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 Sofia Gelman 

 Oameni suntem 

      Carantina severă sau parțială se 

prelungește, cu ea imposibilitatea 

revenirii la o viață cât de cât normală. 

Desigur, argumentele carantinei sunt 

viabile, scopul prelungirii ei este 

încercarea salvării unor vieți 

periclitate de existența persistentă a 

virusului.  Problema este că ea ne 

privează de multe aspecte ale 

cotidianului - care altădată fuseseră 

de la sine înțelese   - ca de pildă 

plăcerea de a fi prezenți într-o sală de 

spectacole la  teatru sau la operă, ori 

de a participa la audierea unui concert 

al uneia dintre orchestrele cu bun 

renume ale țării. Ceea ce mi se pare 

foarte trist, este că începem să ne 

obișnuim cu noul ritm de viață încetinit 

și golit de tot ce nu demult însemna 

prioritate în preocuparea de zi cu zi : 

cultura...  

      Propun să căutăm ameliorarea 

situației prin a citi romane de 

beletristică, a asculta concerte 

transmise la canalul Mezzo spre a ne 

feri de pericolul formulat de Immanuel 

Kant potrivit căruia „un popor fără 

cultură este un popor ușor de 

manipulat.” 

  

mailto:gadrian40@gmail.com
https://www.1854.photography/2020/11/maggie-shannon-offers-a-rare-glimpse-of-new-life-during-the-pandemic/
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Medalion Tudor Banuș 

     Artist de forță, Tudor Banus este pictor, 

gravor și ilustrator pentru carți si presă. S-a 

născut în 1947 la București. Tudor Banus și-a 

început studiile la Școala de Arhitectură și 

Urbanism din București în 1971. Apoi s-a 

alăturat scolii „Ecole Supérieure des Beaux-

Arts” din Paris pentru a-și continua studiile de 

arhitectură, dar s-a specializat și în vechile 

tehnici de pictură în ulei și gravură în anul 

1972. A ilustrat peste 25 de cărți, printre care 

Jules Verne, Grimm, Thomas Jefferson, Jack 

London, Didier Decoin, Doris Lessing, Mircea 

Càrtàrescu, Ion Barbu, Serban Foartă etc. Din 

1976 a colaborat cu peste 50 de ziare și reviste, 

inclusiv The World, Die Zeit, The New York 

Times, The Express, The Point, Marianne etc. 
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    Am descoperit o comoară *  
 
     Acum câteva zile a apărut în librăriile din 
Franța istoria primei companii aeriene 
internaționale din lume: Compania Franco-
Română de Navigație Aeriană, înființată acum 
exact o sută de ani, în 1920. Povestea pare 
desprinsă dintr-un film: suntem la sfârșitul 
Primului război mondial și mulți dintre piloții 
avioanelor de luptă nu mai au ce face. Câțiva 
rămân în armată, alții fac spectacole de 
acrobații aeriene, alții își schimba complet 
domeniul de activitate. Și unul dintre ei, Pierre 
de Fleurieu, aristocrat, se angajează la o bancă: 
filiala franceză a băncii Marmorosch Blank. 
Tatăl său, supărat că fiul a ajuns să lucreze la 
ghișeu, solicită o audiență președintelui băncii, 
românul Aristide Blank, în care îi cere ferm sa îl 
concedieze pe băiatul care «prestează o muncă 
nedemnă pentru un aristocrat ». Dar Blank face 
altceva, se întâlnește cu tânărul Pierre de 
Fleurieu, e cucerit de personalitatea sa, de 
ideile sale privind posibilitatea realizării unor 
zboruri comerciale și îi oferă aproape imediat 
un cec de multe milioane de franci. 
 

 
      
     Și așa începe fascinanta poveste - cu banii 
bancherului român și cu visele tânărului pilot 
francez se naște Compania Franco Română de 
Navigație Aeriană. Și cu sprijinul statului 
român, Nicolae Titulescu fiind cel care a spus : 
"aviația trebuie să fie clasificată ca un 
instrument de pace, în special în Europa 
Centrala, unde persistă tensiuni. E o idee bună 
să înființăm o companie aeriană cu sprijinul 
României". Ca urmare, sunt angajați piloți care 
luptaseră în război, sunt amenajate avioane 

care nu transportaseră niciodată pasageri, sunt  
construite aerodromuri. Se zboară din etapă în 
etapă. Paris – Strasbourg – Viena - Praga – 
Varșovia – București... Avioanele sunt mai mici 
sau mai mari, mai fiabile sau mai puțin și 
poartă nume care par azi exotice : Potez, Spad, 
Bleriot, Hispano-Suiza. E multă dăruire, mult 
entuziasm, e pionierat. Au loc și incidente, și 
accidente: aterizări forțate, prăbușiri, avioane 
distruse, vieți pierdute… Dar compania se 
extinde și rutele de zbor sunt tot mai multe. Se 
scriu pagini frumoase în presă, Hemingway și 
Paul Morand sunt printre cei care o 
popularizează. Iată, de exemplu, ce spunea un 
pilot despre primul zbor de noapte Belgrad - 
București din 19 septembrie 1923 « Zburăm în 
lumina lunii. Vedem perfect munții și Dunărea 
care șerpuiește în defileu. Nu e nici o problemă 
să ne orientăm. Trecem peste Turnu Severin, e 
un oraș mare, bine iluminat…aterizăm fară 
probleme la București. Zborurile de noapte 
sunt minunate! ». Cartea e și o ocazie de  
a descoperi capitalele în care se fac escalele.  
 
  



 

                                                    Jurnal  Israelian  No.  26    04-02- 2021                                 Pagina 5   
 

 

Astfel, un pilot vede Bucureștiul ca fiind « un 
oraș atât de agreabil ! Cel mai frumos, fară 
îndoială, din toată aceasta parte a Europei: 
străzi largi, clădiri frumoase și se vorbește o 
franceza atât de bună … » România este foarte 
prezentă în aceasta carte, de altfel. Sunt 
menționați Vlaicu, Vuia, Coandă, prințul 
Bibescu și, mai ales, familia regală ,« pasionată 
de aviație ». 
     Numele companiei rămâne neschimbat 
câțiva ani, după care, ca urmare a succesului, se 
transformă în Compania Internațională de 
Navigație Aeriană. Iar în 1933, aceasta aventură 
se încheie, pentru a da naștere altora : se nasc 
companiile Air France și LARES, din care avea 
să apară apoi Tarom. 
    După cum spuneam, e o carte extraordinară, 
la care autoarea, Maryla Boutineau, a lucrat 
mulți ani și a studiat multe arhive. Și de-abia 
aștept să fie tradusă în limba română! 
________________________________ 
 

    surse  https://www.g4media.ro/ 
* Luca Niculescu -
 Ambasadorul României în Franța   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITAT 
      
    ”Îmi plac outsiderii, fantome cutreierând 
sălile pline de pânze de păianjeni ale castelului 
blestemat în care trebuie trăită viața. O iubi 
David Grossman Israelul, dar îi cutreieră sălile 
pline de păianjeni la fel cum omonimul său 
Vasili le cutreierase pe - ale Rusiei. A scrie 
înseamnă a ști că nu ești acasă. Am încetat să-l 
îndrăgesc pe Ulise de îndată ce-a ajuns înapoi 
în Ithaca. Îmi place mult ideea de țară natală, 
nu însă și întoarcerea efectivă în ea. Cu ceva 
timp în urmă, Czeslaw Milosz a scris într-un 
eseu că ”în epoca de azi, a tehnologiei și  
a deplasărilor în masă, întreaga retorică 
nostalgică despre patrie, hrănită de literatură 
încă de când Ulise a călătorit spre Ithaca, a fost 
diminuată, dacă nu uitată”. Diminuată posibil, 
dar cred că nu uitată. Dorul acela după o patrie 
natală mitică, nu neapărat una fizică, e cel care 
inspiră arta.” 
 (Rabih Alameddine, Femeia de hârtie) 
                   Via Maria Sava 
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Maurice Ravel 
                         MARIA SAVA 

 

       Maurice Ravel și Claude Debussy au fost 
în Franța ceea ce au fost Anton Bruckner și 
Gustav Mahler în Austria și, nu de puține ori, 
drumurile lor s-au întretăiat. Debussy și Ravel 
sunt considerați impresioniști, deși Debussy n-
a agreat niciodată încadrarea în acest curent, 
iar diferențele dintre ei sunt mai mari decât 
asemănările. După toate probabilitățile cei doi 
muzicieni s-au cunoscut în 1901. Ravel, care se 
născuse pe 7 martie 1875 era la acea vreme 
student la Conservatorul din Paris unde se 
înscrisese în 1889. Deși începuse să cânte la 
pian încă de la vârsta de șapte ani, Ravel nu era 
considerat copil-minune și a rămas în 
Conservator vreme de șaisprezece ani. În 1901, 
compune ”Jocurile de apă”, publicate un an mai 
târziu.  
       ”Pentru Debussy, omul și muzicianul, am 
avut o profundă admirație, spune Ravel, dar 
firile noastre sunt total diferite și, deși 
consider că Debussy nu este cu totul străin de 
stilul meu personal, mi se pare totuși că mă 
pot identifica  mai bine cu Gabriel Faure, 
Emmanuel Chabrier și Erik Satie...Cred că am 
urmat tot timpul o direcție opusă față de cea a 
simbolismului lui Debussy... S-a afirmat cu 
oarecare insistență că lucrarea mea, Jocurile 
de apă ar fi putut avea o oarecare influență 
asupra  compoziției Grădini sub ploaie și s-a 
sugerat o coincidență chiar mai izbitoare în 
cazul Habanerei mele, dar prefer să las 
comentariile de acest gen în seama altora. S-
ar putea totuși ca asemenea concepții aparent 
similare să prindă contur în conștiința a doi 
compozitori diferiți aproape în același timp, 
fără să fie vorba de o influență a unuia asupra 
celuilalt.” 
     Dar între cei doi au apărut ostilitățile, mai 
degrabă, cauzate de disputele dintre prietenii 
lor. Se pare că Debussy avea o atitudine extrem 
de defavorabilăla  la adresa lui Ravel, însă 
acesta vorbea cu mare demnitate și cu modestie 
la adresa lui. Deși Ravel devenise cunoscut încă 
din 1901, în 1905 a izbucnit un scandal pentru 
faptul că nu câștigase Premiul Romei. Amuzat 

de textul stufos pe care trebuia să compună o 
cantată, Ravel a prezentat la concursul din 1901 
un manuscris aproape în totalitate scris în ritm 
de vals. Juriul s-a supărat  că a fost luat în 
derâdere și l-a amenințat că-l va pedepsi cu altă 
ocazie. Și s-a ținut de cuvânt. În 1901, Ravel  a 
luat Premiul al doilea, în 1901 și în 1902 n-a 
luat nimic, iar în 1905, i s-a refuzat participarea 
pe motiv că avea peste treizeci de ani. Imediat a 
izbucnit un scandal în presă și Ravel a devenit 
celebru. Pe lângă faptul că era un compozitor 
tânăr și talentat, a devenit și cel mai discutat 
compozitor din Franța. Încă din 1895, a 
publicase lucrarea ”Menuet antic”, o piesă 
scurtă pentru pian, care avea deja aspectul 
sofisticat al pieselor de maturitate. În 1903, 
Ravel compune minunatul ciclu de lieduri 
intitulat ”Șeherezada”, iar în 1904, ”Cvartetul 
pentru coarde în fa”. Cu un astfel de palmares 
era și normal ca toate cercurile muzicale și 
media să se revolte pentru faptul că nu fusese 
primit în concursul de la Villa Medici. O altă 
consecință a ”afacerii Ravel” va fi demisia lui 
Theodore Dubois din funcția de director al 
Conservatorului și numirea lui Faure în locul 
lui. Ravel, însă, a părăsit Conservatorul și  a 
continuat să ducă o viață liniștită de 
compozitor până la sfârșitul vieții lui. Micuț de 
statură (abia dacă avea 1,60 înălțime), elegant 
ca un dandy, spunea, uneori, în glumă: ”Aș fi 
preferat să fiu Frumosul Brummel în locul lui 
Maurice Ravel”. Originea lui era învăluită în 
mister, circulau tot felul de bârfe, zvonuri, deși 
susținea că ar avea origine bască, nu s-a dovedit 
încă. Nici că ar fi fost evreu, cum spuneau unii.   
N-a fost căsătorit niciodată și numele lui n-a 
fost legat nici de al vreunei femei, nici de al 
vreunui bărbat. A fost o vreme în grupul 
”Apașii” împreună cu compozitorul Florent 
Schmitt, poetul Tristan Klingsor, pianistul 
Vines, criticul  M.D. Calvocoressi și alții. Multe 
din piesele lui erau ascultate în primă audiție 
de cei din grup și compozitorul ținea cont de 
sugestiile și de criticile lor. În 1905, a compus 
”Sonatina” și cele cinci ”Oglinzi” care, pur și 
simplu, i-au uluit pe Apași. ”Istoriile naturale” 
compuse pe textul poeziilor lui Jules Renard 
erau cât pe ce să producă un al doilea scandal 
Ravel. La începutul lui 1907, au fost 
interpretate de Jane Bathory într-un concert al 
Societății Naționale și mulți dintre debussyști 
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s-au dezlănțuit în sală luându se la harță cu 
raveliștii pe motiv că Ravel îl imita pe Debussy. 
După ce a intrat și el în dispută scriind câteva 
scrisori către ziare, Ravel a început să compună 
opera comică într-un act ”Ora spaniolă”. Până 
la război a mai compus ”Gaspard noaptea”, 
”Valsurile nobile și sentimentale” (1911) și 
”Mama mea gâsca”. Tot în această perioadă 
compune baletul ”Daphnis și Chloe” pentru 
trupa Ballets Russes a lui Diaghilev, însă nu are 
același succes ca Stravisnki cu ”Pasărea de foc” 
sau cu ”Petrușka”. Cele două suite orchestrate 
și aranjate după balet fac imediat vâlvă în 
lumea melomanilor. Cu această ocazie îl 
cunoaște pe Stravinski  cu care se 
împrietenește, între ei existând o admirație 
reciprocă și în 1913 lucrează împreună la 
”Hovanșcina” de Musorgski. Ravel împreună cu 
toți apașii au venit la premiera operei ”Sacre du 
printemps” care a avut loc pe 29 mai 1913 la 
teatrul de pe Champs Elysee, pentru a-l aclama 
pe erou.  
     În 1916, Ravel  încearcă să se înroleze în 
armată, însă era prea scund și subponderal și 
este refuzat. Reușește, în cele din urmă, să 
obțină un post de șofer pe camion și ajunge 
chiar pe linia frontului, dar în 1917, este 
transferat la Paris și demobilizat pe motive de 
sănătate. Era suspectat de tuberculoză. Pleacă 
în Normandia pentru a se reface și acolo 
lucrează piesa ”Mormântul lui Couperin”. În 
1920, se întoarce la Paris și compune pentru 
Diaghilev ”Valsul” intitulat, inițial, ”Viena”, 
însă pentru că nu-i folosește partitura 
niciodată, Ravel se simte ofensat și întrerupe 
legătura cu Baletele. Tot în 1920, i se acordă 
Legiunea de Onoare, dar nu vrea s-o primească. 
Nu uitase batjocura cu Premiul Roma. Mai 
târziu, în mod ostentativ, acceptă o decorație 
din partea regelui Leopold al Belgiei și titlul de 
Doctor Honoris Causa al Universității din 
Oxford. 
    Între timp, Cei Șase grupați în jurul lui Erik 
Satie promovau o estetică radical diferită de cea 
a lui Ravel. Drept răspuns, compune ”Concertul 
în re pentru mâna stângă”, special  pentru 
pianistul austriac Paul Wittgenstein care își 
pierduse mâna dreaptă pe front.  În 1932, în 
urma unui accident de automobil, Ravel suferă 
o cădere nervoasă, nu-și mai poate controla 
mâinile și nici picioarele, urmate de pierderea 

