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CUVÂNT ÎNAINTE
Motto
...Doar şi Robespierre ajunse la ghilotină după zece ani!
Acest volum a apărut în amintirea plăcută a existenţei pe piaţa
vâlceană a săptămânalului „Publicitatea 1”, care mi-a găzduit
două rubrici de mărturisiri personale despre realităţile
cotidiene-culturale ale acelui timp, 2003-2004, Capitolul I,
Cetăţeanul din „Versail”, dar şi a cotidianului „Info Puls” care
m-a găzduit cu articole pe aceeaşi problematică, Capitolul II,
şi în care am dus o adevărată campanie, aproape, împotriva
instaurării în 2004-2006 a monopolismului de „breaslă” în
creaţia artistică plastică... Articolele au fost scrise şi în
tonalitatea critică, culturală, a preaderării României la Uniunea
Europeană, şi arată germenii existenţi în societatea
românească, determinanţi, în apariţia acestei crize de neînţeles,
acum în 2010, în care se află ţara noastră... Cum să fie în criză
o ţară care şi-a vândut tot şi care îşi „vinde” şi muncitorii pe
care cu greutate i-a pregătit, generaţii!?... Cum să nu fie în cea
mai gravă criză o ţară care de 10 ani se organizează întruna şi
tot mai prost, aproape infantil, bătându-şi joc de munca
inteligentă şi de bătrânii cu rost... Şi, cum să nu fie în cea mai
gravă criză o societate în care acum 20 de ani muncitorii îşi
vindeau la turci şublerele şi cuţitele de strung, pentru ca mai
apoi, imediat sau mai târziu(!) intelectualii să-şi cumpere
carnete şi diplome de revoluţionar! ...Cum Dumnezeu, abia
am scăpat de monopolism în decembrie 1989 şi cei care l-au
reclamat, acum, sunt partizanii săi...de această dată,
monopolism, însemnând banul şi certificatul de competenţă...
Datorită unor reluări de idei, dezbateri, între 2003 şi 2008 se
„văd” câteva repetiţii, care sperăm să nu-l supere pe prea tare

pe cititor... Autorul îşi îngăduie să-şi definească cartea ca
roman publicistic, prin acesta, sperând să reuşească zugrăvirea
vieţii unui cetăţean dintr-un colţ de ţară aflată în perioada de
preaderare la Uniunea Europeană...

CAPITOLUL I

CETĂŢEANUL DIN VERSAIL
(TABLETA DE STRADĂ, 2003)

DESPRE CONŞTIINŢĂ
Două centre de putere au fost create în dreapta şi în
stânga Zidului Berlinului (1) după al doilea război mondial:
Europa de est şi Europa de vest. Un avion cu două aripi,
bimotor, creat pentru aducerea cetăţenilor în imperiul terorii
(de ambele părţi). Motorul din vest mergea mai bine decât
motorul din est, dar culmea, zburau împreună până când
vibraţii în părţile simetrice au început să se audă continuu.
Dezvoltarea tehnologică o luase razna, în sus la cei cu spirit de
proprietar, şi în jos la cei cu spirit comunitar-leninist.
Absurdul este, în contextul timpului, că spiritul
comunitar domină în prezent. Legea dreptului la proprietate şi
libertatea liberă (sic!) şi-au spus cuvântul.
Să luăm motoarele ca pe doi simpatici şi harnici vecini,
alimentate, însă, cu combustibil prin conducte diferite…Câtă
patimă a trebuit să existe în dreptul celui de Dreaptă Credinţă
(estic), un vecin pe care un papă modern (2) l-a numit stăpân
peste grădina mamei de Mântuitor, neglijând faptul că Acesta a
strigat-o, pe mamă, în marele supliciu, pe numele ei biologic,
numind-o „femeie”! (3)...Multă patimă şi depersonalizare a
existat în această ortodoxie.
Acest vecin, cu a sa parte productivă (doar cu ea) reintră în
circuitul economiei de piaţă. Douăzeci şi trei de ani (19807

2003) cetăţeanul european din partea „neeuropeană”, dar cu
deschidere importantă la Marea Neagră, Dunăre şi Carpaţi a
trebuit să dea socoteală pentru paternitatea propriilor bancuri şi
falsuri politice, a hilarelor apucături de independenţă.
Zece ani de cursă în afara spaţiului european (1980 1989), de extirpare a datoriei externe, apucătură neeconomică
şi neproductivă, l-au adus pe cetăţean în pragul delirului, a
nebuniei, a crizei de sănătate (înnegrirea halatelor albe), a
nechezolului şi a soiei (în loc de cafea naturală şi floarea
soarelui), a gropilor în loc de asfalt, a terifiantelor promisiuni
viitoare. Urmarea? A fost un Crăciun blestemat în care doar
poate un şobolan mai putea fi exterminat. Dar hora de
trepăduşi neîmpuşcaţi, mai din interior sau din afară, implicaţi?
Să stea conştiinţa unei naţiuni într-o familie (a Ceauşiştilor)
sau precum acum, în sute? Dar pentru ce au fost necesari încă
13 ani şi încă câţi ori mai fi, pentru a nu se mai tăia conducta
de căldură şi a nu mai înlocui antibioticul cu ciocolaxul şi
aspirina? ... Să coste aburul comunitar (pentru încălzire) cât un
salariu mediu pe economia (în general) făcută la „seral”, iar
câteva zecimi de centimetru pătrat de medicament (pastila,
spre exemplu, cea împotriva cuagulării sângelui-după o
intervenţie la inimă) cât roata unui automobil?
Este aceasta o economie sau o tragică scamatorie? Sau
o gravă inconştienţă faţă de propria naţie... Şi avionul, bimotor,
nu a intrat în „vrie” decât, poate, începând din 1990.
*
În ultimul deceniu am schimbat legi, dar, încă din
penultimul deceniu al secolului XX - mileniului doi (1986),
apăruseră “părţile sociale” (4), cele care guvernează Societăţile
Comerciale „SRL” apărute după 1989 şi constituite conform
Legii 31/91. Am votat schimbarea; directorul nu mai este
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director, ci manager; comerţul nu mai este comerţ, ci
marketing... Limba, într-un procent foarte mare, suferă de
străinisme (unele fals exprimate, perimate – însuşi cuvântul
capital, chiar în societatea ţărilor dezvoltate), dar „linge” cu
plăcere gusturile şi aromele româneşti, produsele cultivate în
solurile ţărăneşti, „ţărănite” (sic!) de ţăranii din comune şi sate.
Au intervenit simboluri noi, glume comunitare pe care
„neromânii” cetăţeni români le practică la scară naţională
precum bancurile vremurilor apuse.
Libertatea de cuvânt, liberă până la un anume punct, a
dus la dispariţia aşa-ziselor şuşoteli, bancurile populare, şi a
instalat, fără ruşinea ca cineva să apară drept prost, legităţi pe
care intelectuali „de rasă” le-au considerat ca fiind necesare.
Peste 10 ani aceste legi vor trebui reformulate, dacă nu
reîntocmite. Sunt proaste, uneori parşive. Vor să convingă o
parte a acestor cetăţeni – oameni, că materialele sunt toate din
import, şi, se cuantifică în dolari (azi euro) iar manopera este
indigenă (normal) şi se cuantifică în lei. Este o inepţie care
reîntăreşte - dublează graniţa ţărilor DPD (Deştepte cândvaînainte de 1945, Proaste mai apoi şi din nou Deştepte-după
1990), foste comuniste, le izolează iarăşi; noţiune,
comunismul, care nici până astăzi nu se ştie cine a inventat-o,
sub forma asta. Vecinul nostru, vechi manufacturier al
timpurilor regaliste, îl iubea şi stima pe „tânărul” Ceauşescu,
care îşi zicea comunist (vecinul râdea şi spunea...”ăsta nu ştie
ce e comunismul...”, atunci când îl vedea la televizor). Sigur,
în educaţia lui numai cu şcoală primară, lipsise la lecţia de
istorie care definea dictatura.
Dar să revinim la confuziile legilor din ţările DPD. Se
pare că acestea au popoare care nu toate au gafat, autorizând
instituţional confuzia în legislaţie. Nu toate popoarele au o
„Coana Pipa” (5), care să dorească schimbarea, dar să nu se
schimbe nimic (personaj politic-patetic din teatrul lui Eugen
Ionescu, dar ca tipologie, regăsindu-se şi în teatrul lui
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I.L.Caragiale). Dovadă că unele popoare au luat-o în sus, iar
altele în jos. Mă refer la schimbarea din anii ‘90 (6)...
Mai există o chestiune, care ne deranjează şi care ţine de
moralitate: nu ne interesează vecinii. Ştim că în lumea
civilizată gospodarul nu doreşte să aibe un vecin prost şi sărac.
Am văzut că intelectualilor rasaţi, din capitală, le displac
regiunile sărace: vezi dispreţul faţă de zonele miniere ( în
general faţă de muncitori şi ţărani) şi sfidează nenorocirile care
există în aceste regiuni... Ca acum sute de ani – când boierii şi
vodă luau ultima piele de pe ţăran!
Una din legităţile lui Taylor, economist englez - din
fostele manuale de economie politică sau socialism ştiinţific, o
constituia politica de eradicare a săracilor din lumea lor, a
bogaţilor. În nici un caz intelectualii lor, ai englezilor, nu s-au
prins mână de mână, plângând crocodiliceşte, prin centre de
capitală, că or să vină minerii peste domniile lor (cum au făcuto cei de la ultima mineriadă, din Bucureşti, gest prin care îi
cereau şefului statului să-i oprească, oricum!).
Intelectualii lor au făcut ca legea să fie posibil de
aplicat şi să fie una pentru toţi. Au făcut astfel ca toţi să aibe
strictul necesar, omeneşte, şi numai apoi s-au gândit la profitul
lor...
Deci, acum, impardonabilii politicieni intelectuali ştiu că
vecinii nu te lasă să cazi tocmai jos şi de aceea aşteaptă (pitiţi,
furând mai abitir în continuare şi făcând legi cu neînţelesuri)
anul 2007, anul aderării noastre la UE.
*
Ce este banul naţional? Banul naţional este o hârtie sau un
metal, care exprimă potenţialul în creştere sau în descreştere al
unui stat. Atunci când el se exprimă bâlbâit, se apelează la
moneda externă, convertibilă. Noi, cu bani bâlbâiţi şi cu o
avere puternică am reuşit performanţa, cred eu, mai mult decât
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fanariotă (când averea unora creştea prin sărăcirea altora) să
triplăm rezerva valutară şi să aruncăm o populaţie în dezastru
sau suntem atât de prefăcuţi şi mincinoşi, încât să-i păcălim pe
toţi; ei să ne dea bani, în continuare, pentru ţărani şi
despăgubiri ale averii dinnainte de război, iar noi, culmea, cei
mai mulţi, salariaţi la stat, să ne petrecem timpul în vile
luxoase la munte şi la mare…Să facem turism de dragul
turismului (sic!).
De ce stat bâlbâit? Deoarece el face astfel încât să se vândă
“energii” mai mult din import, peste posibilitatea de plată a
cetăţeanului, îndatorându-l.
Ce se întâmplă cu motorul căruia i se termină combustibilul?
Cum poate exista un popor fără energie proprie?
El, statul politruc, fiinţând fără energie proprie, conduce,
punând la cale minciună după minciună. Cetăţeanul moare lent
(ştiindu-se că energia este sursa care alimentează viaţa). Statul
minte, ştiind că ascunse sunt puterile Domnului (vezi politica
fanariotă) şi va găsi el, românul, o cale de plată. Adică ştie el
să fure… Cum să construieşti, să te distrezi, să te lăfăieşti,
când retribuţiile realizate prin gândire şi muncă fizică nu-ţi
ajung la postcalculul necesarului realizat…De ce a dispărut
această noţiune, postcalcul, spaima delapidatorilor?
Revenind la legi, acestea sunt aproape utopice şi imposibil de
respectat. Un exemplu banal ar fi că nu se poate merge cu o
maşină bună prin gropi, şi cu 40 km la oră, pe drumuri
“europene” care în zilele de sărbătoare sunt aproape pustii. De
ce 40 km pe oră la deal, 40 km pe oră la vale? Şi în acelaşi loc!
Sau, că nu poţi atinge linia continuă când în drum staţionează
şi merg boi, cai, babe, beţivi sau stă lungit un câine mort;
repet, pe drumuri europene. Cine încalcă legea? Cei care stau
la pândă sau cei care evită morţii. Cum poţi să treci, cu maşina,
pe culoarea galbenă a semaforului şi să te întâlneşti cu alţii
care vin din sens perpendicular, ori pietoni, pe sensul tău. A
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fost numai un exemplu de lege, banală, intelectuală, europeană,
care se învaţă în şcoala primară.
Toate legile au timpi şi condiţii de execuţie, aplicaţie,
imposibil de realizat. Toate sunt pline de prostie, de falsă
experienţă, fără real experiment.
Se dau amenzi astfel, pe bon lipit de maşină, iar factura
emisă
nu
are
semnătură,
numărul
de
buletin,
numele…emitentului, ca şi în cazul acţionării retrograde şi
iresponsabile a poliţistului mascat! Ca în cazul…etc. Dar câte
etc-uri nu există? Nu sunt prea multe? Noapte bună cetăţeni, şi
nu vă gândiţi la democraţia populară, cea populistă (sic), şi să
ne vedem cu bine în alte dimineţi, când vom avea conştiinţa
lucrurilor bine întocmite… Îi criticăm pe italienii care au plătit
corect expropierea terenurilor necesare lărgirii drumurilor
naţionale, care au plătit corect colaboratorii, care au adus
uriaşe venituri băncilor locale, instituţiilor financiare, şi ne
lăudăm pe noi, proiectanţii de asfalt prost, atât de prost încât
trebuie în fiecare an să ne asflaltăm din nou şi iar oraşele
noastre cu drumuri milenare, făcute după proiecte naţionale, în
“n” limbi de circulaţie internaţională, precum cele întocmite
de IPTANA (7)…
AŞA GRĂIT-A CETĂŢEANUL DIN VERSAIL
Daţi-mi voie, dintr-un început, să vă prezint un citat din Eugen
Ionescu: "COANA PIPA (5) - Vă promit să schimb totul. Ca să
schimbi totul, nu trebuie să schimbi nimic. Schimbi numele,
dar nu schimbi lucrurile". Acum acordaţi-mi atenţia cuvenită,
căci împreună plătim pentru aceeaşi moară părăsită. Nu defectă
de stricăciuni, ci de nereabilitarea industriilor plănuite. Pâinea
este democraţia noastră. Astăzi am găsit acest loc din colţ de
stradă, lângă restaurantul Lotru, colţul Episcopiei şi barul cu
umbreluţe.
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Sunt flori şi iederă sunt blocuri turn cu n-n+4 etaje. Atâtea
blocuri cât să facă un oraş. Acest "oraş" cât un cartier, nu
demult, purta numele „Versail”. Din cartier lipsesc acum
cizmarii cu cizmării, tâmplarii cu tâmplarii, frizerii cu frizerii,
şi măcelarii, popii, cofetarii cu cofetării. Cârciumari cu
cârciumi mici, poliţai pe nume mic vorbind cu tine, şi, în
funcţie de vârstă şi lucrări, pe nume mare. În fiecare casă cu
garduri şi băncuţe erau copii care mergeau la şcoală. Ştiam mai
toţi, şi tată şi mamă, şi fraţi, vecinuri, cum să câştigi o pâine;
împrumutam ulei pentru prăjit şi o linguriţă de sare. Speranţa
era mare. Nu erau multe zile de odihnă şi exista o clasă
muncitoare. Când luam salariul, oameni cu mic cu mare
mergeam cu trăsuri sau cu autobuz şi taxatoare să cumpărăm, o
dată, şi în rate, haine şi cărţi; covoare, maşini de spălat, apoi
maşini de plimbat, din nou în rate... şi toţi la mare, la Dunăre şi
în munţi. Concetăţeni stimaţi!... de aici, de lângă podul lui
Hozoc şi până sus la Cetăţuie era o veselie; şi-n Paşte, şi-n
Crăciun, şi-n 1 Mai, şi la schimbări de an. Această stradă se
chema Versail. Pe o parte şi alta a străzii pavate cu piatră
pătrată de către romani (?), erau căsuţe mici, trăiam în stil
european; şi visam să ajungem cândva la Paris. Când vom
creşte să mergem la Bucureşti să ne cumpărăm costum; ...iar
doctorul venea acasă, să nu murim! Eram după război, învinşi,
şi-aveam de dat bani la Regiune. Primeam la şcoală, la
Cetăţuie (8), nu în Dealul Malului, pastile, să nu ne crească
guşa. Discursul meu este invers discursului cocoanei Pipa
despre ciorba populară, dar vreau să ştiu cum este ciorba
nepopulară. Era să uit, pardon; când apa nu curgea la cişmelele
din metri-n metri (cea mai „tare” (9) fiind pompa cu pârghie de
lângă Chichi, cinci pomi mai sus de Goange (10) şi de Păsărică
- un oarecare) venea cisterna cu apă de băut şi o luam în
căldare. Alte cisterne spălau pavajul, şi măturători săraci, nu
ţigani, măturau spre dimineaţă strada fără praf, spre supărarea
fratelui mai mare, care, tocmai atunci se culca în faţa ferestrei
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larg deschise, fără perdele; supărare cauzată de hârşâitul
măturii şi a aerului curat. Acum (11),... dar am uitat. Revin la
ciorba nepopulară şi la vânzarea ei ca marfă pe bani
comunitari. Revin la necartierul Versail, acum adevărat oraş,
cu case de odihnă, fără cişmele, fără bodegi şi frizerii, fără
brutari şi brutării, fără coşuri de fum, fără coşari, fără piatră
pătrată, fără lăutari, fără curat, fără stropit. Revin, căci toate se
dau pe bani şi fără calitate: salamuri, mezeluri cu E-uri stricate.
Revin, căci zece oameni fără ruşine proletară sădesc un pom.
Sădesc un pom, şi alţi câţiva îi urmăresc, câţiva, cu foste note
mari la şcoală, gratuităţi spre facultăţi şi cursuri în “afară”; pe
cei zece care răscolesc, mătură şi praful de pe stradă,
amestecându-l cu praful din tencuieli căzut pe mobile, persane
şi pe televizoare. Un lucru vă spun, vă rog să votaţi. Să facem
din nou prăvălii şi mandataţi. Să fim din nou democraţi. Din
nou să facem dispensare cu doctori de oameni şi doctori de
animale. Să strunjim piese din fier, din lemn, şi lumânări
curate să facem, să ne vindem cinstiţi şi treptat, să ne vindem
statul la alţii. Să ne cumpărăm stat nou responsabil la munca
de stradă. Vă vorbesc de aici, din colţ de Hozoc, farmacia
Bejan, farmacia de ochelari, „Lotrul” (cârciuma) aflat în
reparaţii, să ne vindem noi între noi din nou pastile pe reţete
liberalizate, pastile făcute din ape de munte curate.

ESENŢA PUNCTULUI
Ieri (12), m-am întâlnit şi cunoscut (graţie unui telefon dat de
poetul George Achim) cu scriitorul Constantin Zărnescu în
vederea unei discuţii meşteşugită despre pictură, literatură şi
altele, în contextul acestor arte. Ne oprisem în loc la porţile
Muzeului Naţional de Artă ... din Cluj. Zgomotul fiind puternic
vorbeam, eu, mai mult cu mâinile, el, cu gura, dar şi strigând,
fiindcă amândoi aveam „ghimpi” în urechi; vorbeam într-o
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răsuflare, căci ne grăbeam, el, având seara spectacolul de teatru
în limba franceză, cu o trupă franceză, eu, trebuind, încă, să
invit public clujean pentru vernisajul de a doua zi. M-a
surprins interesul lui pentru cibernetică, pentru sistemele
informatice, pentru sculptură, pentru sfere, O-uri şi Prometei;
Prometei şi iar sfere. Aşa am ajuns la diferenţa dintre
informatic şi informaţional, iar atunci când această diferenţă
depăşeşte limita teoretică din dicţionar, ne confruntăm cu un
impas OPM (13).
Societatea românescă de până la anul 1989 a suferit de această
confuzie, aproape populară, de a suprapune cei doi termeni.
Confuzia continuă şi astăzi (14).
Surprinderea mea despre interesul sferelor la scriitorul clujean
s-a risipit, când, seara, am asistat la spectacolul extraordinar de
teatru cu piesa "La reine Iocasta" jucată de o trupă din Tg.
Mureş combinată cu actori francezi de la Grenoble.
Spectacolul s-a desfăşurat în limba franceză, sala a fost
aproape plină, iar eu am fost fericit că am înţeles conţinutul.
Cortina s-a ridicat şi pe scenă a apărut un ou gigantic. Din el
au ieşit, pe lângă Iocasta, alte zeci de o-uri mai mici; le-am
asimilat cu nişte sfere. În faţa Universului sau cu cât te
îndepărtezi mai mult de o sferă aceasta se transformă în punct.
Adică nimic. Aşa este şi lumea, când reper de referinţă este
soarele. Şi totuşi, ştiinţa secolelor XIX, XX şi în continuare, ne
aduce în mâini mai întâi microscopul, apoi microscopul
electronic, fanta de lumină, spectrul ei, şi, descoperim că
universul este un punct între alte puncte universale.
Descoperim că esenţa materiei este tocmai această
discontinuitate de puncte, precum punctul universal cu
electroni, cu protoni, cu neutroni s.a.m.d...
De aici şi noţiunea de esenţă, starea de bază a materiei. Esenţa
este cea care cuprinde toate genele ce dau caracteristica de
unicat palpabil pentru cele câteva simţuri ale omului.
Îndepărtându-ne de sferă, aceasta se transformă în punct.
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Apropiindu-ne de punct, acesta se transformă în sferă.
Explozia este maximul puterii punctelor nucleare. Punctul
nuclear s-a inventat sau a existat prin asimilarea oului. De
aceea el are un nucleu. Nucleul este cel care dă viaţa. El este
esenţa punctului atomic. Ochiul nu-l vede, dar vede învelişul
său. Iată, arta secolului XX şi mai departe este în mare măsură
concentrată pe acest punct cu dimensiuni mai mici sau mai
mari fiindcă el este precum viaţa, adică, el oferă surpriza
viitorului. Aproape ca la biliard. Ce se întâmplă cu acest punct
care uşor poate deveni antigravitaţional? De ce toate lucrurile
sunt alcătuite ca o înşiruire de puncte? De ce incredibila forţă
de a descompune un corp în puncte... pulverizarea. Primul care
aduce în prim planul vieţii mirificul punct este Dumnezeu.
Apoi toată ştiinţa inventată de om, în care se compune şi
descompune lumea, inventând legi care să exprime materia ca
esenţă de puncte. Brâncuşi elimină treptat organele ataşate
capului şi ajunge la sferă, adică tot la un punct. Blaga scrie
despre mirabila sămânţă. Acum omenirea vrea să descompună
punctul în puncte şi mai mici, mai mici decât cel mai mic. Să
fie oare acestă descompunere calea către antimaterie? Şi,
totuşi, punctul rămâne o esenţă, surpriză asupra rezultatului
compunerii şi descompunerii lui. L-am copiat şi noi, cei care
încercăm să scriem şi la un moment dat lăsăm să se
subînţeleagă textul sau să creăm starea de suspans, punând,
...puncte, puncte!
DESPRE SPAIMA ŞI DORINŢA DE AVERE
Îainte de 1989 aveam un prieten care deţinea câteva hectare de
deal, Dealul Mare, lângă Malul Alb, dându-mi voie să merg
când vreau, acolo, pentru a planta în interesul meu un pogon,
fenomenal, înconjurat de tei (de peste 100 ani), cu nuci şi
câţiva pruni. Mi-am făcut apoi şi câteva răzoare pentru ceva
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zarzavaturi. Mergeam pe jos o oră, urcam aproximativ o oră.
Eu nu aveam bunici, rude la ţară şi sufeream, auzind zvonuri
precum că apartamentele cumpărate vor trece în proprietatea
statului.
Dorinţa de avere era o realitate înţeleasă tacit, înăbuşită, însă,
şi de o anume filosofie ţărănească, roasă de vreme, reală, şi
plină de adevăr de altfel, că "pământul este o prostie, munca sa
aşişderea, şi, ... ce mai îmi trebuie să umblu desculţ prin noroi;
cine mă opreşte să intru cu Dacia în porumb şi să-mi umplu
portbagajul?"
Această dorinţă exista mai mult la oraş... După 1989 primul
lucru pe care l-am făcut a fost o cerere la Primărie prin care
solicitam (în numele părinţilor şi fraţilor mei, care, toţi şi-au
dat prinosul muncii înspre bunăstarea comunităţii) să mi se
repartizeze pământ aşa cum primeau toţi localnicii... Apoi am
înfiinţat o firmă în baza legii 54/90 (15) şi, dorinţa de avere,
dorinţa lucrului cândva interzis, a devenit mai mult decât o
obsesie. Averea se confunda cu proprietatea. Toată lumea
devenise "Ion al Glanetaşului". Toată energia s-a concentrat în
a deveni bogat, a avea pământ; calea, fiind aceeaşi lege 54, mai
apoi legea 31(16). Aşa, mai târziu, am ajuns să cumpăr ceva
pământ. Să bat un ţăruş pe care tatăl meu nu a avut voie să-l
bată. Nici nu ar fi putut; o făcuse destul înainte de 1944…Dar
lumea noastră se împărţise deja în două: cu bani, şi fără bani!
Cei care avuseseră şi acum nu mai aveau putere, fiindcă munca
chibzuită, rentabilă, era o necunoscută; şi cei care cu meşteşug
şi arta banului (uneori chiar bişniţă) puteau să facă bani. Pe
lângă proprietatea pământului a apărut “proprietatea” banului.
Filozofia era însă una pentru toţi (reminescenţă a timpului
trecut): a fi bogat, însemnând o ruşine, toată lumea ascundea
acest lucru. De fapt era şi o realitate. Banul începuse să-şi
impună valoarea; materialele să “ruginească”; băncile să
înflorească şi, ceea ce era mai important, toate, aparţinând încă
statului. De aici necesitatea prietenilor la fisc, la bănci, la
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poliţie, la sfat – primărie, la consiliul judeţean-prefectură, la
episcopie, la judecătorie etc; proprietari de ştampile şi
legalitate. Întratâţia neproprietari, dar cu legi scrise în frunte,
prieteni şi favorizaţi, acţiunea de transfer în sens invers
sensului ultimilor 5 decenii a născut ilicitul amical, cumetrial,
nevinovat între atâtea fapte şi fiinţe nevinovate. Sunt lucruri
reale care s-au întâmplat şi se întâmplă nu numai la noi ci în
toată lumea. Problema este până când? Până când cumetri,
fiinţe şi fapte nevinovate?...până când transferul unei averi
transferată de mai multe ori, chiar şi netransferabilă. Din sută
în sută de ani ar trebui să apară câte un vodă Ţepeş (dacă el nu
a existat an de an). Câte o anticorupţie, câte o "duşumea" (17)
centrală, superstatală, de anchetă. Şi iată că, asociată dorinţei
de avere, a apărut spaima de avere. Această spaimă este
generalizată şi ia forme comice, forme prosteşti, forme de
prostire a hoardei populare. Salariile sunt maxime de
şaptisprezce milioane. Sărăcia devine moda declaraţiilor într-o
presă audio, video şi scrisă, mai perversă decât subiectele
aflate în cauză şi în criză. Toţi sunt săraci. Banii dospesc în
bănci străine. Toţi vor să părăsească averea pentru munca la
stat. Toţi sunt nevinovaţi. Spaima încalecă dorinţa şi
„perdelele” se vând la preţuri minime. O piaţă a perdelelor
trase asupra proprietăţilor, banilor, regiilor, primăriilor,
finanţelor, gărzilor de... Sunt perdele cu grad de rudenie
îndepărtat (aşa este de când lumea, prost să fii să nu „iei”, când
oricum toţi fură). Spaima şi dorinţa se întâlnesc numai seara, la
ceai sau apă cu dulceaţă (după zestrea culturală), la un pahar de
ţuică, vodcă sau „wisichi”, justificându-şi convieţuirea în
această inocentă democraţie. Spaima se propune a fi organul
SPP (Serviciul de Pază şi Protocol) al unei nesimţite dorinţe.
Este o concluzie logică şi justă. Legea ocroteşte mai mult ca
oricând, în acelaşi timp, şi spaima şi dorinţa.
Spaima îşi pierde personalitatea când dorinţa este judecată la
mese unde judecătorul şi acuzatul îşi fac cu ochiul. Ce s-ar
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întâmpla dacă sutele de mii de soldaţi ai legilor noastre ar
aplica litera acestora, 24 din 24 de ore? România ar dispărea.
De-abia atunci ne-am da seama că trebuie să ne întoarcem la
începuturi şi să refacem legea aşa cum îi stă ei bine şi corect.
La aceeaşi masă să stea împreună spaima şi dorinţa. Adică, atât
spaima, cât şi dorinţa să aibă o măsură unică, reală aplicabilă
în sensul ideii de respect pentru cuvântul om. Adică este
imoral pentru lege să stea şase - şapte ani cu un dosar pe masă,
menţinând starea de spaimă alături de o "nevinovată" dorinţă,
până când dispare chiar şi imunitatea.

DESPRE NEVOIA DE DEFINIŢII
Dacă din ce în ce mai mult vorbim de viitorul nostru, cel fixat
pentru 2007, despre prezentul haotic în legislaţie, în ordonanţe
urgente fiindcă forurile supreme nu au timpul necesar
dezbaterilor (interminabile), nu putem să trecem peste
necesitatea de definire a câtorva fenomene, politici, stări
sociale, pături, perne, fiindcă, nu aşa, nu putem şterge istoria
trecută, să o înţelegem pe cea prezentă şi nici să o prevedem
pe cea viitoare. Sigur, că această mică scriitură nici pe departe
nu se vrea esthaustivă. Dar, ea apare pentru a nu uita elemente
esenţiale, definitorii, pentru a nu uita întâmplări care îşi au
înţelesul lor. Nu putem aprecia votul democratic din 1990,
atâta vreme cât au votat oameni a căror tinereţe, putere de
muncă, s-a desfăşurat şi legat de cei 50 de ani postbelici. El
(votul) nu putea fi decât unul singur, şi anume: legat de
frumuseţile patriei; de timpul copilăriei; copilăriei pioniereşti
şi uteciste. Apoi perioada fabricilor şi uzinelor, al câmpurilor
desţelenite, al artelor mai mult sau mai puţin populare, clasice
şi moderniste. Nu puteam uita întâlnirile de la „Vetrele
Dorului”(18), ale satului, cu poveşti la gura focurilor de tabără.
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Nu se puteau uita plajele însorite, populare, cu “BD la munte şi
la mare” (19), cu CAR-uri (20) pentru concedii şi onomastici
săptămânale. A fost multă umbră în ultimul deceniu al
socialismului democratic, lipsă de artişti (la TV) şi plăceri
diurne. Au fost realităţi, incontestabil, unele de valoare;
descătuşarea unor voinţe populare, şi această descătuşare nu a
fost un rău. Dar ceva am învăţat prost; şi acum, la timpuri
definitorii, de fixare în legi democratice, de adevăruri, trebuie
să facem lumină; poate singura mai puţin mincinoasă faţă de
acele adevăruri prea de stânga sau prea de dreapta. O definiţie
aş vrea să primesc, fiindcă adevărul ei provoacă ura
interminabilă, scandalul politic dintre cele două aripi, erodând
prin minciună însăşi istoria în fapte… Societatea noastră este
creată de om pentru om. Omul este punctul central al
universului, cel puţin până la descoperirea altor „oameni”.
Noţiunea de “om” este criteriul definirii adevărului. Omul, ca
fiinţă sfântă, a fost stânjenit în decursul istoriei de diferitele
interese în profitul comunităţii, meschine, de voinţe
naţionaliste, de idealuri mai mult sau mai puţin venetice,
politice. Interesul propriu trebuie să fie înaintea interesului
general, aşa cum familia este prima şi la baza societăţii umane.
Interesul general apare numai în spaţiul monden şi el se referă
la ecologie. Ecologia astăzi înseamnă existenţă şi design, dar
înseamnă şi grija pentru vecin. Cu o întrebare retorică aş vrea
să închei, răspunsul ei, însemnând un răspuns şi la cererea mea
de necesar de “definire” expusă anterior. De ce în România
există oameni, poate încă o clasă, care se sperie, turbează,
spumegă, precum taurul înveninat, când aude de cuvântul
legionar (21), când aude de rege (22), dar şi cândva, până la
Nicolae Ceauşescu (23), când auzea de Mareşalul Antonescu
(24)... Sperietura faţă de aceste cuvinte îl defineşte pe aşa zisul,
de „ieri”, comunist, fiidcă el nu a fost decât un papiţoi. Pentru
timpul trecut cunosc răspunsul. În şcoală acestea erau interzise
(eventual blamate), dar de ce şi acum? Astăzi, pe lângă cele
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două cuvinte, aceeaşi oameni, posibil aceeaşi “clasă” au mai
adăugat doi termeni nu la amplitudinea celor două, au adăugat
cuvintele ţărănist şi liberal (e drept, ultimul, din ce în ce cu
voce mai scăzută). Dar, care este totuşi definiţia lor, încât au
dus la desfăşurarea a încă două, trei revoluţii postrevoluţionare
(sic!)? Dacă istoria ar fi fost corectă şi nepartinică,
resentimentele – depăşite, nu ar fi trebuit să fim indiferenţi la
aceste cuvinte? Mai ales că sunt la asfinţit, aproape apuse? De
aceea cred că definirile sunt absolut necesare, argumentele lor
expuse doar prin date, fapte şi tonalitate fără discriminare. Da;
la distanţă de una - două sute de ani, istoria este încă partinică,
deci (aproape) falsă!

DESPRE PORCII DE BASNA (25)
I
Iată că românul aşa cum era el înainte de '89, când avea un
comportament diferit la “şedinţă” faţă de comportamentul din
afara ei, are acum diferite maniere de tratament pentru un
cetăţean care trece graniţa de vest faţă de cel care trece graniţa
de nord, nord-est sau de est.
Din neglijenţă proprie şi după sfaturile unor “ţicniţi” (26), care
vând pe la tarabele noastre cu marfă rusească, din import, am
plecat la Lipcanii din Basarabia de nord, trecând graniţa cu ţara
în care cresc de minune porcii de Basna, pe la puctul de
frontieră Siret-Prut. Pe scurt, de trei ori, în trei zile am depăşit
labirinturi special construite, mers în zig-zag, trecând graniţele
terestre Ro-Basna, Basna-R. Moldova, R. Moldova-Ro. De trei
ori am strigat “huo, uscavis-ar gura şi sula-n pantaloni”,
fiindcă aveam portbagajul gol şi i-am enervat în special pe cei
cu capul mare şi ceafa groasă. E drept, am părul alb, zic unii de
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prea mult stres şi muncă nemanuală, dar şi pentru că am adunat
ceva ani… Să mi se strige, mie, "gura!", şi trei ore în miez de
noapte să aud numai "Paşli!" e prea de tot, repet, pentru cineva
cu portbagajul gol! Da, dar putam să fiu spion! Nici vameşii
români, nici vameşii de la societăţile de asigurare nu m-au
avertizat de câţi bani am nevoie pentru a trece linia imaginar
terestră. După ce am trecut m-am cufundat în noapte aproape
rătăcindu-mă din cauza unui cap lat şi a unei cefe la fel de late,
care vinde coase şi pompe de bicicletă; şi drujbe (Eta Drujba
esti Prietenia). Drum lat, cu gropi şi netrasat cu vopsea
reflectorizantă, fără indicatoare, 35 km până la Cernăuţi. Dar
încotro s-o iau - la poarta de intrare a oraşului scufundat în
beznă? Un taxiu m-a condus la un hotel în centrul oraşului,
după ce am gonit o jumătate de ceas după un nebun (eu în
Logan, el în Cielo – taxi), care nu respecta nici o regulă de
circulaţie, şi care mi-a luat 5 dolari. Hotelul era cu “ţucal”. Nu
curgea strop de apă. M-am culcat pe pernă cu un maieu pe cap
să nu ating perna cu faţa, deşi plătisem taxă de igienizare în
vama lor, labirintică, de 7 dolari (e drept, pentru maşină, nu şi
pentru şofer). Apoi, în zorii zilei, 5 dimineaţa, cu soarele la
orizont am văzut oraşul pe care a circulat Leca Morariu, Aron
Pumnul, Eminescu şi câţi alţii, oraşul cu o fostă filială a
Academiei Române, cu mitropoliţi catolici şi ortodocşi, care
1-au iubit pe Ciprian Porumbescu; Cernăuţi, cu cea mai mare
universitate construită de împăratul de la Viena. Am dat 5
dolari şi un taximetrist m-a condus spre şoseaua care duce la
Chişinău şi care trece prin Lipcani, ţinta călătoriei mele. Dar a
mai trebuit să trec o vamă, vama din Basna către Republica
Moldova. Vă daţi seama ce s-a întâmplat. Îmi venea să crăp,
căci eram aşteptat la limită de ceas. Mi-au luat prospectele cu
picturile mele pe care le aveam în geantă, am plătit 7 dolari,
din nou pentru ca să mă igienizeze, taxa de ieşire!?!
"Aha...(văzând prospectul expoziţiei Vechiul şi Noul
Testament)…Eta credinţa!... Panimaiu!"… m-a lăudat o
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vameşă din Basna, iar eu i le-am lăsat cadou, fiindcă nimeni nu
a înţeles pentru ce treburi eram acolo (pentru o expoziţie la
care am renunţat cu o noapte înainte, scuipând în rahat). Aşa
vă trebuie popoare laşe, care vă amăgiţi cu conducători ce nu
au grijă de gardul şi poarta de la intrare de ţări şi oraşe. In
partea cealaltă a labirintului terestru aşteptau “fraţii” mei,
săraci, care mi-au luat şi ei o taxă de igienizare, dar, cel puţin
din vama lor, moldoveană, am văzut biserica şi strada pe care
circulase cândva, tata. R. Moldova are un conducător
comunist, care, însă, şi-a învăţat Poliţia să mă conducă până la
poarta casei unde aveam întâlnire, la acel ceas…
II
Înainte ca poliţia Republicii Moldova să mă conducă la punctul
de întâlnire am fotografiat şi adăstat puţin în faţa bisericii cu
două turle spre faţadă, din Lipcani. Ştiam că imediat după
recucerirea Basarabiei de către URSS, această biserică fusese
transformată în sală de sport, punându-i-se un tavan fals pentru
acoperirea celor sfinte. Acum era renovată şi mi-am imaginat
bunicii şi părinţii mei la slujbă: Ilie, Maria, Vasile şi
Paraschiva, ieşind din ea, în acea dimineaţă. Biserica este o
combinaţie de stiluri; are coloane precum Pantheoanele,
deoarece Lipcaniul, unde a învăţat şi Haşdeu, şi poetul Vieru,
şi Mihai Cimpoi, se află în prezent, dar şi altă dată, exact pe
graniţa dintre trei ţări cu rase umane, ca religie, diferite. Aici a
fost un leagăn de cultură evreiască. Aici a fost mai demult Raia
turcească; aici au fost poloni, greci, lituanieni, austrieci,
unguri, ucrainieni…Vezi peste Prut malul românesc al
judeţului Botoşani. Aici începe Bucovina de Nord dinspre
Bucovina românească şi dinspre Basarabia; aici se află graniţa
dintre România, Republica Moldova şi Ucraina. În sudul
Lipcaniului se întinde Basarabia (27), în nord - judeţul Hotin,
în Ucraina; în vest nord - regiunea Cernăuţiului. A fost sub
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ocupaţie cumană, turcă, rusă şi sovietică. Cea din urmă este şi
cea mai tragică pentru românii care, de-a lungul vremii, au
apărat-o, construind cele mai vechi însemne de civilizaţie
europeană: Cetatea Hotinului, Cetatea Soroca… Dintotdeauna
a fost a lui Alexandru cel Bun şi a lui Ştefan cel Mare.
La casa unde eram aşteptat, în Lipcani, cu străzi precum
străzile noastre din ultimii ani ai regimului comunist am
constatat o cişmea în curte; dar, apa era "tăiată" fiindcă cel care
trebuia s-o bea nu avea o pensie atât de mare încât să o poată şi
plăti (pensie, cât costul a 5 kg de banane)... fost profesor de
liceu lucra cu sapa la aşa zişii lideri, care luaseră colhozul în
arendă, şi astfel, îşi mai rotunjea veniturile (am înţeles că
pensionarii ruşi primesc o pensie mult mai mare, fiindcă sunt
venetici-cu alte cuvinte sunt despăgubiţi…că au rămas peaici!). Acest profesor este născut după 1950 şi a scăpat de
teroare. Peste tot sunt fântâni cu ciutură de scos apă de băut şi
îmbăiat. Am stat şi reflectat. De ce armata română nu are
gradul de mareşal? Ce s-ar fi întâmplat cu noi, românii
adevăraţi, din stirpea cea mai înaltă - ca statură, morală şi etică,
estetică, dacă Mareşalul nu suna în sens invers "români treceţi
Prutul", adică evacuarea din martie 1944, rămânând, altfel,
destinaţi frigului siberian sau lucrului cu ziua la arendaşul
rusofon?
Am coborât spre Chişinău, pentru a trece mai apoi graniţa spre
România pe la punctul Albiţa. Parcă lucrurile începeau să se
mai schimbe. Limba română este cunoscută peste tot (mai greu
la oraş), dar la Chişinău toate firmele sunt scrise în limba
română. Toţi vorbesc limba română. Sunt zeci de reprezentanţe
ale ţărilor de înaltă civilizaţie şi cultură. O reprezentantă a
Franţei, fetiţă drăguţă şi veselă mi-a spus că Republica
Moldova are totuşi un viitor, dar, că, din păcate, această
Republică trăieşte o îngrozitoare tragedie: nu-şi cunoaşte limba
maternă, limba română. Nici rusa, nici româna. Puţin,
răutăcioasă fetiţa, ca orice „bătrână Franţă”. Eu i-am povestit
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de pământurile cumpărate de mine aici în Carpaţii Getici, unde
când vreau vorbesc franceza, când vreau vorbesc germana,
engleza şi alte cele. E drept că vorbesc perfect limba română.
Bineînţeles, că nu i-am povestit de babele şi ginerii lor, care, şi
la noi, "îşi taie" caloriferele. Dar am plecat urgent spre graniţă,
sperând să nu mai dau peste un vameş “basna”. Aşa a şi fost,
dar... domnule Preşedinte: un vameş român, chipeş - arătos s-a
adresat cetăţeanului din mine spunându-i "gura!", atunci, când
am vrut să-i spun ceva prea mult, peste cultura primită în
şcoala medie şi generală. Probabil că era mutat disciplinar din
nordul îndepărat spre sudul însorit, iar eu aveam portbagajul
gol şi el nu înţelegea ce se întâmplă cu mine... Că eu am fost la
ei ca să găsesc mormîntul bunicilor mei, care nu are nici o
cruce. Da, au şters urmele mormintelor neamului meu...

DESPRE CULTURĂ ŞI PRODUCŢIE
I
La orele de “Socialism ştiinţific” pe care le urmam la şcoală şi la
care nu prea lipseam din respect pentru doamna Gibă, profesoara,
învăţam despre procesele de producţie şi sociale care aveau loc în
societatea socialistă, în care forţele de producţie trebuiau să fie cu un
pas înaintea relaţiilor de producţie sau, mai précis (am cam uitat),
invers. Ba nu, trebuiau, ideal, să fie la acelaşi nivel. Atunci nu
înţelegeam ce acum înţeleg. Cred că forţele de producţie o luaseră
înainte, având astfel (cel puţin pentru câţiva ani), un capitalism
camuflat de factură sălbatică… Lucrurile erau aşa cum erau şi, greşit
în teoriile din acei ani, apărea cuvântul "trebuie". Astăzi însă
reflectez la astfel de lucruri şi îmi dau seama că “relaţiile” sunt
absolut necesare şi în acelaşi timp la fel de importante ca cele
denumite forţe…Este absurd să ne întrebăm în continuare şi mereu,
ce a fost mai întâi, oul sau găina?! Oricum, în decursul timpului
omul a produs, dar a trebuit să creeze anumite legităţi, relaţii, pentru
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ca produsul său să fie repetabil şi de calitate. În tableta mea vreau
din vechea problematică să păstrez producţia şi să introduc un
termen nou, cultura. Nu vorbesc aici de cultura producţiei, adică
despre ştiinţa de a face producţie, ci despre actul culturii în sine, care
se manifestă la un moment dat într-un anume timp şi loc, într-o
societate preocupată de procesul productiv al bunurilor materiale.
Dintotdeauna cultura s-a manifestat cu pregnanţă mai ales acolo
unde procesele productive au fost esenţiale, căci, ea, producţia, oferă
baza materială actului de cultură. În trecutul nostru comunistosocialist s-a realizat o şcoală înaltă, capabilă să conducă individul
înspre dirijarea şi producerea oricărui proces tehnologic. Cultura,
prin instituţiile ei, indispensabilă societăţii umane, a fost confundată
cu şcoala (care, sigur, face parte din cultură). Învăţaţi, învăţaţi,
învăţaţi (!) a spus V.I. Lenin, dar nu a mers până la capăt cu
lozinca... Învăţaţi de trei ori, dar, să şi produceţi în calitate, nu numai
în cantitate. Asta a fost “buba” lui Lenin, nu a pus alături de
învăţătură calitatea sau cum spunea cineva, versat în leninisme,
aforismul dorea să spună că cel care iubeşte munca este prost. Adică,
după cum îmi zicea mie un bătrân învăţat la şcoala ţaristă, "rabota
liubit durac".
Cultura este cea care împodobeşte spiritul şi ea se transmite prin
minte, mâini, ochi, grai, obiectului muncii fiind precum sufletul şi
poezia, eterice. Un lucru este cert: între doi indivizi, care scriu,
strunjesc, pictează sau iubesc, va fi mai performant cel cu cultură
mai multă. Evident, cultură înseamnă să fii învăţat sau să fi trăit în
mediul celor câteva arte, măcar câteva ore, repetabile în timp, fără
"paranoia" uneia dintre ele. Cultură înseamnă să te înarmezi din
viaţa preşcolară, şcolară, gimnazială şi liceală, cu ceva elemente de
muzică, desen, poezie, geometrie etc, câteva elemente de istorie şi
geografie. Societăţile mai stabile şi dezvoltate au aplicat şi aplică
încă din fragedă pruncie şcolile de artă şi meserii. Urmează şi vârsta
specializărilor… Nu aţi văzut că mai toţi marii producători folosesc
arta în producţia automobilelor lor? Folosesc timpul liber în celebre
săli de concerte, muzee şi săli de operă? Un individ cu cultură este
mai performant decât un individ fără cultură şi care ajunge pe un
post productiv, asemeni primului. Nu aţi văzut că nu sunt diferenţe
între plata actului cultural şi cel productiv în ţările dezvoltate? În
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celelalte, subdezvoltate sau mediu dezvoltate, diferenţele sunt
îngrozitoare (28). Din această cauză actul de cultură (sincer şi
apolitic) reuşeşte să intre în competiţia europeană. Producţia, acestor
state, încă nu.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞCOLAR ÎN EPOCA LENINISTĂ
O excelentă emisiune de televiziune, conferinţa de presă a
Partidului Liberal, am urmărit miercuri noapte, când, lângă
Emilian Frâncu (9,10), o doamnă pe care n-o cunosc
(deschisesem televizorul mai târziu), prezenta un manual de
biologie, american, o oarecare lecţie, în comparaţie cu aceeaşi
lecţie din manualul similar de clasa a X-a a liceelor noastre. A
fost extraordinar. O mai practică şi utilă lecţie pentru bietul
cetăţean din ţara noastră, care are un copil, elev, în clasa a X-a,
nici că se putea. Vă imaginaţi cele patru pagini ale manualului
autohton, cu litere mici, imposibil de învăţat într-o lecţie,
darămite un manual întreg, puse în comparaţie cu o pagină şi
jumătate din aceeaşi lecţie a manualului american. Din acea
pagină şi jumătate, un sfert o reprezenta testul cu întrebările de
verificare. Arareori m-am uitat la o conferinţă de presă,
exceptându-le pe cele de acum câţiva ani, care-1 aveau ca
protagonist pe Corneliu Vadim Tudor. De această dată am
privit şi ascultat cu atenţie, după care am reflectat. Lenin
inventase sloganul cu de trei ori “învăţaţi!”, menţionând
cantitatea în defavoarea calităţii. Aproape 80 de ani am trăit
apoi, uitând să punem accent pe calitate, iar atunci când o
făceam pentru străini, exageram, mutilând-o şi mutilându-ne.
Eram elev şi repudiam olimpiadele, concursurile şi goana după
medii mari, după învăţătură pe de rost. Toţi cei care au câştigat
în acele vremuri, acele concursuri şi olimpiade, rezolvând sute
şi mii de probleme, nu ne-au depăşit nici azi pe cei „medii”,
dar cu multe talente, în performanţa profesională. Poate unul,
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doi, din alte oraşe sau ţări. Stăteam după emisiune şi mă
gândeam. De ce ţările dezvoltate pierd toate concursurile,
indiferent de domeniu, la juniori, elevi şi pionieri, şi le câştigă
pe toate celelalte, mature? Noi încă suferim de prea multă
plăcere pentru copiii maturi şi adorăm maturitatea infantilă.
Oricum, cetăţenii au aflat de reforma învăţământului sub
Ecaterina Andronescu, bazată pe capacităţi şi bacalaureate
computerizate, şi de critica care se face asupra iniţiativelor de
reală reformă, pentru care s-a luptat rectorul de la ClujNapoca. Ce să mai vorbim de accesul în treapta superioară, pe
baza ponderii parţiale sau totale a notelor luate la purtare în
timp anterior, încălcându-se chiar şi Constituţia în privinţa
dreptului la liberul acces şi prezumţia de nevinovăţie a
copilului în acelaşi timp prezent înspre mai multe direcţii
cardinale.

DESPRE GESTURI NEPOTRIVITE
Nu ştiu cum, conducerea culturii vâlcene prin unul din braţele
sale, Consiliul Local, a admis ca tarafurile ţigăneşti şi micii, şi
strigătele bahice de petrecere să se ridice către unul dintre cele
mai însemnate monumente închinate culturii bizantine,
româneşti, însemn al credinţei şi neatârnării, către biserica lui
Radu de la Afumaţi (unde a murit acesta) de pe marea
"măgură" a Râmnicului, Dealul “Cetăţuia”. Cum a admis
marele public, marea cohortă de ziarişti, puterea (repet) locală,
afumarea pe de-adevăratelea a memoriei domnitorului Radu.
La câţiva zeci de metri de acest monument al artei
renascentiste româneşti, specific spiritului edilitar al domnilor
noştri voievozi, specific credinţei acestora, dar şi credinţei
noastre, se întinde cel mai frumos muzeu al artei populare, al
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satului, muzeu aflat la graniţa municipiului cu comuna
Bujoreni.
De când mă ştiu, şi alţii la fel ca mine, “bisericuţa” Cetăţuia
(căci aşa se cheamă în limbajul nostru local) era înconjurată de
cele mai mari plantaţii de măr românesc, flancată de cel mai
vechi râu-Olt, şi cel mai vechi drum european, calea pe care a
mărşăluit Traian. Tot înspre partea acestei celebre biserici,
bogată în legende şi amintiri, se întindeau şi se mai întind
păduri de lemn câinesc, care primăvara dau flori pentru cea
mai bună miere continentală şi cea mai bună (în tot timpul
anului ) frunză necesară caprelor sătenilor din Dealul Malului,
frunză destinată acestor aproape sacre animale… Sunt uluit,
căci nu s-a găsit soluţia neurbanizării dealului, şi-a râpei cu
salcâmi, a urbanizării ei în altă parte; că nu s-a găsit loc de
găzduire şi petrecere plătite din bani comunitari pentru o tabără
de pictură aşa zis particulară, o tabără ideal de desfăşurat în
mirificul parc natural şi popular, etnografic şi folclor, care este
Muzeul satului vâlcean. Ce ne mai trebuia o altă “parohie” a
dezmăţlui public, care să încarce costul viitoarelor denumiri de
străzi şi cartiere după nume străine, mai ales că aveam şi o
“bisericuţă” nouă, de pictat, în muzeul satului, bisericuţa din
lemn construită de HAR (29), şi, semănând cu un cap turtit, să
nu zic clădire îngustă, contrar tradiţiei, fără stabilitate şi
echilibru.
Radule de la Afumaţi!... la Cozia, ţara şi clerul au decis
interzicerea oricărui fum nemirositor de tămâie, oricărei tarabe
şi oricărui căutător de munţi Carpaţi. Măgura ta, pare acum să
cadă, este acoperită de desişuri (pe vremuri, ca să se vadă
biserica, din depărtări, acestea se tundeau) şi toţi cei bogaţi cu
dare de mână (la bani) nu vor să mai rodească lângă tine mere
şi frunză… pentru capre; şi-n toaca unei roţi de căruţă, şi-n
murmurul unor oameni înfometaţi, răzbate până la tine o
sorcovă de rău augur destinată oamenilor legii, criticilor
viciaţi…
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LEGEA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI TURUL CICLIST AL
FRANŢEI
I
Zilele acestea, la televizor, am urmărit Turul ciclist al Franţei
nu cu ochii după tricoul galben, ci ca să mai cunosc şi eu
lumea… Urmăream semnele de circulaţie, frecvenţa lor,
marcajele, instalaţiile de semaforizare şi făceam comparaţie cu
lucrările noastre, acum, în cadrul acestor domenii, înainte cu
patru ani de aderarea la UE. Eram cu gândul la legea noastră,
nouă, europeană, legea circulaţiei rutiere în care apare
generalizată (conform realităţii), viteza maximă mai în toate
localităţile de 40 km/h sau, probabil, au uitat unii să schimbe
vechile semne de circulaţie specifice organizării de şantier.
Dar hai să vedem ce se întâmplă în Europa franceză conform
celor văzute în timpul celebrului concurs. Aţi văzut linie
continuă, exceptând zonele de preselecţie ale benzilor în
intersecţii? Foarte rar... Chiar şi în curbe. Aţi văzut linie
continuă dublă cu spaţiu haşurat, în comune, pe drumuri
naţionale cu două benzi?
Aţi văzut galben intermitent cu semn de cedeză trecerea pe
sensul principal, galben pentru viraj la dreapta? Mă rog, la
Râmnicu Vâlcea, într-un final, s-a înţeles şi a fost dat jos
semnul de pe stâlpi şi nu mai apre în intersecţie nici galbenul
singular. Când eu făceam asta, marii câştigători de licitaţii
râdeau precum... Acum se conformează şi ei docili, încet, dar
sigur (fără să plătească drepturi de autor). Referitor la 40 km/h,
în comune, cu două linii continue pe ax de drum, vă spun, că
cel puţin duminica şi sâmbăta, acestea sunt de un anacronism
nemaiîntâlnit, ca să nu-i spun altfel. Uitaţi-vă ce se întâmplă
până la Călimăneşti, cu semn de ocolire în mijlocul străzii –
satul Bogdăneşti. Se spune că au scăzut accidentele... Aiurea,
acestea au scăzut, dacă au scăzut, căci s-au maturizat între timp
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copiii la volane şi nu mai merg pe contrasens cu viteză nebună.
Au mai scăzut, dar nu esenţial, căci s-au desfiinţat parcările
pentru turci şi acestora a început să le fie frică; turcilor,
bulgarilor şi ungurilor, nebuni la volan; au scăzut, şi de prea
multe şi nepermise accidente. Acum, mai aleg şi ei Iugoslavia
pentru drumul vestic-european, scăzând astfel traficul. Să nu
mai vorbesc de pietoniţele care sar în faţa maşinii pe zebra
tradiţională, cu capul întors spre sensul contrar, căci legea nu le
cere atenţie la traversare, aşa cum îi cere prudenţă, în orice
situaţie, şoferului, de lege şi amenzi înspăimântat.
Legea română scuteşte de răspundere pe oricine stăpân al
străzii şi face greşeala greşelilor economiei fost planificate:
când vrei să măreşti calitatea, măreşti numărul de controlori;
instrumentele de represiune; ... şi nu o laşi pe aceasta, calitatea,
să zburde în autocontrol; şi să întăreşti controlul statistic...

DESPRE EUROPA COOPERATIVIZATĂ
Am rămas uluit acum câteva seri, când la TV ni s-a comunicat,
cetăţenilor români, că laptele “stors” de ţărani de la vacile
noastre seculare nu mai este bun sau că este posibil să nu fie
consumat în Europa Unită din prea multă murdărie pe mâinile
celor 50% procente ţărani din populaţia României, care se
ocupă de…muls. Sigur, nu o dată am semnalat şi eu marea
greşeală, care s-a produs, şi se produce în politica de
urbanizare, construind mult şi prost, fără o judicioasă
canalizare la oraş, ca să nu mai spun, că la sat, ţăranii trăiesc în
secolul (ştiu eu care?) XIV, XV etc. Să nu ai tu timp şi bani, în
ţara cu cea mai înaltă fiscalitate, să canalizezi comunele, să
rigolezi drumurile, să le asfaltezi, să introduci apa potabilă (şi
de spălat) şi să elimini closetele mutante? Mai nou să nu
luminezi noaptea aceste amărâte "localităţi", când în oraşul
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românesc, unde locuitorii nu prea fac nimic în afara statului la
ghişee în vederea plătirii de impozite, şi noaptea este zi
(Doamne ce spunea poetul Eminescu despre a sa generaţie
urbană acum 150 de ani…”Ei fac din noapte ziuă şi-a zilei ochi
închid”)?
Dacă nu schimbăm politica asta nenorocită, ne aşteaptă
autodistrugerea. Am spus încă de multă vreme, pe diverse
canale media, că este momentul periferiilor, modernizării lor,
este momentul ridicării nivelului cultural şi igienic al satului
românesc. Însă, de aici şi până la faptul că cineva bolnav de
ideea cooperativizării internaţionale (ca şi cum nu a văzut ce
înseamnă cea naţională), va interzice (fără comparaţie) al
nostru lapte, puii, mai ales cei de la crescătoriile Oltchimului
(care sunt totuşi cei mai buni din lume - precum şi gemurile),
ouăle; merele; carnea românească de vită şi de oaie, şi asta
numai dintr-o ambiţie comunitară, vezi Doamne, protecţionistă
pentru o Europă guşată şi fără dinţi în gură, stagnată şi incultă,
cel puţin pentru mine, ridică un grav semn de întrebare…
Vin din afară toţi cei plecaţi în Canada, în Europa sulemenită
(unde se inventează Statul Europei Unite, şi, după modelul
celor intelectuali din Camerele noastre parlamentare - cu
indivizi falşi, evazionişti, care îşi părăsesc afacerile, meseriile
mai mult sau mai puţin false – “afaceriste”, vor să conducă
continentul în schimbul unui salariu - asta da, hăis şi cea) şi ne
povestesc că alimentaţia de acolo este sub orice critică; este
falsă şi plină de E-uri industriale; că se preferă mâncatul de
râme, melci şi scoici în dauna laptelui şi a cărnii, ouălor şi a
puilor, la modă fiind târâtoarele, acvaticele…Rămân uluit şi
refuz să mă gândesc la viitor… Vai de cei care se plâng de
boala vacii nebune, după ce secole au mâncat şi profitat de ea,
vai de cei care propovăduiesc boala găinii şi păsării din curte,
domestică şi blândă precum sufletul unui copil drag…
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DESPRE CULTURĂ ŞI PRODUCŢIE
II
Revin la un aspect prezentat într-un precedent articol, care
avea acelaşi titlu. Este posibil să lucrezi la parametri maximi
(intelectual şi fizic) fără o cultură pe măsură? Era posibil ca
Anghel Saligny (30) să construiască “bijuteria” de peste
Dunăre, dacă nu era un om cult? Este posibil ca un arhitect să
facă extraordinare construcţii, care să dăinuie sute de ani, să nu
zic mai mult, dacă nu ar fi fost profitorul întregii culturi
dominantă a timpului său? Este posibil să construieşti un
Mercedes sau un Masseratti fără să nu ai habar de estetică, de
artele plastice specifice secolului XX? Sau ale muzicii? Păi, să
vedem cine sunt cei care umplu sălile mari ale lumii, de
concert, ce bani câştigă ei, ce bani câştigă interpreţii. Veţi
vedea că actul de cultură este specific marilor producători şi, în
acelaşi timp, indispensabil lor. Sau cum spunea cineva din
protipentada noastră artistică, marii producători amintiţi mai
sus produc chiar opere de artă, deci produc cultură, au propriile
săli de expoziţie, uneori orchestre simfonice.
Orchestra simfonică este organizată
precum o unitate
productivă, respectând şi gradele întreprinderii (31)
productive…0, 1, 2, 3! Dirijorul, de cele mai multe ori directorul Filarmonicii, este precum şeful absolut al unităţii
productive. Concertmaistrul un fel de ing. şef…Orchestranţii,
funcţie de ranguri, scaune, ca şefi de partide instrumentale
respectă ierarhia precum salariaţii unităţilor de producţie, după
răspunderi… Aşa sunt şi salariile lor. Comparativ, într-o
filarmonică, salarizarea este precum în învăţământul
superior… Concertmaistrul şi dirijorul
sunt la nivelul
conferenţiarului şi profesorului universitar…
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Dar să revenim la ale noastre. Este posibil să lucrezi cu
microni în industria constructoare de maşini şi să fii un prost?
În acest caz prostia este asimilată inculturii, căci grila unităţilor
submilimetrice, mecanica fină, ţine de o sensibilitate ascunsă
care nu se poate forma în absenţa culturii. Cei mai buni frezori
de la Avioane Craiova, în 1977, sau de la Hervil Rm. Vâlcea,
în anii 80 erau şi cei care ştiau să se exprime cel mai frumos,
cei mai tineri, liceeni, erau melomani sau filosofi amatori,
poeţi, matematicieni.
Cultura nivelează drumurile, nivelează contradicţia dintre şef şi
executant, dintre zbir şi adjutant. Un ofiţer de securitate cu o
anumită cultură, altfel păstorea, informaţional, unitatea sa
productivă de care răspundea; altfel, decât o cizmă dobitoacă
de tras şuturi în fund (situaţie pe care, ultima, personal, eu nu
am cunoscut-o, dar o spun din auzite). Asta ca să fac referire la
timpul când România îşi propunea să facă producţie şi în
acelaşi timp cursuri de culturalizare în masă. Bun înţeles nu mă
refer la secţiuni anume din Cântarea României, ci la instituţiile
culturale, din ziua a 7-a săptămânii, care încet, au apărut peste
tot. Se lua exemplu societatea cu cea mai înaltă productivitate,
vestul Europei, privită din teritoriul nostru prin ochean.

DESPRE SPECIFICUL UNUI POPOR
Puternic impresionat de observaţiile despre olteni, aparţinând
lui Petre Pandrea (32) din care cele despre Brâncuşi - ultimul
număr al revistei doljene, Lamura, sunt grăitoare, precum şi a
unor impresii specifice scrise de Cela Delavrancea (33), am
intrat şi eu în această gândire după ce am participat “sub”
Poarta Sărutului - sculptura monument a lui Constantin
Brâncuşi - la câteva evenimente culturale din Tg. Jiu. Aşa este,
olteanul brâncuşian dotat peste mediocritatea înconjurătore se
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“simte” aici mai mult şi mai bine ca oriunde… Despre acest
oltean, gorjan, povestea un prieten de-al meu din Haţeg, atunci
când îmi relata,că, înainte de război, el, olteanul venit să vândă
produse în târgurile transilvane “avea împăturit ziarul” în
buzunarul din interior al hainei proprii şi se considera deştept,
abil, pot spune că îi place vorba mai mult decât munca (fără a
fi leneş - Doamne fereşte); el iubeşte tâlcul, simte calitatea în
ceea ce face. Când îşi recită poeziile sau alte cele, zici că
versul aparţine celui mai mare poet. Când cântă, zici că este cel
mai mare cântăreţ. Când părăseşte domeniul personalităţii
proprii se poartă cu tine de parcă tu ai fi cel mai deştept. El nu
se laudă cu rude sau mentori la Bucureşti sau aiurea. Nici nu le
neagă, îi e frică de comparaţii, căci comparaţia îl dezarmează.
În acelaşi timp este trist. Viaţa nu i-a dat prea multe calităţi
mercantile. Dar, iar se-nveseleşte când îi vorbeşti de Arghezi
sau Titulescu. Când îi vorbeşti de Brâncuşi devine atent şi
sobru. Nu degeaba, din sărăcie, de aici au plecat cei mai mulţi
căpitani şi ofiţeri. Generali. Sărăcia materială nu influenţează,
în sărăcie, spiritul. Din contră. Fără a fi demagog aş da
exemplu porunca lui Dumnezeu, care ne cere să împărţim
averea cu cel sărac, sau, pe Eminescu, care fixează în timp
adevărul bastard că el, comandantul de oaste, îşi apără sărăcia
şi nevoile şi poate tocmai de asta dintre cei olteni s-au ridicat
atâţia generali şi poeţi gravi şi sculptori gânditori şi savanţi
diplomaţi. La Tg. Jiu, la Poarta Sărutului, soarele nu mai
dogoreşte atât de tare fiindcă probabil intră în umbra
monumentului sacru, intră în umbra Coloanei Infinitului, îşi
pierde conturul în centrul celor douăsprezece scaune ale
tăcerii…
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LEGEA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI TURUL CICLIST AL
FRANŢEI
II
Revin la turul ciclist al Franţei pe care l-am urmărit cu ochi de
cetăţean şi nu de microbist. Spuneam, deunăzi, că linia
continuă pe şosele apare numai la preselecţia benzilor în
intersecţie, la fel şi haşura dintre ele. Nici măcar în curbe nu
sunt trasate linii continue (nici duble şi nici indicatoare cu
40km/h). Astăzi, în intersecţie la Colegiul Lahovary, nu ştiam
cum să procedez, la volan fiind, pe strada cu patru benzi şi în
faţa celei cu două benzi de circulaţie. Veneam dinspre Capela
şi doream să virez la stânga, înspre Călimăneşti; în acelaşi timp
un altul venit dinspre Spiru Haret, şi el, vrând să vireze la
dreapta. Cine avea prioritate? Sau, vroiam să merg la vale, spre
Spitalul Vechi, şi pe galbenul intermitent (34), dinspre
Filarmonică, un altul dorea acelaşi lucru… Ce intersecţie mică!
Fără ciclu de scurgere pe roşu la semafor, cu semn de cedează
pe sensul principal; vai, cum m-a lăsat suflarea pentru o
secundă, când, cel care a intrat cu viteză spre dreapta nu mi-a
acordat prioritate. Noroc că am avut frână bună şi-am încasat
toate înjurăturile din stânga şi spatele meu. Cine avea
prioritate? Trebuie să moară un om ca să constatăm că nu în
toate locurile sunt bune sclipitorile de galben fără prioritate?
Nu merge schema asta oriunde şi oricum. Da, în intersecţiile în
rampă sau cele largi, având posibilitatea virării la dreapta,
uneori, chiar în mod separat. Dar ce spune legea nouă
românească? Acelaşi lucru, doar că sclipirea galbenă se
transformă în verde şi-n plus apare o săgeată grafică la
dreapta... Hai să fim serioşi, că este acelaşi lucru, dacă nu mai
rău, fiindcă e culoare verde, care înseamnă necondiţionat “am
dreptul”! Mai bine am insista pe lecţii de bună cuviinţă şi pe
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implementarea corectă a legilor; trecem strada ca pietoni, fără
lege, cu mintea rătăcită, privind în sensul contrar şi mâncând
seminţe sau sărim instantaneu în stradă când ni s-a pus verde,
că doar cel cu balanţa în mână, legiuitoare, parcă în adins ne
permite... Sau, mai este ceva, o situaţie comică şi tragică
pentru pieton şi şofer; dacă mergi pe banda I, intrând într-o
intersecţie, rişti să faci puşcărie, rişti să calci mai mulţi pietoni
iresponsabili, dar având dreptate prin lege...”Calci” pe
galbenul abia pus, la prima trecere de pietoni, şi când să ajungi
la trecerea a II-a, pietonii sar să traverseze, căci li s-a pus
culoarea verde; dacă piciorul nu nimereşte brusc frâna, pietonii
sunt morţi! Soluţia e simplă: roşu de scurgere la autovehicole,
pietonii avertizaţi să nu treacă până în stânga lor nu opreşte
maşina!

DESPRE UNELE FONDURI PHARE
De exemplu, câţiva mai destupaţi la minte şi cu sărăcia în braţe
s-au prezentat prin prieteni la Uniunea Europeană şi-au obţinut
fonduri Phare (35), deci, trebuie să şi le cheltuiască.
Sunt şi Fundaţii cu directori şi secretare, cu publicaţii şi
redactori şefi, şi paznici, care administrează aceste fonduri, le
dirijează înspre ei sau înspre prieteni, înspre mucea şi căcâcea,
dar care sunt membri pe roată călare, pedalând, dornici de
afirmare, fără bani în buzunare, şmecheri de azi şi de ieri din
lumea asta clarvăzătoare, minusculară. Pe scurt: îl cheamă pe
filosoful fără minte să facă o lucrare, să facă o cântare, şi toţi
ceilalţi, directori şi directoare, secretari şi secretare, critici şi
guşate scriitoare, se dau de ceasul morţii să-i organizeze
spectacolul de gală; tot ei, purtători de abnegaţie civică, fiind şi
împărţitori de programe de sală. Dar ce filosof, ce cântăreţ de
muzică uşoară, ce oracol fierbinte, înghesuindu-se în faţa unui
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microfon cuminte, în faţa RTV-ului naţional, ducând prin el în
eroare o altă masă mai mare, o masă mare, la scară
internaţională. Nu au ruşinea necesară să nu folosească Europa
comunitară în acest demers imbecil de promovare a nonvalorii,
să cheltuiască fondurile Phare, în loc să le distribuie la lucrări
de canalizare. Stau şi mă uit; oamenii de la apă şi canal nu mai
lucrează, nu mai muncesc şi, în subsoluri, traiecte de ţevi
ruginite şi reţele ne umplu de şobolani; nu mai lucrează nimeni
pentru desfăşurarea normală a vieţii la ţară. Infarct universal.
Comuna stă în pericol să devină focar de infecţie prin lipsă de
apă, igienă, curăţenie, canalizare, rigolizare, electricitate
vândută pe stâlpi; noaptea, hoţii, zburdând în voie, dar
plângându-se şi ei de lumina lipsă în orele de somn adânc, căci
mai cad în câte-un şanţ (36). Doamne, nimeni nu munceşte, şi
din fondurile Phare se fac lucruri netrebuitoare, se îngăduie
spectacolul cu “actori” fără chemare, cu cabotini, despre care
se scriu şi cărţi…Da, căci istoria se limitează să consemne
faptele, doar unele, chiar şi cretine, nu numai la nivel naţional,
dar şi la timpul şi spaţiul local... numai spun nimic, de cel
internaţional!

