre marii pictori abstracţionişti din
prima jumătate a secolului XX, Klee s-a născut la Berna într-o
familie de muzicieni, şi a practicat şi el vioara tot timpul vieţii.
Işi începe studiile de pictură la München, face o călătorie în
Italia, unde vede realizările Renaşterii. Expune primele sale gravuri
la München, îi întâlneşte pe van Gogh, pe Cézanne, Kandinsky,
Macke, Jawlensky, se duce la Paris, unde îi cunoaşte pe Delaunay, Rousseau,
Picasso, Braque.
Intre 1921-24, predă la Bauhaus – Weimar pictura pe sticlă şi pe textile, apoi
pictura propriu-zisă. In 1933 este acuzat de bolşevism cultural, declarat artist
degenerat, şi este nevoit să se întoarcă în oraşul său natal, unde a rămas până la
sfârşitul vieţii.
Anexez reproducerile a zece tablouri care mi-au plăcut.

Onix

Grădina

Intenţie
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Liniile calde

Teatrul vieţii

Moartea şi focul

613

Mamă şi copil

Parc în Lucerna

Din 008

Multi îsi vor pune întrebarea : ce înseamnă toate aceste mâzgălituri, la nivelul
unui copil de cinci ani ? Ei bine, aceste mâzgălituri au sensul lor, pe care trebuie
să-l cunoşti, înainte de a critica. De exemplu, Teatrul vieţii, care arată o marionetă
dezarticulată, îl reprezintă pe Klee, în urma loviturilor pe care le-a primit către
sfârşitul vieţii, destituirea, părăsirea ţării al cărei cetăţean era, boala, refugiul în
Elveţia, unde nu i s-a acordat cetăţenia decât după moarte.
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Mapamond

America’s.. Flashforward !
Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 9, septembrie 2010