memoriei. Deși mintea i-a rămas întreagă, n-a 
mai fost în stare să compună sau să cânte la 
pian. În 1937, suferă o operație pe creier în 
urma căreia nu se mai reface și moare pe 28 
decembrie, într-un spital din Paris. 
Deși ani la rând s-a tot discutat despre 
asemănarea dintre stilul lui Ravel cu cel al lui 
Debussy între ei există destul de mari diferențe, 
estetica lui Ravel funcționând după cu totul alte 
principii: era mult mai precis, mai formalist 
ortodox, cu un puternic simț al obiectivității. 
Muzica lui n-avea nimic din senzualitatea 
languroasă a muzicii lui Debussy, era  ca o 
gravură în comparație cu o acuarelă în culori 
pastelate. Ravel nu a conceput niciodată pianul 
ca pe un instrument fără ciocănele așa cum 
făcuse Debussy, ”Gaspard noaptea” fusese 
proiectată într-un stil post lisztian și ”să fie mai 
dificilă decât Islamey  a lui Balakirev”. 
”Valsurile nobile și sentimentale” în care l-a 
avut drept model pe Schubert sunt în același 
timp franțuzești și vieneze, ideea fiind 
schubertiană, iar parfumul franțuzesc. 
Ravel a fost o fire neliniștită, iscoditoare căuta 
surse de inspirație în cele mai inedite locuri. În 
Statele Unite l-a cunoscut pe George Gershwin, 
a ascultat muzică de jazz și a încorporat-o în 
compozițiile lui. Spunea că a încercat să 
compună ”Copiulul și vrăjitoriile” în stilul 
operetei americane. Partea lentă din ”Sonata” 
lui se numește ”Blues”, iar muzica de jazz se 
face resimțită și ”Concertul în sol major”. N-a 
ocolit nici Spania așa cum majoritatea 
compozitorilor n-o ocoleau și o descoperim în 
”Ora spaniolă” și în ”Rapsodia spaniolă”. ”Am 
dat greș în viață, se confesa el compozitorului 
Claude Delvincourt, nu fac parte dintre marii 
compozitori. Opera lor este extrem de vastă. 
Ea cuprinde și piese mai bune și piese mai 
puțin reușite, dar întotdeauna este vorba 
despre o cantitate mare. Eu însă am scris 
relativ puțin...și asta cu mare dificultate. Mi-
am scris lucrările încet, picătură cu picătură. 
Le-am smuls din mine bucățică cu bucățică...și 
acum nu mai pot face nimic, iar asta mă 
deprimă în cel mai înalt grad.” 
 Și cu toate astea a compus o muzică foarte 
bună ceea ce dovedește marea lui capacitate 
creatoare. Este remarcabil faptul că toată 
muzica lui, indiferent de sursa de inspirație, a 
trecut prin filtrul propriu al imaginației și al 
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tehnicii – toate lucrările lui, fără nici o excepție, 
poartă marca Ravel. A fost un muzician simplu 
și pur, care lucra direct cu materialele muzicale 
și, spre deosebire de alți contemporani, n-a 
elaborat niciun fel de teorii muzicale. A fost 
echilibrat, fără porniri intelectualiste și foarte 
controlat, aproape niciodată nu dădea frâu liber 
sentimentelor. Unii critici s-au plâns că Ravel 
era prea detașat și era adevărat, avea o 
personalitate puternică cu mult farmec, un 
spirit liber și inventiv însă părea puțin rupt de 
realitate. Ceea ce i s-ar putea reproșa este faptul 
că n-a fost niciodată conștient de adevărata lui 
valoare dovedită de trecerea timpului: muzica 
lui s-a perimat într-o foarte mică măsură. 
  
                       

     Anica Andrei-Fraschini 

 
notă simplificată prin decantări 
succesive  
viața se modifică 
de la o perspectivă largă  
luminoasă 
devine un cerc strâmt  
neîncăpător 
de unde mă reprezintă doar inima 
și nu hainele 
și nu acareturile... 
blândețea  
înmuierea oaselor 
toboganul de urcat până la cer 
unduirea perdelei uzate a gândului 
echimoze de bună purtare 
antractul spre tabloul dinaintea aplauzelor 
traiectoria în dublu exemplar...  
toate dau năvală 
de parcă li s-ar fi stricat ornicul  
și se-nchide la prăvălia de salutat destine 
unde stau etalate subiecte și predicate 
măcelărite 
încurajări și abandonuri prin neprezentare... 
(dar să se dea la o parte cei ce nu știu  
să împingă speranța la extruder 
până se face confeti peste omenire) 
și iată-mă cum fredonez ciuntit  
versul acela răsărit în toiul nopții  
când am avut convingerea  

că nu-l voi uita până dimineață 
cum fac din el 
notă simplificată prin decantări succesive... 
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PASTILE  cu 
DOMINIC DIAMANT 
 
              La emisiunea Tv  “Garantat 100%” 
moderatorul Cătălin Ştefănescu i-a avut ca 
invitaţi pe scriitorii şi filosofii Andrei Pleşu şi 
Gabriel Liiceanu, autorii cărţii “Despre destin”, 
care şi-au prezentat opiniile despre acest 
subiect într-o încrucişare de florete de tot 
interesul. 
 Întrebaţi de moderator ce cred despre 
Dumnezeu şi în ce relaţii se află cu acesta,ambii 
participanţi s-au întrecut în a-şi prezenta 
opiniile cât mai pe larg şi inteligibil. După 
peroraţiile lor am rămas cu impresia că Andrei 
Pleşu a fost mai fluent, cu mai mult umor şi 
mai convingător, discursul lui Liiceanu 
părându-mi-se mai căznit, mai sofisticat şi mai 
rigid decât al primului partener de dialog. 
 Una peste alta, emisiunea şi-a îndeplinit 
scopul, fiind suficient de antrenantă şi, pe 
alocuri, chiar captivantă. 
     
                                 *** 
  
Prea puţini dintre noi îşi mai amintesc despre 
seceta şi foametea din 1946, când părinţii 
noştri, ajunşi la disperare, îşi luau lumea în cap 
cu te miri ce boarfe pe care să le schimbe cu 
produse agricole. 
 Aveam 11 ani când mama a plecat cu vreo 
două plăpumioare şi nu mai ştiu ce nimicuri 
tocmai în Banat şi ce bucurie a fost pe noi la 
întoarcerea ei cu câteva duble de grău. O vecină 
făcuse pâine din ovăz şi umpluse cartierul cu 
mireasma pâinii calde din care ne-a oferit şi 
nouă. 
 Dar şi mai puţini sunt cei ce mai ştiu ceva 
despre genocidul lui Stalin prin foametea 
programată şi organizată din Moldova 
capturată de ruşi. Lumea basarabeană 
decimată sistematic ajunsese la canibalism, 
cauzat de foametea cruntă care umplea 
cimitirele şi gropile cu morţi. 
 Politica sovietică exterminatoare care 
voia să demonstreze lumii superioritatea şi 
prosperitatea sistemului socialist,confisca toată 
producţia de cereale a Basarabiei, din care şi 
exporta, în timp ce lângă depozitele burduşite 
populaţia murea pe capete. 

 Am văzut un documentar despre toate 
aceste crime în care puţinii supravieţuitori au 
rupt tăcerea şi nu se puteau abţine din plâns, 
amintindu-şi grozăviile îndurate. Majoritatea 
populaţiei supravieţuitoare a rămas atât de 
traumatizată şi obedientă încât preferă să tacă, 
să nu-şi mai amintească nimic despre trecutul 
ei sinistru. 

Am reţinut câteva din numele 
personajelor care s-au exprimat în documentar, 
printre care Mariana Ţăranu, Andrei 
Strâmbeanu, Marin Petru Bulai, Elena Bulai şi 
Vera Stratulat,toţi fiind profund afectaţi de 
cruntele realităţi trăite. 

Comunismul, sub toate aspectele lui, ca 
sistem totalitar e responsabil de crimele 
produse împotriva umanităţii iar urmaşii sunt 
datori să ţină minte şi să facă tot ce se poate 
pentru ca urgia să  nu se mai repete.   
                                     *** 

Tot auzind de Mirela Retegan şi „Gaşca 
Zurli”, mi se părea că se face prea multă paradă 
în jurul acestei persoane. 

Ca, la emisiunea TV „Nu Există Nu Se 
Poate !”, moderată de „zâna” Andreea Marin, să 
am prilejul de a cunoaşte această figură cu F, 
care m-a impresionat în mod deosebit şi m-a 
cucerit. 

Mirela Retegan, de origine maramure-
şeană, este femeia fenomenală care, prin 
vocaţie şi o determinare ieşită din comun, 
exclusiv prin forţe proprii, a reuşit să devină o 
forţă antreprenoare. adunând în jurul găştii de 
copii o numeroasă mulţime şi făcând furori cu 
spectacolele ei prin mai multe ţări europene şi 
nu numai. 

Această personalitate exemplară şi 
cuceritoare a înţeles că joaca (jocul) este cea 
mai indicată cale pentru a te apropia de 
sufletele copiilor şi a-i călăuzi în mod firesc şi 
astfel a creat „Gaşca Zurli”, renumită pe tot 
mapamondul. Trebuie spus că a şi scris câteva 
cărţi în care-şi prezintă opiniile şi activitatea. 
         
       De o credinţă nestrămutată în capacităţile 
omului de a-şi determina destinul, domniţa în 
cauză este o prezenţă fermecătoare, volubilă şi 
iradiantă, făcând un cuplu magnific cu „zâna” 
Andreea Marin în emisiunea „Nu Există Nu Se 
Poate !” 
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          UMOR CU MAHAI 

CUM   ERA   SĂ   AJUNGĂ   GEORGE  
ŞEF 

 
Chiar în ziua numirii sale ca şef, după 

câştigarea la masa verde de către partidul său a 
unui nou post de director, George îşi pierdu 
prestanţa. Comisia de Numire nu-l mai 
recunoscu, în locul lui fu numit prietenul lui, 
Dorel. La investire, însă, pe Dorel nu-l mai lăsă 
mama pe-afară, fiindcă venise târziu de la 
serviciu, beat mort, în seara când află vestea. Ca 
să nu-şi piardă prestigiul, Comisia hotărî să 
numească, temporar, un independent – pe 
domnul Borch. Dar, domnul Borch nu prea era 
iubit în colectivul său. Ca să nu-l aibe şef, 
colegii l-au prins şi i-au albăstrit doi dinţi din 
faţă cu markerul, chiar în dimineaţa numirii. 

Asta era deja a treia oară. A patra, a 
cincea şi a şasea oară au dat greş din politeţe 
pentru posturile de televiziune, care tot veneau 
să transmită ceremonia investiturii. La urmă, 
pe membrii Comisiei i-au băgat la zdup în urma 
unei afaceri de corupţie (o firmă plătise 
publicitate în timpul numirii, iar cu amânarea, 
spotul lor fusese difuzat mult mai mult, şi fără 
să plătească nimic). 

Partidul organiză o nouă masă verde, la 
care se numi fără multă vorbăraie, o nouă 
Comisie. Comisia însă făcea parte dintr-o sectă 
satanistă, iar membrii ei demisionară în bloc, 
prin sinucidere, înainte să ia o decizie 
definitivă. 

De frică, la masa verde, nimeni nu mai 
dorea să facă parte din nici un fel de Comisie. 
Aşa că-i schimbară numele în Comitet. Comitet 
de Numire. Toţi specialiştii din comitet se 
hotărâră, fără dubii: George e cel mai bun. Din 
nefericire, unul din membri deschise 
televizorul, care difuza ştirea cu scumpirea 
benzinei, ceea ce înfierbântă într-atâta spiritele, 
încât explodă o butelie de aragaz, care-i făcu pe 
toţi una cu pâmântul, şi – ce-i mai grav – arse 
Documentul Final. 

            Aflat în faţa unei potenţiale noi 
crize guvernamentale, Preşedintele ţinu o 
conferinţă de presă în care înfieră atât de crunt 
obiceiurile de iarnă la români, că în anul ăla nu 
s-a mai ţinut Crăciunul. 

O poveste  

cu tâlc  

     

 

  

 

 

           

      La sfârșitul anilor 1930, la Universitatea din 

Chicago, dr. Chandrasekhar* a fost ales să 

predea un curs de astrofizică la un observator 

astronomic aflat la 80 de mile distanță de 

campusul principal. Dr. Chandrasekhar era 

bucuros, dar doar doi studenți s-au înscris la 

curs. În universitate, profesorii se mândreau cu 

popularitatea cursurilor lor și cu numărul 

studenților înscriși la curs. Din cauza prezenței 

jenant de scăzute, cursul doctorului 

Chandrasekhar a fost ridiculizat și luat în râs 

chiar și de colegii săi. Se credea că dr. 

Chandrasekhar va anula cursul, întrucât 

trebuia să parcurgă mai mult de 100 de mile pe 

drumuri de țară pentru doar doi studenți. Dar 

dr. Chandrasekhar nu a anulat cursul, deoarece 

îi plăcea astrofizica și nu dorea să rateze ocazia 

de a preda și de a explora subiectul în 

profunzime. Deoarece era o clasă redusă 

profesorul și elevii au petrecut o cantitate 

semnificativă de timp pentru discuții și 

analize.  Această a fost cea mai mică clasă din 

istoria universității. Dar bârfele, cu privire la 

meritul unui astfel de angajament au dispărut 

în 1957, când întreaga clasă, cuprinzând cei doi 

elevi, T.D. Lee și C.N Yang, au câștigat premiul 

Nobel pentru fizică. Mai târziu, însuși Dr. 

Chandrasekhar a obținut Premiul Nobel în 

anul1983. 

*  Subrahmanyan Chandrasekhar (1910, 1995) a 

fost un fizician, astrofizician și matematician 

indian laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 

1983, pentru studiile teoretice asupra proceselor 

importante pentru structura și evoluția stelelor.  
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DANTE  ALIGHIERI - 700 de ani 

Florența în secolul al XIV-lea  
 

     La Florența, mare republică a nordului 

Italiei, momentul constituțional cheie a venit în 

1293 odată cu ordonanțele? justiției. Deși 

modificate doi ani mai târziu, legile au păstrat 

un sistem în care suveranitatea se bazează în 

mod explicit asupra poporului, o clasă de elită 

extrasă din cele șapte mari bresle sau arti 

maggiori - adică judecătorii și notarii, 

Calimala (bancherii și comercianții 

internaționali de haine), schimbătorii de bani, 

negustorii de mătase, medicii și farmaciștii, 

negustorii de lână și negustorii de blănuri.   