MANSARDAREA FOSTELOR BLOCURI COMUNISTE
Le zic acestor blocuri cu patru etajedin prefabricate în general,
populare, fiindcă ele au apărut din dorinţa unui regim incult,
dar doritor de sărit peste timp, în timp, de sărit peste perioade
istorice în a sa dezvoltare! Aşa creşteau în ani, şi Feţii Frumoşi
din basme veniţi, în trei zile, crescând câţi alţii în şapte ani! Şi
astfel au apărut aceste mizerii edilitare, blocurile din panouri
prefabricate, în care condensul, uneori, întrecea apa scursă
după program, la robinet. A fost criză de apă 15 ani înainte, dar
şi opt ani, după actul revoluţionar (lovitură de stat?) de la anul
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1989. Apoi dintr-o dată n-a mai fost criză, apa rece şi caldă,
curgând mereu! …Când populaţia racordată la apă este
dublă!... Da, nu mai este criză... Ce chestie, nimeni nu
răspunde de ce ne-au oprit apa mai mult de 20 de ani; ne-au
oprit-o după un program…
Sunt alături de această idee nemaipomenită, ca deasupra
etajului patru, la blocurile fără coloane de rezistenţă şi fără
acoperiş în pantă, să se facă mansarde. Adaug eu, repede, să
nu-mi fure cineva ideea, că în acelaşi timp cu mansardarea, ar
trebui să se refacă faţadele şi dosurile, revopsirea, poate
mozaicarea, şi să redăm "poporului" imaginea democraţiei
împrumutată din timpurile napoleoniene, de la Paris; să facem
din oraşul nostru un mic şi democratic Paris.
Citesc în ziar şi nu pot să cred că întâietatea unei idei nu este
recunoscută, că nu se dă prioritate născocitorului ei. Paradoxal
(37), OSIM-ul este al Statului; acesta nu-i al poporului, fiindcă
OSIM-ul cere bani şi de la născocitor(!), dar şi de la titular!
Dar, să nu uităm că o asemenea operaţie estetică a fost deja
efectuată şi toţi ne prosternăm la ea, nefiind încă şi de alţii
asimilată. Universitatea Spiru Haret (38), vezi bine, şi-a făcut
cu mult înainte o astfel de operaţie pentru al viitorului ei bine.
Ea este prima care a realizat acest prim pas, util, şi frumos, a
demonstrat lumii că se poate repara totul iute şi uşor, chiar
totul, dacă stăm şi gândim bine. Este cea mai importantă lecţie
de arhitectură şi ambient dată timpului prezent. Nu uitaţi,
aceasta este măsura pe care trebuie să o luăm în avantajul
spiritului şi sănătăţii noastre. Noi suntem sortiţi la plata
pagubei făcută în timp de însăşi clasa noastră conducătoare,
creată dintre noi.
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DESPRE CONTORIZARE
Cât de invidios am fost pe vecinul meu când acesta şi-a pus
contor la apa de la wc, de la chiuvetă, la gaze; acum vrea să se
taie de la căldura dată de stat, de la apa caldă. Face vecinul
meu o mare şi nouă revoluţie. Revoluţia instalării de contoare
peste tot în casă, cheltuie în medie aproape 100 de milioane
chinuite. "Să măsurăm totul” ne indică conducerea civilă a
societăţii noastre (mai mult proastă decât deşteaptă); ei, vicleni
precum şerpii şi viezurii, mirositori precum dihorii; noi, fără
ştiinţă, proşti şi fără voinţă. Adică eu (care eu?) vă vând
căldura, apa, oxigenul, gazul şi prostia; voi cumpăraţi-vă
cântare pentru a le măsura. Păi bine bre, prostie fostă tocilară,
ţăranul când vinde ceapa îi cumpără altul cântarul? Nesimţiţii
şi neînsemnaţii în această economie de piaţă inventată n-au
văzut un contract de asociaţie, de-al lui Ceuşescu, din anii 77!
Până şi el (vorba vine, el) prevăzuse instalarea de contoare în
sarcina vânzătorului, pentru acele timpuri, atunci când se vor
inventa contoarele şi în România. Eu care consum, să-mi
cumpăr aparatul de măsură, să-l instalez, unde?... Pe bani, care
intră în societăţi comerciale “căpuşă”, care trebuie să le
importe, apoi să le instaleze, apoi sau mai înainte, 3 luni, să le
aprobe şi probeze. Conducători care nu au nici un talent în
afara celui de a sta bine pe un scaun, pentru a fura conştient
pentru bunul mers al societăţii şi poporului... De a deveni VIPuri. De a-şi părăsi afacerile şi de a deveni şefi pe banul public...
VIP-uri cotidiene care nici măcar nu ştiu cum se calculează un
preţ, cum merge cursul leu-dolar, leu şi „cursul” averii
naţionale pe apa sâmbetei... Ne-au aruncat într-o umbră
planetară greu de (mai) scos la lumină. Ne-au (sau ne-am)
aruncat în mizeria asta din care nu vom putea ieşi nici peste un
secol (dacă nu cumva vine o catastrofă sau un război mondial).
Repet, ştiu ei să calculeze prezenţa noastră în Europa unită? Să
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facă astfel încât 1 kw energie produs în România să fie egal cu
1 kw elveţian (?...), iar cel care face acest kilowat în România
să aibă de 2000 ori pâinea mai mică? Nu ne trezim încă din
această “permanentă repetenţie” la calcule contabile,
economice? Dacă politica rămâne tot asta, după ei, vor fi peste
tot contoare şi ...instalaţii de gaz; dar atunci se va scumpi
gazul...
De când, şi în ce economie este mai ieftin litrul de apă fiert în
mai multe cazane decât litrul de apă fiert într-un singur cazan
(deja făcut...). Da, dar aici este vorba despre voinţă politică şi
de o anume democraţie, de însuşi Napoleon Bonaparte (39).
De când descentralizarea aparatului de stat duce la creşterea
impozitelor plătite către stat?...

DESPRE ARUNCATUL BANILOR ÎN STRADĂ
Există o teorie elaborată de Stalin, nescrisă, fiindcă probabil
am dedus-o eu, în care mai bine este să dai (să dăruieşti), să se
ştie că dai, decât să creezi mijlocul prin care cel care primeşte
să creadă că prin puterea lui a obţinut datul (darul). Nu sunt
bani pentru şosete, pentru chiloţi, pentru mâncare bună şi
căldură, nu sunt bani pentru minima existenţă, dar sunt bani
pentru covrigi şi lapte, sunt bani pentru microbuzele şcolare,
cele câteva, idioate, promise de nu ştiu cine, o dată, pentru
prelungirea unei agonii la Înterprinderea ARO Câmpulung, a
doua oară, pentru a nu transporta copiii la şcoală cu elicopterul.
Ştiţi cum arată un astfel de microbuz? Nici nu vă vine să
credeţi că, după 30 ani de când se vorbeşte în România despre
estetică industrială şi design, după 10 ani de când se vorbeşte
despre habitat (nu handicapat) poate să apară o astfel de
“făcătură”, sperietoare, în care probabil copiii de clasa I, a II-a
nici nu o să se urce de teamă să nu fie duşi la şcoala de
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corecţie. Este o neruşinare. Prostie mai mare ca “duba” ARO
nici că s-a aflat. Şi pentru cine? Pentru copiii României,
nevinovaţi. Prostie mai mare nici că s-a aflat în planificata
incultură din centralele de învăţământ. Cine va plăti cele mai
scumpe şi aproape imposibile reparaţii pentru ARO (cea mai
imperfectă construcţie pe 4 roţi), pe care nici un serwice nu ţi-1
repară din lipsă de mai ştiu eu ce!? Maşină făcută pentru
bogaţii inculţi şi săracii bogaţi. Cine va plăti motorina, de două
ori mai de preţ, pe rezervor, decât viaţa (hrana) a zece copii.
Cine va plăti şoferul? Cine va plăti taxa drumului care nu se
mai face... Cum va merge cu tinicheaua asta cubică, “cubistă”
(care tradiţional îţi semnalează, când merge, din câte
nenumărate piese este compusă, piese, care după
descompunere nu se mai nimeresc împreună niciodată)
coborâtă direct din Guernica (40) lui Picasso (41); iarna, când
motorul porneşte doar cu şomoiogul de paie. Îşi dă seama
“învăţământul” despre ce va să zică să ai un ARO (maşină de
nu ştiu câte ori mai grea decât trebuie), iarna, dimineaţa, după
câteva luni de funcţionare, când el nici măcar nu-şi poate plăti
decent oamenii de serviciu, reparaţiile la şcoală? Dar îşi
cumpără ARO? Nu mai întreb la ce costuri, în satul şi comuna,
care nu-şi poate permite cheltuieli cu strada, lumina şi căldura,
darămite cu întreţinerea unui ARO?
DESPRE TELEFONUL MOBIL CA UN DROG
În România, ca şi în celelalte ţări foste comuniste, în primul
deceniu al sec. XXI a apărut o piaţă prolifică; piaţa drogurilor.
Cu mai mult sau mai puţin efort din partea autorităţii statului,
fenomenul se află în prezent sub control, Europa, făcând mari
eforturi pentru diminuarea prezenţei acestuia în pieţele proprii.
Acum, însă, are loc un fenomen asemănător celui al drogurilor,
implementarea cu mare succes, colosală afacere, a uneia din
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marile “escrocherii” ale acestui mileniu, implementarea
telefoniei mobile. Micul consumator se închină şi mulţumeşte
celui de Sus pentru o asemenea minune. Marele implantator,
undeva acolo, hăt departe, zâmbeşte... Cât de uşor este de
manevrat grozava masă a mulţimii; cât de uşor este să-i
speculezi plăcerile. Masa comunitară este cel mai uşor de
corupt, individul, fiind cel mai greu de mulţumit. Nu o să mă
refer aici la vicisitudinile psihosociale ale implementării
telefonului mobil (creşterea stresului, impertinenţa unei
superiorităţi sociale, erorile apărute în timpul conducerii la
volan, când, tocmai atunci, Eva a ieşit din baie şi îl sună pe
şofer sau, tocmai atunci, el, şoferul, dacă nu se prezintă imediat
la locul x, vagonul sau partenerul de afaceri va părăsi punctul
de întâlnire...). Cel mai grav din acest punct de vedere îl
constituie prezenţa telefonului mobil în mâna curviştinelor şi
„guvizilor”, începătorilor în vagabondajul democraţiei, care nu
prididesc să susure în permanenţă la telefonul mobil. Mai ceva
ca un drog. Un drog oferit însă de părinţi sau sponsori, sau
furat pe lungimi de undă. Se putea o atare stare să nu fie
exploatată de marele "ascuns" ? Impertinenţa sa nu are limite.
Îţi cumperi cartela de 5 $ şi vorbeşti atât cât aproape să nu
vorbeşti... Dacă suni şi îţi răspunde robotul, pierzi 1/3 dolar.
Un cretin întreţinut de o femeie şi mai cretină, într-o zi, mi-a
furat 5 dolari. Cum se cheamă cel care a născut asemenea
porcărie nesancţionată de cel ce protejează consumatorul? De
cel ce protejează salamul înnegrit în vitrină şi groapa în stradă
în mijlocul străzii?
Telefonul mobil, într-o ţară în care toţi par nişte hoţi, are
succes la prostime, mai ceva ca un drog. ...Şi la ce bani,
abonamentul...? Când la “versaţi” a apărut deja telefonul
mobil, care, după o convorbire, se aruncă!
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DESPRE SPIRITUL REGIONAL
Ce este spiritul regional? Cum îl definim...? Ca o sumă de
spirite aflate într-un areal geografic numit regiune. Areal, care
în mod sigur, neforţat, netulburat de influenţe externe se
deosebeşte de alt areal. Astfel, spiritul vâlcean se deosebeşte
de spiritul doljean, de cel gorjean, de cel bănăţean. Sigur, la un
moment dat, spiritul regional poate fi aproape ca expresie de
un alt spirit vecin.
De ce această preocupare pentru spiritul regional? În acţiunea
de globalizare (care este o acţiune sinecvanon viitorului
Europei Unite) iniţiată de câteva sute de ani, poate milenii
(dacă considerăm şi Vechiul Testament (42) ca parte integrantă
a istoriei noastre, şi trebuie să-l considerăm, căci Justiţia se
trage din Legea lui Moise (43) şi a lui Iisus (44); stă şi la
originea numărării zilelor şi nopţilor noastre (45)), începe să se
creeze o hartă a culturilor regionale (a spiritelor regionale).
Această hartă, în contextul acţiunii de globalizare, deci, nu
poate exista având o singură pată, urmă de necunoscut. O
singură pată. Este obligatoriu ca fiecare regiune să aibă un
nume specific, să fie definită de o anumită cultură. Lipsa
acesteia va duce la dezordonarea celorlalte precum aerul va
umple o cameră cu vid. Aceasta este latura frumoasă a
regionalizării prin „cultură”, a globalizării, dacă ea se face
liber consimţit, pe bază de politici comune privind drepturile
omului, privind drepturile regiunilor... Este obligatoriu ca
singurul criteriu de evaluare a evoluţiei (sic!) istorice, să îl
constituie omul. Abia atunci putem să strigăm şi noi aşa cum o
fac cele 100 de voci din corul care acompaniază mesianismul
operei bethoveniene, care se cheamă Oda Bucuriei, în fapt, ea
recomandându-se şi ca o odă a prieteniei (46). Dar este
extraordinar să nu mai ai capitale ale culturii, să nu mai dai
mită pentru definirea propriilor valori. Cultura este cea care
împrieteneşte lumea, lumea diferitelor popoare. În urma
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eliminării capitalelor (în sensul de cultură), va urma cea mai
frumoasă parte a istoriei universale. Eu de la Vâlcea să fiu eu
şi la Paris, fără a plăti transportul spiritului meu. În mod sigur
va fi şi invers. Tragic ar fi, însă, cei care vorbesc de globalizare
să nu gândească ca mine, cel, care trăiesc în regiune. Dar
cultura, în spirit regional, este valabilă şi fără globalizare.

DESPRE INDUSTRIALIZARE
Despre industrializarea României având ca rezultat
automobilul de teren ARO am mai vorbit. Fără să fi fost
identic s-a întâmplat la fel şi cu industria de autobuze
româneşti. Astăzi, la un service, am fost cu maşina Dacia
Nova, producţie 1997, maşină încă frumuşică, dar toată
mâncată de rugină datorită umezelii care pătrunde pe timp
ploios fără nici o restricţie în toate mădularele. Asta da
instituţie care protejează consumatorul... Nici o piesă de
schimb nu găsesc, spre exemplu suportul spate cutie de viteză;
pentru el, trebuie doar să pătrund în uzina de la Piteşti, după
spusele unora, ca să sustrag piesa uitată printr-un cotlon al
fabricii, căci azi nu se mai fabrică (!?).
Când au fost împuşcaţi la TVR cei doi capi ai PCR-ului
românesc şi al oricărei alte forme de conducere centralizată,
acuzarea vorbea de industrializarea fără cap şi picioare.
Acum, cei mai mulţi plâng după o industrie vândută la mafioţi
sau vândută la oameni cuminţi, care au început, la răndul lor să
o vândă. Adevărul nu a fost de prea mult timp cunoscut. O ţară
fără tradiţie în industria mecanică constructoare, nu are ce să
facă dacă nu apelează la corectitudine tehnologică, la
automatizare computerizată, la robotică, căci tradiţie nu are, şi
nu poate fabrica manual sau semiautomat Rolls Royce-uri sau
Masseratti, sau Lamborghini... Acum, înţelegem noi de ce
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Taiwan-ul, Hong Kong-ul etc, coreenii şi filipinezii fabricau şi
fabrică, încă, tot felul de calculatoare. Şublerul şi strungul,
maşina de alezat şi honuit, frezele, rămân apanajul ţărilor care
conduc lumea şi pronunţă aproape imposibil cuvintele.
Industrializarea, exceptând cea bazată pe formule chimice şi
cursul prin conducte, exceptând-o pe cea specială, pregătită
pentru un război care nu s-a desfăşurat niciodată, a dat chix.
Politica a distrus România şi o mai distruge încă, plângând
după cea veche-trecută. Păcat că vin şi străini, care ne învaţă că
la banii din buzunarele noastre merge şi Dacia Nova...

DESPRE RELAŢIA CORUPT – CORUPĂTOR
Un excelent editorial am citit zilele trecute în Cotidianul
Naţional semnat cu acelaşi nume "Corupţia, ca şi grupa
sanguină" (16.10.03). Scris în iniţialele Î-P-O-Î, editorialul face
o trecere în revistă a clasificării diferitelor fapte de corupţie,
punctând, cum era şi normal, pe cele care merită să facă
obiectul unor cercetări penale în detrimentul acelor fapte care
califică drept corupte nişte biete femei care primesc 10.000 lei
vechi pentru spălatul unui bolnav la...cur. Aşa este... corupţii,
corupţii, dar corupătorii? Această relaţie mă pasionează astăzi,
căci acum un an sau doi, pe trotuarul unui bloc din Ostroveni,
de lângă barieră, doi cetăţeni cu cravată, şi atleţi, duceau în
mijloc un om, de asemenea în costum şi cu cravată, dar cu
mâinile în faţă prinse în cătuşe. Am avut un şoc. Nu mai
văzusem niciodată aşa ceva pe trotuar. Treceau calea ferată pe
la barieră. Mi-am amintit şi de atacul de la locuinţa lui Gorun
(zugrav considerat un “haiduc” al perioadei comuniste, în
Vâlcea) la patru dimineaţa, nu ştiu dacă pentru arestarea sa sau
pentru intimidarea unei populaţii. Dar să revin la subiect. Cum
se cheamă cel care primeşte 200.000 lei sau o damigeană de
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vin lăsată forţat la uşă, la insistenţa clientului, după ce acestuia
i se spusese: "Domnule, nu trebuie, rezultatul este acelaşi!"
Deci, doctor, asistent medical, profesor, angajator. Cel în cauză
lasă lucrurile jos, pe masă sau îi bagă în buzunar... Cum se
cheamă cel care dă? Cum se cheamă cel care primeşte? Au ei
aceeaşi proastă vocaţie în faţa legii? Hei, hăis şi hei, cea! Şase
luni până la 5 ani, mă rog, suspendare, ruşine etc. Se cheamă ei
la fel? Este mult de discutat pe această temă.
...Cum se cheamă acela care primeşte atenţii pentru ceea ce îi
dă drept legea, şi el spune că persoana sa rezolvă totul, cerând
2000 $. Sunt întrebări, care, aparent simple au răspunsuri
complicate şi extrem de subiective. Totuşi, personal, consider
că faptele corupţiei trebuie limitate cel puţin pentru început
(căci ele sunt valabile în toată lumea) şi cercetarea lor să se
îndrepte către într-adevăr cea mai gravă zonă a acestei plăgi a
societăţii (câştigul ilicit-vila şi piscina, pila şi maşina...),
funcţionarul de stat. Afacerile cu reperezentanţii statului, ai
forţelor de ordine, ai administraţiei de orice nivel. Aici avem
de-a face cu adevărata corupţie. Aici nu este vorba de fapte de
corupţie, cât de hoţie şi, atenţie, trebuie făcută, repet,
diferenţierea, pentru oferirea de cafea, coniac, şi pachetul de
ţigări.... fiindcă un om cu minte şi cu scaun la cap nu se
pretează la aşa ceva. In cazul acestor mărunţişuri este vorba de
prostie. In rest, celelalte domenii, cele din afara puterii de stat,
treaba este specifică economiei de piaţă, iar românii nu pot
scăpa încă de sloganul "prost e cel care nu ia". Dar, să nu uit,
sunt situaţii, atenţie procurori, când corupătorii sunt mai
periculoşi decât corupţii. Sunt cei care obligă la luat, apoi
şantajează cu aceasta. Cu ăştia nu e de glumit.
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DESPRE UN LOC NUMIT TEATRUL ARIEL
Acum câteva zile, marţi dacă nu mă înşel, un prietenar de pe
vremuri, în maşina mea fiind şi el, tachinându-mă încontinuu
pentru nearta conducerii la volan, şi care mă tot bate la cap să-i
dau maşina lui, om care a umblat prin lume, care a împuşcat
urşi în Siberia democratică (adică de după Gorbaciov), care şia desfăcut bucăţi bicicleta şi a scris în locuri ascunse că e
proprietatea sa, pentru că atunci când vor fi prinşi hoţii el să
aibă dovada apartenenţei m-a dus până în Zăvoi la Teatrul
Ariei, unde îşi uitase legătura de chei. L-am însoţit, şi culmea,
surpriză pentru mine, în vechiul sediu al boxului vâlcean, deci
lângă locul (stadionul) unde mă antrenam şi apăra Vasile
Sanda poarta Chimiei Rm. Vâlcea - cu Birn şi Mihăilescu
("Săgeată") în echipă, acum, trona o scenă nu prea mare şi
invers de cum intri, cu câteva scaune îmbrăcate în pluş grena
ca la o... comedie de teatru. Teatrul mobil. Teatrul de stradă.
Teatrul Municipal. Imediat am revăzut în trecut cu ocazia
diferitelor sărbători, pe aleile Râmnicului, tineri mascaţi; tineri
arlechini care vroiau să-mi acorde autografe... Într-o cameră
alăturată, într-un colţ, spaţiul este extrem de mic, pe un scaun
simplu, alături de alţi "mici" artişti am cunoscut-o pe Doina
Micleczi. Ea conduce Teatrul Municipal „Ariel”. Ea este „aerul
limpede” al acestui colţ de lume, în cultură. Puţini oameni
intrându-mi în contact s-au amestecat cu mine în gândire. În
câteva vorbe mi-am dat seama că ştie mai mult decât credeam
că trebuie să cunoască un "oficial". Ce frumos că ea conduce
acest teatru cu nume sheakesperian şi cunoaşte tot ce se
întâmplă în lumea marilor capitale ale teatrului european. Pe
loc i-am propus baletul lui Peter Venczel, "Balet en blue", să-l
facă ea aici în Râmnic, să moară de ciudă ungurii şi românii la
un loc, să moară şi Zărnescu de ciudă şi Deaconu şi primarul şi
toţi consilierii la un loc. Să moară de dragoste şi nu de ură.
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Doamne, nu am uitat acea superbă imagine din piesa lui
Purcărete, când căprioara intră goală şi mă iubeşte pe mine ca
spectator.

DESPRE ÎNCĂ UN REFERENDUM
Nici nu s-a încheiat bine acţiunea de votare a
referendumului pentru aprobarea modificării Constituţiei, nici
nu s-au dumirit bine guvernanţii de ce participarea la vot a fost
atât de slabă, că ieri, după cea de-a două amendă plătită pentru
depăşirea vitezei, 62 km/h, la intrarea într-o localitate de
aiurea, cu şase case pe partea dreapta, mi-am dat seama că
trebuie din nou schimbată Constituţia ţării noastre. Să nu avem
o Constituţie pentru România, ci una pentru Om, pentru omul
care locuieşte într-o ţară pe care cineva a numit-o România.
Cred, acest adevăr trebuie pus la baza competiţiei cu noi
înşine, competiţie care precede aderarea la Uniunea
Europeană, acolo unde ne-am obişnuit că totul este hotărât şi
calculat pentru om (cel puţin până în acest moment). Acolo
unde cel mai sărac, poate să dea în judecată pe oricine îi este
preşedinte, poate să bea o bere şi să mănânce o pâine (cel puţin
până în prezent).
La noi totul este hotărât şi calculat pentru întărirea
statului, pentru respectarea legilor sale, ale unui stat de
tranziţie, trecător, care, invers interesului cetăţeanului
“nemuritor” crează legi care îngăduie aplicarea lor nedreaptă,
fără zone de "trecere".
Pe scurt, doresc ca articolul 1 din Constituţia noastră,
interimară, să cuprindă un text divin: "În România, stat liber şi
democrat, omul este fiinţa supremă, fiinţa împotriva căreia este
interzisă orice acţiune care să aducă atingere demnităţii sale,
care să-i îngrădească libertatea de existenţă pe care o primeşte
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încă de la naştere. Cumulul de restricţii împotriva sa, nu poate
depăşi posibilităţile reale de existenţă..." Mă rog, mai pot fi şi
altele.
Astfel, cum este posibil într-o curbă (largă), înaintea
intrării într-o localitate <<vezi Balota pe axa DN7 (47)>>, cu o
incredibilă linie continuă trasată aiurea (ca de altfel peste tot),
special pentru a fi călcată de un om onest, fără girofar, radarul
să stea ascuns şi să aplice legea (!). Amendă, în faţa panoului
cu inscripţia numelui localităţii, unde brusc, de la 80 km/h, legal, trebuie să cobori la 50 km/h, şi în zi de duminică, şi cu
vizibilitate perfectă. El, radarul, în maşina poliţiei, stă şi te
fotografizaă pentru că acolo, în dreptul semnului, ai intrat cu
62 km/h. O zonă de bun simţ...este necesară. La fel şi cu
liniile duble continue, cu ecart de 1 m între ele, aşa şi cu
ciupercile înfipte în asfalt între aceste linii pe o şosea DN
europeană, cu o bandă pe sens, cu regulă de mers de 40 km/h.
Şi câte exemple nu sunt...

DESPRE STATUTUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ
FUNCŢIONALĂ
I
În aceste zile întreaga suflare românească, întreaga presă,
dezbate pe larg raportul emis de raportorii (sic!) de la
Bruxelles în legătură cu existenţa, da ori ba, în România, a
unei economii de piaţă funcţională. Adică ar putea să existe şi
o economie de piaţă nefuncţională, declarată doar. Mi se pare
corectă ambiguitatea documentului european, odată, pentru că
nu doreşte să nemulţumească un popor prin cruditatea deciziei
sale, România să nu fie capabilă a adera în 2007, a doua oară,
pentru că totuşi, trebuie să spună un adevăr.
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Incorectă mi se pare poziţia celor două poluri ale politicii
româneşti, al puterii şi al opoziţiei, ce se întrec în a explica
realitatea, chiar a o cripta.
Iată cum naţiunea noastră aleargă după formalisme în loc să se
ocupe de adevărul evidenţiat zilnic, acela de eliminare a
putregaiurilor care macină viaţa economică, viaţa biologică.
Este deranjantă ambiţia puterii, guvernului, de a spune
lucrurilor pe nenume, de a vrea cu tot dinadinsul să fie lăudat.
Precum întru-un vechi sistem, valabilă era numai autocritica,
nu şi critica... Acum autoritatea este considerată compromisă.
Dar să nu creadă Opoziţia, că ea ar fi fost altfel, căci nu au
trecut multe zile de când a sărit la gâtul Puterii pe motiv că
aceasta îşi însuşeşte de una singură succesul de la...Bruxelles.
Adevărul doare cel mai mult. În România, economia de piaţă
este înstatuată ca formă, dar în practică ea este aservită
economiei subvenţionată de stat, planificată în „rău” prin legea
bugetului... redistribuit. Regiile, Consiliile Locale (care,
culmea, execută o mare parte din activităţile productive
specifice urbei, în regie proprie, în loc să le ofere conform legii
IMMurior (Întreprinderile Mici şi Mijlocii) întreprinderilor
mici, particulare, pentru a retrezi în român gustul micului
industriaş (producător); marile conglomerate industriale,
neconcurenţiale, subvenţionate (dar cu profit, printr-o aberantă
lege contabilă în care poţi să ai datorii cu carul şi să te
înregistrezi cu profit), patronând întrega activitate împreună cu
sateliţi aserviţi sau, cum le spun eu, „buzunare” de profit
pentru manageri („supermanageri”) cu comenzi asigurate, în
general, de la stat. Bifaţi (anulaţi) pentru o lună întreg sistemul
de întreprinderi profitabile (sau umflate cu bani de la stat) şi
într-o secundă întreg sistemul privat satelizat, fals şi plin de
gogomani, neinstruiţi şi inculţi, se duce de râpă. Şi mai este
ceva... Poate sponzoriza un Consiliu Local activităţi chiar şi
artistice, particulare? Poate fi sponzorizat un Consiliu Local de
clienţi care fac lucrări gratuite sau semigratuite şi pe altă parte
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„împuşcă” lucrări „babane”, investiţii, fonduri europene care
să le asigure existenţa pentru câţiva ani (dacă nu o viaţă?)...
Cred că un organism de putere, consumator şi distribuitor de
fonduri bugetare, cum ar fi Consiliul Local, nu poate fi
sponzorizat într-o economie de piaţă funcţională (S.C. X S.A.
sau SRL sponsorizează, spre exemplu, activitatea de
semaforizare a oraşului şi pe de altă parte încasează bani mulţi
pe o lucrare dirijată spre ea cu fonduri uriaşe, cum ar fi
cablarea electrică şi vopsirea unei reţele uriaşe de estacade
într-un mare combinat)…
Ce să mai spunem despre cheltuirea de fonduri comunitare
venite de la Bruxelles pentru transferul din biocenoza reală
într-un muzeu în aer liber, a unui paraclis învechit (29), în loc
ca acesta să fie conservat, acolo unde s-a născut, cu bani buni
(uşori) româneşti, aşa cum sunt pentru toată lumea, mai ales că
sate multe româneşti nu au apă de băut şi nu au canalizare, deşi
sunt adiacente unor şosele naţionale ca să nu zic europene...
II
Cum este, pe de altă parte, când vezi oameni cultivaţi cu bun
simţ, ieşindu-şi din fire şi înjurând ca în codru pe la cozile de
la poliţia rutieră, unde una, două, eşti în situaţia de infractor
fără să fi furat, să fi omorât sau să fii dezavantajat pe cineva;
pe la Fisc, pe la Primărie, unde inutil ţi se cer zeci de copii şi
iar copii, unde un funcţionar ţi se răsteşte pentru că nu i-ai
înţeles mesajul, ce fel de acte să-i mai aduci... ce mesaj, ce
prostie... Ce dobitoc de după paravan, cu deschizătură mică,
unde trebuie să te cocoşezi (dacă eşti înalt ), să bagi capul, să
auzi mai bine, să „lingi” vorbe dulci (poate o să-ţi fie mai bine)
şi după ce pleci toţi să râdă de tine; cei de la coadă, zâmbindu-i
funcţionarului public, vezi Doamne ce prost ai fost tu şi ce
deştepţi sunt ei, înţelegând situaţia... Halal economie de piaţă
funcţională, care nu aduce nimănui nici un profit, ci doar
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necazul că te-ai născut şi trebuie să te prefaci în faţa copiilor
tăi, să nu le distrugi idealurile inerente vârstei şi educaţiei.
Permanent ai senzaţia că trăieşti într-o societate în care toţi
sunt prezumtivi hoţi...
Sunt timbre de 3000 lei, pentru care trebuie să cheltuieşti 30
000 lei ca să te deplasezi rapid, să le cumperi, să parafezi un
act, conform unei legislaţii plină de articole care te
incriminează în orice moment, în orice domeniu, fiindcă cineva
prost din naştere a zis "las să fie dură legea, măcar 10 % o vor
respecta şi tot o să fie ceva...şi aşa tot nu se aplică ea..."
Cum se poate vorbi despre o economie de piaţă funcţională,
când în România dările la stat pentru un angajat depăşesc
salariul net acordat. Cum poţi tu, stat, să faci costul întreţinerii
la bloc, plătită către tine, de mine - biet nevinovat (născut fără
vrerea mea) mai scumpă decât salariul mediu de tine acordat ?
Cum poţi tu să vinzi maşini rable, din start, fără piese de
schimb, maşini în care plouă, să nu mai spun de autoturismul
de teren ARO cu care dacă o roată îţi intră în şanţ nu mai ieşi
de acolo decât tras de o pereche de boi!
Cum se poate economie funcţională, de piaţă, când materialul
de bază, vital, indigen şi importat, se cuantifică în „euroi” şi
venitul se calculează, ca la proşti, în lei leşinaţi.
Economia de piaţă funcţională la noi, încă de stat ( prin bugete
redistribuite), nu se compară încă nici cu economia funcţională a lui
Gh. Gheorghiu Dej, uluitor de corectă (48), nici cu economia
funcţională a lui Ceauşescu... prin rezultate, binenţeles. Vorba
fostului meu director de întreprindere socialistă: "tovarăşi, căutaţi-mi
un contabil bun şi rezolv totul!"... Am auzit că până şi Europa ne
reproşează “lipsa” de care suferea fostul meu director!
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DESPRE O ANUMITĂ DEMOCRAŢIE
Iată, că la douăzeci de ani interval, un fapt inedit se petrece
acum ca şi atunci, greu de presupus a fi rezultatul unei voinţe
constructive; pe străzile Râmnicului au apărut nişte hopuri,
mormane de asfalt, pe drum asfaltat pe bani grei, pe drum de
oraş, municipiu cu steag alb, emancipat, asfalt european cu
tehnologie Genesis pe drum drept cu patru benzi.
Există întrbarea, pe cine au întrebat edilii atunci când au făcut
sau au hotărât să facă aceste lucruri...
Au fost lipite de asfalt, batjocorind munca şi banii
investitorului comunitar, repet, grămezi de asfalt pe drum drept
în vederea circulării cu cinci km pe oră, deşi legea zice...50
km/h. Pe cine au întrebat, hotărând ca pe nici o stradă
(aproape) din Rm. Valcea să nu mai poţi parca. Chiar pe cele
cu patru şi şase (din care două ceva mai mici) benzi...O să
facem vreodată parcări pe blocuri sau subterane?...sau jumătate
pe trotoare?
Cui trebuie să reclam nemulţumirea mea?
Mi-am amintit de un “freacă laba găştei” – un nimeni, în colţul
deja celebru de la restaurantul Lotru (fost), care-mi
spunea..."domnule, înainte reclamam la partid, acum unde pot
să reclam?"
Mă refer la un moment de acum douăzeci de ani, căci şi atunci
precum cel de azi, nu ştiam cui să-i transmit nemulţumirea în
legătură cu “pietonizarea” străzii cu şase benzi numită Traian, ba nu,
Lenin îi zicea, oricum, ambele, celebre nume, când s-au lipit pe
asfalt ghivece din beton, cu flori, iar circulaţia se deversase pe străzi
nepropice unui flux auto intens, periclitând vieţi de copii, liniştea în
apartamentele pe la geamurile cărora autubuzele treceau la trei patru
metri... Cui să fi reclamat faptul că apa curgea câteva ore pe zi...

Nu am aplaudat atunci aşa cum nu aplaud nici azi, dar, totuşi,
cum pot fi făcute acum cu atâta democraţie declarată, cu atâtea
alianţe civice şi necivice, cu atâtea foruri de cultură, cu atâtea
şi atâtea ziare şi reviste, cum pot fi făcute atâtea prostii?...
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Cum nu pot fi contactaţi oameni de specialitate sau culţi,
gospodari, oameni fără ranchiună politică, cum pot fi adunaţi
laolaltă doar cabotini şi revoluţionari?
Am văzut la Paris, la Londra, la “Bugi-Bugi”- adică nicăieri, în
mari oraşe europene maşini parcate pe stradă şi pe trotuar (total
sau jumătate); au şi ei străzi şi trotoare late, şi înguste, nu am
văzut parcări aeriene, căci, ar fi dat avioanele peste ele; nu am
văzut gropi în centrul străzii şi nici movile istorice-n pavaje
(căci nu aşa, amândouă dau rău la ochi şi la roata maşinii şi la
inima celui de la volan); dar văd aici în Râmnic şi pe superbul
drum european, cel de până la Sibiu, cum se batjocoreşte
munca şi spiritul, şi bunul simţ, frezându-se şanţuri în
asfalt…la unele curbe!... după atâta cheltuială la asfaltat... Câte
oare se vor face, câte curbe sunt în acest interval?
Ohoho...Sărmană naţie, cum la-i alungat tu pe Cuza, cum râzi tu
acum de Ţepeş, şi cum nici legea şi nici democraţia nu-ţi place...

DESPRE MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
Marea Adunare Naţională a fost un moft. Nu pentru întregul
parcurs al secolului XX. A fost un moft pentru “revoluţionarii”
din anii post 1947, care prin ea au confiscat sau au tradus
istoric, la timpul prezent-de atunci un act de importanţă
covârşitoare, actul de la 01 Decembrie 1918 - în crearea
României adevărate; când, prin adunarea de la Alba Iulia, un
întreg popor şi-a exprimat voinţa de unire a Basarabiei,
Bucovinei, şi ce a fost mai important, a Transilvaniei cu
România; atunci ţărişoara noastră şi-a exprimat mesajul către
marile puteri ale Europei pentru a fi consemnat evenimentul în
pacea necesară încheierii Primului Război Mondial.
Intelectualii ardeleni au gândit mult acest eveniment, conduşi
fiind, în diversele tratative de Iuliu Maniu şi au numit celebra
adunare "...Mărita Adunare Naţională ". Astfel s-au adresat ei
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mulţimilor în această importantă şi istorică zi în care au
pecetluit actul Marii Uniri.
Puterea nouă de la Bucureşti, după ce Uniunea Sovietică ne-a
impus statutul de ţară învinsă în cel de-al Doilea Război
Mondial, după ce ne-a impus sistemul politic a dat de înţeles
întregii lumi că Republica Populară este apanajul unei voinţe
naţionale şi, mai mult, după 1960 şi după modelul anilor 1918
au denumit cel mai înalt for de conducere al ţării, Marea
Adunare Naţională; pe scurt MAN. Adică nimeni sau o
“perdea-cuvânt” de adormit o naţie... Noi conducem prin voi,
numiţi cei mulţi, şi totul, după ce fusese hotărât după ce se
consemna printr-o ridicare de mână. Câtă diferenţă între
denumirea diplomatică, strategică, a unei adunări întradevăr
efectuată într-un scop naţional, adunarea de la Alba Iulia, faţă
de adunările menite să legalizeze politicile perioadei staliniste.
Masa mare a poporului trebuia să ştie că „dumneaei” conduce
ţara şi nu cei care îi redistribuie rezultatul muncii. De aceea în
toate ţările care l-au adoptat pe Stalin ca “învăţător” s-au
construit săli mari, câte una în fiecare ţară, mare ca să cuprindă
cât mai mult popor, pentru ca el să ridice mâna, să-i aprobe pe
conducători...
Marea Adunare Naţională a declarat Unirea de la 01
Decembrie 1918. Ea a avut menirea de a plasa voinţa unui
popor în faţa greilor Europei de a alcătui o Românie adevărată.
MAN a Republicii Socialiste România trebuia să sugereze
tuturor românilor că, ei, trăiesc într-o mare democraţie.
Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1918 a durat o zi şi a
avut importanţă pentru o viaţă. MAN după modelul lui
Hruşciov (49) s-a întrunit an de an şi a avut rol de
depersonalizare a unei naţii.
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DESPRE SPONZORIZARE, COMERŢ CU ARTĂ, ŞI
FUNDAŢII
I
motto: Sponzorizarea poate însemna politică; comerţul cu
artă poate însemna economie de piaţă; Fundaţia,
reprezintă o lipsă de interes colectiv şi, astăzi,
este anacronică.
Din start o să spunem lucrurilor pe nume. Nu ne referim la
zone marginale, zone de graniţă, zone de nevinovăţie, de şcoli,
de cămine pentru copii, de bătrâni, de mame, de săraci...
Într-o economie liberă toate lucrurile stau la învoiala pieţei, se
supun regulilor ei şi sunt mulţi cei care plâng sau se bucură de
această libertate.
De ce într-o ţară care se autodefineşte ca fiind săracă s-a
dezvoltat această noţiune extrem de funcţională în societatea
capitalistă dezvoltată, numită, sponzorizare; categorie
economică ce reprezintă diminuarea unui prea plin (2% din
profit) în folosul unui prea gol (făcut din plăcere)... Este
posibil acest act în ţara considerată de toţi cea mai săracă? Este
el un bun politic sau social?
La început vorbeam de zonele de nevinovăţie, denumindu-le.
Vreau să spun răspicat, că tocmai aceste zone nu trebuie
sponzorizate. Adică nu trebuie copiii să se obişnuiască cu mila,
cu pomana financiară. Ei trebuie să înveţe că banii se câştigă,
că se merită sau, că în urma unor rezultate deosebite, li se
cuvin din partea societăţii care i-a creat pentru a sa dezvoltare.
Învăţătura este o obligaţie în sprijinul democraţiei.
Vedem, în ţările evoluate, că acţiunea de sponzorizare se aplica
acolo unde cineva doreşte să câştige o anumită onoare, acolo
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unde, parte din societate, uneori de scăzut nivel intelectual, nu
prea îşi manifestă interesul material...
Altfel, sponzorizarea, ascunde de fapt un profit (de onoare).
La noi ciupercile cresc “în draci” după ploaie... până acum
ploile, venind la comandă, din interes.
Legea prevede nişte reguli de sponzorizare, dar ce să te faci într-o
ţară în care lipseşte “priceputul” contabil?.

Ţara în care activitatea de contabil autorizat a fost trâmbiţată
imediat după 1989, contabil autorizat doar şi numai doar cu
studii speciale, expert contabil, acum, descoperindu-se, că ea,
contabilitatea este foarte proastă, în neconcordanţă cu cea
europeană, care de fapt este foarte aproape de cea socialistă.
Nu mai şti, care este diferenţa dintre bine şi rău...
Atunci, dolarul era sensibil egal cu rubla şi aproape zece lei.
Păcătoşii neamului, după revoluţie, au desfiinţat (aproape)
meseriile - politehnicile şi au înfiinţat bariere de netrecut ale
contabilităţii; contabilii, care o viaţă au dorit să mai câştige o
“gradaţie” (căci ei aveau cu una mai puţin ca inginerii,
România, dorindu-se o ţară a muncii şi nu a socotitului) la
salariu, să fie precum perceptorii antici, să fie mai mult decât
faraonii (vezi, în Vechiul Testament, cazul lui Iosif în Egipt);
să fie menegeri, contabilii! şi economiştii!
Altfel, întorcându-ne la noţiunea de sponzorizare vedem că ea,
treptat, îşi pierde rolul de procopseală, lăsând locul altei
noţiuni de mare interes financiar, de supt la ugerul mai ales
european, care se cheamă fundaţie, instituţie non profit, dar cu
salariaţi şi secretare.
Acum, în sărăcia generală, două ciuperci n-ar face o fundaţie,
dacă ar lipsi finanţa din „afară”, de la românii fugiţi sau de la
fondurile Phare.
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II
Comerţul cu lucrări de artă efectuat în ascuns sau în galeria de
artă, efectuat în urma unei comenzi supuse legilor economiei
de piaţă, reprezintă partea pozitivă a acestor activităţi (cele din
titlu).
Vai, însă, de cumpărătorul care decide să cumpere artă funcţie
de gradul de reprezentare al artistului în cooperativa de stat... şi
susţinut de critica de specialitate.
Să revenim la sponsorizare... Clar, statul nu poate sponsoriza, el
poate cumpăra, poate investi după legi deosebit de severe, fiindcă,
asta-i democraţia, la “vârf”-conducerea centrală (mai ales în
tranziţie) - se poate strecura interesul personal...

Nu se poate asocia statul (mediu propice corupţiei) cu persoana
juridică (profit sau nonprofit) pentru a cumpăra servicii...
În altă ordine de idei, cum poate sponsoriza cineva, persoană
juridică, profit sau nonprofit, când ea este falimentară, şi mai
ales cînd sponzorizează puterea...
Deşi funcţionează în pierdere (vezi marii sponsori), în urma
unor carenţe de contabilitate, persoana juridică are ...profit! De
aici marii baroni angajaţi politic la stat, „Păturici”-ciocoi mai
vechi sau noi cu alţi Păturici, supraveghetori, care urlă tot
timpul că nu au bani, dar sponsorizează sau cheltuiesc enorm,
enorm de mult, de parcă economia acestei ţări ar fi cea mai
dezvoltată, rentabilă; mai ales atunci când are loc o vizită
oficială...sau sunt zile în care trebuie să se distreze
poporul...sau se cumpără ceva artă.
Cum să sponsorizeze un pungaş, o firmă căpuşă, un
consumator de fonduri publice. Poţi astăzi fără fonduri publice,
ajutor mascat şi nemascat, să exişti, să ai profit de dat?
Nu aţi văzut cum se afişează ştăbimea sponsoră, repet, mai ales
cea din societăţile căpuşă, cu purtări ca în telenovelele
sudamericane, făcându-şi publicitate inutilă (mai ales cele regii
de stat) şi mojică?... Mai apare şi câte o uniune de artă,
“artistică” (sic), susţinută de acest stat debusolat, care imprimă
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spectacolului telenovist o intelectualizare precisă şi nuanţă
civic elevată...
Iată, spre exemplu, asociaţia femeilor menegere (sic!), neveste
de căpuşari, neveste de evadaţi din lumea afacerilor –
parlamentari, cum sponsorizează...
S-au umplut, vai, sălile de şedinţe, de aşteptare din farmacii şi
dispensare cu mâzgălituri pe pereţi, mereu, aceleaşi semnături.
...de artişti căpuşari...
Există plată fără interes? Sau pic cu pic se face apă mare, se
face “campanie” folositoare sponzorului plătitor.
Acum, că nimic nu poate ţine o veşnicie au apărut “mămici”
sponsore cu nume de la Uniunea Europeană, de la “pretini”
fugiţi de comunism sau socialism, de la oricine, dar numai “din
afară” să fie, şi care funcţionează sub sănătosul nume de
“fundaţie pentru artiştii din est” (acum, cu vile şi piscine)…
Fundaţia apare atunci când statul nu poate fi acelaşi şi egal
pentru toţi, când sunt zone pe care el le repugnă. Apare acolo
unde există o zonă cu handicap social. Din păcate această zonă
este una care nu poate executa o funcţie economică, artistică,
productivă; o funcţie, de cele mai multe ori sau altădată,
subvenţionată de stat nu poate fi o căpuşă, nu poate acţiona în
regim mafiot.
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DESPRE CONDUCĂTORI ŞI DORINŢA DE BUNĂSTARE
A ROMÂNILOR
De câteva zile bune guvernatorul (!) Băncii Naţionale a aruncat
o gogoriţă pe ecranele televiziunilor ţării, prin intermediari,
cum, că, un monstruos pericol paşte siguranţa naţională, acela
că balanţa de plăţi externe se află exagerat de mult înclinată
către import şi asta din cauza creditelor acordate în prea mare
măsură populaţiei, prin prisma cumpărării în rate a bunurilor
de larg consum; bunuri în majoritate aduse din import.
Asta îi mai lipsea românului... Soluţia diminuării acestui
pericol, se mai discută încă în presa cotidiană, se pare, că ar fi
revenirea la situaţia anterioară acestui mod de liberalizare a
comerţului, acestui mod de propăşire, cât de cât, a bunăstării
populaţiei cinstite; cu alte cuvinte, la avansurile bancare pentru
costul total al mărfii cumpărate în rate să fie prezenţi numai
giranţi (dobitoci) de la întreprinderi de stat(!); buletine de
identitate prezentate personal, la vedere; zeci de copii xerox…
Conducătorii şi contabilii noştri savanţi sunt obişnuiţi cu
politici totalitare. De ce să crească bunăstarea unui popor? Nu
mai uşor conduci o haită de săraci, o populaţie fără putere, o
masă de votanţi momiţi cu fasole şi cârnaţi? Nu mai uşor e să
suceşti un buton (amintindu-ne de „avantajele” sistemului
centralizat) şi să le opreşti apa rece, apa caldă?... să le opreşti
iluminatul electric sau căldura?... Nu mai uşor stăpâneşti o
masă de nebogaţi? Se poate ca toată lumea să aibă de toate?
Atunci, ce se va mai promite într-o campanie a prostirii în
masă? ...Poate poporul român să trăiască în speranţă? Poate
poporul român să nu aibă boemă şi poeţi?
…Câtă lipsă de bun simţ şi de tact la 14 ani…de la declanşarea
epocii lumină! Dar ei, cei cu mai mult de 14 ani, cum explică
teama comuniştilor de acumularea de bunăstare? Cum explică
economia planificată în care îţi trebuia o viaţă să cumperi un
apartament, să cumperi şi o maşină, că în anii 70, după ce i-au
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înfiinţat pe mandatari, i-au desfiinţat, căci apărea o clasă de
mijloc... Frica de atunci este şi frica de astăzi. Prin ratele
constituite direct şi marfa ridicată imediat, România a dat
semne că vrea să însănătoşească, puţin, un popor bolnav de
sărăcie, că vrea să imprime, cât de cât, modelul existent în
ţările civilizate, care nu suportă mizeria şi nu privează omul de
dreptul la viaţă, care nu suportă lenea, şomajul şi cerşetoria,
care nu suportă nedemnitatea, statul la cozi, luatul tot timpul
de aprobări, stimulând corupţia… Acum, prin revenirea la
timpul trecut, guvernatorii, oamenii conducători încă
insuficienţi de bogaţi aduc un afront economiei funcţionale de
piaţă şi sting cele câteva licăriri ale speranţei de bunăstare, de
minim de lux, de viaţă. Cine oare spunea că luxul nu este o
necesitate?

GESTURI NEPOTRIVITE ÎN SĂRBĂTOAREA DE
CRĂCIUN
Desigur, judecarea şi împuşcarea soţilor Ceauşescu în ziua de
Crăciun reprezintă una din mizerabilele fapte petrecute în
istoria noastră contemporană, istorie dominată de minciună în
primul rând, atâta minciună, soră cu prostia, încât cel puţin
două, trei, generaţii nu vor şti definiţia adevărului... Când
spunem adevăr nu ne referim numai la stabilirea acestuia
asupra faptelor negative şi pozitive din perioada comunistă, ci
la adevărul cel de zi cu zi, cel în jurul căruia se ţese o intrigă
labirint din care nici firul, precum cel al Ariadnei, nu mai poate
să comunice ceva acestei generaţii.
Imaginea televizată face parte din acest sistem de deformare a
realităţii.
Din păcate, cum cad câteva picături de ploaie, în plus, sau cum
se aştern cîţiva fulgi de zăpadă (şi asta cam tot în preajma
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Crăciunului se întâmplă) cu ajutorul imaginii televizate se
anunţă calamitatea, se anunţă scumpirile perverse... declanşate
sub influenţa Fondului Monetar şi a Uniunii Europene, ca
pentru dres busuiocul. Personal, cred că suntem în faţa tot a
unei minciuni trâmbiţate în urma unor inginerii financiare.
Cum pot tătucii ţării, conducătorii, să accepte în preajma
sărbătorilor de Crăciun, să spună prostimii care se uită la
televizor că toate au rostul lor, că „Evropa”, ca o vacă bălţată
ce e, ne vinde laptele în euro(i), că tot ea, bălţata, ne vinde
curentul electric (?) şi impulsul telefonic (?) tot în euro(i), şi să
nu spună, că tot noi le producem din... noroi (!)...
Tot în preajma zilei de Crăciun ( deja de la minciuna
românească s-a molipsit mapamondul), dintr-o groapă în
pământ, o groapă cât un wc-eu mutant, aşa cum sunt pe la noi,
prin sate, a fost scos zmeul zmeilor terorismului internaţional,
Sadam Husein, cel cu laboratoare subterane de produs bacterii
contra umanităţii, neras şi cu păduchi în cap; el dintr-o ţară,
care a adus în lume eleganţa şi curăţenia la s...- tăierea aţei!
Totuşi, mai creştini, americanii caută, încă, un tribunal care săl condamne la moarte... Atacurile sadamienilor (vezi analogia
cu teroriştii arabi ai Ceauşescului) s-au înteţit.
Ultimul gest, de această dată chiar necugetat, propagat pe
ecranele televizoarelor din România în zilele Naşterii, cele mai
sfinte, sub formă de spot publicitar, a fost cel închinat
adopţiilor de copii de către familiile... homosexuale.
Spot publicitar elaborat la Bruxelles... un bărbat intră într-o
încăpere, îşi sărută soţia bărbat şi apoi sărută copilul adoptat...
Aş vrea să cred că acest spot a fost o glumă, retransmis de la
Paris sau a fost poate un vis urât; oricum un gest împotriva
căruia trebuie să luptăm, să negociem, pentru ca aderarea
noastră să nu fie ca o baligă de cal, fără puncte de
nonconformitate; adică să avem şi curajul unor “lecţii
nefăcute” (50)... iată, încă un slogan (personal, nu pot să dorm
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când îl văd pe acest ministru al turismului, care tot vorbeşte de
astfel de lecţii – faţă de un Consiliu al Europei)!

EMANCIPAREA CERŞETORILOR
„Coşul zilnic” (minimul necesar de trai despre care tot vorbesc
guvernanţii) strâns şi drămuit în ziare, strâns corelat cu salariul
brut minim pe economie, este unul ideal, căci, în realitate, el
este altul; în calculul său, nefiind cuprinse nici apa, nici aerul,
nici focul s-au căldura, transportul, nu sunt cuprinse dragostea
şi nici lumina, întunericul sau moartea.
Este corelat (?) deci cu un salariu minim, ştiinţific fixat, ca să
nu furi, ca să nu omori, ca să nu dai în cap, ca să nu ...cerşeşti,
când în jurul tău sunt numai câmpuri şi păduri de brad, şi
sonde, şi ape, şi peşte... halal calcul guvernamental!
Oficial se recunoaşte, se impune, că trebuie cumva - ceva să
faci, să te descurci, să fii şi fals, să fii şi neruşinat.
Scriu aceste rânduri cu gândul la o mică şi neînsemnată
întâmplare relatată de fiul meu, dar trăită şi de mine, uneori, în
maşină, când şmecheri micuţi, cu părul lins, dat pe spate, spală
parbrizul maşinii pe care o conduc şi, când primesc banii îmi
spun că s-au devalorizat…
Aşa, fiul îmi povestea, cum un prieten de-al său a dat o
monedă de 5 000 lei unui copil cerşetor şi acesta, în loc să-i
mulţumească, a aruncat moneda jos, sfidându-l, el ţâncul de
pripas, pe cel ce dorise să-i facă un pustiu de bine.
Un lucru rămâne adevărat. Cerşetoria a devenit o acţiune
lucrativă nerentabilă atât pentru cei chiar nevoiaşi, dar şi
pentru farsori, infractori, care urmăresc un profit din asta. Dacă
legea s-ar respecta (adică salariul minim ar fi calculat ca în
scripte, individul, nemaiavând alt venit), cerşetorii ar dispărea,
căci n-ar mai avea de la cine să cerşească, cea mai mare parte a
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populaţiei, aşteptându-şi rândul la cerşit… Şi-atunci, cine să
mai dăruiască?

DESPRE RAPANDULE (51)
Sâmbătă seara, la televizor, pe postul Realitatea Tv, Petre
Roman, intervievat fiind de o reporteriţă căreia i-a răspuns
mai nimic la întrebări, a comparat-o pe aceasta cu Mioara
Roman, pe vremea când era ziaristă în devenire; la acea
emisiune a spus ceva aproape înfiorător, anume, că atunci când
a fost el prim ministru, dacă nu îl dădeau jos minerii urma ca
în câteva zile să se procedeze la „convertibilitatea leului”;
reformă făcută devreme, care ar fi şters decalajul existent
astăzi între noi şi unguri, cehi şi polonezi... O afirmaţie extrem
de gravă adusă celor care i-au urmat, extrem de gravă adusă
nouă ca popor, adormit, din moment ce am ratat o ocazie atât
de mare; irecuperabilă; am ratat ocazia de a veni ei, străinii, la
noi să muncească, de a avea noi acum, în medie, 400 -500 de
euro (curaţi) salariul pe lună...
Nu l-am crezut pe Petre Roman, ne-a deranjat că a spus-o
râzând; nu l-am crezut întucât ştiam din experienţe proprii că şi
ungurii, şi cehii, şi bulgarii (!), înainte de 1989 erau mai
cinstiţi, mai civilizaţi, mai adevăraţi cu ei însăşi; erau mai
dezvoltaţi ( afirmaţie pe care n-o susţinem, dacă facem referire
la România anilor ‘70, dar o facem, pentru anii ’80!).
Tot timpul a gafat Petre Roman în emisiunea respectivă... Dacă
atât de mare i-a fost supărarea la dispariţia tatălui de pe scena
politică, prin 1982, încât la revoluţie s-a aflat pe baricada de la
Inter, riscându-şi viaţa, de ce acum ne povesteşte cu zâmbetul
pe buze despre catastrofa care a urmat pentru România, după
abdicarea silită de mineri, în 1992? … supărarea sa, nemaifiind
atât de mare, încât să clădească o „nouă” baricadă, acum!
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Astăzi îi lipsesc mentorii cu care, la revoluţie, s-a întâlnit
adhoc, şi pe care îi întâlnea, sfătuindu-se, din când în când,
după anii ‘80...
Nimic nu ne-a spus Petre Roman, în timp ce noi aştepam să ni
se spună foarte mult... Am aflat pe pielea aspră a prezentului (
ce ciudă avem că „nu am făcut în 92 convertibilitatea leului”)
şi ce-i mai trist, pe pielea viitorului, că astăzi un litru de
benzină costă de trei ori cât o pâine… Iată, motorul omului
consumă un combustibil mai ieftin decât motorul maşinii,
fiindcă maşina încă este un lux, iar viaţa o patimă sacră, om
sacrificat, care trăieşte prin rugăciune...
Oriunde în lume, în ţări cu respect şi onoare la cetăţean, la om,
un litru de benzină nu este mai scump decât o pâine de un
kilogram.
În acele ţări în care nu mai sunt ţărani, aceştia au dispărut, la
timpurile de demult - când se instalau democraţiile, popoarele
au pus capetele conducătorilor la mezat şi le-au tăiat pe butuc.
La noi, la turci şi sovietici s-au tăiat capetele rebele din
mulţime, şi numai ele, capete curate, capete concurente cu alte
capete avide de putere; capete fără minte s-au tăiat, care au
crezut că trăiesc din muncă... ajungând astăzi să fim lăudaţi
pentru inteligenţa noastră de-a ne preţui şefii mai mult ca pe
fraţi!…
Este pâinea semănată, treierată; este măcinată, este dospită,
coaptă, vândută - ambalată; este din nou vândută şi reambalată;
este pâinea de trei ori mai ieftină decât un litru de petrol (nu
este pâinea ieftină, ci petrolul este scumpit de stat, această
inechitate, constituind noua formă de exploatare a omului de
către om... în cazul statelor mai puţin dezvoltate, dar tirane în
interior, fiind singura sursă de venituri statale, arbitrare)...
Ce gafă economică, capitală! Ce rapandule rezolvă contabilitatea
ţării, “uscând” mâinile babelor, moşnegilor, copiilor de ţâţă şi şcoală
primară, uscând mâinile celor ce nu mai pot ocupa şi bloca şoseaua
naţională.
66

Ce păcat că nu este pâinea mai scumpă, să stea şi ea la masa
celor bogaţi! ...şi nu alături de mămăligă şi brâză curată să fie
doar hrana ţăranului, necivilizatului; săracului, cu toţi banii
daţi pe lumină şi motorină (pentru căldură)... da, aşa cum
odată, în vremuri ceauşiste, pâinea se dădea la porci, şi
oamenii mâncau cozonaci...
DESPRE UN PROCENT DE FALSITATE AL ISTORIEI
Citim ziare, citim cărţi; vedem şi urmărim vorbitori la
televizoare, vedem reproşuri, vedem ură, istorici, care se
încrâncenează, fiecare pentru a-şi da dreptate conform politicii
proprii - după moralitatea sa, şi nu după dreptate...
Cei mai mulţi vor date scrise, izvoare solide, filme, imagini tv,
martori oculari, declaraţii înregistrate notarial, asigurări date de
statul oficial - acte, date, provenind chiar din Justiţie...

S-a denaturat mult adevărul văzut prin „irişii” partizani sau
artificiali din obiectivele supersofisticate.
Darul istoricului, analistului, este ştiinţa de a juca şah cu
relicvele găsite, cu frazele din ziare, din cărţi, dar şi cu alte
cele găsite în poveşti; este arta de a scrie pagini de istorie,
având la îndemână, dar şi prin căutare, mai multe izvoare
pentru ca datele să fie comparate...
Sunt scriitori, care mai nou, datorită istoricilor încăpăţânaţi,
susţin, chiar poeţi fiind, că, având ascuţite armele artei, dar şi o
puternică logică, pot să rescrie pagini pierdute într-o istorie
tulbure.
Suntem de acord cu scriitorii, şi în total dezacord cu cei
obişnuiţi să enumere doar documente oficiale, doar datele
exacte, căci ele pot fi de multe ori apanajul unor interese
politice, unor unghiuri specifice de vedere, precum jocul de
oglinzi cu imagini virtuale; pot fi făcute în cancelarii, adică
prefăcute...
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Vedem, zilnic, imagini false pe ecrane, imagini care se
arhivează, vedem imagini de propagandă mai mult sau mai
puţin din trecut, care sunt declarate imagini de zguduitor
realism...
Este istoria corectă cu noi, când ne prezintă România,
aplaudând mereu la congrese, ...mereu, prima, în
supraproducţii de grâu la hectar, apreciind cercetarea din
şcoală, cercetarea din institutele de cercetare, mai toate false
(ca să nu mai vorbesc de realitatea politică) şi când, peste timp,
acestea vor fi devenit izvoare scrise? ...Precum, astăzi, filmele
de propagandă, imaginile de fericire şi groază din războaie?
Filmele despre naţiuni şi naţii; despre faptele pro şi contra
umanităţii petrecute în ultima sută de ani?...şi mai toate,
provenind din filmele de propagandă falsă?
Sunt reale căderile filmate în careul sportiv, când, şi după 20
de reluări sunt declarate false ?
Sunt adevărate faptele laudative descrise de partizani ai eroilor
de acum 200, 500, sau 2000 de ani? Ce ne-am fi făcut oare fără
Tolstoi, fără Balzac, fără pictorii fotografi (nu scenografi), fără
sculptori; ce ne-am fi făcut fără desenele din mormintele
egiptene, din peşteri; fără scriitorii care rescriu astăzi faptele
istorice în tentă modernă, care rescriu ce au făcut strămoşii
daci şi valahi?
Artele sunt cele ce suferă de sinceritate; ele relevă, dar şi
amplifică sau diminuează, faptul istoric; ele sunt mai mult
decât necesare, alături de faptele şi datele înregistrate în
documente…
Şi când nu vrea, în tendinţe pur personale arta vorbeşte, chiar
şi prin deducţie...
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COMUNISTUL DE TIP CEAUŞIST
Atâta ură vedem la cei aproximativ tineri, dar cu multă ştiinţă
asupra trecutului nostru imediat, ... la cei blazaţi şi bătrâni,
istorici papagali - mâncători de mămăligă proletară (care în
nici un caz nu este la fel cu mămăliga comunitară, “polenta”cum îi spun italienii); mămăligă cu ostropel şi brânză - după
care se dau cu toţii în vânt; atâta ură vedem zilnic pe
televizoare (cu indivizi măscărici, conducători de talkshow-uri)
atunci când se analizează- se dezbat faptele istorice,
personajele din trecut, personajele de astăzi - care au o oarece
legătură cu regele nostru ultim (nu regii), cu legionarii, cu
mareşalii, cu ţărăniştii, aceştia toţi, dându-le dureri
inexplicabile, vizibile în glas şi gesturi, acum (!), de pancreas.
Urmărindu-le logosurile, fizionomiile, îi regăsim în comuniştii
patrioţi din timpul epocii de aur (la belle epoque – labele poc),
îi regăsim în acei democraţi, care "sub nici o formă, nu şi-ar
vinde ţara...", poc !
Am stat cu cineva de vorbă, am făcut chiar şi prinsoare,
propunându-i o mică glumă... Vrea, într-un grup de şase,
oarecare, să vadă, care dintre ei a fost aşa zis comunist? Da,
îmi zice, ştiu: cei care se vor înfuria atunci când aud de
Antonescu, de rege, de ţărănişti, de legionari... Adică cei care
acceptă şi socotesc istoria noastră pozitivă cam scurtă, ...şi mai
adaug, care consideră că noi nu am avea o istorie ilustră în
timpul marilor domnitori (Basarab, Mircea, Ştefan...), precum
şi în toată perioada dintre Barbu Ştirbei şi ...Ion Iliescu!
Nu este vina lor, atâta au învăţat la şcoală şi nu au învăţat de la
părinţi; au învăţat că nu există timp mai bun decât timpul
copilăriei lor şi timpul de azi, când au copii şi nepoţi.
Aşa s-a întâmplat şi cu tânărul plin de ticuri, volubil şi
neastâmpărat, de la Realitatea Tv, moderatorul “Orei 22”,
emisiune la care fostul biet ţărănist, Emil Constantinescu, a
venit, şi-alături de un comis voiajor, care tot dădea ochii peste
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cap (vrând să atragă atenţia asupra sa) a amintit de lucruri reale
şi grele.
Hăis şi cea!...ce vrei mata?...vrei să nu mai intăm în „Evropa”,
mama ta (ar fi zis, dar nu a zis-o) de ţap!... ce ai făcut, cu-ai tăi
basamaci (52), în 1996 (intelectualitatea a votat atunci cu
Convenţia )? ...
Să înţelegem că întreaga clasă politică, cea de acum, îl vede pe
dracul, atunci când vrea şi Constantinescu să spună ceva,
televizat?
Haida de! Înseamnă că la şirul celor care provoacă
semicomuniştilor sau noilor socialişti (europeni) greaţă:
regalişti, mareşali, legionari, ţărănişti etc, trebuie să mai
adăugăm şi numele primului preşedinte ales al democraţiei
noastre... Nu o spun eu, au spus-o mai toţi din ţară şi din
Europa dragă.
Cum a putut acest deştept prim ministru şi preşedintele său să
se înconjoare de atâţia...care ne-aduc nouă toate relele astăzi?
De la emisiunea moderatorului cu ticuri excesive, dure, şi până
în prezent, pe toate canalele media, nu se dezbate decăt noua
poziţie a U.E., mult mai drastică decât poziţia lui
Constantinescu de atunci, fie ea adevărată sau falsă...
CONCLUZIA EMMEI NICHOLSON
În presa românească omniprezentă de-a lungul şi de-a latul
teritoriului în care ne mişcăm, fiecare în parte, a apărut
declaraţia baronesei Emma Nicholson precum, că "românii
spun una şi fac alta", declaraţie spontană, potrivită pentru
caracterizarea, probabil, a câtorva generaţii...
Această afirmaţie ar trebui să doară pe cei implicaţi în actul
conducerii de ţară, căci acum, când ni se recunoaşte ceea ce
papii şi regii vremii lui Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare nu
doreau să recunoască, adică să fim ajutaţi cu forţă militară în
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faţa tăvălugului răsăritean, iată, avem prezenţă militară de la
NATO, avem siguranţă naţională; în cazul acesta, militar,
nimic nefiind mai ruşinos decât adevărul în dublă ipostază
(falsitate în pro şi contra acestui pact militar)... De aici ni se
trage faptul că suntem ţigani - fără a fi ţigani, că suntem hoţi fără a fi hoţi, ca suntem leneşi - fără a fi leneşi, că de multe ori
ne ia gura pe dinainte şi vorbim precum Păcală, făcând mişto...
Românii trebuie să se bucure, să se simtă tari, căci dupa 5-600
de ani, din nou vor fi în familia politică europeană; ...mai
marii, în acest răstimp, pentru acest succes, străduindu-se
chiar, fiecare.
Nu trebuie uitaţi regii, nu trebuie uitat Stalin, nici Nicolae de la
Ghencea! Normal, merit au şi domnii Adrian Năstase împreună
cu Corneliu Vadim Tudor...
Este mare şi aleasă nonşalanţa, spiritul democratic,
familiaritatea (!), disciplina şi respectul pentru adevăr al
baronesei Emma Nicholson, care, la Bucureşti, la TV ,
zâmbeşte şi ne spune că nu renunţă la susţinerea suspendării
negocierilor de aderare... Când vorbeşti în sensuri duble,
trebuie din când în când, să ţi se mai arate şi băţul, cum frumos
spunea, nu prea de mult, poetul Mircea Dinescu în desidenţa
sa faţă de Nicolae Ceauşescu.
Să luăm aminte despre lucruri pentru care nu prea avem
minte... Democraţia este cu atât mai puternică şi benefică, cu
cât glasul opoziţiei se aude mai tare, cu cât critica este mai tare
decât autocritica... Baroneasa a dat iarăşi o lecţie de
democraţie, nu numai nouă, ci şi colegilor ei!...
Românii s-au pârţâit iar; încă, anacronic, mai avem academii
de prelucrare folclorică şi trăim cu poveşti de adormit copiii...
Cu tablouri de pictură fără “adâncime”, plate. Cu lozinci
precum “vai, cade drobul de sare şi ni-l omoară pe cel din
faşă”, dar nu-l vedem pe omul matur, de la ţară, nenorocit, pe
cel din periferia oraşului.
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CAPITOLUL II
DRUMUL NOSTRU ÎNSPRE CRIZĂ
TABLETE DE ZIAR, ÎNSERIATE
(2003-2009)