Scris de Radu GRUIA

Istoria lumii, cel puțin în ultimile 44 de secole, consemnează existenţa unui
impresionant număr de imperii, a căror evoluţie este astăzi atestată documentar şi
recunoscută ca atare. Toate, fără excepţie, au evoluat „de la glorie la ruină”,
contribuind, mai mult sau mai puţin, la avansul general al civilizaţiei umane.
Din punct de vedere al locaţiilor geografice au „acoperit” practic întreaga suprafaţă
continentală a Terei. Primul a fost imperiul Akkadian întemeiat de Sargon cel Mare
din Akkad în secolul al XXIV-lea î.H.(pe o arie de la Golful Persic la Atlantic). Iar
ultimile au fost cele patru imperii europene : britanic, austriac, rusesc şi otoman,
care au căzut în secolul XX, d.H. (Este cunoscută opinia unor oameni de ştiinţă
potrivit căreia în acest secol ar fi căzut însăşi „Imperiul European”)
Se poate considera că strategia de expansiune, cu ajustări inerente datorate
progresului tehnologic, poate fi succint descrisă prin: campanii militare, impunerea cu
orice preţ a puterii asupra populaţiilor cucerite, asigurarea resurselor necesare din
teritoriile cucerite, glorificarea conducătorului, prada de război, utilizarea forţei
pentru obţinerea resurselor sau anexarea de noi teritorii.
Despre Statele Unite ale Americii, în continuare America, nu se poate afirma că
au apărut, s-au manifestat şi s-au instalat autoritar pe poziţia de lider mondial,
recurgând la strategia amintită. Totuşi i se aplică, destul de frecvent, apelativul
„imperiu”. După părerea mea, cei care o fac, urmăresc să inducă idea că America va
avea aceaşi soartă ca şi vechile imperii. Opiniile sunt diversificate, chiar şi în rândul
oamenilor de ştiinţă americani. În cele ce urmează voi încerca să prezint părerile a
doi cercetători americani, de înalt prestigiu, asupra controversatului subiect.
Jarod Mason Diamond (născut în 10 septembrie 1937) este un
om de ştiinţă american şi autor ale cărui volume acoperă o diversitate
de domenii. Actualmente este Profesor de Geografie şi Fiziologie la
Universitatea California, din Los Angeles – UCLA. Este cunoscut ca
autor de cărţi de ştiinţă popularizată. Citatul care urmează este extras
din lucrarea „ Collaps: How Societies Choose to Fail or Succeed”,
apărută în 2005, la editura Viking Books, din New York.
Este deţinătorul unor premii şi distincţii acordate drept recunoaştere a meritelor sale
în domeniul didactic,precum şi al literaturii ştiinţifice destinată marelui public.
( Medalia Naţională pentru Ştiinţă – 1999, Premiul Pulitzer – 1998, Premiul Societăţii
Regale pentru Cărţi de Ştiinţă – 1992, 1998 şi 2006, Phil Betta Kappa pentru Ştiinţă –
1997)
CINCI SIMPTOME CARE AR PUTEA ANTICIPA UN EŞEC STRATEGIC AMERICAN
„1. Societăţile nu reuşesc, câteodată, sa anticipeze apariţia unei probleme, deoarece le
lipsesc cunoştinţele necesare sau experienţa anterioară. Spre exemplu, societăţile
primitive nu au recunoscut pericolele epuizării solului, deoarece nu înţelegeau chimia de
bază a pământului. La fel, o societate poate să nu recunoască o problemă deoarece are
loc doar la intervale neregulate, iar ştiinţa detectării sau rezolvării problemei se uită
între timp - în societăţile primitive era vorba despre lipsa unor arhive scrise, în
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societăţile moderne apare conceptul de amnezie istorică. Nici în SUA nimeni nu a
anticipat ca sprijinul acordat mujahedinilor opuşi Uniunii Sovietice în Afganistan va
conduce la formarea unor grupări anti-americane violente. Şi exemplele pot continua - e
limpede că America a uitat lecţiile din Vietnam şi alte conflicte armate.
2. Societăţile ar putea avea probleme în detectarea unei probleme dacă liderii lor se află
departe de sursa problemei- aşa-zisă problemă a "managerilor de la distanţă". Aşa se
explică şi de ce mulţi politicieni americani iau decizii ce par prosteşti - sunt copleşiţi nu
doar de numărul, ci şi de complexitatea problemelor pe care trebuie să le rezolve, aşa că
deleagă responsabilitatea unor subordonaţi, bazându-şi deciziile pe rapoarte întocmite
de alţii, ale căror subltilităţi nu le pot înţelege.Spre exemplu, Barack Obama nu are la
dispoziţie câţiva ani pentru a învăţa paştuna, cultura şi istoria afgană: el trebuie să ia
decizii pe baza recomandărilor primite de la oamenii aflaţi pe teren.
3. In al treilea rând, probleme serioase pot trece neobservate atunci când un trend
negativ, pe termen lung, este mascat de fuctuaţii pe termen scurt. Cel mai bun exemplu
este schimbarea climatică: sunt fluctuaţii pe termen scurt (zile, anotimpuri, ani etc), care
permit scepticilor să argumenteze că fenomenul nu are loc. In mod similar, este simplu
să vezi semne ale superiorităţii americane, pe termen scurt, care maschează eşecul pe
termen lung.
4. O a patra sursă de decizii păguboase este bine-cunoscuta tendinţă a indivizilor de a
acţiona în propriul interes, însă nu şi în interesul societăţii în general. Aceeaşi dinamică