Împreună cu figuri dominante din alte cinci 

bresle cu statut inferior (arti medie, sau bresle 

mijlocii,  formate  din  măcelari,  cizmari, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fierari, pietrari și negustori de obiecte uzate), 

poporul se aduna la fiecare două luni pentru a 

alege șase preoți care au condus Florența ca 

magistrați supremi.   

     În spatele acestor forme statale, bărbații care 

conduceau efectiv erau membri ai popolo 

grasso („oameni grași”), compuși din bancheri 

și oameni de afaceri cu o mare bogăție, care 

mărturiseau loialitate față de partidul Guelf. Cu 

toate acestea, supraviețuirea guvernului 

breslelor a fost, în acești ani, adesea precară. 

Rivalitățile acerbe scindau adesea fracțiunea 

dominantă. Așadar, în 1302, Guelfii „negri”, în 

alianță cu papa Bonifaciu VIII, au reușit să-i 

alunge pe „albi”. Printre Guelfii albi din această 

perioadă se număra și Dante , care ocupase 

funcții publice. Condamnat să-și petreacă restul 

vieții în exil, a scris La commedia (c. 1308–21), 

numită mai târziu Divina Comedie , ale cărei 
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pagini oferă mărturi elocvente asupra 

amărăciunii extreme a conflictului intern din 

acești ani. Mai mult, presiunile externe au 

forțat orașul să accepte domnia între anii 1313 

și 1322 a regelui Robert de Napoli și apoi, din 

nou, între 1325 și 1328, a fiului lui Robert, 

Carol de Calabria. A fost o circumstanță 

norocoasă pentru soarta comunei: Robert fiind 

preocupat de propriul său regat pentru a stabili 

un control deplin și permanent, iar Carol a 

murit prematur.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cu toate acestea, în ciuda dificultăților 

politice, Florența a atins apogeul prosperității 

sale în primele trei decenii ale secolului al XIV-

lea. Populația sa a crescut la aproximativ 

95.000 de oameni, iar un al treilea cerc de 

ziduri, construit între 1284 și 1333, închidea o 

zonă pe care orașul nu o va depăși până la 

mijlocul secolului al XIX-lea. În anii 1290, a 

început construcția noii catedrale (Duomo) 

Santa Maria del Fiore (cupola nu a fost 

finalizată până în 1436) și a cetății-reședință 

Palazzo Vecchio - ambele simboluri puternice 

ale comunei, la care s-a adăugat în curând 

celebra campanila lui Giotto.  Până la începutul 

anilor 1340, Florența a dominat în comerț și în 

sectorul bancar internațional. Dar ulterior , 

crize grave au lovit economia sa, combinate cu 

eșecul în război, au condus la un scurt 

experiment al regimului seniorial; în 1342, un 

protejat al regelui Robert, Walter de Brienne, 

ducele Atenei, a fost numit Signore pentru un 

an. Aproape imediat după aderare, Walter a 

schimbat această numire cu cea a unei dictaturi 

pe viață, cu puteri absolute. Dar încercarea sa 

de a se alia cu oamenii breslelor inferioare și a 

proletariatului lipsit de drepturi, combinată cu 

introducerea unui cult luxuriant al 

personalității, a adus în curând nemulțumire. 

 O revoltă în anul următor a restabilit, într-o 

formă mai largă, controlul poporului "grasso". 

          Conducerea acestei breslei a continuat 

până în 1378. În acel an, regimul a fost 

răsturnat nu de un Signore, ci de fracțiuni din 

clasa conducătoare, care au provocat 

remarcabila revoltă proletară "Ciompi". În 

industria pânzei de lână, care a dominat 

economia din Florența, lanaioli (producatorii 

de lână) au lucrat într-un sistemul externalizat: 

au angajat un număr mare de oameni (9.000, 

după unele calcule) care lucrau în propriile case 

cu instrumente furnizate de lanaioli și primeau 

salarii per bucată. În mare parte necalificați și 

semi-calificați, acești bărbați și femei nu aveau 

drepturi în cadrul breslei și, de fapt, au fost 

supuși unor controale dure din partea breslei. 

În Arte della lana (breasla hainelor de lână), un 

oficial „străin” era responsabil de administrare, 

disciplina și avea dreptul să bată și chiar să 

tortureze sau să decapiteze lucrătorii găsiți 

vinovați de acte de sabotaj sau furt. Angajații, 

care erau adesea datornici la angajatorii lor, 

subzistau precar de la o zi la alta, la mila 

ciclului comercial și a prețului variabil al pâinii.     

      Cu ei, printre rândurile poporului minuto 

(„oameni mici”), se aflau zilieri în construcții, 

precum și hamali, grădinari și negustori săraci 

și dependenți. Uneori, acești săraci ai Florenței, 
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s-au revoltat când pâinea lipsea, dar erau 

neputincioși să se organizeze eficient împotriva 

breslelor și guvernelor - ambele putând impune 

sancțiuni extreme oricui sfida autoritatea. 

       De fapt, săracii s-au revoltat doar la 

îndemnul membrilor clasei conducătoare. Așa 

s-a întâmplat și cu Revolta Ciompi din 1378.  

În iunie a acelui an, Salvestro de ’Medici, în 

încercarea de a-și păstra puterea în guvern, a 

stârnit ordinele inferioare de a ataca casele 

dușmanilor săi patricieni.  Acțiunea, care a 

venit într-un moment în care un număr mare 

de foști soldați erau angajați în industria 

pânzei, mulți dintre ei ca ciompi (torcatorii de 

lână), a provocat o conștiință politică acută în 

rândul săracilor. În strigătul lor pentru 

schimbare, muncitorilor li s-au alăturat mici 

maeștri frustrați de excluderea lor din breasla 

lânii, de către meșteri pricepuți sau de  

mici negustori. Așteptarea schimbării și 

nemulțumirea se hrănesc reciproc. În a treia 

săptămână a lunii iulie, noi focare de violență, 

au adus o schimbare spectaculoasă: numirea 

unui comitet de conducere (balìa) compus din 

câțiva patricieni, un număr predominant de 

mici maeștri și 32 de reprezentanți ai ciompi-

lor.  Michele di Lando, maistru într-o fabrică de 

țesături, a fost numit în balìa „purtător de  

etalon al justiției”. În perioada de șase 

săptămâni de guvernare, oamenii din balìa au 

căutat să răspundă cerințelor insurgenților. 

Balìa a aprobat formarea breslelor pentru 

torcatorii de lână și alți muncitori care să le 

acorde statutul membrilor lor, a stabilit o 

impozitare mai echitabilă între bogați și săraci 

și a declarat un moratoriu asupra datoriilor. 

Deși, supărați pe ritmul lent al schimbării, 

săracii au rămas linistiti. Pe 27 august, o vastă 

mulțime s-a adunat și a trecut la alegerea a 

„Opt Sfinți ai Poporului lui Dumnezeu”.  

    Apoi au mărșăluit către Palazzo Vecchio cu o 

petiție ca cei Opt Sfinți să aibă dreptul de veto 

sau de a aproba legislația. Dar, toți aliații 

temporari ai săracilor erau contra spiritul 

revoltei. Bogații au rezistat, l-au mituit pe 

Michele di Lando, au chemat milițiile breslei și 

i-au alungat pe protestatari. Normalitatea a fost 

restabilită în câteva zile. Noile bresle au fost 

desființate, iar săracii s-au întors la neputința, 

soarta care le-a fost data, în toată Italia. 

Malnutriția a stins rebeliunea, conducerea 

defectivă și orizonturile limitate ale vieții lor au 

făcut ca orice ideal de îmbunătățire să fie de 

scurtă durată. Efectul principal al revoltei a fost 

să introducă în vârful societății un regim mai 

îngust și mai oligarhic decât cel care guvernase 

în ultimii 30 de ani. 

 

                             VA URMA  

   

   



 

                                                    Jurnal  Israelian  No.  26    04-02- 2021                                 Pagina 14   
 

 

 

Două poeme ecologice 

Denise Levertov 

                       1- Zgomot de topor 

 

Odată, o femeie a intrat în pădure. 

Păsările au tăcut. De ce?  a spus ea. 

i-au spus, vine tunetul. 

A mers mai departe, iar copacii erau întunecați 

și le foșneau frunzele. De ce? a întrebat. 

Marea furtună, i-au spus ei, 

vine  o furtuna cumplita 

s-a repezit femeia peste o apă  

a trecut podul, 

a început să urce 

până la creasta unde stâncile sunt cenușii 

decolorate, așteptând 

langă  prăpastia morții, 

iar pustnicul  

avea acolo coliba lui, om înțelept 

care trăia de când a început vremea. 

Când a venit la colibă 

nu era nimeni. 

Dar ea i-a auzit toporul. 

Ea a auzit 

pădurea ascultătoare. 

Nu îndrăznea să urmeze sunetul toporului.  

A fost arborele lumii pe care îl tăia? 

Venise ziua? 

                           traducere AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrian Grauenfels 

                                    2 - UNDO or Don't 

Iarna asta, în mijloc de ianuarie a venit ceața 

ascunde blocurile înalte - eclipse de nori 

peste metropola dispărută 

Mașinile merg ca furnicile obligate 

șoferii își înjurau soarta,  dorind să-și omoare  

vecinii de drum - din ce în ce mai mulți. 

 

Apoi pun radioul la full volume 

ca să nu mai aud de starea ozonului, de retragerea 

mării… de gropi care te înghit fără veste,  

permafrost și alte belele.  

Refuz apocalipsa, incendiile, inundațiile 

prin ele nu se poate circula 

caut butonul UNDO și îmi cumpăr o înghețată pe 

cinste, pentru canicula care va urma  

iminent. 
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 Noah Rodenburg 

 Cel mai crud popor în WW2  
           Japonezii erau cei mai cruzi    

Practicau literalmente un joc, în care aruncau 

bebeluși chinezi în aer și în cădere îi injunghiau 

cu cu baionetele. Japonezi jucau acest joc în 

care câștiga soldatul care a ucis cei mai mulți 

civili într-o noapte. Violurile, torturile și 

crimele pentru bărbați, femei, bătrâni și sugari 

au fost fără precedent în istoria modernă. Chiar 

și nemții nu s-au angajat în modul de tortură 

civilă în masă, așa cum au făcut japonezii. 

[Germanii au fost, în general, considerați mai 

răi, pentru că au refuzat unei întregi „rase” 

(evreii-NR) dreptul de a exista și i-au ucis cu 

eficiență industrială, în mod organizat și lipsiți 

de orice empatie]. Violul din Nanking, așa cum 

e numit, a fost una dintre cele mai grave 

atrocități din istoria omenirii. Nanking era în 

acel moment capitala Chinei. Masacrul 

provocat de japonezi cetățenilor din acel oraș 

depășește orice imaginație și orice înțelegere. 

Nu recomand nimănui să se uite la fotografii: 

acestea includ imagini extrem de grafice, capete 

decapitate, trupuri fără cap, morminte comune, 

bebeluși care plâng în mijlocul familiilor lor 

ucise și așa mai departe. Japonezii, însă, erau 

mult mai sadici, au ucis 500.000 civili din 

plăcere. Puteau lega pe cineva foarte strâns 

într-o pădure de bambus. Bambusul crește 

foarte repede și este foarte ascuțit. Deci, 

sărmana victimă era trasă în țeapă foarte încet 

și cu dureri chinuitoare. De asemenea, 

străpungeau cu așchii de bambus unghiile 

vreunui nefericit torturat. 

Violurile. Au fost enorm de multe violuri în 

Coreea, Indonezia, Filipine și China. Generații 

întregi de femei și fete au fost traumatizate și 

violate. Armata Imperială Japoneză a comis 

crime oribile împotriva umanității în timpul 

celui de-al doilea război mondial, care sper că 

nu vor mai fi comise niciodată. Poate vom 

învăța din aceste greșeli pe care le-am făcut,  

ca oameni, pentru a le preveni în viitor. 

  

       NR -  Nu cred că japonezii de astăzi sunt 

responsabili pentru crimele comise de 

strămoșii lor. Să nu uităm că istoria Japoniei 

este o lungă saga a războaielor interne , a 

violenței samurailor folosiți de shoguni pentru 

a cuceri prin forță și crime casa rivalului etc. 

Japonezii au avut timp de secole o ierarhie bine 

stabilită , supușii fiind devotați până la moarte 

împăratului lor. Disperați că pierd războiul 

WW2 au trimit tineri piloți (Kamikaze) să se 

prăbușească cu avionul în navele americane 

care atacau Japonia Imperială. De asemenea, 

armata japoneză a fost învățată Codul Bushido, 

numit și Codul Samurailor sau Codul 

Războinicului, care cerea să NU TE PREDAI.   

Drept urmare, japonezii au avut un mare 

dispreț față de prizonierii pe care i-au capturat. 

În mod obișnuit, își băteau, pedepseau, 

malnutreau, ucideau și munceau până la 

moarte prizonierii lor. Unele dintre lucrurile pe 

care le-au făcut au fost de nedescris. Fiecare 

națiune poate face lucruri cumplite în anumite 

circumstanțe. 

              Kamikaze pilots before flight 

https://www.quora.com/profile/Noah-Rodenburg-1
https://www.quora.com/profile/Noah-Rodenburg-1
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 DAN  HATMANU  

     „un talent ce se naşte o dată 
la  100 de ani” 

     Pictorul Dan Hatmanu, s-a născut 

la 31 octombrie 1926 la Scobinţi, în 

judeţul Iaşi, într-o familie de învăţători 

cu drag de carte şi de glia strămoşească, 

care i-au insuflat încă din fragedă pruncie 

dragostea de frumos. 

După absolvirea Liceului Naţional din Iaşi, în 

anul 1945, dă concurs la Academia de Arte 

Frumoase din localitate, unde, la secţia Pictură, 

îl are ca profesor şi îndrumător pe maestrul 

Corneliu Baba, pe care l-a venerat întreaga 

viaţă. Încă din timpul studenţiei expune alături 

de Ion Irimescu, Otto Briese, Mihai Cămăruţ, 

Eugen Ştefan Bouşcă, Petre Hârtopeanu, 

lucrările sale fiind apreciate de criticul de artă 

Radu Bogdan şi ocupând un loc de frunte în 

avangarda artelor plastice româneşti.  

De la debut, din anul 1948, a participat la 

numeroase expoziţii colective şi de grup şi a 

organizat, în ţară şi străinătate, numeroase 

expoziţii personale. 

În anul 1950, după absolvirea Academiei, este 

încadrat îndrumător la Muzeul de Artă din Iaşi; 

apoi a lucrat ca profesor de desen, pictură şi 

compoziţie la Şcoala Medie de Arte Plastice din 

oraş. Din 1960 a fost conferenţiar la Institutul 

Pedagogic din cadrul Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi. 