CULTURA ŞI COOPERATIVIZAREA
După cum spuneam şi acum câteva zile, într-una din nopţile
fierbinţi specifice zonei deluroase a Carpaţilor noştri am
ascultat nu fără interes o parte din interviul luat de Paul
Brenoaia (53) preşedintelui UAP Vâlcea (54) cu ocazia
întoarcerii acestuia de la Bruxelles unde a avut o expoziţie
organizată prin grijă comunitară. Interviul a fost o lecţie despre
adevăr şi despre neliberalism. Din start m-a frapat grija
Europei pentru instituţia noastră “colhoznică”, cooperatistă –
uniunea de creaţie a simandicoasei şi fără bagaj ştiinţific lumi
plasticiene, care, spre exemplu, la Râmnicu Vâlcea a dat
semne de vitalizare mai mult decât în alte părţi. Avea dreptate
cel care spunea, că după 1989 valul doi al regimului “fost”nemulţumit de neluatul în seamă - a căutat, în contra cu
idealurile revoluţionare, să preia vechile instituţii, precum şi
metehnele instalate de ordinea populară, socialistă
şi…comunistă (să se autonumească, măcar şi pentru câţiva ani
în funcţie de şefie – oriunde, de lideri ai noilor practici ale
democraţiei).
Pentru un pictor, sculptor sau grafician etc (culmea, chiar şi
pentru un critic elogiator, băgător de seamă nu mai ştiu pe
unde), UAP-ul (un ONG, ei da, “de interes public”) a ajuns
mai mult decât o “Academie”, un asigurator, că respectivul
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este artist profesionist real sau, mai nou, pe aici pe la noi - pe
la fluieraşi (55), un artist profesionist stagiar!? Atenţie, suntem
în anul 2003! Probabil există câteva foloase pe care omul de
rând nu le observă, gândindu-se la sărăcia unui Modigliani
(56)- vai, cum mai plângea lumea la filmul „Monparnasse 19”
rulat prin anii ‘60!
Care foloase?... Ateliere, simbolic închiriate; spaţii de
expunere gratuită prin sălile dăruite de cel bogat, bugetar, spre
desfătarea lumii plastice şi a inculţilor consumatori; participări
la diverse expoziţii în ţară şi în străinătate; “paşaport” pentru
intrarea în lumea celebrităţii provinciale (atunci când se vrea
acest lucru - cazul atragerii de exegeţi plătiţi); reclamă gratuită;
servicii paralele (majoritatea membrilor au salarii în diverse
instituţii, dar îşi zic şi li se „zice” artişti profesionişti),
subvenţii şi alte cele (pe timpuri, aveau acces la credite “grele”
cu returnări uşoare!). Există o subvenţionare prin cumpărarea
lucrărilor fără licitare; există o implicare şi o reprezentare tot
mai serioasă prin culoarele centrelor de putere, fiind prilej de
laudă electorală. O lume ruptă de realitate, care a ridicat la
rang de artă, penibila boemă, anacronică, a începutului de secol
XXI (57).
Revenind la interviu... Cum adică, se simte nevoia de mecena,
când pe degeaba, artişti plastici - salariaţi în servicii şi instituţii
concurenţiale, unii „încă cu caş la gură”, fără pregătire
profesională serioasă şi experienţă (la fel de serioasă), se
plimbă prin Germania, China, Franţa etc... Cum adică,
mecenatul este necunoscut nouă românilor, în domeniul
plastic, când a început să răsară o nouă chiaburime,
oblomovistă şi artistă, cu vile, fără ca ea să practice o muncă
utilă, care să aducă profit? Cum adică unii “prim secretari”(58)
veneau şi se interesau, învăţau... se lăudau că sunt prietenii
artiştilor...aşa cum şi Nicolae Ceauşescu (adăugăm noi), la
început de carieră comunistă se sfătuia tot timpul cu marii
artişti ai timpului (conducere liberală a PCR-ului-1968)... Iată,
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către ce economie de piaţă ne îndeamnă simpaticul
interlocutor... În ce priveşte vechiul regim, da, erau prim
secretari mai învăţaţi şi mai sensibili decât toată cohorta asta
de artişti plastici fabricaţi la duzină. Iar în ce priveşte pe
„primii secretari” de astăzi, echivalenţii lor multiplicaţi în zeci
de oameni de afaceri sau persoane în posturi înalte, ...ce
mecenat să facă ei, când populaţia asta îşi taie ţevile din casă,
conductele de apă şi căldură (59)?
Crede cineva că a existat vreodată mecena, aşa, ca să se afle în
treabă, să se trezească din vis şi să dăruie bani şi aur pe pânze
colorate? Erau papii din timpul lui Michelangelo(60), mecena?
Contele Esterhazy pentru Joseph Haydn(61) era mecena? ...Da,
se uită ce a însemnat arta la timpul respectiv. Arta, care era
materia primă în reliefarea stării de modernitate, ingineria
esteticii şi comunicării în spaţiul ambiental, podoaba
arhitecturii - la rândul ei artă… Gândiţi-vă ce uriaş comerţ, ce
uriaş şi potenţial produs material, dar şi spiritual pentru
puterea de-atunci, în bani. Arta, cumpărată, intra în trezoreriile
acelor puteri sau era o componentă pentru stabilitatea valorii,
era permanent valorificată, aducea profituri nemăsurate, era
însemn al dominaţiei puterii faţă de mulţimea supusă. În acele
vremuri nici o (facultate) universitate, nu crea “specialişti” cu
o putere mai mare decât a artistului creator... Arta în acele
timpuri nu era “artă”, în sensul celei de astăzi, ea însemna
maximul de tehnologie existent într-un domeniu productiv
(pictura, însemnând fotografie sau manual de istorie...).
Era papa mecena?... când Michelangelo, pentru pictura
Capelei Sixtine, a primit 2-3000 ducaţi de aur (cât bugetul
Râmnicului astăzi!). Sau contele Esterhazy, care îi oferea
bogăţie – viaţă îmbelşugată lui Haydn pentru a-i prelua
lucrările, cu drept de proprietate şi comercializare până în ziua
de astăzi?
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Arta, produsul său, este ca orice produs în economia de piaţă.
Are nevoie de cerere şi ofertă. Aceasta este lupta existenţialistă
pentru toţi, consumatori şi producători.
Uniunile înfiinţate după război, în 1949, şi-au depăşit sensul de
sindicat şi de breaslă, de până atunci, şi au intrat cu scopuri
precise, neloaial, în conştiinţa mulţimilor; acum, o parte, sunt
de tristă amintire (cum este poezia unor barzi neruşinaţi), dar şi
de tristă prezenţă (vedeţi monştri produşi în sculptura
monumentală, precum şi pictura care nu spune nimic, numită
de unii, mâzgăleală).
Atenţie, cei care în '89 au scuipat înspre meritele unei societăţi
destinate parcă celor săraci, socialiste-comuniste, iar mai apoi
şi le-au însuşit în propriul folos, nu părăsesc această redută a
cooperativizării (dintotdeauna asocierea a reprezentat o forţă),
o vor tot mai prezentă şi în cultură, şi, peste tot, elimină din
înţeles componenta artă (meserie-măestrie); vor să facă din ea
“producţie” (vezi reclama unor constructori: „O casă, o operă
de artă”), şi acest lucru nu ar fi un rău, dar până acum n-au
realizat decât un vulnerabil şi periculos design mural şi
vitrinier, dorit a fi şi modernist... Şi tocmai acum, când şi în
astfel de domenii, ecologic, ar trebui să se respire aer curat...
(iulie, 2003)
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DECENŢA VALORII
În presa de toate felurile decenţa trebuie să fie dominanta sub
care se prezintă o valoare, o valoare atribuită unui
contemporan aflat în anturajul nostru sau în alt anturaj, cu care
uneori ne întâlnim zi de zi sau deloc, altfel, dacă nu cumva, din
indecenţă, exagerăm, şi...îi reducem din valoare. Cel puţin
pentru moment, dacă nu definitiv.
Decenţa are şi ea propriul înţeles, de utilizare, conform
diferitelor domenii. Putem folosi cuvântul “extraordinar”,
definind interpretarea unui concert de vioară, dar ne vom feri
să îl numim cu acelaşi atribut sau să îl numim "cel mai bun",
pe acelaşi violonist, dacă se află într-o competiţie cu mai mulţi
participanţi.
Ne vom feri, dacă suntem decenţi, să atribuim termenul de
superlativ, acolo unde lipseşte criteriul de superlativitate, unde
lipseşte criteriul de comparaţie...
Dar ce face presa, atât în partea ei scrisă, cât şi în audiovozual,
când promovează valori fără măsură strictă, când VIPuri ne
sunt aduse fete fără chiloţi, ni se creează o inflaţie de
"valoroşi" oameni politici, ni se impun nonvalori prin reclamă
agresivă, chiar dacă-n cutii date cu lac, în loc de alese săpunuri
găsim săpun stricat...
Mai multă decenţă, domnişoarelor din audiovizual şi presa
scrisă!
Deunăzi, pe micul ecran, am urmărit imagini (oare plătite?) de
coşmar, imagini în racursiuri şi traveling exagerat de întinse ca
timp de la balul înaltelor doamne "menegere", valori unanim la
Vâlcea recunoscute, valori de dat peste nas întrprinzătorilor
meseriaşi reali, dar fără comenzi, rataţi, datorită falimentului
creat prin politic. Femei "menegere", neveste de senatori şi
deputaţi, de bărbaţi cu alte funcţii devoratoare de bugete
publice (credite), de directori mari, de fini şi de naşi, adică
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"menegere" de firme căpuşă, de ONG-uri obraznice, fundaţii
prădalnice cu fire împăienjite până în Ţările de Jos...
Folcloriste, maneliste, tarafiste, înalt moraliste şi specialiste,
redate astfel de o presă îndoielnică - doritoare de sandwichuri
întinse în galantarul partizanal...
Mai multă decenţă domnişoarelor din audiovizual şi presa
scrisă!
Să punem lucrurile la punct. Femeia chiar este un monument
de iubire, chiar este o mamă divină, chiar este o soră dragă,
chiar este cheia satisfacţiei masculine; este mai mult decât un
bărbat - mai ales în mediul rural, unde ea este nebeţivă; şi la
oraş este foarte bună, şi de contabil şef, şi de director general.
Aceste situaţii, ultimele, sunt valabile numai atunci când sunt
urmare a unor experienţe şi concurenţe; când nu vin ca surogat,
înlocuitor de bărbat, plecat să pescuiască în ape tulburipolitice, de lege - protejat.
Un alt caz de indecenţă a valorii, caz ce ar trebui să deranjeze
chiar valoarea însăşi în intimitatea ei, este acţiunea pe care o
consider aproape infracţională: reclamă în afara reclamei
legale; campanie electorală mascată şi inducerea în eroare,
dirijată; metoda picăturii – chinezeşti (topuri zilnice cu
personaje politice) asupra inocentului cetăţean de pe stradă, cel
care plăteşte concediul aleşilor la mările albastre din
străinătate. Da, la fel şi “personalitatea anului”…
În aceste "topuri" (comandate şi plătite! este presa liberă?) cu
personalităţi aproape toate politice (chiar şi când sunt sportive
sau aşa zis artistice), care, mai mult ca sigur vor trebui votate,
legal!
De ce deranjaţi liniştea târgului cu necomandate şi incorecte
prealegeri printr-o sită găurită partizanal?
Îţi vine să râzi, dar este de plâns, cum o stimată doamnă,
Handolescu, figurează într-un asemenea top pe locul întâi, la
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consiliul local, şi în acelaşi timp o regăsim la rubrica intitulată
"Ruşinică"...
Şi hai să mai vedem una...Vreţi nu vreţi: domnul Constantin
Roibu, directorul Oltchimului, este pe locul III la rubrica
"Cavalerul cetăţii", iar la rubrica "Managerul anului 2003"
figurează pe primul loc, cel care vinde cetăţenilor căldura la
preţuri calculate ca în “Germania”…
De ce domnilor politicieni şi nepoliticieni candidaţi în topul
"personalităţilor vâlcene ale anului" nu plătiţi mai bine o
pagină de ziar sau un sfert, sau de loc, însă artistic mascat, şi să
vă prezentaţi cu faptele reale, realizările publice în interesul
cetăţeanului, şi care să vă atribuie calitatea de personalitate
importantă a anului?
Mai multă decenţă domnişoarelor din audiovizual şi presa
scrisă.
(martie, 2003)
DE CE ADREANI, ANTON PANN SAU TEATRUL ARIEL?
Oricât de puternic ar fi un om în viaţă, oricât succes ar aduna
munca desfăşurată prin talentul său, numai posteritatea poate
să-i dea nemurire, numai ea poate judeca corect geniul său.
Am lecturat undeva această idee, dar îmi este cu neputinţă
să-mi amintesc numele autorului...
Instituţiile de artă, asociaţiile profesionale (de cultură în
general), nu sunt inventate pentru a stabili valoarea în
totalitatea ei, ci pentru a crea cadrul de a o pune în evidenţă,
măcar în parte, pentru a-i semnala prezenţa.
De multe ori timpul, prin implicaţia în istorie a politicului,
poate denatura judecata simplă de valoare, poate umbri
adevărul, privând contemporanul de bucuria contemplării în
nuditate a fenomenului petrecut în trecut.
Aşa bunăoară s-a întâmplat cu numele voievodului Ţării Româneşti,
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Mircea, pe care un regim al definirilor şi redefinirilor l-a numit când
Cel Bătrân, când Cel Mare, creându-mi în perioada şcolii, credinţa,
că marele (!) domnitor fusese un copil "din flori" şi că manualul de
istorie este un produs politic.

Exemple de acest fel sunt multe, unele, aproape banale,
cunoscute recent şi care împietează chiar istoria...
Aşa dar, acum câteva zile, am vizitat iarăşi Sibiul, am dorit să
mă refac puţin aşa ca după câteva zile de muncă continuă, să
admir minunata arhitectură veche cu adevărat o artă, piesă de
rezistenţă în cultura românească; o reală filozofie despre viaţă,
o gură de aer curat, sănătos - psihic, o clipă de echilibru în
gândire, un moment de revelaţie asupra relaţiilor sociale ale
lumii medievale cu tentă renascentistă.
Nu însă imensă mi-a fost mirarea asupra evidenţei unui secol
de prostie cetăţenească, de prostie...ească, când, asistând la o
acţiune de canalizare, am văzut cum pietrele "rare" sunt scoase
din celebrul pavaj (62) şi sunt puse înapoi în batjocură,
tasându-se prost terenul, formându-se pentru viitor celebrele
deja gropi ale prezentului.
Ilare mi s-au părut denumirile, anacronice, de străzi precum
Nicolae Bălcescu în loc de să zicem strada Negustorilor, şi
unde!...chiar în centrul vechi - lângă Piaţa Mare; sau General
Magheru(!), numele unei străzi pe care se află celebrul sediu al
revistei Tribuna lui Ioan Slavici.
Total nepotrivită, slabă realizare artistică, este statuia din Piaţa
Mare, ingrată asociere între minunatele acoperişuri şi
monotonia ei, nedemnă reprezentare chiar şi pentru persoana
pe care o reprezintă (63)...
Acestea sunt însă feste pe care ni le joacă timpul şi parcă este
un făcut, timpul care vine este mereu mai prost decât cel care a
fost.
*
Citesc în ziarul local, Curierul de Vâlcea din 4 august 2004,
ştirea precum că teatrul Anton Pann s-ar uni cu teatrul Ariel, că
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vor locui împreună în sediul modificat al cinematografului
Modern şi noul teatru se va numi, poate, Dem Rădulescu!
Celebrul actor de teatru, al comediei româneşti, a fost coleg de
şcoală cu sora mea, coleg, vecin de facultate în Brezoianu, în
Bucureştiul de lângă Cişmigiu. Coleg mai mic şi cu cumnatul
meu.
Dem Rădulescu este vâlcean. A fost un mare actor. Deci am
toate motivele să ţin mult la el. Dar un mare actor a fost şi
Cornel Vulpe, şi, pentru mine, el este mai vâlcean fiindcă mi-a
fost vecin în cartierul "Versail".
Au fost şi mai sunt mulţi oameni "legaţi direct" de noul teatru
din Râmnicul Vâlcea. Au fost: şi Zinelli, şi Gibescu, şi Moţoc
(senior), şi Goange etc.
Sunt astăzi regizori şi scriitori vâlceni, mari oameni de teatru,
există un teatru natural, pur vâlcean, teatrul Ariel.
A existat în oraşul nostru o celebră sală de film şi de teatru
deosebit de frumoasă aşa cum îmi spune iubitorul de Râmnic,
Titi Mihail Gherghina, Teatrul Adreani, chiar în locul pe care
s-a turnat urâtul cinematograf pe scheletul căreia se va construi
noul teatru vâlcean.
Cum să se cheme, deci, noul teatru din Rm. Vîlcea, dacă nu
chiar Teatrul Adreani? Ce treabă are cu această instituţie
marele Anton Pann sau Dem Rădulescu?
Noul nume va înlocui vechiul nume, distrus chiar în proprie
casă fără voia cetăţenilor din împrejurul său într-o noapte
valpurgică din mizerabilul aproape întreg secolul XX.
Numirea acestui locaş, reparatoriu, cu chiar numele său de
origine va fi în sine un act de cultură, va înviora puţin
conştiinţa despre latinitate a fiinţei noastre şi-aşa sătulă de prea
mult design de sorginte stalinist...
Dacă cele două colective de actori se unesc, noul teatru,
preluând sala cinematografului Modern, şi nu se doreşte a se
chema Adreani, atunci, el să se cheme Ariel, nume generic,
odată pentru că este numele unui teatru pur vâlcean, şi-a doua
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oară pentru că ne poartă cu numele la cel mai mare scriitor de
teatru, William Shakespeare.
Dar, de ce să se unească cele două teatre, dacă viaţa le-a născut
separat?
De ce să nu avem Teatrul Adreani şi Teatrul Ariel?
De ce să nu gândim şi să simţim în mai multe feluri? Este
Teatrul „Mic”, din Bucureşti, unit cu Teatrul „Foarte Mic”?
Doresc să spun că spectacolele pe care le-am urmărit anul
acesta la Teatrul Ariel mi-au produs sublimul sentiment pe
care l-am simţit cândva doar în sala „Bulandra” de la Grădina
Icoanei...
Cetăţeanul vâlcean poate să hotărească singur pentru ca un
procent infim din banii săi, destinat acum visteriei naţionale,
oricum mai mic decât costul propagandei unor alegeri locale,
să fie repartizat pentru o investiţie utilă la sediul teatrului din
Zăvoi.
De ce fabricile le împărţim şi teatrele vrem să le unim?
De ce pentru artă, sisteme de cultură, dorim uniuni de creaţie?
Dorim unitate în gest şi simţire? De ce?
(august, 2004)

NEPROFESIONALISM ÎN MEDIA VÂLCEANĂ
Pentru noi vâlcenii, pentru copiii acestui oraş a fost un imens
cadou faptul că în 1995 s-a înfiinţat instituţia muzicală numită
“Filarmonica”. A fost un cadou, şi pentru faptul că într-un
termen extrem de scurt, tânărul colectiv de muzicieni a ajuns la
performanţe greu de pronosticat într-o perioadă în care întreaga
societate a avut de suferit şi suferă încă de pe urma unei
tranziţii mult prelungite, ştiindu-se că arta sunetelor este una
dintre cele mai scumpe.
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Pentru noi este o bucurie să mergem la concert să-i ascultăm
pe artiştii noştri, să-i ascultăm pe elevii lor în concerte ale
tinerelor speranţe, pe artişti - oaspeţi veniţi din ţară, veniţi din
lumea largă...
La Filarmonica vâlceană se petrec de cele mai multe ori, repet,
spre surprinderea mea şi nu numai, lucruri de-a dreptul
extraordinare; o calitate a armoniilor sonore, deosebită, de
multe ori, muzica care se cântă aici, depăşind cu brio pe cea
abil prelucrată şi redată în interpretări de elită, discografice.
Uneori poate să fie mai rău, dar nu destul, pentru ca o ureche
profană să fie deranjată, să se ajungă la fluierături, deşi şi
această manifestare face parte, la unii, din spectacolul artei
adevărate; diferiţi sunt, doar, interpreţii solişti, diferite sunt
“şcolile” acestora, diferiţi sunt compozitorii, diferite sunt
„matematicile” partiturilor lor, diferiţi suntem noi în momentul
ascultării. Subliniez, acest „rău” este o chestiune de concept şi
nu de calitate a artei interpretative...
Ce ne facem însă cu sunetul şi imaginea, pe care le regăsim
parcă trase la indigou la capitolul necalitate, în transmisiunile
înregistrate, prezentate uneori şi de mai multe ori pe ecranele
celor două posturi de televiziune locale... Personal, îmi vine sămi iau câmpii...Nu dau vina pe operatori şi nici pe conducători.
Trebuie spus, însă, că se face un enorm deserviciu însăşi
instituţiei Filarmonicii… Dacă nu există pricepere sau dotare,
tehnică adecvată, dacă nu există bani, aceste transmisiuni
trebuie să dispară, căci ele dezonorează însuşi municipiul
nostru prin etalarea unui „cras” neprofesionalism.
Un concert simfonic nu se transmite integral, cu o singură
cameră de filmat, nu se transmite sunetul receptat cu un singur
microfon, nu se difuzează fară o regie de transmisie. Nivelul
cultural, muzical, al celor care transmit un concert simfonic, ca
şi al acelora care ascultă, de multe ori, îl depăşeşte pe cel al
interpreţilor. Un concert simfonic transmis prost, adică
neprofesionist, aduce mari neajunsuri interpretului. Un concert
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simfonic transmis la televizor nu reprezintă reclamă pentru
dirijor, solist sau orchestra simfonică, ci este un veritabil act de
cultură pentru receptor, pentru publicul suprem stăpân şi
judecător.
Expunerea părerii mele se doreşte una constructivă şi invită la
analiză atât instituţia filarmonică cât şi cele două posturi de
televiziune. Ori sunt condiţii tehnice pentru a face aceste
transmisiuni integrale ori nu sunt şi atunci trebuie să se renunţe
la ele pentru a nu denatura calitatea interpretativă, calitatea
muzicii în sine.
Expunerea părerii mele, ştiu, nu este dorită de intelectualul
provincial – care acceptă doar critica venită din afară, dar ea
doreşte să spună telespectatorului de mine preţuit că nici chiar
televiziunea naţională nu reuşeşte întotdeauna să transmită în
condiţii deosebite un concert simfonic, spre exemplu, un
concert al Filarmonicii George Enescu, şi nu numai din cauza
unei chestiuni de bani. Filarmonica în cauză nu riscă să-şi
strice imaginea...Şi ca să fiu mai clar, îl rog pe telespectator să
facă diferenţa între transmisia concertului de Anul Nou de la
Viena, cu Claudio Abado la pupitru, realizată de televiziunea
austriacă şi transmisia concertului de la Festivalul Enescu, cu
Zubin Mehta la pupitru, realizată de televiziunea română, adică
două interpretări de aur şi două rezultate diferite pe ecran...
Aceasta este o chestiune de cultură, ca inerferenţă, amestec de
ştiinţă şi artă!
(ianuarie, 2004)
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MĂIESTRIA ARTISTICĂ
Acum la sfârşit de an 2003 şi început de an nou, după ce vechi
conturi s-au încheiat şi altele se deschid - noi, acum, ne găsim
răgazul şi prilejul de a scrie despre fapte - constatări mai mult
sau mai puţin pertinente, zic, ne găsim răgazul pentru trageri
de concluzii.
O concluzie cu un uşor gust amar am tras asupra calităţii care
caracterizează o parte din activităţile noastre de interes
obştesc, viaţa artistică a oraşului de pe Olt şi Olăneşti ( Râmnic
cum spun unii că s-a chemat), viaţă mult adulată pe degeaba în
trecut, mult prea săracă la început de acest an...
Îmi place să numesc "măiestrie artistică" orice activitate utilă,
plăcută şi frumoasă, desfăşurată sub semnul creativităţii, orice
activitate care face dovada unui prinos de meserie, unui prinos
de talent, unei potenţiale şi onorante stări de concurenţă şi de
imitaţie, căci nu de puţine ori din acestea a răsărit măiestria
artistică... Deci să ne citim în gânduri...
În media vâlceană, cea vizuală şi sonoră, s-a observat mai mult
decât oricând, la sfârşit de acest an, lipsa de forţă productivă,
lipsa creaţiei de autor, care au dus la înspăimântătoarele ore de
reclamă cu felicitări de sărbătorile sfinte, cu felicitări de an
nou, cu felicitări de nume, cu felicitări şi iar felicitări. S-a
observat puzderia de imagini pentru a trece timpul în ceaţă şi
neclaritate, simultan reportaj şi interviu, folclor uşuratic, şi
toate în supracantitate. Zic eu, poate, a fost un lung relaş în
vederea alimentării “motoarelor” pentru perioada arzătoare ce
va să vină... Un lucru este cert, televiziunile sunt comerciale,
sunt şi politice, sunt şi prost plătite, şi nu au în conţinut
măiestria artistică.
Cu toate acestea, la câtă vechime au înscrisă în cartea de
muncă, audio şi vizualul vâlcean se situează deasupra
celorlalte forme de informare (mai puţin cea scrisă), de
manifestare, de reliefare a acestei măiestrii.
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Celelalte forme de manifestare de care vorbeam sunt cele ce
decurg din anacronicele organizaţii, pentru creaţia artistică
locală…
Măcinate de lupte interne pentru supremaţie, în lungul şi
inutilul lor drum în timp, cele mai fără ştiinţă şi la îndemâna
tuturor, consecinţă a neprofesionalismului specific înaintaşilor,
fiind înfiinţate şi după război, în 1949, aceste organizaţiiuniuni se diluează la nivel central încet - încet, dar au apărut ca
ciupercile după ploaie în târguleţele reşedinţă de judeţ, pentru a
sta ca “umbrelă” la nonvaloare. Au preluat de la vechile
„familii” - în care componenţii se sfâşiau(!), fără glumă judecarea (critica), reclama, spaţiul de expunere (nesupus
niciunui fisc, dar compensat public); au preluat aşa zisa
certificare de valoare (o lucrare semnată de un membru al
“breslei” este cotată – în investiţia publică – cu o valoare mult
mai mare).
Consemnez, acum, că Vâlcea nu a ştiut să lupte pentru valorile
ei, pentru proprii artişti, lăsând celor din afară, celor din arealul
naţional şi internaţional dreptul de stabilire al valorilor...care
nu trebuie nimănui, şi sunt false!
Este ceva mai bine acum, căci datorită mediei particulare,
încep să apară şi însemnele unei curăţiri ale muncii pe tărâmul
spiritului. Se implică mai mult instituţia creştină, au apărut
colecţiile particulare. Improvizaţiile cooperatiste, din domeniu,
încep să clacheze fiindcă au ignorat o realitate veche de când
lumea: măiestria meşteşugului, talentul, stau ascunse în masa
mulţimii, în masa unui popor, într-un număr n de posibilităţi,
iar descoperirea, relevarea, exclude îngrădirea neruşinată în
bariere, altele, decât ale interesului public. Existenţa
cooperativelor de creaţie a dus la sărăcirea spirituală a
românului, căruia i-a rămas libertatea doar pentru bancuri.
Dovada acestei sărăcii spirituale este chiar faptul că România,
nu oraşul Râmnicu Vâlcea, nici până azi nu are o muzică cultă
demnă de interesul naţional şi internaţional, compoziţia, în
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sine, fiind curmată după război şi aliniată unui folclor
instuţionalizat în acelaşi an fatidic, al trecerii la cooperative,
1949... Se exceptează de la regulă câţiva care au ales să fie
venetici, afirmaţi în jurisdicţii străine!...dar ei au păcătuit,
excluzând de pe scena artei veritabile chiar esenţa poporului
român.
La fel se poate spune şi despre arta plastică, care cu toată
măhăreala de teoreticieni şi artişti cu "multă" şcoală, maeştri,
profesori universitari fără doctorat, traduşi către popor de
critici de artă, şi care habar nu au de nici o tehnologie, meserie
utilă, dar trăiesc într-o bucolică veselie ...în uniunea de stat. Se
vede asta acum, ce fel de cultură au creat, ce fel de epigoni
judeţeni şi orăşeneşti le rămân în urmă (se subânţelege, regula
nu exclude excepţia).
Deci, la acest sfârşit de an, nu am înţeles ce s-a întâmplat la
Galeria “Kodak-ului”(64); odată, nu am observat nici un afiş,
iar înnăuntru nu am ştiut ce să apreciez mai mult: lucrarea,
numele, minusculul obiect ambiental, hârtia fotografică,
sărăcia de participare, sărăcia de imaginaţie plastică, ştiu şi
eu...?
Poate s-a întâmplat ceva în locaţia cu pricina? Să fi rămas la
UAP, să fi trecut la Fondul Plastic sau o fi revenit la Consiliul
Local?...oricum lucrările expozanţilor nu dovedeau minima şi
necesara măiestrie artistică. Aceasta nu are legătură cu nici o
putere arbitrară; cu nimeni; nu are stăpân. Ea există sau nu
există.
(ianuarie, 2004)
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AMATORISM ŞI PROFESIONISM
Deşi pe zi ce trece cuvintele amatorism şi profesionism se aud
din ce în ce mai rar, odată, fiindcă oamenii acestor 14 ani după
1989 nu mai ştiu, practic - în această inconsistenţă de profesii,
de ocupaţii, ce semnificaţii are fiecare dintre ele şi, a doua
oară, fiindcă a dispărut starea specifică - odihna activă dintre
munca plătită şi odihna fizică.
Astfel mi-am propus o dizertaţie despre cele două stări ale
mişcării artistice, atât de evidente la noi până în decembrie '89.
Dacă în activităţile tehnice lucrurile sunt mai clare, primul,
amatorismul, însemnând lipsa unei specializări în meseria
practicată voluntar, al doilea, o specializare dublată de punerea
în experienţă, apreciată de cei din jur, în celelalte domenii (ne
vom opri la această lume a artelor), lucrurile stau mult mai
neclar, sensul celor doi termeni, alternând după pregătirea şi
iscusinţa în apreciere a receptorului, a publicului, dar şi după
cantitatea de potenţial inclus în lucrarea de artă (fie ea de orice
fel). Şi în artă este valabilă exigenţa specializării (a se citişcoală, dar mai ales experienţa de atelier - ucenicia – oricum,
şcoala, fără practică, nu are nici o valoare în specializare).
Amatorism sau profesionism, sunt termeni vulgari, care mai
degrabă reprezintă stări de percepţie... Clar este că
profesionismul trece prin amatorism; clar este că, repet, în arte,
nici unul, nici altul, nu desemnează automat calitatea de artist.
Poţi să fi amândouă, pe rând sau separat şi să rezulte sau nu,
din propria-ţi lucrare, calitatea de artist.
În timpurile "de ordine deplină", înainte de '89, timpuri dirijate
de cei cu teamă de idei, timpuri în care ideile nu puteau fi
lăsate la voia întâmplării, artele s-au organizat după cele două
stări, forme vulgare de definire: artă amatoare, pentru cei ce nu
au avut un loc de muncă într-un domeniu al ei, şi artă
profesionistă pentru cei cu un loc de muncă în domeniu. În
scurt, au trebuit organizate instituţii precum cele de tip
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cooperatist, fonduri plastice şi uniuni de creaţie, deoarece în
acea Românie (ca şi cea de acum) nu avea cum să funcţioneze
un pictor sau un sculptor şi să câştige bani din spaţiul public,
fără ajutor de la stat... Doar şi boii, şi vacile, şi toate cele, au
trecut în evidenţa şi sub controlul statului. Şi vai de mama lor,
la cei care s-au încumetat... Ca să aibe valabilitate, aceste nici
măcar cooperaţii, căci le lipseau obiectul pus în joc; şi-au
atribuit însuşirea de profesionism, cel capabil de a oferi
valoare!...dar au rămas doar cu însuşitul, şi cu banii şterpeliţi
de la fraieri, şi mulţi! Majoritatea din acest sistem au fost
profesionişti, trăind din sistem şi dând numai ce li s-a cerut!
Scopul, clar politic, i-a lăsat deoparte pe cei liberi cugetători,
apolitici, existând, cum era normal, şi excepţii... Fondul,
uniunea, i-a apropiat pe conducătorii de stat (politici) de
populism şi popor. Prin cultură-artă se ajunge la sufletul
poporului; la o întâlnire cu inteligentul Nicolae Ceauşescu
(1968), sculptorul Ovidiu Maitec îi spunea că Uniunea
seamănă cu o turmă de oi, ei, artiştii, fiind oile şi el,
Ceauşescu, fiind baciul... Deci cum este baciul, aşa şi oile!
Promt, Ceuşescu, simţind aluzia i-a replicat zâmbitor că tot
obicei se cheamă, la români, ca baciul să taie oaia care nu-i
place şi care îl supără (adaug eu acum… şi care nu ascultă de
câine şi de măgar). Frenetice aplauze de la cei mai puţin
inteligenţi (unii), dar cu barbă, şi raşi în cap (chiar şi atunci).
Nu puţini au fost aceia, care de la amatori au trecut la
profesionişti, simplu, prin schimbarea locului de muncă şi
aderenţă la uniune. Prin aceasta nu vrem decât să demonstrăm,
că, între artist şi profesionist nu există decât o semnificaţie a
banului, a muncii retribuite, neexistînd o relaţie calitativă.
Cu toate acestea, după '89, uniunile s-au înmulţit, şi-n loc ca
profesionalismul, măiestria artistică, să-şi spună cuvântul în
concurenţa artistică (recunoscută şi de UE ca “gâlceava dintre
artişti”), amatorii de "ieri" au devenit profesioniştii de azi,
neuitând, însă, de astă dată să facă şi legi (65) pentru
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îngrădirea doar pentru ei a banului public (comenzi publice).
Cum? Faci repede o Facultate „fără obiect de activitate” sau
doar având unul de şcoală liceală, votezi repede legea, care
prevede că numai tu, absolventul, ai drept de lucru, şi, la
revedere! Dreptul la creaţie îl ai numai tu! Nimic mai fals, mai
tragic pentru timpul de azi, mai neconceptiv, neconcurenţial,
problemă chiar în respectarea constituţională (liberul acces),
căci în secolul care abia a început, arta, în sensul ei de
amatoare şi profesionistă există, cum este şi firesc, una fiind
premergătoarea celeilalte, în lumea concurenţei, însă,
nerămânând decât profesionalismul să decidă, astăzi el fiind
pluridisciplinar. Profesionismul în artă nu mai poate ocoli
profesionalismul în domeniul tehnologic... Ce au fost
Michelangelo, Da Vinci, acum aproape 600 de ani... Artişti
profesionişti, când proiectau - construiau cupole şi ziduri de
apărare pentru Florenţa... arme şi tehnici militare sau ingineri
tehnologi? Sau, să venim mai aproape de noi, să intrăm într-un
secol prost pentru artă, a doua jumătate a sec. XX; prost şi
datorită ideilor ce s-au dezvoltat despre modernitate; datorită
liberalizării unei picturi foviste sau gestuale - fără linie şi
punct; fără idee literară; fără spirit, fovism de şcoală primară,
infantil, într-un timp al interactivului cu aparatul computerizat,
dar, oarecum, onorat de noua interferenţă a artelor, între ele,
dar şi între arte şi tehnologii. Ce sunt Calder, Schoefer sau
Lucaci (ca să rămânem în domeniul artelor vizuale, plastice):
artişti sau ingineri, amatori sau profesionişti?! când toţi trei au
câştigat bani pe latura tehnologică a artelor lor?
Astăzi, timpul - banul, impune să fii un aprig profesionist, chiar şi cu
un sfert de normă, darămite cu jumătate, în nici un caz cu normă
întregă, căci un astfel de om, cu o normă - o viaţă întreagă nu există
în istorie, mai ales, începând din secolul XX. Oricum, atâta
diversivitate a vieţii în câmpul existenţei, fiinţarea naivului în
demersul plastic, amatorismul ca deliciu, reduc competiţia dintre
amatorism şi profesionism. Istoria artelor în aceste ultime secole ne
aduce - trezeşte în memorie atâtea exemple din care rezultă că numai
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profesionalismul (nu profesionismul) este cel care decide valoric…
Oameni de afaceri devin pictori de geniu, bancheri de renume
devenin istorici; marele Arghezi debutează puţin peste mijlocul
propriei vieţi; meserii multiple pentru Pablo Picasso; matematicienii
filozofi, poeţi şi mari dirijori; sublimul Einstein! Şi încă câţi şi mai
câţi. Da, viaţa şi opera pluridisciplinară a tuturor acestor mari
personalităţi cu implicaţie universală, fac astăzi anacronice noţiunile
amatorism şi profesionism.
(25.01.04)

RAPORTURI COMPLEMENTARE, DOGMĂ ŞI
ANTIDOGMĂ
Omul reprezintă o experienţă cu un caracter dual, omul
profund material şi omul profund spiritual. În intriga dintre
cele două laturi ale existenţei se afirmă mai mult, când latura
materială, când latura sa spirituală.
Eu-l, de sorginte spiritual, conţine o mare necunoscută,
sufletul, o zonă sensibilă neexplorată suficient. Necunoscuta
aceasta, din om, înseamnă reacţia instantanee, frica de
necunoscut astfel încât în microcosmosul propriu distanţa între
trup şi suflet este foarte mare, tot aşa cum în macrocosmos este
enormă distanţa dintre local şi centrul universal, dintre materia
prezentă în spaţiul gravitaţional şi suflul - vertijul galactic.
Microcosmosul este cel mai aproape de noi, dar şi cel mai plin
de surprize, apelând la introspecţie. Sunt trei naturi care
compun lumea obiectivă: cea a universului personal - spiritual,
lumea universului atomic propriu - material, denumite
împreună şi conştiinţă proprie (există şi conştiinţă colectivă), şi
lumea mediului înconjurător, spaţiul ecologic, ultima, fiinţând
ca un cumul de evidenţe - definiţii produse de primele două. În
parte, mediul este o creaţie a a individului şi a colectivităţii
sale.
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Concluzionăm deci că el, omul, este centrul de interes atât în
micro cât şi în macro univers.
Vă daţi seama câte centre de interes există instantaneu în
univers?...pe planeta noastră de convieţuire?
Aşa se explică existenţa atâtor societăţi, atâtor etape, trepte de
dezvoltare, evoluţii subtile şi stări politice, o permanentă şi
necesară racordare a eului la lumea înconjurătoare.
Un lucru mi se pare esenţial, începem şi noi, cei din acest
spaţiu, să vorbim despre supremaţia omului în societatea creată
şi întreţinută de el, omul sentimental şi omul material, aşa cum
recent au făcut-o unii politicieni, propunând legi interactive
între omul civil şi statul public autoritar – o lege propusă
recent de Adrian Severin (66)... Funcţionarul public va fi tras
automat la răspundere, judiciar, chiar penal, dacă nu dă curs
legal cererii cetăţeanului - om strivit de propriul mediu,
construit subiectiv sau obiectiv de el ori de colectivitatea sa, de
multe ori acesta fiind obligat să semene cu un vierme.
Scopul acestor legi de noutate absolută şi care redă
cetăţeanului demnitate, plus reconsiderarea poziţiei sale în
univers, ar fi eliminarea acestei comparaţii nesimţite, cu un
“vierme”...omidă.
Statul ar trebui să dispară, cum Marx (67) ar fi spus, oricum, el
ar trebui condus în prioritate umană de om în interesul lui.
Paradoxal, în ce priveşte compararea a două entităţi de natură
diferită, dar merită să le comparăm, omul are spirit de două ori
mai mult, decât cantitate de fizic.
Această stare rezultă şi din faptul că, din cele trei părţi ale unei
zi, el trăieşte aievea două, iar una doarme. În stare de veghe
omul este viu, spiritual, în stare de somn este natură
materială... Să ne mirăm atunci, că el şi-a încredinţat partea
necontrolată, sufletul, câmpul de existenţă pentru spiritual,
controlului divin, admiţând dogma?
Divinitatea este creaţie raţională, umple golul format de
existenţa necunoaşterii, este dublura omului înzestrată - poate
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chiar de acesta - cu megaputere, este personalizarea eului în
formă sacră, în timp, constituându-se ca fiinţă unică, cumulând
tot ce este pozitiv, fiinţă a spiritualului. Este Dumnezeul real
într-un spaţiu fără dimensiuni finite. Este cel exprimat prin
cuvânt, personificându-se în viu în natura enormă a spiritului.
Dacă acest real nu ar fi prins rădăcini în mediul sufletului, în
cele "n" dimensiuni ale spaţiului şi nespaţiului (starea
emoţională), atunci, cu siguranţă s-ar fi dezintegrat în infinit.
De aici totul capătă sens şi începe marea istorie a lumii
creştine, tot mai reală şi plină de înţelesuri, de adevăr
(adevărul, experienţă asumată).
Tot ce vine ca forţă din necunoscut este forţă asumată în
divinitate. Aceasta este o dogmă.
Vorbim despre dogmă mai ales în cazul supremei fiinţări, de
7000 de ani, negociind realitatea materializată în spirit
suprem. Această fiinţare, prea plin de conţinut eteric, ne-a
întremat (!), ne-a dat forţa speranţei, forţa adevărului despre
moarte, forţa proprie, forţa de a suporta dezastrul, forţa iubirii
de semen, forţa iubirii de sine, forţa de tată, forţa de mamă, de
frate...
Omul nu s-a făcut din lut, parte din el se aseamănă cu lutul;
cealaltă
parte fiind de natură dumnezeiască, natură a
sufletului, având ca prunc spiritul şi, deci, trăindu-şi viitorul
prin pruncul său; pruncul visează şi asta îi dă viaţă - creştere,
chiar dacă se duce către moarte.
Astăzi, în această realitate, vorbim tot mai mult despre
antidogmă, virusând conştiinţa noastră.
Biserica înscrie în fiinţa sa (fiinţă făptuitoare şi plină de
credinţă) termenul tainei ca semn al unei doveditoare
sacralităţi.
Dorind să fie în context cu noua realitate tehnologică, care
pune un preţ real, necunoscut până acum, pe mediul
înconjurător, pe spirit şi arte, mai precis pe ecologia (în acelaşi
timp) exteriorului şi interiorului omenesc biserica se aliniază
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tot mai mult pe axa timpului în sens pozitiv creşterii şi trăirii
energetice. Instituţie primară, instituţie creştină, sprijinită pe
ştiinţa nouă a tehnologiei definită ca un cumul de experienţe în
contact cu experienţe noi, biserica, credem, se află într-o
acţiune evidentă de eliminare a dogmei şi de instaurare a tainei
(mirabil bob, de potenţial maxim).
Încă din timpul lui Moise, primul vămuitor între divinitate şi
om, Dumnezeu i-a împărţit pe oameni în sacerdoţi şi laici. Încă
de atunci laicul crede în adevăratul Dumnezeu, dar şi în iluzia
despre Acesta.
Există în această dualitate ceva adevăr; El, pe pământ, în faţa
nimănui nu s-a întrupat vreodată. Această deziluzie este
prezentă permanent în cartea sfântă, din care cauză în prima
parte, în Vechiul Testament, apare răzbunarea, caracteristica de
"dinte pentru dinte", apare pedeapsa divină, apare că tot ce este
bine şi rău, de la El vine... Divinitatea este sinonimă cu forţa
care nu poate fi stăpânită de om.
Un lucru este însă cert şi ţine de o încăpăţânată, dar profitabilă
voinţă, privind viaţa, sănătatea trupului şi-a spiritului; este
dorinţa de a avea un reper, un centru de autoritate, de referinţă
în spaţiul nelimitat de conştiinţă, de cunoaştere; este vorba de o
voinţă asumată, care nu s-a deformat, nu s-a negat şi devalizat
timpul miilor de ani.
Această voinţă, disciplină a spiritului, nu contravine faptei mişcării dătătoare de energie, muncii, grijei pentru mediul
înconjurător, libertăţii, luptei pentru putere,
cercetării
tehnologice şi ştiinţifice, plăcerilor… Din contră, ea se
constituie într-o forţă pozitivă care împuterniceşte spiritul spre
creaţie, spre construcţie (o numim negativă pe cea care te
stimulează spre introspecţie inactivă).
Este vital pentru suflet ca el să fie stăpânit de fapta pozitivă,
care produce energia utilă, ştiindu-se că fără ea nu se poate
trăi. Habotnicia se exclude de la sine, căci ea elimină însăşi
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conştiinţa de om centrat universal, diminuează iubirea de
oameni, iubirea în general.
Credinţa fără habotnicie este un lucru minunat şi ea deschide
calea faptei înspre fiinţarea omului adevărat.
(20. 04. 04)
PARTENERIATE ŞI PROIECTE
NOI ASPECTE ALE LIMBAJULUI DE LEMN
Sistemul socialist-comunist instalat în Europa de est, instalat în
Asia şi în America Centrală, abundă în situaţii de genul
exprimării în pieţe mari, în săli enorme, în tomuri groase,
şedinţe lungi, în exces de teorie - cât de cât corectă-n scris, dar
lipsită de realism. Precum o religie, teoria noului sistem se
baza pe câteva porunci, degrabă devenite lozinci, restul,
constituindu-se ca umplutură, dese repetiţii, cuvinte multe
obositoare pentru mulţime, dar nu şi pentru dezvoltatrea
multilaterală teoretică şi practică a viitorului de aur, pentru
crearea omului de tip nou.
Trăim în prezent un timp al justificărilor, al explicaţiilor lungi,
din nou nu avem substanţă, iarăşi; suntem în faţa adunărilor
savante, colective, de data aceasta nu numai în capitale
răsăritene, dar şi în capitale ale dezvoltării ultra pragmatice
(aşa cum dintotdeauna au fost capitalele aparţinând Ţărilor de
Jos), unde din ce în ce mai mult se gândeşte, se visează, la
idealul comun(itar), nu socialist!?...
Atenţie la uniformitate, la idealul „nivelării” garnisit cu bucle
de îngeri şi cotloane de draci! Fiind un ţel cu multe meandre
(socialism-comunismul), un ţel aproape creştin, este uşor de
pus în teorie şi greu de aplicat în practică.
Este nevoie de un nou limbaj în faţa adunărilor ample, o
experienţă nouă; una a puţinelor cuvinte fără a uita-o pe cea,
care a existat în Europa de răsărit, pentru ca astăzi să poată fi
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ocolită. Nici George Bush - senior nu credea, atunci, la
început, că vorbăria comunistă este complet depăşită, din care
cauză a susţinut din plin politica gorbaciovistă, precum şi pe
cea a progresiştilor comunişti unguri. Dintr-o atare situaţie cel
mai mult a avut de suferit România, căci ea a gândit ca Bush,
dar în fapte a procedat invers, negând realităţile productive ale
României socialiste, drept pentru care a beneficiat de cea mai
lungă agonie a drumului dinspre sistemul totalitar, înspre cel
democrat, dinspre comunism, înspre acest...socialism!...
Vechea Europă, cea din plin fost capitalistă şi acum democrată,
când se doreşte unită şi lărgită, are nevoie de modalităţi noi de
considerare şi evaluare a sistemului capitalist, în ultima vreme,
atât de vecin cu sistemul socialist; pericolul este mare, căci, cu
puţină “periere” leninistă, acest sistem poate sări din nou în
barca utopicului comunism... Înalt comunism!
Astfel, cuvinte precum parteneriate, proiecte (mai ales
proiecte), democraţie, leptopuri etc dau impresia că sunt alese
anume pentru a instaura un climat de impresionism politic,
bazat pe gargariseală şi camuflare de adevăruri evidente, sunt
parcă turnate pentru argăseala unei obiectivităţii care se vrea a
fi emanaţia unei democraţii din ce în ce mai mult subliniată în
interes cetăţenesc (în timp ce cetăţeanul se simte din ce în ce
mai minimalizat, ca să nu zic mai rău).
Parteneriat între putere (ban public) şi firmă privată (chiar
cetăţean în faptă profitabilă), relaţie în care prima cumpără de
la cea de a doua, creându-i profit? Mai mult, prin acest gen de
parteneriat, puterea, ridicând subiectiv şi fals în ochii
târgoveţului ştacheta calităţii partenerului?...Se cheamă această
relaţie, parteneriat?
Localizăm o astfel de asociere, pe cea declarată anul trecut
între Primărie şi organizatorul unei tabere particulare (?) de
pictură, în care instituţia edilului şef a „cumpărat-investit” în
interes comunitar tablourile produse acolo în câteva zile (!) la
preţuri stabilite de critici participanţi şi ei la tabără!? Tabără
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dedicată artei decadente, executată în 6 zile, cu program
turistic şi spectacole de muzică de taraf? Se cheamă acesta
parteneriat? Mecenat? Investiţie, subvenţie de stat?
Se cheamă „proiect european” programul de la muzeul satului
care a costat 450 000 euro şi s-a soldat cu trei obiecte artefacte
dintre care două stau şi astăzi martore a ceea ce vrea să
însemne arta arhitecturală decadentă şi lipsa de experienţă...?
*
Un alt gen de parteneriat, unul, în perspectivă cu plusvaloare,
dar şi în an electoral, s-a întâmplat la Casa Albă vâlceană, unde
o firmă particulară de media, împreună cu Consiliul Judeţean,
în fosta sală de “congrese” judeţene, au semnat împreună
pentru înfiinţarea unui cinematograf de artă...
De această dată parteneriatul mi se pare corect aplicat,
cointeresant, într-un viitor, posibil să existe şi profit de ambele
părţi, cel puţin aşa cred eu că s-a constituituit, căci altfel ar fi
fost o gafă monumentală ca puterea să greşească a doua oară şi
să nu ştie ce este acela un parteneriat.
Am adus în discuţie această a doua asociere, mai mult, fiindcă
ea are un punct comun cu prima (tabăra), anume, în credinţa
mea, incorectitudinea cotării valorii artistice: odată, valoarea
tablourilor nelicitată în primul "parteneriat", şi cota minimă de
valoare artistică a filmului lui Lucian Pintilie, film de neartă,
dar cu surle şi trâmbiţe invers declarat, cel intitulat "Niki
Ardelean, colonel în rezervă", prezentat cu ocazia înfiinţării
acestui parteneriat.
Am avut strania senzaţie că acest regizor timp de patruzeci de
ani a rămas înţepenit în aceaşi stare de frustrare, aceea care l-a
dominat atunci când a făcut filmul "Duminică la ora şase" şi
cea de acum, când l-a creat pe Niki Ardelean. Două momente
istorice diferite, aceeaşi manieră, alienată, în creionarea
profilului uman. Plus tehnica cinematografică, în aceeaşi
argumentaţie, neschimbată o jumătate de secol. Plus lipsa de
pudoare în a fixa cadrul în constanta de degradare a existenţei
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umane răstignite în acelaşi mereu (pe parcursul unui film),
closet social.
De asemenea aş mai aminti că în cinematografia contemporană
de mult s-a depăşit faza de prim plan, persistând timp
îndelungat pe o picătură de apă sau sânge. Impresionism,
simbolism, orice artistic ar fi să însemne, însă nu cu răbdarea
întinsă spre infinit a unui spectator ajuns în pragul exasperării.
Destul cu imagini aşa zise artistice, care ne arestează, nouă,
privitorilor, timpul... La această proiecţie i-am văzut pe cei
cabotini intelectuali, extaziaţi, după rularea filmului, precum
şi pe cei (care erau mulţi) şi care ar fi vrut să părăsească sala
înainte de final pentru că, oricum, descoperiseră ce avea să se
întâmple până la final; descoperiseră gesturi regizorale
teleghidate, cosmetizate, dinainte aranjate. Cei mai mulţi nu
au dorit să se exprime fiind vorba de Lucian Pintilie... Cel care
a luat premii prin Franţa.
Fără a face neapărat o aluzie la regizorul care ne povestea cum
s-a bucurat, când la o proiecţie de-a sa, „un geam a fost spart”,
fără a ne spune dacă din îmbulzeală sau nervi, doresc să
menţionez că nu o dată sau într-o singură perioadă premiile la
români, în exterior, s-au dat pentru încurajare, pentru
revoluţionara stare de tranziţie, pentru şobolanii dispăruţi la ei,
dar prezenţi în ghenele de gunoi ale Bucureştiului... S-au dat
premii pentru ...prima carte scrisă de membrul unui trib afican
considerat ca făcând parte din comuna primitivă sau, că nu
odată, s-a premiat invenţia unui revoluţionar.
*
Iată un alt parteneriat, probabil de justificat banii alocaţi pe
adresa sa, în care parte a fost Universitatea Constantin
Brâncoveanu şi de cealaltă parte se afla Filarmonica vâlceană.
Aflăm din programul de sală de la concertul din stagiunea
curentă, derulat luni, săptămâna trecută, sub titlul generos,
promiţător, "Musiche per Immagini" că în următoarele ore, va
avea loc un concert cu proiecţie de imagini, dirijat de Mihail
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Ştefănescu pe o muzică scrisă de Gabriele Denaro şi
Giampiero Piccolo, care vor fi şi solişti la pian.
S-au descurcat cât de cât orchestra simfonică împreună cu
tânărul ei dirijor, sincer, la partitura muzicală, mai mult decât
au făcut, neputând face... Dar, anacronicele imagini care au
urmat, care probabil ar fi trebuit să susţină muzica sau invers,
nu au avut nici culoarea şi nici amplitudinea care s-ar fi cerut;
măcar o dinamică grafică, măcar ceva "pinii din Roma" sau
legături cu Ottorino Respighi mai ales că în fundalul scenei
trona un imens ecran. Meschine imagini s-au derulat, sărace şi
strâmbe, în totală disonanţă cu prezentarea făcută la adresa
creatorului de imagini înscris în programul concertului, de
altfel şi el, tributar unui limbaj de lemn... "În cadrul
Universităţii a fost înfiinţat anul trecut Centrul de Informare şi
Documentare pentru studenţi în parteneriat cu Primăria
Râmnicului în cadrul Strategiei de Dezhvoltare Durabilă.
Proiectul a fost finanţat parţial de guvernul canadian şi de
Universitate, urmărind să ofere studenţilor posibilitatea de a se
informa printr-o documentare ştiinţifică de ultimă oră prin
mijloace moderne..." Nu mai exemplific restul textului, că se
umflă problema şi deranjează prea tare. ...Pentru ce ne dau
străinii banii! Cred că domnul rector Alexandru Puiu ar fi
trebuit să înfiinţeze mai bine o fundaţie având scopul
instruirii, înainte de a accede într-o facultate, a studenţilor, ...
în domeniul educaţiei, al culturii generale, al bunului simţ, căci
ei au demonstrat, luni seară, că nici măcar nu ştiu să meargă, să
se îmbrace, să circule în timpul programului într-o sală de
concert. Nu ar strica domnule rector, săptămânal, să trimiteţi
tinerii şi dascălii dumneavoastră să asiste la concertul
Filarmonicii! Este o unică ocazie de a le mări substanţial
nivelul intelectual. După o asemenea pregătire, în mod sigur, ei
vor putea crea şi un „Proiect de Imagini” în concordanţă cu
programatismul, în speţă peisagismul, instalat în ultimele două
secole şi mai bine, în muzica cultă universală. (aprilie, 2004)
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COCOŞUL GALIC VERSUS COCOŞUL ROMÂNESC
I
Călătorind săptămâna trecută prin Franţa, o călătorie în interes
privat, am ajuns, după o escală de câteva ore, la Paris, pe
coasta oceanului Atlantic în dreptul golfului Biscaia, la Anglet,
o regiune turistică, un cartier intermediar între Biarritz, staţiune
de coastă şi celebrul oraş Bayonne...
În cinci-şase ore poţi străbate pe jos, o nebunie pentru
cetăţeanul francez, simandicos (jumătate, de naţionalitate
bască), distanţa de la aeroportul din Anglet prin centrul vechi
al Bayonnului până la plaja minusculă de lângă Cazinoul din
Biarritz. Asta, numai dacă nu te abaţi prin cartiere laterale,
dacă nu intri prin magazine şi catedrale...
Am nimerit o vreme urâtă, cu ploaie şi vânt, caracteristică în
cea mai mare parte a anului, iulie şi august fiind singurele luni
de sezon estival propriu zis. Am aflat acest lucru de pe afişele
din hotel, care anunţau alte preţuri pentru lunile respective...
Dar chiar şi acum, la începutul lunii mai, erau câţiva copii şi
femei pe plajă atunci când o rază de soare se strecura printre
nori, alţi foarte puţini oameni, pe dig, cu fular şi paltoane,
uitându-se la ei... Mai erau câţiva în costume speciale, negre
combinezoane, care pe scânduri ovale zburau pe creste de
valuri.
Am plecat în Franţa însoţindu-l pe româno canadianul Emil
Manzur (nepotul meu, inginer, cetăţean româno-canadian, fiul
lui Petru Manzur şi al Tamarei Manzur, cetăţeni de tradiţie ai
Bucureştiului între 1950 şi 1977, lucrători la Televiziunea
Română şi Opera Română din Timişoara, directori) în chiar
ziua integrării exacte şi complete în Uniunea Europeană ale
celor zece ţări foste comuniste, adică 1 Mai, pe stil vechi, ziua
celor ce muncesc, pe stil nou ziua celor ce nu muncesc, fiindcă
nu am văzut pe unde am trecut pe cineva să muncească sau
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probabil că nu muncesc la vedere, munca fiind un secret
profesional, în limbaj mai nou, secret social. Nu mă refer la
taxatori, piloţi şi stewardese. ...Dar lipsa de taxiuri, pietoni,
poliţişti, cabinete medicale, primării, spitale, jandarmi,
magazine deschise, cumpărători în magazine, lipsa publicului
din birouri bancare, lipsa de oameni pe trotoare, aproape că nea înnebunit; indiferent de oră, indiferent de zi: weekend,
sărbătoare... zi de înmormântare.
Curios lucru, ne-am zis; nu vedem femeie, copil şi bărbat
împreună pe trotoare, nu vedem femeie şi bărbat, aproape nu
vedem copii, nu vedem şcoală...
Sunt trotoare şi străzi la fel asfaltate, nu vedem pământ săpat,
nu sunt flori, nu vezi nici un fel de poamă, vezi numai iarbă,
bruiană, vezi uneori gazon.
Degeaba sunt treceri de pietoni, degeaba sunt semafoare
pietonale, căci acestea stau aprinse numai pe roşu, parcă ne
aşteaptă pe noi, pe Emil şi pe mine, să apăsăm pe buton şi să
trecem strada! Atenţie, edili, la semafoarele cu buton! Nu uitaţi
să le puneţi acolo unde nu trebuie, şi nu uitaţi să scrieţi sub ele
aşa cum au scris ei: "pussez ici". Un singur "sclipici" am văzut,
galben, cu săgeată la dreapta, bunînţeles fără triunghi de
cedează trecerea. Atenţie poliţişti, atenţie...! Taximetristul vira
la dreapta şi peste semafor şi fără semn intermitent cu săgeată,
cu multă grijă, în unele ţări această regulă, fiind inclusă în lege.
Nu am văzut semne de oprire interzisă, X-ul mare pe discul
albastru, care pe noi, la Vâlcea, ne scoate din sărite; nu am
văzut parcări deosebite. Nu am văzut interzis să opreşti lângă
ştiu eu, instituţii importante, să opreşti oriunde! Atenţie la noua
lege, a noastră, care este o calamitate! O lege a nesimţului din
care dispare însemnul de viaţă, însemnul de libertate... Nu am
văzut camioane, TIR-uri; nu poţi să traversezi decât pe la
trecerea pietonală, altfel maşinile accelerează şi te calcă în
stradă. Ele depăşesc cu mult, exagerat de mult, numărul de
oameni...
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Nu am văzut păsări pe cer, păsări în curte, nu am văzut dude şi
nuci, nici un pom fructifer, nici un om în curte sau după
perdea, nici un câine. Am văzut multe cabinete veterinare,
câţiva pichinezi, trăgând o babă sau un moşneag. Ce mai, a
fost prima zi şi ploua.
Am luat avionul din Budapesta, şi am observat, că pentru
români sau cetăţeni străini, este mai uşor să folosească
serviciile ungureşti din ţara vecină... Apropo, până la
Budapesta am circulat cu o maşină, pe străzi ca ale noastre, dar
nu am văzut nici o vilă nouă, magnifică, construită la sfârşit de
secol, cu piscină sau palmieri "împăiaţi". Este drept, nu am
văzut nici coteţe suspendate, jerpelite, cu balcoane putrezite şi
chiloţi la uscat. Dar am văzut oameni ca şi la noi, frumoşi, pe
stradă, în curte, femei şi fete bune de iubit, am văzut soare şi
ciocolată.
Ca prin ceaţă (atunci nu existam) am zărit cohortele, maşina de
război germană, îndreptându-se spre zările însorite, cred eu,
încă de atunci Apusul, întunecându-se tot mai mult, având
nevoie de "spaţiu vital", din Răsărit.
Sunt extrem de supărat pe cei care spun că românilor nu le
place să muncească, sunt extrem de supărat pe Jonathan
Scheele, că a spus într-un ziar din săptămânile trecute, că
"Timp de 2000 de ani, românii au învăţat să găsească
modalităţi de a evita să plătească anumite dări (acum le
spunem taxe sau impozite) popoarelor care i-au ocupat... Şi au
reuşit foarte bine. De aceea e de înţeles de ce şi acum ezită săşi achite taxele."...(?) Este clar. Ori suntem handicapaţi şi nu
înţelegem ce vrea să spună, ori, oameni puşi pe şotii, au ajuns
să conducă o Europă-o lume. A mai spus domnia sa ceva; cam
ce spun toţi neo-socialiştii (nu comuniştii); că rămâne uimit de
câte bucăţele de pământ vede el, probabil primăvara, divers
colorate în ţara noastră, aparţinând ţăranilor, lucru total
neeficient pentru agricultura românească...
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Eu din avion, la decolare şi aterizare, am văzut la fel, pe
pământul Franţei, multe parcele diferit colorate. Şi totuşi, ce sar face francezul, vest europeanul, dacă românul, est
europeanul, ar fi şi ar muncii la fel ca el? Dacă ar fi în acelaşi
stadiu tehnologic?
...Dar să continuăm expunerea referitoare la coasta
Atlanticului, neuitând să punctăm, comparativ, cu realităţile
aflate în spaţiul nostru... românesc.

II
Surpriza unei atmosferi reci, atât la propriu cât şi la figurat
(trebuie să mărturisesc) a fost mereu prezentă în această
călătorie în ţara lui Voltaire. Nu ştiu dacă tot anul este aşa sau
numai în acest început de mai, dar ploaia ameninţa în
permanenţă, iar în săptămâna cât am stat la Bayonne, trei zile,
a plouat neîntrerupt, picături parcă uleioase, de apă, rare, care
nu se lipeau de păr, se lipeau de haine, se lipeau de pantofii
eleganţi din „îndepărtata” Europă de est şi care la Râmnic
costau nouă sute mii lei în timp ce aici, pe coasta Atlanticului,
costau cam o sută euro.
Din cauza unei sâmbete şi duminici intercalate la mijlocul
perioadei de deplasare, am fost obligaţi să stăm mai mult în
hotel, construcţie nouă din lanţul hotelier ce poartă numele
„Etap”, hotel ce îndeplineşte cerinţele europene în materie de
confort, cu steag albastru şi cercul de stele în frontispiciu, cu
camere având un pat lat jos şi unul îngust sus, un scaun, o
măsuţă triunghi într-un colţ, deasupra ei fiind suspendat un
televizor la care singurul program mai acatării l-am urmărit
după ora unsprezece noaptea şi care arăta în clar cum să-ţi
fixezi un prezervativ... După prima zi de stat şi de vorbit, în
hotel, cu românul-canadian Emil, el pe scaun şi eu într-o rână
103