are loc şi la nivelul la care interesele unui grup restrâns sunt lăsate să primeze în faţa
interesului naţional. Tarifele de protecţie a anumitor industrii, sau politicile care au ca
scop calmarea sensibilităţilor unui anumit grup sunt exemple concludente. Când
profesioniştii falsificării adevărului sunt mai numeroşi, mai bine finanţaţi şi mai
gălăgioşi decât cei care spun adevărul, societatea devine mai uşor de subjugat, şi va
sfârşi prin a repeta aceleaşi erori.
5. Chiar şi atunci când un stat sau o societate recunoaşte pericolul, îi este greu să se
adapteze şi să supravieţuiască. Diviziunile politice ar putea face imposibilă demararea
unei acţiuni urgente chiar şi atunci când toată lumea este de acord că trebuie făcut
ceva, iar liderii importanţi s-ar putea afla într-o stare de negare. Nu există antidot la
aceste probleme. In plus, dacă identitatea unui grup se bazează pe valori şi credinţe
comune, acestea s-ar putea dovedi greu de abandonat chiar şi când se pune problema
supravieţuirii.”
George Friedman, născut în Ungaria dintr-o familie de
supravieţuitori ai holocaustului, imigraţi ulterior în America, este un
politolog american, fondator şi CEO al STRATFOR (1996), o agenţie
privată de analiză geopolitică. Este autor al mai multor cărţi cu
referire la securitatea naţională şi strategia globală, printre care,
ultima - The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century (2009),
editura Doubleday, oferă o serie de previziuni uimitoare despre
schimbările la nivel mondial, pe care le va aduce cu sine secolul XXI.
Citatele care urmează cuprind, spre exemplificare, opinii ale autorului despre rolul
Statelor Unite în secolul XXI şi în continuare.
............
„ Secolul XXI
Acum, la început de secol XXI, trebuie să identificăm acel eveniment crucial al secolului
nostru, echivalent cu unificarea Germaniei din secolul trecut. După ce rămăşiţele
Imperiului European şi cele ale fostei Uniuni Sovietice au fost îndepărtate, o singură
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putere atot stăpânitoare mai rămâne în picioare: Statele Unite. Desigur, de cele mai
multe ori, Statele Unite tind să o cam dea în bară pe plan mondial. Important este însă
să nu se lase intimidate de orice haos trecător. Statele Unite reprezintă, din punct de
vedere economic, militar şi politic, cea mai puternică naţiune din lume, pentru care nu
există niciun adversar pe măsură. Asemenea războiului Hispano-American, peste 100
de ani abia dacă îşi va mai aminti cineva de războiul dintre Statele Unite şi radicalii
islamişti, indiferent de sentimentele încercate în privinţa acestui conflict în prezent.”
..........
Zorii erei americane
..........
„Există multe răspunsuri la întrebarea „ de ce este atât de puternică economia
Statelor Unite?”, dar cel mai simplu este : puterea militară. Statele unite domină complet
un continent invulnerabil la invazii şi ocupaţii, dispunând de forţa militară a vecinilor
săi. Teoretic, toate puterile industriale din lume au avut de-a face cu situaţii de război
devastatoare în secolul XX. Statele Unite au susşinut războiul, dar America însăşi nu l-a
trăit practic niciodată. Puterea militară şi realitatea geografică, au creat o realitate
economică. Multe ţări au pierdut timp încercând să-şi revină de pe urma războaielor. nu
însă şi Statele Unite. Din contră, ele s-au dezvoltat de pe urma lor.
Luaţi în considerare următorul lucru, pe care-l voi aduce în discuţie de nenumărate
ori. Flota militară a Statelor Unite controlează toate oceanele lumii. Fie că este vorba
despre o epavă din mările Chinei de Sud, de un dhow, vasul tradiţional arab, din lemn,
cu pânze, de-alungul coastei africane, de un petrolier din Golful Persic sau de un vas de
croazieră din Caraibe, fiecare vas din lume se deplasează sub ochii sateliţilor americani
din spaţiu, iar mişcările lor sunt aprobate - sau respinse – după bunul plac al marinei
militare americane. Flota militară unită a celorlalte state ale lumii nici măcar nu se
aproprie de egalarea celei a Statelor Unite.
Aceasta este o situaţie fără precedent în istoria umanităţii. Au existat flote dominante
regional, dar niciodată una care să domine la nivel global, cu o forţă atât de
copleşitoare.......Mai mult, Statele Unite controlează comerţul mondial. Acesta constituie
fundamentul securităţii şi bogăţiei americane. Controlul apelor mării a debutat odată cu
finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, s-a consolidat în timpul fazei finale a erei
europene, ţi reprezintă acum una dintre faţetele puterii economice americane, baza
puterii sale militare.”
............
„ Orice încercare de a face previziuni pentru secolul XXI, negînd recunoaşterea
însuşirilor extraordinare ale puterii americane, nu are nici un fundament real. Dar eu
plusez şi spun un lucru şi mai neaşteptat: Statele Unite se află de-abia la începutul
ascensiunii lor. Secolul XXI va fi secolul Americii.
Această afirmaţie se bazează pe ceva mult mai profund. În ultimii cinci sute de ani,