Câştigând un important concurs în domeniul 

picturii, a primit bursa Nicolae Grigorescu 

oferită de Academia Română, bursă ce a 

constat în acordarea unui an de studii la 

Leningrad şi unul la Paris. Astfel în perioada 

1962-1963 a urmat cursuri de perfecţionare la 

Academia de pictură, sculptură şi arhitectură 

„I. E.Repin” din Leningrad şi apoi, în perioada 

1964-1965, a studiat la Universite de France-

Institutul Internaţional de Studii Pedagogice 

din Sevres.  

I s-a acordat titlul de profesor universitar în 

anul 1970 iar din 1977 şi-a desfăşurat 

activitatea didactică la Facultatea de Arte 

Plastice din cadrul Conservatorului „George 

Enescu” din Iaşi, Între perioada 1984 - 

1990 a deţinut şi funcţia de rector al 

acestei prestigioase instituţii de 

învăţământ superior. După pensionare, în 

1992, a devenit profesor consultant dar a 

continuat să lucreze bucurându-se de o 

admirabilă longevitate creatoare. 

    Din anul 1994 a fost membru al 

Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere 

din Paris. O primă afirmare în plan 

expoziţional, după debutul din 1948, a fost 

prilejuită, în 1954, de Bienala Internaţională a 

tineretului de la Veneţia. Apoi, în 1955, obţine o 

Medalie de Argint la Varşovia iar în 1959 este 

din nou laureat la prima Bienală internaţională 

de artă plastică a tineretului de la Paris. A 

expus, de-a lungul timpului, în numeroare 

expoziţii internaţionale organizate în mari 

oraşe ale lumii: Praga, Sofia, Teheran, 

Moscova, Viena, Budapesta, Cairo, Atena, 

Paris, Anksrs, Istanbul, Tokio, Osaka, Scopjie, 

Havana, Lisabona, Stuttgart, Perugia, etc., 

ducând peste tot faima artei plastice româneşti 

şi implicit a celei ieşene. 

    Maestrul Dan Hatmanu a iubit nespus Iaşul 

şi la zugrăvit, cu sufletul plin de sentimente de 

admiraţie în tablourile sale. „Era şi normal ca 

Iaşul să fie redat în imagini artistice de către un 

ieşean care l-a cunoscut din copilărie, care l-a 

iubit şi căruie i-a rămas credincios” aprecia 

pictorul, în 1985, la vernisajul expoziţiei „Iaşul 

evocare sentimentală” organizat la Muzeul 

Naţional de Artă din Bucureşti. Oraşul Iaşi a 

fost tema centrală şi a altor cicluri de tablouri 

pictate de Dan Hatmanu şi anume: “Iaşul 

amintirilor”, “Omagiu actorilor ieşeni”, 

“Personaje şi actori”, “Omagiu scriitorilor şi 

poeţilor”. 

     Dr. Eugen Târcoveanu, în articolul „Pictorul 

Dan Hatmanu a plecat să picteze îngeri” 

publicat în „Ziarul de Iaşi” din 29 decembrie 

2018, remarca: „Alături de Iaşi, Parisul a fost 

oraşul de suflet al marelui pictor. Expoziţia 

„Itinerar parizian” s-a bucurat de un mare 

succes, după cum scria criticul Georges 

Boudaille în revista Lettre Francaise din 7 

ianuarie 1965: “Prima expoziţie a lui Dan 
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Hatmanu la Galerie du Passeur este o revelaţie 

pentru toţi amatorii de pictură care vin s-o 

viziteze. Dan Hatmanu a văzut Parisul ca pe un 

oraş care dansează şi ameţeşte într-o mişcare 

ondulatorie. Beţia pe care o redă este plină de 

poezie şi de adevăr şi, ceea ce e mai important, 

dă naştere unei picturi de calitate”.  

În anul 1950, pictorul s-a căsătorit cu Maria 

(Cicita) Hanu, colega sa de an, prietenă, muză, 

model, sfetnic în toate momentele vieţii, cu care 

a avut o profundă legătură afectivă şi o solidă 

căsnicie de peste 68 de ani. Critic de artă şi 

muzeograf principal, organzator de expoziţii 

internaţionale, doamna Maria Hatmanu a 

devenit de-a lungul timpului cel mai avizat 

critic şi comentator al vastei opere artistice a 

maestrului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A primit Diploma de Excelenţă pentru 

întreaga activitate, titlul de cetăţean de onoare 

şi ambasador al judeţului Iaşi (31 octombrie 

2006), Doctor Honoris Causa al Academiei de 

Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău 

(2006), Membru de onoare al Academiei 

Oamenilor de Ştiinţă din România (2007), ), 

Titlul de Excelenţă pentru întreaga activitate  

din partea Prefecturii Iaşi (30 noiembrie 2011), 

ş.a. La sărbătorirea maestrului Dan Hatmanu, 

la împlinirea a nouă decenii de viaţă, scriitorul 

Grigore Ilisei scria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     “Desigur, ca să-l regăseşti pe pictor în ceea 

ce are definitoriu şi peren trebuie să-i cunoşti 

opera în toate numeroasele ei articulaţii, 

esenţiale în cristalizarea profilului de artist în 

toată puterea cuvântului. Albumul „Dan 

Hatmanu”, realizat în 2005 de Maria Hatmanu, 

muzeograful de ţinută, hermeneutul cel mai 

avizat al întinsei producţii artistice hatmaniene, 

companionul exemplar de o viaţă, are între alte 

merite şi pe acela de a ne pune la dispoziţie 

priveliştea de ansamblu a unei creaţii 

polifonice. E surprins în paginile voluminosului 

tom traseul întins şi prodigios, spectaculos şi 

uneori aparent dihotomic, în realitate armonios 

şi logic în desfăşurarea lui, străbătut de pictor 

vreme de peste jumătate de secol cu 

îndrăzneală, tenacitate, inteligenţă, talent, şi 

mai cu seamă cu o irepresibilă dorinţă a rostirii 

personale. Acest drum se întinde de la 

începuturile figurative cu ecouri babiste din 

anii de ucenicie şi cei imediaţi următori 

finalizării studiilor la Academia de Arte 

Frumoase de la Iaşi, la experienţele 

leningrădene, cu nota lor de ingenuitate şi 

umor, la cele pariziene, pigmentate cu 

insurecţionala privire a unui peisaj clasicizat.     

       Calea regală continuă sub semnul 

experimentului prin expoziţii ce-au zdruncinat 

prejudecăţi”. 

      Dan Hatmanu a fost unul dintre marii 

portretişti români. Academicianul Valeriu 

Cotea afirma că: “Portretul a fost genul 

privilegiat în creaţia sa , ceea ce presupune, mai 
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mult decât orice, o stilizare prin sintetizarea 

modelului, sintetizare care cere portretistului 

pe lângă atribute artistice supreme, o înţelegere 

umană profundă, adânc intelectuală, de care 

Dan Hatmanu a dispus cu prisosinţă”. 

      În cadrul acestui gen artistic, pictorul a 

realizat Galeria portretelor foştilor primari ai 

Iaşului, galerie expusă în Sala Mare “Vasile 

Pogor” din Palatul Roznovanu, sediul Primăriei 

Municipiului Iaşi, Galeria de portrete a marilor 

profesori din Sala Senatului a Universităţii 

“Alexandru Ioan Cuza”, Galeria membrilor 

Filialei Iaşi a Academiei Române, Galeria 

rectorilor Universităţii Agronomice “Ion 

Ionescu de la Brad”, Galeria marilor diplomaţi 

români expusă la Ministerul Afacerilor Externe 

şi monumentală pictură Nicolae Titulescu din 

Palatul Naţiunilor Unite de la Geneva. 

      Pe lângă portret, Dan Hatmanu a abordat şi 

peisajul, nudul, natura moartă, fresca, arta 

monumentală, etc. 

     “Dan Hatmanu este un pictor al surprizelor 

şi revelaţiilor. Mereu găseşte o modalitate nouă 

de exprimare, un subiect cu care să împrăştie 

monotonia, ţinându-l în priză şi provocându-l 

benefic pe privitor. Pictorul Dan Hatmanu, a 

ajuns la virtuozităţile despre care-i vorbea 

maestrul său venerat Corneliu Baba că trebuie 

să le atingă. Asta i-a permis să lase slobodă 

fantezia, să cuteze a se exprima dezinvolt şi în 

multiple registre şi modalităţi tehnice. Este 

acesta privilegiul celor hărăziţi din părinţi în 

părinţi, pus în valoare printr-un demers creator 

statornic, căutări permanente şi un draconic 

program de lucru, urmat neabătut zi de zi. Asta 

a făptuit timp de o viaţă de om pictorul Dan 

Hatmanu; el este un pictor al surprizelor şi 

revelaţiilor. Mereu găseşte o modalitate nouă 

de exprimare, un subiect cu care să împrăştie 

monotonia, ţinându-l în priză şi provocându-l 

benefic pe privitor”, afirma cu deosebită 

admiraţie scriitorul Grigore Ilisei. 

      De un timp, maestrul trecea printr-o grea 

suferinţă, pe care a parcurs-o în linişte şi 

demnitate. 

     În ziua de 27 decembrie 2018, la venerabila 

vârsta de 92 de ani, Dan Hatmanu a păşit în 

veşnicie, în regretele unanime ale tuturor celor 

ce l-au cunoscut, apreciat şi admirat.  

     La împlinirea a doi ani de la plecarea 

maestrului Dan Hatmanu spre alte lumi astrale, 

îi omagiem memoria redând aprecierile 

prietenului său, graficianul şi pictorul Lipa 

Natansohn, publicate după 40 de ani de la 

plecarea din România, când s-au revăzut în 

ambianţa primitoare a atelierului pictorului, 

situat pe strada Armeană din Iaşi: „Dan 

Hatmanu face parte din pleiada marilor artişti 

născuţi pe plaiurile Moldovei, marcaţi de 

spiritul de aleasă vocaţie culturală al locurilor 

natale. El aparţine acestei mari familii 

spirituale. Prin cultură şi rafinament opera sa 

aduce o notă aparte, un plus de catifelare a 

atmosferei, o aparentă spontaneitate. 

Remarcabil la Dan Hatmanu mi se pare 

sensibilizarea maximă a imaginii şi prin ea a 

unei acute armonii plastice.(…).Simţul său 

plastic, e sincer cu sine, fără să fie aservit 

curentului, modei, asumându-şi în acelaşi timp 

şcoala maeştrilor; iată izbânda acestei 

picturi.(…) Dan Hatmanu, credincios meseriei 

sale cu sinceră şi nobilă onestitate, rămâne un 

nume sonor în arta plastică românească. Dan 

Hatmanu este, aşa cum afirma maestrul său 

Corneliu Baba, un talent care se naşte o dată la 

o sută de ani”.  

 

                      Martha Eşanu 
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 Radu Țuculescu - Femeia de Marțipan 

                 Cu Maraia la o bere. 

       Podul Carol era împînzit de tineri îmbrăcaţi 

colorat. Băieţii aveau plete ca fetele. Prin ele se 

zăreau petale. De gîturi le atîrnau coliere din 

flori, cîntau la chitare, unii fumau cu ochii plini 

de visuri multicolore, alţii se mîngîiau, se 

sărutau fără reţineri şi fără ostentaţie. 

Gospodinele cu plasele pline de cumpărături 

treceau agale printre ei şi îi priveau drăgăstos. 

Pensionarii la fel, unii chiar le mîngîiau pletele. 

Să ne iertaţi, v-am crezut nişte pierde-vară, 

murdari şi drogaţi, acum sînteţi ca şi copiii 

noştri, copiii oraşului, ai ţării. Şi am aflat, 

printre acorduri de chitară şi rotocoale albastre 

de fum, despre Jan, studentul care şi-a dat foc 

în semn de protest faţă de invazie. Despre cum 

s-au adunat aceşti tineri cu plete, chitare, flori 

şi iarbă, cu sutele, şi i-au purtat pe umeri trupul 

ars pe toate străzile oraşului, prin faţa 

tancurilor şi a soldaţilor înarmaţi şi a miilor de 

locuitori care-i priveau într-o tăcere de 

mormînt. Muţi erau şi soldaţii, mute erau şi 

tancurile şi mitralierele. Populaţia îi încuraja 

din priviri, fără să scoată un sunet, ca şi cum tot 

oraşul cu toate fiinţele sale au fost, dintr-odată, 

căptuşite cu catifea. Apoi aceşti tineri au săpat 

un mormînt şi au ridicat un monument în 

amintirea lui Jan. Un punct turistic, ca 

restaurantul soldatului Svejk, unde se presupu-

ne că ar fi băut bere cot la cot cu Hasek. Cînd 

Maraia bea bere, îi apar pe buze urme de 

spumă ca pe crestele valurilor. Minuscule bule i 

se sparg în minuscule curcubeie. Le vînează, cu 

vîrful limbii, precum o iguană insectele.  

       Ne-am amestecat printre tinerii de pe Podul 

Carol. Ne-au acceptat imediat. Ne-au 

îmbrăţişat, mai ales pe Maraia. Purta o rochie 

verde ca iarba de vară, ciorapi trei sferturi în 

dungi colorate şi sandale. Cu geanta diplomat 

legănată la nivelul genunchilor colţuroşi, era de 

un adorabil comic involuntar. A cules multe 

lacrimi, spre încîntarea asistenţei. Am fost 

serviţi cu ţigări, băutură şi melodii. De gît ne-au 

atîrnat coliere din flori naturale. Sub cupola 

ultimelor raze ale apusului de soare, Vltava 

torcea în surdină, ca un uriaş motan acvatic. În 

mirifica insulă Kampa, o veche moară a fost 

transformată în pensiune. Acolo ne-am cazat.  

Camera se afla exact deasupra roţii cu zbaturi 

din lemn care încă se învîrtea, împinsă de apă. 

Desigur, acum nu mai măcina grîne, doar 

scurgerea timpului.   O uriaşă flaşnetă cu 

invizibile tuburi prin care apa înălţa melodii 

odihnitoare. Pavlík şi Mirka, soţ şi soţie, erau 

proprietarii. În contrast cu silueta-i pipernicită, 

Pavlík avea o voce sonoră, bubuitoare. Vorbea 

atît de tare, încît cei din jur nu mai reuşeau să 

se înţeleagă între ei decît dacă îşi urlau 

replicile, ceea ce isca o atmosferă de-o veselie 

nebună. Am înţeles că cehii se supără rar, iar 

cînd o fac, se scufundă într-o tăcere grea ca 

pietrele de moară. Mirka era cu un cap mai 

înaltă decît soţul şi de două ori mai corpolentă.  

Pe gît i-am descoperit un semn maroniu, un 

cerculeţ cu un neg plat în mijloc. Pavlík  

îşi începea ziua cu două sticle de bere 

băute pe nerăsuflate.  

Laboratorul ambulant al Maraiei îi stîrni 

curiozitatea.  