în pat, am rămas cu gâtul strâmb. Este drept, 36 euro costul
acestei micro camere europene pe zi, şi şase euro micul dejun,
de persoană... Mic dejun incredibil de fix şi de mic!...De ce s-a
hotărât, oare, să stea oamenii atât de înghesuiţi, când pământul
în lungul şi latul său este atât de mare?
De ce toate aceste constrânsuri în ţara lui Napoleon?
Nu este permis mâncatul în cameră (noi doar am băut whisky
şi suc), dacă doreşti, poţi să comanzi o mâncare în mica
sufragerie de lângă recepţie, acolo unde se serveşte micul
dejun, dar trebuie să fii pregătit pentru asta, căci o mâncare
fără băutură costă 30 de euro, iar eu nu v-o recomand... Un
suc, o bere, o apă, orice, la cutie mică, costă 3 euro. Mai mult,
podeaua şi masa se curăţă cu o pastă aromată (substanţă de
dezinfectat), apoi se lustruieşte cu cârpa... Şi câtă apă există în
ocean!
Clandestin, am strecurat în mica cameră de hotel, ceva
conserve şi salam cumpărate de la o alimentară, care prezenta
pe trotoar, afară, cantităţi enorme de scoici murate (?),
puturoase, şi deloc, chiar deloc, ceva marfă de sezon; ...adică
verdeaţă. Am cumpărat, binenţeles şi o ''bagheta'' de un euro şi
şaptezeci de eurocenţi bucata.
De douăsprezece ori am fost în acea alimentară să cumpărăm
baghetă ori whiski, ori suc, şi tot de atâtea ori nu am văzut pe
cineva, vietate om, să cumpere ceva. ...Să se uite! Vânzătoarea
tânără şi urâtă ne-a aruncat pâinea baghetă împreună cu
celelalte produse ambalate pe tejgheaua ponosită, noi, trebuind
să ni le punem în punga de plastic pe care am cerut-o contra
cost.
Nici azi nu-mi dau bine seama de ce era vânzătoarea mereu
urâtă şi (sau) supărată? Poate o deranja faptul că trebuia să
înregistreze socoteala, pe rând, la trei case de marcat; poate
faptul că noi aveam prea mulţi bani!? Poate faptul că Emil îi
lăsa aproape un euro rest sub formă de bacşij? Sau o supăra
faptul că pe nesfârşitele bonuri de casă era înscris calculul
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odată în euro, apoi în francii dispăruţi de mult, scria cât ai dat,
cât a costat şi cât ai primit înapoi...parcă erau analfabeţi.
Sau poate era o nostalgie a...francilor. Ehei ce viaţă pe ei în
1990!…
În alimentară erau câteva fructe şi după cum arătau, exceptând
o farfurie de banane, toate erau false. Aşa mi se păreau şi nu
cred că eu, cel din ţara unde pe marginea drumurilor cresc liber
nuci şi pruni, şi meri, dar mai ales minunatele dude, pot să mă
înşel!...
Oare cine o fi luat decizia să se taie nucii care încadrau şoseaua
dintre Sibiu şi Sebeş? De ce pentru schimbarea unui articol din
Constituţie a trebuit să mă întrebe pe mine (referendum articol pentru care se zice că şi-au dat unii sângele la revoluţie)
iar pentru tăierea nucilor nu m-a întrebat nimeni?
Apropo, un kilogram de nuci cu coajă - la alimentara dintre
Biarritz şi Bayonne - costa cinci euro.
Una baghetă, două conserve de peşte, whisky de treisprezece
euro, o sticlă de ceva ca Fanta, patru roşii, o apă...45 de
''euroi''. Ehei, ehei, ce viaţă pe ei, ce ţară a fost cândva Franţa!
*
După câteva tentative nereuşite de trecut strada, cu ajutorul
butonului mare cât un pumn, repet, sub care scria ''poussez ici'',
pe la semafor, într-un centru de oraş pustiu ca după o molimă
am ajuns în faţa unei Primării (Hotel de ville); pustie, fără
maşini parcate în faţă, nici în parcări subterane, nici în parcări
suprapuse, fără portar sau trupe antitero, pe lângă a cărei uşă
principală în geamul căreia m-am zgâit destul ca să-mi ajungă,
am trecut şi am ajuns în spatele clădirii unde, deasupra unei
intrări obişnuite scria cu litere de-o şchioapă ''police''. Primăria
şi Poliţia aparţineau oraşului Biarritz.
Nici un poliţai. A intrat Emil, eu am intrat în barul de peste
drum să îl aştept.
O fereastră larg deschisă cu uşă aşişderea dând într-un
balconaş de fier forjat trona deasupra intrării în Poliţie. Era
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biroul comisarului şef. Acolo a intrat Emil. Eu din barul de
peste drum îl vedeam, gesticulând pe agitatul funcţionar
francez, care nici una nici două, la cinci minute ieşea în
balconaş şi arunca până pe trotuarul din faţa barului chiştocul
său de ţigară. Era nervos, se scuza pentru faptul că Emil îl
căutase de trei ori, în trei zile, conform înţelegerii telefonice,
iar el nu fusese prezent.
Trei ore am stat în bar până s-a terminat audienţa. Am plătit un
euro şi cincizeci de cenţi, paharul de bere...În cele trei ore un
singur om a intrat, era curat îmbrăcat, dar după pantofii
murdari de var mi-am dat seama că trebuie să fie zugrav. A
băut ceva de cincizeci de eurocenţi, a vorbit o oră cu barmanul
în vârstă de cincizeci de ani şi a plecat. În trei ore, doi euro sau consumat!
Iniţial crezusem că omul cu pantofi murdari de var vine de la
expoziţia de artă plastică găzduită într-o galerie de alături, în
vitrina căreia trona un poster mărime naturală cu o Claudia
pictoriţă, foarte şic şi blondă, expoziţie ce purta denumirea "alb
şi negru - gri" şi avea în conţinut bidinele cu var închegat,
dispuse pe jos, căldări goale murdare (?) de var, cârpe de şters
pe jos pline cu var plantate din loc în loc...Şi posterul Claudiei
era compus în tonuri de alb şi gri...
Nu, omul venea de la hotelul din apropiere, care avea holul de
la parter în zugrăveli.
În rest, colosale clădiri, palate, bănci, librării, toate pe metru
pătrat concentrate. Stânci răzleţe pe plajă. Cazinoul. Catedrala
Sfânta Eugenia formidabil de veche cu vitralii superbe, ziduri
şi cupole gotice foarte bine conservate, influenţe bizantine.
Suntem lângă Spania maură aproape (în timp) de marea
schismă a despărţirii dintre biserici. Suntem aici, la oceanul
Atlantic, lângă Spania, sărim un pic şi ajungem în Portugalia,
suntem în anii “înscrişi” pe excepţionale ziduri, ani în număr
de o mie.
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O perioadă de trei secole acest mal de ocean a fost stăpânit de
englezi, dominaţie dură britanică de matrozi uriaşi, de bărboşi
cu ochii plini de ceaţă ce ne privesc şi acum cu dispreţ dinspre
ocean...
În secolul XIV, francezii s-au pus stăpâni din nou pe aceste
pământuri.
Îngrozitor şi dur priveşte înspre ţărm oceanul. Lăcomia lui şi
negura, gigantica-i substanţă opune stâncă între el şi om.
Opune muget şi freamăt.
Aceste locuri par anume create pentru a-i strivi pe oameni,
anume pentru aducerea lor la ţărm şi a-i oferi ofrandă
necuprinsului şi de loc neştiutului adânc de ape.
III
Zilele acestea am avut ocazia unui drum la Iaşi, capitala
fostului Principat al Moldovei, drum făcut cu maşina personală
şi care a durat cam zece ore. Spre seară am poposit la hotelul
Moldova, cel de lângă superbul Palat al Culturii din Iaşi, de
lângă celebra casă a lui Dosoftei, ocazie cu care unul dintre
companionii mei şi-a etalat cultura generală, post decembristă,
întrebându-mă, cu insistenţă, dacă aceea este întradevăr casa
lui...Doroftei Leonard (boxerul)!
Totuşi, colegul meu companion, la inteligenţă, nici nu se
compara cu o tânără fată din Bayonne, vânzătoare la un
magazin de pantofi, care nu ştia să ne explice unde se afla
cartierul Anglet, cel în care se găsea hotelul nostru... Nu se
compara cu nimeni de acolo, unde primăria din localitate a
notat, vizibil, sub semnele de circulaţie „cedează trecerea”
(obişnuitul triunghi de avertizare în circulaţia rutieră), "cedez
le passer"! ... Şi era doar cartierul-comună aşezat între vechiul
Bayonne şi plaja de la nu mai puţin celebrul Biarritz.
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Şi-apoi însoţitorul meu înspre Iaşi era un tip plin de viaţă,
întorcea capul după fetele moldave care treceau pe stradă,
admira sincer statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, ştia, în
plus faţă de alţii, că nu este exagerat raportul dintre statura
calului şi mărimea trupului mic al voevodului...
Din păcate (prin comparaţie) pentru francezii din celebrul
Bayonne, Iaşiul, ca oraş, ne-a primit într-un mod cu totul
surprinzător; pentru mine a fost o revelaţie; o îngemănare de
climă plăcută cu frumoase case, cu pomi mirositori, cu palate,
cu zvelte hoteluri, biserici minunate, dude şi iar tei, din nou
casa lui Dosoftei; luminoase şi plăcute camere de dormit - la
hotel (1200000lei sau 40 euro), mic dejun de neuitat bogat şi
neasemuit la gust, lenjerie curată şi natural miros, pături duble,
dune, baie lată, uşi şi scaune din lemn, apă rece - apă caldă,
soare bun, lună curată, iubiţi pe bancă - de noapte sărutaţi,
superb Copou, superbe magazine cu caise, cu mere, cu prune,
cu banane; alături halbe de bere sub acoperiş, dar şi pe stradă;
...şi mici, şi fripturi, covrigi, ce mai - de toate!
Sunt eu sau nu cam exagerat, dar drumul spre Iaşi este de-o
parte şi alta plantat cu nuci umbroşi, cu imenşi duzi, duzi sunt
şi în oraş, parcă în „ciudă” ne face la toţi că n-au fost tăiaţi;
sunt şi la Cuvioasa Paraschiva, şi la Trei Ierarhi, şi în cimitirul
lui Creangă, sunt lângă cămine de studenţi şi lângă biblioteci,
lângă universităţi.
Mă întorc, dar, la Bayonne; ne aflam în a treia zi de vizită
scurtă, precum scurte sunt şi distanţele dintre cartierele tip
"comună", dar, nedorind să fi părut ca veniţi de pe lună
(singurii, circulând pe jos), am apelat la taxi (un mijloc de
transport pe care nu poţi să-l apelezi decât telefonic), plătind în
medie - 7 euro este pornirea - doisprezece euro pentru câte un
drum! Autobuzul fiind mai rar întâlnit, mai degrabă poţi merge
cu avionul...
Centrul Bayonnului înseamnă oraşul vechi cel construit în
urmă cu multe sute de ani.
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Rămâi perplex de atâta istorie vie, o poţi atinge cu mâna,
centrul, însemnând un labirint de blocuri vechi, construite din
piatră şi cărămidă pe o structură de bârne. Unele sunt renovate,
cu acelaşi tip de material, altele sunt "îngheţate", în vreme,
având venerabila vârstă de 3-400 de ani...
Blocuri cu patru etaje ameţitor de apropiate, aproape lipite pe
flancuri, aproape lipite în capete, alcătuind un labirint de bârne
şi piatră, construite într-o Europă medievală... Blocuri cu patru
etaje, alcătuind o fortăreaţă nu stavilă în faţa unor hoarde
cotropitoare, ci mai degrabă, constituindu-se ca un liman de
fericire pentru cei ce sperau să scape odată de furia imenselor
ape dezlănţuite sau de nefuria lor prea liniştit nemişcate.
În acele vremuri vitregite, cu tehnologii grele, oamenii au
căutat precum puii de găină să se înghesuie unii în alţii...
Să fie oare acest Bayonne un prim exemplu pentru o Uniune a
Europei, o primă lecţie despre ce vrea să însemne o
comunitate?
Să nu fie doar o întâmplare, că în Franţa capitalismului
pretimpuriu s-a născut "utopica" socializare?
Este clar că Europa preindustrială a fost cea mai bună realizare
a istoriei universale... Adică o Europă renăscută.
În precara-mi cultură istorică, impusă forţat în cei 50 de ani de
spirit comunist, forţat, am crezut că blocurile de locuinţe,
aliniate, şi în spaţiu ritmate, sunt apanajul timpurilor
napoleoniene, hitleriste şi staliniste! Aşa am crezut...
După această vizită în Franţa, centrul vechi al Bayonului mă
implică cu raţionamentul în timpul medieval cel al apariţiei
ideii de comunitate, de socialism ştiinţific, de Europă unită.
Din când în când un gând îmi apare ca stăruitor în minte. În
tinereţea mea, adesea, mă întrebam de ce Marx spunea că
socialismul va apărea în cea mai dezvoltată ţară capitalistă sau,
mă rog, cam aşa ceva, când de fapt el a apărut în cea mai
brutală formă de existenţă feudală, în Rusia...
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Ce se întâmplă astăzi în Europa, mă face să îmi reconsider
ideile şi asupra socialismului şi asupra gânditorului Marx.
IV
Suntem în centrul Bayonnului, centrul oraşului vechi aflat la
cinci km de aeropotul din Anglet, lanţul hotelier Etap şi la tot
atâţia km de plaja şi Cazinoul din staţiunea Biarritz...
Vorbeam de populaţia din această regiune celebră a Franţei, ca
despre o fiinţă aflată sub o permanentă presiune a
vicisitudiniilor vremii...
Oamenii de aici, de pe coasta oceanului, au fost atât de
transformaţi, de „placaţi” în faţa uriaşiei întindere de apă, încât
am impresia că l-au văzut veşnic pe Dumnezeu învăluit în nori
de furtună şi grindină, ca într-o hiperbolă - clepsidră măreaţă,
L-au văzut în elipse gotice, în eliptice suprafeţe, în turle drepte,
în înspăimântătoare clopotniţe, în înfricoşătoare turniruri cu
călugări mascaţi.
În mijlocul Bayonului tronează o catedrală având un interior
aproape gotic, o uriaşă catedrală a universului încarcerat.
Nu aparţine acestor oameni; aparţine omului mărunt, mic, pus
la corvoadă, aparţine unui Domn supărat.
În mijlocul Bayonnului vechi înspre care vin străzi şi autostrăzi
dublate pe ambele părţi de altele mai înguste - pentru circulaţia
locului, în acest oraş medieval format în totalitate numai din
cvartaluri cu patru etaje, continue, formând aproape un labirint,
se înalţă o catedrală din blocuri mari de piatră, purtând numele
Sfintei Marii...La Cathedrale Sainte-Marie.
Construcţia ei a început în sec. XII, perioadă în care această
parte a Franţei era ocupată de britanici, după trei sute de ani,
redevenind franceză, însemnul leopardului englez fiind înlocuit
cu însemnul crinului...
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Ultima restaurare s-a petrecut în secolul XIX, când au fost
refăcute şi excepţionalele vitralii, cele care, supuse influenţei
bizantine a Noului Testament încălzesc sufletul şi piatra,
interiorul mult prea înalt, gotic...
Făcând amintire despre vitraliile Sfintei Maria de la Bayonne,
cu gândul la „celebrele” vitralii vâlcene (altele decât cele din
sfintele biserici), încercări pline de cutezanţă industrială, plec
cu gândul la vitraliile de la Catedrala Evanghelică din Sibiu, pe
care le consider, înaintea oricui, artă născută din artă... Sau,
cum ar spune neamţul, artă "prima"!
Ceea ce mi se pare un exemplu demn de urmat, exemplul
francez, este modul în care autoritatea bayonneză a ştiut să
conserve aceste bogăţii inestimabile de arhitectură, de cultură
spirituală, centrul vechi al acestui Bayonne fiind una dintre
cele mai palpabile realităţi, dovezi de incontestat asupra
trecutului medieval al acestei Europe Unite.
Nicicând şi nici unde, atât cât cunoştinţele mele pot cuprinde,
nu am văzut oglindită mai bine în arta construcţiilor citadine,
ideea de "comunitate", ideea de „colectiv”, ideea de perenitate
umană prin prisma extraordinarelor blocuri de locuit...
Acestea sunt păstrate aproape intact, au aceeaşi funcţionalitate
- locuiesc oameni, după părerea mea, semănând cu cei de acum
câteva sute de ani; la parter, toate, au spaţii comerciale, bănci,
case de schimburi, biblioteci, servicii pentru public, spaţii
pentru servicii edilitare...
Reparaţiile, îmbunătăţirile, se fac toate dinspre interior către
exterior; se fac cu plasa de moluz în mână, nu se schimbă uşile
exterioare, nu se schimbă bârnele aparente, cele de structură,
împreună cu scările interioare, se consolidează...
Mă întreb, aşa cum am întrebat de mai multe ori, cum a fost
posibil, ca la noi, în Râmnic, să se dărâme aproape totul...
Să nu fi existat niciodată intenţia, aşa cum istoria civilizaţiilor
ne aduce la cunoştiinţă, de reconstrucţie, de clădire pe ruine şi
temelii vechi?
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Nu vreau să mai amintesc de refacerea Râmnicului vechi pe
păşiunile care evocă imaginea de oraş târgoveţ şi care domină
centrul Râmnicului de astăzi...
Păcat că ani de-a rândul Sibiul a fost părăsit, iar acum, o
conducere mai puţin năroadă se chinuie (ştiu şi eu?), poate se
preface, să-l conserve, să-l refacă, dar au pornit la acest drum
exagerat de târziu (este vorba de reparaţiile prost făcute înainte
de cele efectuate în anii premergători „Sibiu capitală
europeană”)...
V
În penultima parte a călătoriei pe care am efectuat-o în Franţa,
la Bayonne, vă povesteam despre catedrala Sfânta Maria şi
despre centrul vechi, medieval, format numai din blocuri cu
patru etaje, cu străduţe întortocheate precum un labirint, la
parter având, toate, numai magazine, servicii de interes public,
diverse societăţi.
Am fost frapat de lipsa de oameni, de cumpărători mai ales,
standurile erau pline - puternic luminate, însă, jenant pentru
mine şi Emil, să fim în magazin, mereu, numai noi doi...
probabil, aşa s-a nimerit!
O mare diferenţă, cred, între Franţa din 1990 şi cea de acum.
Pentru mine o lecţie despre falsul unei alte lecţii pe care am
primit-o cu un deceniu în urmă despre ce vrea să însemne
eficienţa muncii în capitalism versus eficienţa muncii în
socialism.
Cel puţin în ce priveşte munca din comerţ, propagandiştii de
atunci au lovit exagerat în...”bară”.
Emil venea din Canada şi se minuna de unde este plătită
această mulţime de vânzători (apatici şi chiar obraznici),
curentul electric, chiria, întreţinerea...
Împreună ne-am amintit cum strigau unii, mari democraţi,
descreieraţi, că românii au câştigat bani fără muncă (în 1990),
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că ea - munca nu a avut eficienţă. Ne-am amintit cum au primit
românii ruşinoasele apartamente din ruşinoasele blocuri
aproape fără bani, în timp ce el şi cu mine le cumpărasem cu
împovărătoare rate în câteva zeci de ani...
Tot aşa, precum o lecţie dură şi ruşinoasă, de tristă amintire,
am văzut amândoi cum francezii fug de privatizarea mică
(reclama de privatizare fiind extraordinară), ... cum, la ei, nu se
strigă că France Telecom nu este "încă" privatizat?...
Un lucru este cert. În viitorul imediat omenirea va cunoaşte
multe din adevărurile special ascunse, adevăruri despre
raportul cost şi profit, despre raportul dintre ţări slab şi
puternic dezvoltate, despre colonii... Nu de alta, dar, în viitorul
spre care vrea Europa să devină unită, şi în care trebuie ca
locuitorii ei să fie "fraţi", nu se poate ajunge fără o teorie clară,
fără demistificarea acestor adevăruri.
...Este vai şi amar de viaţa spre care s-a îndreptat Occidentul.
Vai şi amar chiar despre sensul acestei vieţi.
M-am întors de la Bayonne, prin Paris, fericit să ajung mai
degrabă la Budapesta, la Szeghed, la Arad, la Timişoara, la
Cluj, la Sibiu, la Iaşi, chiar şi la Chişnău, nu în ultimul rând la
mine acasă, dornic de a revedea magazinele şi parcurile cu
oameni, chipuri pline (da domnule!) de soare, chipul
româncelor,
unguroaicelor,
rusoaicelor,
polonezelor,
turcoaicelor... Să revăd frumuseţea de picioare şi sâni,
chipurile „împodobite” cu lemn, cu piatră, cu apă de munte,
apă curată, cu flori şi fructe, cu păsări, cu sfinţi pe pereţi şi
nimburi pictaţi, cu poeţi curaţi, cu mine de aur şi alte cele şi
minerii băgaţi în ele, cu cai liberi pe câmp, cu turme de oi, de
capre şi vaci, cu raţe, găini şi cocoşi. Da, cocoşi buni de
sămânţă, buni de carne, buni de luptă. Cocoşi care încă mai
dăruiesc zilnic fără bani, oricui, un "bună-dimineaţa, din
rărunchi strigat...
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*
Lăsând de o parte crizele prin care trece întrega omenire, noi,
cei din România, trebuie să ne blestemăm pentru prostia pe
care am trăit-o şi acceptat-o, pe care - culmea am dezvoltat-o;
aceea de a face politică în ograda de acasă. De a cădea în plasa
raportului supraunitar dintre cantitate şi calitate. De a construi
mult şi prost. De a ne bate joc unii faţă de alţii, chiar de noi
înşine. De a spune toată ziua bancuri fără acoperire, de a juca
toată ziua table...
Mergând peste tot, oriunde, nu am văzut atâta mizerie în
construcţii cum văd la tot pasul în jurul meu.
Îmi dau seama că aici, la Rm. Vâlcea, dând la o parte
aşezămintele spirituale, cele două licee, câteva vechi case, nu
mai rămânem cu nimic din fala arhitecturală cu care,
obligatoriu, un oraş vechi trebuie să se mândrească. Se vede
treaba că cei care au condus destinele acestui orăşel mai mult
au făcut politică, mai mult au vândut decât au cumpărat. Cei
mai mulţi, din altă parte, în general inculţi, au tot trâmbiţat
ideea că Râmnicu Vâlcea este un oraş fenomenal, cel mai
frumos... Ce mai (lacrimi de crocodil), au confundat pădurea
cu arhitectura, gunoiul stârnit de măturători, depus în casă şi pe
maşini cu o estetică rustică despre mediu – aşa cum vedem în
filme, în preria americană, nori de praf în urma maşinilor şi
cailor, dar nici un strop de praf pe hainele starurilor...
Au îmbolnăvit oraşul, frumos de la natură şi religios, cu aceste
cocioabe cu patru etaje, cu balcoane coteţe, cu pereţi strâmbi şi
murdari, mostre de necalitate, aproape imposibil de reparat.
Toate ar fi cum ar mai fi, dar trotoarele şi blocurile populare
din Râmnicul nostru, fac ca el să nu fie frumos decât noaptea!
Şi acest lucru datorită excesului de bogăţie, în watti, aruncat pe
pereţi. Vai, vai, ce ţară săracă...
Ce simţiţi când vedeţi aceste blocuri "postproletcultiste" în
avântul de astăzi al postmodernismului edilitar?
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Fiindcă tot suntem la capitolul edilitar: de ce unul dintre cele
mai frumoase trasee din oraşul nostru, cei drept, extrem de
scurt, cel dintre Primărie şi hotelul Alutus, de câteva zile
încoace aduce a kitsch? De ce a trebuit să apară aceste culori
de cacao pe cea mai frumoasă clădire a oraşului şi (cu totul
nepotrivit) pe terasa din apropiere; pe pereţii sălii de sport a
„Şcolii cu Ceas”...
Cred că edilii oraşului cunosc faptul că o coloană înscrisă în
cele cinci ordine de arhitectură (cum sunt cele două din
frontispiciul Primăriei) nu se zugrăvesc în culori diferite,
coloană şi capitel...
Era mai frumos albul imaculat de mai înainte, precum şi
steagul alb cu stemă de specific regional.
Să nu uit! Cred că edilii vor continua şi vor cere depunerea
unei vopsele de calitate în ton cu vârsta micuţilor „patroni”,
peste grundul imens de pe sala de sport „Take Ionescu”...
(iunie-iulie, 2004)

JEEPURI, ULTIMA DACIE BERLINĂ ŞI LINII
COMUNISTE PE ŞOSELELE ROMÂNIEI
Suntem în plină vară, vacanţă, teatre şi filarmonici închise;
instituţiile publice de spectacole fiind asimilate unităţilor de
învăţământ, respectă, fireşte, aceleaşi reguli de funcţionare ca
şi acestea.
La fel, se pare, este şi în Occident; el, modelul nostru teoretic
raţional, dar încă iraţional, practic.
În plin sezon turistic, când căldura înebuneşte creierul iar
ploaia torentă pune la încercare fiabilitatea ştergătoarelor de
parbrize, o celebră familie posesoare de jeep şi nu mai puţin
altă celebră familie, de această dată posesoare de Dacia Nova
(şi care circula umil pe dreapta regulamentară) s-au întâlnit pe
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una din şoselele înşelătoare ale României postrevoluţionare şi
s-au rupt! De ce oare? Un accident de neimaginat! Jeepul a
intrat pe contrasens şi a şters de pe faţa pământului, celebra, în
cuminţenie, Dacia Nova.
În multe dintre emisiunile de ştiri din aceste zile, din preajma
tragicului accident, s-a vorbit de un aşa zis efect "al jeepului"
(siguranţa cefelor groase sau femeilor menegere), simbol al
siguranţei (?), al reacţiei rapide, al comodităţii, al puterii (!) ca
simbol al stăpânitului de şosele...
Ce simbol urât reprezintă un jeep atunci când el nu respectă
regula bunului simţ, regula de circulaţie. Când rulează pe şosea
doar ca emblemă pentru înalta clasă... Dacă înainte vreme
ţăranul înfometat punea foc la conace, astăzi, am putea asista la
atacul acestuia împotriva jeepurilor, căci din întâmplare, cei
mai mulţi ţărani boieri de oraş au uitat că sunt ţărani de la ţară.
Mă întrebam ceva mai sus, de ce simbol al siguranţei?..Este
moral să provoci moartea, chiar fără să vrei, concomitent cu
siguranţa că nu păţeşti nimic? Dacă maşina cu care s-a ciocnit
jeepul ar fi fost un TIR sau un alt jeep cu mai mulţi dolari în
bările de protecţie sau cu mai multă obrăznicie la volan?
Ce să-i învăţăm mai mult pe copii? Obrăznicia, sau umilinţa!
Să fie credincioşi sau atei? Să respecte legea? Şi dacă unii o
respectă iar cei mai mulţi, care “câştigă” bani, nu (!)?
De ce pentru oameni plătiţi ca să reprezinte puterea sunt plătiţi
alţii (avocaţii) pentru ca ei să nu respecte regulile de circulaţie?
Să nu oprească la semafoar? Să meargă cu girofare mobile
doar atunci când vor muşchii lor şi odraslele lor? Să înţelegem
atunci că legile sunt făcute doar pentru cei care ştiu să citească;
decât pentru cei care nu trebuie să se grăbească...
Milă, durere am pentru familia dispărută, murită din
întâmplare bizară; la fel am sentiment şi pentru înaltul
magistrat! Ce va fi de azi înainte în sufletul unui copil ca Ana
Maria...
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Păcat de poezia, mireasă neutră, păcat de miliardele şi jeepurile
oglindite în chipul prefăcut al marilor politicieni. Păcat că au
nevoie de jeepuri grele pentru autoapărare, pentru a dovedi că
sunt stăpâni reali!
Personal, le-aş interzice să meargă cu jeepuri, să se grăbească;
le-aş interzice să meargă cu gărzi ale poliţiei; cu girofaruri, cu
numere speciale.
*
Rulez de obicei cu viteză scăzută pe şoseaua mutilată, strâmbă
şi cu însemne multe ca pentru handicapaţi... În spatele meu, la
un metru, cu faruri aprinse, neisprăviţi ai volanului, ai vieţii, cu
maşini de lux furate mă obligă să grăbesc, să trag pe dreapta,
să treacă ei. La rândul meu mai întâlnesc câte un bou, câte o
căpiţă cu fân, câte o rablă de “rabă” toxică, vreau s-o depăşescam şi vizibilitate, dar două linii continue, uneori cu interstiţiu
între ele (atenţie, pe o şosea europeană cu o singură bandă pe
sens) nu îmi permit acest lucru. Aşa spune legea, bat-o vina...
Puzderie de reglementări, linii continue aiurea, viteze impuse,
oscilante între limite terorizante, 40 km/h la deal şi 40 km. la
vale...
Pe şoselele României se aplică un principiu de mult depăşit,
nevalabil vreodată, acela de a limita cât mai mult libertăţile
coonducătorului auto, de a înmulţii restricţiile, de a abuza de
ele, creând astfel avantaj, doar celui poliţienesc, de control.
Administraţia drumurilor din România ar trebui să ştie, că în
toată lumea, controlul sută la sută s-a perimat şi că mult mai
sfânt, mai eficace, este autocontrolul. Mă refer doar la un
principiu...
Pentru mine un lucru este clar, legile create de noi sunt
stufoase, legile se încurcă în legi, sunt făcute pentru a fi
încălcate, iar cei care le scriu se situează deasupra lor!
În România trebuie instaurată legea bunului simţ, lege prin
care funcţionarul public, indiferent de gradul său, trebuie să
existe, să se mişte în societate la fel ca orice cetăţean fără
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privilegii speciale, fără bătăuşi în jur, fără semafoare speciale,
fără poliţii adiacente, fără motoare cu cai la puterea a patra.
Românului îi place să fie şef. Să fie şef în instituţia statului sau
dacă nu are ce pierde să fie şef la mafioţi. În locul şefului, însă,
ar trebui instaurată munca, iar şefia muncii trebuie predată
întregii societăţi, aşa cum spune democraţia, interes să fie
numai pentru om, şi nu pentru hoţi.
Să vedeţi, dacă singurul interes al şefului va fi munca, plătită
corect şi din visterie proprie, câţi şefi se vor mai înghesui să fie
la şefia instituţiei statului, câţi se vor mai înghesui să-şi
părăsească firmele şi munca proprie, pentru a candida la o
poziţie în vârful imunitar al sistemului bugetar...
*
Ultima Dacie Berlină a ieşit de pe linia de fabricaţie de la
uzinele din Piteşti. Cinste ei, ruşine nouă, că patruzeci de ani
nu i-am schimbat mai nimic, că ea s-a păstrat ca un simbol
pentru ţara noastră, forţat, fără muncă de întreţinere şi
reparaţie, bună la început şi ruinată înspre sfârşit... Da, la fel
s-a întâmplat şi cu această ţară pe care am preluat-o în 1944!.
*
Multe din cele spuse mai sus se regăsesc şi în politica străzii
din regiunea Vâlcea.
Cred că oraşul nu are un sistem coerent, un sistem de
semnalizare al restricţiilor de circulaţie corect stabilit. Mă refer
în primul rând la logica opririlor şi staţionărilor nepermise, la
existenţa lor în conformitate cu noul Cod Rutier.
Cred că strada este şi pentru mersul auto, dar şi pentru a
staţiona pe ea. Se pot face multe demonstraţii că actualele
reguli de staţionare şi oprire aplicate în Râmnicu Vâlcea duc de
multe ori la interpretări ilare din care păgubit iasă simplul
cetăţean-conducător auto.
Iarăşi, virajul la dreapta, îl generalizăm sau nu. Îl scoatem din
intersecţiile aglomerate, scurte? Îl punem cu precădere pe
sensul străzii aflată în rampă?
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Despre liniile duble, cu interstiţiu pictat, de formă, între ele,
înscrise pe drumul european (şi-aşa îngust) dintre Râmnic şi
Seaca-Călimăneşti, ce să mai vorbim... Drum cu bandă unică
de deplasare pe sens şi care cred că este un caz unic în lume, să
aibe trotoare de refugiu pe axul său, împreună cu indicatoare
de ocolire (ca la Gura Văii)... Semne fără sens, care, din
contră, se poate demonstra, fac mai mult rău.
Parcă în ciudă, ca în comunism, numai linie continuă, dreaptă,
pe drum cu vizibilitate destulă, dar cu limitare de viteză fără
motiv. Şi toate mereu;... şi sâmbăta, şi duminica, de parcă
consiliul local din zonă ar fi avut “rău” de drum... Să nu fi
auzit ei că în lume restricţiile se pun după trafic, respectând şi
om, şi maşină, şi bou?
(august, 2004)

POSADA, EMBLEMĂ SIMBOL PENTRU O ROMÂNIE
ROTUNDĂ
Aparent istoria este o noţiune simplă, fără formă, o noţiune
abstractă precum un număr sau o mulţime matematică; este
cuprinsă de alte noţinui, majore, şi doar în timpuri rare
subliniate de poeţi ea poate arăta ca versuri albe înscrise pe
pereţi, invitându-te pe tine cel ahtiat de prezent să te-adânceşti
în timpul din urmă, să te avânţi în viitor şi să descoperi că
timpul are dimensiune şi nu este lipsit de rost.
Istoria, ca să-şi îndeplinească menirea, trebuie să fie curată ca
lacrima, pentru a nu răscoli orgoliile din domeniile majore,
materiale şi subiective, acelea care găzduiesc noţiunile simple
şi abstracte, esenţiale şi multe (ştiinţa, cultura, arta).
Bunăoară ce rost ar avea să privim cu patima circumstanţei de
timp şi de loc faptele care s-au petrecut în urmă cu sute şi mii
de ani, să nu le prezentăm aşa cum ni s-au arătat că sunt reale,
119

aşa cum s-au întâmplat, mai ales când de ele nu ne este
ruşine...
Între 9 şi 12 noiembrie 1330, la Posada, localitate situată în
nordul judeţului Vâlcea, în ţara Loviştei, armatele lui Carol
Robert de Anjou au fost decimate de oştile lui Basarab I,
domnitorul primului stat românesc de cea mai mare întindere,
Valahia, păstrând neatinse integritatea câştigată greu şi religia
ortodox creştină.
La începutul mileniului 2, eră a timpului după Cristos, seminţia
valahă s-a opus pătrunderii spirituale dinspre vest către est,
pentru ca mai apoi, tot ea, să se opună pătrunderii dinspre est
către vest a seminţiilor anti creştine, jucându-şi astfel rolul
ingrat de a fi poartă şi vamă, familie în sine, ctitorie, chiar de
nisip, mereu dărâmată şi reconstruită, mereu între aceleaşi lumi
cu credinţe diferite.
Acest rol explică tot ce se întâmplă acum la noi, explică
trecutul, prezentul şi chiar viitorul...
Este formidabilă această păstrare a genei milenare dacică şi
romană în această patrie nedespărţită nicicând situată între
Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră, în câmpuri cu case mici
construite din nisip, cum spuneam, căci pietrele muntelui nu au
avut timp să ajungă la vale...
Corolar cu cele afirmate mai sus, personal, nu pot înţelege cum
povestea istorică se poate creea pe genunchi, astfel că într-un
elegant şi nou Atlas istoric, editat în 1998, într-o hartă păstrând
geometria vremii, Valahia să se cheme Ţara Românească, în
timp ce toate celelalte hărţi şi regiuni să poarte denumirile
vremii...
Luptele de la Posada, aşa cum sunt ele descrise în Cronica
pictată de la Viena, au avut loc într-o ţară stăpânită de Basarab
I, care se întindea până în nordul Mării Negre, până la ţinutul
stăpânit de Hoarda tătară, până la delta Nistrului peste Ucraina
şi Moldova basarabeană de astăzi.
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Interesant, oraşe olteneşti din România contemporană s-au
înfrăţit, poate nu din întâmplare, cu oraşe din zona sudului
basarabean (Basarabia istorică).
Cred că anul bătăliilor de la Posada, localitate aşezată către
poarta de scurgere spre Regatul Ungar, constituie anul primei
mari independenţe a unui stat de origine română şi el trebuie
comemorat şi manifestat de toată lumea civilizată a bătrânului
continent, dată fiind valoarea de patrimoniu.
Basarab I şi luptele de la Posada trebuie să se constitue într-o
dovadă grăitoare a unui deosebit interes pentru prima uniune
de state europene, reală şi medievală, în care fiinţa şi această
Valahie europeană - vecină cu lumea păgână; ... pentru acel
timp când graniţele erau numai pentru bir şi pentru armate;
...pentru timpul când cavalerii, regii şi mentorii spirituali se
luptau pentru putere; ... interes pentru modelul de atunci, care,
la altă scară, este modelul Uniunii Europene de astăzi, sinteză a
medievalismului european... Acum se ştie ce înseamnă
neglijarea regiunilor de graniţă, ce a însemnat marea schismă,
care este rolul culturilor regionale.
Uniunea Europeană ştie înainte de toate ce rol joacă
personalitatea unei naţiuni într-o democraţie. Ori, această
personalitate există prin cultură (arte) proprie, prin limbă
vorbită, există prin demersul istoric înstatuat prin documente şi
fapte.
(noiembrie, 2004)
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2007 SAU 2008, UN ALT CONTEXT EUROPEAN?
Evenimentele care se petrec astăzi în Europa: provocarile
Franţei şi Olandei, politica internă şi externă a României de a
intra pe “centura” Uniunii Statelor Europene - rămânând să dea
ultimele ture, mai de încălzire, mai de antrenament şi
acomodare, de eliminare a unor structuri învechite, a minciunei
şi perfidiei populismului, toate acestea ne impun o reflecţie, o
rememorare a trecutului scurt, care poate să dea explicaţii,
indicii, la ce se va întâmpla mai târziu...
*
România şi Bulgaria, dar în primul rând ţara noastră, pe care
nu cu mult timp în urmă, datorită unor scamatorii din interior
şi exterior, li se pune la îndoială conţinutul profund al unor
aluri de ţări şi state central europene (eram tentaţi a le
considera două lacrimi pe obrazul Europei) vor pune
bomboana pe “prăjitura” unei UE uşor rătăcită, învinsă,
modificând înspre bine, şi faţa mai devreme „acceptatelor”
surori (Ungaria, Polonia…), România şi Bulgaria, dacă nu
chiar şi împreună cu Republica Moldova.
Aceste ţări, ale noastre, s-au trezit cu mult înaintea altor state,
dar forţe oculte din ambele părţi ale zidului de separaţie
european au trebuit să le strice aerul interior şi de suprafaţă, să
le carbonizeze arderea, să le întărească scrumul şi aşa destul de
bine întărit în perioada totalitaristă. Aceste forţe au ascuns
mersul real, mecanismul economiilor ţărilor vest europene, al
culturilor lor, le-au învăluit în foiţă de aur, pe noi în carton de
minciună, le-au camuflat în bancuri, au mers mai mult pe
folclor decât pe istorie.
*
Pentru prima dată Europa s-a speriat, şi-a dat ei însăşi de
gândit, în 1978, când pe tronul de la Vatican a urcat Karol
Wojtyla, un papă polonez. Apoi, în 1980, când Lech Walesa,
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liderul mişcării “Solidaritatea”, cu navaliştii săi a pus bazele
mişcării greviste, anulând conceptul că în ţările comuniste nu
ar fi posibilă mişcarea muncitorimii protestatare.
S-a mai supărat, atunci când Ceauşescu s-a retras din lumea
jocului ascuns, al finanţelor, şi s-a hotărât să plătească datoria
externă a României. S-a bucurat în anii ’85, când Gorbaciov a
iniţiat a sa perestroikă; a jubilat în 1990 la căderea Zidului
Berlinului, pentru ca mai apoi să sufere până în ziua de azi, din
motivele care au rezultat, probabil, din prea buna aplicare în
practică a unui socialism...utopic bazat pe dragoste faţă de
sistemul colonial, pe dispreţ faţă de ecologie şi agricultură sau,
care au rezultat din prea buna exploatare a marilor ferme
agricole, proprii (!), care niciodată nu le-au putut da de
mâncare bună şi suficientă...
Dar ce făcea România în anii ’80, ca şi Bulgaria, prin prisma
unor experienţe proprii…
Odată, cu nişte delegaţi polonezi, doi ingineri, în 1981 sau
1982, în timp ce coboram de la motelul Capela, din Râmnic, în
faţa sediului puternic iluminat al PCR, lângă hotel Alutus, la
orele 23, unul şi-a arătat degetul mare printre celelalte, făţiş,
înspre clădirea partidului. Era un „solidarnosci”. Camaradul
său a sărit la mine să-mi spună că el nu făcea parte din
mişcarea lui Walesa. Amândoi recunoşteau însă că România
era un vis pozitiv faţă de ţara lor, lucru pe care aveam să-l
constat şi eu în lunga colaborare pe care Hervilul (fabrica unde
lucram) a avut-o cu uzine poloneze până în anii ’90. Desigur,
se refereau la o Românie pe care o cunoşteau “până” la acel
moment (1981 sau 1982).
*
Delegaţii de specialişti sovietici, de ..chinezi, cu deja antene în
economia de piaţă îndreptate înspre întreg arealul terestru
indiferent de religie şi dominaţie, umblau din poartă în poartă,
dar mai ales la noi, la Hervil, informându-se gratuit (fără
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protecţie şi pază) asupra economicului, politicului şi mediului
ambiental. Doreau să ştie tot despre noi!
Având în sarcină o anume parte a producţiei de export şi
conducând un atelier de proiectare cu foarte multe activităţi
conexe, dar şi de producţia aferentă maşinilor cu comandă
numerică (Texas Instruments) din fabrica noastră, am răspuns,
fiind în contact direct cu specialiştii străini de la întreţinere, de
cele mai multe ori de protocolul aplicat acestor delegaţii, de
problematica tehnică şi contrctuală, de plimbatul şi petrecerea
lor în timpul liber. ...O perioadă, am fost (fără salariu şi loc în
organigramă) chiar şi şef de protocol…Observam, cum
încercau străinii să stoarcă orice informaţie în legătură cu
organizarea întreprinderii, a societăţii româneşti în genere. Se
interesau de structura şi numărul de personal, de activitatea
ideologică, de pregătirea forţei de muncă...etc. În mod clar şi
vizibil îi interesa un anume model, unul care, am tras concluzia
personal, credeau ei, că va propulsa societatea românească în
lumea bună, dominată de tehnologic şi intelectual. Nu ni s-au
impus niciodată restricţii asupra oferirii de informaţii, făcând
excepţie, desigur, cele care ţineau de secretul strict de serviciu
(desene si mărci), cel tehnologic şi economic (care erau chiar
secrete: exemplu documentaţia germană, sovietică, poloneză;
fabricaţia în secret de aparatură de comandă şi reglare servovalve…)
Simţeam că admirau punctul către care se îndrepta economia
românească, legislaţia ei, mai puţin prezentul plin încă de
realităţi nevralgice (calitatea, estetica, arta lucrului practic şi
bine făcut, sacrificiul momentului în folosul viitorului,
...„graba” noastră, iraţională).
Veniseră şi americanii, şi canadienii, şi germanii, şi cehii, şi
polonezii...Nu cred că veniseră să pregătească Revoluţia!
Americanii şi canadienii s-au arătat mai circumspecţi, mai
puţin est germanii, care exportau puternic şi verificaseră că
tehnologia vâlceană poate face faţă cererilor...occidentale).
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De ce dau exemplele din România şi o alătur şi pe Bulgaria?
La rândul nostru, am beneficiat de informaţii suplimentare, tot
în acei ani, din Bulgaria, unde pe lânga valoroasa producţie de
cauciuc şi elemente de etanşare, de la Kazanlâc - licenţe
italieneşti şi germane - ni s-a mai prezentat (în afara
contractului, iată, exista o solidaritate reală a estului) producţia
de echipamente periferice de tehnică de calcul precum şi cea,
ultraspecială, de servovalve... Bulgaria începuse deja treacerea
spre o economie de piaţă, mai directă, în 1985-1988, putând
consuma produse de calitate, ecologice (ex. brânza de oaie-pe
tarabe, în pieţe ad-hoc, se vindea învelită în celofan); existau,
la orice colţ de stradă, puncte de schimb valutar.
Faptul că celelalte ţări, foste comuniste, au intrat mai repede în
UE rezultă şi din faptul că ele, cu mai puţin totalitarism
asumat în proprie conştiinţă, în trecut, au respectat ideile lui
Gorbaciov chiar şi după căderea surprinzătoare a acestuia, cel
pe care istoria mistică l-a numit “omul cu pată în frunte”...Nu
puţin lucru a însemnat pentru politicienii lui Ceauşescu, în
1986, când pe bulevardul Magheru, în Bucureşti, la agenţia de
zbor Aeroflot, o fotografie gigantică îl înfăţişa pe Gorbaciov
cu capul plecat, primind binecuvântarea patriarhului de la
Moscova...
România a întârziat aderarea, căci după înlocuirea lui
Gorbaciov, nu a respectat ideile acestuia de transformare a
societăţii pe fondul realităţilor tehnologice proprii, cu deja
alură americană, şi pentru că nu a avut o perestroikă a sa. A
favorizat corupţia, a negat tehnologia, a lăsat “legea” înţepenită
în contextul totalitar şi a „vopsit-o” în sensul unei prea
evidente democraţii. A consumat prea puţin şi a vândut prea
mult prin credite asigurate de…credite externe; cu marfa chiar
vândută; până şi “cuiele” ruginite a însemnat prea mult în
potenţialul de garantare ale creditării din perioada 1990-2000.
Obişnuinţa acestei societăţi de a fi condusă, jumătate de secol,
de un “tătucă”, a dus la reliefarea unor aspecte, atavice
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realităţi, care au supărat forul mondializării. Dintre acestea am
putea încerca să dăm câteva exemple: naţionalismul,
patriotismul exacerbat asumat, falsul angajament faţă de
partenerul de discuţie, falsul liberalism, înclinaţia pentru o
politică de stat, ura faţă de libera concurenţă, faţă de inovaţie,
faţă de cultură, înclinaţia pentru demagogia “stângistă”... Am
renunţat la experienţă şi practică, în favoarea promovării
tinerilor (fără motivaţie reală) în actul de conducere.
Anul 2004, pentru români, este un an însemnat prin
redeclanşarea revoluţiei economice, politice şi spirituale
pornită oarecum greşit, de-a stânga piciorului, în 1990-1991.
Problemele pe care le ridică realitatea românească, cu o ştiinţă
tehnologică puternică, căpătată în domeniul agricol şi
industrial, dar sugrumată (nu până la moarte) de chiar cea
aflată în zbatere (din stânga - cum ne uităm din România spre
Germania - zidului separator, unde, începând încă din anii ’80
au fost propăvăduite la superlativ doar valorile lor, având şi
aliaţi naivi din interiorul economiei noastre), trezesc la realitate
Occidentul, care simte că România, împreună cu Basarabia şi
Bulgaria, poate deveni “Canaanul” lumii moderne de astăzi.
Tehnologia nu a zăpăcit încă inima şi sufletul unui popor cu
gene variate, cu o cultură bolnavă, dar care poate repede să fie
revitalizată, având şi un spaţiu propice dezvoltării, propice
„închirierii”şi pentru alţii. Se aude din ce în ce mai tare că
ştiinţa tehnologică trebuie revigorată şi îndemnată să meargă
mână în mână cu o cultură, a secolului 21, ecologică şi
spiritualizată. Noile coordonate, europene, cele de peste câţiva
ani, vor scoate la iveală beneficiul unor politici prin care, din
nou - ca şi acum 40 de ani, nemţii să treacă prin Râmnic şi să
golească magazinele de mărfuri, dar şi cu români care să
meargă la ei, să treacă de ei, şi să se lupte cu Oceanul...
După cum arătam, prin prisma exemplelor, sovieticii şi
chinezii simţiseră sămânţa de valoare a potenţialului românesc
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încă din 1986. Cred că i-a ajutat, în această simţire, chiar şi
papa Paul Ioan al II-lea (care ne lăuda excesiv de mult).
Cu mici corecţii, economice şi politice, cu eliminarea
“pericolului românesc” auzit în interior şi în afară, în aceeaşi
situaţie cu noi se află şi Basarabia, ţară cu un uluitor potenţial,
maxim, în domeniul agricol şi ecologic.
România are 50% dintre locuitori, care pot să-şi dea singuri de
mâncare şi care îi pot hrăni lejer şi bine, şi pe cei care
formează restul de 50 procente. Românii nu trebuie să-şi
desfinţeze proprietatea şi producţia individuală. Trebuie să
aştepte ca viaţa, din nevoi ecologice - proprii, să le desfinţeze...
aceste atuuri ale micii producţii... Asta nu înseamnă că în
marea câmpie, în mijlocul munţilor nedezţeleniţi, nu poate
funcţiona marea fermă agricolă. Ar fi bine dacă am putea
păstra mica înterprindere, micro interprinderea, atât la oraş cât
şi la sat.
Să întărim puterea de stat, legea, care să salveze terenurile
extravilane şi vilane de la pieire, atât în ce priveşte alunecarile
de teren cât şi inundaţiile, din proprie vină...Din popor ştim dar
că apa trebuie “să se scură” şi nu să stea...
Adevărata UE cunoaşte că România a făcut mai multe tipuri de
avioane, din care două la performanţă mondială. Că a fabricat
şi fabrică elicoptere, nave maritime, locomotive şi tractoare.
Dar şi noi nu trebuie să uităm acest lucru, să căutăm a ne defini
o nouă “cultură”, care întradevăr să le cuprindă pe toate cele
ce evidenţiază imaginea unui popor.
Păcat că România, ca şi UE, nu se autosesizează, nu se
conştientizează, în a-i arăta pe cei vinovaţi de ce s-a întâplat
rău în lumea comună din 1944 şi până astăzi.
UE va trebui să înveţe de la România şi Bulgaria, de la
Basarabia, ce a greşit ea, ce au greşit alţii, în legătură cu
izolarea proprie, ce are de cîştigat din energia conservată în
cele două lumi stăpâne simultan atât la Dunăre cât şi la Marea
Neagră.
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Noua coordonată, cea din 2007-2008, va ţine cont, fără
obligaţia de a fi repetată, că România, singură, a putut hrăni o
parte din Europa, că Basarabia la rândul ei a hrănit Uniunea
Sovietică...Tot ea, coordonata, va stabili formula de definire şi
acces în spaţiul vital aflat în estul şi sud estul Europei.
(iulie, 2005)

ARTA INDEPENDENTĂ, PROFESIONISM ŞI
AMATORISM
Din nou în atenţia opiniei publice problema artiştilor
independenţi, cei neînregimentaţi în formaţiuni de lucru,
uniuni sau case de creaţie dependente de stat, şi care
substanţiază rândurile unui grup, mult mai restrâns decât în
alte timpuri, format din artiştii amatori.
Iată avem artă dependentă, cu sau fără salariaţi, nu contează
resursa, dar cu acces la creditul garantat, artă pe care cei ce
decid în cultură o numesc profesionistă, mai direct, artă
generată de membrii unei uniuni de creaţie; … şi artă
independentă, amatoare, aşa cum o numesc (oricum fără să o
bage prea mult în seamă) aceiaşi, care decid în respectivul
sistem de cultură, public (deşi doar această artă, independentăamatoare, ar trebui să fie apanajul muncii lor!).
Trebuie să mai spunem că arta profesionistă, aşa cum a fost ea
definită, beneficiază de importante facilităţi în organizarea de
expoziţii, finanţări bugetare, speciale, comparativ cu ţările
având economie de piaţă reală, aceste avantaje fiind aproape de
invidiat…
Profesionismul, se mai defineşte, la noi, ca fiind purtătorul
unei diplome emisă de o instituţie aparţinând învăţământului
superior de stat, mai nou, şi privat.
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Amatorismul, exceptând accepţiunea bucolică - naivismul, şi
acestea neluate în seamă decât de un oarece comitet de cultură
judeţean, a dispărut ca orientare de masă, din el nerămânând
decât artele de mahala şi kitsch.
Şi totuşi există arta independentă, cea care se produce datorită
unui profesionalism asumat personal, cu şcoală acasă şi la
maestru, dintotdeauna, adaptată la economia de piaţă.
Mai nou, aceasta, respinge mecanismul perfid, preferenţialist,
mercantilist, unionist şi intrigant, în care luptă să existe arta
subvenţionată, arta provenită din “facultatea” strictă, fără
materie superioară la capitolul “de predare”…din care cauză ea
are nevoie de “traducători” autorizaţi (criticii).
Uniunea care administrează arta dependentă, profesionistă, din
spirit de neconcurenţialitate, arogantă şi cu o perfidă
impoliteţe, respinge arta independentă.
Toate acestea nu ar trebui să însemne ceva important…Dar,
atât timp cât bugetul public este susţinătorul principal, şi banii
merg doar într-o singură direcţie, cea a artei dependente,
obediente, înseamnă că arealul artistic comunitar este lipsit de
manifestarea plină de surprize a talentelor ascunse în arta
independentă, înseamnă că se produce o mare nedreptate, iar
destinaţia banilor nu este întotdeauna cea mai justificată. De
ce să plătească societatea, clasa săracă, o artă numai pentru
unii şi numai de către unii criptată?
Consecinţa acestui sistem, cea mai gravă, cel al unei arte
publice care nu cuprinde toate componentele din areal, este că
nu se conservă valorile reale sau se conservă doar în parte, se
conservă în mod sigur non valori, se conservă un “manierism”
veşnic împrumutat, nu întotdeauna recomandat generaţiilor
care urmează. Se conservă prostia, spoită cu valoare…
Lipsa de concurenţă, de licitaţie şi părere publică, reală, duce
la umbrirea ocultă, apare disfuncţia, apare corupţia,
denaturarea, nepotismul, valoarea eronată,
prostia, ura,
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răzbunarea (care în occident poartă denumirea de “gâlceavă
între artişti”) etc.
*
Epoca totalitaristă, cea postbelică, cu trimiteri până astăzi,
punea la baza societăţii principiul unităţii de idei în economie,
în filozofie, în întreg sistemul cultural.
Drept urmare artele plastice, căci despre ele tratăm în esenţă,
s-au aliniat acestui principiu, al “turmei” şi, după modelul
celorlalte sisteme din economie s-au grupat în uniunea de
creaţie…Cea mai nouă şi inutilă (fiindcă s-a vrut mai mult
decât un sindicat) a fost;…ea guvernează şi astăzi; “oferă”
artiştilor profesionalism, ceva linişte pentru a doua zi, oferă
valoare (!); subvenţionează manifestarea publică “la intern” şi
“în afară”; a oferit spaţiul de travaliu şi boemă artistică (!); ţine
în mână importul şi exportul, producţia de artă… A călcat în
picioare arta liberă, a introdus amatorismul în cultură, a
implantat la nivel naţional o iconografie proprie: manierismul,
îndelung şi greu studiat în Institutul de artă, modernismul şi nu
modernitatea.
Dacă eşti membru, devi artist (!). Dacă termini şcoala
superioară de învăţământ, domeniul plastic, devi artist şi
profesionist. Dacă da, da…lucrarea produsă are valoare mai
mare! Incredibil, nici la comunişti nu era aşa!...
Viitorul ne va arăta dacă pentru o meserie din cadrul acestor
arte este necesar studiul în cadrul învăţământului superior, de
specialitate, care, se ştie, până nu demult nu avea decât rolul
obţinerii unei repartiţii de servici…În 1970, la Institutul N.
Grigorescu (68), la admitere, nu se cerea nici o materie
teoretică, de liceu…Până în 1944, ca în toată lumea, în
România, nu exista decât o Academie liberă de artă.
În mod sigur, pentru a practica o meserie la nivel artistic, este
necesară existenţa, în propria practică, a mai multor şcoli şi
experienţe, o viaţă bogată, talent, şi minte luminată…De fapt,
ca în orice creaţie “controlată” (ecologic).
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*
Dar care este diferenţa dintre amator şi profesionist?
În economia liberă, de valori, este anacronic să mai vorbim de
amatorism şi profesionism, căci realitatea de astăzi îţi impune
să faci numai ceea ce trebuie, ce este bine, ce este util şi
oportun, cu măestrie, situaţie care nu poate fi atinsă decât
prin... profesionalism. Aceasta este o posibilă definiţie. Cu alte
cuvinte lucrul bine făcut este o definiţie şi pentru
profesionism! În caz contrar, avem de a face cu amatorismul...
*
După 1989, societatea se rupe în două. Se formează părţi din
care una revendică trecutul, cel dintre 44 şi 89 (administraţia şi
regia de stat), şi cealaltă, liberă în acţiune, care nu-i place să
bată din palme, să cânte la unison, care crede în seriozitatea
profesiei, meseriei ca sursă de existenţă.
În timp ce marele conglomerat economic se destramă în
căutarea noilor căi spre eficienţă, uniunea de creaţie se dilată,
apar filialele, urmare a stării de “imponderabilitate”- imitare a
puterii trecutului - specifică perioadei postrevoluţionare.
Atunci se dezvoltă germenii unei imitaţii generalizate, sub altă
îmbrăcăminte, a stărilor considerate înainte ca fiind
valoroase…Imediat proştii, cu doi trei oameni în subordine sau
fără nici unul şi-au zis directori …generali!
S-a revenit, din dorinţa de a fi profesionist (!), la o stare
specifică cândva doar sportului, aceea în care unii (artişti) au
învăţat de la cine nu trebuie, cum este să fii “fotbalist” în real
şi în acte “strungar”(69)…
Fără acea stare de imponderabilitate, de necunoaştere,
“aeriană”, postrevoluţionară, valabilă şi înainte de 1989, dar
raportată la alt timp (cel din 1945), bătrânii mohicani cu ştate
vechi în arta republicană, nu ar fi permis răsărirea atâtor
ciuperci (filialele uniunii) ca după o ploaie teribilă…
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*
Europa unită vrea să se extindă şi cu fonduri financiare, în rate,
îşi cumpără noii veniţi, îi plăteşte pentru a-i cunoaşte, pentru a
avea o nouă piaţă. Solicită, cum este şi normal, ambasadori ai
culturii din viitoarele regiuni proprii (personalitatea, valoarea
unui om se defineşte cel mai bine prin cultura pe care o are
sau, cum ar spune cetăţeanul sovietic – îndoctrinat – dorind să
critice pe cineva - prin cultura pe care nu o are, folosind
sintagma: “niet culturâ”!).
Cine sunt promovaţii (căci promovare se cheamă în România
să te expui în Franţa, în Cehia, la Bruxeles)? Normal - artiştii
profesionişti (o perioadă, străinii chiar impuneau ca expozantul
să aparţină Uniunii), căci alţii, credeau ei, nu-s!... cei deunăzi
amatori şi zugravi sau designişti şi plesniţi cu diplome
postrevoluţionare, care şi-au aranjat săli ale lor, beneficiază de
prezenţa Puterii ca garant al valorii, de critica gratuită –
favorabilă - la ţuică.
Aşa au apărut expoziţii, palmarese impresionante, cabotinice,
cu participări de grup sau personale, plătite ori sponzorizate
dintr-un mizerabil şi mincinos buget... Mereu în aceeaşi
secţiune a culturii, al artelor plastice de uniune...
De-ar şti lumea, cea cu adevărat bună, câţi artişti şi artă
adevărată, reală şi specifică se topeşte în „camera obscură”, în
spaţiul lipsit de consemn imoral, cel material şi concurenţial,
spaţiul dintre maidan şi palat!...
Cum poate să funcţioneze în economia de piaţă, o activitate
creativă, mai nou şi productivă, fără respectarea morală a legii
concurenţei? De ce să piardă această economie?
*
În presa naţională, din ce în ce mai mult se vorbeşte, ca o
consecinţă reală la reintroducerea artei în economia de piaţă,
de necesitatea reconsiderării artei independente, de înfiinţarea
Fondului Cultural Naţional (70), de distribuirea lui
transparentă şi echidistantă, de subvenţia transparentă şi
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nemurdărită de aplaudaci personali, absolvenţi ai facultăţilor
de istorice arte.
Până acum s-a încercat orice, numai ce trebuia nu. Principiul
valorii a fost lăsat deoparte, fiindcă, parcă în ciudă, au lipsit
judecătorii civili culturali, publici.
Artiştii trebuie să se manifeste liber, individual sau în asociaţii,
produsele lor să circule în domeniul public la fel ca oricare
produs şi nu întrunul al elitelor, fals calificate, caz existent în
afara sistemului de piaţă...
Atunci când ne referim la investiţia publică, în artă, nu cred că
se poate vorbi de sponzorizare din banul public, ea trebuie
efectuată în toate etapele specifice, în manieră concurenţială şi
nu prestabilită.
Încă îmi sună în urechi cuvintele unui critic de reclamă, la o
dorită sărbătoare ciclică, locală, zisă şi particulară, când,
acesta, îi spunea primarului şi unui public inconştient, referitor
la o achiziţie de artă... „nici nu ştiţi în ce valoare viitoare aţi
investit astăzi”(71).
Da, s-a investit (!) în artă de împrumut, nu neapărat de cea mai
bună calitate, parte dependentă de profesionalism, parte,
valoric falsă, pentru că la nivelul local de cultură, cel al
ştafului conducător, arta independentă nu a pătruns încă, nu se
cunosc artişti precum Constantin şi Rodica Iliescu, Emil
Ştefănescu, Constantin Cerăceanu(72), şi încă mulţi alţii care
trăiesc printre noi.
(Acest material este destinat instituţiilor publice de cultură,
locale şi judeţene, artiştilor independenţi....)
(august, 2005)
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CIVILIZAŢIA OCEANULUI
De multe ori mi-am pus întrebarea pe care cred că şi-au pus-o
mulţi: ce anume diferenţiază lumea de aici, mai de la sud sau
de la est, faţă de cea din vestul Europei, din America, din Asia
japoneză?
De ce tehnologia lor este mai bună ca a noastră, maşinile mai
performante şi mai arătoase, arhitectura şi artele la fel, de ce ei
ne dictează cu voia şi fără voia noastră?...Deşi, pe drept
cuvânt, se spune că şcoala de aici este mai bună decât cea de
acolo, cea din lumea lor…Cultura ne este mai vastă!
Clar este că am ştiut a face foarte multe lucruri bune; clar ne
este că am făcut foarte mult rău; clar ne este că individual
putem fi la fel sau, uneori, chiar superiori; la judecata colectivă
însă, culmea, după 50 ani de colectivism, fiind inferiori. Nu
odată am demonstrat că singuri, în sine, nu ne vindem
Dumnezeul propriu, altfel, faţă de alţii, putând fi (faţă de El),
chiar batjocoritori (înjurăturile)…
Nu este uşor să trăieşti când valuri cât casa, uneori regulat, vin
peste tine cu viteze ale vântului concurându-le pe cele
cosmice; când însuşi nivelul mării se află, progresează,
deasupra pământului pe care îţi cultivi hrana şi frumosul, îţi
creşti copilul; când cutremure sunt din oră în oră, vin singure
sau vin însoţite de năpraznice ape.
De la cei care s-au născut şi au trăit în condiţiile de mai sus am
învăţat să trăim (noi românii), începând cam de la jumătatea
secolului XIX; de la ei am copiat moda, starea de modernism;
după, şi prin ei am încercat să recuperăm ceea ce am pierdut în
cel de-al doilea război mondial, prin ei am ieşit în lume, în
perioada ‘60- ’75.
Civilizaţia oceanului, căci aşa am botezat eu lumea în care au
trăit şi trăiesc cei din vestul Europei, s-a bazat, la modul de
evidenţiere a sa, pe o organizare de tip militarist, de supunere
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şi respectare excesivă arătate superiorului, pe spiritul de haită
împrumutat de la lupi, pe “mirosul” pentru obiecte însuşitefără miros, pe însuşiri primare asemănătoare, de multe ori,
celor specifice animalelor de pradă.
De aici şi rigoarea proceselor tehnologice aproape “tip”,
specializarea pe rol şi post, neamestecul în treburile vecinului,
permanent însă, datorită spaimei faţă de nedoritele surprize, cu
ochii pe el.
Civilizaţia oceanului a consfinţit inegalitatea oamenilor, a
recunoscut supremaţia lui Dumnezeu şi a inventat cultul
democraţiei…
Acum, după secolul XX, observăm şi greşeli comise în cadrul
acestor civilizaţii ale stihiilor naturii, pe unele le-am amintit
deja mai sus, celelalte, manifestate tangenţial arealului rezultat
prin însumarea tehnologiilor exacerbate, cele care au scos
sufletul din om şi i-au neglijat, acestuia, partea spirituală.
Acum discutăm despre ecologia sistemelor productive,
ecologia spiritului, a gândului, a faptei etice şi morale…
Dacă în urmă cu un an nu mergeam, cu treabă, la Bayonne, în
Franţa, în vest, pe coasta oceanului Atlantic şi nu vedeam
blocurile medievale din bătrânul oraş, blocuri cu patru etaje,
construite cu o deosebită ştiinţă a materialului, atunci aş fi
rămas blocat în neştiinţă, căci din totdeauna am crezut că ele,
blocurile în general, ca nişte cutii de chibrituri, sunt de sorginte
comunistă…Aşezăminte prin intermediul cărora se poate ţine
lumea la un loc, se poate, când vrea muşchii cuiva, să i se
suprime, acesteia, apa, lumina şi gazul, wc-ul…Să i se arate
din când în când băţul (cum public, în al său banc, cel cu
şoricelul, se exprima plastic poetul Dinescu înainte de ’89). Şi
totuşi, în faţa stihiilor naturii, lucrurile nu stau aşa…
Blocurile de la Bayonne, prin desfăşurarea lor în mod
continuu, labirintic, blocuri cu patru etaje, adevărate bijuterii în
materie de locuinţă colectivă, construite în medievalism, mi-au
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sugerat faptul că ele s-au ridicat pentru prima dată pe malul
oceanului (sigur, mai înainte, în deşert, vezi Egiptul şi
Babilonul, vezi cutuma evreiască de a pune uşa de la intrare
chiar pe trotoarul din stradă), acolo unde trebuia să se nască
semnalul morse şi telefonul, faxul, telexul, adică în vremea
circulaţiei pe ocean, atunci cînd ideea de tehnologie a pus
stăpânire pe oameni. S-au construit pentru ca cei de pe ţărm să
fie apăraţi de piraţi, de mânia valurilor dezlănţuite, pentru a
sta lipiţi unii de alţii, pentru a-şi sări în ajutor, pentru a trece
primejdia…
Blocurile medievale, de la Bayonne(73), sunt un prim pas de
fiinţare a oraşului modern, cu primărie şi consiliu local, cu
responsabil pentru întreţinere; se autoconstituie ca un prim
semnal de iscusită tehnologie prin care se crează un produs
puternic, capabil să înfrunte dezlănţuirea necontrolată a naturii.
În epoca medievală, deci, a trebuit inventată aducţiunea de apă
la etaj, wc-urile suspendate, băile supraetajate, conductele
capabile să reziste la “lovituri de berbeac”, robinetele, toate
fabricate în producţie de serie, produse care au necesitat
calitatea de interschimbabilitate!
Experienţa medievală a acestui mod de coabitare, la bloc, sau
“lipit” în cartier, a făcut, datorită primelor industrii care s-au
dezvoltat în lume, mai sofisticat, industriile de prelucrare a
materiilor prime, să se dezvolte în mod uluitor meseriile
practice în detrimentul celor referitoare la teorie; pe toată
latura care înconjoară Europa de vest şi nordică să se dezvolte
o civilizaţie nemaivăzută pe care am numit-o, sugestiv, a
Oceanului. O civilizaţie tehnologică, care a dat lumii un
ultrapreţios abecedar pentru învăţătura de civilizaţii…Franţa,
Anglia, Ţările De Jos, Suedia, Norvegia, Rusia de la San
Petersburg, Japonia, America…Se subînţelege că nu este
singurul!
Această civilizaţie, a oceanului, a consfiinţit, în primul rând, o
înclinaţie înspre ştiinţa populară, execuţia după model,
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disciplinată, a aplicării tehnologiilor, cele care s-au învăţat din
tată în fiu, fără diplome şi masterate, dar cu evidentă
aplicabilitate (aşa se explică, în vest, neconcordanţa între
studiile executantului şi calitatea produsului său).
Această civilizaţie, populistic, a pus “deasupra” averii din
băncă figura inexpresivă a lui Hommo Faber; a înrolat şcoala
şi pe stăpânii de oraş la desăvârşirea acestei idei.
Civilizaţia oceanului se bazează pe arta de a fabrica bunuri de
uz general, cele de strictă folosinţă, cele pentru toată lumea; de
a fabrica arme, maşini care să fabrice alte maşini.
Prea obosit de lupta cu stihiile naturii, de reuşită împotriva lor,
omul din civilizaţia oceanului a inventat, înaintea altora, să se
deplaseze cu maşina, cu nava atomică, cu avionul. A inventat
elicopterul, a inventat iahtul şi luxul. A inventat mâna de lucru
ieftină pentru lucrarea pământului, de cele mai multe ori
departe de casă, cu mult mai ieftin decât costul propriilor sale
invenţii: mecanismul homocinetic, robotul, mecanizarea
electronizarea, automatizarea. A învăţat dominaţia de la
distanţă…Aici, această civilizaţie s-a încurcat. Au apărut
inerentele riscuri din prea repede nerespectare a spaţiului şi a
timpului, a culturilor zonale. S-a redus şi s-a revizuit prea
repede canonul religios; s-a reinventat democraţia, apărând
exportul de democraţie; a apărut concurenţa “lărgită”; prea
repede s-a impus renunţatul la vis; s-a apelat la satisfacerea
imediată şi s-au tăiat capete, unele fără rost; a apărut
intransingenţa, s-a străpuns cu suliţa; animalul din curte s-a
introdus în casă, sălbăticia la fel, aşişdirea şi pâra; totul,
treptat, s-a transformat în bani…lăsându-i pe aceşti oameni de
la distanţă fără iubire adevărată, doar cu rate. A dispărut mica
întreprindere, a dispărut trocul; talentul individual…
Civilizaţia oceanului, câştigătoare până în prezent, este precum
a fost civilizaţia deşertului, cea care domina lumea de ieri.
Asemănarea cu lumea lui Iosif şi a lui Moise, de acum 5000
ani şi cu ramificaţii până astăzi, atât în lumea spiritului cât şi
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material, are la bază, înlăturând nenumăratele speculaţii,
aceeaşi spaimă faţă de necunoscutul natural.
…Aceeaşi civilizaţie i-a învăţat pe oameni că astăzi poţi să fii
bogat şi mâine sărac, precum şi faptul, dacă nu primul - ca
învăţătură, că existenţa de azi nu este o condiţie pentru cea de
mâine…Ori acest lucru, poate, este cel mai mare rău.
(august, 2005)
DESERVICII CULTURALE
Suntem din ce în ce mai aserviţi presei scrise, audiovizualului,
astfel încât cultura fiecăruia, personală, este din ce în ce mai
influenţată de aceasta, iar atunci când informaţiile sunt precum
imaginile de televizor, false în profuzime şi nereale în raport
cu direcţia de filmare, atunci se aduc grave prejudicii însuşi
actului de cultură, celui de decizie.
Nu vreau să-mi reamintesc situaţia plină de grotesc din 1990,
prin primăvară, când TVR -istul Roşianu, nu putea să transmită
imagini de pe explanada revoluţiei bucureştene, ţărănistăliberală, datorită “ceţei” pe care el o reclama ca fiind prezentă
în acel moment şi care făcea imposibilă orice transmitere de
imagini. Iată cum încă din primele ore ale noii orânduiri, presa
audiovizuală se instala în fruntea dezinformării prin
intermediul vocii umane şi a expresiei inflamate. Deserviciul
cultural consta în faptul că românii din afara capitalei trebuiau
să rămână aşa cum au fost ei până atunci, manipulaţi, neputând
să compare, cât de cât real, mesajul unei opoziţii reale, cu iz
istoric, cu mesajul puterii transmis - artificial.
Săptămânile trecute, după cum ne-am obişnuit de aproape
cincisprezece ani, voci în maximă alertă, cu respirări adânci la
intervale regulate, transmiteau ştiri de importanţă capitală,
panicante, ştiri cum că România se află înecată sub ape, iar noi
vedeam o maşină de pompieri cum trăgea apa dintr-o băltoacă
de raţe; ştiri cum că în Vâlcea vântul a luat acoperişuri de case,
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iar în Ostroveni Sat vântul smulsese cartonul de pe un coteţ de
porci; ştiri, care, ne arată acum o Românie înecată sub zăpadă,
din „păcate”, nu atât cât s-a prevăzut anterior... Acuşi va veni
dezgheţul şi vor începe „catastrofale” inundaţii... Dă-i strigăte
şi vaiete, iar... Aşa a fost şi cu corupţia, zilnic imagini
transmise din cartiere de ţigani.
...Se modifică înclinaţia axei pământului, se inversează
anotimpurile, se dau ştiri care să înebunească minţile. Se dau
ştiri kitch, anticultură...
Iată bunăoară, chiar de câteva zile, una se transmite ciclic, în
scris, şi voce sugrumată... ”Autostrada Soarelui” este întreruptă
din cauza vântului care troieneşte zăpada undeva pe la Lehliu.
Dar care este „Autostrada Soarelui”?
Probabil cea pe care ne chinuim, mai cu turcii, mai cu alţii, să
o construim între Bucureşti şi Constanţa?
Iată cum într-o ţară în care abia se vede soarele din cauza
sărăciei şi prostiei, românul gazetar, românul om de presă, care
a „înegrit” realitatea prin deformaţie optică şi prin scandal timp
de cincisprezece ani, botează cei 100 de km din viitoarea
autostradă, repetă şi strigă întruna: Autostrada Soarelui. Cum
eu mi-aş spune...Michelangello!
…
Cândva, între 1956 şi 1964, în Italia s-a construit, din raţiuni
politice şi economice („soarele” s-a adus, politic, din sudul
însorit către nordul muntos şi, economic, dinspre nordul bogat
spre sudul sărac), o minune de autostradă, prima în Europa, de
755 km, legând Milano de Napoli. Aceasta a fost denumită
oficial „Autostrada del Sole”.
Hopa şi noi românii, numim începutul de autostradă, troienit la
Lehliu, „Autostrada Soarelui”...
Adaug eu, pentru a sublinia celebritatea străzii italiene, care
sună ca o licenţă, că marele dirijor german Herbert von
Karajan obişnuia să dea concerte la Roma doar din plăcerea de
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a-şi conduce automobilul, în fulminantă viteză, pe Autostrada
del sole.
...
Tot în categoria deserviciilor culturale trebuie amintită poziţia
oamenilor de presă, din cea mai importantă presă, în acţiunea
de demolare a personalităţii lui Emil Constantinescu,
demolarea primului preşedinte democratic ales, acţiune făcută
aproape constant înainte, în timpul mandatului, şi după.
Permanent am avut indusă în minte ideea că ziariştii, care
scriau această presă, aveau aceeaşi culoare politică cu cei care
numai auzind de numele lui Constantinescu se comportau
surescitaţi de parcă ar fi pomenit de Mareşalul Antonescu, de
rege sau de legionari.
Aceaşi gafă, de fond, a produs-o presa postdecembristă,
declarată Adevăr(ul)ată, când a luat permanent în derâdere,
stigmatizându-l, termenul SRL pe care îl transmitea în grafie
„sereleu”.
Acum, după 15 ani, aflăm tot de la ei, foştii ziarişti, cu ochii
măriţi cât cepele, urmărind numai să divulge în tot acest timp
„sereleurile” care nu şi-au plătit impozitele la stat, că marea
fraudă s-a produs în afacerile naţionale cu întreprinderi SA, în
afaceari naţionale de eludarea a tuturor fondurilor venite (ca
pomană) din afară.
Astfel, în România postdecembristă s-a consumat un gest
postcomunist periculos, identic cu cel postdemocrat petrecut în
anii 70, atunci când au fost desfiinţaţi mandatarii. În chip real,
nu teoretic, micro şi micile întreprinderi sunt pe cale de
dispariţie şi nu averea de stat, “vaca” de muls, bugetară.
Tare mă tem că şi în Uniunea Europeană, aflată în stare de
tranziţie (filozofică şi politică), şmecherii financiari îşi
„părăsesc” titulatura de la conturile personale prin ocuparea de
funcţii europarlamentare, vrând să se înfrupte de fapt din
fondurile comunitare, adică...fondurile statale.
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Simetrice, aceste democraţii est-vest, aceste „socialismuri”; să
ne uităm doar către cel din vest, căci aşa cum prevedea Marx,
ca apărând în cea mai dezvoltată economie capitalistă, se
solidifică tot mai pregnant în rândul ţărilor comunitare. Şi la
noi, mai nou şi la ei, se divinizează funcţia bugetară...
Un deserviciu cultural îl reprezintă lipsa din presă, aproape
total în cei 15 ani, a criticii destinate delapidării de fonduri
alocate intern şi extern dezvoltării satului românesc, a
înmormântării lui în negura vremii. Sistemul rural a fost
persecutat de civilizaţia urbană, care a procedat (în 1949 s-a
înfiinţat Institutul de folclor) la exacerbarea kitchului folcloric
în scop cultural (folclorul ştiinţific). Avem de a face cu un
sistem rural în care weceul este instabil, apa curentă lipseşte,
malurile alunecă, se dărâmă din lipsa rigolelor de scurgeri ale
apelor pluviale, şi câte şi mai câte. Parcă cei mai proşti oameni
au fost puşi să rezolve problemele ce ţin de ştiinţa funciară.
Un alt deserviciu adus culturii, de astă dată specific oraşului
nostru - municipiu de judeţ, îl constituie organizarea,
transmiterea prin media, unor evenimente de „anvergură”
culturală, adică de prost gust, cum ar fi de exemplu expoziţii
de artă ticluite aici şi peste graniţa Băbeniului până la
Bruxelles, din cine ştie ce fonduri comunitare, fonduri
bugetare, prin cine ştie ce criterii oculte, cine ştie ce fel de
ordonanţări. Media le prezintă aşa cum este ea, incultă. Incultă
când nu face distincţia între nou şi vechi, când nu distinge
criticul onest de criticul beat, când nu distinge valoarea de
nonvaloare, ura de concurenţă cu dragostea de subvenţie,
imaginea privată - în faţă, în spate protejată de putere, când nu
face distincţie între meserie şi artă, între arta culorii, a graficii
şi arta culinară. S-a ajuns până acolo încât nu se mai ştie ce
este aia bogăţie, ce înseamnă sărăcie, ce înseamnă parastas,
nuntă, botez, muzică de taraf, teatru de bulevard şi muzică de
promenadă...
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Vinul să curgă iu, iu, iu şi Coana Pipa (5) să-şi adune gâştele
din stradă.
*
Avem, totuşi, şi un exemplu de adevărat serviciu cultural.
După ce anul trecut (Info Puls, 26 - 28 martie 2004) criticam
atitudinea intelectualilor sibieni, aceea de a permite în
continuare prezenţa în Piaţa Mare a Sfatului a unei statui,
atestat de incultură estetică, reprezentîndu-l pe Gheorghe
Lazăr, iată , zilele trecute statuia a fost dărîmată, şcoala de artă
românească blamată, aşişderea şi cooperativa de artă, aşteptând
să fie desfiinţată... Desfinţată, căci nici o uniune de creaţie nu
poate oferi titlul de artist aşa cum o face cea românească.
Românii plasticieni, trebuie să ştie că pe pământ nu există nici
o meserie în care să primeşti gratuit atribute de valoare,
atribute materiale!
(iunie, 2005)

REFLECŢII PE DRUMURI EUROPENE
O foarte frumoasă şi utilă prelegere, despre Constituţia
europeană, despre integrare, a ţinut Mihai Sporiş, la Biblioteca
Antim Ivireanul, în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului.
Prelegerea s-a vrut un punct de plecare pentru un dialog, s-a
vrut o provocare, a reuşit să stimuleze discuţia liberă, spiritul
cetăţeanului marcat, adesea, de delăsare...
Atunci, în toiul discuţiilor, între părerile pline de griji sociale,
profesionale, ale experimentatului doctor Vasile Grevuţu şi
mai tânărului Dragoş Teodorescu, am înclinat şi eu balanţa
cugetului înspre reflectare, înspre zone mai alunecoase ale
trecutului, zone ale experienţelor mele europene, astăzi, mai
mult ca orcând repere de analiză.
Am fost în Franţa, la Paris, în 1990, şi un fel de omolog de-al
meu, ceva şef serviciu de marcheting sau proiectare, avea 30
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000 franci pe lună. Salariul mediu, de poliţist, de infirmier,
învaţător, se situa în jurul a 10 000 franci; o bere la magazinele
TATI costa un franc; trei săpunuri Fa, doi franci; aceleaşi
produse, în buticurile pentru francezi costau triplu.
În magazinele ieftine, cele pentru lumea a treia, aşa zise “tati”,
francezii, gomoşi, nu intrau. Şi eu am primit interdicţie de la
Ambasada Română. Totuşi am cumpărat din ele, căci
produsele erau de foarte bună calitate şi din cauza afluenţei de
străini, care “curăţau” tot, erau şi foarte proaspete.
Aceste magazine, am aflat mai târziu, erau destinate celei mai
defavorizate clase, probabil străinii, emigranţii şi... săracii.
Oricum, socialismul francez, cel de atunci, nu permitea
nimănui să moară de foame şi nu făcea discriminare la
mâncare...decât la restaurant.
Trotoarele nu mai “suportau” rafturile, înclinate, pline cu
fructe, legume, alte crudităţi. Exceptând bananele, la jumătate
de preţ, un franc pe kilogram, nici o altă marfă nu era din ziua
precedentă...
Aeroporturile franceze aveau 10-15 curse pe zi către grădinile
de zarzavat ale Tunisiei, Marocului, Spaniei încă...suferindă.
Erau probabil ultimele sforţări ale unui muribund colos
colonial... după cum ar fi spus un activist al fostului regim
totalitar.
Ziarele, pline de reclame în legătură cu mica privatizare, pline
de îndemnuri ale guvernului către populaţie, aveau ca scop să
consolideze poziţia aceastei “cenuşerese” valabilă oricărei
economii, făceau propagandă înfiinţării de IMMuri!
Franţa, în fruntea unei Europe, a oceanului, adică plină de
tehnologie, savura înfrângerea revoluţiilor gorbacioviste ale
estului şi, tot împreună cu aceeaşi Europă nu-şi vedea propriile
erori, cele ale specializării şi etatizării.
Aşa de multă simpatie aveau atunci cei din Vest pentru noi,
pentru cei cu niscaivai talente, considerându-ne încă nişte
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“victime” ale revoluţiei, sau ale mineriadelor, încât, dacă
părăseam dioplomaţia de serviciu, sigur ajungeam, acolo,
profesor la vreo “Sorbonă”, posesor de vreo sabie cu diamante,
de vreo medalie de aur pentru inventică...
Acum un an, am fost cu treabă la Bayonne şi m-am crucit.
Cum au pierit toate bunătăţile de pe trotuare, din pieţele
mobile; cum de colegul meu, ca şi atunci străin, dădea bacşiş,
doi euro, la nişte şoferi amărâţi, care pentru un km. de mers
cereau, cu chitanţă, 8 euro (şapte fiind pornirea); cum, pentru
36 euro am locuit într-o cameră de hotel cu multă reclamă pe
dinafară şi după două zile am rămas cu gâtul strâmb din cauza
minusculei încăperi în care nu puteam sta faţă în faţă cu
colegul de cameră şi căruia trebuia să-i vorbesc. Camera era
aproape cât patul, şi, acesta, supraetajat.... Oroare simt şi
acuma în faţa acelei claustrări, oroare că nu puteam merge
decât pe jos ori cu taxiul...într-un loc şi într-un timp în care
mai tot timpul ploua!
Pe jos nu circula nimeni, toţi stăteau probabil în spatele
perdelelor şi-i urmăreau pe cei câţiva străini, care în mod sigur
nu respectau legea.
Eficienţi? Cu mii de euro salarii? Cu nimeni în magazine? Cu
una, două casieriţe care se strâmbau la tine şi-ţi aruncau, fără
pungă, cu dispreţ marfa? Şi încă aveau două, trei case de
marcat cu bonuri în mai multe înţelesuri...
Spun ei Nu la Europa şi după ce şi-au bătut joc de o parte din
ea, le condiţionează altora integrarea economică socială şi
politică?
De ce să le dea, aceştia din urmă, castraveţi şi alte cele
echivalente cu ale lor, iar salariul să fie de zece ori mai mic.
De ce această socoteală care a apărut peste noapte?
E un dezastru în cultura Atlanticului de sus până jos...ca şi în
puterea noastră de renaştere.