sistemul global s-a bazat pe puterea Europei Atlantice, ţările europene cu ieşire la
Oceanul Atlantic: Portugalia, Spania, Franţa şi Anglia şi ceva mai puţin pe cea a
Olandei. Aceste ţări au schimbat lumea, creând primul sistem global politic şi economic
din istoria lumii. După cum ştim, puterea europeană s-a destrămat în timpul secolului
XX, odată cu imperiile europene. Faptul a dus la crearea unui gol care a fost umplut de
către Statele Unite, puterea dominantă din America de Nord şi singura mare putere cu
ieşire la oceanele Atlantic şi Pacific. America de Nord a luat locul Europei, loc deţinut de
cea din urmă timp de cinci sute de ani, de la călătoria lui Columb din 1492 şi până la
căderea Uniunii Sovietice în 1991. Ea a devenit centrul gravitaţional al sistemului
internaţional.”
............
„ Aşa cum mă aştept ca America de Nord să devină centrul gravitaţional al sistemului
global pentru următoarele câteva secole, tot aşa mă aştept ca Statele unite să domine
America de nord pentru cel puţin un secol. Dar această afirmaţie, nu garantează că
Statele Unite vor domina mereu America de Nord. Se pot întâmpla multe – de la un
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război civil la înfrângerea într-o confruntare internaţională cu alte state, care ar putea
să se declanşete aproape de graniţele sale de-a lungul secolelor.
Pe termen scurt, totuşi – şi cu asta vreau să spun pentru următorii o sută de ani –
sunt de părere că puterea Statelor Unite este aşa de copleşitoare şi aşa de adânc
înrădăcinată în economie, tehnologie şi cultură, încât va continua să răzbată prin
secolul XXI, chiar dacă va fi lovită de războaie şi crize.
Această situaţie nu este compatibilă cu îndoiala de sine tipic americană. din punct
de vedere psihologic reprezintă un amestec bizar de aroganţă şi de depresie profundă.
Interesant că aceasta este descrierea exactă a comportamentului unui adolescent şi
asta reprezintă exact condiţia Americii în secolul XXI. Puterea supremă a lumii trece
printr-o criză de identitate adolescentină extinsă, completată de incredibile oscilaţii de
noi forţe şi de stări iraţionale. Privind problema din punst de vedere istoric, Statele Unite
reprezintă o societate extrem de tânără şi, prin urmare, imatură. Aşa dar, în acest
moment, nu ne putem aştepta de la America decât la bravadă şi la nesiguranţă. Ce alte
sentimente poate încerca un adolescent faţă de el însuşi şi faţă de locul lui în această
lume?
Dar dacă ne gîndim la America ca la un adolescent, la începutul istoriei sale
generale, atunci mai ştim şi că, indiferent de părerea sa despre sine, adolescentul se
îndreaptă către maturitate. Adulţii sunt mai stabili şi mai puternici decât adolescenţii.
Deci ar fi logic să tragem concluziua că America este în faza de început a puterii sale.
Ea nu este deocamdată complet civilizată. America, la fel ca Europa secolului al XVI-lea,
este barbară (aceasta este doar o descriere, nu o judecată morală). Cultura sa rămâne
neformată. Voinţa sa este puternică. Emoţiile o duc în direcţii diferite şi contradictorii.”
...........
„Culturile trec prin barbarie către civilizaţie şi apoi spre decadenţă, căci scepticismul
subminează certitudinea de sine. Oamenii civilizaţi se luptă selectiv, dar eficient. În mod
evident, în orice cultură există oameni barbari, civilizaţi sau decadenţi, dar fiecare
cultură este dominată, la momente diferite, de către un principiu. Europa a fost barbară
în secolul XVI, cînd certitudinea de sine a creştinismului a alimentat primele cuceriri. A
trecut la civilizaţie abia în secolele XVIII şi XIX, după care s-a prăbuşit în decadenţă dea lungul secolului XX. Statele Unite abia-şi încep călătoria culturală şi istorică. Până
acum nu au fost destul de coerente pentru a-şi definitiva o cultură. Pe măsură ce devin
centrul gravitaţional al lumii, îşi dezvoltă acea cultură care, pentru început, este
inevitabil barbară.” ......
„Şi, aşa cum se întâmplă cu toate culturile barbare, americanii sunt gata să se lupte
pentru adevărurile lor de necontestat. ”
Iată aşa dar opiniile a doi oameni de ştiinţă americani, de reputaţie
incontestabilă, demne de luat în considerare, cu toată atenţia, de către cei preocupaţi
de strategia globală. Vă daţi seama, desigur, că cei doi nu sunt singurii care au
abordat subiectul. Personal, mă opresc aici deşi consider că respectivele puncte de
vedere sunt mai mult decât interesante.
Nu pot decât să sper că cele de mai sus vă vor suscita interesul sau/şi
curiozitatea firească de a încerca să „priviţi” puţin lumea care ne aşteaptă, pe noi mai
puţin, pe succesorii noştrii cu mult mai mult.
Pentru aceia dintre Dvs. care doresc să cunoască mai aprofundat activitatea
celor doi oameni de ştiinţă, înserez mai jos URL-urile unde pot găsi informaţiile
respective.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Diamond
- http://en.wikipedia.org/wiki/George_Friedman
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Scris de Radu MIHALCEA