     — Şi-n insuliţa noastră au trăit, pe vremuri, 

alchimişti veniţi din toate colţurile lumii, 

izbucni el într-un bubuitor ropot de cuvinte de 

se cutremurară pahare şi sticle. Şi filosofi, 

spiţeri, şarlatani, inventatori şi idioţi sadea şi 

genii care au reuşit să transforme, cică, nisipul 

de pe malurile Vltavei... în aur ! De aia i se mai 

zice oraşului nostru Praga de aur ! — De unde 

ai scos aiurelile astea ? întrebă Mirka, 

printre sughiţuri de rîs. — Din... curul ăla al tău 

mare şi gras. Rîzi ca o iapă proastă. Crezi că 

toată lumea e ignorantă ca tine ! Mai adu-mi o 

bere şi renunţă la comentarii idioate. 
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           Charles-Roy 

 

 

                         

                

 

 

 

 

 

      

              Patul Regal  -  Oy Vey 
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                    Eugen Marola 

„Iordache N. Ionescu” cea mai 

cunoscută cârciumă din București. 

Aici s-au nascut micii   

         În inima centrului istoric al Bucureştilor, 
unde astăzi abundă de terase cu aere europene, 
în 1857 se deschidea o locantă ce va face 
legendă prin impunerea un standard al calităţii 
produselor și al servirii nemaiîntâlnit până 
atunci. Printre care cu boi, sacagii, vânzători 
ambulanţi, hanuri şi alte exclusivităţi balcanice, 
îşi făcea apariţia, timid, o modestă tavernă mai 
degrabă, asezonată cu o mică terasă acoperită 
cu rogojini, şi care purta un nume simplu, 
ţărănesc:„Trei foi de viţă”.  

      Proprietarul era un selfmademan din 
Bărăgan, George Ionescu (1828-1905), care la 
doar 14 ani plecase din Ciochina de Ialomița 
pentru a se angaja ucenic la marele negustor de 
băuturi spirtoase, Smarandache. După 10 ani 
de viață spartană, Ionescu economisește 2.000 
de lei cu care pornește în afaceri pe cont 
propriu, investind la început într-o băcănie. 
După ce se implică și în cârciumărit, se axează 
pe comerțul cu zahăr, devenind unul din marii 
actori ai pieței bucureștene de profil. Pentru a 
putea decola spre marile afaceri, el şi-i alătură 
şi pe cei doi nepoți ai săi, frații Iordache și 
Constantin Ionescu, tot fii de plugar din 
Ciochina. În timp, doar primul rămâne atașat 
cârciumăritului;celălalt dispare pe drum. 
Prin 1880, George Ionescu lasă cârciuma din 
Covaci no. 3 pe mâinile lui Iordache, care, 
gospodărind-o cu pricepere și hărnicie de țăran 
cu frică de Dumnezeu, reușește să o consacre, 
aceasta devenind un magnet pentru amatorii de 
un vinișor bun și de o masă cinstită fără 
fasoane de import, mai ales că porțiile erau 
„enorme”, după cum spun mărturisitorii 
vremii. Standardele sale de calitate au creat 
școală, mulți cârciumari ai vremii trecând, la 
început, prin mâna lui. Vechea tavernă, unde, 
pentru a intra înăuntru, trebuia să te apleci 
serios, devine restaurant pentru protipendadă, 
căpătând etaj și terasă peste o parte din primul 
cat. Spectaculoasă a rămas în memoria vremii 
încăperea centrală, așa numita cameră cu 
candelabru. Nu se știe dacă Iordache N. 

Ionescu (1843-1901) a avut urmași pe linie 
masculină, cert este că a lăsat după el trei fete 
nemăritate.  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel care va crea faimă locului va fi primul 
ziarist de satiră remarcabil de la noi, domnul 
Nae Orăşanu  boem celebru al Bucureștilor 
vremii. Din 1866 era chestor al „văpselii” de 
roșu, iar masa de unde pătimea undercover și 
după program era cea cu numărul 5, situată pe 
terasă, și care, în cinstea sa, era denumită a 
„ziariștilor”. Spirit pamfletar şi spiritual prin 
vocaţie, fost redactor şef al revistelor satirice 
mult gustate în epocă, „Nichipercea”, „Daracul” 
sau „Sărsăilă”, Orăşanu nu a scăpat ocazia de a 
boteza bucatele şi băuturile servite la „Trei foi 
de viță”, în încercarea de a le înnobila originea 
simplă, unele dintre denumiri devenind în timp 
adevărate „instituţii”:sticla cu apă era denumită 
de el „o naturală”;ţuica, „o idee”;ardeiul iute, 
„un focos”;apa cu borviz, „o baterie de 
vin”;cârnaţii obișnuiți, „patricieni”;cafeaua cu 
rom, „un marghiloman”, iar cea turcească, „un 
taifas”.  
„Mâncarea căutată... este un fel de 
cârnăcior foarte condimentat” 
      
       Povestea spune că și micul nostru 
tradițional şi-ar fi găsit aici nașul de botez, tot 
în persoana pamfletarului, iar inventatorul ar fi 

https://www.historia.ro/autor/eugen-marola
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fost chiar Iordache, care, spune folclorul relatat 
de ziaristul de stânga Constantin Bacalbașa, ar 
fi rămas într-o seară fără mațe disponibile. Ca 
și în cazul descoperirii Americii, Imperiul 
câștigă întotdeauna în fața amatorilor, tradiția 
trecând invariabil de partea celui mai puternic. 
Pandantul unui Harald oarecare supărat pe zeii 
săi sau al comandourilor nautice de maori, în 
povestea noastră, este reprezentat de cârciuma 
de mahala bucureșteană, unde micii, sub 
numele de „cârnați mici” sau „cârnați mititei”, 
erau o specialitate veche. Astfel, Ulysse de 
Marssillac, ziarist francez adoptat de 
Principate, remarcă încă de pe la 1870:„Strada 
care duce de la Gara Filaret la Mitropolie este 
toată plină de grădini restaurante, dar aici ele 
au un aspect foarte special. Mâncarea căutată, 
cea care reprezintă baza esențială a meselor 
luate aici, este un fel de cârnăcior foarte 
condimentat, care te ajută să suporți mai ușor 
poșirca cu care îl stropești, și pe care îl 
mănânci, aproape întotdeauna, cu o salată de 
ardei, alt fel preferat al românilor, care îi dau 
numele semnificativ de «ardei iuți»”.  
        Peste numai câțiva ani, în 1876, un ziarist 
al „Ghimpelui” observă că la grădina lui Eliad 
de la Obor, închiriată unor cârciumi pe 
perioada Târgului Moșilor, „sub cetina de 
brad”, se consumau de către țărani și târgoveți 
„cârnații mititei”, bineînțeles, asezonați tot cu 
salata de ardei iuți; și tot un jurnalist de la 
revista satirică de orientare liberală 
mărturisește că pe Covaci se pot consuma 
„mici” – aceasta ar putea fi prima atestare a 
actualei denumiri! –, ciorbă de schimbele 
(ciorbă de burtă) și rasol de raci. În opinia 
noastră, acel „fel de cârnăcior foarte 
condimentat” al lui Marssillac, precum și 
„cârnații mititeii” sunt același lucru cu micul 
nostru de toate zilele, la un moment dat 
impunându-se de către inițiații cârciumilor 
varianta prescurtă „mici”, la fel cum, știm din 
schițele lui Caragiale, două halbe mici erau 
preluate de chelnerii vremii ca „două mici”. 
Credem că în aceste bodegi fără pretenții era o 
întâmplare (mai) des întâlnită ca grataragiul să 
rămână fără mațe și cu umplutură în exces, în 
pericol de a se strica. Atunci, bineînțeles, acesta 
apela la soluția de avarie:frigea umplutura de 
cârnaţi fără maţ – iar soluţia, încet-încet, s-a 
clasicizat. Însă, dacă ar fi să fim cinstiți până la 

capăt, pentru a căuta paternitatea micului ar 
trebui neapărat să săpăm prin vasta bucătărie 
turcească, unde un parlagiu anonim ne-ar 
putea fi călăuză perfectă. 
      Tot acum, în 1871, apare prima carte de 
bucate populară de la noi, Buna menageră, a 
Ecaterinei Steriady, care, e drept, e bazată mai 
mult pe rețete culese din cuhnia elitelor, pe care 
încearcă „a le pune la îndemâna tuturor 
claselor, tuturor familiilor”. Asta nu înseamnă 
că bucatele economice, fără fason, cum e și 
micul, nu încep să-și caute loc în mainstreamul 
culinar, lucru datorat drenării rețetelor cu 
geografie diversă de către un oraș aflat în plină 
expansiune și a unui timp tot mai zgârcit cu 
elaborările sibarite. 
Datorită lustrului intelectual impregnat de 
nenea Nae Orășanu, însăşi locanta fusese 
botezată de admiratorii săi... „La o idee”. Aşa 
apar şi muşteriii cu obraz subţire, putând fi 
văzuţi aici C.A. Rosetti, spiritul republican forte 
al vremii;prințul Dimitrie Ghika, cunoscut în 
popor ca Beizadea Mitică, un democrat autentic 
în acea perioadă de copilărie a vieţii politice 
parlamentare românești;Manolache Costache 
Epureanu, boier moldovean, jurist şi premier 
conservator, sau fruntașul liberal Emil 
Costinescu.  
      Crâșma lui Iordache creşte... odată cu ţara – 
unirea cea mică, independenţa, proclamarea 
regatului ş.c.l. – ajungând un reper al 
gurmanderiei româneşti, astfel că, în 1889, 
bucătarul său reprezintă România la Expoziţia 
Mondială de la Paris. La aceasă prestigioasă 
expoziție, pavilionul românesc urma să fie creat 
de arhitectul Ion Mincu, însă suma de 100.000 
lei cerută de acesta i-a dezarmat pe decidenții 
politici ai timpului. Mai târziu, după acest plan, 
stipendiat de P.P. Carp în calitate de ministru al 
Domeniilor, s-a construit „Bufetul de la Șosea”, 
care există și astăzi.  
     Vinurile alese de „nea” Radu, un vestit 
comerciant de licori bahice al Bucureștilor, 
asociat de acum cu Iordache N. Ionescu, s-au 
bucurat de mare prețuire printre vizitatorii 
Expoziţiei, ele cucerind și premii. În 1900, tot 
bucătarul de la „Iordache” este ales să 
reprezinte Regatul român la Expoziţia 
Mondială de la Paris, de data aceasta fiind 
însoţit de taraful lui Cristache Ciolac (1870-
1927), steaua muzicii lăutăreşti a momentului. 
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Preşedintele Franţei e vrăjit de melodii cu 
rezonanţă exotică pentru el, precum 
„Ciocârlia”, „La moară la hârţa-hârţa”, „Din 
Ploieşti până-n Gheboaia” sau „Lele cu 
scurteica verde”. Din acest moment, destinele 
lăutarului şi al prestigioasei locante se vor 
împleti strâns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Dar în ambele manifestări internaționale, 
eroul delegației române a fost micul neaoș, care 
a devenit de atunci principala marcă culinară a 
României. Peste ani, la Expoziția Mondială din 
1939, el a traversat și Atlanticul, dimpreună cu 
vocea Mariei Tănase, făcând furori în rândurile 
publicului american. Alt ambasador de seamă 
al micului nostru a fost Constantin Brâncuși, 
care-l prefera acompaniat de mămăliguță și 
mujdei, stins apoi cu un vin frust. Mari oameni 
de afaceri sau fețe simandicoase cu lustru 
nobiliar, care au trecut pragul atelierului său 
din Montparnasse, n-au ratat acest ritual 
gastronomic „barbar”, oficiat de maestru în 
cunoscutele sale straie de tarabostes. 
      Primul Război Mondial şi ocupaţia germană 
a Bucureştiului nu reuşesc să corupă 
standardele firmei, deși a trebuit să-și 
restrângă activitatea, renunțând la filiale. Iată 
cum o găseşte Vasile Cancicov, jurist și fost 
deputat, prieten cu patronii, la 1 mai 1917, în 
plină criză a alimentelor:„Am făcut 1 Mai ca în 
timpurile cele mai bune [...]. S-a găsit, cât ai 
clipi, şi ţuica, şi pelinul;ce pelin! Şi vechiul lui 
«Cristal». Ne-a dat şi icre negre, şi pui de găină, 
şi şalău proaspăt, şi vrăbioare, şi mai presus de 
toate renumiţii mititei. Iar după tradiţionalele 
marghilomane ne-a dat şi liqueur”. Trebuie 
neapărat precizat că regalul de mai sus era unul 

clandestin, pentru clienţii privilegiaţi, publicul 
larg mulţumindu-se cu firimiturile unor 
raționalizări teribile, care au afectat din plin și 
meniul oficial al cârciumilor. 
     În toată perioada ocupaţiei, lăutarii au lipsit 
din Bucureşti, din motive de austeritate, muzica 
fiind interzisă în localuri de către administrația 
Puterilor Centrale condusă de feldmareșalul 
von Mackensen. Astfel, marea majoritate a 
lăutarilor au preferat să se alăture armatei, 
guvernului şi Regelui, refugiaţi în Moldova, 
unde au colorat în albastru clipele de suferinţă 
ale soldaţilor noştri răniţi. Așa a făcut și 
Cristache Ciolac, după ce și-a pierdut un frate, 
Barbu, chitarist de acompaniament apreciat în 
perioadă, ucis de bombardamentele produse de 
baloanele Zeppelin. 
     După reîntregirea țării, locanta a intrat în 
declin, la fel şi cariera violonistului, căruia viaţa 
trepidantă şi lipsită de cruţare i-a „dăruit” o 
pareză ce l-a scurtcircuitat chiar în timpul 
programului. Din milă, foşti admiratori de-ai 
lui suspuşi i-au găsit o sinecură ca inspector la 
piața de pește din „Matache”, îndeletnicire total 
nepotrivită pentru neastâmpăratul artist.  
În acest timp, „Iordache” a încercat să impună 
un nou nume al lăutăriei, pe Fănică Luca, cel 
mai mare solist la nai al vremii şi viitor mentor 
al maestrului Gheorghe Zamfir. Dar timpurile 
de glorie nu s-au mai întors, astfel că, pe la 
mijlocul anilor ’20, birtul lui „nea” Radu a 
alunecat definitiv în amintire, firma renunțând 
la sediul din strada Covaci 3, răzleţindu-se fără 
glorie în alte colțuri ale Capitalei, gen Kisseleff 
9, unde va funcționa sub denumirea  
„La Colonade”, sau pe Oituz 3. 
       În februarie 1927, o vecină din mahalaua 
Făgădăului îl găsea pe Cristache Ciolac pe 
prispa bordeiului unei țiitoare (probabil, din 
pricina acestui acces de hedonism tardiv, fusese 
dat afară din casă de soție și de fiica sa), ultima 
sa locuinţă de scăpătat, „tremurând de frig, 
nemâncat de două zile, cu buzele muşcate de 
păduchi, nespălat şi nebărbierit”. A murit 
curând, pe 27 ale aceleiași luni, fiind 
înmormântat la cimitirul lăutarilor, „Pătrunjel”, 
„din mila oamenilor din mahala, cu talerul”. 
 