144

De ce mint avocaţii marilor ferme vestice (?); îi chinuie pe
alţii, dând apă la moară nepricepuţilor degrabă specializaţi,
specialiştilor cum li se spune astăzi, să nu punem flori, să nu
muncim individual, să plătim benzina la cursul “lor social”; de
trai; să plătim la ce preţ (?) şi negociere căldura din casă, apa
naturală, apa din balcon, “abonamente”...la tot ce este vital. De
ce nu mai este bună iubirea, facerea de copii, învăţătura? De ce
este mai bună specializarea, tăiatul nucilor şi duzilor de pe
margini de drum…Că vezi bine au ei plantaţii deosebite,
desţelenite, uniuni cooperatiste, iar când te uiţi mai atent la
margine de oraş, de gubernie provincială, să vezi şi să nu crezi;
să studiezi pe viu cultura bruienii, cultura ferigii... În schimb,
nimic legumă şi fructă în galantar.
De ce facem noi politică multă, învăţatură fără ştiinţă, când
avem ca surplus atâta spaţiu vital, când încă avem dat de la
natură, şi apă, şi fructe, şi salam şi untură, şi nuci şi alune, şi
ţuică - băutură, şi mere cu viermi, şi cămăşi de in, pantofi de
piele – chiar şi de polimeri; limuzine, mobilă şi lemn; strung şi
lopată. Şi, culmea, ştim să le facem pe toate deodată (sic!), că
„facerea” nu se învaţă la şcoală, ea, fiind un dar de la natură,
chemându-se experienţă.
De ce ne învaţă, de ce “ne” învăţăm să nu mai facem şanţ
pentru apă, apa din a cărei cauză alunecă dealuri, ci să
construim institute de întocmit “proiecte”, altfel, neputând
evita drobul de sare, neputând muia posmagii obţinuţi pe
credite cu lungă bătaie... După ce abia dacă au învăţat să
privească în cele patru puncte cardinale şi să se pârască între ei
de cum încalcă vreunul legea cetăţenească, lege care le aduce
bani cât un salariu şi atunci când stau de pomană; acum predau
altora din experienţa personală după ce încet, încet, mai preiau
câte ceva din experienţa organizatorică a hulitei...centralizări,
uitând să plătească şomerii estici aşa cum îi plătesc pe ai lor.
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Cine a greşit că această Europă nu a fost întotdeauna Unită? Că
nu a rămas măcar cum a fost cândva... când indiferent de
politică, în spaţiu, tehnologia nu a avut limită.
Mă gândesc aşadar la integrare, vreau să particip la piaţa
comună, dar mă chinue gândul că prea ne este mare dragul de
bani, dragul de domnii fanariote, dragul de cazul în care
oamenii sunt îndemnaţi să cheltuie mai mult decât să dea,
dragul de cum să facem mai multe proiecte în detrimentul
muncii cu profit social. Mă gândesc că aceste proiecte ar trebui
făcute de cei care oferă banii şi nu de către cei chemaţi să-i
cheltuie! Mari proiecte au făcut văcarii francezi şi
germani...americani!
Şi iarăşi stau şi cad în visare, în amintiri de lucruri necurate,
gândesc la slogane (deja “proiect” intră la categoria slogan,
cum acum 10 ani, la forţele de muncă şi reformare apăruse
ideea de „program”, dându-se şi formulare, înfiinţându-se
comisii de proiectare, care să facă programul pe bani....atâtea
şi atâtea ştiinţe false, ştiinţe de întocmit „programe” încât,
după lungi “vise”, cei mai mulţi le-au abandonat. Stupoare;
banii, cea mai mare parte, s-au consumat.
Ce proiecte au întocmit cei ce au beneficiat de cumplitele
inginerii financiare?
Şi acum zece ani, şi astăzi, ne întâlnim cu acelaşi slogan
leninist: „învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi”...să faceţi proiecte, pe
bani!
Reflectez acum la Integrare, la drumuri europene parcurse nu
demult ori cândva, şi nu pot să uit titlurile ziarelor din
aeronava ungurească care zbura spre Franţa în ziua de I Mai
2004. Ele îi invitau pe occidentali, ca, începând de la acea dată
în care oficial se consemna integrarea ţărilor din Europa de
est, „să servească masa în minunatele bucătării din Ungaria şi
Lituania”... Era singura ofertă a estului, cu majuscule, pe care
presa occidentală o propunea ca fiind de luat în serios. Şi
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totuşi, ce prost a fost vestul, că a ajuns să nu mai aibe ce
mânca!
...
Da, trebuie să ne mai apucăm şi de treabă, plătită din cota
personală - de plusvaloare; treabă pentru propriul folos.
(iunie, 2005)

RÂMNICUL, ORAŞ CONTEMPORAN
În Râmnic, exceptând acţiunea din anii 70 când au fost
demolate, în loc să fie reparate toate, aproape toate relicvele
trecutului, mai puţin clădirea Primăriei, casa lui Zamfirescu
(superba casă în stil oltenesc cumpărată de primarul
Zamfirescu), casa lui Anton Pann (aşa se crede), cele alte
câteva case de pe Calea lui Traian între centru şi podul lui
Hozoc, de pe Praporgescu, între primărie şi prefectură,
exceptând fapta reprobabilă a unei prim secretare de la ţară,
care a vrut să transforme Calea lui Traian în alee pietonală,
singura cale auto mai de doamne ajută, aşezând pe asfalt
glastre din beton, cu flori, ronduri mobile, ghivece, pământuri
şi alte acareturi (atenţie, strada este făcută pentru maşini şi nu
pentru pietoni, şi nu pentru majordomi sau şmecheri ridicători
de vehicole, strada nu poate tot timpul să fie denivelată apoi iar
nivelată, pictată şi repictată…), arhitectura, considerată artă, a
făcut paşi importanţi.
Deşi, mă repet, nu avem un centru vechi care să ne dea prilejul de a
construi unul nou, avem un oraş în care pădurea coboară până în
centru, care este curat (un curat devenit banal, un ieftin slogan în
funcţiune de prea mulţi ani), un oraş care asigură pensionarilor
linişte şi celor cu treabă şi fără treabă un imens spaţiu pentru
plimbăreală între orele 8 şi 15…
Pe lângă faptul că în locul vechiului “Versail” s-a ridicat un cartier
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care poate fi considerat un adevărat centru, nordul Râmnicului, cel
dintre Hozoc şi Cetăţuie, exceptând gafele istoricilor şi edililor
referitoare la vestita Cetăţuie, acelea de a o lăsa pustie, în paragină,
părăsită în umbra unei celebrităţi fabricate - Dealul Malului (fără
capre, dar cu salcâmi pe coaste) s-au mai născut reliefuri
arhitecturale demne de remarcat…

Unul dintre acestea este colţul (groapă) dintre şoseaua DN 7,
pod baraj nord, calea ferată, Hidrocanstrucţia SA, pompieri,
acolo unde s-a realizat un colţ de oraş demn de invidiat, unde
în loc de baltă şi ronduri ţărăneşti de flori tronează noul sediu
al reprezentanţei Dacia – Renault, având acea esplanadă
betonată încadrată de verde şi crud gazon, motelul-hotel VHM,
vile atrăgătoare, fundal de Electrocentrale, tot ce vrei pentru ca
Râmnicul să primească o imagine virtuală cu adevărat
europeană…chiar la una dintre intrări.
În comparaţie cu fratele Sibiu, care se ştie - este mai mare,
unde lucrările pentru 2007 s-au hotărât în Luxemburgul - frate,
Râmnicul este cu mult în urmă din toate punctele de vedere, nu
de acum, ci de foarte multă vreme…Totuşi, el îşi apără estetica
cu biserici şi curăţenie, cu şosele pavate; doar la intrare, unele,
urât pictate ( cum ar fi cea dinspre Bujoreni). Ar mai putea
intra în calcul apele, soarele, dealurile, malurile, de ce nu liceul
Lahovary, Mircea cel Bătrân, Casa Simian, Primăria,
Tribunalul, Palatul de Justiţie, Capela cea prea mult
exploatată…pe hârtie.
Este clar, pentru a ne ridica urbea capitală de judeţ la o
anumită valoare, trebuie refăcută faţada la peste 60 procente
dintre clădiri, trebuie să scriem cărţi precum Ivireanul şi Anton
Pann, trebuie să ne descoperim artiştii reali, să ne
redescoperim în tehnologie, să ne impunem prin cultură şi
invenţii în realitatea care obligă azi…
Peste câţiva ani, ani care se anunţă de imensă prostie, încă,
intrând în atenţia ecologilor (sau anchetatorilor), aceste
cocoţări de vile pe dealuri, pe maluri rupte virtual, ruşinos
construite de coţcari, atunci, din păcate, nu vom avea de a face
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cu simieni sau cu lahovari, ci cu hoţi de muncă vie şi de
materiale, cu case ruşinoase care nu vor valora doi bani…
(octombrie, 2005)

DESPRE POCIREA NUMELUI…
Pe timpuri, nu prea îndepărtate, când nu te chemai Ionescu,
Popescu sau Georgescu şi deveneai ţinta ironiilor prosteşti,
denigratoare pentru tine, dar, dintr-un principiu moral şi pentru
cei care le iniţiau, ţi se pocea numele, te chemai altfel decît
cum trebuie, ţi se arăta că nu eşti get beget român, adică nu
erai oltean sau muntean… Dacă totuşi erai oltean sau muntean
şi trebuia să fii batjocorit, atunci ţi se punea o poreclă!
Pentru unii oameni, deci şi pentru mine care mă consider om,
numele lăsat de tată este sfânt! Este tot ce am primit ca dar
abstract şi complex de la părintele meu, care a dorit să fiu
domn, să fiu eu, să fiu om, să fiu cea mai impotrantă fiinţă din
univers. La fel şi pentru toţi ceilalţi, care în decursul timpului
au intrat în contact cu mine şi mi-au spus sincer…tovarăş.
Dacă acceptăm Noul Testament ca a doua scriere de început,
care promulgă cuvântul ca fiind începutul vieţii (Ioan 1,
Biblia), atunci şi numele nostru este înaintea noastră, este
precum o marcă…Deci trebuie respectată! Etic, nu?
Numele este suspendat pe cruce asemeni fiului Iisus şi nimeni
nu are drept să-l lovească… cu voie sau fără voie, căci el este
generic, se referă în acelaşi timp la muriţi şi născuţi.
Referitor la numele meu, un anume fel de om, profesor la o
politehnică timişoreană, vrând să mă lovească, din gelozie, s-a
căznit să mi-l pronunţe; l-a pocit, deşi acesta stătea scris citeţ
în registrul de pe catedră…Ura prostănacului îndreptată
împotriva mea era provocată de faptul, normal, fireşte, că o
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colegă de an se uita mai mult la mine decât la el. Umbla vorba
că studentele erau doar pentru el. .. Din cauza acestui idiot,
a trebuit să mă transfer de la Timişoara la Bucureşti. Eu doar
i-am spus că nu ştie să citească.
În Vechiul Testament numele este mai mult decât o “legendă
personală”, cum i-ar spune Paulo Coelho(74), exprimând chiar
fapta (75)…
O colegă de-a mea, la 14 ani, a leşinat, s-a îmbolnăvit, când un
bastard cetăţean, vâlcean, profesor de doi bani, i-a pocit
numele şi a făcut-o refugiată…şi încă ceva, la fel cum şi pe
ilustrul profesor Leca Morariu (76), la o coadă - la lapte, o
indigenă “indiancă” l-a trimis…la păscut, neuitând să-l facă,
binenţeles, şi împuţit (omul, la anii săi…se băgase în faţă).
Băiatul lui Parlapan (77), “Gioni Pantaloni”, cel prea mult
înzestrat pentru învăţătură, înstrăinat cu numele unui zugrav
(cred că Ghiţă-om foarte cumsecade) pentru a putea să intre la
facultate sau la liceu, care a locuit în propria casă bogată, lângă
podul lui Hozoc, este acum asistentul lui George Emil Palade
(78), deţinătorul premiului Nobel. În copilărie el a purtat vina
de a-l chema Parlapan, şi a fi fiul tatălui său-mort când copilul
era elev.
Stimate trăitor de viaţă, nu uita şi nu poci numele vecinului
tău!
(decembrie, 2005)
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DESPRE GREVA PROFESORILOR
Mass media din ţara noastră a fost, toată, ocupată cu relatarea
grevei generale a profesorilor, cu greva foamei la care au
procedat câţiva dintre ei, cei, probabil, de cea mai înaltă
conştiinţă…
Am fost şi sunt partizan al revendicărilor, revoltelor de orice
gen, căci am trăit într-o socitate care a ascuns aceste forme de
manifestare a libertăţii; am trăit într-o lume dominată de
consens generalizat, oficial. Întotdeauna a existat sintagma
“acum nu este momentul” sau, în timpul lui Caragiale, “aveţi
puţintică răbdare”…
Nu de puţine ori, până în ‘89 şi după, mă simţeam ruşinat că nu
avem şi noi un ’56, ca ungurii; un ‘68 ca cehii; că nu ne-am
remarcat şi noi, în sistem, printr-o cerere mai specială, printr-o
opoziţie mai reală. Chiar şi după ’90, nimeni nu s-a arătat
revoltat faţă de permanenta cumpărare a independenţei, faţă de
ancestrala mituire a cumpărării şi rămânere la putere, faţă de
biciuirea românului opincar cu spinarea goală, pentru ca birul
să se strângă şi să meargă în altă parte, în situaţia în care
domniile trăiesc fericite, construiesc palate iar sărmanul bou
concurează, încă, tractorul…Doamne fereşte să se creadă că eu
vreau să dispară boul!
“Acum nu sunt bani”, dar România este ţara cea mai bogată!
Întotdeauna au “curs râuri de miere”, a fost şi lapte, şi peşte, şi
mine de aur…În trei patru ani s-a înzecit rezerva valutară!
Nu am cunoscut români pasternaci, saharovi, haiduci curaţi.
Da, din păcate, am ajuns la concluzia că românul s-a obişnuit
cu dubla existenţă, cu starea de a face una şi de a zice alta…
Am urmărit cu mult interes frumoasa poveste, cea a revoltei
minerilor din 1973, pentru mine poveste, despre cea a
muncitorilor braşoveni. Ne-au plăcut pentru timpul care a
trecut, nu ne plac cele din timpul de acum.

151

Dar ce-ar fi fost toţi aceşti ani care s-au scurs din ‘89 până
acum, dacă nu ar fi existat revoltele minerilor, dacă nu ar fi
fost lupta de la Costeşti, Pacea de la Cozia, luptele de la
Stoeneşti?
Sigur că le condamn prin prisma a ceea ce am văzut (mai ales
pe cele din ‘90 şi ‘91-dar câte altele, neminere, nu sunt de
condamnat?), dar le trec cu vederea, şi pentru democraţia
noastră este bine că au existat.
Este neplăcut să vezi cum nu se respectă minime condiţii, care
să asigure dreptul la viaţă, cum aceste condiţii au fost deja
târâte în jalnica economie de piaţă.
O naţie care nu are revolte şi revoltaţi, pe faţă, este una de
aruncat la groapa de gunoi a istoriei… Dumnezeu spune: cere
şi ţi se va da! Cine nu luptă, nu are ce apăra!
Rolul domniilor evoluate nu este să producă binele, ci să
acumuleze puterea. Iar puterea nu se poate acumula fără
principiul luării câte puţin de la fiecare. Dezastrul apare atunci
când acel puţin reprezintă totul, sau, mai mult decât necesarul
fiecăruia.
Şi atunci, revenind la greva profesorilor (grevă pe care o
stimez fără a stima însă şi liderii -în general - de sindicat) este
normal ca învăţătorii şi profesorii să-şi ceară drepturile aşa
cum le-o cere conduita în societate, şi nu e normal să le ceară
prin comparaţie, căci, de când s-a format democraţia pe
pământ, adică din antichitate, cel care munceşte ca salariat,
serveşte pentru altul! Ori unul cu altul nu se pot compara în
sensul traiului de zi cu zi, niciodată (licenţiatul profesor cu
licenţiatul producător)! Punct.
Trebuie să mai adăug ceva; greva profesorilor nu s-a supus
sintagmei “schimbarea şefilor, bucuria nebunilor”. Ori, rare au
fost revoltele din România în care să nu se ceară căderi de
capete! Această grevă a demonstrat, cu vîrf şi îndesat, dacă mai
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trebuia demonstrat, cât de performant este sistemul nostru
economic, dar şi cel contabil.
(decembrie, 2005)

DESPRE GRIPA AVIARĂ ŞI ALTELE…
Noi suntem oameni, vietăţi; animale înzestrate cu minte, şi
suntem împotriva violenţei oricare ar fi scopul acesteia;
suntem împotriva manifestărilor inumane şi “inanimale”!
Aceste manifestări, unele de tip apocaliptic, privite prin prisma
lentilei aparatului de filmat, dublate de voci necultivate, ne
arată unde am ajuns din punct de vedere al instrucţiei
personale, unde am fost, unde ne situăm unii faţă de alţii. Stăm
foarte rău!
Prostia a început atunci când întreg poporul trăia “La-belepoc” prin aplauzele prelungite şi scandaloasele lozinci. Ne
plăcea muzica corală şi, ca nişte maimuţe, ne luam unii după
alţii...
Apoi a trebuit să se tragă între fraţi după ce, mai rău decât
irakienii (pe care îi detestăm pentru că arată la televizor
execuţiile manuale prin sugrumare) noi am legat cu sârmă
mâinile unei bătrâne neveste de preşedinte de stat şi, în faţa
camerelor de luat vederi, în ziua de Crăciun, împreună cu un
soţ bolnv, am târât-o în faţa plutonului de execuţie şi am
împuşcat-o cu bucurie! Şi cum? În timp ce judecători de
ocazie, “aleşi” români, se jucau cu avioane din hârtie…precum
copiii handicapaţi. Jalnică naţie, care-şi mai zice şi română!
Să te mai miri că la ora patru dimineaţa, la uşa unui apartament
de bloc, animale bipede, negru mascate, ale unei armate a
naţiunii trag cu arme de foc, carabine, pentru a aresta un
“nimeni” închis în apartament?
Cum putem să strigăm ca nişte descreeraţi, când băltoace formate la
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ploi, din vina omului cetăţean, le facem lacuri; când malurile care se
sfarmă din aceeaşi neglijenţă le arătăm că se prăbuşesc ca pedeapsă a
naturii; când strada, de prost ce e făcută, se scorojeşte şi toate
acestea, petrecându-se sub ochii candizi ai unor specialişti şcoliţi la
universităţi şi cursuri naţionale şi internaţionale contra sume
ameţitoare, în valută…

Cum putem să ne uităm la ecranul, uneori blestemat, fals în
comunicare şi în care avem atâta tradiţie (“cu televizorul aţi
minţit poporul”), când oameni, iarăşi din cap până în picioare
mascaţi, prind de gât gâştele noastre dragi, câte două, şi
neobrăzaţi, şi plini de nerespect pentru viaţă, le aruncă în
pubele sau în foc?…Gâşte care pot sau nu pot fi purtătoare de
boli, probabil, de sute de ani?… De unde atâta zel şi, repet,
nerespect pentru viaţă?
Oare în această societate nu mai există asociaţii (etc) pentru
protecţia blândelor animale?
Cum adică porcul trebuie să-l plimbăm, să-l ameţim înainte de
a-l pârli, să-l gâdilăm, iar pe bietele noastre găinuşe şi gâşte să
le batjocorim?
Şi iarăşi trăiesc din amintiri (căci nu vreau să semăn, nici
măcar declarativ, cu nici un contemporan dintre aceştia prea
mult parfumaţi, specialişti şi needucaţi) şi vă povestesc despre
o ţigancă, care la una dintre cozile la care stăteam înainte de
1989, la pui congelaţi, s-a băgat în faţă, iar când noi am
protestat, aceasta a plecat strigând…”Huoo rumâni nenorociţi!
Păi credeaţi că ţâganii mâncă mortăciuni?”
Da, întradevăr, ei nu mâncau decât găini cumpărate (!) sau
furate de la târgoveţi.
Ce se va întâmpla când zone din sate sau oraşe cu oameni
presupus a fi infectaţi vor fi înconjurate de gărzi “patriotice”
sau gărzi din altă parte (au, au, mai rău!) şi ei, oamenii, vor fi
de vii îngropaţi din raţiuni colectiviste….Brr!
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Acum, la sfârşit, îmi vine în minte o balivernă, cu tâlc atunci şi
acum, a lui Dem Rădulescu (79), zis şi “Bibanul”, vâlceanul
care nu mai este printre noi, spusă într-o noapte de
revelion…”De ce când se schimbă anii,/ Rămân fără cap
curcanii,/ Viceversa dac-ar fi/ Omului i-ar conveni?”
(decembrie, 2005)
DESPRE SEMAFORIZARE
SAU
“MOARTEA PÂNDEŞTE LA SEMAFOR”

În articolul cu titlu menţionat mai sus cotidianul „Gazeta de
sud” ne înştiinţează, pe lângă teribila întâmplare, nefastă, care
a dus la decesul unei persoane şi la rănirea alteia pe o trecere
de pietoni, că poţi intra într-o intersecţie pe culoarea galbenă a
semaforului auto şi la capătul opus să dai peste culoarea verde
a semaforului pietonal! Ştiam de mult acest lucru, ştiau şi
responsabilii de trafic…
La Eclipsă, cănd am executat două intersecţii de semaforizare în acest oraş, primarul şi viceprimarul din acea perioadă au
cerut să se rezolve problemele de program la semafoarele de pe
Calea lui Traian. Am propus, atunci, să fie exclusă din logica
de trafic culoarea galbenă. Păcat că “specialiştii”(80) au râs…
Specialiştii, cei care se ascund după legi şi hârtii, ar trebui să
cam părăsească specialităţile... Este o sfidare faţă de cetăţean
ca prin ceea ce public faci să nu utilizezi coeficientul maxim
de protecţie pentru viaţă. Este o prostie contabilă să vezi numai
preţul, şi să nu vezi calitatea (aspect care denaturează licitaţia oricum astăzi nu se mai licitează…)!
Gândiţi-vă ce s-ar putea întâpla la cea mai aglomerată
intersecţie, cea de la magazinul Cozia-colţ cu tarabele de carte!
Aici, în orele de vîrf, când toată lumea munceşte, dar trotuarele
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sunt pline (nicăieri în lume nu vezi aşa ceva), pietonii stau cu
un picior pe trotuar şi cu celălalt în stradă. Să fii şofer şi să
mergi pe banda întâi este o aventură periculoasă… În acest
caz, numărarea secundelor pe culoarea verde a semaforului
auto, ca şi „agăţarea” lui aproape de axa drumului (situaţii care
sustrag atenţia în dreptul trecerii de pietoni) sunt, iarăşi,
greşeli.
Trebuie să înţelegem că atunci când se semaforizau
intersecţiile, demult, se făceau stâlpi giganţi (un semafor are 34 kg), se puneau semafoare, multe, suspendate, şi numai pe
sus, deoarece acestea dădeau bine din toate punctele de vedere,
în sensul spiritului unei civilizaţii tehnice-urbane-industriale…
Am vrut să scriu o carte despre semaforizare, dar m-am
dezumflat rapid, când, Consiliul Local, după Eclipsă, contrar
contractului, m-a exclus, în ciuda calităţilor mele de consilierevezi şi brevetele proprii, de la negocierile care au urmat pentru
noile semaforizări…
Accidentul de la intersecţia străzii Traian cu str. Dacia (când
au fost accidentate două persoane pe trecerea de pietoni) se
putea evita dacă autoritatea în materie respecta indicaţiile
venite de la Primărie, de la Poliţie, de la alţii, toţi activi în
perioada Eclipsei (bun înţeles, dacă şoferul nu a trecut pe
“roşu” şi a avut viteză prea mare).
Se putea evita, şi dacă pietonii, ca parte şi obiectiv al legii
circulaţiei rutiere, la trecerea străzii, chiar prin locul marcat, ar
fi fost obligaţi să se asigure mai întâi, şi nu să sară în carosabil
ca “apucaţii”.
În plus, trecerile de pietoni, cele din afara intersecţiilor, ar
trebui sa aibe semafor pietonal şi auto…cu buton (s-au depus
la Primărie asemenea oferte, dar ele s-au neglijat probabil din
lipsă de cunoştinţe în domeniul tehnic)!
Mai mult, în loc de măsuri constructive, se pedalează în
continuare pe măsuri cosmetice (nr.de semafoare suspendate,

156

numărătoare de timp…foarte greşit utilizate fiindcă şoferii sunt
cu ochii mai mult pe sus decât pe traficul din faţa lor).
Se exagerează în restricţii…Maşinile nu au voie să oprească pe
banda întâi de pe sens, circulă cu aceeaşi viteză pe ambele
benzi de pe acelaşi sens, sunt obligate la viteză minimă peste
tot şi în orice moment, sunt artere care au trotoarele, împreună,
mai late decât străzile; peste tot sunt plăcuţe cu însemnul de
ridicare a maşinilor; se violează dreptul la proprietate prin
ridicarea abuzivă a lor; se pictează abuziv străzile cu duble şi
simple linii continue, azi se sapă şanţuri - mâine se pun hopuri
pentru limitarea (!) vitezei, avem o tradiţie bogată, locală, în a
planta flori pe mijolocul drumului, în a pune fantasmagorice
semne, tot pe mijloc, de a face străzi pietonale, mai nou, de a
suspenda ghivece de flori pe stâlpurile RENELului…Doamne,
Doamne, ce consilieri a avut acest oraş!
De! La noi, mai ales în sens cultural (dacă nu în toate
sensurile), se poartă sloganul “să vorbească specialiştii”!
Pe scurt: un semafor dirijează circulaţia într-o intersecţie aşa
cum ar dirija-o un agent de circulaţie, mai puţin timpii, care, la
semafor, se calculează după legi statistice. Când nu merge
semaforul, circulaţia se ghidează după însemnele grfice din şi
dinaintea intersecţiei. Culoarea galbenă trebuie scoasă din
logica de calcul. Ciclurile trebuie să conţină perioade,
programate, de scurgere ale autoturismelor din intersecţie.
Dacă un automat de trafic nu poate să execute un program care
să permită condiţiile impuse mai sus înseamnă că el nu este
bun. El nu corespunde logicii simple, rudimentare, experienţei
din trafic. Nu-şi face treaba pentru care este cumpărat.
Ideea de eliminare a concurenţei din acest capitol, al economiei
de piaţă, care a ajuns monopolul cuiva-aşa “vrea” muşchii meicazul ADP-ului dinaintea directoratului lui Ilie Amuzan, este
extrem de dăunătoare. Edilii oraşului nu trebuie să aibă în
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vedere decât securitatea cetăţeanului, să admită doar calitatea.
Şi încă ceva! Au dispărut licitaţiile din serviciile publice? Se
pot sponsoriza obiectivele de investiţii, care mai apoi devin
servicii publice?
Specialiştii din serviciile de sub potentaţi, cei constanţi, care
nu se schimbă la alegeri, îi informează., pe cei care conduc,
asupra stadiului, nivelului tehnic atins în domeniul care face
obiectul respectivului serviciu, asupra minusurilor şi
plusurilor?
Chiar nu mai contează statistica, graficul de reparaţii,
cunoaşterea, experienţa, ştiinţa? Nu se stimulează concurenţa?
Pentru ce invenţia, inovaţia, lucrul bine făcut, segmentul de
piaţă nou şi propriu creat le neglijăm, şi cumpărăm ce-i
perimat!?
P.S.
De ce nu este bun galbenul, separat? Din două motive simple:
odată, dacă se arde becul, semaforul, fiind complet stins, iasă
din logica de circulaţie (celelalte mergând) şi, secundo, dacă se
trece pe el pot exista surprizele de care aminteam mai sus. Nu
trebuie uitat că există situaţia în care, pe galben, se poate trece!
Atenţie Serviciu Circulaţie! În Râmnic nu se cunoaşte modul
de virare la stânga, în intersecţie, când se întâlnesc două maşini
faţa în faţă (vezi intersecţiile de la BCR, Hanul haiducilor,
etc.). De asemmenea, trebuie revizuită legea privind virarea la
dreapta (este greşit să foloseşti culoarea verde cuplată cu
semnul de cedează trecerea). În Canada, spre exemplu, această
regulă este cuprinsă în lege, este generală, şi nu are semn. La
noi, cea mai valabilă, până acum, rămâne galbenul cu săgeată
sub care ar trebui să fie „cedează trecerea”…
(decembrie, 2005)
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TRIBUTUL RĂULUI
Nota:
Fără nici o legătură, neapărat, cu incidentul de la
Câineni!
După ce săptămâni şi luni întregi naţiunea a fost pusă pe
“pirostii”, vorbind mai în glumă, mai în serios sau mai
ţigăneşte (am văzut şi în aceste zile cum, în acelaşi timp mai
multe posturi de televiziune, aproape naţionale, şi-au trădat
telespectatorii şi în programele lor au inclus numai manele şi
romi, plus manifestări ale revoluţiei contemporane, cele
închinate violenţei, crimei şi sexului), şi am trăit într-o cruntă
spaimă mediatică de genul - “uite drobul de sare şi nu e…vai
ce vom păţi!”, iată, după surpări de dealuri, dărâmări de poduri
şi ruperi de diguri şi, ce-i mai rău şi mai neplăcut, gripe aviare
- judecate în centrele străine nouă (ale manipulării din
străinătate), o nouă pacoste s-a abătut pe capul nostru: de
Sărbători s-a închis circulaţia pe Valea Oltului, drumul
naţional şi calea ferată (din cauza ruinării unui munte, un
kilometru amonte de Câineni)!
Oare nu mai gândesc responsabilii statului şi particularii,
cheflii şi specialiştii pe hârtie, cei cu studii la şcoli academice
de lux, să nu zic europene, dar fără bun simţ, toţi cei care
trebuie să formeze cele 80 procente (81) dintr-o populaţie
pregătită să nu mai aibe meşteşugari, ci doar birocraţi? Să nu
mai aibe magazine şi dughene, ci numai depozite măreţe şi
supermarchetinguri?
De ani de zile doar se cârpeşte, se cosmetizează, dar nu se
umblă la structură! Păi ce gospodari avem noi? Să fim sortiţi a
plăti, parcă, în permanenţă tribut răului?
…
Dacă Traian şi ale sale cohorte romane treceau prin Vâlcea,
spre inima Daciei prin Călimăneşti, prin Perişani, pe după
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muntele Cozia, şi asta acum două mii de ani, de ce noi nu
putem să refacem acest drum (chiar şi doar pentru nevoi
locale!)? De ce ne alegem doar neverosimile şi moderne
“Posade”, drumuri fără viitor cuprinse între vremelnice stânci
şi artificiale “maldăre” de ape? De ce nu avem în cap proiecţia
unei protecţii la tot ceea ce facem, dar ne gândim, mai nou,
doar la Asigurări?
Iată, de data asta la noi acasă, e mai deşteaptă până şi Uniunea
Europeană, demostrându-ne, prin susţinerea proiectului, că
vechiul drum european culoarul IV este absolut necesar!…Aţi
văzut ce s-a întâmplat cu circulaţia în România, pe Valea
Oltului, odată izbucnit conflictul armat din Serbia, când toate
TIR-urile din sud estul Europei au trecut pe la noi?
Au spus “specialiştii” ţării ( în ţara în care trebuie să vorbescă
doar specialiştii!), celor care dirijează în această ţară, ce se va
întâmpla dacă cedează malurile din stânga şi din dreapta
Oltului? O să mai dea ei, specialiştii, vina pe irakieni şi (sau)
pe cei care defrişează păduri (82)?
De ce trebuie să aşteptăm să expire garanţia drumurilor,
digurilor, care pentru 200-300m fără ocolire, în caz de năruire
de pietre trebuie abandonate? Pentru cei câţiva metri, pentru
indolenţa crasă, cea care neglijează variantele, rezervele şi
reparaţiile planificate, trebuie să mergem la Tălmaciu şi la
Sibiu doar prin Braşov sau pe la Bran?…căci nici pe Valea
Jiului nu se mai poate!
Astăzi am păţit numai atât, dar mâine, Doamne fereşte, va fi
mult mai rău, căci nu vom mai ajunge nicăieri!…O să fim
înecaţi! Se draghează lacurile, apele? Am început a ne teme de
păsări călătoare, purtătoare de boli păsăreşti?
Trebuie lăsate proiectele “nerumegate”, şi să se apeleze la
dezbaterea publică, la informaţia venită din experienţa şi
statistica…locului! De abia mai apoi se poate trece la alegerea
soluţiilor tehnice…
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Clar este că pe cea mai scurtă cale spre Occident, trebuie să
formăm puncte de transbordare, de ocolire, rute care să
protejeze omul, apa şi muntele…
Actualul drum, Râmnic –Sibiu, pe Valea Oltului, alte drumuri
pe lângă baraje şi ape constituie zone de maximă periculozitate
atât pentru om cât şi pentru biocenoza sa.
Altfel, cum spuneam mai sus, ne aşteaptă “Posade” pregătite
cândva pentru “străini” şi care astăzi se întorc, la fel de rău,
împotriva noastră!
Suntem cei mai, mai, din Europa; ne lăudăm cu măturatul, cu
rondurile de flori dintre stradă şi trotuar (apropo, referitor la
aceste surse de noroi şi de praf, nu ar fi mai bine să punem
gazon sau să turnăm asfalt până aproape de pomi, mărind astfel
zona de circulaţie, de staţionare, accentuând estetica urbană?),
cu iluminatul de noapte, cu muzee ale satului ornate “haristic”,
cu patrimoniul monumentelor, culturii şi cultelor dirijate de la
Craiova (83) şi imposibil de dirijat local, cu faţade şi dosuriblocuri comunitare de sorginte proletcultistă (anticulturală), cu
instalaţii deficitare de dirijare a circulaţiei…cu pietoni care
mor pe trecerea de pietoni!
Din păcate, Râmnicul, Vâlcea ( judeţ plin de sat românesc),
populaţiile celor două entităţi, nu au sisteme coerente de
cultură, tânjesc după naţionalizare (culturală), nu are, fiecare, o
atitudine fermă faţă de binele cetăţeanului, suferă de “tătuci”,
amândouă iubesc tarafurile, manelele, muzica cultă de paradă,
uniunile de creaţie, teatrul, nu cel de scenă, ci cel de stradă, nu
pot gândi în particular! Iar când gândesc în particular se
gândesc cum să fure de la vecin şi mai ales, statul...
(ianuarie, 2006)
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DESPRE FRICA, ÎNCĂ, DE A FI DIRECŢI
Aşa cum le stă bine oamenilor capabili de gest personal, cei
care în mod obişnuit se întâlnesc şi discută sub imperiul
părerilor proprii, chiar şi în cadrul unei cafenele culturale
( cum este şi cea iniţiată şi dirijată de Mircea Monu, redactor la
“Monitorul de Vâlcea”, nu ştiu dacă mai există alta), aceştia,
spre sfârşitul anului s-au adunat să-l încheie oficial, să se
colinde reciproc şi de ce nu, mai întâi, să dezbată şi să
comemoreze actul revoluţionar din decembrie 1989, pe cei ce
s-au dăruit acestei revoluţii!
Cunosc bine atmosfera în care, de obicei, au loc astfel de
dezbateri. „Dirigintele” Monu, invită responabilii, „actori”
principali, oameni care cunosc din interior respectivele teme,
faptele, şi pot da lămuriri asupra lor. Unii dintre aceştia,
câteodată, se sperie de reliefarea adevărului gol - goluţ,
răspund timid, vin o dată, nu mai vin de loc…
Aşa şi cu adunarea, să-i zicem festivă, la întâlnirea dinspre
revelion!
Nu au venit revoluţionarii sadea, au venit câţiva participanţi de
circumstanţă, unii
modeşti, cu mult bun simţ (cazul
colonelului în rezervă, Mihai Popa, care nu a ţinut decât să
facă o informare corectă, adăugăm noi, una de mare valoare
personală pentru domnia sa, şi de valoare informativă pentru
noi), unii ca şi mine, ca şi alţii, care au văzut ce era de văzut,
care au auzit, nu au stat în casă, nu au vorbit şi nu mai vor să
vorbească, căci acum vorbeşte chiar realitatea, cea în care se
scaldă nemilos existenţa noastră!
Ce chestie în această viaţă!…Omul cu bun simţ renuţă să se
exprime atunci când există şi doar prezumţia că poate greşi, că
poate jigni, că poate supăra. Ruşine îmi este mie, de ruşinea
altuia.
Totuşi, de unde supărarea celor prezenţi că nu sunt de faţă eroii
Revoluţiei?
162

De unde supărarea lor, că nu a fost revoluţie, ci lovitură de
stat? De unde supărarea sau veselia, că la Râmnicu Vâlcea nu a
fost revoluţie cu eroi, ci revoluţie de catifea?
De unde această părere de rău că unii au diplomă de
revoluţionar şi alţii nu?
Nu cumva, din noi, încă, nu a dispărut demonul fricii, acela de
a vorbi pe faţă şi direct ca să nu fie supărată politica,
modernista “doamnă” a eticii şi moralei postdecembriste şi în
numele căreia guvernul provizoriu, revoluţionarii de atunci,
anunţau că nu se vor implica în politică?
Nu cumva există dorinţa de a-i cunoaşte pe cei cu adevărat
revoluţionari şi de a-i nominaliza, dar fără curajul de-ai arăta
pe cei falşi, pe cei cu beneficii nemeritate, primite degeaba în
urma cumpărării sau primirii ca dar politic al unui carnet de
revoluţionar?
Sub semnul aceleiaşi ancestrale frici, a românilor, de a fi
direcţi s-au consumat şi alte momente ale cafenelei, aşa cum a
fost cazul prezentării şi discuţiilor despre situaţia românilor din
Valea Timocului (cărora nu li se spune români precum
celorlalţi, ci vlahi). A fost de faţă Ilic Moncilo, consilier al
preşedintelui Mişcării Democrate a Românilor din Serbia, care
a avut şi misiunea nobilă de a prezenta cartea “O istorie a
românilor din nord-estul Serbiei”, scrisă de Radu Păiuşan şi
Ionel Cionchin şi, care, mucalit, arăta că pe o oarecare şosea
“mor anual de două ori mai mulţi oameni decât la revoluţia
română”; adaug eu (nu ştiu, poate a spus-o tot el), “şi nu mai
solicită nimeni, dintre răniţi şi urmaşi, certificat de erou!” Şi
câte alte cazuri, şi mai câte….
Şi tot pentru că nu suntem direcţi, nu destul de îndrăzneţi, deşi
nimeni nu îţi poate lua (decât uneori) capul, nu ne-am încins în
discuţie cu “vlahul”, deşi vroiam să-i zic că trebuie să fie
mândru de acest apelativ, care îl face direct strămoş al
poporului condus de Basarab I, singurul până acum din aceste
locuri, care a stăpânit şi o parte din nordul Mării Negre…
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Doream să-i mai mângâi tristeţea, atât cât se mai poate numi
tristeţe, căci în câţiva ani-cum arăta şi Mihai Sporiş-nu vor mai
fi graniţe şi fiecare se va putea mişca şi trăi aşa (să sperăm)
cum îi doreşte inima, şi să-i amintesc cazul românilor din
nordul Bucovinei (Ucraina de astăzi) care sunt complet
marginalizaţi; dar şi despre neruşinarea unei Europe
destrămate, cea de cândva, care nu a protestat împotriva lui
Stalin atunci când acesta a înfiinţat R.S.S Moldovenească şi nu
R.S.S Basarabia. Este o denaturare şi insinuare obraznică să
denumeşti o ţară printr-un nume care aparţine unei regiuni din
altă ţară…Moldova este numele unei regiuni dintre Carpaţii
Orientali şi râul Prut şi nu dintre Prut şi Nistru (a fost cândva!).
Românii din Republica vecină la est cu România sunt obligaţi
să spună că vorbesc o altă limbă decât limba română!
Dacă nu s-a unit cu România atunci, după 1990, trebuia să se
cheme Republica Basarabia!
Aceasta este Europa, acum unită, preocupându-se de judecarea
conducătorilor de ţări, dar nu se ocupă de cei care urzupă ţări
(cazul Miloşovici)…
Cum ar fi ca Serbia şi UE, în Valea Timocului, să declare
Republica Banat?
(ianuarie, 2006)
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DESPRE CLASAMENTE PROSTEŞTI. CLASAMENTE
PREELECTORALE!
Dintr-un început să precizăm că este vorba de clasamente
prosteşti. Cu ani în urmă, în presa vâlceană (nu numai) se
practicau, între campaniile electorale, diverse clasamente
asupra personalităţilor politice; clasamente făcute “cică-se” de
cititori prin telefon sau în scris, referitoare la personalitatea
politică...bla,bla,bla...Care personalitate politică? Cea impusă
de ziarişti? Să le dăm lor note, puncte, şi ei să întocmescă
clasamentul... Sigur, era vorba de o neruşinată manipulare,
electoratul era astfel bombardat, nu la întâmplare, cu date
false!
Noi care lucrăm în media ştim foarte bine cât de curate, cât de
“sănătoase” sunt aceste testări, în ziare, asupra unui
electorat…Tot ea, care prin anii ’90,’90 şi ceva, spunea că
masa alegătorilor nu are educaţia democraţiei, nu ştie ce vrea!
Tot ea, aceeaşi, care nu putea să filmeze în ceaţă!
Nu pot să înţeleg, cum pot fi chemaţi la timona acestei
democraţii oameni de talent precum tatuliciul măscăriciul, să
angreneze o întreagă ţară şi să dea pe post o asemenea
ruşinoasă şi anacronică elită (!?)…
Prima gogoaşă: “Ten pentru România”; ştiau ei, cei care au
făcut asemenea program, că nu se mai poate (legal) folosi
cuvântul “naţional” sau Romania în titluri - firme şi asociaţii?
Secunda gogoaşă: “au votat peste 17 000 000 de …”, vă mai
aduceţi aminte de cei 60 000 de morţi în acuzaţie la un fals
proces? …Eu şi cu colegii mei, care de “aia” am semnat în
1989, târziu în decembrie, deturnarea banilor primiţi pentru
invenţii şi inovaţii către revoluţionari (84)! Eu, prietenii din jur
- rude, copii şi fraţi … care niciunul nu recunoaştem că am
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votat, deşi în faţa tv-ului am dat ochii peste cap şi ne-am
îmbătat cu ochii în vraja sălii de la Ateneul Român.
Apoi să te ţii…numai prostii; de la un actor care pupă
preşedintele ţării pe chelie, la un ministru care nu mai este
ministru şi nici parlamenter, cu pantaloni rupţi în fund şi care
tot şi-a afirmat plăcerea de stânga (că vrea tabere de pictură şi
sculptură), el fiind membru marcant al Partidului Liberal…Să
te ţii şi să nu te mai ţi, şi să zici: Doamne ce e cu poporul ăsta,
care nu de mult îl cerea pe Ţiriac preşedinte al unei Românii a
artiştilor, cântăreţilor, maneliştilor, o ţară a fotbaliştilor…a
ţâţelor goale, a prefăcuţilor şi descreieraţilor!
Toată presa asta care nu face alceva decât să publice, să
transmită pe “sticlă” şi la radio, în ziare, decât topuri şi iar
topuri politice, swou-ri politice, vernisaje şi iar vernisaje cu
cabotini şi demagogi (ca să arate inteligenţa lor la populaţie:
cel mai „mai” şi cea mai „mai”), care nu face alceva decât să
creeze imagini comandate sau “recomandate”, nu face altceva
decât să creeze vipuri…pe care la alegerile următoare să le
plaseze în faţa unui electorat ameţit de cap.
Aşa am ajuns să murdărim faţa ţării, a naţiei, şi, cântând un
imn interminabil care să ajungă la străini, am hotărât ca
adevărul şi prostia, împreună, să rămână acasă.
Iată domnilor cum, din păcate, s-a ajuns ca în urbele noastre cu
periferii mizerabile, şi în feudalele noastre sate, să se voteze
banul şi numai banul. Păi poţi fără bani să stai pe ecran, fără
bani să dai telefoane (minute în şir) pentru falsele preferinţe,
vizând personalităţile propuse? Poţi fără bani să cumperi zeci
de taloane votante? Dar de unde au ei bani ca să-şi cumpere
voturile pentru ca mai apoi să-şi cumpere funcţiile publice de
parcă meseria asta de propietar, de patron, ar fi una plină de
râie…de vor, musai, să devină politicieni sau funcţionari
publici (da, tot pentru bani-aşa se prevede şi în promis UE!)?
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Aşa a ajuns presa vinovată, că, în ţara noastră s-au făcut numai
legi proaste; că a dispărut propietatea intelectuală, că dispare şi
cea industrială, că dispare micul industriaş, că tot ce se
cumpără are preţ echivalent în valută forte şi tot ce se vinde
(forţa de muncă în special), se face în echivalente de troc
culinar ca acum 1-2 mii de ani, când munca însemna doar
mâncarea necesară să trăieşti…nu auzi discuţii decât despre
coşul zilnic. La muncă băieţi, nu toată ziua pe ecrane!
Dacă aş fi ministrul culturii, aş lua poziţie referitor la
asemenea abstracţiune de arătat şi pus sigla…”TEN pentru
România”, adică perdaf pe obraz pentru dezmăţaţi…Ce TEN
băi flaimucea, când…25 de ani, ăştia ne-au făcut să ne
ascundem naţionalitatea (în Europa, recunoscută fiind ca o
naţiune de ţigani…)
(februarie, 2006)

DESPRE MITUL JAPONEZ!
Între aceste secole - milenii îmi reamintesc, în 1986, la Cluj, cu
ocazia Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice în
domeniul Informaticii Aplicate, atunci, când am fost onorat cu
un extraordinar premiu acordat lucrărilor
“Sculptură
cibernetică” şi “Micropocesori-Postprocesori”, şi directorul
INID (85) - Emil Vlad prezenta în plenul sesiunii diferenţa
dintre scrierea cuvântului om în română, scris de mână precum un vierme care se târăşte şi, acelaşi cuvânt, în scriere
japoneză, însemnând o grafie care arată un biped ce cuprinde
soarele între braţe; atunci gândul mi-a fugit către o întâmplare
petrecută la mijlocul secolului XX, când Japonia şi-a anunţat
în mod real intenţia de a aborda vital şi pentru viitor un
program gigantic de implementarea sistemelor informatice…
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Japonia trebuia să fie un precursor în robotica cibernetizată, al
sistemului informatic integrat, al proiectării şi programării de
sisteme informatice… Japonia avea, deja, un sistem
informaţional bine pus la punct şi şi-a propus să fie prima în
robotizare!
Japonia era o ţară săracă, perdantă în al doilea război mondial
şi a înţeles că trebuie să renască din proprie cenuşă, folosind
cea mai ieftină materie primă, cea a manipulării şi gestionării
informaţiei!
A fost întrebat unul dintre arhitecţii acestui revoluţionar sistem
(component al unui celebru sfat al bătrânilor din “ţara soarelui
răsare”)…ce se va întâmlpa cu Japonia când societatea va fi
complet informatizată, ce se va întâmpla cu populaţia, unde va
munci ea atunci când totul va fi robotizat? Şi iată ce a răspuns
bătrânul înţelept “galben”: “populaţia Japoniei, toată, nu va
ajunge pentru meseria de programator!”
Iată ce luminată idee, cât adevăr cuprinde ea, şi ce puteau
gândi oamenii înţelepţi, sigur harnici, într-o ţară săracă, dar
bogată în conştiinţă; o ţară care pierduse cel mai important
război din istoria sa.
Ca şi germanii, după al Doilea Război Mondial, ca şi evreii dea rândul şi veşnic decimaţi, japonezii nu s-au gândit cum să-şi
refacă imediat şi oricum clasa bogată, clasa de mijloc şi (vai de
mama noastră), clasa săracă… Nu s-au gândit să scoată tinerii
în faţă, să-şi umple visurile cu ale răzbunării himere, să dărâme
ce mai era de dărâmat şi ce-i mai rău, şi ce-i mai imoral, în
sensul soarelui sau al lui Dumnezeu, să mintă şi să se închine
la idolul Ban!
Nu au construit superpalate bancare înainte de a face bordeie
de fabricat cu mâna şi mintea, bani!
Nu au pus biruri şi taxe ticăloase pe libera creaţie a muncii, pe
invenţie şi inovaţie, au stimulat concurenţa, au tăiat mâna şi
capul celor care au încercat să fure munca şi mintea altora...
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Au declarat public că trebuie să înveţe de la americani, cum
trebuie, prin tehnologie, să faci bani!
Nu au spus niciodată copilului, proprie odraslă, că cine iubeşte
munca este prost (un nemernic şlagăr de inteligenţă slavă autohton); i-au vorbit de strămoşi, de onoare, nu au inventat
atâtea servicii de stat, de controlat, de minţit, de planificat, de
cum să proiectezi planuri de afaceri din fonduri Phare…de
cum să faci rost, fără muncă, de bani!
Atenţie prădători! Ştim că doar hoţia şi norocul pot aduce
îmbogăţire, nu braţul şi mintea...
Japonezii şi-au trimis copiii la inamicul învingător să înveţe
programare şi să construiască calculatoare. Şi-au vândut
pietroaiele şi şi-au cumpărat fabrici cu tot cu personal!
Mitul japonez înseamnă, cu alte cuvinte, cum este să fi învins,
şi prin credinţă, imaginaţie şi muncă, să te transformi într-un
învingător (nu îmbogăţit).
Mai are rost să ne raportăm noi, de aici, din zona Carpaţilor şi
a Mării Negre, aşa cum în tranziţie ar fi fost normal, la mitul
japonez?
Totuşi, cândva, am aderat la un astfel de mit şi, punând accent
pe informatică şi pe calculatoare, pe programare, cel puţin la
modul infim – tehnologic – comenzile numerice, anii 70-80,
am realizat lucruri pe care alţii nu l-au realizat; am demonstrat
că nu am fost atât de proşti!
Mă uit şi nu-mi vine să cred cum ne umflăm în pene, şi alături
de puerilele angajamente în nevăzutele programe de
modernizare ori în cele propagandistice electorale, sistemul
informatic românesc este mai rău ca la început; cum ea,
frumoasa şi bătrână (în lume, deja!) informatică, fără un sistem
informaţional cotrect bate pasul pe loc; „minte” peste tot;
introduce calculatoare, dar, în fond, a crescut consumul de
hârtie, au dispărut minusculele bonuri-poştale, au cresut cozile
nu la lapte, ouă şi carne, ci la infernalele cozi, mega-iritante, de
colectat taxe, biruri, pomeni, oho...amenzi (!) etc într-o ţară a
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consumului (al dracului capitalism!), care în cinci ani şi-a
crescut rezerva valutară de aproape 25 ori (86)! Da, mă repet
(vorba tatălui meu, când îi scriam petiţiile, „las că la
Judecătorie, merge”)!
...S-au însutit „personalurile” nu în munca de programator, ci
în cea de cerşetor, cea de consumator! Străzile sunt pline de
oameni pe tot parcursul zilei şi ei se mişcă de la o coadă la alta,
de pe un trotuar pe altul (cei mai mulţi fără treabă) sau de la
scările unui tribunal, la scările altuia… Pe cine minţim oare
când spunem că ne-am informatizat, având peste tot
calculatoare, când noi stăm la coadă, iar funcţionarii şi
funcţionăresele se împiedică în taste, în imprimante cu ace,
pentru recipise de format A4 (87)!?
Un lucru este cert: şi în prezent, şi acum treizeci de ani, am
fost şi suntem programatori - cât de cât, avem calculatoare, dar
nu am reuşit, încă, să creem un sistem cu adevărat informatic,
fiindcă l-am sărit pe cel informaţional. Acesta, din urmă, nu
poate fi creat (pus pe hârtie, nu trăieşte din codificare, ci
trebuie să fie real; adevărat; sincer) peste noapte, mai ales în
absenţa unor atribute de bază ale economiei, cele care ţin de
cinste şi adevăr! Cum putem avea un sistem informaţional,
corect formulat, când nu producem, când numărăm doar banii
obţinuţi din nu ştiu ce inginerie, de fabricat bani!
(martie, 2006)
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MANIFESTUL ASOCIATIEI CULTURALE ECOSTAR 21

(ECOSTAR 21 = ECOSTiinţă + ecoARtă + secolul 21)
Atât ştiinţa cât şi tehnica, dar şi tehnologia, aceasta din urmă
fiind definită ca o consecinţă aplicativă a primelor două, însă şi
ca metodologie de lucru a oricărui proces uzual, productiv, în
acţiunea lor de manifestare în mediul de trăire al omului,
trebuie să ţină cont de cererea ecologică specifică mediului
înconjurător. Putem astfel, uşor, să definim noţiunea de
ecoştiinţă…
În ce priveşte arta, ca expresie a înalt profesionalismului unei
meserii, a trăirilor emotive, prefixul adăugat - eco(arta) – este o
cerinţă a prezentului, dar şi una a viitorului, când consumatorul
se impune a fi protejat. Viaţa în sine - în planul spiritului şi al
trăirii - trebuie protejată şi, prin prisma curatului, expresia
artistică (opera de artă) va avea ca atribuit sensul de speranţă…
Binele şi răul, frumosul şi urâtul, sunt alternanţe ce fiinţează
creaţia, cea care întemeiază viaţa.
Tehnica de lucru, maniera, frizează actul rasat al nivelului
artistic, în timp ce conţinutul trebuie închinat speranţei,
echilibrului, armoniei, sigur, în opoziţie, contrariului lor…
Nu! drogării, nu! boemei în sensul “imposibilului de înţeles”,
nu! operei de trei parale (făcută la minut), nu! abstractului
generalizat, pe care îl considerăm anacronic, nociv şi precum o
fugă din faţa realului şi suprarealului, o ascundere a
incapacităţii artistice… S-a abuzat prea mult de el!... Nu! lipsei
de potenţial…
În cadrul interferenţei dintre părţile contrare şi din care rezultă
viaţa, noi pedalăm pe partea pozitivă, cea care înseamnă
creaţie şi îmbogăţeşte lumea, măreşte diversitatea ei. În acest
sens, viaţa se justifică.
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*
Ştiinţa, ca şi materia, este absolută şi are n dimensiuni. În
cartea Facerii, Dumnezeu este ştiinţă. El spune, face, dar nu
arată cum!? La baza ştiinţei stă căutarea. Credinţa în suprem se
manifestă pe ramura lui Abel şi înseamnă jertfă şi supunere.
Elemente de tehnică găsim pe lanţul genetic al ramurei lui
Cain. Acolo se vorbeşte despre metalurgie, despre instrumente
muzicale, despre creşterea de animale, utilitatea lor… Tehnica
este acea parte a ştiinţei creată anume pentru a pune în practică
nevoia materială. Focul stă la baza apariţiei domeniului
tehnic…
Tehnologia este ultima formă, globalizantă, a lumii tehnicoştiinţifice, o traducere a acesteia în practica producţiei
materiale, dar şi spirituale a vieţii.
Tehnologia reprezintă ştiinţa facerii, atât pentru lumea tehnică,
cât şi pentru cea artistică, sigur, atunci când se realizează
opera-creaţie şi ea se încarcă de spiritual…. Aşa a apărut
noţiunea de artă, distinctă, şi corolar cu aceasta, noţiunea de
artist.
Ca să deosebească productia de bunuri materiale de cea a
bunurilor spirituale societatea omenească a denumit diferitele
ramuri ale tehnologiei, de trăire spirituală şi trăire senzorială,
arte.
Greşit este, fără să fie o mare supărare, când fără discernământ
ştiinţific (şi lumea spirituală are partea ei ştiinţifică), numim
operatorii acestor ramuri, artişti.
Secolul XX, pe lângă marile erori ce ţin de bani şi de
productivitate (în economia de piaţă), a mai produs una,
spunem noi gravă (în regimurile totalitare), a pus artistul mai
presus de opera sa…a neglijat valoarea creaţiei (se licitează,
snob, semnătura şi nu opera).
Suntem pentru decoperativizarea artiştilor, creatorilor,
neimplicarea politicului şi statului în sferele lor de creaţie.
Libera piaţă şi publicul sunt singurii judecători! .
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Ideea reuniunii oamenilor de artă independenţi, dar nu numai,
cu oameni de ştiinţă, cu tehnologi, cu experţi din varii
domenii, a fost pusă sub sceptrul ecologiei deoarece omul şi
mediul înconjurător, protecţia lor, constitue o bază pentru
caracteristica de modernitate, pentru o lume în care practicul,
utilul şi plăcutul, împreună, vor fi ţinte pentru viitor…În mod
sigur, acestea vor interfera.
La acest manifest subscriu oameni de artă independenţi sau nu,
oameni cu preocupări vizând creaţia ştiinţifică, tehnică şi
tehnologică..., pasionaţii de cele două sisteme, inventatorii şi
inovatorii...Toţi cei care pun creaţia alături de nevoie.
Nu rareori auzim, referitor la un medic, la un strungar, la un
violonist, la un inginer tehnolog, calificaţia...este un artist!...
Aici este locul oricărui adevărat ataşat ideii de profesionalism
şi care pătrunde în sfera de creaţie (tehnico ştiinţifică, artistică,
productivă).
ECOSTAR21 vrea ca prin intermediul creatorilor, prin
intermediul celor neîncrezători în corupţia de suflet, politică,
de orice fel, prin intermediul celor încrezători doar în
adevărata şi sincera artă a meşteşugului, prin inventatori,
inovatori, cercetători, să redea oamenilor încrederea în forţele
omului, să facă din el un onorabil producător, să militeze
pentru viitorul sănătos al tehnologiilor şi artelor, să se
manifeste împotriva răului vizibil, al distructivului şi al
dezechilibrului…Va milita pentru dreptul de autor, drept
stabilit fără implicarea banului.
Ecostar21 se vrea o mişcare culturală care, plecând de la
“neîmplinirile” unui secol apus, militează pentru “împlinirile”
secolului următor…
(aprilie, 2006)
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LEGEA MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC
Ce vrea legea nr. 120?
Parlamentul României a adoptat legea nr. 120 din 04. 05. 2006,
cea care reglementează “cadrul juritic general al realizării,
amplasării şi administrării monumentelor de for public”.
“În sensul prezentei legi, monumentele de for public sunt
bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală,
construcţii…, având caracter decorativ, comemorativ şi de
semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de protecţie, pe
terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al
unităţilor administrativ- teritoriale.”
“Monumentele de for public se pot realiza…în cadrul unor
programe sau proiecte culturale promovate şi susţinute
exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de
drept privat, cu ajutorul autorităţilor administraţiei publice
locale competente teritorial…”
“Amplasarea monumentelor de for public se va realiza (...) şi
cu avizul privind concepţia artistică a monumentului, emis de
Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de serviciile
deconcetrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia
Naţională pentru Monumentele de For Public, respectiv de
Comisiile Zonale pentru Monumentele de For Public.”
“…Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public este
formată din 11 membri, artişti, arhitecţi, urbanişti ori
specialişti din domeniul artelor vizuale şi – sau – critici de artă
recunoscuţi pentru competenţa profesională şi probitatea
morală.”
“Numirea membrilor Comisiei Naţionale pentru Monumentele
de For Public se face la propunerea Academiei Române, a
asociaţilor profesionale de specialitate, a instituţiilor de
învăţământ superior de specialitate şi a instituţiilor publice de
specialitate…”
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“…La propunerea Comisiei Naţionale pentru Monumentele de
For Public, ministrul culturii şi cultelor înfiinţează, prin ordin,
până la 15 comisii zonale pentru monumentele de for public,
care vor exercita, pentru localităţile rurale din teritoriul de
competenţă, atribuţiile delegate de Comisia Naţională pentru
Monumentele de For Public”
“…Fiecare comisie zonală este formată din 11 membri, artişti,
arhitecţi, urbanişti ori specialişti din domeniul artelor vizuale şi
/ sau critici de artă, recunoscuţi pentru competenţă profesională
şi probitate morală, care sunt reprezentativi pentru zona
respectivă.”
*
La înfiinţarea Consiliului de Administraţie al Casei de
Sănătate, nouă, celor de la Asociaţia Patronală a IMMurilor
(preşedinte Gheorghe Jianu), ni s-a cerut un reprezentant
pentru acest consiliu (al Casei de Sănătate).
Un domn, medic, membru în asociaţia noastră, a IMMurilor, a
spus că normal ar fi ca în acest consiliu să fie desemnată
persoana sa! Fiindcă este medic! I-am replicat că în acest
sistem, al sănătăţii, componente sunt şi medicii, şi pacienţii,
deci mi se pare normal ca noi, IMM-urile, să recomandăm un
membru ne-medic, un patron de firmă productivă…Am greşit
cu ceva?
A fost îndeplinită dorinţa noastră şi la Casa de Sănătate,
printre ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, a fost
numit un inginer, patron de firmă… El se menţine şi astăzi.
*
Să luăm pe rând şi să analizăm această nouă lege care doreşte
să reglementeze o problemă-cea a monumentelor, care până în
prezent a aparţinut domeniului de stat şi politic, creându-se, în
acest scop, sectoare imobile prost născute-crescute (cel mai
important sector-UAP, născut în 1949) şi întreţinute, şi care
mai mult s-au prefăcut că există (în doctrina popular-stângistă),
nefiind nici sindicat, nici breaslă căci au fost dirijate politic!
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Aceste sectoare (materializate ulterior în diverse Direcţii
ministeriale şi judeţene) au impus o disciplină de fier în
activitatea muzeistică şi în politica de amplasare a
monumentelor, lucrările, numite plastice, ale artiştilor amatori
şi profesionişti (da, uneori, exista o împreunare) fiind surse
(dirijate) importante de existenţă pentru cei mai mulţi dintre ei.
Aceştia (lucrările lor) au fost susţinuţi de critici de artă,
sprijiniţi, la rândul lor, de către cel mai mare “sindicat”- cu
proprie ideologie- numit şi astăzi, mai mult decât mândru,
UAP!
Din start, în lectura legii, trebuie să observăm că este neglijată
părerea, opinia publicului larg, este neglijată libertatea de
exprimare (presa), arta liberilor practicanţi, cea a savanţilor
diletanţi în artă… Este neglijată părerea artiştilor şi criticilor
fără încartiruire în domeniul plastic – oficial (artiştii şi criticii
independenţi)!
Este solicitată, mai grav- legiferată, prezenţa criticilor de artă
care, fie vorba între noi, fac parte din aceeaşi tagmă, cea a
artiştilor şi criticilor absolvenţi ai aceluiaşi Institut de Artă
Plastică, acesta, cuprinzând şi Facultatea de Istorie a
Artelor…Toate dirijate, ideologic, de către UAP!
Aţi văzut dumneavoastră critici de la Bucureşti sau Craiova să
descrie real lucrarea vreunui artist plastic? Să se opună unei
viziuni de prea scandaloasă manieră?
Cunoaşteţi dumneavoastră vreo Facultate de Artă sau de
Critică, înainte de cel de-al doilea război mondial?
*
Comisia Naţională pentru monumente este formată…Din
cine? Din artişti (?), arhitecţi, urbanişti ori specialişti (?) din
domeniul artelor vizuale, din critici….
Unde sunt cetăţenii, pentru care se ridică un monument, unde
sunt cei care doresc monumentul, care îl propun, cu alte
cuvinte unde este beneficiarul? Unde sunt adevăraţii
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intelectuali, unde sunt scriitorii, muzicienii, unde sunt
contribuabilii… Facem iar comisii ca pentru salariile
membrilor nou înfiinţatului Fond Cultural Central? Unde este
forumul şi referendumul local… Să ne bazăm doar pe
consilierii politic numiţi sau pe aceste noi comisii, probabil,
numite iarăşi pe criterii politice?
Numeşte, iată, Academia Română, probabil, printr-un membru
aşa zis artist plastic, dar membru UAP, apoi, Institutul superior
de specialitate, şi el, format din membrii UAP… Apoi, iarăşi,
instituţia publică de specialitate!
Băi frate unde a ajuns limbajul de lemn… Şi sfidarea
manieristă, şi politicul arbitrar! Nimic despre concurenţă,
nimic despre licitaţie, nimic despre libera expresie…
Marea bălmăjeală va fi la ţară…la sat! Pentru mediul rural se
vor înfiinţa comisii (parcă îi aud pe leninişti şi stalinişti)
zonale, care vor hotărî asupra monumentelor, în general
nemanieriste, altfel decât în sensul celor de la oraş,
intelectuale. Probabil aici va zburda liber ideia politică, vor
predomina preoţii, învăţătorii şi jandarmii. Dar ce ne vom face
cu recomandările bătute în cuie în legea noastră, adică să aibă
şi ei studii de specialitate!?
Cel puţin în cultură, expres în artele, mai nou, aşa zis
„vizuale”, noi nu ne putem rupe de marea hoinăreală (în lumea
ideilor) preapocaliptică, de stilul asimilării şi dezvoltării
negativismului, de maniera simplistă şi fără valoare specifică
timpului trecut al „comunismului”…Nu putem, încă, să ne
dezlipim de comunism. Vorbim despre democraţie, dar gândul
ne este la autocraţie…
Şi totuşi, la Râmnic, faţă de alţii, avem un câmp democratic
mai larg. Să profităm de el în analiza acestei legi şi la ceea ce
trebuie să rezulte din aplicarea ei…
*
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Înţelegem că rolul acestor comisii este să stopeze kitsch-ul.
Propunem o compoziţie, a lor, cât mai diversă din punct de
vedere al profesiilor. În plan cultural – membri numiţi, să aibe
ceva realizări în propriu nume…Să nu fie membri ai unor
asociaţii profesionale legate de domeniul monumentalisticii.
Comisia să-şi dea avizul, final, pe procesul verbal de câştigare
a concursului de machete! Să luăm ca exemplu şi cum se
forma o comisie de aprobare monumente între cele două secole
XIX şi XX! Să nu cerem consumatorului, juriului,
finanţatoriului să aibă facultate de meserii (arte) vizuale....
(mai, 2006)