În urmă cu 7 decenii, în luna iunie, un puştan
roşcovan se ducea
“la baie” la plaja “Trei
Papuci” din Constanţa, România.
În zilele
acestea, în luna iunie, un profesor universitar
pesionar se ducea “la baie” la Health Club din
Burr Ridge, SUA. Cum s-a realizat tranformarea
dintr-unul în celălalt? Ce l-a mânat pe puştanul
roşcovan atât de departe până să ajungă
cheliosul de astăzi? Care au fost principiile pe
care le-a urmat? Le aveţi mai jos: poate că cineva
ar avea nevoie de ele ca puncte de orientare, de
referinţă.
1. Viitorul
este mai important decât
prezentul: fă astăzi toate eforturile ca să-ţi mearga mâine mai bine iar poimâine
şi mai şi! Gândeşte strategic! Intuieşte viitorul, analizează ce se poate întâmpla
şi ia-ţi măsuri de prevedere ca să nu fii lovit de schimbări ci să profiţi de ele.
Adaptează-te de astăzi la situaţia care mâine va fi reală! Inventariază resursele
tale de inteligenţă, financiare şi de sănătate. Determină cine eşti tu astăzi şi
stabileș te cine vrei să fii mâine, peste un an , peste 5, peste 10, peste 20 de ani
şi când vei ieşi la pensie considerând familia, calificarea profesională, averea şi
nivelului tău de cunoştinţe: acestea sunt ţelurile pentru care va trebui să lupţi
zi şi noapte. Nu te indentifica şi nu te limita singur ca fiind socialist,
republican, democrat, anarchist, comunist, capitalist, creştin, musulman,
rapidist, stelist, liberal, idealist, intelectual, microbist, etc. etc. ci ia tot ce este
mai bun de la fiecare şi fii întotdeauna tu însuţi: original, puternic şi dedicat
ţelurilor tale.
2. Succesul profesional este extrem de important , este mai important decât
problemele de familie. Succes înseamnă atingerea ţelurilor tale.
Du-te să lucrezi acolo unde ai condiţii favorabile pentru dezvoltarea ta: după
muncă vine succesul , după succes poţi să te bucuri de viaţă din plin, după
asta vine… pensia. Schimbă tot ce trebuie schimbat – programul de viaţă,
atitudinea faţă de muncă, calificarea, postul, prietenii, întreprinderea, profesia,
ţara, dacă nu se poate şi nu se poate altfel chiar şi familia - ca să ai succes
profesional: fă-o, dar în ordinea de mai sus!
Priveşte locul tău de muncă drept o universitate în care ai ocazia gratuită să
înveţi tehnologii noi, să faci schimb de experienţă cu cei din întreprindere şi din
jurul ei, în care intri în contact cu lumea şi ai ocazia să te perfecţionezi
continuu. Dedică-i toate forţele tale şi obţine maximum de cunoştinţe din
poziţia ta! Pe urmă schimbă poziţia: mai ai ceva de învăţat şi în altă parte şi vrei
şi să câştigi bani mai mulţi.
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3. Creează ceva nou de câte ori ai ocazia. Dacă pe căile bătute este prea mare
înghesuială, taie drumul, ia-o prin bălării, sări pârleazul, treci prin zid sau
dărâmă-l, treci peste munţi, născoceşte ceva nemaipomenit şi nu te sinchisi de
zeflemeau celor care au rămas locului şi acum te invidiază pentru succesul tău.
4. Societatea este în continuă schimbare politic, social, economic şi tehnic:
informează-te despre tot ce este nou, însuşeşte-ţi noile calificări de care ai
nevoie în meseria ta. Învaţă mereu, învaţă la orice vârstă, altfel rămâi în urmă,
rămâi de căruţă! Alege grâul de neghină şi nu urmări moda trecătoare ci numai
valorile permanente. ! Alege grâul de neghină şi nu urmări moda trecătoare ci
numai valorile permanente. Preia cunoştinţe din vechime pornind de la filozofia
lui Confucius, strategia lui Sun Tzu si transferul de energie descris în medicina
chineză: te pot ajuta foarte mult în viaţă. Dar ţine-te după schimbări şi mai
puţin după perceptele din moşi – strămoşi. Contribuie tu însuţi la aceste
schimbări în loc să fii nevoit să te laşi schimbat de ele!
Consultă cel puţin trei persoane înainte de a-ţi formula o părere. Nu crede pe
cine-ţi spune că Mafia, Masonii, Ruşii, Evreii, Guvernul Mondial sau celălălt
partid sunt de vină pentru situaţia actuală a ta – sau a ţării – care este atât de
nefavorabilă. Întreabă de cel putin de cinci ori “De ce?” De fiecare dată faci un
pas înaninte spre problema care le-a generat pe toate celelalte: plecând de la
acesta poţi să clădeşti ceva nou. Părerea ta va fi diferită de cea a semenilor tăi:
nu te sinchisi de asta căci fundamentul tău este solid, al celorlalţi este numai