  * Sursa: https://www.historia.ro/   
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       ARTA ŞI CULTURA  

     GRECIEI  MODERNE 

      
       Datorită poziţiei sale geografice, Grecia a 

reprezentat mereu o punte de trecere care lega 

Europa de Asia, de Marea Egee şi de Marea 

Mediterană, sudul Europei de Pământul Sfânt 

şi mai departe de Nordul Africii. Academia din 

AtenaInfluenţe din toate aceste teritorii s-au 

întâlnit aici şi şi-au lăsat amprentele culturale 

în ţinuturile locuite de greci, creându-se în 

acest fel ceea ce se cheamă identitatea culturală 

greacă. Aceste influenţe au fost întotdeauna 

readaptate şi reformulate cu succes de către 

greci pentru a se potrivi cu viziunea greacă 

despre lume şi viaţă. In afară de moştenirea 

culturală reînnoită, Cultura neogreacă a 

dezvoltat noi moduri de expresie care s-au făcut 

remarcate pe plan mondial. 

LITERATURĂ 

În domeniul literaturii s-au remarcat, în 
timpul războiului pentru independenţă şi 
după încheierea acestuia, figuri poetice de 
seamă, precum Dionysios Solomos care 
este şi poetul naţional al Greciei şi autorul 
imnului naţional, Andreas Kalvos şi 
Kostis Palamas. Cel mai renumit poet al 
epocii moderne este Konstantinos 
Kavafis, în timp ce dintre prozatori foarte 
cunoscuţi publicului sunt Emmanuel 
Roidis, Gheorghios Vizyinos şi 
Alexandros Papadiamantis. Generaţia 
de aur ajungea la apogeu prin Nikos 
Kazantzakis, cel mai cunoscut şi tradus 
scriitor grec. Doi scriitori, Gheorghios 
Seferis (1961) şi Odysseas Elytis 
(1980), au fost răsplătiţi pentru operele lor 
excepţionale în cadrul culturii greceşti cu 
Premiul Nobel pentru Literatură al 
Academiei Suedeze. 
 

 

 

MUZICĂ 
       Grecia este o ţară muzicală prin 
excelenţă. Muzica este un factor de bază în 
viaţa grecilor şi aproape în toate momentele 
vieţii lor cântecul, dansul, muzica în 
general, ocupă un loc de cinste. In fiecare 
zonă a ţării, în funcţie de specificul ei, 
tradiţia muzicală şi cântecul au un stil 
propriu şi o modalitate proprie de 
exprimare. Astfel, de exemplu, în Tracia şi 
în Macedonia întâlnim elemente ale 
elenităţii pontice şi micrasiatice, având ca 
instrument de bază lira, în timp ce în 
insulele ionice este vizibilă influenţa 
Apusului, aolo fiind dominante ca 
instrumente vioara şi chitara.Grecia este 
locul de inspiraţie al artiştilor moderni care 
şi-au lăsat amprenta asupra locului. Nume 
precum Mikis Theodorakis, care a primit 
şi “British Academy Award” pentru cea mai 
bună muzică în 1969, Manos 
Hadjiadakis, Nana Mouskouri, Viki 
Leandros, asta ca să enumerăm numai 
câteva dintre ele, sunt reprezentative pentru 
cultura muzicală a ţării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Maria Callas –soprană 

      Încă de la începutul anilor ’90, odată cu 

înfiinţarea Ateneului din Atena a fost 

acoperit un gol care exista de multă vreme 

în locul muzicii clasice. Câţiva ani mai 

târziu, a fost inaugurată o clădire 

asemănătoare în Salonic. Orchestre 
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simfonice, greceşti şi străine, au interpretat 

opere ale compozitorilor greci şi străini. 

      În cadrul festivităţilor de deschidere şi 

de încheiere ale Jocurilor Olimpice din 

2004, muzica grecească tradiţională  

a dominat,  în frunte cu Dimitris 

Papaioanu, responsabil pentru 

organizarea festivităţilor, şi a provocat 

entuzismul grecilor şi al străinilor. Merită 

consemnată contribuţia Greciei şi la muzica 

modernă, mai ales în cadrul Festivalului 

Eurovision care a avut loc la Kiev în 2005, 

unde Helena Paparizou a câştigat locul I. 

FILM 

Cel mai mare studio de film din Grecia, 

Finos Film, a fost înfiinţat în 1943. Primele 

filme care au avut audienţă internaţională 

au fost “Stella” (1955), regizat de Mihail 

Kakogiannis şi “The Ogre of Athens” (1956) 

în regia lui Nikos Koundouros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Theo Angelopoulos – regizor de film 

       Noua generaţie în industria de film 

grecească este reprezentată la cel mai înalt 

nivel de Theo Angelopoulos, cel mai 

cunoscut regizor grec contemporan. 

                              ***  

sursa : DESPRE GRECIA - Traducere  

 Ileana Nistor şi Laurenţia Voroneanu 

Casa Nr. 19 de pe strada Bem 

Julia  Henriette  Kakucs 
  
Și sufletul meu își întinse 
Aripile largi 
Plutind prin liniștea ținutului 
De parcă ar zbura acasă. 
(Noapte cu lună, Joseph von Eichendorff) 
Traducere: Julia Henriette Kakucs 
 
    Mă bucură să te întâlnesc aici! Aici, în 
această cafenea mică, afară, în umbra copacilor. 
Îți amintești când îți spusesem odată, de mult, 
că amintirile îmi sunt săgetate de cârduri 
întregi de nume, ce asemeni păsărilor călătoare 
le străbat încă din frageda mea copilărie? Îți 
amintești cum îți spuneam că tabloul orașului 
va fi pentru mine mereu legat de portretele 
locuitorilor săi? 
 
     „Der Mensch heiligt den Ort!“, „Omul 
sfințește locul“ mă atenționa mereu tatăl meu, 
când mă plângeam din cauza unei hotărâri 
birocratice, nefericite. Nu o instituție, nu un 
birou ia hotărâri. Întotdeauna este o persoană 
cea care hotărește. Omul crează, realizează, își 
definește rolul și funcția. El va fi acela de care 
îți vei aminti. Banca liberă pe malul Begheului 
rămâne un tablou tăcut. Dacă însă ai stat pe ea, 
împreună cu cineva, se vor trezi la viață 
cuvintele care-ți alimentează dorul. 
În ce se ascunde secretul memoriei? Poate în 
parfumul copilăriei, în căldura atingerilor, a 
îmbrățișărilor, în timbrul vocilor, în toate acele 
sentimente, care sub vraja micilor detalii, se 
retrezesc la viață. Porți ce găzduiesc umbre... 
Ascult glasurile lor, le văd trăsăturile feței. 
Femei, bărbați, copii ce se joacă, bătrâni și 
tineri împreună, cu toții alcătuiesc o societate 
colorată. Ei sunt cei ce fac ca întreg orașul, 
uneori însă doar o stradă, să se retrezească în 
amintirile mele. De cele mai multe ori însă, 
revăd în spatele pleoapelor închise doar o 
singură casă anumită. 
 „Hallo! Hallo! Vorbesc cu maestrul Roth? Cu 
Roth Laci?“ Vocea îmi este nervoasă, nesigură. 
Ce așteptări pot avea de la această convorbire 
telefonică cu bărbatul de 100 de ani care în 
mod sigur nu a sărit pe fereastră și nu a 
dispărut. Slavă Domnului! Un centenar a cărui 
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zi de naștere este tocmai astăzi, 4 iulie 2020 și a 
cărui memorie îi permite să-și amintească până 
în ultimele detalii tot ce a trăit, tot ce a văzut, 
tot ce a simțit. Aluzia mea la cartea lui Jonas 
Jonasson este absolut nepotrivită. Doar cu o zi 
înainte stăteam în fața computerului, în camera 
mea din apropierea orașului Frankfurt am 
Main și urmăream conversația virtuală, 
moderată de Martin Ladislau Salamon, 
directorul Institutului Cultural Român (ICR), 
Tel Aviv. Maestrul era acasă, în Tel Aviv, 
conectat prin ZOOM cu Cristian Rudic, 
directorul Operei din Timișoara și cu verișoara 
mea, Luciana Friedmann, președinta 
Comunității Evreiești din Timișoara. 
Care era legătura dintre noi? Timișoara, orașul 
meu de baștină, a fost orașul în care 
sătmăreanul – după ce a supraviețuit lagărele 
din Auschwitz și Melk, după ce și-a terminat 
studiile la conservatorul din Budapesta – a 
devenit dirijorul Operei. Un muzician 
împlinit... un om împlinit... 
   „Hallo, Maestre? Aici vorbește o Friedmann 
din Timișoara. Doresc să vă felicit cu ocazia 
împlinirii a 100 de ani.“  Vocea lui lăsă bucuria 
să străbată până la mine: „Friedmann? 
Friedmann Ernö a fost prietenul nostru cel mai 
bun din oraș, până nu s-a mutat la București 
pentru a cânta acolo în corul Operei. Înainte de 
a pleca din Timișoara ne-am întâlnit foarte des. 
El a cântat nu doar în cor, ci a interpretat și o 
serie de roluri mici în diferite opere. Sunteți 
fiica sorei sale, Rozsi? Îmi amintesc foarte bine 
de toți membrii familiei Friedmann. Rozsi... 
Deseori i-am vizitat în locuința lor de pe strada 
Bem (astăzi, Văcărescu). Ernö a avut un pian 
minunat. Nu o pianină! Un pian adevărat, 
marca Hofmann din Berlin. Până și culoarea 
lemnului din care era, îmi este prezentă. Julia, 
numește-mă Laci. Simplu, fără forme de 
politețe... doar Laci. Iubesc Timișoara și mă 
simt acasă la Comunitatea evreiască de 
acolo.“  Ne-am adâncit în multe ce ne legau. 
„Nu îndrăznesc să vă urez tradiționalul 'Bis 
120!', deoarece un rabin înțelept s-a revoltat 
auzind că i se pun granițe vârstei 
sale.“  Maestrul râse cu poftă. „Să rămânem 
optimiști!“ spuse el, binedispus. 
      Am închis telefonul încă sub impresia 
dialogului. Roth Laci... Mama mea, care cânta 
și ea cu mare plăcere arii de operă și operetă, 

vorbise des despre el. S-ar fi bucurat să afle că 
maestrul, renumit în toată lumea, prietenul 
trecut prin grele încercări, care în anul 1958 a 
fost concediat de la un moment la altul de la 
opera din Timișoara –  interzicândui-se până și 
pășirea în sala de spectacol cu un bilet de 
intrare –  la 6 iunie 2019, la vârsta de 99 de ani, 
devenise cetățean de onoare al orașului 
Timișoara și în același timp membru de onoare 
al Operei Naţionale Române din Timişoara 
(ONRT). În acea zi, ziarul Ziua de Vest a scris: 
„La 99 de ani, Ladislau Roth este tot mai rar 
pe scenă, dar cu foarte mare plăcere revine la 
Timişoara. ONRT l-a onorat cu distincţia de 
membru de onoare al ONRT, el fiind şi 
membru fondator al instituţiei“, adăugând 
cuvintele actualului director al operei, Cristian 
Rudic: „Ladislau Roth este o legendă vie, o 
istorie a culturii, el se confundă cu muzica”. 
Liniștea devenise din nou stăpâna camerei 
mele. În îmbrățișarea ei, imaginile tocmai 
trezite se perindau însă mai departe, în spatele 
pleoapelor mele. Pianul... sunetul lui...     
Simțeam atingerea tastaturii lucioase 
alunecând ușor sub degetele mele de copil. 
Vizitele mele la Omami culminau des în camera 
fratelui cel mai mic al mamei mele, Gyuri. 
Acolo stătea pianul. În timp ce el desena 
proiecte necesare studiului său la Politehnica 
Timișoara, facultate cunoscută și peste hotare, 
lăsam melodiile pianului să se împletească cu 
visele mele. Pianul lui Ernö rămase în locuința 
bunicii până când sosi și ziua în care îl urmase 
la București. 
 
     Aroma ciocolatei 
Bem încă un espresso? Poți rămâne ceva mai 
mult cu mine? Aș dori să-ți povestesc astăzi 
despre această casă nr.19. Se găsea vis-a-vis de 
cinematograful Arta, într-o stradă, ce în 
amintirea multor generații păstrează încă 
aroma ciocolatei. Poarta clădirii aflate pe strada 
Bem, mai târziu denumită Văcărescu, ascundea 
chiar la intrare, sub o boltă mare și grea, două 
scări identice, simetrice, aflate la stânga și la 
dreapta intrării. La capătul lor se aflau 
locuințele spațioase și frumoase ale casei. În 
aripa stângă locuia Clara împreună cu familia 
ei. Suferea încă în urma nedreptății ce i se 
făcuse scurt înainte de terminarea războiului. 
Reîntoarsă bolnavă din lagărul rusesc, povestea 
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cu amărăciune cum la vârsta fragedă de 16 ani 
fusese prinsă pe stradă și transportată în Rusia, 
deoarece la „numărătoare“ lipsea o persoană 
într-un vagon. O evreică printre deportații 
germani în lagărul rusesc... La întoarcere 
devenise profesoară de limba rusă. Mult timp 
nu știusem cine a locuit în dreapta intrării. De 
curând, după ce am publicat eseul meu 
„Amintiri timișorene - Jiddische Mamme“, un 
text în care îmi descriu bunica ce locuia la 
nr.19, am primit un mesaj din Haifa, Israel. 
„Cunosc bine casa. Noi am locuit în aripa 
dreaptă de la intrare. Fiind copilă tânără am 
urmărit des de la fereastră, cum frumoasa ta 
mătușă, Clara Friedmann, era adusă seara pe 
motocicletă acasă, de chirurgul Dr. Pop Zeno, 
cu care mai tărziu s-a și căsătorit. Și eu mă 
numesc Clara...“ Așa a început acest puzzle să 
se întregească. Se spune că toamna, când cerul 
colorează copacii, Timișoara este încântătoare. 
Culorile ei ajunseră și până în curtea bunicii 
mele, deși eram convinsă că arșița verii a 
cucerit-o pentru întotdeauna. Singurătatea 
plantelor m-a impresionat deja în acele 
timpuri. Nu ai observat cât de puternic este 
sentimentul de izolare răspândit de un arbor 
singuratic în mijlocul câmpiei? Unica dalie, 
înaltă și mândră, își ridica obrazul fardat în 
culorile Orientului. O întâlneai deja la primii 
pași făcuți prin curte. Flanca ușa mereu 
deschisă a unei șvăboaice prietenoase, vesele, 
venite dintr-un sat bănățean, Juci Tante, care 
cu obrajii îmbujorați și zâmbetul binevoitor, mă 
primea mereu cu un cuvânt bun. Grăbindu-se, 
mișcandu-și șoldurile opulente în întâmpinarea 
mea, îmi oferea sentimentul de a fi sosit acasă, 
aici, în umbra ricinului mai înalt decât mine, 
strămutat în aceste ținuturi cândva din India 
sau Africa. Nu doar oamenii își caută refugii 
sigure... Spațiul mărginit de clădirile înalte ce-l 
înconjurau părea să-i fie un scut împotriva 
catastrofelor de tot felul. Doar soarta locatarilor 
era marcată de tragedie. Balconul lung, numit 
de noi Gang, pe care se găsesc și acum, adâncite 
în timp, urmele pașilor bunicilor mei, dăruia 
apartamentelor înșirate pe el o viață comună. 
Pe el se întâlneau pentru un salut scurt sau 
doar pentru câteva cuvinte, doamna Wieder, 
cea cu brațul tatuat la Auschwitz, Genu, tânărul 
maltratat în urma încercării nereușite de a fugi 
peste graniță, Kálmán, închis nevinovat pentru 