BISERICA ÎN PRAG DE SECOL XXI
În trecerea noastră prin timp, mai mult în trecut şi prezent, dar
şi în viitor, constatăm că în Râmnic are loc o mai intensă
mişcare culturală, evenimentele care o compun se succed cu
destulă repeziciune, e drept, cele mai multe caută cu fervoare
să reânvie un trecut prea repede uitat, fapte şi personalităţi
istorice, dar sunt şi dintre acelea care vor să prefigureze
viitorul, unul din ce în ce mai neconturat.
În observarea acestor evenimente culturale trebuie să facem un
popas, într-un timp nu prea îndepărtat (martie-2006), în
perimetrul Episcopiei, unde la Palatul Episcopal s-a dezbătut o
temă de mare interes public, incitantă şi în acelaşi timp
pernicioasă datorită “alunecărilor” din eventuale prea
subiective idei: “Biserica în prag de secol XXI” …
Dezbaterea s-a desfăşurat l-a iniţiativa Episcopiei Râmnicului
şi Forumului Cultural al Râmnicului.
În cadrul acestei întâlniri, preotul Ion Gavrilă – de la Biserica
Sfinţii Apostoli a prezentat lucrarea sa de doctorat, constând
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dintr-un material în care face referire la istoria bisericii
ortodoxe – prezent, trecut şi viitor.
Sunt multe idei ce argumentează valoarea acestei lucrări. Iată
câteva mai interesante: Iisus a venit între oameni şi a intrat în
viaţa lor cu un scop, interesantă ar fi definirea acestuia;
indiferenţa tinerei generaţii; umanismul excesiv; proiectele
magice; curentele pseudo- religioase şi consecinţa acestora –
„divide et impera”; omul vorbeşte din ce în ce mai mult cu el
însuşi… Mai adăug eu, vai (!) de perioada postromantică, cea
de la începutul sec. XX, perioadă de emulaţie în apariţia ideilor
şi faptelor preapocaliptice…
Biserica Sfinţii Apostoli la care slujeşte părintele Ion Gavrilă
este un frumos cadou pe care Râmnicul, instituţia ortodoxă, îl
dăruie spaţiului sacru al viitorului, este un gest care trezeşte
speranţă la întâlnirea cu secolul XXI…
Fiindcă a venit vorba despre această biserică îmi face plăcere
să mă repronunţ asupra amplasării ei, cu adevărat minunată,
într-un spaţiu care, până la găsirea acestei soluţii arhitectonice,
părea unul mort.
Minunată, mai mult decât atât, este partea din lemn, sculptată.
*
Clădirea şi locul pe care s-a ridicat edificiul religios a aparţinut
lui Roman Vlad, cărăuş, apoi măcelar, din “Versail”. Tatăl lui
a închiriat părinţilor mei două camere (înspre Calea lui Traian),
iar în 1951 aveam să mă nasc şi să fiu botezat, întruna din ele,
cu numele Simion-Petre. Din moment ce propietarul (el nu a
avut urmaşi naturali) şi părinţii săi au locuit în altă casă, atunci
când au construit-o pe aceasta, rezultă că eu sunt singurul care
a venit pe lume în locul pe care s-a ridicat această frumoasă şi
echilibrată construcţie (aici, înainte de construcţia familiei
Vlad, a fost câmp)…
*
Revenind la subiectul nostru, după prezentarea materialului,
părintele Victor Barbu s-a referit, cu un potenţial de invidiat, la
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propria persoană pe care o consideră europeană indiferent de
voinţa Bruxellului, la faptul că Europa se întoarce la păgânism
prin intermediul proiectelor anticreştine…”S-a votat la
Bruxelles o lege homofobă, o lege a sodomiei”…
”Ecumenismul – cea mai mare erezie a sec XX- la fel cum a
spus şi părintele Stăniloaie”… “Toţi suntem Biserica – preoţi
şi laici” “Occidentul are probleme…Răsăritul are taine!”
Profesorul I. St. Lazăr a subliniat, printre altele, greşala care sa făcut atunci, la început, în 1990, dar şi în 1996, când nu s-a
procedat la o reformă morală în interiorul Bisericii (de parcă
reformă morală s-a întâmplat în societatea laică-în 1990-n.n)!
A apreciat lucrarea de sinteză a preotului Ion
Gavrilă…”Biserica nu trăieşte fără mireni, şi nici mirenii fără
Biserică”…”Mitropolia Tomisului, iată, închină 1600 de
pagini – Omagiu - profesorului Nicolae Dură la împlinirea 60
de ani”…”Nu se păstrează valorile…Am rezistat până acum
datorită obştiilor săteşti!”
Profesorul Ion Soare (nu prea a vrut să vorbească) nu se
complace în dogme, dar nu evită să spună că “Banul este noul
idol…”
Profesorul de la Seminarul Teologic, Ion Predescu, referinduse la viitorul spaţiului sacru, a vorbit despre actul de analiză interdisciplinar, despre discursul “unui” Sorin Dumitrescu,
despre referirea plină de talent şi semnificaţie asupra Psalmului
38 făcută de Mitropolitul Bartolomeu Anania…Nu s-a referit
la preapocalipsa vâlceană din spaţiul artistic (plastic), cel fără
tangenţă cu lumea creştină…
Petre Mateiescu, preot în parohia de la Gura Văii, slujitor al lui
Iisus poate în cel mai valoros – artistic şi ştiinţific - lăcaş de
cult din teritoriul subcarpatic, s-a referit la dialogul
intercultural. “În Renaştere omul i-a cerut iertare lui Iisus,
după Renaştere, Domnul i-a cerut iertare omului “!
Cu o anumită ocazie i-a spus unui europarlamenter…
”Dumneavoastră imitaţi, noi trăim…”
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Profesorul Costea Marinoiu, laic, preşedintele Societăţii Anton
Pann, a subliniat necesitatea dialogului interactiv, relevarea
corectă a valorilor, exemplul personal,… “la întâlnirile noastre
să nu se mai bată apa în piuă…”
P.S. Gherasim…”Biserica şi lumea de azi este o istorie vie”…
A criticat poziţia antiecumenică a părintelui Victor Barbu. A
preaslăvit acţiunile Papei Ioan Paul al II- lea care a reuşit să
“mişte” Lumea. “Dacă fiecare din noi am face puţină lumină,
am realiza tot atât cât o mare se face din picături de
apă…Postul nu este numai de mâncare, există şi un post al
sufletului”. Şi conchide, în final, referindu-se la tematică:
“Pălăria este prea mare pentru noi - atât de mici slujitori…”
De multe ori am vorbit de viitorul bisericii în lume, de multe
ori am referit la ceea ce au spus alţii în legătură cu acest
subiect. Mă gândesc la Mihai Eminescu, la Andrei Malraux,
revăd cartea omului - Vechiul şi Noul Testament – Biblia.
Nu putem să ne abatem de la progresul ştiinţei şi tehnologiei,
dar cred că în viitor spiritul va fi prezent peste tot în
interferenţă cu cele două. Legătura între ele va fi de natură
ecologică, şi aceasta va avea o nouă dimensiune. Pe lângă cele
două componente aferente, mediul, o va conţine şi pe cea
spirituală.
Nicicând, ca acum, nu este mai actuală şi prezentă realitatea
cuprinsă între momentul „Adam” şi cel reprezentând sfârşitul
biologic ale Apostolilor Petru şi Pavel. În corelare cu această
realitate se află cea din perioada medievală. Cu acest bagaj mai
mult decât important scrutăm secolul XXI în (şi cu) speranţa
că el se va transforma în potenţial (ceea ce cunoaştem), iar
viitorul va şti cu siguranţă, în sens util omului, deci şi lui
Dumnezeu, să-l transforme întrunul cinetic.
Omul, în existenţa sa constructivă şi nu contemplativă – care
înseamnă regres, conţine în fiinţa sa plusul şi minusul. Este un
făcut ca o singură dată aceştia să se atingă integral şi viaţa
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insului să dispară. Existenţa celor două componente dă starea
de viaţă, întăreşte starea de potenţial. Acesta există datorită
soarelui, iar soarele nu poate fi privit decât de Dumnezeu. Cum
poate trăi omul fără credinţă în Cel ce i-a dăruit chipul şi
asemănarea… Fiinţa fără credinţă se risipeşte în nefiinţă. Se
poate trăi în neiubire de fiu, de tată şi de mamă? Iată, credinţa
şi ştiinţa fiinţând împreună în cel mai accesibil şi timp real!
(iunie, 2006)

DESPRE AFRONTUL LA PROPRIETATE – AROGANŢĂ
ŞI PROSTIE!
Cum este posibil ca Primăria, Consiliul Local, să institue şi să
aplice un experiment nicăieri în lume aplicat, anume, ca în
municipiul nostru (Râmnic) să existe legi specifice
provincianismului tradiţional, care nu ţin cont de legislaţia
constituţională, anume: acum 20 ani, să se planteze flori pe
asfalt, iar în prezent de jur împrejur, în comune, să se
implanteze semne de circulaţie în mijlocul străzii, să se facă
minigrădini suspendate pe stâlpii electrici; maşinile să nu
oprească nicăieri pe strada lată, europeană, naţională, şi mai
nou, conform HCL nr. 50 din 2006, nici să „circuli pe trotuar”
(?), nici să staţionezi, nici să ai acces… S-a mai pomenit aşa
ceva? Deci nu poţi la Râmnic să intri în garaj, deoarece nu ai
„acces” pe trotuar…
Doamne, Doamne, oraşul este plin de maşini-şi este bine; în
faţa tuturor instituţiilor sunt zeci de maşini pe trotuar…Poţi să
dai o lege şi să nu ai ofertă pentru neîncălcarea ei? Nu vreau să
umplu aceste rânduri cu toate zonele oraşului unde maşinile
staţionează pe trotuar şi cărora nici nu poţi să le interzici acest
lucru prea curând; nici să accept că încălcarea lor duce la
îmbogăţirea unor neaveniţi...
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Este posibil să dai o lege prin care să ştii că nu se poate aplica
decât parţial?
O lege în care poliţia „nu se bagă”, căci ştie că este eronată,
care nu ţine cont de Constituţie, ci doar pe paranoia unor aşa
zişi aleşi?
Vine cineva în oraşul nostru, nu ştie ce au votat nişte „amatori”
care-şi zic specialişti, vede toate trotuarele ocupate de maşini,
şi găseşte şi el un loc pe acelaşi trotuar lat de 6m, necirculat;
parchează pentru câteva minute; merge la poştă să ia o
scrisoare, se întoarce şi vede cum maşina, cu geantă diplomat
în ea, cu mâncare pentru câini, cu alte obiecte intelectuale i se
ridică; strigă din răsputeri la şofer; aleargă după maşina
tractată, râde lumea de el; râd imbecilii fără servici de pe
trorturul plin, de peste drum…(!). Proprietarul alergă ca nebun
după documentele sale, după maşină, după dragoste de
animale, după o maşină ridicată şi tractată pe două roţi, în care
oala cu mâncare se varsă peste actele din geantă năruite pe
jos... Maşina nu încurca pe nimeni, trotuarul fiind unul
necirculat, neexistând magazine...
Acesta-i Europa către care se-ndreaptă dânşii (cum zic
moldovenii la porci), cei din Consiliul Local? Unde mai exisă
aşa ceva?
În orice oraş ţi se fotografiază maşina şi primeşti acasă o
amendă, cât costă un cal?
De ce să mi se fure mie maşina, legal? Este această ţară,
oficial, a hoţilor? Am încurcat eu circulaţia, punând maşina pe
un trotuar lat de 6 m, asfaltat? Repet, este pregătit Râmnicul
pentru o asemenea restricţie? Priviţi, şi acum, după două luni
de când a fost promulgată această lege, care este situaţia pe
trotuarele din tot centrul Râmnicului? Ce fel de consilieri are
acest oraş bazat din toate vremurile numai pe politruci… care
să-şi apere interesele! Domnule edil şef este corectă parcarea
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maşinilor pe explanada din faţa Primăriei? Pe cea din faţa
Finanţelor, pe cea din faţa Procuraturii şi Judecătoriei, pe cea
din faţa Fiscului, etc etc etc din sud până-n nord din est pănă-n
vest… Ălea nu sunt tot trotuare? ...Nu vă bateţi joc de oamenii
care activează, care muncesc; nu-i striviţi în personalitate prin
consilierea unor cretini, că nu aveţi acest drept… Suntem şi noi
pentru ordine şi disciplină, suntem şi noi pentru respect faţă de
zonele verzi, pentru trotuare, dar nu într-o ţară în care acestea
sunt mai late decât strada… Să facem diferenţă şi dreptate.
Una-i să parchezi maşina pe un spaţiu verde amenajat (!), alta-i
pentru câteva minute pe betonul unui trotuar nebuneşte
supraevaluat; nu ambele pot fi infracţiuni; nu daţi legi de care
încă nu avem nevoie şi pe care nu puteţi să le apăraţi…Cum să
interzici accesul pe trotuar…Înseamnă că nu se mai poate intra
în nici un garaj…
Trebuie, Doamne, să faci în grabă pipi; să cumperi un ziar, să
cumpări un sandwich, ceva, şi nu încurci circulaţia, dar ţi se
fură geanta cu acte (proprietatea), strada ţi se confiscă (pentru
care plăteşti-apropo, de ce nu se plăteşte şi trotuarul?), deşi
respecţi legea rurtieră... De ce daţi legi particulare, care să
anuleze proprietatea particulară… De-abia aştept Doamne să
se plătească mersul pe trotuar, staţionarea pe el şi încurcarea
altora care circulă (căci legi pentru ca mai multi indivizi să nu
stea la un loc s-au mai dat)...
În ce ţară trăim noi, cum se cheamă ea, acum, când pe toate
posturile media se vorbeşte de aderare, dacă vine unu şi
parchează maşina în afara carosabilului, i se ridică maşina şi-i
este dusă la o destinaţie neanunţată... Mai mult, apari la locul
infraţiunii şi ţi se face semnul „sâc”... Nu se mai poate opri
acest transport care, înainte, până la tractare ar fi costat o
amendă de 200 000 lei, iar după tractare, 700 000 lei plus o
amendă de 3 000 000 lei, până la 9 000 000.
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Marea dilemă în oraşul meu natal, pentru şofer, şoferul de
oriunde, este că nu se mai ştie unde poţi să opreşti maşina; ce-i
ăla trotuar şi spaţiu verde… Şi simţi că nu-i departe nici clipa
când şi pentru pieton, atunci când va trece strada pe unde nu-i
este permis, să vină o dubă „mascată” şi să-l ridice, şi să-l
azvârle în ea ca pe o cârpă. ...Ca o cârpă îngreţoşantă am
alergat eu după geantă şi identitatea mea, după nişte gunoaie
de oameni (care aplicau legea dată de un Consiliul Local) ca să
câştige o pâine.
...Veniţi la mine gâştelor/ Veniţi din toată ţara/ Azi în piaţa
publică să ne-ntâlnim/ Şi să votăm legea drumului,
europeană!...(parafrazare a personajului “Coana Pipa” din
opera dramatică a lui Eugen Ionescu)!
(mai, 2006)

CERCETAREA TEHNICO - ŞTIINŢIFICĂ,
ROMÂNEASCĂ, ÎN ACTUALITATE

(Material prezentat la simpozionul cu acelaşi titlu al Forumului Cultural al
Râmniculuia din 15 iunie 2006.)
Cercetarea românească în actualitate! Este dificil să ne
exprimăm noi, cei de la Râmnic, comparativ cu capitala, cu
centrele zonale tradiţionale (Iaşi, Cluj, Timişoara), cu Europa
de est, cu Europa centrală şi de vest…De aceea o să-i spunem
CT-SR în lume şi acasă, la Râmnic, tangenţial cu ţara şi cu
Europa cea divizată.
*
Subliniem, în ţara noastră, dar şi în lume, cercetarea tehnico
ştiinţifică a avut două câmpuri de exprimare…S-a desfăşurat în
universităţi - partea ştiinţifică şi în unităţi pilot, organic legate
de marile unităţi de producţie – partea tehnologică…
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În România, cercetarea ştiinţifică fundamentală s-a desfăşurat
în institutele naţionale şi în cele de învăţământ superior, iar cea
aplicativă,
tehnologică s-a desfăşurat în chiar unitatea
productivă, în incinta laboratorului de încercări şi control al
calităţii, în serviciile şi atelierele de proiectare…
În 1975, pe platforma IMG Bucureşti, un colectiv de ingineri
demara cu mult curaj un domeniu nou privind cercetarea
ştiinţifică, anume, aplicarea tehnologiilor cu ajutorul suportului
informatic, suportul magnetic, tehnologiile de execuţie şi
prelucrarea metalului pe maşinile cu comandă numerică…
proiectarea acestor tehnologii cu ajutorul calculatorului!
Prin ‘78, ‘79, în acelaşi IMGB, se deschidea o fabrică pentru
reactoare nucleare coordonată de canadieni…
La INCREST Bucureşti s-a construit poate cea mai mare şi
bine dotată suflerie sonică din Europa, exista poate una dintre
cele mai dotate unităţi informatice…
Pe platforma de la Măgurele se desfăşoara o bogată activitate
de cercetare aplicativă în fizica atomică, laboratoare, aproape
unice în lume.
În Bucureşti fiinţa Institutul de Cercetare Chimică (ICECHIM)
(vedeţi unde este industria chimică în prezent), şi începe
producţia proprie de echipamente electronice de calcul, Coral
şi Independent…
Se fabrică automobile şi tractoare, foarte bune, mai bune ca
cele din Europa de est.
După 1980, regimul politic, din România, care a influenţat
întreaga activitate economică, a întrerupt majoritatea
importurilor, începând o cursă aproape nebună în asimilarea de
materiale noi - înlocuitoare, de tehnologii - complementare,
care trebuiau să facă faţă pe piaţa severă deschisă exportului…
Henri Coandă a venit în România înainte de 1970… Începe
construcţia avioanelor IAR 93, IAR 99, a avionului de pasageri
Back 11; se dezvoltă zona Pipera din Bucureşti, cea care
trebuia să fie faima tehnicii de echipamente electronice…şi a
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fost! Cu rezultate recunoscute internaţional se dezvoltă
industria de mecanică fină, o remarcabilă industrie de
aeronautică, cea de hidraulică…
Regimul politic înmulţeşte facultăţile de tehnologie după
modelul celor americane!
Se impune fabricaţia de elicoptere. România trece la fabricaţia
celui de-al doilea avion sută la sută românesc, IAR 99, Şoimul,
avion şcoală, dar şi de luptă, de apărare.
Tehnologiile din industria de apărare, numită şi specială, încep,
după 1980, să se reverse către industria naţională a bunurilor
de larg consum… Fără precedent se dezvoltă tehnologiile de
prelucrare, în speţă cele de prelucrare prin aşchiere a metalului,
se ştie, apanaj doar al ţărilor superdezvoltate şi care pun la
icoană şublerul şi micrometrul!
Atunci când televiziunea aproape a dispărut, când propaganda
politică s-a accentuat, eronat, în afara spectrului vieţii, când s-a
făcut o presiune fără precedent asupra consumului intern,
cercetarea a fost degajată de orice oprelişte… A început
demenţa unor ambiţii… Cine făcea economie de piaţă, şi
exporta, avea de câştigat. Începuse o goană după inovaţie,
invenţie, cercetarea ştiinţifică nu mai avea valoare decât în
domeniul aplicativ…
Râmnicul a avut şi are o industrie chimică cu o puternică
structură tehnico - ştiinţifică şi tehnologică… Stăpâneşte zone
din cercetarea şi producţia criogenă…
Are laminoare de performanţă mondială, are fabrici de
echipament special, are industrie de jenţi auto şi de injectare
mase plastice…
În 1981 fiinţează una dintre cele mai performante unităţi (i-aş
spune chiar pilot pentru o parte din industria naţională) de
echipament hidraulic, de mecanică fină, cel puţin la nivelul
celor din Europa de est, în unele domenii, chiar peste!…
Delegaţii de specialişti din Rusia lui Gorbaciov, din China,
Germania, Polonia, vin aici pentru transfer de tehnologie.
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Pentru informare, proprie, tehnică, ori care ţinea de “sistem”!
Sistemul vâlcean românesc era bun de copiat!
Acest sistem desfiinţează MICM-ul şi înfiinţează MIMUEE-ul
(două ministere în industria de resort-Construcţii de
Maşini)…datorită minunii tehnologice care a rezolvat
programul Oltcit, dar şi datorită exportului bine calificat..
*
Râmnicul a exportat în procent de aproape sută la sută
tehnologie, produse finite de înaltă tehnicitate: Cilindri
hidraulici, acumulatoare pneumo hidraulice la 315 bar, capete
de comandă pentru pompele axiale de 100 cm cubi şi 400
bar…cilindri Franţa, Canada, Atlas - loturi limitate în SUA…
Tehnologii importante, de valoare, s-au asimilat în industria
acestui oraş… mă refer la cea de roluire a pieselor tubulare, de
honuire la piesele prismatice, cromarea dură a suprafeţelor de
revoluţie, călirea superficială. Mă refer la prelucrarea prin
aşchiere cu ajutorul dispozitivelor modulare, la prelucrearea pe
utilaje MUCN (Maşini Unelte cu Comandă Numerică)…La
controlul nedestructiv, la controlul statistic, ulterior la cel
denumit…autocontrol!
În Râmnic au existat ateliere de proiectare cât pentru un institut
naţional…
Nu trebuie să uităm de rolul jucat de informatica aplicată, cea
care tot cam începând de prin 1980, îşi pune amprenta pe
marea fabricaţie, continuă şi azi…fără a mai fi vorba de o
“mare” fabricaţie.
*
Unităţile de cercetare şi de proiectare din uzinele vâlcene au
participat la sesiunile de comunicări ştiinţifice desfăşurate
zonal, în sediul unei înterprinderi, la Casa Ştiinţei şi Tehnicii,
la Sesiunile naţionale de comunicări ştiinţifice.
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În interiorul înterprinderilor se desfăşurau cursuri de reciclare,
recalificare…Iată! Încă din 1985 România gândea după model
american …
Avea loc o prefigurare a viitorului, o îndemnare către
policalificare, cea capabilă să pună frâu bezmeticii specializări
maltusiene…
În 1986 soseşte la Râmnic cel mai important premiu, de la
Cluj, Sesiunea de comunicări ştiinţifice în domeniul
Informaticii aplicate, apoi un premiu de la Maratonul Tehnico
Ştiinţific Naţional iniţiat de CC UTC.
Cercetarea tehnologică de la cele câteva întreprinderi vâlcene,
cele dinaintea lui 1989, au însemnat înscrierea Râmnicului în
adevăratul program de “integrare europeană”, au înscris oraşul,
încă de atunci, în circuitul de valori europene…
Şublerul şi micrometrul, strungul şi freza fac parte din cultura
populară a celor mai puternice state… Ele fac ca popoarele să
trăiască mai bine, şi să domine cât de cât vitregia naturii..
Nichita Stănescu, frecvent prezent în marea “celulă
revoluţionară” de la Centrala de Mecanică Fină (după
Revoluţie, aceasta a dat cei mai mulţi specialişti în noua
grupare guvernamentală, ambasadori şi miniştri), într-o
adunare generală a oamenilor muncii scria adhoc un poem
închinat muncii, capacităţii acesteia de a unii
popoarele…”Rasa galbenă se ştire/ are pielea argintie/ şi părul
extrem de lung/ şi lucrează la un strung./ Rasa neagră cum se
ştie/ are pielea alburie/ şi părul extrem de lung/şi lucrează la un
strung./ Rasa roşie se ştie are pielea albăstrie/ şi părul extrem
de lung/ şi lucrează la un strung./ Rasa albă cum se ştie/ are
pielea vişinie/ şi părul extrem de lung/ şi lucrează la un strung./
Asta este dragi nepoţi/ toţi sunt oameni…oameni toţi!”
*
Nu deţinem date concrete asupra situaţiei actuale, privind
cercetarea tehnico ştiinţifică. Aceasta însă o putem afla,
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privind ce se întâmplă în jurul nostru, ce se crează şi produce
pentru om.
Facem acest demers, deoarece credem că munca este esenţială
pentru fiinţa umană şi, cu cât are la bază mai multă ştiinţă, cu
atât este ea mai profitabilă pentru viaţa acesteia. Dumnezeu l-a
obligat pe Adam să muncească cu sudoarea frunţii, ca să
trăiască, atât de răcoroasă altă dată, atât de ruşinoasă şi
puturoasă astăzi.
Mobilul vieţii, astăzi, este banul! Ingineria financiară. Arta
„criticii” şi nu arta „facerii”.
Spre vina noastră, astăzi, invenţia şi inovaţia este înăbuşită,
sugrumată din start.
...Când, inovaţia a costat atâţia bani, la fel de mult pentru
„autor”, cât şi pentru „titular”!?
(iunie, 2006)
POSTMODERNISMUL, BATĂ-L VINA!
(ÎN DUPLEX, SIBIU ŞI RÂMNICUL!)
Postmodernismul, termen specific modernităţii actuale - după
unii, un termen consacrat în spaţiul mioritic, după alţii, termen
nou şi care doar provoacă ilaritate îşi pune amprenta astăzi mai
mult decât oricând pe manifestările culturale… Nu există
critică serioasă, de artă, care să nu fixeze stilul în interiorul
(sau tangenţial) postmodernismului…
Duplexul evidenţiat în titlu a fost gândit după ce duminica
trecută, 27 08 06, am trecut „fulger” prin Sibiu în centrul vechi
cel refăcut complet şi care reprezintă astăzi în materie de
cultură edilitară una dintre bijuteriile Europei; o vizită
efectuată în jurul serii.
Manifestările, începute cu un semestru mai devreme (probabil,
ca în 2007 să pară ceva normal, iar mai apoi să se
permanentizeze precum cele din jurul Turnului Londrei sau de
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la Palatul Buckingham), legate de anul “Sibiu-Capitală
Culturală Europeană-2007”, poartă o anume alură datorată
postmodernismului, odată, prin chiar sintagma cuprinsă în
titlu, a doua oară, prin conţinutul medieval al imaginilor
(arhitectura, moda şi teatrul de stradă) îmbrăcate în cultura şi
tehnologia modernităţii actuale…
Toate frumoase, dar în Piaţa Mare a Sfatului, acolo unde s-a
organizat un continuu târg legat de sugestia medievală, am
văzut şi improvizaţii subculturale, interminabile, precum
defilări în epoca vremii, aruncări de steaguri în sus şi
reprinderea lor, răpăieli de tobe de parcă am fi asistat la o
nesfârşită procesiune de ducere la moarte sau la o plictisitoare
vânătoare prin desişurile junglei africane…
Jenant, în mijlocul pieţii, pe caldarâm, fiecare îşi poate şterge
tălpile pe o placă turnată din fontă, prin care se aduce omagiu
“Revoluţiei de la 1989”…Cred că este prea mult să invocăm
Revoluţia pentru vremurile pe care le trăim astăzi!
Dar, acest articol nu este scris pentru sibieni, ci pentru vâlceni.
Iată, în comparaţie cu placa montată în caldarâm, în municipiul
nostru, în holul central al Primăriei, la intrare, calci, te ştergi pe
picioare pe stema Râmnicului întipărită pe un minunat covor
persan, în timp, ce pe pereţi tronează, la mare preţ, tablouri
fără sens şi valoare (măcar estetică) pentru oraş. Tablouri cu
ramă şi paspartu UAP, aparţinând celor doi - trei autori locali
şi alţii de aiurea… Şi toate acestea în urma unor investiţii
grele, fără precedent, pe drept cuvânt pe bani grei, garantate de
critici de artă aduşi din capitală, nepătaţi moral-aşa cum cere şi
legea monumentelor de for public…
La fel şi în fosta Prefectură, culoarul de la intrare, holul, geme
de lucrări grafice produse sub însemnul subculturii.
Fără licitaţie, donate ilicit, sunt şi intersecţiile semaforizate,
acolo unde mor oameni pe trecerile de pietoni…
Auzim, că se studiază, iarăşi, un studiu de trafic la Bucureşti,
mai ştiu eu unde, destinat Râmnicului, dar, care, spre
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surprinderea noastră nu implică forţele locale, cele care deţin
semnalizarea străzii, firmele care consumă bani de la bugetul
local… S-a putut acest lucru ( să fie implicate firmele locale)
la Eclipsă, probabil din lipsă de timp, dar nu se poate acum!
S-au uitat vremurile, şi legile, când IMMurile primeau adrese
scrise, în vederea unor analize şi susţineri de licitaţii.
Revenind la Sibiu, Capitală Culturală Europeană- 2007, vedem
cum la balconul Primăriei, refăcută, plină de minunată
stucatură, atârnă trei steaguri ce definesc Republica, Oraşul,
Uniunea Europeană…
Şi la noi, la Râmnic, a fost aşa ceva; a fost şi Primărie albă, a
fost şi steag al Râmnicului, a fost şi cel european, şi cel
republican.
Acum cele trei flutură, ca la PECO, pe stâlpi universali de
semnalizare, fabricaţi de acelaşi furnizor (care face necinstit şi
semaforizarea)... Primăria este maronie, în faţa ei sunt
minuscule panseluţe şi piramide de ghivece ce încadrează
“sătesc” portalul de la intrare… Ăştia da consilieri pe
probleme de estetică şi cultură (sau nu-i întreabă numeni)!
Şi la Sibiu, şi la Rm Vâlcea, pe stâlpii Renel sunt agăţate
ghivece cu flori… Ghivece, enorm de multe ghivece, dar nu
sunt bani şi nici timp pentru rezugrăvirea cochetă a fostelor
faţade comuniste de la asociaţiile de locatari, scuzaţi,
proprietari!
La Sibiu, mai rău, în piaţa Sfatului şi pe memorabila şi istotrica
alee N. Bălcescu, complet şi inspirat refăcute, am văzut numai
baligi de cal şi simţit mirosuri adecvate…Am observat scoţieni
sau norvegieni care prindeau muşte, în restaurant, cu cărţile de
bucate…
Ce făceau oare, fetiţele acelea sfrijite, cu alură plictisită,
mergând în urma cortegiilor, adevărate parade medievale, cu
cai şi catâri amărâţi? Repetau? Eu credeam, ca la Viena, că
umblă să adune baliga de cal…
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La masa mea, în a Turnului grădină de vară, suspect de
scumpă, în care salata- patru felii de roşii, o lingură de varză şi
2 frunze de salată verde- costa 8 RON, “au asistat” oribili
cerşetori şi renegaţi (teatru de stradă), foarte bine - şi plastic
realizaţi, goi şi plini de ipsos-noroi, care băgau groaza în copii,
mie, producându-mi o reală indispoziţie. Scoţienii şi
norvegienii nici măcar nu au întors capul. Ştiau ei ce ştiau
despre ştiinţa
noastră de redare a lumii medievale…
Postmodernismul, bată-l vina, la ei s-a terminat de mult!
Aşa-i şi la “stupka” noastră; ţi se prezintă liste de preţuri
raportate la suta de grame, iar în “post-prezentare” ţi se aduc
intepestiv porţii duble, alternănd marfa proaspătă cu cea
refolosită…Bravos “europene”, inventator al celor trei RRR
(Reparare, Refolosire, Reciclare)!
Da, baliga o ridici sau nu, la noi, însă, edilii oraşului, fără să
plătească, se joacă cu legea şi nervii cetăţenilor şi străinilor
care ne tranzitează oraşul. Se ridică maşinile, de unde se vrea
şi de unde nu se vrea, se răpesc pur şi simplu, se acţionează
subiectiv. Ce mai, la Râmnic s-a instalat un ministat
poliţienesc!… Cu miliţieni civili, mai bine zis, cu prezumtivi
bătăuşi.
…Pe strada pe care cândva o doream ca în palmă se fac şanţuri
pentru încetinirea vitezei sau se greblează asfaltul, apoi se
acoperă din nou. Se clădesc maldăre şi dâmburi, se
demontează, nimeni nu întrebă, numeni nu răspunde, nimeni
nu plăteşte… Râmnicul este la cheremul diletanţilor
postmodernişti!
Funcţionarii, să scape, arată cu degetul spre biroul de “sus”,
alţii, fac pe nebunii…Conselierii personali sunt ca şi cum nu-s!
“Hoţul” mamii este sloganul cel mai frecvent în apartamente.
Prost să fii, dacă eşti cinstit! - asta se discută în cârciumile
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urbei, toţi se laudă că sunt afemeiaţi, şmecheri, afacerişti şi,
mai nou, securişti!…Şi bătăuşi.
La Sibiu stai de nebuneşti la semafor, la Râmnic s-au montat şi
unde nu trebuie. Nu mai zic, mă repet, ţi se face pielea de
găină, ca şofer, când calci pe galben, în intersecţie, ca să nu
omori vreun om!
Mergem cu expoziţii la parlamente, la Bruxelles, la CoziaBruxelles (societate mixtă vâlceană belgiană), în Slovacia sau
în Cehia, la T. Naţional, ne cumpărăm loc în cultura naţională,
acolo, unde nu are nimeni nevoie de noi şi toate acestea într-o
teribilă persiflare a bunului simţ şi a banului public… Să fie
clar pentru toată lumea, oraşul, instituţia care îl reprezinză, nu
poate fi sponzorizat atâta timp cât el finanţează întreaga
mişcare a domeniului public. El nu poate fi sponzorizat de cei
care consumă bani publici.
Un sfat dat sibienilor prieteni: „ridicaţi” balega cu utilajele,
cele două - galbene, din Râmnic, vi le împrumutăm noi; în
schimb voi ne veţi da sistemul civilizat şi util de amendare
pentru parcare interzisă, în mod sigur, cel care ne va aduce
mult mai mulţi bani la bugetul local… Plus recunoaştere
europeană!
Am reuşit şi noi ceva, Râmnicul este o adevărată Capitală a
batjocoririi spiritului, în sensul că acesta, spiritul, a fost scos
din sfera interesului individului şi introdus în cea a politicului
(de urmărit rezolvările de „cadre” în instituţiile culturale).
(iulie, 2006)

194

COMUNIŞTII, MAI DEŞTEPŢI CA ĂŞTIA – LEGI CARE
TREBUIESC CORECTATE - DESPRE SLOGANE!
Copiii trebuie să intre în facultăţi, cu examen de admitere, cu
notele de la acest examen, şi nu cu mediile anilor din liceu!
Departe de mine nostalgia vremurilor trecute, a organizării
societăţii româneşti aşa cum a fost ea înainte de anul 1989, dar,
nu pot să nu remarc şubrezenia legilor care se scriu astăzi,
trucurile inventate în legislaţie de către politicieni, ori, să nu
văd că mergem înainte, fără credinţă, precum ceata lui Moise
dinainte de urcarea acestuia pe muntele Sinai…
O să încerc să enumăr câteva situaţii, de astăzi, în comparaţie
cu cele similare existente în democraţia populară (căci despre
un comunism real sau socialism - cum vrem să-i spunem, nici
nu poate fi vorba), câteva vicii, de procedură fără nici o
legătură cu activitatea juridică, câteva fapte, care ne
dezonorează, ne vor amărâ mai târziu că nu le-am desfiinţat
acum.
Pe mulţi dintre noi, în legătură cu celebra unanimitate de crez
şi convingere, specifică regimului trecut, ne caracterizează
următoarea stare de împăcare: …”eu nu am făcut, dar o făcea
majoritatea din jurul meu, acest lucru, părând acum, ca şi cum
aş fi făcut şi eu!”
Copiii dotaţi cu extraordinara capacitate de adaptare la mai
multe situaţii, la imaginaţie şi variaţie, cu multe talente în ei,
cei care îndrăznesc să se opună în păreri unui scriitor sau unei
cărţi scrise, unui profesor, copilul pentru care nu se
organizează olimpiade (învăţătura nu trebuie să fie sport),
copiii clasei de mijloc dintr-o societate, nu pot pătrunde în
facultăţile fără taxă, intră numai în cele cu taxe, fiindcă
admiterea se face cu media generală de la liceu (iată germenii
corupţiei şi anulării personalităţii încă de pe băncile şcolilor)!
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În vederea revenirii la normalitate, a respectului pentru şcoala
superioară, trebuie, ca practicarea meseriilor (artelor) pentru
orice domeniu al vieţii să nu depindă de Facultate. Nivelul
academic să nu influenţeze practicarea oricărei profesii
finanţate sau nu din ban public. Astăzi, profesia este la
îndemâna oricui cu bani, profesionalismul, nu!
Odată, după 1950, prin Facultate se asigura “domnia” (munca
intelectuală - de conducere - dacă era posibil, tovărăşia, fiind
pentru muncitori şi ţărani); astăzi trebuie să se revină la liceu maxim nivel de pregătire pentru viaţă, capabil el însuşi să
promoveze individul în orice nivel de activitate; chiar şi în
acela unde trebuie să se parcurgă o specializare…
S-a luptat şi se luptă pentru o societate cu o clasă de mijloc,
dezvoltată. Nu ar fi fost mai bine să existe preocuparea pentru
realizarea unei şcoli de mijloc- liceu - corect alcătuită şi nu una
absolvită cu medii pentru ca să se acceadă în Facultate? …A
ajuns Facultatea să fie criteriu unic de evaluare a unei arte
(meserii)!?
Aşa era odată? Cei mai importanţi oameni de ştiinţă şi artă, cei
mai buni profesori, au fost primii la toate materiile din liceu?
N-au iubit şi nu au chiulit niciodată? Nu ştiau să scrie la teze,
la examenele de Bacalaureat? Cum de ştiau şi reuşeau la
examenele severe de la admitere şi absolvire din Facultăţi?
Sloganul: “nu sunt bani”! Unde? În cea mai impersonală şi
“bogată” societate, care dintotdeauna a ştiut să obţină bani de
la săraci pentru “haraci”?!
Nu sunt bani niciodată pentru ceea ce trebuie făcut pentru
comunitate. Nu erau nici înainte…Dar cum de se găseau şi se
găsesc, imediat, pentru o situaţie de genul „la( )belle( )poc”, de
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sărbătoare oficială, de campanie electorală? De sponzorizare a
artelor „coatelor goale”?
De! Cum de n-au fost bani, şi, cum a venit primarul acesta
(M.Gutău), s-au găsit?
Alte slogane: “vom promova tinerii”,... “vom avea un oraş
curat!”
Societatea dintre 1950 şi 1989, şi ea, dorea să promoveze
tinerii şi s-a ocupat de ei aşa cum poate nici o alta nu a mai
făcut-o vreodată… Dar nu a creat un slogan în interesul
propriu, nicicând. Tinerii au ştiut ce-i aia stagiatură, astăzi nu.
Au respectat experienţa şi vârsta. Au învăţat aceste lucruri din
familie, dar şi din religie, fiindcă se botezau şi se cununau cu
naşi! Astăzi “tinerii” măresc aria sloganului politic, chiar ei,
intrând în politică, plăcându-le să se laude că sunt preocupaţi
de problemele partidului şi ale acestei ţări… Promovarea
tinerilor numai pentru faptul că sunt tineri reprezintă cea mai
gravă şi periculoasă eroare politică manifestată după 1989…
Până la un anume prag, înainte de 89, puteai să îţi impui ştiinţa
proprie indiferent de vârstă. Fiindcă ştiau că nu au nici un
merit, cei care au cucerit puterea după decembrie 1989, au
inventat cel mai periculos şi murdar slogan, trâmbiţând peste
tot şi oriunde, că promovează tinerii!... fără impunerea de
exigenţe, ci doar unele de conjuctură, cu diplome multe adeverinţe, practic false – care nu adevereau nimic; ...în limbi
străine, cu calităţi de crainic TV - “să vorbeşti şi să nu
gândeşti”; cu fuste de câteva grame şi sânii goi. Aceştia,
tinerii, se subânţelege că nu toţi, dar în majoritate, inculţi şi
neaveniţi, au răspuns imediat incantaţiilor respective şi s-au
năpustit în posturi publice, crezând, că, dacă au mai făcut şi o
şcoală sumară în străinătate, ştiu ceva! Au confundat
respectarea legislaţiei în profesie, cu însuşi profesionalismul!
Avem noi în ţară legi care se pot respecta 100% ? De aici a
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rezultat, iarăşi, cel mai grav diagnostic al acestei societăţi:
“trebuie să treacă câteva generaţii” ca să ajungem la o
normalitate!? … Dar până când şi până unde? Vedeţi? Acesta
este un alt slogan.
Mai există unul, trâmbiţat în campaniile electorale, prin care se
promite că “vom avea un oraş mai curat, că vom asfalta”… De
parcă
numai
asta
personalizează
activitatea
primarilor…curăţirea de murdărie! Asta este menirea lor, să
pună floricele între trotoar şi stradă, panseluţe pentru décor…
slogan domnilor, slogan pentru o societate săracă în care se
munceşte pe degeaba pentru un salariu care nu ajunge nici
pentru căldura şi apa plătită la blocul locuinţă din beton, şi
asta, băgată cu forţa pe gâtul nemernicului de muncitor
calificat în Germania, cândva, pentru a lucra ca strungar;
astăzi, lovit de libertate, vânzând pătrunjel pe piaţă… Vorba
mujicului rusnac: “rabota liubit-durac”.
Profesionism şi profesionalism,… “să conducă specialiştii!”
Cred că este pe cale de dispariţie un slogan care s-a instalat în
urmă cu câţiva ani şi anume, că, “vom sprijini artele”!... cei
care l-au trâmbiţat, i-au sprijinit nepermis de mult pe artişti,
ajungându-se la grave neajunsuri şi încălcări de lege, la
confuzii între profesionism şi profesionalism, alte sloganuri,
care mai dăinuie încă. Până şi în vremea comuniştilor la
promovarea de valoare nu se ţinea cont de profesionismul
instalat în artă, existând mulţi practicanţi cu altă pregătire de
specialitate, dar capabili de profesionalism. În general,
profesionistul instalat în serviciu salarial, mai ales la stat, dar şi
la particularul efemer, nu trăieşte decât cu gândul de-a ajunge
acasă şi să spună că a avut de unde veni…
Ei, dar fiindcă veni vorba despre specialişti, a apărut şi
sloganul trâmbiţat de toţi incapabilii în materie de luare de
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decizii, care strigă sus şi tare: “să vină, să vorbească
specialiştii”. Mai rău, “să conducă specialiştii” şi, din lipsa
culturii generale în actul managerial, al corectitudinii legilor
(care prevede anumite baremuri), aceştia dau examen de
promovare cu dosar politic şi cu probe lipsite de reală teorie,
dar mai ales, de experienţă. Aceasta din urmă plus bagajul de
cunoştinţe ale candidatului nu au nici o însemnătate…Păi legea
comunistă, probabil orice lege din această lume civilizată, nu a
admis şi nu admite poziţie superioară în actul de conducere şi
de execuţie, dacă nu treci prin cea imediat inferioară…
Confuzia este mare. Aceştia, care tot reclamă nevoia de
specialişti, îşi ascund propria nepricepere.
Specialistul într-o problemă comună, de societate, de talent şi
manufactură, se formează imediat, doar cu cunoştinţe medii,
asistat de un “director” (vector) de specialitate. Potenţialul
cultural, profesionalismul şi licenta sunt cu totul altceva.
Acestea nu se obţin imediat; este nevoie de experienţă şi de
ştiinţă, de educaţie, de starea de a fi creativ…
Despre legea monumentelor de for public (vezi şi “Despre
legea monumentelor…”)!
Ultima şi cea mai jenantă comparaţie între trecut şi prezent,
între prostia de altădată şi actuală, este din lumea artistică,
recenta lege a monumentelor de “for public”! O lege asupra
căruia, în mod sigur, până la 1 ianuarie 2007, mai mult sau mai
puţin, o să-i cerem modificarea în mod public, dacă nu se va
modifica din oficiu! Nu de alta, dar să nu intrăm în UE cu ea
nereclamată din interior… Păi nu poate un trăitor, în România,
artist format de mic, profesionist chiar în meseria de modelator
şi formator matriţer, turnător în bronz, meserie care ţine de
tehnologia materialelor ca ştiinţă să facă o lucrare pentru un
monument, considerat lucrare de artă?
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Nu poate o cioplitură, în piatră, făcută de un japonez, având un
fel de liceu de artă sau de tehnologie, dar fără Facultate de
vizual (!?) să mai fie montată pe o stradă la Tg. Jiu, aşa cum au
făcut-o mai mulţi în 2004-tabăra „Constantin Brâncuşi”? Vai
ce ruşine să confunzi opereta, cu opera, cu muzica simfonică,
cu cântecul popular; să scrii într-o lege că nu au voie decât
„belciugele” să pună „belerege” pe postamentele de artă
cofrate cu faianţă, aprobate tot de breasla domniilor lor,
“artişti, absolvenţi ai facultăţilor de arte vizuale, arhitecţi ori
critici de artă necompromişi moral!!! (semnul ne aparţine).” Ce
facultate de artă are, băi aceştia, un profesor de desen, de ciclu
secundar…Sau unul care a făcut-o la fără frecvenţă, când o
asemenea profesie înseamnă aproape sută la sută atelier şi
prezenţă în preajma unui maestru! Au scris comuniştii o
asemenea lege? Ce deosebire este între facultatea de sculptură
şi liceul de sculptură, lăsând de o parte, poate, existenţa
maestrului galonat? La ce Facultate face referinţă această lege,
dacă ea exclude ideea de tehnologie? Legea se referă numai la
calitatea artistică a celui care execută macheta? Sunt excluşi
absolvenţii de Politehnică, inginerii, care ştiu să modeleze şi să
toarne metalul, care ştiu să sudeze, să cromeze, să execute
croomatici prin tratamente termice, care ştiu să frezeze cu
robotul marmura, oţelul şi inoxul, bronzul, să nu beneficieze
de lege? De ce nu trec “artiştii” puţin pe la facultatea
politehnică să înveţe ceva meserie, dacă printr-un liceu din
acesta nu au trecut. Să poată fiinţa în secolul XXI, să-şi
plătescă ratele şi întreţinerea la casă, nu să fie milog; să aibe cu
ce, şi în buzunar, şi în cap, să susţină un masterat, un doctorat,
să poată creea în Facultăţi cu profesori universitari… Păi poate
sta Coandă, Barbilian, Moisil (88), lângă…, dar să nu dăm
nume în legătură cu nivelul cultural şi ştiinţific, universitar…al
unor artişti! Da, doar în ce priveşte o comparaţie cu Lucaci,
Fuller, Calder (89) etc putem face!
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Şi iată şi inversul sloganului cu tinerii într-o atare problemă…
„Săriţi” băieţi şi fete, daţi-i jos pe cei care fac “uniuni de
creaţie” numai pentru ei, care fac legi pentru “monumente de
for public” în contextul spaimei că cineva le va lua pâinea de la
gură şi aşa destul de neagră, pe cei care vă văduvesc de ştiinţă
şi tehnologie, de concurenţă adevărată în lumea liberă a
creaţiei, chiar şi a celei de artă pură!
…Asta le-am spus şi studenţilor de la Facultatea de Arte
Vizuale de la Cluj, cu ocazia expoziţiei personale de la Muzeul
Naţional de Artă din aceeaşi localitate, din 2003, unde mi-am
atras injuriile „ciocănarilor” din breaslă, dar mi-am făcut atâţi
prieteni în lumea muzicienilor, a scriitorilor, a doctorilor, a
pensionarilor profesori, a poeţilor şi a criticilor de artă, şi nu în
ultimul rând , al studenţilor.
(noiembrie, 2006)
DESPRE „LANDURILE” ROMANIEI ŞI DESPRE
AMENZI!
(Vezi şi „Despre afrontul la proprietate...”)
Dacă la televiziunile particulare, prin cablu, nu aş fi auzit că
amenzile sunt prea mici, în comparaţie cu cele din Europa de
vest, motiv din care cauză nu se respectă legile ţării, mai ales
în materie de circulaţie rutieră, nu aş fi scris aceste rânduri,
considerând că ele sunt inutile. Dar când văd contrariul,
amenzile sunt prea mari, iar aprecierile de mai sus vin din
partea “poporenilor” şi a jurnaliştilor îmi vine să urlu de necaz.
Cred că personalul chestionat aparţine mulţimii de pietoni fără
autoturisme, în acest caz, consumându-se un act reportericesc
lipsit de obiectivitate; ...din sistemul de transport şi circulaţie
rutieră, făcând parte şi pietonii, şi automobiliştii! Astfel, în mai
multe zone ale ţării, fiecare responsabil de zonă face ce vrea şi
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ce nu vrea cu ajutorul unor legi de funcţionare „internă”,
aprobate de Consiliile Locale…
De astăzi o să numesc şi eu precum în curând vor face şi alţii;
voi numi diversele regiuni cu socoteală în noua Europă,
„landuri”, şi nu judeţe, municipii, reşedinţe de judeţ…Şi aşa
românii până la Ceauşescu, dar şi după el, nu pridideau care şi
cum să se scuipe între ei…după cum le era locul de baştină!
Era o aventură (prin anii 60) să mergi, tu vâlcean, la Piteşti,
invers era la fel; să mergi la Craiova, idem;... la Brăila, Braşov,
Timişoara sau Târgu Mureş. Dar cei mai „ţapeni” erau
maramureşenii, moldovenii, veniţi la muncă prin celelalte
localităţi din ţinutul valah. Cei mai în vârstă ştiu la ce mă refer!
Autoritatea comunistă folosea etnia respectivă, venită la
muncă, pentru punerea la punct a unor indivizi recalcitranţi,
instigându-i la bătaie…adică să facă treaba în locul lor!
A devenit o aventură să pleci cu autoturismul prin ţară şi să nu
cunoşti legislaţia cu specific intern. Ştiai că o amendă se
plăteşte, în primele 48 de ore, la jumătate, acum nu şti ce o să
păţeşti. Amendă, bir, pedeapsă corecţională, cum i-o zice, dar
altfel de cum eşti obişnuit a le cunoaşte în propriul oraş…
Cum de-i posibil, în România de azi, cu o singură Constituţie,
să plăteşti pentru fapte care de regulă se întâmplă mereu,
mărunte ilegalităţi, la care toată lumea este predispusă, o sumă
care să depăşească de trei ori salariu minim pe
economie…Este o astfel de amendă o premăsură înaintea unei
exterminări? Poţi să amendezi încălcări prevăzute în legea
rutieră, cu altfel de sume decât prevede ea?
Cred cei care spun că amenda este aliniată la Europa de vest (şi
nu la UE-Constituţia acesteia nefiind încă adoptată), că, dacă
în Anglia, Germania sau Franţa, unui palid om al societăţii
care muncea, şi munceşte de dimineaţa până seara, i s-ar fi
ridicat maşina, plus o amendă de un sfert din salariu pentru
recuperare, plus 3 salarii pentru amenda legală, dacă acesta ar
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fi primit, oare, ar mai fi existat astăzi Europa de vest? Ar mai fi
existat aceste ţări? Minciuni băieţi, minciuni la tot pasul,
minciuni pentru semiintelectuali şi plăieşi!...Le-ar fi tăiat, la
conducători, imediat capul!
Are România nevoie de oameni cu părul alb care să plângă?
Pentru că au parcat, nu au încurcat circulaţia, dar nişte nebuni
au generalizat situaţia printr-o lege aberantă şi imprecis
definită, neafişată şi necunoscută de toţi participanţii la trafic,
neîntrbaţi şi ei, şi au fost amendaţi cu ridicarea maşinii plus o
sumă pe care nu pot să o plătească? O sumă la care se impune
deschiderea unui dosar penal? Legea circulaţiei rutiere, cea
cunoscută de toată lumea, în Romania, este aplicată diferit de
la oraş la oraş?
În Braşov, de pildă, dacă parchezi adhoc, fiindcă ai văzut locul
gol într-o parcare ( pe moment nu realizezi că parcarea-i cu
plată - un leu locul pentru câteva ore), şi nu scoţi, de la un
automat tichetul legal, plăteşti fără discuţii o amendă de 300900 lei (!?)…Primeşti acasă amenda fără alte comentarii.
Totuşi…Venind din afară, grăbindu-te, este posibil să uiţi, să
nu observi inscripţia şi tonenta cu taxa de parcare…
La Râmnic (chiar dacă mă repet) este şi mai grav, legislaţia
locală, necunoscută pentru un străin, permite amendarea sa,
plus pierderea pentru câtva timp a autoturismului, prin ridicare,
nu fiindcă nu a scos tichet, ci pentru că a parcat, aşa cum face
toată lumea, pe trotoar, pe stradă şi trotoar, pe stradă - acolo
unde nu se întâmplă nimic, unde nu încurci circulaţia. Aici,
dacă opreşti şi te duci să faci pipi, este posibil, atunci când te
întorci, să te apuce plânsul. Nu mai găseşti nici acte şi nici
maşină. Vai de tine dacă nu ai bani! Mai mult, la Râmnic,
ăştia amendează pe cine vrea şi pe cine nu vrea, le ridică după
aceeaşi socotelă maşina, demonstrând lumii, că forţă mai mare
şi mai aprigă (dictatoroială) decât democraţia populară nu
există şi nu a existat…Numai la Râmnic poţi să vezi maşini,
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peste tot în centru, la Judecătorie şi Procuratură, mai la vale,
parcate pe trotoar, dar amendă nu primeşte nimenea şi nici nu
le ridică cineva maşina. Prin acele zone legea nu are valoare,
acolo nu te bate nimeni, cum au vrut unii să-l bată pe unul pe
bul. Bălcescu (!), lângă Spiru Haret. De, cele două (90) maşini
merg cu „potere”. Nu poteră de la Poliţia Rutieră, ci de la cea
locală, amatoare, probabil gărzi patriotice, recrutată dintre
foştii muncitori şi ţărani, numai buni să-i bată pe
intelectuali…Poliţia Rutieră ştie să respecte Constituţia! Ea nu
se bagă în legislaţia urbană.
Of, Doamne, când îi aud că amenda este aliniată la sistemul
european (adică 20-25 procente din salariu), iar aici la
fanarioţii care nu mai prididesc să crească rezerva valutară ( în
6 ani de cinsprezece ori mai mare), contravaloarea amenzii este
egală cu salariul minim pe economie sau de trei ori mai mare,
şi cât întreţinerea (sau mai mare) de la monstruoasa locuinţă
din beton, atunci îmi dau seama, că întradevăr rostul nostru nu
a fost altul, în cei 16 ani, decât să demonstrăm că suntem un
popor inferior faţă de celelalte popoare.
Dau dreptate şefului statului care menţiona, deunăzi, faptul că
“elitele” au fost îndepărtate din actul conducerii, adaug eu, din actul
creativ al sistemului profesional. Incultura sau „Cultura cu poalele în
cap” este peste tot prezentă. Acesta, cred eu, este cel mai mare rău!
(decembrie, 2006)

“SHOW MUST GO ON”
FILARMONICA, ESTRADĂ A DEMOCRAŢIEI...
“Show must go one” – titlul celebrului hit al “team”-ului
muzicii rock, “Queen”, este numai potrivit pentru a defini
caracterul continuu al spectacolului ieftin prezent în cultura
noastră, acela, al unei permanente “puneri a poalelor în cap”,
aşa cum nu de prea mulţi ani o făcea “Leana nebuna” (personaj
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pitoresc, declasat mintal, care, în anii ’60 făcea deliciul
copiilor străzii, ridicându-şi fusta şi arătându-şi cui dorea şi cui
nu, dar mai ales militarilor în termen, organul neprotejat de
chiloţi) pe trotoarele Râmnicului, atunci când pe lângă ea
treceau soldaţii ieşiţi în permisie sau copiii dezorientaţi...
Scena bătrânului cinematograf, de la Lahovary, actualul sediu
impropriu (cred că Sala de Conferinţe a Consiliului Judeţean
era mai bună pentru Filarmonică) al Filarmonicii Râmnicului,
a devenit locul unde se comunică cel mai bine cu intelectualii
Râmnicului! Tata îmi povestea că aici s-a organizat şedinţa,
secretă, de schimbare a banilor din cadrul reformei monetare a
anilor 50; aici am vizionat înmormântarea lui Gh. Dej; aici
primarul Mircia Gutău (91) îşi face raportul annual de
activitate; aici Ion Iliescu, prin Mădălin Voicu plus “directorul
RTV” de la Societatea Română de Radio şi-a făcut campanie
electorală într-o stagiune trecută; tot aici madam Şaţki (92), cu
al ei penibil parchinson, strângea mâinile şi rupea biletele la
câte un spectacol de muzică cultă. ...Aici l-am văzut pe Doru
Moţoc (93) împreună cu Florin Epure (94), alăturat, în sală,
după ce ultimul fusese numit director la Cultură, şi, la concerte
(din acest moment), a coborât de la balcon la parter...
Aici, la Filarmonică, o văd acum pe noua doamnă “Şaţki”, în
prezent “doamnă” a cărţii, a “Casei Cărţilor” lui Smedescu
(95), a…etc (96).
Şi câte şi mai câte nu văd, femei şi bărbaţi de succes…
Spunea G. Iliceanu, duminică seară, la TV liberă, acum în prag
de martie, era în emisiune cu stimabilul fost ministru Pleşu, că
i-a zis cineva (nu a dat numele ca să-l protejeze!) că
învăţământul şi cultura, din 1989 încoace, au primit “bugete de
“bătaie de joc”; vai, un adevărat sabotaj (asta regretă Pleşu şi
Iliceanu - bani de la buget pentru instituţiile bugetare pe care le
conduc).
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Despre ce sabotaj este vorba? Eu ştiu că nu este adevărat; se
dau bani pentru tipărirea unor reviste – reglementat prin lege
încă din 2003 (Legea 186), o sumă de bani ce acoperă tiparul
şi, uneori, tehnoredactarea... S-au dat bani pentru campanie
electorală; pentru editat albume de artă; s-au cumpărat tablouri
pentru comunitate; s-au organizat expoziţii la T .Naţional, la
alte galerii europene şi parlamentare, la Prefectură s-au
cumpărat tablouri cu tuş stropite, aruncat pe pereţi…
Nici nu pot să mai vorbesc de alte cheltuieli, zeci de cheltuieli,
de imagini sumbre, parastase pentru îngropat cultura, imagini
întunecate. Un personaj reprezentant al unei instituţii mute, un
Arlechino, simbolic în mişcări, care fusese chemat la televizor
să pupe mâinile acestei Ioana D Arc, a artelor, de autohtoni
iubită - plătită de la buget, şi care a făcut atâtea şi atâtea fapte
bune!... artistice pentru oraş. Fapte pentru prima oară aici şi în
lume, la Paris şi la Bruxelles, şi asta numai în câţiva ani…
Îi pupa mâinile Puric-ul, pupa şi iar pupa, nu ştiam de unde o
cunoaştea, de o tot pupa; se legăna “înalta” doamnă, se rezema de
bursucul actor, profund bass, adevărat bărbat!... Aşa cum în urmă cu
17 ani (deci suntem în 2006), isterică, Sanda Ţăranu exclama pe
postul mare al televiziunii române: “Ah ce dor îmi este de bărbaţi cu
barbă, neraşi, adevăraţi bărbaţi..” Cine mai ştie ce spunea ea atunci,
după ce ani de zile mâncase rahat şi pentru preşedintele de-atunci şi
pentru ai lui ciraci...
(apărut în info puls, februarie, 2007)

DREPTUL DE AUTOR - PROIECTE ŞI IDEI
1. BIBLIOTECA, ÎN RECITAL LA FILARMONICĂ
Nu ştiu care este legătura între instituţia Bibliotecii Judeţene şi
cea a Filarmonicii, de ce se împart melomanilor la concertele
săptămânale, care se desfăşoară contra cost şi cu onorarii
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substanţiale (nu cât ar trebui) - manifestări muzicale cu licenţă
internaţională, invitaţii program pentru diferitele acţiuni de la
Bibliotecă; de ce, iată, mai nou, fără anunţ în prealabil, pe afiş
(nu de alta, dar ca să ştie omul pentru ce şi pentru cât timp îşi
cumpără bilet), la concertul avându-i ca solişti pe vestiţii
pianişti italieni Luciano Lanfranchi şi Umberto Battegazzore
„Biblioteca” a întrerupt (după ce orchestra şi-a făcut ultimul
acordaj) desfăşurarea normală a concertului şi a introdus un
„recital” al ei. Din prezentarea făcută am înţeles că se anunţă
un nou „proiect” (de seamă, desigur) al acestei instituţii...”Iată
prin dumneavoastră stimată..., Biblioteca se înscrie ( abia
acum-n.n) pe linia culturală (probabil - cea adevărată - n.n) a
celei realizate în oraşul nostru de Filarmonică şi de Galeria de
Artă (!?)...” ( a spus, cu aproximaţie, al treilea amfitrion - trei
au fost de toţi: Inst. Filarmonicii, a Bibliotecii, şi dramaturgul
D. Moţoc).
Da! Asta lipsea poporeanului; suferea Uniunea Scriitorilor din
România că nu este egală în prestigiu cu Uniunea Artiştilor
Plastici din România Filiala (cred) Vâlcea, acest lucru,
realizându-se abia acum! Cu Uniunea Muzicologilor...
Am înţeles de la cei doi amfitrioni (directorul Filarmonicii s-a
retras la timp), că Uniunea Scriitorilor împreună cu o instituţie
din Franţa, prin Biblioteca Jud., organizează la Râmnic un
Festival al Poeţilor! L-au chemat şi pe Lanfranchi, din culise,
să spună câteva lucruri despre Genova şi Eugenio Montale; a
vociferat sala când (12 03 07 va rămâne o data memorabilă,
cînd intelectuali cu perdaf s-au opus unei comedii în care erau
angrenaţi) s-a încercat traducerea, apoi a strigat un domn
arhitect: “să se traducă!”...Eu am plecat, şi m-am întors când sa reluat concertul. Totul a durat 35 sau 40 min (!) şi după toată
această dragoste de muzică şi poezie, şi de Lanfranchi, şi de
Battegazzore, camera de filmat, adusă special, a dispărut, au
dispărut amfitrionii - poeţii şi scriitorii (sic!)...
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Menţionez că din punct de vedere tehnic, al fluxului
informaţional de desfăşurare al unui spectacol de muzică,
concertul începe din clipa în care concertmaistrul solicită
linişte şi stă smirnă cu vioara pe genunchi în aşteptarea
dirijorului...Atunci a avut loc intervenţia...Dar ce să ştie
„culturnicii”!
Nu s-a supărat dirijorul, nu s-a supărat orchestra (lucru, zic eu,
grav), spectatorii - trei sferturi nu ştiu cu ce se mănâncă arta
asta (o spun chiar ei care bat şi nu bat din palme, când, şi când
nu trebuie) poate chiar s-au bucurat că au mai aflat ceva legat
de cultura oraşului.
Şi totuşi, conducerea Filarmonicii trebuie să ţină cont, aşa cum
mi s-a spus cândva (la cererea mea), că rândul de scaune, din
mijloc, este pentru persoanele oficiale, s-au (adaug eu), dacă
nu are nici un invitat de acest rang, atunci, trebuie scoase
(numerele) la vânzare.
Este absolut necesar ca Filarmonica să nu cadă (în folosirea
spaţiului şi spectacolului) sub tutela nici unei alte instituţii de
orice rang ar fi ea (ştiu că directorul ei nu este capabil de
partizanat politic, precum mulţi caţavenci din acest oraş), că
este singura cea mai râvnită şi iubită instituţie, una „clocită”
de vreo 45 de ani.
Gestul de lunea trecută, în altă tonalitate şi cu mult mai mult
bun simţ - atunci neatacându-se ştatul de plată al orchestrei
(era doar una din afara Râmnicului), s-a mai petrecut odată,
acum câţiva ani, când directorul Radio România - domnul
Şeuleanu, pe scena vâlceană, alături de Orchestra Radio, i-a
făcut campanie de imagine domnului Ion Iliescu - fie vorba
între noi, merita câteva (!) cuvinte; ...doar trimisese la Râmnic
formidabila orchestră mai sus amintită (la vremea respectivă
am taxat negativ pentru instituţia locală gestul d-lui Şeuleanu).
Aş mai adăuga, ca exemplu de funcţionare a unei Filarmonici,
ceea ce s-a întâmplat undeva, prin Berlinul de vest, cândva,
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când Sergiu Celebidache a trebuit să părăsească postul de
director pentru că abuzase de timpul legal al instrumentiştilor.
Atenţie, s-a creat un precedent şi, culmea, fără ingerinţa
Puterii... Domnilor manageri, de oriunde, feriţi-vă de politică
ca de dracu, de prieteni şi de orice „dinastie familială”.
2. ADUNAREA GENERALĂ A FORUMULUI CULTURAL
În urmă cu câteva săptămâni, în sala de la ultimul etaj al
Bibliotecii, acolo, aproape de vitraliile „semnate” de sticlarii
consiliaţi grafic de G. Dican (nu este scris nicăieri sau nu ştiu
eu, cine-i arhitectul şi constructorul - nu este departe timpul
când „două-trei” persoane or să spună că ele au realizat această
construcţie, „unică în lume”, probabil atunci când i se va şterge
aspectul de „loc de sinucidere sau de puşcărie americană”,
construcţie neecologică pentru salariaţi ), am ţinut noi, cei de la
Forumul Cultural al Râmnicului, şedinţa de dare de seamă, de
expunere a programului pe 2007, de acordarea anuală a
premiilor Forumului pe 2006.
Odată, lăsându-se întunericul, afară (apropo, noaptea, această
cupolă este formidabilă - ar trebui încercat şi aruncat un
fascicul luminos din interior, pe ea, spre a vedea ce se întâmplă
cu imaginea observată de afară), nu s-a mai putut filma, tocmai
când doream să dregem (organizatoric) unele lucruri...
A spus un coleg, de-al nostru, că “de astăzi înainte
simpozioanele organizate şi prezentate de Forum vor fi altfel,
ceva mai complexe..!?!?.”
Iată cineva, nu s-a spus cine, are grijă să facă o schimbare de
atitudine a Forumului...şi noi nu ştim nimic! Vedem însă, cu
insatisfacţie, că ne-au dispărut partenerii, că au rămas cu
proiectele, cu ideile noastre, pe care le actualizează (e drept,
minimalizându-le) şi le propun în continuare ca fiind ale lor.
Am subliniat în faţa unui incredibil de numeros auditoriu (din
care unii au plecat şi nici măcar nu şi-au luat premiile - propuşi
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fiind, de chiar stimabilul nostru coleg-cel care vorbea de
“complexitatea simpozioanelor”, care, însă, şi-a permis ca şi în
alţi ani să introducă ulterior votului, şi alte persoane spre
premiere, unele ce ţin de clientela culturală - refuz să-i spun şi
politică), că şi ideile, ca şi măsurile scrise, planurile, proiectele
- mai nou, se supun aceloraşi legi care asigură dreptul de
autor...
Vedem cu tristeţe cum aceiaşi colegi care vorbesc de viitorul
mai bun al Forumului, fac o destrăbălată propagandă celor care
ne-au prădat ideile şi realizările, şi care nu mai sunt în
parteneriat cu noi... De la Forum vor numai bani ca să mai
scoată un număr două dintr-o revistă ratată... Aceşti oameni au
condus sau girat cultura beletristică - istorică ( mai nou, o să se
numească şi “academică - universitară”) a Râmnicului ...
L-am felicitat pe secretarul Forumului, Gheorghe Dumitraşcu,
pentru apariţia “Forumului 5”, o revistă anuală care, pentru
moment, reflectă realitatea despre activitatea Forumului pe
primii cinci ani, pentru râvna sa de a introduce în revistă
programele de activitate pe întreaga perioadă...Datorită acestei
râvne, opozanţii din interior, ai Forumului, au avut ocazia să
vadă bogăţia de programe, valoarea lor, adevăratul „soft”, care
a asigurat acestui ONG o existenţă trainică şi dinamică...
I-am anunţat pe „culturnicii”, din Forum sau din afara sa, pe
cei care uită de dreptul de autor, că timp de trei ani, presa
vâlceană (ziarul Info Puls) a ţinut la curent opinia publică cu
tot ce s-a petrecut la aceste manifestări, aparţinând Forumului,
dar şi al celorlalte ONG-uri culturale.
...Şi dau mereu acest exemplu, după ce am dat atâtea şi atâtea
alte exemple de excepţionale manifestări culturale, chiar de tip
Forum, că “proiectul” de la Bibliotecă, cel care vrea să
transforme această instituţie, holul ei, în galerie de artă, este un
fals de tot grotescul; acest proiect nu este altceva decât o
acţiune ce de trei ani se practică în holul şi în sălile din această
instituţie sau din altele; la acea vreme, aflându-se în derulare şi
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aplicarea ideii de montare a grinzilor de suspendare a
tablourilor, până atunci, folosindu-se panourile caşerate cu
pânză, din dotarea Muzeului de Istorie.
Cei care au aprobat acest proiect, ca fiind al noii administraţii,
şi pe care îi cunoaştem, ar trebui să-şi tragă, acum, palme!
Mai nou, o altă idee „împrumutată”, încercând să se revină la
cea adevărată şi curată - în legătura cu profesionalismul în artă,
la expoziţia din 1-8 martie, pictoriţa Viorica Ciorâţă (97)
expune lângă G. Dican (54)...
Să nu uităm că cei trei ani s-au desfăşurat, în special ultimii doi
- până în toamna anului trecut, sub teroarea presiunii
schimbării directorului Bibliotecii, fără bani de reparaţii şi
inovaţii, doar cu jigniri şi ură incalificabilă, şi nu cum este
acum, cu emisiuni de propagandă - politică, televizată,
conversaţii între şefi plătitori şi sub-şefi consumatori,
specializaţi în proiecte e u r o p e n e ...”Galerie de artă”, în hol
(!), „Sala universitarilor”, şi, care, alături de „Taberele de
Creaţie” şi „HAR”-ul, omologate deja, la Râmnic, ne arată
imaginea unei „culturi... cu poalele în cap” (sic!, s-a mai spus).
La această şedinţă a Forumului Cultural al Râmnicului a
participat, din partea Consiliului Judeţean, vicepreşedintele
Ion Câlea, care a lăudat efortul dezinteresat, material, al
membrilor acestui for cultural şi a luat notă de propunerile
noastre (cei care suntem şi membri ai Societăţii Culturale
“Anton Pann”) referitoare la alocarea unui spaţiu de
desfăşurare al reuniunilor “Cenaclului Artelor”, aparţinând
aceleiaşi societăţi.
(aprilie, 2007)
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CULTURA, CU POALELE - N CAP
(Vezi şi „Show must go one”)
Pentru orice vâlcean născut în Râmnic, în viaţă, conştient între
1958 şi 1975 este notorie prezenţa în acest oraş a unor
personaje cel puţin curioase, dacă nu de tristă celebritate,
purtătoare de fuste, cele câteva pe care încerc să vi le prezint,
raportându-le la personaje din ziua de azi.
Virgil nebunul, care locuia undeva pe Matei Basarab, vis a vis
de cartierul meu, “Versai” (zona dintre “podul lui Hozoc” - zis
şi podul lui Mandi şi Şcoala Silvică), cânta la vioară, purta
fustă şi acompania, printre altele, într-un spectacol ţigănesc,
ilar şi frecvent, în care o femeie se trântea jos şi era călcată de
urs...(!)
Anual, la o anumită dată, un ţigan cu un urs trecea prin cartier,
iar femei suferinde de „şale” se lăsau călcate de urs contra
cost...
Apare acest Virgil şi în “Dicţionarul de personalităţi” semnat
de Ion Măldărescu şi Emilian Frâncu şi a fost remarcat, la
lansarea cărţii, chiar de scriitorul Doru Moţoc.
Spun unii că Virgil, prin anii ’50, ar fi vestit, în Râmnic,
viitoarea muzică rock!
Oricum, atunci când apărea, copiii străzii „se ţineau scai după
dânsul...”, dar, Virgil nu băga pe nimeni în seamă!
Dacă Virgil nu ar fi purtat fustă ar fi fost precum alt personaj la
fel de interesant, la fel de sărac - Ghiţă Cioc, viorist şi el, doar
că nu purta haină de damă şi nu făcea parte din folclorul local,
cel atât de pitoresc şi nealterat de produsele neînfiinţatelor
Institute Naţionale de Cercetarea Tradiţiilor Populare...
Părinţii copiilor din cartier îşi certau odraslele care doreau să
meargă la Şcoala de Muzică cu o expresie de genul “Ce bă,
vrei să ajungi ca Virgil şi Ghiţă Cioc?”
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E he... Mulţi nebuni şi nebune erau atunci, unele chiar
periculoase!
Aproape zilnic, din Dealul Malului, din celebrul deal cu
salcâmi unde păşteau caprele oraşului şi de unde se alimenta
Piaţa Mică (acum scuar în cartierul din Nord – faţă în faţă cu
intrarea pe strada Daniil Ionescu), căci mai toţi “ţiganii
versailezi” primeau acasă produsele ţărăneşti, cobora spre
centrul oraşului un personaj hilar, chiar înspăimântător, numit
Leana Nebuna. Copiii străzii se „tăvăleau” de râs, mergând
după ea, cerându-i să le arate organul de sub fustă, dar se şi
speriau...
„Huo, Huo, Boua, Boua”, erau singurele ei cuvinte de reproş
şi pietrele de pe drum, pe care le azvârlea spre alaiul însoţitor.
Dacă pe trotuarul alăturat apărea un militar sau grup de
militari, Leana, într-o veselie stranie, se întorcea înspre ei, îşi
ridica fusta şi-şi arăta sexul! „Ia, Ia, Boua, Boua...”
Dacă ar fi fost posibil, părinţii ar fi omorât-o, ca şi pe Tanţa
(fostă celebră coafeză şi ratată din decepţie în dragoste), ca şi
pe Mariţa - de la care cumpăram mizilic (mai târziu, şi ea,
„nebună”, fiindcă se lua de copii...)
*
Aşa şi cu o anume Cultură, din zilele noastre, care se vrea
permanent şi oricum în centrul atenţiei şi, uitând că
publicitatea exagerată este apanajul valorii greu acceptate sau
respinse, îşi pune poala în cap şi îşi oferă ce are mai
ieftin...frecvent la televizor! Vrei nu vrei mănâncă calule ovăz!
(martie, 2007)
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RĂSCOALA DE LA 1907
Zilele acestea mai multe asociaţii culturale, instituţii, au
comemorat moartea ţăranilor răsculaţi în 1907, eveniment
important în istoria noastră antebelică şi regală, democratică, şi
cunoscut nouă sub numele “Răscoala din 1907”.
Într-un număr viitor vom publica aspecte de la manifestarea ce
a avut loc la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului, vinerea
trecută, şi asumată de această instituţie şi de Forumul Cultural
al Râmnicului; una pe care o considerăm de mare importanţă dat fiind girul valoric atribuit personalităţilor participante.
“Răscoala din 1907” se înscrie în aceeaşi „zodie” ideologică cu
“Revoluţia din 1989” şi cu “Pacea de la Cozia” (pace care a
existat, dar, care nu a pus capăt conflictului dintre puterea de
atunci şi mulţimea minerilor răzvrătiţi, din Petroşani).
Referitor la aceste mari mişcări se constată încercarea unora şi
altora de a le hiperboliza sau diminua importanţa, nu se
constată nici o încercare de redare a actului real, istoric, cauzal,
de a spune lucrurilor pe nume...
Observând acţiunile de manipulare, de dezinformare, specifice
componentelor social politice ale societăţii româneşti, din
secolul XX, credem că toate au avut la bază scenarii de
desfăşurare asemănătoare, politici măiestre de destabilizare
mai întâi, după care, aceleaşi, de angajare în salvgardare...
11 000 de morţi s-a strigat imediat după mişcările social
politice de la 1907, pentru ca bravii noştri politicieni să aibă
credibilitate faţă de „sângerosul” popor (da, un popor căruia i-a
plăcut răzbunarea „sânge pentru sânge” - un popor „schingiuit”
şi batjocorit, dus cu arcanul la luptă, pentru ca timpul, cel puţin
- de pace, pe care-l mai avea la dispoziţie să-i fi fost suficient
pentru mulţumirile de viaţă aduse lui Dumnezeu - de viaţă pur şi simplu) şi pentru ca cei din „stânga” arcului politic,
artişti, ţărani şi muncitori, să se poată manifesta real şi credibil.
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Între 400 şi 1000 se situează numărul celor executaţi... Şi asta
la început de secol XX.
60 000 de morţi a fost cifra celor ucişi la “Revoluţia din 1989”,
cifră vehiculată de cei care au dorit profit personal rezultat din
serviciile aduse de o populaţie complet debusolată, de cei
pentru care poporul s-a dovedit a fi ateu, aplaudând o
răzbunare (sau o acoperire) absolut barbarică. Tot ei, care-au
strigat cifra celor 60 000 de morţi, au dorit să legitimiteze
instaurarea unei noi (?) puteri, de fapt - la fel, dar mai incultă,
dar şi pentru ca să certifice insignele şi diplomele acestei
novatoare clase civice, cea a revoluţionarilor cu dosare şi acte
legale... Pentru mistificările şi bâlbâielie ce ţin de ştiinţa unui
profesionalism rău famat, “Revoluţia din 1989” continuă şi azi
(sic!).
Nici astăzi nu se ştie cine şi cu cine (şi de ce) s-a luptat, de ce
s-au colectat sume (şi unde s-au dus acestea) pentru
revoluţionari? Sau, de ce a trebuit să implatăm ura în generaţia
noastră, atribuind carnetele şi avantajele care au decurs din
calitatea de revoluţionar?
Nu s-a spus niciodată numărul real al morţilor de la Stoeneşti,
dacă au existat ei sau câţi au fost arestaţi, al minerilor care
treceau podul din aceeaşi localitate, peste Olt, mergând spre
Bucureşti.
S-a hiperbolizat, televizat, lupta de la Costeşti, cucerirea
Râmnicului... Era în preajma anului 2000 şi unităţi poliţieneşti
se băteau (ca într-un război - filmat) cu „minerii” plecaţi
mineri din Petroşani (cu neveste şi copii) şi ajunşi la Costeşti
ca luptători înarmaţi şi conduşi cu o „desăvârşită artă militară”
(conf. relatărilor TV, toate posturile fiind, de astă dată, unite
pentru Ţară)...
Prin aceste televiziuni, popoarele au asistat cum Biserica a
influenţat politica şi cum la Mânăstirea de la Cozia s-a semnat,
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pentru prima dată în favoarea celor năpăstuiţi, o pace (ultima
în secolul XX, pentru Europa) care se va numi şi va rămâne
“Pacea de la Cozia!”
Cai albi şi călăreţi în alb au chemat în 1907 ţăranii la răzmeriţă
(ale căror tălpi negre şi desculţe au fost tot una cu pământul
din care se născuseră, ca şi astăzi, trăind în mizerie şi tot mai
săraci). I-au minţit mai apoi, le-au vărsat şi sângele, fiara
Puterii, arzând de arşiţa setei de sânge pur, de ţăran.
Forţe politice inculte şi total neprofesioniste (poate şi oculte),
în 1989, aţâţând josnic buna credinţă a unei populaţii muncite
şi speriate au deturnat valorile materiale şi spirituale ale unui
socialism brutal, dar aflat în descompunere, către un capitalism
fără contur şi fără legislaţie actualizată... Au apelat la început,
ca să reziste, la cea mai colectivă clasă a asupriţilor, a
minerilor, i-a rupt apoi coloana vertebrală, în preajma anului
2000, pentru ca niciodată oamenii să nu se mai teamă de
oameni... ci doar de oameni mascaţi...Oare de ce oameni care
se bat pentru adevărul lor sunt “dezbrăcaţi” şi oamenii care se
bat pentru banii lor sunt mascaţi?
(martie, 2007)
DESPRE O ANUME “MANIERĂ ARTISTICĂ”
(MONUMENTUL AFDPR-VALCEA RESPINS DE COMISIA
NAŢIONALĂ A MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC)