superficial.
5. Timpul este cea mai preţiosă comoară pe care o ai. Aparent ai foarte mult din
el: 70, 80, 90 de ani, dar… trece atât de repede şi este unicul din care nu poţi
să cumperi şi să pui ceva deoparte. Foloseşte fiecare secundă ca şi cum ar fi
ultima, cu intensitatea maximă în tot ce faci!
6. Du-te pe drumul tău pe vreme frumoasă, pe furtună, pe ploaie, pe îngheţ, pe
orice vreme… asta este menirea ta! Să mergi pe drumul tău!
Lasă locul din frunte celor care vor să facă politică, să pozeze, să se frece cu
oameni din jurul lor, celor care vor să facă compromisuri în public. Pe locul al
doilea ai mult mai multe libertăţi, inclusiv posibilitatea de a-l influenţa pe cel de
pe locul I în sensul dorit de tine!
7. Simplifică-ţi viata, mergând direct spre ţel! Ţelul este acela pe care ţi-l
defineşti tu: nu lăsa pe nimeni să-ţi definească ţelurile tale! Înlătură, ocoleşte,
separă-te de tot ce te împiedică să atingi ţelul cât mai repede!
Caută soluţiile reale ale problemelor şi evită tot ce te poate înfrâna: speculaţiile,
politicile, gargara, polemica, bancurile, bârfele, iluziile, naţionalismul, religiile,
tradiţiile, partidele politice, oamenii care nu te simpatizeaza, cei care cred că au
o “altă părere” dar nu au nici-una, etc. Nu jigni pe nimeni dar nu te lăsa
înfrânat de nimeni si nimic: foarte multe – nu chiar toate - sunt posibile, trebuie
numai să-ţi găseşti drumul potrivit.
Dacă prietenii nu te sprijină, mergi singur mai departe. Vei găsi alţi prieteni care
vor împărtăşi vederile tale cele noi!
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8. Succesul vine ca urmare a calităţii excelente a tot ce faci. Dacă este necesar,
renunţă să dormi opt ore noaptea, renunţă să bei o bere cu prietenii, renunţă la
meciul de fotbal, la pocker, la remy, la un cognac şi la mai ştiu eu ce-ţi face
plăcere…dar calitatea a tot ceea ce faci trebuie să fie excelentă! Străduinţa spre
perfecţiune te transformă total, devii un alt om: mai sensibil, mai dinamic, mai
activ, mai deschis societăţii şi transformărilor ei, plin de înţelegere pentru semenii
tăi, cu capacitatea de a sesiza relaţii pe care ceilalţi nu le observă. Şlefuind ceea ce
faci duce la şlefuirea personalităţii tale într-o măsură care devine evidentă treptat:
evoluezi continuu spre noi ţărmuri de înţelegere, ţi se deschid noi orizonturi.
Investeşte în tine însuţi, este cea mai rentabilă investiţie!
9. Nu avea
“milă de tine!”
În toate ocaziile performă excelent fără să te
compătimeşti nici-o dată pentru eforturile tale. Capacitatea ta de a performa este
cu mult mai mare decât crezi tu că este: foloseşte-o, până dincolo de toate limitele
cunoscute ţie!
Împinge propia graniţă a imposibilului spre infinit.
10. Alege cu grija femeia cu care vei împărţi totul, dedică-te ei şi asigură-i o viaţa
minunată: a ta va deveni extraordinară. Sprijin-o în tot ce face, spală vasele fără
murmur – viaţa ei este mult mai dificilă decât a ta – ia-o cu tine în aventura vieţii
şi ajut-o să- şi dezvolte personalitatea alături de tine. Dar…fereşte - te de
dominaţia femeii în viaţa comună!
Cea mai mare satisfacţie care îţi va mai rămâne la sfârşitul vieţii profesionale este
succesul copiilor tăi: îngrijeşte-te din vreme de asta, îndrumează-i, sprijină-i,
împărtăşeşte-le conceptul tău de viaţă dar lasă-i să- şi determine singuri viaţa lor!
11. Dăruieşte în primul rând femeii de lângă tine, pe urmă copiilor, pe urmă
familiei, pe urmă prietenilor, pe urmă oamenilor sprijinul, recunoaşterea,
recunoştinţa, simpatia, empatia, dragostea ta, spiritul tău critic, rezultatele
eforturilor tale şi lasă-i să se folosească de experienţa ta…dar asta numai dacă
…vor ei!
12. Viaţa este extraordinar de frumoasă! Încearcă mereu s-o înţelegi şi mai bine –
n-o să ajungi la acest ţel nici-o dată, dar merită să-ţi baţi capul mereu! - s-o
preţuieşti şi să te bucuri de tot ce este minunat: delicateţea femeii – străduieşte-te
s-o pui în valoare! - familia, sportul, arta, călătoriile, muzica, pictura, arhitectura,
politica, literatura, istoria şi … restul, tot ce nu am trecut aici!
Mult succes pe drumul tău în viaţă!
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HOTELUL DINTRE LUMI
Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 9, septembrie 2010