potlogăriile sefului său. Da, ricinul creștea într-
o curte bogată în oameni și limbi. Religiile se 
amestecaseră asemeni notelor muzicale ale 
unei sonate. Români, germani, unguri, rroma, 
sârbi și cetățeni de religie iudaică, respirau 
atmosfera unei comunități ce-și trăia cotidianul 
și sărbătorile împreună. Rolul său? 
Înspăimântat de cele auzite, devenise mult mai 
mic decât frații săi din Africa, rămânând un 
element decorativ, simbol al singurătății într-o 
curte plină de chiriași. Nu cred că pe atunci 
știam că florile sale roșii erau femei cuceritoare 
în timp ce lângă ele bărbații florali se 
îngălbeniseră de gelozie. Conflictul dintre ei ar 
putea fi cauza efectului extrem de otrăvitor al 
semințelor procreate. Un gram de ricină este de 
6.000 de ori mai toxic decît unul de cianură şi 
de 12.000 de ori mai otrăvitor decît un gram de 
venin de şarpe cu clopoţei. Imaginează-ți ce ar 
fi fost dacă Felix Yusupov ar fi avut aceste 
informații atunci când încercase fără succes să-l 
otrăvească pe Rasputin! Dar Yusupov nu 
cunoștea nici reacția Killiani, în care sub 
influența glucozei, cianura se transforma într-o 
cianhidrină netoxică. Dacă ar fi știut toate 
aceste amănunte, nu s-ar mai fi chinuit să facă 
prăjituri dulci. Un pahar de vodcă cu gust de 
migdale ar fi avut rezultate imediate. După cum 
am amintit, toate sărbătorile locuitorilor se 
celebrau în mod firesc, deschis, vizibil fiecăruia. 
Înainte de sucot, de sărbătoarea cortului, în 
fiecare an mă regăseam la masa – nu, nu a 
tăcerii a lui Brâncuși – ci la masa recoltei 
bogate în fructe și povestiri a vecinului din 
locuință de „jos“, de dedesubtul locuinței 
bunicilor mei. Știi, dragul meu, tabloul era 
mereu același. În lumina filtrată de pânza 
cortului ce permitea umbrelor viței de vie să 
vibreze în ritmul cuvintelor noastre, stăteam la 
masa lungă ocrotită de fața de masă de in. 
Separați și totodată uniți de ea, ședeau față în 
față, o fetiță cu codițe ce-și bălăbănea stând pe 
bancă picioarele în sandale roșii, și un bătrân 
înalt, osos, cu părul alb și rar, cu ochi mici - 
pitiți în cheagurile zbârcite ale trăirilor 
sufletului său – sprijinit în coate. Dacă vântul 
nu ar fi uitat să înregistreze cele spuse, am 
putea acum asculta în zumzetul albinelor de 
culoarea toamnei, istorisiri legate de 
frumusețea sărbătorii și explicația simbolului 
ramurilor de mirt, salcie și chitră, adunate 
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pentru a fi legate în buchet cu ramura de 
palmier. Poate că prezența mea se asemăna cu 
simbolul crenguței verzi de mirt, ramura 
Afroditei în lumea antică, care însă în timpul 
sărbătorii corturilor era semnul neștiinței, dar a 
dorinței de a cunoaște cele cuprinse în 
rândurile sfinte. În mod sigur însă, îi aminteam 
domnului Rosenberg de vremurile bune, 
frumoase, ale propriei sale copilării. 
Permite-mi acum, înainte să ne despărțim să-ți 
recit câteva versuri din minunata poezie The 
Old Astronomer – Bătrânul astronom scrisă de 
Sarah Williams (1837-1868): 
„Deși sufletul meu va dispare poate în beznă, 
va urca totuși într-o lumină pură; Am iubit 
mult prea mult stelele, pentru a mă teme de 
întuneric.“ 
      Am credința că lumina amintirilor ne va 
dărui curaj, atunci când am iubit ceva cu 
adevărat. Vezi? Am pățit și eu asemeni lui 
James Joyce: 
„ Nu am inventat nimic, dar în același timp, nu 
am uitat nimic.“ 

 

  „Soră lume”, noua carte a Anei 

Blandiana (Humanitas, 2020) este 
despre schimbări, despre granițe, despre 
miracole, despre bunătate, despre 
metodele supraviețuirii sub dictatură, 
despre Vest și Est. 

 

 

 

 

 

 

          
      Mă îndoiesc că veți putea înțelege cu 
adevărat ce înseamnă o dictatură, pentru că ea  
se află, ca în basme, pe celălalt tărâm”, le 
spunea Blandiana norvegienilor veniți în 
număr mare imediat după 1990, când își lansa 
la Oslo ce-a de-a doua carte. Această aserțiune 

a fost lansată după ce un cititor i-a relatat vizita 
cuplului Ceaușescu în Norvegia: celor doi li s-a 
oferit ca reședință Palatul Regal, care se află în 
centrul capitalei și în jurul căruia întorc 
tramvaiele din Oslo. „Imediat după ce s-a 
instalat, Nicolae Ceaușescu a cerut să fie oprite 
tramvaiele pentru că îl deranjează zgomotul. De 
aproape un secol, de când există tramvaie în 
Oslo, ele se învârt în jurul parcului care 
înconjoară palatul și niciun membru al familiei 
regale norvegiene nu s-a plâns și nu a cerut să 
fie oprit cel mai popular mijloc de transport, 
deranjând mii și mii de oameni, pentru ca un 
singur om să nu mai fie deranjat.” Cititorul 
norvegian i-a spus Anei Blandiana că i-a 
cumpărat cartea pentru a afla „ceva” despre 
„țara în fruntea căreia a stat un sfert de secol un 
asemenea om”. Scriitoarea îi vorbește despre 
„zeci de popoare”, care n-au putut reacționa în 
fața comunismului, dar în timp ce-i răspunde 
se simte tulburată de asocierea pe care 
norvegianul o face între ea, care a fost o 
opozantă a regimului, și dictatorul: „Revolta 
normală (subl.  făcută de A.B) a norvegienilor 
apărea ca o simplă naivitate, ceea ce mă umilea 
în proprii mei ochi, dar imediat, pe un plan 
infinit mai dramatic, nu puteam să nu adaug – 
cu invidie – că naivitatea lor era reală, pentru 
că izvora dintr-o ignorare a Răului, de care 
avuseseră neînchipuitul noroc să nu fie atinși.” 
Răul continuă să aibe multe fețe, mai greu de 
distins de occidentali, prea obișnuiți cu noile 
tipare ideologice. Ana Blandiana se lovește, 
însă, de ele imediat ce poate ieși din țară, 
înainte și după 1989. După, observă cu 
nostalgie dispariția generației lui Jean-Francois 
Revel, care a scris despre ororile comunismului 
în paralel cu filosofii marxiști, neconvinși că în 
Estul continentului comunismul gira crime 
monstruoase. Blandiana scrie că odată cu 
dispariția acelei generații, în gazetele  
ei preferate L’Express și Le Nouvel 
Observateur „nu  mai exista capacitatea de a 
fermeca prin transmiterea ideilor bucuria de a 
gândi a celui ce scria, care devenea bucuria de a 
gândi a celui ce îl citește”. Multe se 
schimbaseră, recunoaște autoarea volumului 
Soră lume și, în plus, simțea „un fel de praf care 
se depusese peste idei, reducându-le impactul”, 
totuși, „nu dispăruse ceva, ci se adăugase ceva 
ce pretindea că va face lumea mai bună, mai 
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fără greșeli, mai corectă” și pentru ca acest 
lucru să se întâmple, „ea, lumea, nu trebuia 
decât să accepte să se supună controlului 
corectitudinii politice”. E vorba de lucrurile 
duse la extrem, de cenzura care invocă această 
ideologie pentru a arunca peste bord informații 
și analize relevante.  
     Volumul Anei Blandiana confirmă între 
altele și unele biografii sau vechi reflexe 
ipocrite ale unor personaje devenite celebre. 
Povestește astfel, de pildă, despre un mic dejun 
oferit în 1990 de ministrul de Externe francez, 
Roland Dumas, unor cunoscuți opozanți: Doina 
Cornea, Mircea Dinescu, Ion Caramitru și ea. 
La întrebarea oficialului, dacă se știe cine sunt 
tinerii care au murit la Revoluție, Dinescu a 
răspuns primul că ar fi vorba despre 
„Hitlerjugend”, și că „nu trebuie să li se 
exagereze importanța, fiindcă este vorba despre 
niște uteciști care cu puține zile în urmă 
scandaseră sloganuri procomuniste”. Mai 
departe, în carte, Blandiana vorbește despre 
liderii partidelor promonarhiste care s-au opus 
vizitei Regelui Mihai în 1992 și face un portret 
atent conturat al Regelui, care „a fost victima 
țintă nu numai a cinismului istoriei și a 
cruzimii politicii, a intereselor, orgoliilor și 
lipsei de scrupule a celor din jur, ci și a propriei 
sensibilități și a unui simț moral straniu în 
spațiul public”. 
     Frontierele sunt ziduri de netrecut în 
volumul de călătorii al Anei Blandiana, între 
Macao, mica fâșie portugheză care a revenit 
Chinei și pe care autoarea a vizitat-o înainte de 
acest eveniment, aeroportul albanez, unde o 
escală inedită îi oferă imaginea oamenilor care 
privesc dincolo de geamul sălii de așteptare și 
chiar peisajul de pe Otopeni în 1990 înaintea 
zborului ei spre Viena într-un avion care 
mergea în Statele Unite. Nu înțelegea de ce atât 
de mulți oameni, cu atât de multe bagaje, erau 
acolo, dar apoi, a venit spre ea cineva și a rugat-
o să aștepte puțin, până vin și copiii lui:    
„Plecăm definitiv din țară, a rostit rar, 
privindu-mă cercetător ca și cum ar fi vrut să 
vadă dacă înțeleg ce spune. Plecăm în America 
și am vrut ca, înainte de plecare, copiii mei să 
vă vadă, să fiți ultima imagine din România pe 
care să o ducă dincolo și să nu o uite niciodată”. 
În jurul ei s-au strâns toți acei oameni pregătiți 
să plece de tot, iar copiii i-au cerut autografe. 

     Ajunsă la Viena pentru primul congres PEN 
la care luau parte și scriitori din fostele țări 
socialiste, Blandiana s-a trezit fără bagaje, care 
urmau să ajungă abia peste patru zile când 
avionul se întorcea din SUA și făcea escală din 
nou în capitala Austriei. La biroul Tarom, unde 
încerca să găsească un bilet de întors, fiindcă n-
ar fi putut să meargă la recepțiile de gală în 
blugi și oricum nu avea bani să-și cumpere 
altele, o angajată tânără care a recunoscut-o i-a 
spus că nu poate pleca tocmai în acel moment 
în care toate știrile vorbesc despre românii care 
mănâncă lebedele vieneze și în care prezența ei 
ar putea schimba câte ceva. Entuziasta angajată 
a companiei românești i-a promis scriitoarei că 
de la ora 15, cât era atunci, până la ora 19 când 
Blandiana urma să plece de la hotel spre 
recepția guvernului austriac, avea să primească 
toate toaletele de care avea nevoie pentru cele 
câteva zile cât va sta acolo.  
     La Viena există multe românce, i-a explicat 
tânăra de la Tarom, „iar printre ele cu siguranță 
unele care să aibă măsurile dumneavoastră. O 
să dau chiar acum niște telefoane unor 
cunoștințe dintre ele, explicându-le despre ce e 
vorba și rugându-le să telefoneze la rândul lor 
(…) evident că o să le cer toalete sobre, dar șic, 
elegante, dar clasice. Mi-a venit să râd nu de ea, 
ci de mine. Deși tot ce spunea stătea în 
echilibru pe muchia imposibilului, eram 
absolut convinsă că se va ține de cuvânt”, ceea 
ce s-a și întâmplat. 
      Cartea are 430 de pagini și e plină de 
întâmplări incredibile, personaje de roman și 
călătorii complicate, făcute înainte și după 
căderea comunismului. Între toate acestea, 
autoarea caută să înțeleagă lumea, să dea 
definiții, să îmbrățișeze binele acolo unde îl 
găsește și să arate răul, să-l descrie, în așa fel 
încât să poată fi recunoscut. Ana Blandiana te 
cucerește mai ales prin sinceritate, prin rostirea 
adevărului cu orice preț, prin curajul de a spune 
lucrurile până la capăt, așa cum a făcut-o și 
înainte de 1989, când, fiind nevoită să se 
retragă în literatura pentru copii, scrie despre 
motanul Arpagic, căruia i s-a urcat faima la cap 
și a început să se comporte ca Ceaușescu și 
peste tot pe unde trecea toți strigau Ar-pa-gic, 
Ar-pa-gic. 
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   Pound și Brâncuși, 1913-1928 
     O cronologie argumentată 
 
1913 
17 februarie  - Expo Armory Show la New 
York.  Brâncuși participă cu ghipsuri turnate 
pentru cinci sculpturi. " Domnișoara Pogany și 
Duchamp "Nud coborând o scară "sunt 
lucrările de artă cele mai discutate în presă. 
Iulie - Expoziția Allied Artists din Londra. 
Brâncuși contribuie cu trei piese. 
El  călătorește  la Londra și se întâlnește cu 
sculptorul Gaudier-Brzeska. Gaudier publică un 
articol despre această expoziție în Revista 
Egoistul.  Pound îl întâlnește pe Gaudier. 
1914 
12 martie -  prima expoziție personală a lui 
Brâncuși la Galeria Stieglitz, „291.” John Quinn 
achiziționează Mademoiselle Pogany și The 
Golden Bird, începând cu ele o importan-
tă  colecție. John Quinn (1870 - 1924 )  a fost un 
mecena american al lumii artei; și avocat din 
New York care a luptat pentru a anula legile de 
cenzură care restricționau literatura și arta 
modernă să intre în Statele Unite.  [Quinn a 
fost un important patron al figurilor din 
postimpresionism și modernismul literar; un 
mare colecționar de artă modernă și 
manuscrise originale; și primul care a expus 
aceste lucrări după ce a câștigat bătălii legale 
împotriva cenzurii și izolării culturale. În anii 
1920, deținea cea mai mare colecție unică de 
picturi europene moderne din lume.  Până la 
moartea sa, în 1923, Quinn avea să 
achiziționeze 33 de sculpturi și un desen, 
construind cea mai importantă colecție 
Brâncuși în afara studioului sculptorului, 
deținută de o persoană fizică sau de un muzeu]. 
Iunie - Apare primul număr al Revistei Blast la 
Londra. Conține definiția lui Ezra Pound 
pentru Vorticism, precum și Manifestul 
sculptural al lui Gaudier Brzeska, „Vortex”.   
Iulie - Brâncuși începe să facă fotografii cu 
propriile sale lucrări.  
1916 
Pound își publică Memoriile despre Brzeska. 
[ Henri Gaudier-Brzeska (1891– 1915)  
artist și sculptor francez cu un stil 
primitiv și  grosier, foarte puțin finisat ]   

 
                    Domnișoara Pogany 

 

      Duchamp „Nud coborând o scara” 
   
                     Princess X  
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1 ianuarie 1916 - Brâncuși se mută într-un 
studio pe strada  Impasse Ronsin, 8. Paris 
23 octombrie -11 noiembrie - A doua expoziție 
individuală a lui Brâncuși la Galeria Modernă  
(5th Avenue, New York). Walter și Louise 
Arensberg încep să cumpere sculpturi.   Ei vor 
realiza a doua mare colecție de lucrări ale lui 
Brâncuși: 18 sculpturi, 2 desene, 8 fotografii. 
1917 
 
19 ianuarie - Brâncuși îi scrie lui Quinn direct, 
pentru prima dată. Vor susține o coresponden-
ță care va dura până la moartea lui Quinn în 
1923. 
Iunie, iulie, august - Pound’s Three Cantos 
sunt publicate în Poetry. 
13 septembrie - într-o scrisoare către Margaret 
Anderson, editorul "The Little Review", Pound 
face comentariul:  - „Brâncuși, semen diluat  cu 
o vagă atingere de inteligență”. 
1918 
Noiembrie - Brâncuși construiește prima 
"Coloană a infinitului " complet dezvoltată, din 
patru module în lemn. 
1920 
Februarie - Scandal la Salonul Independenților 
din cauza prințesei X a lui Brâncuși. Sculptura 
a fost îndepărtată de poliție, (se presupune), 
deoarece indecența sa ar fi putut să provoace o 
revoltă. Sculptorul a fost atât de zguduit  încât a 
încetat să-și mai expună lucrările la Paris. 
Decembrie - Ezra Pound și Dorothy se mută la 
apartamentul lor din Paris, la 70 bis rue Notre 
Dame des Champs. 
 