AFDPR-VÂLCEA înseamnă Asociaţia Foştilor Deţinuţi
Politici din România, Filiala Vâlcea. Aceasta, prin comitetul ei
de conducere, în anul 2000 a declanşat prin forţe proprii
ridicarea unui monument care să le reprezinte sacrificiul,
privarea de libertate şi moartea dăruite membrilor ei de către
conducerea comunistă instalată în România după actul
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incredibil din anul 1944. Asta ştim de la ei (membrii AFDPR),
din cartea de istorie, ştim de la părinţii noştri - cei maturi în
timpul imediat sfârşitului celui de-al doilea război mondial.
S-a dat un anunţ la ziar, la cel mai popular. Apoi s-au adunat
câteva machete şi, în sala de căsătorii a Primăriei Râmnicului,
într-o vineri, sâmbătă, duminică şi luni, lucrările au fost
vizionate de consilierii locali, primar şi viceprimari, de cine a
vrut şi cine n-a vrut.
Doctorul Emil Ionescu, preşedintele AFDPR Vâlcea, împreună
cu alţi domni din Asociaţie (şi ei intelectuali şi iubitori de
frumos) au asistat cum vizitatorii (sâmbătă) au arătat cu
degetul spre macheta care s-ar fi potrivit cu ideea de bază a
monumentului viitor.
A urmat alegerea locului (între Biserica “Toţi Sfinţii” şi
Muzeul Judeţean) de amplasare, eliberarea Certificatului de
Urbanism, elaborarea monumentului - marmură şi bronz,
Autorizaţia de Construcţie.
“Aviz negativ (2004) de la Direcţia de Cultură şi Culte
Craiova” (aşa le spunea foştilor deţinuţi, un salariat din cadrul
instituţiei muzeale). Aceasta nu a fost de acord, nu a avizat
niciodată o modificare în spaţiul istoric al Râmmnicului, cel
din jurul Muzeului Judeţean (deşi multe s-au făcut în jurul
acestui muzeu!).
Un nou Certificat de Urbanism fixa monumentul între Palatul
de Justiţie şi Judecătorie.
După refacerea documentaţiei de amplasare, avize şi iar avize,
din surse nesigure, un anume partid cu reprezentare în
Consiliul Local a spus sus şi tare NU! “Nu poate sta în faţa
Statuii Independenţei!”-vă aduceţi aminte ce a fost şi cu
aprobarea construirii restaurantului „Belvedere”...
Un nou Certificat de Urbanism îl readuce în vechiul
amplasament.
Între timp (2006) se înfiinţează Comisia de Monumente de For
Public, de la Bucureşti, şi, după 7 ani de la elaborare
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(marmura şi bronzul, aşteptând trei ani în magaziile ADP-ului
- Administraţia Domeniului Public), pe baza unui dosar de
desene şi fotografii, aceasta decretează, fără drept de opoziţie,
NU!
Răspunsul acestei comisii este hilar, total neprofesional şi la un
mod cu totul jignitor... Cum adică?...se indică o altă manieră
artistică? Poate vrea să spună o manieră...UAP-istă ( din
moment ce comisia este formată din 5 artişti UAP şi doi
arhitecţi-care au apreciat formula de alcătuire a dosarului)! O
manieră care s-a manifestat la Râmnic, amplasând atâtea şi
atâtea lucrări de sculptură sau arhitectură fără avizul
Ministerului Culturii? O manieră care beşteleşte lucrările, din
oraşul nostru, neproletare, dar figurative? Nestilizate?
De la Bucureşti se fixează alura estetică a unui monument
ridicat la Râmnicu Vâlcea? Scrie aşa ceva în lege (de o alură
estetică)? Păi ce s-a făcut până acum din punctul acesta de
vedere - aiuristic?
Sibiul a demolat ce a construit regimul comunist, prin UAP, şi
Râmnicul i-a chemat pe toţi “refuzaţii” de soartă, specialişti în
arte vizuale, să monumentalizeze Râmnicul (fără avizul
vreunei comisii)!

...”O ALTĂ SOLUŢIE MAI SERIOASĂ!”

Vă las pe dumneavoastră stimaţi cititori, ca din imaginile de
mai jos (în ziar, fotocopia avizului), să stabiliţi ce a vrut să
spună un minister (care a citat o comisie de specialişti-aprobată
de el), când a numit lucrarea Râmnicului, neserioasă!...Sau este
acesta limbaj de minister? Cu ce alfabet academic s-a înarmat
el?
De ce legea nu obligă ca licitaţiile pe comenzi, câştigarea
concursurilor, să se facă cu avizul acestei comisii, îmbunătăţite
cu membri, aparţinând ambelor părţi din sistem: consumatori şi
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producători...Medicii, profesorii, inginerii, învăţătorii, avocaţii,
judecătorii, nu au păreri asupra esteticii din jurul lor? De ce se
mai face concurs public, dacă există această comisie?
Frumuseţea şi utilitatea mediului înconjurător, a bărbatului şi a
femeii, a copiilor şi lucrărilor lor, sunt stabilite de critici sau de
chiar cei care le produc? Aşa ceva nu s-a mai pomenit, ca să
transformi domeniul artei într-un domeniu sectant. Să restrângi
zona de participare. Ca să condiţionezi libera exprimare,
creaţia, de existenţa studiilor superioare specifice...După care
reguli academice?
PE SCURT DESPRE O LEGE CARE SFIDEAZĂ
DEMOCRAŢIA ŞI LIBERA CONCURENŢĂ

Cu câţiva ani în urmă, când nu trebuia (normal nu-i aşa?) să iei
aprobare estetică de la UAP, indirect, preşedintele unui for de
acest fel, vâlcean, spunea: “nu trebuie ca lucrarea să se facă cu
aprobarea noastră, dar dacă ar trebui să o dăm, nu aş fi de
acord ca să o facă un nemembru UAP... Păi pot eu să iau
pâinea de la gură a unui coleg de-al meu?”
La 4 mai 2006 în România apare Legea nr. 120 a
monumentelor de for public!
În nici un articol nu se prevede ce se întâmplă cu monumentele
executate şi neamplasate până la acea dată.
În nici un articol nu se prevede în care fază a proiectului se
avizează un monument.
O lege care exclude din componenţa sistemului, partea
beneficiarului.
O lege care admite din start, în sânul propriu, al domeniului
plastic, existenţa corupţiei şi a imoralităţii, o lege care admite
ca având voie să facă parte din această comisie aprobatoare
doar specialişti din două domenii: artele vizuale şi arhitectură
.
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“Art. 6, alin. (2). Comisia Naţională pentru Monumentele de
For Public este formată din 11 membri, artişti, arhitecţi,
urbanişti ori specialişti din domeniul artelor vizuale şi/sau
critici de artă recunoscuţi pentru competenţa profesională şi
probitate morală.”
Nu are nici un cuvânt beneficiarul şi instituţia publică,
concursul public, din zona locală!
Aşa se întâmplă în alte domenii, mult mai intelectuale şi
artistice? Nu poate un nefilolog să scrie o poezie sau o carte?
Să aparţină Uniunii Scriitorilor? Păi uitaţi-vă împrejur să
vedeţi ce facultăţi au avut şi au, marii artişti ai lumii!?
Şi iată un extras din “Documentaţia necesară obţinerii avizului,
Anexa 3, OMCC”
“...
11) Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrării din care să
reiasă calitatea de absolvent/absolvenţi ai unei instituţii de
învăţământ superior de specialitate.”
Acest lucru este fără precedent; să condiţionezi meseria şi
harul prin diploma de Facultate! Să ataşezi forţat creaţia liberă
de noţiunea de ştiinţă exactă!
* Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public
(specialităţi).
Redăm mai jos structura comisiei naţionale...
Preşedinte - critic şi istoric de artă.
Membru - pictor.
Membru - sculptor.
Membru - pictor.
Membru - critic.
Membru - arhitect.
Membru - arhitect.
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Domnule ministru! Să meargă, domnule, şi ăştia la doctorate,
să le obţină: la pensulă sau daltă, pentru a accede măcar lectori
universitari, dacă tot vor ca cei care gândesc machete să aibe
studii superioare de specialitate!
NOTA
Fotografiile expuse sunt extrase din Albumul apărut în Editura “Ziua”,
Bucureşti, în 2004, şi reprezintă machetele AFDPR aferente pentru Râmnic,
Craiova, şi Bucureşti. A se analiza şi compara seriozitatea şi maniera
artistică...
(martie, 2007)

DESPRE SNOBISM, INFLAŢIE DE TABERE, INFLAŢIE
DE ARTĂ ŞI ALTE CELE ELECTORALE...
Deunăzi auzeam un reporter vâlcean spunând, pe micul ecran,
că “puţini sunt oamenii de afaceri care se încumetă să ajute
artele vizuale (ce schimbare de vocabular!-n.n), să-i ajute pe
artişti, şi care astfel reuşesc să intre în nemurire (el omul de
afaceri!-n.n)”.
“Sărac” acest judeţ - Vâlcea ( dar şi municipiile şi oraşele sale)
- după cum îl numea un renumit parlamentar din partea locului,
dar regiune cu atâta bogăţie artistică specifică şi reală, dacă el
(de această dată “judeţ sărac la minte” ) împreună cu astfel de
oameni de afaceri, în loc să se ocupe de crearea pentru cetăţean
de baze materiale de muncă, de exploatarea unui flux
informaţional corect întocmit în relaţia acestuia cu instituţia
publică şi nu o caricatură de flux informatic, să se ocupe de
consolidare a unei noi concepţii filozofice asupra ideii de om
(acesta, împreună cu munca sa - scop final în acţiunea civică),
se consumă aducând din întrega ţară aşa zişi artişti - oficiali,
salariaţi - pedagogi în institutele de artă vizuală (ca să vezi
domnule, ce profesionişti!) nou înfiinţate - ca ciupercile, şi îi
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pune să-şi manifeste îndeletnicirea, fără scopuri şi idei
comune, în tabere de creaţie!
...Precum odată în lumea fostă a pionierilor, a uteciştilor, a
tinerilor fără experienţă şi în curs de formare, precum într-o
Daciadă, o lume a cântărilor (de această dată fără cântare - mai
puţin tabăra din Dealul Malului, unde s-a cântat îndeajuns folk
şi muzică populară) de “ţară”...
...Tabere de artă executată la comandă, pentru spaţiul public,
fără să existe o comandă din partea acestui spaţiu! Fără să
existe certitudinea valorică a artei care, pardon, este oferită
publicului printr-un spaţiu particular (numit şi încropit,
anacronic, “muzeu de artă contemporană”!). Iată cum, cu
ajutorul banilor din bancă, alteori bani publici, speculând
valoric sorgintea UAP-istă (funcţia în sistem şi opera reliefată
prin speculaţie critică), se poate intra în “nemurire” (cum
debita drăgălaşa comentatoare de ştiri)!
Acum doi ani, dacă nu mă înşel, un ministru al Culturii îi
spunea lui Robert Turcescu, în emisiunea sa de la ora 19, că nu
cunoaşte nici un sculptor român contemporan, dar că a iubit
foarte mult şi a cunoscut tabăra de sculptură de la Măgura
(iată, vedeţi politicianul?...nu ştie de artişti dar ştie de tabere)adăugăm noi - o perlă a unităţii de conştiinţă, de sprijin
tovărăşesc, de calificare postliceală sau postuniversitară în
instruirea şi asimilarea cunoscutului stil artistic cooperatist
(UAP-ist) românesc; a manierei academice (arhicunoscute precum “1907” de Naum Corcescu, din Piaţa “Obor” şi cea
prin care s-a realizat monumentul lui Gheorghe Lazăr, din
Piaţa Mare a Sfatului din Sibiu şi demolate, ultima, cu ocazia
numirii acestui oraş capitală culturală europeană) de redare a
volumelor în spaţiu (deformat- de cele mai multe ori)!
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Dar cum este posibil, cine sunt inventatorii acestei situaţii fără
precedent, ca în aceaşi perioadă, în săracul jud. Vâlcea, să se
organizeze 4 tabere de, atenţie, pictură şi sculptură, împreună
(dacă nu mă înşel pentru prima dată) - fără nici o legătură
logistică sau materială. Amestecătură unică în lume (de una –
două săptămâni, perioada de tabără)! Şi, atenţie, toate
“agăţându-şi” marcă internaţională!
Păi nu ne facem de râs faţă de noi înşine, faţă de alţii de la noi
- dar mai cu cap, faţă de alţii din afară, dacă cu orice mămăligă
sau scarpetă intelectuală, personală, actuală, reală, zidim
muzee de artă contemporană? …Cu lucrări din acestea,
cooperatiste, chiar şi la Paris, dacă nu şi la Bruxelles! Oriunde
- dacă se enervează muşchii lor! Vai ce intelectuali au ieşit în
faţă, după Revoluţie…
Bravo naţiune, bravo artişti - acuşi dr. pictori, dr. sculptori,
care reprezentaţi de acum pentru Lume această naţiune şi
această regiune. Felicitări cooperativă de artă cu a-i tăi
“glasnosti” şi critici nepătaţi moral! Aţi reuşit să faceţi vid
cultural în jurul vostru, mai grav, şi al nostru; să scoateţi artele
din circuitul sincer, de piaţă, util şi real. I-aţi învăţat pe snobi
să citească după litera voastră, pe politicieni, cum pot să-şi
spoiască întrucâtva - să-şi crească valoarea intelectuală, şi cum
se poate sponzoriza electoral...
Consumatorul? Cine este el, dacă la vernisaje aduceţi
specialişti, care să-l înveţe cum trebuie să citească “operele”
voastre (98)!?
Râmnicul, Vâlcea, are câteva clădiri mai “osebite” dinaintea
anului 1944, în rest, municipiu şi judeţ, au moştenit o groază
de cutii de (ne)locuit (normal - există şi excepţii) urâte, însă
demne de mari premii internaţionale atunci când sunt arătate,
sadic, pe marele sau micul ecran de câte un tânăr cineast
debutant. Nici unul din acei băieţi de băieţi, şmecheraşi de
curte de azi şi de ieri, nu stau în aceste, la subsol, closete.
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Exceptând câteva clădiri vechi şi încă trei noi, din sticlă, nu s-a
construit şi reparat nimic. La oraş şi la sat sunt zone unde se
trăieşte în condiţii inumane, uneori de animale...
În acest sens, de unde interesul pentru artele preapocaliptice,
fără tehnică şi manieră distinctă, din toată ţara aduse spre
Râmnic (susţinute de oameni, cred, nesănătoşi la minte), nu
ştim la ce le-ajută locuitorilor acestui judeţ?
Iată cum reporterii, ziariştii de mucava, precum şi bogaţii
(peste noapte îmbogăţiţi), pe aceşti “artişti” şi “mecena” lor îi
ridică în slăvi, le crează piedestaluri nemeritate, pentru ca să se
îndeplinească bine şi corect, şi în artă, precum odată se scria
pe străzi (vedem unde este strada romanească astăzi): “Aici
sunt banii dumneavoastră”!
(martie, 2007)

VIAŢA ARTISTICĂ A RÂMNICULUI – TRADIŢIE ŞI
MODERNITATE
Un lucru este cert: după cel de-al doilea război mondial, în
jurul anilor ’50, la momentul stabilizării monedei naţionale
(acţiune care, la Râmnic, s-a proiectat şi desfăşurat după o
şedinţă cu uşile închise, aproape sechestrare - a agenţilor care
trebuiau să umble din poartă în poartă şi să schimbe banii din
stocurile personale - petrecută la Cinematorgaful „Unirea”),
Râmnicul avea 8 000 de locuitori (18 000 în acte, la acest
număr, adăugându-se şi populaţiile din împrejurimi).
Oraşul a fost dintotdeanua denumit „al pensionarilor”, poate şi
din cauza lipsei activităţilor productive, care ar fi solicitat forţa
de muncă tânără sau poate tocmai din cauza liniştii patriarhale
specifice. Singurul zgomot era, desigur, cel al ţăcănitului
bătrânei locomotive de la uzina electrică sau zgomotul
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copitelor calului de la trăsura lui Filip, care aluneca liniştită pe
calea frumos dăltuită în piatră, strada V.I.Lenin (fosta traian).
În ce priveşte standardul vieţii de zi cu zi, altceva ni se
sugerează despre Râmnic, atunci, când, în 1940, un soldat
german exclamează: „...Doamne Dumnezeule! Mai exista oare
asemenea lucruri? Cutii de ananas, bere, fileuri de vită,
jambon, sparanghel, languste, creveţi, măsline, sardele
portugheze, borcane cu ghimbir, caise şi piersici, ceai adevărat,
cafea adevărată, şocolată, ţigări şi vinuri fine. Un poem epic, o
feerie orientală”...(Eugen Petrescu, „Vâlcea ţara lupilor
getici..”.vol. I, pag. 133, alin. 4).
Asemănător am perceput şi eu Râmnicul, în 1962, când
absolveam clasa a IV-a la Şcoala Nr. 2, Cetăţuia...
*
Râmnicul de astăzi nu mai este Râmnicul de ieri! “Noul
Râmnic” (99) (New Râmnic – Râmnicul Nou – posibile
denumiri) este un oraş cu 120 000 loc. În cei 50-60 de ani acest
număr nu a crescut natural, el a evoluat forţat, printr-o masivă
infiltrare a populaţiei de la sat şi din altă parte, datorită
ambiţiilor, obligatorii într-o independenţă a comerţului şi
industrializării...
Diferenţa culturală, privind mişcarea artistică a comunităţii,
este că, atunci, produsul cultural era aproape complet privat,
exista în absenţa oricărei monitorizări (guvernamentale şi
politice), treptat, înspre prezent, luând tot mai intens conturul
formulei instituţionalizate, de stat... Subliniez, dintr-un
început, că nu fac referire la cultura populară şi cea de cult. Mă
refer la produsul artistic cenzurat de economia de piaţă, cel
necesar pentru petrecerea timpului liber...
TEATRUL
Din documentele existente astăzi, constatăm că teatrul a
însemnat principala preocupare a societăţii publice vâlcene,
trupe din altă parte, venind la Teatrul Adreani, piese de teatru
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sunt puse aici în scenă, dar şi filme fiind prezentate... Pe
parcursul erei postbelice dispare locaţia Adreani, particulară,
apare teatrul popular, apar piesele de teatru jucate în
concursurile orăşeneşti şi judeţene, şcolare, brigăzile artistice.
Apare spectacolul de operetă cu artişti amatori, locali, există
teatrul jucat de brigăzi amatoare şi profesioniste venite din altă
parte... S-a înfiinţat Teatrul „Anton Pann”, prin decizie
guvernamentală; prin decizie municipală s-a înfiinţat Teatrul
„Ariel”, ambele instituţii, datorită calităţii, contribuind la ideea
că acest domeniu, al teatrului, a avut de-a lungul timpului cea
mai ascendentă, calitativ, creştere în Vâlcea artistică
(compoziţie şi interpretare).
ARHITECTURA ŞI ARTELE PLASTICE
Aruncând o privire de ansamblu asupra Râmnicului, „oraş al
domniei mele” cum îl intitula Mircea cel Bătrân într-un
document al timpului (20 mai 1388), constatăm, privind
arhitectura şi artele, că tradiţionalul este fără valoare, Râmnicul
fiind complet (aproape) demolat, lucrările de pictură fiind
uitate în colecţii particulare, sculptura, singură, existând prin
cele trei lucrări monumentale: din Zăvoi (Mihăilescu), de pe
Capela (tangentă oraşului-Iordănescu) şi de pe terasă-Mircea
cel Bătân (Irimescu).
Demolarea Râmnicului vechi este cea mai mare eroare a
sistemului care a condus această aşezare după anii 70.
Noi cei care am cunoscut Râmnicul, cel de odinioară, ştim ce
oraş a fiinţat pe acest teritoriu! El avea personalitate!
Arhitectura sa, fiind o combinaţie între stilul central european
şi cel oriental...(vezi Bărăţia, hotelurile aferente, apoi clădirile
centrale cu balcoane din fier forjat arcuite peste trotoare.
Spre bucuria noastră, ca semn de păşire, totuşi, spre
modernitate au rămas în picioare ca martori ai trecutului pentru
actualitate, Ansamblul arhitectonic de la Inăteşti, Palatul
Copiilor, Casa „Anton Pann”, Casa lui “Zamfirescu” (vezi şi
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clădirile Procuraturii, Justiţiei, Tribunalului, Poştei, Primăriei,
liceelor vechi...).
Râmnicul a fost un oraş predispus artelor (nu degeaba aici au
poposit Antim Ivireanul, Anton Pann şi pictorul Tătărăscu –
toţi ca să lucreze şi să creeze).
Tot el, Râmnicul, a primit cadou monumentele de artă, privind
alura artistică-modernă, pentru timpul instalării lor ( din Zăvoi,
Independenţei, Mircea cel Bătrân).
Acestea sunt, cum spuneam, cadourile Râmnicului tradiţional...
În domeniul discutat, curba ascendentă, normală între un
prezent şi trecut, se opreşte la anii 70.
După instalarea monumentului lui Mircea cel Bătrân,
Râmnicul intră într-o perioadă de agonie, culminând cu un
proiect atribuit europenismului, „Atelierele de vară-Tradiţie şi
Postmodernitate”, cel care a lăsat moştenire, într-un complex
muzeistic reuşit (Muzeul Satului), două mostre de
neprofesionalitate care nici măcar nu pot fi încadrate într-o
categorie a „nimicului”.
Sigur, parţial, şi lucrările din Programul HAR, cel cu lucrări de
artă , privind un model de valorificare a deşeurilor este dat ca
nereuşită a ideii de modernitate în „plastica” Râmnicului...
Pictura monumentală nu există! Fresca este în cartea de istorie,
mozaicul, pe rocă, rămâne unic, ca valabil, cel de la „Arhivele
Statului”. Pictura de şevalet a dispărut prin pivniţe, se vorbeşte
tot mai mult de arta contemporană vâlceană, cea modernistă,
valabilă pentru instituţiile puterii şi cele lucrative ale
oamenilor de afaceri (o artă creată forţat pentru o nouă Europă,
o artă la care bătrâna Europă a renunţat de mult!)...
Totuşi, în Arhitectură, chiar în Concepţia Mediului, produse
precum MALL-ul, Biblioteca Judeţeană, BRD-ul, Palatul
Episcopal, cascada din Scuarul Palatului de Justiţie, fântâna
arteziană din Zăvoi, dispariţia rondurilor de flori (dispuse
forţat, dar surse de praf) în favoarea parcărilor sunt paşi înspre
modelele viitorului....
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MUZICA
Arta muzicală, componistică şi interpretativă, ca şi teatrul, dar
nu la acelaşi nivel, are, calitativ - în relaţia trecut şi prezent, o
alură ascendentă...
Repet, Râmnicul a fost un oraş care a îmbrăţişat artele.
Anton Pann, C.C.Popian, Leca Morariu, Familia Geantă au
creat zona de tradiţie.. .Zona de modernitate s-a instalat la
Râmnic atunci când încep stagiunile alternative ale
Filarmonicelor din Craiova (dirijori - Teodor Costin şi Modest
Cichirdan) şi Sibiu (Henry Selbing).
Sala de conferinţe de la Consiliul Judeţean, înainte de 1980,
dar şi după, părea ca făcută pentru un sediu de Filarmonică...În
1995 s-a înfiinţat mult dorita instituţie muzicală, Filarmonica,
în sediul Cinematografului „Unirea”...
În 1990 s-a încercat (s-a reuşit pentru câtva timp-câţiva copii,
din Râmnic, făcând studii în Italia) crearea unui centru
internaţional de studii muzicale în „vila de protocol” a
oraşului, sub autoritatea etică şi morală a pianistului Luciano
Lanfranchi...A fost prea mult pentru tânăra democraţie
instalată după 1989!
Pentru viitorul imediat, trebuie ca mişcarea artistică, locală, să
capete cât mai mult culoare specifică (dacă o are). Să se
dezvolte şi amplifice prin concurenţă liberă, prin motivaţie
reală şi nu impusă prin sloganul „Trebuie să avem şi noi o
serbare (manifestare) locală, de interes naţional!... European!”.
Să exploatăm la maxim ce ne-a rămas de la perioada austriacă
încoace, se subânţelege: de la Mircea cel Bătrân, să observăm
cum această Vale a Oltului, cât pentru toată România, are o
istorie aparte! În continuare, va trebui să creăm istorie.
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Lucrare comunicată la reuniunea „Râmnic – 620” de la
Arhivele Statului
(mai, 2008)
ARTELE PLASTICE LA RÂMNIC – TRECUT ŞI PREZENT
...În cadrul artelor vizuale (plastice), dacă nu există artişti
profesionişti (nu salariaţi în servicii publice sau private, nu
profesionişti cu o jumătate de normă sau pensionari), atunci
există două categorii (exceptând independenţii, şi aceştia în
număr de 5,6): artiştii UAP şi cei ai C.J.C.P.C.T.Vâlcea
(primii, catalogaţi, de dată recentă, ca aparţinând Uniunii
Artiştilor Plastici – fostă cooperativă de manieră plastică şi
sindicat, ceilalţi ( Centrul Judeţean de Cultură Populară...),
artizani, rapsozi populari, amatori de oriunde, gata să senvăluie într-o ţinută a trecutului şi să satisfacă nevoia de
tradiţional (2007 şi 2008 arată o inflaţie de reprezentare sacră,
aproape periculoasă, totemică şi lipsită de conţinut; autorii,
precum interpreţii neinstruiţi suficient în starea harică a unui
„Oratoriu Bizantin” (de Paul Constantinescu), neştiind ce
reprezintă propriile lor lucrări...
Amândouă echipele beneficiază necondiţionat de ajutorul
guvernanţilor, oamenilor politici, oamenilor de afaceri,
subvenţiei de stat, asigurând producţiilor lor
un
caracter...oficial (lucru, care, iată, dă foarte bine la străinătate)!
Până în anii 70 mai existau artiştii liberi, având diverse meserii
(inclusiv cea de profesor la liceu de artă), aceştia, de-a lungul
timpului fiind cei mai importanţi; apoi cei din Şcoala Populară
de Artă şi cei din Asociaţia Artiştilor Plastici – Zorlescu
(independenţi-profesând varii meserii), ultimii, reuşind să
realizeze un cadru optim de organizare şi de expunere (primele
săli de expoziţii, doar artelor destinate). Cei mai importanţi,
dintre ultimii au creat astăzi nucleul UAP şi al artiştilor
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independenţi (aceştia din urmă, nebăgaţi în seamă, decât atunci
când C.J.C.P.C.T mai apelează la câte unii dintre ei).
Ţinând cont de câteva criterii de judecată, aparţinând actului de
creaţie, un lucru este cert: modernism nu este egal cu
modernitate, profesionism nu este egal cu profesionalism,
amatorismul (în lume, nu la Vâlcea) şi-a pierdut sensul, el,
nerămânând decât să desemneze un fapt peiorativ...
Neânţelegând tocmai bine aceste inegalităţi, în cultura noastră
urbană, râmniceană, aparţinând artelor plastice, au apărut
dezechilibre susţinute şi de critici de aiurea lipsiţi de necesara
moralitate, cu nefaste rezultate pentru economia de piaţă, mai
nou, specifică produsului cultural. Interesant este faptul, cu
totul nepotrivit, că însuşi ministerele de resort (Culturii şi
Educaţiei – confuzii în legislaţia de resort, respectiv conţinutul
ştiinţific al Facultăţilor de studii superioare – masterate –
doctorate – absenţa conţinutului experimental, al experienţei)
au accentuat aceste dezechilibre, producând anemozităţi între
profesionişti şi neprofesionişti (în fapt la Rm Vâlcea,
neexistând profesionişti, majoritatea artiştilor fiind salariaţi în
instituţii publice sau private, neartistice, în învăţământ) între
membri şi nemembri (fără voie) ai Uniunii de creaţie...
Aceste neânţelegeri au fost amplificate (din necunoaştere) de
putere sau de aşa zişii paparazzi culturali, altădată numiţi
culturnici, cei fără studii - neprimiţi în clasa de intelectuali,
rapid, astăzi, făcuţi ziarişti, mai nou deveniţi judecători....fără
patalama.
Datorită interesului material născut în jurul Uniunii de creaţie,
actualitatea (modernitatea) prezentului plastic suferă de lipsă
de conţinut (datorită manierismului modernist impus) faţă de
celebra existenţă clasică.
Trecutul, reprezentat de C. Iliescu, E. Ştefănescu, S.
Hermeneanu, şi încă alţii (nu vorbim de arta sacră), stă faţă în
faţă cu acest prezent, în care, după mine, respect estetic şi
spiritual prezintă destui independenţi, dar şi unii membri UAP
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– O. Popescu, T. Popescu, profesorii Liceului de artă, dar şi
alţii cu două Facultăţi de Artă, precum I.Iosif şi V. Ciorâţă
(evident nu i-am numit decât pe câţiva)...
Pentru viitorul artelor plastice vâlcene şi nu numai este necesar
ca Uniunile de creaţie să-şi reevalueze însuşirile actului de
creaţie liber, de loaialitate în actul concurenţial, să-şi
sublinieze caracteristica de breaslă şi sindicat, accesul în lumea
democratică, ieşirea din starea neproductivă pentru comunitate,
cea a monopolismului manierist...De asemenea MCC şi ME
(102) trebuie să repună legislaţia în afara caracterului
monopolist (îngrădirea în specialitate prin obligativitatea
studiilor superioare), libera participare în actul artistic de
creaţie.
(mai, 2008)
MĂNĂSTIREA COTMEANA MAI VECHE DECÂT
MĂNĂSTIREA COZIA?
La jumătatea drumului dintre Piteşti şi Râmnicu Vâlcea, puţin
lateral de DN 7, se află Mănăstirea Cotmeana, atestată
documentar în 20 mai 1388 „într-un hrisov al lui Mircea cel
Bătrân către Mănăstirea Cozia” („Mănăstirea Cotmeana album
XXI” de Nicolae Badiu şi Ioasaf Boiciuc < în respectivul
album este trecut, din greşală, 1838>, mai, 2008).
Specialiştii susţin că Mănăstirea Cotmeana este cea mai veche
din Ţara Românească, fiind o ctitorie a lui Radu I, din 1385. În
patrimoniul acestei mănăstiri se află un clopot „dăruit de jupân
Dragomir în 1386”. Este refăcută de Mircea cel Bătrân între
1387-1389, are hramul „Buna Vestire” în martie, 25, şi
„Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” în august, 29.
În 1711 este restaurată de Constantin Brâncoveanu, repictată,
ultima pictură, din 1855, fiind una „de factură modestă”(citat
din aceeaşi lucrare, amintită mai sus).
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Mănăstirea a fost scena sângeroasă mai multor lupte pentru
domnie, culminând cu Bătălia din 1510, “de la Mănăstirea
Cotmeana”, dintre boierii Craioveşti şi Domnitorul Mihnea cel
Rău.
Întruna din zilele lunii mai, vinerea, împreună cu Marian
Pătraşcu, cel care a scris Monografia Ţării Loviştei, 2008, am
vizitat această mănăstire, el cu gând la sănătate şi pioşenie, eu
cu dorinţa de a cunoaşte ceva, în plus, în domeniul artistic al
ortodoxiei noastre.
Trebuie să spun, dintr-un început, că am admirat imensa frescă
murală (tematica) de pe laterala (intrare) bisericii noi, ideea
cosmogonică, “începutul şi sfârşitul”, despărţirea femeii de
bărbat prin intermediul Belzebutului. Am dezavuat parcul zărit
printre zăbrele (numai cu aprobarea preasfântului stareţ se
poate vizita), combinaţie de naţionalism şi modernism sadea,
fără perdea; la o fântână tricoloră (beton pictat) designerul,
incult, implantând o coloană brâncuşiană avînd în vârf o
cruce...Am admirat Biserica veche, cea construită de Mircea
cel Bătrân, m-am apropiat de ea cu teama de a atinge cu
privirea un document venind din cel mai vechi ungher al
istoriei noastre medievale...În afară de extraordinarul portal al
intrării, original împodobit din dăltuirea în piatră, stil
Brâncovenesc-sadea, nu am avut ce vedea...În plus, curatorii
acestui excepţional muzeu arhitectonic ar trebui să-şi dea
seama că vizitatorii cu probleme de respiraţie, datorită
mucegaiului mural, specific, nu pot rezista mai mult de câteva
secunde în naosul original (există şi un efect nedorit de izolare,
de tăcere, precum “camera tăcerii” (100) de la Institutul de
Fizică de la Măgurele), şi, deci, o panglică de protecţie ar
trebui să-i oprească pe curioşi doar în “prelungirea” adăugată
în timpul Brâncoveanului...
Iarăşi, spre finalul vizitei, am dezavuat slujba de moliftelnic
ţinută pe o vreme toridă, 2.5 ore, (parţial) în soare, care, numai
de sacralitate nu ţinea (supercăldura solară, iradiantă, direct pe
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creier nu poate favoriza concentraţia maximă, sacră, cea
făcătoare de minuni). La un moment dat urlete cum nu am
auzit vreodată (ieşisem din mănăstire) m-au cutremurat (am
crezut că ele aparţin ursului din colecţia preasfântului)...Erau
de fapt ţipetele disperate ale unei femei devorate de plăcerile
Belzebutului. Stranie slujbă, împreună binele şi răul sub
acelaşi acoperiş...
(mai, 2008)
PLUSURI ŞI MINUSURI ÎN URBANISTICA RÂMNICULU
(OMAGIU ADUS STRĂZII)

Documentele ne atestă referitor la Râmnicu Vâlcea că
trăim într-un oraş vechi pe care domnitorul Mircea cel Bătrân,
la 4 septembrie 1389, îl numea “oraşul domniei mele”.
Realitatea ne indică însă altceva; nimic din ceea ce vedem
prezent în jurul nostru nu ne transmite măcar un minim de date
(veritabile) asupra trecutului, care, de altfel, datorită unor
scrieri sau celor câteva aşezăminte bisericeşti, ne sugerează o
importantă încărcătură istorică…
Faptul că el, Râmnicul, era denumit oraş al pensionarilor
nu ne arată decât decăderea morală a unei societăţi, aparţinând
perioadei interbelice, care ne-a transmis, după 1944, o
societate urbană leneşă, care nu a ştiut să întreţină nimic,
trezindu-ne că tot ea, a realizat din senin cel mai puternic
cutremur, artificial, care a dus la demolarea unuia dintre cel
mai caracteristic şi sugestiv, ca stil, centru urban.
Da, oraş al pensionarilor, fiindcă avea 7000 de locuitori, trei
trăsuri, toate utilităţile, mai puţin industrie; se învăţa, se mânca
şi se bea…Sau, raportat la numărul de locuitori, fiindcă avea
cel mai mare spaţiu verde, de plimbat, şi Gară după care se
regla ceasul…
233

A fost ştearsă orice dovadă, aproape, privind urme de
civilizaţie catolică şi mozaică (Bărăţia şi sinagogile).
Râmnicul a fost demolat, generic vorbind, în anii ‘70.
Apoi reconstruit de nişte edili (la fel de incapabili ca cei
dinaintea lor) pe o infrastructură urbană anacronică (pentru o
populaţie de 20 ori mai mare s-a folosit o infrastructură
aproape identică cu cea dinaintea demolării!)… Adică aceleaşi
străzi şi aproximativ aceleaşi poduri, aceleaşi bariere, da,
aproximativ…
Mai mult, în timpul mandatului unui prim secretar, axa
rutieră principală a oraşului, direcţia N-S, str. Lenin, a fost
retrocedată pietonilor, urmând, iarăşi anacronic pentru timpul
modern, ca toate mobilele cu patru roţi să circule pe doar două
străzi, şi acestea, cât un “lat de palmă” şi…zilnic, alternativ, după
numerele pare şi impare…Şi atunci ca şi acum se vorbea de
modelelul occidental (ex. alternanţa par şi impar), deşi motivaţia
oficială era justificată şi clară…

Dar să ne referim la civilizaţia urbană, cea care ne va
da semnul de plus şi minus…Urbanismul, civilizaţia urbană (în
sec. XX şi XXI), fără stradă şi automobil nu poate să facă
obiectul vreunui comentariu.
Urban, fără stradă - împreună cu ce are ea la suprafaţă,
subteran şi tangenţial, nu există! …De aceea, oricine atentează
la stradă, la traficul rutier, la automobile, atentează la
urbanismul oraşului, diminuindu-i însuşirea de bun public.
Nu trebuie să milităm pentru diminuarea numărului de maşini
sau să exagerăm în construirea de parcări, pentru stricarea
străzilor, montând dâmburi, parapete, practicând şanţuri,
vibraţii aritmice pe axul drumului (cum este, pentru spaima
caroseriilor, drumul european din Bujoreni - vai de noi, de
buzunarul nostru, ce amenzi s-au dat!), pentru ca şoferul “să
nu adoarmă” sau pentru a-l obliga să scadă viteza; 40 km/h,
mai nou şi 30, în oricare moment din zi şi din noapte, cu pânde
din tufe şi amenzi prin poştă, obligatorii, amendă cât salariul
minim pe economie…
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Atunci când întradevăr va fi criză socială, criza dreptăţii,
criza nerespectării legii (şi ea se apropie cu paşi rapizi), toate
aceste nereguli, deşi banale (când omul va urma calea precum
găina în gripa aviară), acestea vor deveni sentinţe mortale; da,
cu balanţa justiţiei în mână. Şi câte alte legi pe care nu le
respectă nici cei care le fac!
Înainte de 1989 visul oricărui om era să aibe maşină. Ea,
maşina, pe drept cuvânt, ca şi acum, era dovada prosperităţii
statului şi a individului… Un oraş fără maşini este sat, ba nu,
este pustiu; nu poate exista. Civilizaţia înseamnă stradă şi
maşină. Dacă nu avem soluţii pentru străzi şi maşini înseamnă
că nu avem condiţii pentru a fi oraş! Nu hopuri trebuie să
facem, nu gropi, nu să distrugem strada, ea, care este un lucru
frumos… Nu trebuie să interzicem oprirea pe stradă a maşinii.
Trebuie să realizăm fluenţa circulaţiei atât în oraş cât şi în
comunitatea sătească (pe cale de dispariţie).
Nu casele, neapărat, dau însemnul oraşului…Ele pot fi
mai mici sau mai mari; obligatoriu, însă, ele trebuie să fie bine
îngrijite, cu pomi şi spaţii verzi…Strada, automobilul,
canalizarea, lumina electrică, spitalul, hotelul, trotuarul,
gazonul verde, doar acestea dau definiţia oraşului…Şi oamenii
din prispa casei, fără boli pe mâini şi pe faţă, care au apă
curentă pentru băut şi toaletă…Dar şi dacă pe stradă, în faţa
casei, adastă o maşină nouă şi frumoasă!
ADENDĂ pentru Vâlcea (da, de multe ori, mai ales în afară,
chiar în ţară, Râmnicului i se mai spune şi Vâlcea!)
Note maxime, plusuri pentru Râmnic: iluminatul nocturn,
ansamblul architectonic Calea lui Traian (de la intrare până la
ieşire, direcţia N-S), strada Praporgescu (de la Spiru Haret
până la Alutus), sensurile giratorii, străzile noi (minunată
artera multifuncţională Dem Rădulescu), zona Mall, cascada
din scuarul Tribunalului (nu şi ţâşnitoarele), parcările de pe
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stradă (cele de pe sensul unic şi cele adiacente firului de
circulaţie), celelalte noi parcări, parcurile de joacă pentru copii,
subtraversările căii ferate (înspre Ostroveni), aleea şi gardul
Episcopiei…
Note minime, proaste, minusuri pentru Râmnic: Râul Olăneşti
(care trebuie să fie numai poduri <pentru mărirea fluenţei
circulaţiei>, spaţii utilitar distractive, sportive; un exemplu:
oraşul Zacecar, Timoc, Serbia); ţâşnitoarele arteziene (
exceptându-le pe cele din Zăvoi şi parcul Mircea cel Bătrân),
semafoarele (aducătoare de moarte, neavând asigurată
scurgerea pe ROŞU), infrastructura străzilor (ruşinoasele
modificări ale acesteia în vederea reducerii vitezei, fără logică
şi sens < ori peste tot ori nicăieri>, afronturi aduse omului,
maşinii şi străzii); ridicarea maşinilor (cea mai gravă), blocarea
roţilor, radarele ascunse şi amenzile ilegale – ca valoare); arta
plastică monumentală, dar şi de atelier (expoziţională)
coordonată de instituţia publică, de stat (care face din Râmnic
un oraş incult); muzeul de istorie (care este când spaţiu ZOO,
când salon automobilistic în aer liber, când spaţiu de artă
decadentă; măcar parţial, acest muzeu ar trebui să capete faţada
vechii “Şcoli cu Ceas”); demolarea Grădiniţei nr.1 ( alături de
poşta veche, monumente de arhitectură)…
(material prezentat la Sesiunea de Comunicări „Râmnicu
Vâlcea-vatră de istorie şi cultură românească”, 19 mai 2009,
organizată la Arhivele Statului de către Forumul Cultural al
Râmnicului..)
(mai, 2009)
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ARTA MONUMENTALĂ A RÂMNICULUI - PREZENT ŞI
VIITOR
Arta monumentală a unui oraş, a unei localităţi, există într-o
simbioză absolută cu cea a arhitecturii şi, împreună, dau
eticheta estetică a repectivei aşezări; demonstrează respectul
cetăţenilor pentru timpul trecut şi pentru cel prezent.
Modernitatea, care nu este totuna cu modernismul, este acea
însuşire atribuită unui produs de a fi în pas cu moda,
respectând tradiţia, şi ea capătă o calitate valorică pozitivă
atunci când vizează creaţia artistică, îmbogăţeşte iconografia
acestui spaţiu, în cazul nostru, cel al artelor culorii şi al
reliefului, al artelor plastice în general, atunci când se
tangentează spiritul vizionar.
Tradiţia, încadrarea într-o iconografie specifică, aparţinând
trecutului, este formula care face legătura cu evenimentul şi
fapta istorică. Ea contribuie la regenerarea unor estetici şi
gândiri proprii sau din alt areal, le aduce în clasicitatea
prezentului, şi le oferă modei timpului
sub semnul
modernităţii.
Sculpturile, monumentele din Râmnicu Vâlcea, mai mult decât
în altă parte - opere de artă plastică, sunt o clară demonstraţie
despre ce înseamnă în arta tridimensională, tradiţia şi
modernitatea.
Această însuşire, rezultată prin cumularea celor două, este
exprimată, odată, prin ansamblul întreg de monumente
existente, dar şi prin cele câteva, clasice, reprezentative,
programatice, care reuşesc să reprezinte Râmnicul pe orice
meridian.
Oraşul de pe Olt şi Olăneşti are cu ce se lăuda: este printre
puţinele care a îmbrăţişat şi păstrat, chiar dacă printr-o gravă
eroare ştiinţifică şi de principiu moral şi-a demolat vechiul şi
negustorescul centru urban, ideea de monument de artă mai
mult decât cea de monument comemorativ.
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Statuile, aceste câteva ţin cont mai mult de încărcătura estetică
decât cea a unui conţinut programatic (exceptând realizările
din ultimul timp, care, mai degrabă, sunt apanajul unor intenţii
politice fără şansă de realizare estetică).
Una este să îl vezi pe Lenin cu mâna întinsă sau în buzunar şi
alta e să priveşti statuia Zăvoiului sau nudul de bronz dintre
tufele verzi din faţa muzeului Simian...
Iată, începând cu cele câteva lucrări reprezentative, în 1915, pe
dealul Capela, acolo unde pădurea coboară până în centrul
oraşului, într-o poziţie care domină pe o lungă rază această
aşezare s-a ridicat statuia închinată eroilor căzuţi în războiul
din care a rezultat Independenţa României, ea fiind executată,
din blocuri de piatră, de către sculptorul craiovean Ioan
Iordănescu.
Realizată într-o perioadă a istoriei moderne, prima între
celelalte, statuia stabileşte declanşarea unei tradiţii, preluând
linii din şcoala academică franceză, iar prin alura demnităţii şi
inexistenţa unor modele replici, lucrarea se supune stării de
modernitate specifică timpului respectiv. În impunerea sa,
dimensiunea este determinantă...
Grupul statuar din Zăvoi, comemorând, datorită Parcului, pe
domnitorul Gheorghe Ştirbei, şi executat în 1920 din blocuri
de marmură de către sculptorul vâlcean C. G. Mihăilescu
(profesor), îl încadrăm în acelaşi capitol de considerente
critice, precum cel subliniat în cazul monumentului închinat
Independenţei (execuţia sa, sigur, datorindu-se echipei de
sculptori italieni conduşi de A. Copetti ca şi a întregului
ansamblu al monumetului Independenţei).
Tradiţia, o regăsim în aceeaşi şcoală academică franceză, în
timp ce ritmul mişcării, alura şi nervozitatea suprafeţei ţintesc
în modernitate. Lucrarea vibrează şi acum, după o sută de ani,
rezistă oricărei tentaţii arhitectonice din jur.
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Grupul celor trei monumente statuare, clasice, reprezentative,
este definitivat cu statuia în bronz (1968), înfăţişându-l pe
Mircea cel Bătrân, avându-l ca autor pe sculptorul Ion
Irimescu.
Această lucrare îmbină fericit ideea de tradiţie în acelaşi timp
cu cea de modernitate, căci este inspirată brut din iconografia
domnitorului înscrisă în frescă, fiinţând la Mănăstirea Cozia;
aproape copiată, şi cu meşteşugite linii, suprafeţe şi volume
prelungite este redată modern în tridimensional fiind una dintre
cele mai reuşite opere de artă, exprimând foarte bine
implicarea în sculptură a simbolismului!
Spuneam, la început, că cele două stări, tradiţie şi modernitate,
sunt specifice sculpturii monumentale a Râmnicului, odată,
caracteristice fiecărei lucrări în parte, cazul celor trei
monumente, dar şi pe ansamblu monumentalisticii întregului
oraş.
În ultimul caz, tradiţia, pentru azi, este preluată de cele trei
lucrări, piatră, marmură şi bronz, despre care am discutat,
emblematice pentru oraş, iar modernitatea este exprimată
voluntar mai mult în lucrări ce ţin de domeniul ambiental,
desfăşurate aleator în diverse spaţii. Mă refer, desigur, la
lucrările cuprinse într-un program al celor „3R” şi la cele
câteva volume figurate în piatră (definite ca ambienturi), în
ambele cazuri, estetic, existând şi reuşite şi nereuşite. Un
exemplu de nereuşită îl reprezintă acel dovleac sau măr cu
portal instalat în inutilul scuar din centrul oraşului, util însă,
poate, pentru viitor în vederea refacerii unui vechi centru...,
măcar parţial. Nu acelaşi lucru putem spune despre celelalte
lucrări în piatră, din aceeaşi familie (parcul Mircea cel Bătrân,
Tribunal-Biserica „Toţi Sfinţii”, Muzeul Judeţean...).
Alte nereuşite mai sunt undeva, nu are rost să spunem unde, şi
ele fac parte din programul de revalorificare ale unor deşeuri
materiale din Oltchim. Unele s-au demolat.
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O notă specială, pozitivă, trebuie să acordăm compoziţiei (din
intersecţia de la Hervil, am numit-o, eu, “mască şi faţă
ascunsă”, o lucrare semnată Petre M. şi care poate deveni
reprezentativă pentru arta habitatului contemporan, precum şi
ansamblul de la Gară, de lângă parcul pentru copii, intitulat, tot
de mine, „Joc de figuri geometrice cu mâini”.
Demne de remarcat sunt şi cele două monumente: „Fântâna
lui C. Brâncoveanu” din faţa Primăriei, lucrare de sculptură şi
de arhitectură semnată (1913) de sculptorul Constantin
Mihăilescu şi de arhitecţii Anton Copetti şi Raimondo
Lampone, precum şi bustul lui Anton Pann de la Casa
Memorială cu acelaşi nume ( 1968, sculptor Mircea
Ştefănescu). Fântâna lui Brâncoveanu, posibil una dintre cele
mai reuşite lucrări de acest gen, pare a fi o replică (ideatic) la
mai vechea, dar nu şi vetusta Fântână a lui Chir Filaret ridicată
în 1784 şi aflată în curtea Episcopiei.
Cred că nereuşită este şi lucrarea din faţa Prefecturii, bustul lui
Vintilă Brătianu aşezat pe un soclu îmbrăcat în foi de faianţă
verde, dea dreptul neserios, ca şi soclurile monumentelor
recent inaugurate cu tam tam, bustul lui I.G. Duca şi
proletsculptura, în picioare, încercând să-l imite pe George
Ţărnea...
O întrebare, acum spre sfârşit mi-o pun firesc...Oare câte dintre
aceste monumente, ultime, au avizul „comisiei naţionale
pentru monumentele de for public”? Sau de ce ne-a mai trebuit
o asemenea fantezistă comisie, care să decidă printr-o
inoperantă lege (cea a „monumentelor de for public”)? ...Şi
pentru că trebuie să mă refer şi la viitor (mi s-a impus, doar,
prin tematică): cum este posibil ca o comisie de la Bucureşti,
unică, să aprobe modul cum vrea să-şi reprezinte o comunitate
locală, din Sighet sau Ocnele Mari, trecutul, prezentul sau
viitorul? Şi cum poate o breaslă, ea, să facă, şi tot ea să aprobe
o lucrare de ambient public?

240

ÎN CE SOCIETATE TRĂIM?
În ce societate trăim? Îmi pun această întrebare, acum, la
câteva ore după dezbaterea de la Muzeul de Artă Vâlcea,
organizată de Forumul Cultural şi Muzeul de Artă, „Arta
monumentală a Râmnicului-prezent şi viitor”, şi, unde, încă
dintr-un început s-a desprins ideea unui total dezacord între
societatea civilă, cetăţenii în general (posibil reprezentaţi de
Forumul Cultural), şi cei pentru care există întreaga reţea de
instituţii (inclusiv angajaţii acestora) culturale, inclusiv
instituţiile statului, cu reprezentanţii lor, dar şi personalităţi
reprezentative din cultura-politica locală (nu ştiu, de exemplu,
cum să numesc atitudinea manifestată adhoc de un director de
ziar sau de un preşedinte de ONG profesional, sprijinit de stat,
cu puteri decizionale în libera concurenţă de apariţie a unui
produs cultural)...
S-a desprins ideea că cetăţeanul, pentru care se produce actul
de cultură, nu poate să-şi exprime părerea, civilizat, în scris sau
în conferinţe, pentru că nu are notorietatea studii (facultate) de
specialitate, să zicem, în domeniul artelor respective!...
Iată, după ce avem licee de cultură generală, cu suficiente bagaje de
cunoştinţe în domeniu, licee de artă, cercuri şi cluburi de studiu în
particular, cărţi de specialitate, evenimente publice în domeniu,
muzee şi săli de expoziţie, ne este interzisă exprimarea unei păreri
despre o lucrare publică din domeniul artelor... Ca şi cum într-un
sistem, format schematic din două părţi, producător şi consumator,
acesta din urmă nu poate emite păreri critice asupra produsului oferit
spre consumare!!!

Pe scurt, unul ca mine care scriu de mult timp, public ce se
întâmplă în oraş prin diferitele săli de expoziţii şi spectacol,
despre ce se întâmplă pe stradă şi chiar în economie, nu are
voie să califice ca pozitiv sau negativ (estetic) o lucrare care se
vrea „de artă”! Pentru că nu am Facultate de artă ?! Pentru că
am Facultatea de Tehnologie, unde am învăţat cum să
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construiesc orice fel de produs în trei dimensiuni...Pentru că la
o facultate tehnică se studiază şi elemente de design, se
studiază şi limbi străine, se studiază ştiinţa şi tehnica despre
producerea şi transformarea materialelor...Pentru că se studiază
şi filozofie…Şi logică… Pentru că am fost elevul şi asistentul
unora dintre cei mai mari şi importanţi artişti şi oameni de
ştiinţă ai societăţii: Leca Morariu, Theodor Geantă, Victor
Gaga şi Petru Iecza (Timişoara), Constantin Lucaci
(Bucureşti), apoi marii profesori de la Politehnica din
Timişoara şi Bucureşti; pentru că am fost student audient la
Institutul Nicolae Grigorescu; pentru că am scris cărţi samizdat
când eram elev; pentru că am creat reviste şi ziare, pentru că
am scris în ele şi am semnat la faţadă; pentru că am avut
expoziţii personale şi am luat premii naţionale; pentru că am
construit avioane şi aparatură hidrauluică, că am invenţii şi
inovaţii cât nu poate duce o secţie dintr-un institut de
cercetare... Dar câţi nu sunt ca mine, nu au fost până în 1989,
şi după, şi când Occidentul (mai ales până la revoluţie) a
respectat ştiinţa şi arta României socialiste mai mult ca a
oricărei alte ţări socialiste...Cine poate să nege producţia de
hidraulică şi mecanică fină exportată în mai mult de jumătate
din Eoropă, în condiţiile economiei de piaţă; în Canada şi
Statele Unite? Cine poate să nege prezenţa lui Henry Coandă
(din 1970 directorul INCRESTULUI şi al fabricilor de
avioane); cea a producţiei de diamante artificiale, a cercetării
în chimie şi fizică, a medicinei şi şcolii în general...A marilor
artişti de orice fel produşi în aşa zisul comunism şi consideraţi
magnifici, cei valoroşi, de o lume întreagă!
Iată în ce criză gravă ne aflăm, acum; criza lipsei de muncă;
criza de valoare; criza inovării; criza provocată de ingineria
financiară; criza supraproducerii de diplome artificiale; criza
de locuri de muncă, dar şi a pensiilor (atâtor diferite fonduri)
artificiale...Criza producţiei de artă pe care, încă de acum 100
de ani, Picasso şi Schonberg o calificau ca dispărută, dar,
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datorită epigonilor fără crez şi minte, a fost încetăţenită şi
astăzi, în secolul XXI!
Da, nu avem voie să ne spunem părerea despre linii şi puncte,
fiindcă nu avem Facultate de desen...Chiar şi cea care a fiinţat
până în 1989! Că nu avem absolvite una dintre secţiile, nu
contează care, unei şcoli superioare, postrevoluţionare, de arte
vizuale!... Şi câtă goană nebună după diplome şi bani
nemunciţi, câştigaţi pe critică necinstită (despre care vorbeşte
chiar Legea monumentelor de for public); lipsa de concurenţă
loaială, goana după titluri de doctorat şi masterat într-un
domeniu care nu mai are, demult, obiect de activitate! Şi pe
banii cui?
Da, asta este criza care ne răvăşeşte astăzi! Criza provocată de
intelectualii născuţi, psihic, după 1989, în România, dar şi în
altă parte...neînvăţaţi şi nemunciţi! Da, suntem un caz aparte în
economia lumii…Luaţi aminte la cum se alcătuiau comisiile
de artă în perioada „de slavă” a României, cea până în Primul
Război Mondial…
Ce s-a mai desprins cu ocazia întâlnirii de la Muzeul de artă;
faptul că legea monumentelor de for public trebuie modificată,
îmbunătăţită, că marea masă a consumatorilor de artă cu
veneraţie faţă de istorie, trecut, prezent şi viitor trebuie să-şi
aibe rolul ei, chiar dacă mai mic, dar bine stabilit...Ca într-un
concurs mare al unei naţiuni, unde toate părţile îşi dau votul;
cel final, aparţinând unei comisii de valori sigure si extrem de
eterogen alcătuită şi care ţine cont de sufragiul tuturor.
S-a mai desprins fapul că deşi nu era supusă dezbaterii (Arta
monumentală a unui oraş) cu specificare din start, că
dezbaterea nu are ca obiect monumentul sacru, obiectele de
cult; totuşi, cei mai mulţi, din teamă de a-şi exprima părerea
asupra artei monumentale în general, nefiind specialişti(!), au
îmbrăţişat (ca dezbatere) tocmai aceste monumente de cult; şi
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în acest domeniu, demonstrându-se, că în afară de turism
(laitmotiv, cu orice preţ azi) şi biserici din lemn restaurate, nu
există nici o altă preocupare şi concepţie...Şi aici,
„specialiştii”-cei doi, preşedinte şi diractor de ziar, au râs de
cei nepregătiţi în „vizual”, dar care trăiesc şi îngrijesc aceste
monumente... Ca într-un joc infantil, de mahala, de-a şoarecele
şi pisica...
Am mai aflat ceva...Până în 2005, inclusiv, când AFDPR
Valcea se chinuia să ia avizul de la Directia Culturii şi
Patrimoniului (cei de la Valcea, apelând la Craiova, iar în 2006
la Comisia nou înfiinţată, la Bucureşti) s-a motivat refuzul
avizului prin faptul că în „centrul istoric al oraşului nu se
admite nici măcar să baţi un cui”...Că tot ce este acum (atunci)
pe poziţie, nu are avizul vreunei comisii...Am aflat, acum, de
la presedintele Uniunii-Vâlcea, că toate (monumentele,
clădirile
noi,
modificările...)
au
avizul
acestei
comisii...(retroactiv, probabil, luate, pentru toate kitschurile...n.n).
În 2002 sau 2003, acelaşi preşedinte ne spunea: noi nu dăm
asemenea avize, dar dacă ar trebui să dăm, cum aş putea eu să
avizez o asemenea lucrare, a ta, şi un confrate de-al meu să
moară de foame? să dau monumentul altcuiva, care nu este din
breaslă!?
(iunie, 2009)
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FORUMUL CULTURAL, FEED- BACK ÎN DECIZIA
PUBLICĂ
16 12 06 (cu adăugire GIL în 2009)
Într-un oraş de mărimea Râmnicului, mai mult nu se întâmplă
nimic decât se întâmplă ceva. Cu toate acestea, deşi cele mai
aprige voci (locale) ameninţă oraşul cu îngheţarea economică –
caz în care ar urma şi îngheţarea actului cultural, social şi
politic - în situaţia că Oltchimul ar dispărea, în această zonă,
acum, şi mai înainte de importanta sa dezvoltare industrială,
localnicii au ştiut să-i dea oarece dinamică atractivă pentru cei
din afară…
Cantitativ, oraşul a însemnat mult mai puţin decât
bazinul de apă şi pădure, care îl înconjoară, ca şi istoria
extraordinară a lăcaşurilor de cult; ca şi mulţimea de aşezări
balneo climaterice... La Râmnicu Vâlcea s-au fabricat pantofi,
s-a prelucrat cherestea, au fost şi sunt mine de sare, a fost şi
este Biserică Arhiepiscopală, s-au tipărit cărţi, a fost ultimul
popas citadin, comercial, înaintea pătrunderii în Transilvania,
şi invers, un prim popas; a existat un teatru, a existat şi un
Tribunal şi o Judecătorie, s-a afirmat sportul olimpic, a fost un
loc bun pentru “evacuaţii” de peste Prut…Râmnicul, oraş
domnesc încă din timpul lui Mircea cel Bătrân (o spune chiar
el)!
În zilele noastre, mai mult sau mai puţin, edilii,
consiliile locale, instituţiile culturale, cetăţenii în general se
luptă fiecare după puterea personală să repare sau să adauge
ceva la ceea ce s-a creat. În permanenţă se caută afirmarea,
încet – încet, Râmnicul, dorind o mai abruptă personalizare.
Viteza de apariţie, schimbare şi aplicare a deciziilor
edililor fiind foarte mare, unele din ele având şi conotaţii
politice (vezi promisiunile din campaniile electorale ori
structura politică a Consiliului Local, precum şi faptul că
politicul se află la baza numirii în posturile decizionale a
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tuturor sectoarelor bugetare), evenimentele culturale, şi ele,
succesându-se într-o frecvenţă mai alertă decât oricând, toate
acestea par uneori a îndepărta cetăţeanul de propria-i fiinţă,
personală… De obiectivul propus…Toate acestea par a
îndepărta semnificativ interesul personal de cel majoritar.
Societatea românească, încă, nu este pe deplin aşezată
şi, pentru deplina ei perfecţiune în sensul valorilor cetăţeneşti,
este necesar a verifica şi reverifica, din punctul de vedere
democratic, al adevărului profund, orice decizie-analizăacţiune care priveşte siguranţa şi drepturile cetăţeanului,
protejându-l de libertatea sălbatică; de orice fel.
În acest contest “Forumul Cultural al Râmnicului”, o
asociaţie culturală fără spectru politic şi interes patrimonial,
alcătuită din personalităţi care îşi demonstreză valoarea,
personală, raportând-o la cea cultural-cetăţenească, şi-a propus
să fiinţeze după modelul unei bucle feed- back, operând asupra
fenomenelor de ordin cultural (în sens extins), să depisteze
necesităţi, să semnaleze erori, să aducă în prezent părţi din
trecutul potenţial.
“Feed-back”, pentru că intenţionează să discute, să
rediscute şi să concluzioneze, apolitic, proiecte - evenimente,
fapte petrecute în interesul Cetăţii...
Forumul Cultural al Râmnicului colaborează cu toate celelalte
ONG-uri, cu instituţiile statului, fără implicarea şi însuşirea
unor valori materiale, fără a colabora - primi sau acorda sprijin
politic. Se vrea precum un GIL (Grup de Iniţiativă Locală) la
nivel orăşenesc, cultural, avându-l pe primar preşedinte
onorific.
În secolul în care abia am intrat, în lumea aceasta care
simte imperios nevoia afirmării ecologismului atât în natura
înconjurătoare, dar mai ales şi mai nou în natura spirituală,
sperăm ca domeniul cultural, interdiscilpinar, să-şi apropie
componentele, să şi le întrepătrundă, astfel ca el să fie suportul
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pe care întreaga societate civilă să adere la o viaţă mai demnă
şi mai bună şi să trăiască în adevăr.