Scris de Mirel VANCA

În revista din luna aceasta vă prezint piesa „Hotelul dintre lumi” a dramaturgului
francez contemporan Eric-Emmanuel Schmitt din repertoriul Teatrului Mic din
Bucureşti. Ca de obicei, nu vă voi povesti subiectul ei - vă las vouă plăcerea de a-l
descoperi în sala de spectacol – ci mă voi limita la a vă transmite câteva din reflexiile
mele din timpul spectacolului şi de după spectacol.
Pe măsură ce înaintăm în vârstă şi ne apropiem de staţia terminus a acestei
vieţii, ne punem tot mai insistent întrebarea: Există ceva dincolo de moarte? Religia
noastră zice că da, ştiinţa zice că nu, iar marele nostru Eminescu o aprobă pe aceasta
din urmă: Nu! Moartea cu viaţa a stins toată plăcerea/ Cel ce în astă lume a dus
numai durerea/ Nimic n-are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi. Noi pe cine să credem?
Majoritatea ne legăm speranţa, subţire ca un fir de aţă, că dincolo există ceva şi ne
întrebăm, mistuiţi de curiozitate: Cum o fi acolo? Religia ne asigură că acolo este loc
luminat, loc cu verdeaţă, unde nu există nici durere nici suspin. Chiar ateul Eminescu
încearcă să-şi imagineze realitatea de dincolo: Dar poate acolo să fie castele/ Cu arcuri
de aur zidite din stele,/ Cu râuri de foc şi cu poduri de argint,/ Cu ţărmuri de smirnă,
cu flori care cânt./
Se zice că cei aflaţi în moarte clinică ajung acolo şi că, unii dintre ei, întorşi pe
pământ, ar fi povestit ce-au văzut. Aflaţi că şi cei ce se află în comă, între viaţă şi
moarte, pleacă şi ei de pe pământ şi ajung, ne asigură Eric-Emmanuel Schmitt, întrun hotel situat între cele două lumi: între lumea de aici şi lumea de dincolo. Acţiunea
piesei se desfăşoară în acest hotel.
Aveţi ocazia să întâlniţi în acest hotel oameni ca noi, dar şi două creaturi hibride
- ceva între om şi robot – numite în piesă Doctorul S1 şi Doctorul S2 şi chiar doi
îngeri în carne şi oase. Cei ca noi aşteaptă aici……liftul. Un lift care să-i urce în viaţa
de dincolo sau să-i coboare din nou, pe pământ. Cu alte cuvinte, aşteaptă să moară
sau să se reîntoarcă la viaţă. Ce fac acolo, în tot acest timp? Ei bine, filozofează
despre viaţă şi moarte. Îşi trec în revistă viaţa, regretă sau nu modul cum au trăit, se
schimbă sau rămân aceiaşi. N-o să vă vină să credeţi, dar unii in ei se chiar
îndrăgostesc! Aşa cum sunt, încep să ne intereseze şi sfârşesc prin a ne deveni
simpatici sau antipatici şi, când sunt chemaţi la lift, aşteptăm cu sufletul la gură să
vedem dacă liftul urcă sau coboară.
În finalul articolului vă reproduc o declaraţie a dramaturgului, extrasă din caietul
program:
Sunt întrebat adesea cum mi-a venit ideea hotelului dintre cele două lumi. Şi cea a
ascensorului. N-am fost niciodată în situaţia personajelor mele: în comă. Dar am văzut
apropiaţi de-ai mei plecând în acest loc misterios. Unii au revenit, alţii nu. Ceea ce mă
frapează la cei care s-au întors printre noi e bucuria lor, veselia lor, pofta lor de viaţă.
Această metamorfoză m-a făcut să reflectez. Această experienţă la limita morţii, pe
care am putea-o crede dramatică, le-a deschis ochii: viaţa nu merge de la sine, ea este
un cadou pe care îl apreciază mai bine a doua oară. Cei salvaţi au sentimentul
recunoştinţei. Oare fericirea e legată de meditaţia asupra morţii?
Regia, scenariul şi ilustraţia muzicală ale spectacolului sunt semnate de Alice
Barb. Interpreţii sunt: Ovidiu Niculescu, Valentina Popa, Mihai Dinvale, Adriana
Şchiopu, Bogdan Talaşman, Liliana Pană, Ana Bart, Traian Vlaş, Corina Aldea.
Un spectacol ce merită văzut.
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Vosganian-CARTEA ŞOAPTELOR
Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 9, septembrie 2010

scris de Corina FIRUŢĂ

Acum câteva luni în urmă v-am prezentat albumul cu poze al acestei cărţi, între
timp am citit cartea. E o poveste plină de poezie, reluată din nou şi din nou de
diversele personaje ale cărţii - povestea masacrului armenilor din anul 1915 şi fuga
lor din teritoriile turceşti spre toate colţurile lumii, mai ales povestea celor ajunşi în
România.
Este o carte foarte tristă, dar fascinantă.
Citeam fără să pot s-o las din mână, pentru
frumuseţea
cuvintelor,
pentru
inocenţa
sufletească a unor personaje, pentru că mă
punea pe gânduri la fiecare paragraf.
Moartea îl însoţeşte pe cititor în fiecare
pagină, devine o entitate care, însă, nu este
înfricoşătoare, din contra, parcă tangibilă,
blândă, înţelegătoare şi plină de înţe-lesuri. Ca
să mă credeţi, voi copia câteva pasaje-oricum,
mă îndoiesc că veţi citi cartea, încerc să vă
transmit ceva din impresia copleşitoare pe care
mi-a lăsat-o mie.
„În copilărie, am trăit într-o lume a şoaptelor. Ele
se rosteau cu băgare de seamă. Abia mai târziu
am aflat că şoapta are şi alte înţelesuri, cum ar fi
tandreţea sau rugăciunea. Erau şi lucruri care se
spuneau fără fereală. Chiar şi peste gard, ca de
pildă că a venit maşina cu pâine pe cartelă.
Altele se spuneau cu fereastra închisă. Sau pe
banca din mijlocul curţii, dacă pe stradă nu
trecea nimeni. Chiar şi atunci, cu voce
coborâtă.....”
„ Pe patul de moarte, noi, copiii, am fost chemaţi să-l vedem. N-am înţeles ce spunea.
Părea liniştit şi vorbea cu înţelepciune... Pe urmă,tata mi-a explicat că bunicul vorbise
amestecând limbile: persana, araba, turca, rusa şi armeana. Toate tărâmurile
cunoscute în copilărie şi în adolescenţă înviaseră în el. Aşa cum, grăbindu-te la plecare,
înşfaci lucrurile care îţi cad în mână, tot aşa şi el, vorbind înainte de plecarea de pe
lumea aceata, înşfăcase, la întâmplare, cuvintele.”...
„Căpetenia (celor care i-au masacrat familia - NR) şi-a rostit numele şi l-a pus să repete.
Apoi a adăugat: „Tu ai să trăieşti! Eşti destul de mare ca să înţelegi. Să spui la toţi ai
tăi cine sunt eu şi ce ţi-am făcut, ţie şi neamului tău!” Bunicului nu-i venea să creadă că
o să scape cu viaţă.... s-a răzbunat în singurul fel în care ar fi putut s-o facă. Nu l-a
uitat, dar a tăcut întotdeauna în ceea ce priveşte numele lui.”...
„Acum, toţi laolaltă, comunist, legionar, comerciant şi proletar, jucau tabinet, discutau
despre medicamente şi despre vreme. Acesta era modul lor de a se împăca, peste ani,
cu istoria. Tabinetul era tratatul lor de la Potsdam.”...
„Nu te grăbi, spunea. Rareori cel care pare că a învins e adevăratul învingător. Iar
istoria nu au făcut-o învinşii, ci învingătorii. A învinge e, până la urmă, un fel de a ieşi
din istorie.”
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„Biruinţa nu e puterea de a vărsa sângele altora – asta e, mai degrabă nepăsare sau
ură -, ci puterea de a-ţi vărsa propriul sânge.”...
„În fundal, se zăreau crengile groase de cedru în care foşneau, ca nişte frunze,
veacurile căzătoare.”...
Când s-a format în cadrul Uniunii Sovietice republica Armeană, mulţi armeni
din diverse ţări, inclusiv din România, au crezut în propaganda sovietică şi au
acceptat repatrierea. După care trimiteau scrisori celor sceptici care rămăseseră pe
loc. „Scrisorile erau scrise în armeneşte, pentru cititorul sovietic, şi abia lipite ca să
nu-l enerveze prea tare până le desface. Când şi când se strecura şi câte un cuvânt în
româneşte, pentru ca şi cititorul rămas acasă să priceapă ce era de priceput. Scria
Simion.....în armeneşte: „Aici e foarte bine. Avem de toate. Vine multă lume pe la noi.
De pildă domnul Carne...vine cam o dată pe lună. Domnul Brânză cam o dată pe
săptămână. Neapărat să veniţi şi voi. ...Să transmiteţi complimente din partea noastră
domnului Staipelochian.” Abia mai târziu, când au început deportările în Siberia „au
înţeles repatriaţii întru totul ce li se întâmplase. Uniunea Sovietică nu avea nevoie de
ei. O diaspora însemna însă un pericol permanent....”
Am scris că nu cred că veţi citi acastă carte, dar dacă totuşi vreţi s-o faceţi, n-o
să vă pară rău. Exemplarul meu stă la dispoziţia acelora dintre voi care vor să-l
răsfoiască.
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