NOTE
1. Zidul Berlinului, simbol al războiuluii rece, a fost construit (început) pe
13 august 1961 şi apoi demolat în săptămânile de după 9 noiembrie 1989.
Parte a “cortinei de fier”, zidul a despărţit Berlinul de Est de Berlinul de
Vest, însemnând separarea Europei de est de Europa de vest. Demolarea sa
a început pe acordurile hitului “Fall the Wall” al formaţiei de muzică rock
Pink Floyd, care a susţinut lângă Poarta Brandeburgică (dintre Berlinul de
Est şi cel de Vest) un teribil concert, electrizând o lume întreagă…
Conceput de administraţia liderului Walter Ulbrich, al RDG, şi cu sprijinul
liderului sovietic Nikita Hruşciov, zidul a fost o barieră de separare între
Berlinul Occidental şi R.D.Germană pentru aproape 28 de ani. A fost
construit într-o perioadă în care Germania era divizată, cu scopul de a
stopa consecinţele scurgerii de forţă de muncă şi pierderilor economice
asociate cu migraţia zilnică a unui mare număr de profesionişti şi lucrători
calificaţi între est şi vest. A dus în mod clar la scăderea emigraţiei (evadaţi "Republikflucht" în germană) de la 2,5 milioane în perioada 1949 – 1962 la
numai 5.000 între 1962 şi 1989 (prelucrat din Enciclopedia Liberă-în
continuare E.L.- 4 septembrie 2009).
2. Pe 1 mai 1999, Papa Ioan Paul al II lea, aflat în vizită în România, în
discursul său în faţa unei mari adunări, a numit ţara noastră “Grădină a
Maicii Domnului”.
3. În clipele supliciului, Iisus Hristos, “văzând pe mama Sa şi pe ucenicul
pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale: Femeie, iată pe fiul tău!”
(Evanghelia după Ioan, cap. 19, 26).
4. În 1986 în fabricile şi uzinele româneşti, salariaţii au fost obligaţi să
cumpere „părţi sociale” (cu bani ghiaţă sau în rate, până la suma de 10 000
lei/salariat ) pentru ca la sfârşitul anului să poată participa la împărţirea
beneficiului.
Legea 31 din 1991 (a înfiinţării Societăţilor Comerciale), nu s-a ferit să
împrumute termenul şi să-l introducă în definirea societăţilor „srl”, alias
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„gmbh” sau „Ltd” din Germania, respectiv, Marea Britanie. Privatizarea,
sub noua formă de dictatură care se manifestă astăzi, cea a banului, iată,
începe în România în acei ani, şi nu în 1991...Ea a fost reconoscută de
economiştii timpului, finanţiştii, din moment ce părţile sociale au fost
imediat, după Revoluţie, în 1990, returnate către populaţie (banii). Desigur,
s-au răscumpărat acele părţi sociale pentru a putea revinde „fiarele vechi”
- cum numea Petre Roman interprinderile industriale din România, dar care,
astăzi, s-a dovedit a fi fost baza de formare nu a clasei de mijloc, ci a celei
de îmbogăţiţi.
Transferarea proprietăţii, din obiecte materiale, în bani, în acţiuni, este
specifică economiei mondiale încă de la jumătatea secolului trecut, ea s-a
accelerat în acest secol. Ingineria financiară, “vedetă” economică astăzi, nu
a ţinut cont de schimbarea profundă a realităţii în lume: timpul de viaţă al
produsului este mai mic decât cel de proiectare; deci costul producţiei este
peste valoarea rezultată din consum; valoarea ambiţiilor societăţii umane
este peste valoarea potenţialului ei; creditele luate pentru susţinerea
producţiei şi a consumului sunt atemporale, produsul şi consumul, murind
înaintea achitării creditului...
Aceasta este esenţa crizei anului 2009, în lume; spre exemplu, în România:
produsele, rămân doar în faza de semifabricate; banii din construcţii nu au
acoperire; profitul real nu este capabil de reproducere; „fiarele vechi” nu au
fost tăiate, curăţite şi refolosite...Toată populaţia se luptă să muncească în
Administraţie, în Finanţe, la Bănci; să facă politică, să fie judecător, avocat
şi procuror...Să fie, precum evreul, în vechiul Egipt, bun contabil
şi...numărător. Să fie doar cumpărător.
5. Coana Pipa, personaj orator, sinistru, cu aluzie la fascism şi comunism,
din opera dramatică a lui Eugen Ionescu, piesa “ Ucigaş fără simbrie”
(“Popor, eşti mistificat! Vei fi demistificat. ... Vom face paşi îndărăt şi
vom fi în avangarda istoriei! ...Ura, ura, ura, trăiască Coana Pipa, trăiască
ciorba populară…”)
6. În 1990, o parte din ţările foste componente ale tratatului de la Varşovia
şi-au continuat reformele începute mai devreme - 1980 (Ungaria,
Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria…), procedând şi la schimbare politică,
altele, România, hotărând greşit, să-şi nege trecutul imediat, şi alergând în
toate domeniile după iluzii de tip “Fata Morgana” …mai ales în cel politic.
7. IPTANA, Institutul de Proiectari Transporturi Auto, Navale şi Aeriene,
unitate economică, centrală a Ministerului
Transporturilor, a fost
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transformată în 1991 în societate comercială pe actiuni în baza HG nr
1336/21 decembrie 1990.
În urma unei licitatii, pachetul majoritar de acţiuni al societaţii a fost
dobandit de catre Asociaţia Salariaţilor şi Conducerii, IPTANA SA,
devenind o companie independentă, cea mai puternică şi capabilă firmă de
proiectare şi consultanţă în domeniul său de activitate (E.L., 14 sept. 2009).
8. Şcoala generală nr.2 din Râmnicu Vâlcea, „Cetăţuia” (1959) cu sediul,
originar, în cartierul Cetăţuie, situat între Spitalul Judeţean şi Cimitirul
Eroilor. Dealul Malului era (şi este) cel din stânga, cum te uiţi dinspre oraş,
dealului cu Biserica „Cetăţuia”, loc unde şi-a găsit sfârşitul Radu de la
Afumaţi, aprilie, 1529.
9, 10. Până în anii 70 în cartierele din Râmnicu Vâlcea, cetăţenii, luau apa
de băut, şi menajeră, de la cişmelele de pe margina străzii dintre care, în
„Versail”, cea mai „tare” era una din fontă cu pârgie, din care curgea un jet
puternic de apă ce umplea repede o găleată, şi care se găsea mai jos, câţiva
metri, de frizeria lui „Chichi” - Vasile Vasilescu.
Mai jos, tot câţiva metri, spre sud, locuia Ion Marinescu, zis Goange,
viitorul director al noului Teatru de Stat din Râmnic. Lângă el locuia
Familia Frâncu, din care provine omul politic Emilian Frâncu, preşedintele
PNL Vâlcea şi directorul RTV VÂLCEA 1, parlamentar - din 2004. Mai la
nord, fratele lui Gogu Rădulescu- Gheorghe, cel mai vestit miliţian, apoi
coafor, cu Geiu şi Bebe, copii; apox. lângă el s-a născut şi a trăit (până la
facultate) Cornel Vulpe, cunoscut actor al Teatrului Naţional din
Bucureşti…Ce chestie domnule: toţi aceştia locuiau pe partea stg. cum
mergi spre Călimăneşti, pe partea dr., locuind familiile, mai din alte părţi
(nu eu!): Av. Iotta, elegantul tâmplar Rudy-Grama, preotul Silvestrovici
(din greşală tot pe partea stg.), prof. Indra, Polgratz, Ionescu, Hoarcă,
Bordea-Stilea, Melcică, Parlapan…
11. Măturătorii aruncă praful dintr-o parte în alta, şi pe maşinile parcate pe
margine de drum.
12. Ieri, 20 aprilie 2003. În 21 aprilie 2003 am vernisat Expoziţia de
pictură pe sticlă şi lemn „Vechiul şi Noul Testament” la Muzeul Naţional
de Artă din Cluj Napoca. În 20 aprilie l-am cunoscut pe Constantin
Zărnescu, scriitorul vâlcean de la Cluj, care, ulterior, practic, m-a introdus
în lumea artistică literară din oraşul de pe Someş, capitală a Transilvaniei.
Amândoi avem defecte de auz, el la ambele urechi, eu la urechea stângă.
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Ne înţelegeam destul de greu, dar prin privire şi suflet, prin gândire, ne-am
apropiat foarte mult.
13. În februarie 1990, în cotidianul „7 Zile”, am publicat articolul „Impas
OPM” (Organizarea Producţiei şi a Muncii – birou în Interprinderea
socialistă), o tabletă literară care încerca să surprindă aspecte critice din
Economia românească ante 1990, cu implicaţii pentru acel moment. Atunci
am semnalat lipsa din obişnuinţa economiei româneşti de a aplica feedback-ul în analiza unei situaţii, de a compara intrarea cu ieşirea informaţiei
în şi din sistem.
14. Eroare mare a economiei şi politicii partidului aflat la putere, înainte de
1990, dar care persistă şi astăzi (2003);... a fost că accelera (obliga)
introducerea informaticii la scară naţională, largă, ţintind către crearea unui
sistem informatic (la care nu a ajuns niciodată), fără a pune la punct, în mod
real, acelaşi sistem...informaţional (lucru care a obligat căutarea în afara
graniţelor a unui sistem contabil-găsit în Franţa: „Ciel”).
Fluxul informaţional, manual, formularistic, corect stabilit şi obligatoriu de
urmat, precede fluxul informatic. Algoritmul, deci logica, precede
programul automat (în limbaj de programare); precum în tehnica asistată a
frezării numerice, când se programează, descriind fidel mânuirile, fazele şi
operaţiile muncitorului operator în tehnologia clasică.
15. Legea 54/ 1990, a micului întreprinzător
16. Legea 31/ 1991, a Societăţilor Comerciale
17. „Duşumea” = Parchet
18. Întâlniri în vatra satului sau pe scena marilor ansambluri sub auspiciile
unui folclor creat după 1949 (când s-a înfiinţat Institutul Naţional de
Folclor).
19. Film românesc- 1971, regia Mircea Drăgan, cu: Toma Caragiu, Dem
Rădulescu, I. Finteşteanu, Puiu Călinescu, Jean Constantin, Sebastian
Papaiani, comedie: o brigadă de Miliţie (denumire a Poliţiei în
perioada 1947-1990) acţionează în prinderea unor escroci.
20. Casa de Ajutor Reciproc, de la care orice salariat din România, ante
1990, se putea împrumuta cu o sumă de bani, într-un cuantum de trei ori
fondul pe care îl deţinea. Orice Întreprindere avea un CAR, iar dacă nu
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avea, salariaţii participau, prin înscriere, la un altul. Exista şi neoficial,
printr-o asociere, populară-particulară-clandestină, a câtorva inşi, cu un
acelaşi regim de funcţionare-numit CAR ţigănesc…
21. Membru al Legiunii Arhanghelul Mihail, numită Mişcarea Legionară; a
fost creată la data de 24 iunie 1927 de către Corneliu Zelea Codreanu.
Organizaţia a avut un caracter mistic-religios, anticomunist, antisemit şi
antimasonic. Co-fondatori ai mişcării au fost, pe lângă Zelea-Codreanu, Ion
Moţa, Radu Mironovici, Corneliu Georgescu şi Ilie Gârneaţă.
În 1930 Corneliu Zelea Codreanu înfiinţează o organizaţie anexă a Mişcării
Legionare, intitulată Garda de Fier, organizaţie care să cuprindă în rândurile
sale orice partid sau grupare, indiferent de adversităţile politice, care
doreşte să lupte împotriva expansiunii comunismului din URSS. După
aceasta, Mişcarea Legionară a fost denumită uneori şi Garda de Fier.
Membrii purtau uniforme verzi (ca simbol al reînnoirii, de unde şi
denumirea “cămăşile verzi”) şi se salutau folosind salutul roman. La 10
decembrie 1933, prim-ministrul liberal I. G. Duca a scos Garda de Fier în
afara legii. Membrii Gărzii au ripostat la 29 decembrie prin asasinarea lui în
gara din Sinaia. În alegerile din 1937, Legiunea a fost al treilea partid după
Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional-Ţărănesc, obţinând 15,5% din
sufragii.
Regele Carol al II-lea se opunea legionarilor şi i-a ţinut în afara guvernului
până la abdicarea sa în septembrie 1940. Codreanu a fost arestat, închis în
aprilie 1938 şi ucis de jandarmi (prin strangulare cu funia), împreună cu un
număr de alţi câţiva legionari. În martie 1939, Armand Călinescu a format
un nou guvern. La 21 septembrie 1939 a fost asasinat de legionari la
Bucuresti, ca act de răzbunare pentru moartea lui Corneliu Codreanu. La 4
septembrie 1940, Legiunea a încheiat o alianţă cu generalul Ion Antonescu,
pentru a forma un guvern al "Statului Naţional Legionar", care l-a forţat pe
Carol al II-lea al României să abdice în favoarea fiului său, Mihai. Au
urmat răzbunări legionare în urma Pactului Ribbentrop-Molotov, şi
antisemite… Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu au fost asasinaţi… În
ianuarie 1941, Antonescu a scos Mişcarea Legionară de la Guvernare şi a
instaurat un regim propriu, autoritar…(E.L. dec. 2009)
22. Între 1868 şi 1944, România a fost Regat şi a avut 4 Regi: Carol I,
Ferdinand, Carol al II-lea şi Mihai. Conducătorii comunişti instalaţi după 1947
au dus o politică de blamare a perioadei regaliste…
23. Născut în Scorniceşti la 26 ian.1918 şi decedat la Târgovişte, 25 dec.
1989. Membru al PCR (Partidul Comunist Român) din 1932, a fost arestat
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în multe rânduri, iar în 1936 condamnat la 2 ani în închisoare la Doftana. În
1939 o cunoaşte pe Elena Petrescu, cu care se va căsători în 1945. În 1940
este arestat din nou, iar din 1943 este transferat la Tg. Jiu, în celulă cu Gh.
Ghe. Dej (conducătorul în ilegalitate a PCR).
Secretar UTC (1944-1945), la Piteşti. 1947, Ministru al Agriculturii. 1952,
membru al Comitetului Central al PMR (Partidul Muncitoresc Român,
rezultat, în 1948, din fuziunea PCR cu PSD). 1957, Şef al Direcţiei
Superioare Politice a Armatei. În martie 1965, Secretar General al PMR;
schimbă PMR, cu PCR, şi RPR (Republica Populară Română) cu RSR
(Socialistă); 1967, Preşedinte al Consiliului de Stat; 1974, numit (cu
sceptru, executat de cel mai mare sculptor român în viaţă) Preşedintele
RSR. În 22 dec 1989 este arestat iar la 25 dec.1989 (Crăciunul românesc)
este „judecat”, batjocorit şi executat împreună cu Elena Ceauşescu de către
o echipă a unui guvern provizoriu (în timpul aşa zisului proces, membri
“Tribunalului”, comunicau, aruncând cu avioane de hârtie între ei)
(prelucrat din E.L dec. 2009) …
24. Ion Victor Antonescu (n. 2 iunie 1882, Piteşti — d. 1 iunie 1946,
închisoarea Jilava) a fost militar şi politician român, şeful secţiei operaţii a
Marelui Cartier General al Armatei în primul război mondial, ataşat militar la
Londra şi Paris, comandant al Şcolii Superioare de Război, şef al Marelui Stat
Major şi ministru de război, din 4 septembrie 1940 până în 23 august 1944 a fost
prim ministru al României şi «Conducătorul Statului». Antonescu a decis
intrarea României în cel de al doilea război mondial („Sfântul război pentru
reîntregirea teritorială”), de partea puterilor Axei, pe baza promisiunilor lui
Hitler că teritoriile româneşti cedate în 1940, sub presiunile Germaniei, în urma
Pactului Ribbentrop-Molotov, vor fi retrocedate. La 23 august 1944 a fost
arestat în cadrul unei vizite la Palatul Regal, în faţa Regelui. După război a fost
judecat la Bucureşti de Tribunalul Poporului. La data de 17 mai 1946, Ion
Antonescu a fost găsit vinovat de crime de război şi condamnat la moarte. A fost
executat la închisoarea Jilava la 1 iunie 1946 (E.L. 2009).
25. Rasă de porci existentă în Ucraina; una de calitate, şi productivă.
26. Aşa i-am numit pe cei care m-au minţit, spunându-mi că la Lipcani se
ajunge mai uşor prin vama Siret Prut, şi care vindeau marfă rusească la
tarabele vâlcene poreclite “la ruşi”.
27. Basarabia este numele dat de Rusia în 1821 teritoriului ocupat de către
ea în urma războiului ruso-turc şi care era compus din Raiaua Hotinului,
Moldova, Basarabia istorică (Bugeagul în limba turcă, în teritoriul format
252

de Cahul, Bolgrad şi Ismail, şi care a aparţinut lui Basarab I, de la care a
luat şi numele). În 1856, în urma Războiului Crimeii-Pacea de la Paris,
Cahulul, Bolgradul şi Ismailul, revin Moldovei, iar în 1878, după Războiul
de Independenţă, cele trei ţinuturi trec înapoi la Rusia.
În ianuarie 1918, Basarabia devine Republica Democratică Moldovenească.
La 9 aprilie 1918 aceasta se uneşte cu Regatul României, pentru ca în iunie
1940 să fie cedată URSS-ului împreună cu Nordul Bucovinei şi Ţinutul
Herţei. În august 1940 se înfiinţează RSS Moldovenească, iar în iunie 1941,
România îşi recucereşte teritoriile. În martie 1944, URSS reocupă centrul şi
nordul Basarabiei (Bălţi, Soroca şi Hotin) când România dă Ordinul de
Evacuare pentru cetăţenii români, iar în 24 august 1944, ocupă şi restul
Basarabiei (din E.L. 2009 şi documente, aparţinând familiei).
28. Câştigurile unui sportiv sau artist (valoroşi) în ţările mai puţin civilizate
erau cu mult peste ale unui profesor sau inginer (de valoare), ceea ce nu se
întâmpla în ţările civilizate.
29. Proiect iniţiat în anul 2002 de Fundaţia HAR, având numele “Atelierele
de Vară Tradiţie şi Postmodernitate”, 4 ediţii, găzduite de Muzeul Satului
Vâlcean. Proiectul a beneficiat în 2002 şi 2003 de finanţarea
Programului “Cultura 2000”, gestionat de Direcţia Generală pentru
Educaţie şi Cultură a Comisiei Europene.
Valoarea totală a proiectului pentru perioada 2002-2005 a depăşit
400 000 euro, din această sumă, finanţarea Comisiei Europene fiind de 150
000 euro. Agenda Atelierelor practice a cuprins: 1. Strămutarea şi
restaurarea în Muzeul Satului a unei biserici din lemn (din satul CreţeniMreneşti, jud. Vâlcea); 2. Conservarea picturii acestei biserici; 3.
Constituirea unui Laborator mobil de diagnosticare şi monitorizare a
condiţiilor de mediu şi microclimat a monumentelor de arhitectură; 4.
Proiectarea şi execuţia unei biserici şi a unei case sociale realizate cu
materiale tradiţionale şi tehnologii moderne; 5. Cercetarea, documentarea şi
alcătuirea unor studii pentru mai multe monumente eclesiale din nordul
Olteniei; 6. Organizarea a două tabere de creaţie plastică (România în
Europa Culturii, Punctul de Contact Cultural al României, Bucureşti, 2005).
30. Anghel I. Saligny (n. 19 aprilie 1854, Şerbăneşti, judeţul Galaţi - d. 17
iunie 1925, Bucureşti), academician, inginer constructor, ministru şi
pedagog român, este considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale
în proiectarea şi construcţia podurilor şi silozurilor cu structură metalică,
respectiv de beton armat, unul dintre întemeietorii ingineriei româneşti
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(Enciclopedia liberă, 26 12 09). A proiectat şi construit (1890-1895)
podul de la Cernavodă, atunci, cel mai lung din lume.
Fiind iniţial atras de astronomie, a frecventat cursurile Universităţii din
Berlin, avându-l ca profesor şi pe celebrul fizician Hermann von Helmholtz
(1821 - 1894). În perioada 1870 - 1874, a urmat studiile inginereşti, la
Şcoala Tehnică Superioară din Charlottenburg, unde erau profesori iluştrii
ingineri Schwedler şi Franzius.
A lucrat, sub conducerea profesorului G. Mehrtens, la construcţia căii ferate
Cottbus-Frankfurt pe Oder şi, sub conducerea lui Gh. Duca (în perioada
1877 - 1879), la construcţia căii ferate Ploieşti-Predeal.
31. Întreprinderile socialiste, cele existente până în 1990, aveau alocate
grade, cele mai importante fiind de gradul “0” (cu număr mare de salariaţi
şi fonduri fixe aferente), gradul 1, mai apoi: 2,3,4. După gradul
întreprinderii se stabilea şi salariul, numit retribuţie. Cel mai mare era la
gradul 0, scăzând spre gradul 4…
32. Petre Pandrea este pseudonimul literar al avocatului Petre Marcu ( n.26
iunie 1904, Balş-Dolj şi m. 8 iulie 1968, Bucureşti ); cunoscut eseist al
perioadei interbelice, autor al lucrării “Manifestul Crinului alb”. Scris de
Petre Pandrea, în 1928, împreună cu Sorin Pavel şi Ion Nistor, „a consternat
şi revoltat generaţionişii, chiar şi pe cei apropiaţi, în afară de Mircea
Eliade, fiind socotit un demolator al programului generaţionist”.
Scriitor, avocat, reputat specialist în codul penal şi publicist, a fost inclus în
“lotul Pătrăşcanu” pentru că a fost cumnatul lui Lucreţiu Pătrăşcanu. A fost
condamnat la 20 de ani de temniţă din care a executat doar 7 în închisoarea
de la Ocnele Mari. Fiicei sale, Nadia Marcu Pandrea, SRI-ul i-a restituit
toate manuscrisele confiscate tatălui astfel că în 2000-2001 au văzut lumina
tiparului volumele „Memoriile mandarinului valah”, „Reeducarea de la
Aiud”, „Garda de fier” şi „Helvetizarea României”.
Alte texte inedite sunt în curs de apariţie. Fiul său este doctorul Andrei
Marcu Pandrea din Paris, membru al Academiei Române. (E.L. 2009)
33. Cella Delavrancea (n. 15 decembrie 1887 - d. 9 august 1991) - pianistă,
scriitoare şi profesoară de pian, fiica cea mare a scriitorului Barbu
Ştefănescu Delavrancea, soră a arhitectei Henrieta Delavrancea, a
Niculinei Delavrancea şi a lui "Bebs" Delavrancea, membră de frunte a
cenaclului lui E. Lovinescu.
Căsătorită cu diplomatul Tillea în timpul primului război mondial
(divorţată), cu Aristide Blank (divorţată), cu Philippe Lahovary. Una din
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prietenele intime ale reginei Maria a României. Prezenţa ei, până aproape
de moarte, pe scena Ateneului Român, a umplut cu un numeros public
această celebră sală de concert a României, ajutată fiind (în lipsă de
baston) de nu mai puţin celebrul ei elev, pianist, Dan Grigore.
Să amintim calitatea de autor a Celei Delavrancea pentru volumul
“Scrieri”, 1982, Ed. Eminescu, Bucureşti, o carte îngrijită de Valeriu
Râpeanu, şi care reprezintă prima selecţie reprezentativă a operei
literare,
memorialistice, de cronicar muzical desfăşurate de Cela
Delavrancea. (E.L. cu modificări, 20 10)
34. În 2002, la Râmnicu Vâlcea, s-au instalat ca în toată ţara, în câteva
intersecţii, primele semafoare galbene, intermitente, pentru virarea la dr. a
autovehicolelor; atunci, când pe sensul propriu există stopul-roşu la
semaforul principal auto. Se virează, încet, trebuind obligatoriu să se
cedeze în faţa oricărui vehicol, care vine din stânga sau din dreapta. Apoi,
apărând noua lege a circulaţiei rutiere, 2004, s-a impus ca aceste
semafoare intermitente să aibe culoarea verde şi o săgeată de virare la dr. În
Canada, spre exemplu, nu există astfel de reglementări grafice şi luminoase,
virarea la dr. fiind inclusă în lege! La Râmnicu Vâlcea au fost fixate
semafoare de acest fel în intersecţii “strânse”, precum cea de la
Filarmonică, şi nu au fost puse în altele mai “largi”, propice pentru acest
mod de virare la dr.
35. Programul Phare este unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare
prin care Uniunea Europeana acorda
asistentă financiară ţărilor din
Europa Centrală şi de Est candidate la aderare în Uniune.
36. În Comuna Muiereasca (de Jos) am un loc într-o intersecţie de drum
comunal cu o uliţă sătească, numit “La Ţigani”. Aveam acolo o căsuţă în
care nu stătea nimeni, căţeaua Şani murise, parcă a fi destinată pentru
un muzeu al satului (venită din secolul trecut), şi în mijlocul curţii făcusem
un şanţ betonat pentru scurgerea apelor pluviale, foarte consistente din
când în când. În curte, într-un colţ, exista şi mai există un stâlp,
aparţinând Renelului (Reteaua de distribuire a curentului electric), dar care
nu avea bec de iluminat comunal, mai mult decât necesar în această
intersecţie. Întruna din nopţile anului, la ora 1, casa a luat foc (nu se ştie
cum); pompierii au venit promnt, dar unul dintre ei, alergând către foc, a
căzut în şanţ şi şi-a rupt un picior… Dacă exista un bec de iluminat
comunal, pe stâlp, ar fi văzut, bietul, şanţul. Aşa şi cu hoţii…De aia
nu avem noi becuri de iluminat stradal sau “uliţal” în satele şi comunele
noastre electrificate, dar nu şi europenizate….
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37. Legea OSIM-ului românesc, aparţinând statului (greşit constituită părere personală), duce la anularea multora din declaraţiile cererilor de
invenţii, prevede plăţi la Cererea de Înscriere, la Cererea de publicare, apoi
la cea de Cercetare, din partea autorului! …Când, ar fi normal ca numai
titularul să plătească…Firesc ar fi, deci: Legea să prevadă ca orice Cerere
de brevet să fie gratuită (sau simbolic plătită), să aibe un autor, şi cel
care solicită sau câştigă titularizarea să plătească…Atunci Invenţia sau
Inovaţia ar fi un drept al oricărui cetăţean (şi aşa ar fi normal).
38. Universitatea Spiru Haret, Facultăţile de la Râmnicu Vâlcea, a cumpărat
clădirea fostului Institut de Proiectări Judeţean, Vâlcea (meritul acestui
Institut a fost proiectarea, printre altele, actualei arhitecturi şi construcţii a
străzii Calea lui Traian), l-a reamenajat, l-a revopsit, şi i-a mai adăugat un
etaj.
39. Napoleon Bonaparte (n. 15 august 1769, Ajaccio, Corsica - d. 5 mai
1821, în insula Sfânta Elena), cunoscut mai târziu ca Napoleon I şi iniţial ca
Napoleone di Buonaparte, s-a specializat pe profilul de ofiţer de artilerie
în Franţa continentală, la “Ecole Militaire”, trebuind să termine cursurile de
doi ani într-unul singur, deoarece moartea tatălui său îi redusese veniturile.
A fost examinat de faimosul om de ştiinţă Pierre Simon Laplace, pe care
mai târziu Napoleon l-a numit senator.
Devenit absolvent în septembrie 1785, Bonaparte este numit ofiţer cu
gradul de sublocotenent în regimentul de artilerie “La Fère”. A servit în
garnizoanele de la Valence şi Auxonne până după izbucnirea Revoluţiei
Franceze în 1789. Bonaparte a devenit cunoscut în timpul Primei Republici
Franceze şi a condus campanii reuşite împotriva Primei şi celei de-a Doua
Coaliţii, care luptau împotriva Franţei. A condus Campaniile din
Italia (1796), Egipt (1789), reuşind realizarea unui imperiu…
Întors din Egipt, Napoleon a răsturnat Directoratul şi a impus dictatura
personală în noiembrie anul 1799.
Prin acest act, burghezia şi-a consolidat puterea şi au fost salvate cuceririle
revoluţiei franceze. Noua formă de conducere s-a numit consulat, în fruntea
căreia se găsea Primul Consul (Bonaparte, 1799-1804). Consulatul a fost
una dintre cele mai rodnice perioade din istoria Franţei. Prin măsurile luate,
corupţia şi nesiguranţa cetăţenilor au fost eliminate. Economia a fost
refacută, Franţa a devenit prosperă, începându-se vaste lucrări publice; s-au
pus bazele învăţământului modern, religia reintrându-şi în drepturi.
Napoleon a elaborat legi noi sub numele de „Codul lui Napoleon”, care a
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pus fundaţiile legislaţiei administrative şi judiciare în majoritatea ţărilor
Europei de Vest.
Napoleon I - Împăratul francezilor (1804-1815), încoronat în prezenţa papei
Pius al VII-lea, el a spus cuvintele: „Imperiul înseamnă pace” (E.L. 2009)
40. Guernica este o pictură de 349,3 x 776,6 cm realizată în 1937 de Pablo
Picasso, în tehnica cubismului, vrând să arate atrocităţile războiului
mondial şi prevăzând noua armă atomică îndreptată deopotrivă oamenilor
şi animalelor, convieţuitoarelor, popoarelor; tabloul înfricoşează prin
amestecul de oameni şi animale descompuse…
“Guernica” este dedicat oraşului basc Guernica, bombardat de aviaţia
germană în timpul războiului civil din Spania, la care au participat, ca
voluntari, şi câţiva comunişti români dintre care mi se pare important să-l
amintesc pe sculptorul Vida Geza…
41. Pablo (Diego José Francisco …(14 componente, în total)…Patricio
Clito Ruíz y Picasso Lopez (n. 25 octombrie 1881, Malaga - d. 8 aprilie
1973, Mougins/Cannes), artist plastic spaniol. Picasso nu s-a putut mulţumi
în viaţă cu un singur rol. Va juca multe, reale şi imaginare. A fost andaluz
şi catalan, spaniol şi francez. Copil genial, la Paris un străin "iresponsabil",
din cauza căruia însă cartierul Montmartre a intrat în celebritate. A fost
unul din marii pictori ai umanităţii, parcurgând toate stilurile – obligatoriu
cele clasice (în formarea unui artist - părerea sa, având şi o educaţie riguros
tradiţională şi academică), de la Renaştere şi până la începutul secolulului
XX, când renuţă la fidelitatea faţă de realism şi (împreună cu Georges
Braque) impune, epigonilor săi (tot ce urmează aproape un secol în plastica
mondială are legătură cu Picasso), Cubismul…Da, pictura veche a murit,
trăiască noua pictură! La fel cum un Arnold Schomberg, în muzică, ar fi
spus: muzica veche (clasică şi romantică) a murit, trăiască noua
muzică!…Aproximativ în acelaşi an, 1907, Picasso pictează “Domnişoarele
din Avignon”, iar Schomberg compune Cvartetul de coarde nr.2 op.10, care
înseamnă naşterea atonalismului…(Larousse, Dicţionar de mari Muzicieni,
Ed. Uivers Enciclopedic, Bucureşti, 2000).
Până la Cubism, Picasso parcurge două scurte perioade, pe care specialiştii
le-au botezat albastră şi roz, după tonalitatea generală a lucrăzilor, şi
specifice perioadei pariziene…
După izbucnirea războiului civil din Spania, Picasso se înscrie în Partidul
Comunist Francez (1944)…O modă a timpului, după Revoluţiile
Comuniste, interbelice, din Rusia, Germania şi cele două continente
americane, în special cel de Sud-cu apendice, Mexicul, în lume (în lumea
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artelor) se instaurează comunismul, care convieţuieşte foarte bine cu
capitalismul economic.
În timpul ocupaţiei germane a Parisului, atelierul lui Picasso din “rue des
Grands Augustins” devine un punct de întâlnire al artiştilor şi literaţilor, ca
Jean-Paul Sartre, Raymond Queneau.
42. Parte a Bibliei, care tratează istoria vieţii omului, creaţie a lui
Dumnezeu, de la origini, “naşterea” lui Adam şi până la Iisus Hristos,
aproximativ 4000 de ani…
Vechiul Testament (Enciclopedia Liberă, 30 12 09) este prima parte a
Bibliei creştine. Conţine cărţile Bibliei ebraice, deşi într-o ordine diferită, la
care anumite Biserici adaugă şi alte cărţi, cunoscute ca apocrife sau cărţi
deuterocanonice. În bibliile protestante, cărţile apocrife nefiind canonice
pot fi adăugate într-o secţiune separată între Vechiul şi Noul Testament, în
timp ce în alte biblii (de exemplu, în cele catolice ori ortodoxe), există
apocrife plasate între cărţile protocanonice. În funcţie de conţinutul canonic
al Vechiului Testament, protestanţii au 39 de cărţi, pe când ortodocşii au 44
de cărţi biblice.
43. Primul prooroc din Vechiul Testament, pe care literatura specifică îl dă
ca autor al primelor cărţi ale acestuia, este cel care scoate poporul evreu
din Egipt, îl reaşează în pământul sfânt, făgăduit de Dumnezeu, în Canaan,
nu mai înainte de a urca şi coborî de pe muntele Sinai, unde Dumnezeu i-a
“dictat” Cele 10 Porunci – Tablele Legii – cu ajutorul cărora Moise va crea
prima legilaţie (valabilă şi astăzi) civilă a unei comunităţi omeneşti. Prin
Moise şi proorocul Ilie, Iisus Hristos, Mântuitorul, prin ÎnDumnezeirea sa
în Grădina Ghetsimani, la începutul acestei lumi Creştine (şi nu numai),
transmite neamurilor continuitatea sacrului din Vechiul Testament în Noul
Testament care îşi are întrega substanţă în Învăţătura lui Moise şi a lui Ilie.
44. Mântuitorul Iisus Hristos, născut în noaptea de Crăciun, la Betleem, fiu
al Mariei iubită de Dumnezeu, la propriu şi la figurat, avându-l ca tată
pământean pe Iosif. Viaţa şi personalitatea lui Iisus, Învăţătura sa,
constituie conţinutul scrierilor Apostolilor, care formează cea de a doua
parte a Bibliei, Noul Testament.
În legătură cu acestea mai adăugăm că “dogma creştină considera
creştinătatea drept <<Noul Israel>>”. Schimbări în această concepţie au
fost adoptate în biserica catolică de către Conciliul Vatican II, care a
recunoscut
filiaţia creştinismului din "bunul măslin" al poporului
evreu şi credinţei sale” … Conciliul Vatican II (în latină “Concilium
Vaticanum secundum”) este cel de-al douăzecişiunulea conciliu ecumenic
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din istoria Bisericii, recunoscut ca atare doar de Biserica Catolică. Conciliul
s-a desfăşurat între 11 octombrie 1962 şi 8 decembrie 1965 la Vatican.
(Enciclopedia Liberă…dec. 2009, prelucrat).
45. Înălţarea lui Iisus Hristos la Dumnezeu, după Răstignirea Sa, acel an, se
autodefineşte ca un moment de cotitură a vieţii omului pe pământ: Credinţa
în Dumnezeu este transmisă către neamuri, lumea civilizată capătă o
singură “culoare” a spiritului, fapt pentru care omenirea a intrat într-o nouă
cronologie, fixându-şi acel an ca momentul său zero.
46. Simfonia a IX a, de Ludwig van Beethoven, are partea a 4 a cântată cu
cor şi patru solişti, versurilel acesteia copiindu-le pe cele ale poemului
intitulat Oda Bucuriei “An die Freude”, aparţinând lui Friderich Schiller.
47. Drumul Naţional 7, iar Balota este o comună din nordul judeţului
Vâlcea, celebră pentru “pânda” şi pedepsirea şoferilor care depăşesc viteza
legală…şi care nu au girofar…
48. În perioada 1947 – 1965, în Republica Populară Română (ţară condusă
de Gh. Gheorghiu Dej) produsul muncii avea calitatea de a se supune unei
rigori necesară unei economii de piaţă. Muncitorul tremura în faţa
Serviciului de Control al Calităţii…Era un lucru nu oricui la dispoziţie, să
urmezi şi să obţii o Diplomă de Calificare...Munca era cinstită şi răsplătită.
Era un lucru onorant şi în favoarea familiei tale să ai un loc de muncă
calificat! Oamenii de rând, aproape că nici nu făceau politică…în mod
serios. Politica era un lucru neserios la nivel de cartier, şcoală medie, loc de
muncă în provincie. Şedinţele erau prilej de glume şi preambul la chefurile
în colectiv…Niciodată şi niciunde produsele de alimentaţie nu vor mai fi la
valoarea şi calitatea produselor alimentare din acei ani. Nu existau două
calităţi (una pentru intern şi alta pentru export, aşa cum vor exista mai
târziu). Existau cizmari, tâmplari, geamgi, măcelari, croitori, zidari, coşari,
contabili, învăţători, preoţi, profesori, doctori, ingineri şi actori. Existau
săracii ţărani cu minunatele lor produse vegetale şi animale. Biserici şi
Mânăstiri. Dacă fabricile de avioane şi altele nu ne-ar fi fost furate şi
interzise, dacă nu ar fi exixtat deţinuţii politici, dacă se generaliza
proprietatea “jumi juma” , dacă rămâneau sindicatele şi nu apăreau uniunile
de creaţie, şi, mai în viitor, Partidul e-n toate, atunci, în anii 70, România ar
fi fost cel mai puternic stat din Europa!
49. Nikita Sergheevici Hruşciov, 17 aprilie 1894 – 11 septembrie 1971, a
fost conducătorul Uniunii Sovietice după moartea lui Stalin. A fost Prim
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Secretar al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 1953 până în 1964
şi premier din 1958 până în 1964. După ce ajunge la putere, incriminează
cultul personalităţii din perioada lui Stalin şi îl acuză pe acesta de epurarea
opozanţilor politici.
50. Insuportabile aceste intervenţii televizate cu oameni, miniştrii, care nu
prezintă populaţiei decât, care este stadiul îndeplinirii sarcinilor fixate,
asumate de români, de Uniunea Europeană, privind aderarea României la
UE, numindu-le “lecţii” făcute sau nefăcute…Ca şi cum teribila şmecherie
românească („oţească”) este pusă la marea încercare a vieţii în a adera,
oricum, la UE…ca la şcoala generală, unde important este să-ţi faci lecţiile
nu şi de a şti ceva...
51. Rapandulă, vine de la cuvântul rapăn ( DEX 1975 ) şi printre altele,
semnifică jeg şi mai semnifică boala care apare pe fructe şi pe ramurile
tinere, încetinând sau oprind creşterea...

52. Băutori de basamac (băutură alcoolică fără prea mult alcool şi,
care, cu ceva chimicale oferă satisfacţie celor ieftini în atare
practici).
53. Popular reporter TV, cu vădite înclinaţii pentru cultură, colaborator al
postului “Vâlcea Unu”, echidistant cu diferitele personalităţi ale vremii,
participante la dialog.
54. Uniunea Artiştilor Plastici, Filiala Vâlcea, al cărui preşedinte, Gh.
Dican - muzeograf la Muzeul Judeţean Vâlcea, în 1992, îi succede
pictorului Tudor Emanuel Popescu din Râmnicu Vâlcea. Până în 1990, în
Râmnicu Vâlcea, funcţiona, pe acelaşi patrimoniu, Asociaţia Artiştilor
Plastici Valceni. “După mai multe succese în expoziţii de grup şi personale
am fost ales preşedinte al Asociaţiei Artiştilor Plastici amatori, printre care,
în lipsa Filialei UAP, se găseau şi profesionişti…” – fragment din cererea
de înscriere în UAP (iunie 2000) a fostului preşedinte al Asociaţiei
Artiştilor…, Constantin Zorlescu şi refuzată de UAP…Gh. Dican,
actualul preşedinte este ”născut la 25 februarie 1960, în comuna Cernişoara,
Vâlcea….Liceul de Artă Piteşti (1979); în prezent, student la Facultatea de
Pedagogie şi Arte Plastice a Universităţii “Spiru Haret” din Râmnicu
Vâlcea” (Petre Petria, Vâlcea-Oameni de Ştiinţă, Cultură şi Artă-Dicţionar,
Vol. II, Ed. Conphis-2004).
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55. În anii 70, echipa de fotbal Chimia Râmnicu Vâlcea a susţinut un meci,
pe teren propriu, în Cupa Cupelor, cu o formaţie scoţiană. În acel meci
formaţia vâlceană a realizat un egal nesperat. Ce a surprins pe toată lumea,
la meci, ambele tribune, arhipline de spectatori au susţinut echipa favorită
cu un fluierat ritmat, nemaiîntâlnit la meciurile de fotbal, la unison, dar
frecventat la meciurile de handbal…ta – ta, ta ta ta! A fost hazliu
pentru pasionaţii Cupelor Europene la fotbal, deoarece obişnuit românii
priveau la televizor, fascinaţi, cum tribunele pline din Vestul European
cântă în cor, extraordinar de mobilizant, pentru echipa favorită…
56. Amedeo Modigliani (n. 12 iulie 1884, Livorno - d. 24 ianuarie 1920,
Paris), pictor şi sculptor italian stabilit în Franţa, reprezentant al "Şcolii
Pariziene", evidenţiat în scurta sa viaţă printr-o creaţie plină de eleganţă
şi rafinament, care depăşeşte graniţele manierismului. În creaţia sa
Modigliani a fost în căutarea frumuseţii perfecte, uşor abstracte, care să
reprezinte sinteza idealului visat cu concretul, reprezentat de model. Tema
preferată a tablourilor sale este omul: nudurile de femei, portretele
prietenilor, necunoscuţilor. La vârsta de unsprezece ani contractează o
afecţiune pulmonară gravă, trei ani mai târziu, în anul 1898, cade greu
bolnav de tifos. Descoperă în acest timp pictura şi ia lecţii de desen. Din
august 1898, Modigliani lucrează în atelierul pictorului Guglielmo Micheli
din Livorno, unde execută naturi moarte şi portrete. După o nouă agravare a
sănătăţii, îşi petrece iarna în clima blândă a oraşelor Napoli şi Amalfi.
Însănătoşit, Amedeo se înscrie în 1902 la "Şcoala de Nuduri" din Florenţa
("Scuola libera di Nudo"), condusă de maestrul Giovanni Fattori iar, un an
mai târziu, frecventează cursurile "Institutului de Arte Frumoase" din
Veneţia.
La începutul anului 1906, Modigliani se hotărăşte să se stabilească la Paris,
unde se înscrie la "Académie Colarossi" şi îşi găseşte o locuinţă în cartierul
Montmartre. Modigliani este un obişnuit al bistro-urilor şi barurilor din
împrejurimi. Aici cunoaşte avangarda artistică, printre care Pablo Picasso,
Juan Gris sau Diego Rivera, precum şi scriitorii André Salmon, Guillaume
Apollinaire şi Max Jacob.
În perioada de început, lucrările sale oscilează între expresionism, fauvism
şi pastişarea lui Toulouse-Lautrec.
În septembrie 1909, Modigliani se mută din Montmartre în Cité Falguière,
un cartier al Parisului din secolul al XIV-lea, unde Constantin Brâncuşi, cu
care între timp se împrietenise, îi găsise un atelier. Nu încetează să picteze,
dar majoritatea timpului o va consacra noii sale pasiuni, sculptura.
Extenuat din cauza efortului şi rămas fără mijloace de subzistenţă, pleacă să
se refacă în casa părintească din Livorno.
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După ce revine la Paris, se apucă din nou să picteze. Execută în special
portrete la comandă, rapid, în timpul unei singure şedinţe. Îşi foloseşte
acum în pictură propriile experienţe din domeniul sculpturii; datorită
acestora reuşeşte să redea, într-un desen desăvârşit, forma chipurilor
umane.
Prin Max Jacob îl va cunoaşte în anul 1914 pe Paul Guillaume, colecţionar
şi negustor de artă, care îi achiziţionează mai multe tablouri. O legătură
furtunoasă a lui Amedeo cu ziarista şi poeta engleză Beatrice Hastings
durează doi ani. Se despart în anul 1916, când sănătatea artistului începe
din nou să se deterioreze. În această perioadă, Modigliani îl cunoaşte pe
poetul polonez Leopold Zborowski, care devine prietenul său fidel,
îngrijitorul şi negustorul lui exclusiv şi îi pune la dispoziţie cea mai mare
încăpere din locuinţa sa (E.L.01 01 2010).
57. Sfârşitul de secol XX şi începutul de secol XXI, când nimeni nu mai
credea, găseşte în lumea chinuit numită artistică, plastică, o boemă a
imitaţiei, anacronică, provincialistă, a celei de la sf sec. XIX şi început de
secol XX. Trist este că se imită artistul, modul de viaţă, viciile, pe fondul
unei producţii artistice ce se vrea izvorâtă dintr-un “abstract” fără fond,
lucrări lipsite de potenţial, fără mesaj, mimând infantilismul sau grafia
specifică unui artist la ospiciu. Se radicalizează criza artelor prin
emanciparea provinciei faţă de capitală; prin emanciparea diletantismului
(sens pozitiv) faţă de profesionism. Criza acelui profesionism lipsit de
parte ştiinţifică-desenul şi cromatica (ştiinţe tehnologice), dar cu diplomă
universitară; doar o simplă bucată de hârtie fără suport ştiinţific (ce, sau
câtă ştiinţă stă la baza meseriei de pictor sau sculptor modernist?). Ori cei
care au provocat o astfel de criză nu recunosc nici o latură estetică în
panoplia de tehnologii a lumii. Iată, criza de estetic…
58. Cea mai înaltă demnitate, la nivel judeţean, din cadrul Partidului
Comunist Român. “Primul secretar” era şeful absolut al unui judeţ.
59. Perioada imediat următoare anului 2000, din România, va rămâne în
istorie prin comiterea unor erori ale politicilor sociale, comparabile, prin
gravitate, cu cele ce au precedat anul 1989 şi care au dus la
răsturnarea regimului ceauşist: noua lege a pensionării, unică, dar pe fond
culpabilă cu existenţa altor legi paralele, speciale, şi optarea foarte multor
cetăţeni la anularea totală sau parţială a furnizării de căldură şi apă caldă, şi
nu în ultimul rând, obligarea firmelor mici şi micro, cu sediul în
apartamentul proprietate personală la plata diferenţiată, tarife maxime,
jignitoare, pentru apa potabilă şi menajeră, pentru taxa Radio TV!
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60. Michelangelo Buonarroti (n.6 martie 1475, Caprese, Provincia Arezzo d.18 februarie 1564, Roma), alături de Leonardo da Vinci, cel mai
important artist în perioada de vârf a Renaşterii italiene. Geniul său
universal este deopotrivă oglindit de pictură, desen, sculptură şi arhitectură.
A scris şi poezii, în special în genul sonetului şi madrigalului.
Este autorul mai multor lucrări în marmură considerate capodopere: Pieta,
David, Moise, Pieta Rondanini; a pictat la comanda Papei Iuliu al II-lea
celebra Capela Sixtină şi este autorul cupolei de la Catedrala Sf. Petru
din Roma…(E.L. ian 2010)
61. Joseph Haydn (1732 - 1809) este unul dintre cei mai importanţi
compozitori ai epocii sale. Ca artist şi ca profesor, el a influenţat
considerabil generaţii întregi de muzicieni care i-au urmat. Alături de
Ludwig van Beethoven şi de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn se
numără printre maeştrii Clasicismului Vienez. Timp de 48 de ani,
strălucitorul muzician a fost capelmaistru în serviciul contelui
Esterházy – în principal, în Eisenstadt şi în învecinata Ungarie de Vest
(E.L. ian 2010).
62. Actualul pavaj din Piaţa Mare a Sibiului a fost făcut chiar în 2006 în
preanul celui declarat “Sibiu capitală europeanu”.
Dar, în 2004 se încerca repararea celebrei pieţe cu tehnologie proastă,
ieftină, “românească”, Sibiul fiind unul dintre cele mai neângrijite oraşe din
România!UE a salvat acest oraş de la pieire, fiindcă este printre primele
născute pentru a fi cele mai frumoase şi pentru că Transilvania a fost una
dintre “ţările” cele mai bogate din Europa medievală şi precapitalistă,
dimpreună cu Banatul, Bucovina, Crişana, Valahia Mică, Curtea de Argeş,
Hotinul, vechea Moldovă, Dobrogea şi tot ce respiră pe Carpaţi şi Dunărea
Albastră…
63. Statuia lui Gheorghe Lazăr, construcţie modulară, din piatră, total
inexpresivă, ridicată în 1984, pusă sfidător lângă intrarea principală a
Catedralei Evanghelice, cu spatele, şi demolată în 2006. În acelaşi an a
fost reamplasată ceva mai către sediul “Tribuna”, în variantă figurativ –
turnat în bronz, după un model, aparţinând aceleiaşi UAP care a patronat şi
vechiul monument. La modă în aceşti ani, de a fi pusă direct pe trotuar,
statuia are trei metri, este pusă pe un soclu de 30 cm şi îl reprezintă un Gh.
Lazăr cărturar, dar şi revoluţionar ca…Avram Iancu!
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64. Sala unde este sediul şi unde expun artiştii membri ai Uniunii Artiştilor
Plastici – UAP – Artex, este închiriată (o parte) de către UAP unui
laborator foto, KODAC, în spaţiul ei vitrinier, vânzându-şi produsele, de
artizanat, şi alţi meşteşugari particulari…Numai artiştii independenţi nu
sunt primiţi pe motiv de concurenţă, ei neputând adera la asociaţia
manieristă -UAP.
65. Exemplu, Legea monumentelor de for public, 2005.
66. Adrian Severin (n. 28 martie 1954 la Bucureşti) este un politician şi
diplomat român, membru al Partidul Social Democrat. Între 12 decembrie
1996 şi 29 decembrie 1997 a deţinut funcţia de ministru de externe al
României.
- Universitatea din Bucuresti - Facultatea de Drept (1974-1978)
- curs postuniversitar - Academia de Studii Economice si Business
Universitary School - Londra (1979)
- doctor in drept - Universitatea din Bucuresti - (1980-1986) (E.L.).
67. Karl Marx (n. 5 mai 1818, Trier/Germania – m. 14 martie 1883,
Londra/Marea Britanie) a fost filozof german, economist şi publicist,
întemeietor împreună cu Friedrich Engels al teoriei socialismului ştiinţific,
teoretician şi lider al mişcării muncitoreşti.
Karl Marx împreună cu Friedrich Engels a scris şi a publicat în 1848:
Manifestul Partidului Comunist.
Aşa cum capitalismul a înlocuit feudalismul, capitalismul va fi înlocuit de
comunism, o societate fără clase, care urmează unei perioade de tranziţie în
care statul va fi un instrument al dictaturii proletariatului.
Marx s-a inspirat din dialectica lui Hegel, deşi i-a criticat vehement
concepţia asupra filozofiei istoriei, descoperă materialismul şi critica
religiei în lucrările lui Feuerbach, adoptă ideile socialist-utopice ale lui
Saint-Simon şi se îndoctrinează cu economia politică modernă dezvoltată
de Adam Smith. În timp ce Hegel era un filozof idealist, Marx a urmărit să
rescrie dialectica în termeni materialişti.
Marx a elaborat şi o teorie a valorii: valoarea este expresia cantităţii de
muncă conţinută de un produs. "Plus-valoarea" reprezintă diferenţa dintre
valoarea creată de muncitor în timpul muncii prestate şi salariul primit, şi
reflectă astfel gradul exploatării capitaliste (E.L. ian 2010)
68. Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti. A avut următoarele
denumiri:
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- Şcoala Naţională de Arte Frumoase (1864), Academia de Belle-Arte
(1931),
- Şcoala Superioară de Arte din Bucureşti (1942), Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” (1948), Academia de Arte (1990).
Şcoala Naţională de Arte Frumoase se înfiinţează la 5 octombrie 1864 prin
decretul dat de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, şi ca urmare a
demersurilor făcute de pictorii Theodor Aman şi Gheorghe Tăttărescu.
Şcoala funcţionează cu secţiile pictură, sculptură, gravură, arhitectură,
desen linear, estetică, istorie şi perspectivă. În această perioadă, şcoala are o
durată de 5 ani.
În 1904 se înfiinţeaza şi Şcoala de Arte Decorative.
În 1909 Spiru Haret aprobă Regulamentul pentru administrarea interioară a
Şcolii de Arte, regulament care instituie examenul de admitere, confirmă
desprinderea Şcolii de Arhitectură aprobând o metoda de selecţie până la
sfârşitul anului I. Durata studiilor era de 7 ani.
Prin Legea învăţământului superior din 1931 şcolile de Arte Frumoase din
România sunt transformate în Academii de Belle Arte. Primul rector este
numit Camil Ressu.
În 1942 Academia îşi schimbă din nou titlul în Şcoala Superioară de Arte
din Bucureşti.
În 1948 este înfinţat Institutul de Arte din Bucureşti, având în structura sa
Facultăţile de Teatru şi Muzică, Coregrafie şi Arte Plastice, Arte Decorative
şi Istoria Artei.
În 1950 ia fiinţă Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu".
69. În anii 70 fotbaliştii din cluburi, sportivii de performanţă – profesionişti
– figurau pe ştatele de plată în diferite meserii într-o Întreprindere
socialistă.
70. Fond constituit în 2004, având scopul de a încuraja proiectele culturale
din toate domeniile şi din întreg arealul cultural al României. Fondul a
trebuit să fie administrat de un consiliu de administraţie la care au fost
invitaţi să participe candidaţi din toată ţara. După o primă selecţie,
candidatura mea susţinută de 5 organizaţii culturale din 4 judeţe a fost
respinsă pe motivul că pot concura la obţinerea de proiecte, dată fiind
multitudinea mea de activităţi (a se vedea că întreg sistemul de personal
aprobat ulterior are implicare activă în aceste domenii)…Un an mai târziu,
tot Ministerul Culturii a iniţiat şi aprobat Legea monumentelor de for public
prin care a limitat dreptul de participare la creaţia de monumente, numind,
prin lege, o comisie formată numai din membrii Uniunii Artiştilor Plastici
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şi ai Uniunii Arhitecţilor şi punând condiţia ca artiştii creatori să aibe studii
superioare de specialitate?! Când şi unde s-a mai auzit ca din comisia de
aprobare să lipsească publicul, finanţatorul şi să fie toţi în corpore din
aceeaşi tagmă profesională… Către cine dirijează ei fondurile?
71. Corneliu Antim, critic de artă, din Bucureşti, la vernisajul expoziţiei
primei tabere de pictură (2002) organizată în Dealul Malului, Râmnicu
Vâlcea…
72. Constantin Iliescu, Rodica Iliescu, Emil Ştefănescu, Constantin
Cerăceanu, pictori vâlceni.
Constantin Iliescu, 20 martie 1899-24 iulie 1980, Academia Liberă
de Pictură din Bucureşti unde lucrează cu Gh. Petraşcu şi A. Verona. În
1927 este membru al Cercului “Pictori olteni” din Craiova. În 1954 devine
membru al Fondului Plastic din România (Petre Petria, Vâlcea-Oameni de
Ştiinţă, Cultură şi Artă, vol I, Ed. Conphis, 1997).
Rodica Iliescu, fiica lui Constantin Iliescu, s-a născut în 30 sept.
1950; în 1969 absolvă Liceul Vasile Roaită din Râmnicu Vâlcea, iar în
timpul liceului studiază desenul şi culoarea cu Emil Ştefănescu, în cadrul
cercului de Artă Plastică de la Palatul Culturii, alături de colegi precum:
Mihaela Popescu (Drăghicescu), Daniel Medvedov, Emanuel Tudor
Popescu, subsemnatul etc. În 1970 emigrează în Franţa, unde urmează
Academia de Arte Frumoase din Paris, pe care o absolvă în 1974 (Ion
Măldărescu, Revista AGERO, Internet, 11 ianuarie 2010).
Emil Ştefănescu, 03 martie 1899-Ţigăneşti, Tecuci – 1993, Sibiu. Urmează
Şc. Normală Galaţi; 1925, Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti; profesor
la Zătreni Vâlcea, Seminarul Sf. Nicolae - Râmnicu Vâlcea, Liceul
Lahovary, Şc. Pedagogică, Şcoala de Muzică. A cântat în orchestra
semisimfonică a oraşului Râmnicu Vâlcea (Petre Petria, Vâlcea-Oameni de
Ştiinţă, Cultură şi Artă, vol I, Ed. Conphis, 1997).
Constantin Cerăceanu, născut în 29 oct. 1940 la Drăgăşani – decedat în
2006 la Zătreni Vâlcea; absolvă Liceul Nicolae Bălcescu din Râmnicu
Vâlcea în 1958; lucrează cu tatăl său în Firma de Pictură a acestuia până în
1960, când, dând examen a doua oară, intră la Institutul N.Grigorescu
Bucureşti; îl termină în 1966, şi este profesor la Şcoala Nr. 4 din Râmnicu
Vâlcea până în 1992, când se îmbolnăveşte de schezofrenie paranoidă şi se
pensionează. 1992-1997, Centrul de Recuperare şi Reabilitare, Măciuca;
2002-2006 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă, Zătreni (Constantin Cerăceanu,
www.GlobalArtFusion.com).

266

73. Bayonne, oraş lângă graniţa cu Spania, la Oceanul Pacific, în regiunea
Aquitaine, Departamentul Pyrenees-Atlantiques, suprafaţa: 21,68km.
pătraţi, 40 078 locuitori.
74. Celebru scriitor contemporan, născut la Rio de Janeiro în 1947, unul
dintre cei mai citiţi scriitori, de toate vârstele, publicist în multe cotidiane
ale Pământului…A scris: Pelerin la Compostela(1987), Alchimistul (1988),
Walkiriile (1992), La râul Piedra am şezut şi-am plâns (1994), Al cincilea
munte (1996), Manualul războinicului luminii (1997), Veronika se
hotărăşte să moară (1998), Diavolul şi domnişoara Prym (2000),
Unsprezece minute (2003)….
75. Toate numele, generice, înscriu fapte…Eva-Viaţă, Set-Înlocuit, NoeMângâiere (Biblia, Geneza, 3.20, 4.25, 5.29)…Adam este primul; el nu este
explicitat; el este însuşi “cuvântul”, abia el începe să-i numească pe ceilalţi,
şi, de aici credem că şi Ioan, în cartea sa cap. 1 punctul 1, pune Cuvântul în
seama primordialităţii. Ioan, însă, nu s-a referit la Adam ci în mod expres
la Dumnezeu, dar, “un” Adam trebuie să-i fi spus prima dată şi prima dată
Acestuia, care l-a făcut şi i-a dat grai, “El” (Evanghelia după Ioan: 1. La
început era cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era
Dumnezeu. 2. El era la început cu Dumnezeu.)!
76. Alexandru (Leca) Morariu (n. 13/25 iulie 1888, Pătrăuţi, judeţul
Suceava - d. 15 decembrie 1963, Râmnicu Vâlcea) a fost un scriitor,
publicist, folclorist, profesor universitar şi istoric literar din Bucovina.
S-a născut în satul Pătrăuţi din judeţul Suceava, într-o familie de
intelectuali bucovineni. Tatăl său, preotul Constantin Morariu, a fost
scriitor şi participant în „Procesul Arboroasei”, intentat studenţilor de
teologie cernăuţeni în 1878.
Leca Morariu a studiat la Facultatea de Litere şi Filozofie din Cernăuţi
(1908-1912). În anul 1921 a obţinut doctoratul în filologie la Cluj, cu teza
“Morfologia verbului predicativ român”, elaborată sub îndrumarea lui
Sextil Puşcariu.
După absolvirea facultăţii, a predat ca profesor suplinitor de latină şi
română la Liceul „Principele Carol” din Gura Humorului (1913-1914).
După începerea primului război mondial, a fost mobilizat în perioada 1
august 1914 - 31 octombrie 1918.
A predat între anii 1922-1940 ca profesor la Catedra de literatură modernă
şi folclor a Universităţii din Cernăuţi, îndeplinind şi funcţia de decan al
Facultăţii de Litere şi Filozofie (1936-1938). În paralel cu activitatea
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didactică, a îndeplinit funcţiile de preşedinte al Societăţii “Armonia” şi
director al Teatrului Naţional din Cernăuţi (1933-1935).
Leca Morariu a desfăşurat o activitate culturală extrem de diversă şi bogată
la Cernăuţi: fondator şi director al revistelor "Făt-Frumos" (1926-1944),
"Buletinul Mihai Eminescu" (1930-1944), "Fond şi Formă" (1938, 1944);
secretar de redacţie la "Junimea literară" (1923-1927) şi colaborator
permanent la gazeta "Glasul Bucovinei". A cules şi publicat poveşti, poezii
şi cimilituri populare, a militat pentru constituirea folcloristicii ca disciplină
autonomă şi a ţinut zeci de conferinţe despre folcloristică, Mihai Eminescu,
Ion Creangă şi familia Porumbescu, istro-românism etc. De asemenea, a
urmat cursuri de violoncel la Conservatorul de muzică din Cernăuţi, deşi
era deja cadru didactic universitar.
Împreună cu soţia, Octavia Lupu Morariu (1905-1992), a părăsit
Cernăuţiul la 21 martie 1944 fiind evacuat (urmare a ordinului Guvernului
României dat cetăţenilor români din teritoriile eliberate în 1941 şi valabil
din martie 1944 şi până în 23 august 1944) şi repartizat în oraşul de pe Olt.
În anii '50-'60 ai secolului al XX-lea, el şi soţia s-au întreţinut predând ca
profesor de violoncel, respectiv pian la Şcoala de muzică din Râmnic. Ei
au organizat şi condus prima orchestră semisimfonică din oraş. Împreună
cu pictorul Emil Ştefănescu, au format unul din primele şi unicul până-n
prezent triou cameral.
Leca Morariu a murit la Râmnicu Vâlcea, iar apoi soţia sa s-a mutat în
oraşul Suceava în anul 1967. Rămăşiţele pământeşti i-au fost ulterior
reînhumate în Cimitirul Pacea din Suceava. În prezent, a fost înfiinţată
Fundaţia Culturală „Leca Morariu”. O stradă centrală din municipiul
Suceava îi poartă numele. (Modificat şi adăugit, din E.L. ianuarie 2010)
77. Florin Parlapan, elev în penultima (ante penultima?) clasă la Liceul
“Nicolae Bălcescu”- azi Colegiul Lahovary – 1960 (?), care, a primit o
bursă de studii în Franţa, ţară, care la rândul ei l-a trimis la o specializare în
SUA, unde a rămas şi a intrat în echipa de cercetare a lui George Emil
Palade. Fiindcă umbla în pantaloni scurţi, în perioada liceului, prin cartier,
noi, cei mai mici strigam după el Gioni Pantaloni…
78. George Emil Palade (n. 19 noiembrie 1912, Iaşi – d. 8 octombrie 2008)
a fost un medic şi om de ştiinţă american de origine română, specialist în
domeniul biologiei celulare, Laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi
Medicină în anul 1974. De asemenea, George Emil Palade a fost premiat în
1986, în Statele Unite, cu “Medalia Naţională pentru Ştiinţă -- în biologie”.
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79. Dem Rădulescu (n. 30 septembrie 1931, Râmnicu Vâlcea, d. 17
septembrie 2000, Bucureşti) a fost unul dintre marii actori de comedie
români de teatru, film şi televiziune, profesor la Universitatea Naţională de
Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti. S-a născut
la Râmnicu Vâlcea într-o familie de negustori. După terminarea liceului,
„Bibanul” (poreclă primită în liceu) a trebuit să aleagă între sportul de
performanţă şi actorie. El a obţinut chiar o stea de aur, la un campionat de
amatori, la Râmnicu Vâlcea; a luptat în ring la categoria mijlocie. A debutat
ca actor amator la vârsta de 17 ani, la un bal organizat de fanfara gării. Dem
Rădulescu a închinat artei teatrului peste 52 de ani, jucând în 54 producţii
de film!
80. La întâlnirea pe care primarul Zamfirescu (1998) a convocat-o la
Primărie au fost prezenţi conducătorii a trei firme, două din Râmnicu
Vâlcea şi una din Bucureşti, toate cu experienţă (scriptică!) în domeniu.
Una dintre ele era a mea: Intol srl Râmnicu Vâlcea. A fost prima dată când
eram chemat la o discuţie, deşi Intol deţinea toate licenţele în domeniu…de
la debutul ei în 1993). Singurul producător autorizat pentru semaforizarea
Drumurilor Naţionale, semaforizarea mobilă, şi semaforizare citadină (1994
prima depunere de cerere la OSIM, care, printre altele, cerea şi programarea
timpului de scurgere “pe ROŞU” a vehicolului). La acea şedinţă le-am
propus să rezolve rapid problema, pe aleea principală a oraşului-Calea lui
Traian, şi să “suspende” Galbenul…la intersecţiile pe care eu începeam să
le semaforizez (Sala Polivalentă şi Casa Ştiinţei) galbenul se aprinde sub
culoarea Verde, existând şi 4 sec pauză Stop pe Roşu, lăsând să se scurgă
maşinile care “calcă” pe Galben…Galbenul nu mai are valoare în
programul de trafic!
81. Înainte de 1989, eram înştiinţaţi, tot timpul, că în Vestul European, în
ţările puternic dezvoltate, doar 20 procente sunt ocupaţi în sistemul de
producţie industrial; 4 procente lucrează în agricultură, restul de 76
formează suprastructura…
82. La posturile centrale de televiziune, în 2005-6, se dădea vina pe un
irakian investitor, că din cauza defrişărilor de păduri din nordul Moldovei,
au loc inundaţiile!
83. Până în 2005, când s-a votat Legea monumentelor de for public,
aprobările amplasării de monumente, nu şi de restricţiile “cine are dreptul
să le execute”, se obţineau în Instituţia Culturală de Patrimoniu din Craiova
(pentru orice localitate din Oltenia).
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84. La Întreprinderea de Echipament Hidraulic – HERVIL – Râmnicu
Vâlcea, în 1989, a fost repartizată o sumă foarte mare de bani pentru
inventatorii care au contribuit la producţia de export, la reducerea
consumului de materiale, de aliaje neferoase…La un moment dat trebuia ca
unul-doi salariaţi (care deţineau brevete în acel moment) să primească sume
fabuloase… Binenţeles că legiuitorul financiar judeţean, puterea de atunci,
nu putea accepta aşa ceva… Cei câţiva, posesori de brevete sau responsabili
cu invenţiile şi inovaţiile au hotărât să “dea” banii către Revoluţia
Româna…Tocmai începuse Revoluţia! Acest act a fost aprobat, însemnând
2 milioane lei. Oare acum pe cine să întrebăm de aceşti bani, trăind doar o
eră a compesărilor…
85. Institutul Naţional pentru Informaţie şi Documentare.
86. Rezerva valutara a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situa, la
sfarsitul lunii mai, 2000, la nivelul de 1, 622 miliarde dolari (Ziarul Ziua,
06 06 00). La finele lunii decembrie 2005 rezervele totalizau 16,794
miliarde euro (Comunicat BNR, 05 01 06, prin 9AM-NEWS). Rezultă
23,5mld dolari, adică o creştere de aproape 15 ori şi nu 25ori cât se
vehicula la sfârşitul 2005.
87. Format de mărimea unei coli de hârtie de scris.
88. Mari oameni de ştiinţă români, care s-au impus în secolul XX şi au avut
la origine o veritabilă instrucţie artistică.
89. Mari artişti ai secolului XX cu o excepţională pregătire tehnologică şi
ştiinţifică.
90. Două maşini galbene, de mărime medie, au terorizat Râmnicu Vâlceaşoferii amatori, ridicând cui au vrut stăpânii lor, maşinile staţionate ilegal,
nelăsând nici un mesaj asupra destinaţiei la care au fost tractate pe două
roţi…
91. Primar (PD) al Râmnicului, ales în 2004. Cele mai multe realizări din
acest oraş, din ultima perioadă, după 2006, sunt legate direct de numele său,
vorbindu-se fercvent, la pozitiv, de perioada “Gutău”. Este preşedintele
onorific (prin statutul creat de predecesorul său) al Forumului Cultural al
Râmnicului, luându-şi în serios rolul şi sprijinind activitatea acestuia în
domeniul culturii neinstituţionalizate.
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92. Şaţchi Popovici Irina, n. 29 01 09-m. 03 01 88 (Chişnău, respectiv
Râmnicu Vâlcea); 1927 absolvă Conservatorul din Praga; prof. de pian la
Institutul “Sf. Maria” din Bucureşti (1940-1948); prof. particular (19491957); prof. Şcoala de Muzică Râmnicu Vâlcea (1957-1970); în 1972
contribuie la înfiinţarea Societăţii “Prietenii Muzicii şi ai Teatrului” (Petre
Petria, Vâlcea, Oameni de Ştiinţă, cultură şi Artă, Conphis, 2004).
Până să plece definitiv din Şcoala de Muzică, unde preda violoncelul, Leca
Morariu îi spunea, Irinei, “scorpia” (n.n)…În acea perioadă (‘51-‘61)
pianul, la Şcoala de Muzică din Râmnic, era predat de Octavia Lupu
Morariu (n.1903, Comăneşti-m.1992, Suceava, pian la Conservatorul din
Praga, laureată a Concursului Internaţional de canto şi vioară de la Viena1923, canto cu profesorii Teodorini şi Folescu, Dictionar Petre
Petria…2004)
93. Scriitor şi dramaturg vâlcean, născut la 12 iunie 1939 la Câineni,
Vâlcea. Absolvă liceul Nicolae Bălcescu din Râmnicu Vâlcea, în 1956.
Între 1957-1962 urmează Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii
Bucureşti. Ziarist, la Piteşti şi Râmnicu Vâlcea, referent de teatru la Piteşti,
corespondent al Scânteii Tineretului, profesor la Şcoala Populară de ArtăR.Vâlcea., iar din 1975 şi până în 1989 este profesor la Şcoala Nr 4R.Vâlcea (Petre Petria, Vâlcea….2004). Încă din juvenila tinereţe şi până
astăzi parcurge o bogată şi eficientă activitate dramaturgică, fiind cunoscut
astăzi ca unul dintre valoroşii oameni de teatru români.
94. Din 2005 director al Direcţiei Judeţene de Cultură, Patrimoniu şi Culte
Vâlcea.
95. Valentin Smedescu, şef serviciu la Biblioteca Judeţeană, redactor şef la
Curierul de Râmnic…
96. Augustina Sanda Constantinescu, director la Biblioteca Judeţeană din
2005 şi până în prezent.
97. Viorica Ciorâţă, pictoriţă calificată, nemembră UAP.
98. Criticul Corneliu Antim, la o “Întâlnire de gradul IV”, de la TV
“Etalon”, prezentând un bătrân pictor abstract, din Bucureşti, cu mare
“renume”.
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99. (...) În anii ’30 Râmnicu Vâlcea, împreună cu comunele limitrofe, avea
20 - 30 000 de locuitori, număr valabil până în anii ’50. Râmnicul, de la
Troianu şi până la Moara lui Fotache, avea vreo 8 000 locuitori. Cât are
astăzi?...Suntem în faţa unui nou oraş.
Extinderea administrativă a oraşului Râmnicu Vâlcea peste comunele sale,
peste sate, (plăcerea mea, de râmnicean get beget şi care am contribuit la
creşterea forţată a numărului de locuitori, ar fi să cuprindă şi staţiunile
toate) este unica soluţie pentru schimbarea raportului sat - oraş, cea mai
rapidă, dar şi necesară, utilă de altfel pentru întreaga ţară...Dintr-o dată,
satul, ca entitate administrativă, s-ar reduce cu 30%.
Cred, de aceea, că trebuie să dispară „gâlceava” dintre Consiliul Judeţean şi
Primărie, poate, oraşul, să se cheme şi metropolă, dar un singur lucru
doresc: să-i schimbăm numele (mai în serios mai în glumă, mulţi îmi
spuneau, pe vremea studenţiei, că Râmnicul este, ia acolo, o biată
„vâlcea”). Şi ca să fie în concordanţă cu propria schimbare, să i se
amplifice conţinutul istoric, să-l denumim Noul Râmnic, încercând astfel să
realizăm teribila şi necesara legătură cu tradiţia, cu istoria... (Articol „Noul
Râmnic”, Info Puls, iunie 2007).
100. La Institutul de Fizică de la Măgurele, în 1978 am intrat în Camera
Tăcerii, în care mori dacă în urma ta se închide uşa. Pe toate cele şase feţe
camera are sute de mii de ace, aproxumativ un metru lugime fiecare (cinci
centimetri la bază - în diametru, şi aproape 0 centrimetri înspre vârf).
Camera este, cred, un cub cu latura 15 m. Când uşa se închide o treime, îţi
simţi inima bătând accelerat; la jumătate nu ştiu, căci personalul de pază nu
te mai lasă în interior…
Notă pierdută: Grigore al XIII-lea, cunoscut şi ca Gregor al XIII-lea, (n. 1
ianuarie 1502, Bologna - d. 10 aprilie 1585, Roma) a fost un papă al Romei
din 1572 până în 1585.
Numele său laic - Ugo Bouncompagni. În anul 1539 a intrat în serviciul
Bisericii, în 1558 a fost ales episcop de Vieste, iar în 1565 a devenit
cardinal. La 13 mai 1572 a fost ales papă.
Unul din cele mai mari merite ale sale a fost actualizarea calendarului iulian
(1582). Actualul calendar îi poartă numele, calendar gregorian.
Calendarul iulian a fost introdus de Iuliu Cezar în 46 î.Hr., intrând în uz în
anul 45 î.Hr.Acest tip de calendar a fost ales după consultări cu astronomul
Sosigenes din Alexandria şi a fost cel mai probabil calculat prin
aproximarea anului tropic. Calendarul iulian are un an obişnuit de 365 de
zile, împărţit în 12 luni, cu un an bisect adăugat la fiecare patru ani, ceea ce
face ca anul mediu să aibă 365,25 de zile (E. L.).
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