1921 
13 ianuarie - New Age publică articolul lui 
Pound  „Axiomata”  în care motiveaza motivele 
pentru părăsirea Londrei, în principal 
„constricția mentală și pericolele„ credinței  ca 
o paralizie a minții. ” 
Ianuarie-martie - Pound vizitează Italia.  
Aprilie - La întoarcere, Pound își aduce 
bunurile din Londra și adaugă  mobilier 
propriu (masă și scaune) din lemn și carton 
făcute de el însuși. 
24 martie-18 aprilie - Brâncuși participă la 
expoziția numită   "Arta franceză contemporană 
”la Sculptors’ Gallery din New York. 
Colecționari americani precum 
Quinn, Arensberg și Davies  împrumută 

sculpturile, în total 22.  
Expoziția are un mare succes. 
23 aprilie - Pound consemnează într-o scrisoare 
către Scofield Thayer, editorul Cadranului: „ 
Întâlnit pe Brâncuși în această dimineață 
pentru prima dată. El este un obiect fin. ” 
21 mai - Pound îi scrie lui John Quinn: „Vă 
felicit pentru că ați primit bustul lui 
Brâncuși. Din ceea ce am văzut, cred că este pe 
departe cel mai bun sculptor de aici.” 
Iunie - Pound își termină traducerea lui Remy 
de Gourmont, care va fi publicată în August 
1922 sub titlul Filosofia naturală a iubirii. 
[ Remy de Gourmont (1858, 1915,)  a fost un 
scriitor și critic literar francez. A fost cel mai 
important critic al mișcării simboliste.] 
Iunie-iulie - Quinn este la Paris. Se întâlnește 
pentru prima dată cu Brâncuși și cumpără 
sculpturi. De asemenea, îl întâlnește pe Pound 
și se oferă să-i împrumute 200 de dolari. Pound 
refuză momentan, dar acceptă, mai târziu în 
același an. 
Septembrie - Număr dedicat lui  Brâncuși al 
publicatiei "Mici recenzii" organizată de Pound 
Cele 24 de pagini conțin  reproduse  fotografiile 
lui Brâncuși ale operei sale. Articolul lui Pound 
este primul eseu despre sculptor scris în 
engleză. Decembrie - Boni și Liveright [ Boni & 
Liveright  este o editura de cărți 
comerciale  înființat în 1917 în New York City 
de Albert Boni și Horace Liveright] publică 
Poeme de Pound  (1918-21), conținând Cantos 
nr. 4, 5, 6 și 7 cu texte care diferă ușor de 
versiunile finale. 
 
1922 
Pound se întâlnește cu Picasso, Hemingway și 
William Bird. 
Ianuarie - T. S. Eliot îi dă lui Pound manuscri-
sul "Țara  deșeurilor", pe care îl corectea-
ză până pe 24 ianuarie. 
22 ianuarie - În „Scrisoarea sa de la Paris”, 
publicată în Cadranul (The Dial), Pound 
comentează sculpturile și arta lui Brâncuși. 
[The Dial a fost o revistă americană publicată 
intermitent din 1840 până în 1929.  Din anii 
1880 până în 1919 a fost reînviată ca revistă de 
recenzii politice și critici literare. Din 1920 
până în 1929 a fost o platforma pentru 
literatura modernistă în limba engleză.] 
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2 februarie - Capodopera "Ulysses" de James 
Joyce este publicată.  "Cadranul" publică 
recenzia lui Pound desprelui Ulise. 
Iulie - Pound îl vizitează pe Brâncuși. 
9 august - Brâncuși face o vizită la Pound și 
discută despre planurile unui templu al 
iubirii. Sub proaspăta impresie a lui  Tempio 
Malatestiano, poetul găsește în Brâncuși 
un tovarăș de drum. Sculptorul ar fi foarte 
aproape să-și împlinească visul atunci când 
este invitat de Maharajahul Indore să vină în 
India și să-i construiască un templu 
pentru soția decedată. Pound a visat să ridice 
un templu sau un sanctuar pentru Afrodita 
până la sfârșitul vieții sale. 
[ Tempio Malatestiano (Templul italian 
Malatesta) este catedrala neterminată din 
Rimini, Italia. Numită oficial pentru Sfântul 
Francisc, își  ia numele popular de la 
Sigismondo Pandolfo Malatesta, care a 
comandat reconstrucția acesteia de către 
celebrul teoretician și arhitect renascentist 
Leon Battista Alberti în jurul anului 1450.] 
Octombrie - Marșul lui Mussolini asupra 
Romei. 
Noiembrie - în “Cadranul”  apare o reproducere 
fotografică a Păsării de Aur a lui Brâncuși la 
insistențele  lui Pound. Potrivit editorilor, 
Pound a trebuit să implore și să-i măgulească 
pentru a obține  publicarea. Sfârșitul anului 
1922 - Pound și Dorothy pleacă în Italia și 
petrec câteva luni acolo. 
 
1923 
Ianuarie - două "Cantos" ale lui Pound (12 și 
13) apar în primul număr al "Revistei 
transatlantice" finanțat de Quinn și editată de 
Ford. 
Iunie - În Revista transatlantică apar cinci 
desene în  cerneală, semnate de de Brâncuși. 
 
1924 
28 iulie - Moare John Quinn. Pentru Brâncuși 
acesta este un dezastru personal; speranța 
că lucrările lui  ar putea fi păstrate împreună 
într-un al doilea spațiu de expunere similar cu 
studioul său pare pierdută. Colecția Quinn 
(2500 de articole) este vândută diferiților 
colecționari și muzeelor.  
Octombrie - Pound și Dorothy merg în Italia și 
se stabilesc în cele din urmă acolo. 

1925 
Ianuarie - William Bird tipărește “O schiță al 
celui de al  XVI-a Cantos” la Three Mountains 
Press. 
  
        Tempio Malatestiano – Rimini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Pasărea de aur   
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Ernest Walsh publică primul număr al 
trimestrialului (This Quarter) internațional 
al artei.  Este dedicat lui Pound și conține o 
fotografie autoportret de Brâncuși, texte ale 
aforismelor sale, reproduceri a 5 desene și încă 
patruzeci de fotografii ale sculpturilor sale. 
Pound îl adusese pe Walsh la Brâncuși cu trei 
ani înainte.  
[Ernest Walsh s-a născut în Detroit, 
Michigan, dar a crescut în Cuba. După ce 
familia s-a întors la Detroit, Ernest a fugit de 
acasă, la vârsta de 14 ani.  A fost diagnosticat cu 
tuberculoză la 17 ani  .În 1922 Walsh s-a mutat 
la Paris, sperând să se alăture scenei literare. 
Fondurile sale s-au epuizat în curând, lăsându-l 
fără bani, bolnav și epuizat într-unul dintre cele 
mai bune hoteluri ale orașului. El a fost salvat 
de Ezra Pound, care i-a plătit datoria. Pound l-a 
prezentat pe Walsh poetului și artistului scoțian 
Ethel Moorhead, care a devenit patronul său. 
Walsh și Moorhead au fondat și editat This 
Quarter, o revistă literară cu sediul la Paris, 
care a publicat lucrări originale de Pound și 
James Joyce]. 
 
1926 
22 ianuarie-22 martie - Brâncuși merge pentru 
prima dată la New York pentru a participa la 
afaceri legate de trei expoziții. Primul, în 
ianuarie, este dedicat lui John Quinn și își 
propune să vândă o parte din colecția sa; a 
doua , Expoziția de artă tri națională, iar a treia, 
o expoziție personală, ambele se desfășoară la 
galeriile Wildenstein din februarie și martie. 
Cea mai mare parte a colecției Brâncuși 
deținută de Quinn este vânduta lui Duchamp și 
Roché, care le aduc înapoi în Franța și pentru a 
le revinde diverșilor colecționari. Brâncuși îl 
vizitează pe Stieglitz și este fotografiat de 
acesta. 
[Alfred Stieglitz  (1864 - 1946) a fost un faimos 
fotograf american și promotor de artă modernă 
care a contribuit de-a lungul carierei sale de 
cincizeci de ani la transformarea fotografiei 
într-o formă de artă acceptată. În plus, Stieglitz 
a fost cunoscut pentru galeriile de artă din New 
York pe care le-a condus la începutul secolului 
al XX-lea, unde a introdus mulți artiști 
europeni de avangardă în SUA. A fost căsătorit 
cu pictorita Georgia O'Keeffe.] 

Mai - Brâncuși instalează O coloană a 
infinitului în grădina lui Edward Steichen la 
Voulangis. Coloana este cioplită dintr-un copac 
din grădină și are o înălțime de 10 metri. 
[Edward Jean Steichen (1879 - 1973) a 
fost  fotograf, pictor și curator american 
luxemburghez, care este larg recunoscut  ca 
fiind una dintre cele mai prolifice și influente 
figuri din istoria fotografiei.  Creditate cu 
transformarea fotografiei într-o formă de 
artă,  fotografiile lui Steichen au apărut 
frecvent în revoluționara revistă a lui Alfred 
Stieglitz "Camera Work" în timpul publicării 
sale din 1903 până în 1917. Stieglitz l-a numit 
„cel mai mare fotograf care a trăit vreodată”.] 
29 iunie - Brâncuși participă la spectacolul lui 
Pound "Testamentul lui Villon"  la celebra sală 
Pleyel din Paris. 
26 august - o factură adresată lui Brâncuși 
specifică costul a 29 de sculpturi din colecția 
Quinn, care a fost cumpărată de Duchamp și 
Roché. Prețul (8.500 USD)   
 După expozițiile de la New York  (Noiembrie - 
decembrie 1926) și Chicago (ianuarie 1927), 
Duchamp va aduce "Colecția Brâncuși" înapoi 
în Franța. 
Octombrie - Steichen vine în Statele Unite, 
aducând cu el statuia " Bird in Space".   
Deoarece "Pasărea" nu este adusă numai 
pentru expoziția de la galeria Brummer, ci este 
și proprietatea lui Steichen, Biroul Vamal 
solicită 40% taxă din prețul declarat de 
600 USD. Sculptura lui Brâncuși a fost 
considerată de autorități  o bucată de țeavă, nu 
o operă de artă, deoarece nu avea nicio 
asemănare cu o pasăre. 
 27 noiembrie -15 decembrie   
A cincea expoziție personală Brâncuși la Galeria 
Brummer.   Brâncuși traversează Atlanticul a 
doua oară în acel an și profită de ocazie pentru 
a curăța și repara lucrările pe care le vânduse 
lui Quinn. El exprimă dorința de a ridica 
o  Coloana nesfârșită a infinitului in  Central 
Park. 
Decembrie - Brâncuși se întoarce la Paris. 
Prietenii săi, Duchamp și Steichen depun un 
protest contra  Biroului Vamal american. 
1927 
Ianuarie - Duchamp preia exponatele din 
Galeria Brummer și instalează  o expo  Brâncuși 
la Clubul Artelor  din Chicago. 
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Februarie - Apelul în cazul Păsării în spațiu a 
fost anulat. Datoria este extinsă la sculpturile 
vândute la Galeria Brummer. Duchamp trebuie 
să se întoarcă in Franţa. În această situație, 
Gertrude Vanderbilt Whitney se oferă să 
plătească taxele legale  și preia cazul . 
[Gertrude Vanderbilt Whitney ( 1875 -
  1942) a fost   sculptorita, patron de artă și 
colecționar american și fondator în 1931 al 
Muzeului Whitney pentru Arta Americană  
din New York City. Era o figură socială 
proeminentă și o gazda intelectuala, care s-a 
născut în bogata familie  Vanderbilt.] 
21 octombrie - Procesul Brâncuși vs. SUA. 
Steichen și Jacob Epstein depun mărturie în 
favoarea sculptorului. 
26 octombrie - Pound se implică el însuși, 
scriind o scrisoare în exploziva către Biroul 
Vamal. Lui Brâncuși îi trimite și o scrisoare de 
încurajare la 30 decembrie. 
 
1928 
Pound îl prezintă pe Joyce lui Brâncuși, care 
face un portret abstract pentru Joyce. pentru 
Cartea Povestiri despre Shem și Shaun  (Tales 
Told of Shem and Shaun ) în primăvara anului 
următor. 
18 ianuarie - Pound trimite o scrisoare Biroului 
Vamal (prima pagină este păstrată în arhiva 
Pound, Universitatea Yale) în care se referă la 
un precedent, relevant pentru cazul Brâncuși: 
„În măsura în care pot afirma ca nu s-a făcut 
nicio referire la decizia departamentului 
referitoare la Diamantul Nassak:  Indiferent de 
prostia brută a autoritățile portuare și 
ostilitatea rurală generală a unor funcționari 
lipsiți de orice  gust în estetică, precedentul 
juridic al departamentul vămilor, în 
chestiunea „Arta abstractă” mi se pare a fi 
stabilit, destul de clar și de sănătos în decizia 
data in cazul Diamantului Nassak.  
[Un alt proces in cazul unei pietre prețioase - 
Decizia finală a procesului a fost publicată la 4 
iunie 1930. În această decizie, instanța a stabilit 
că diamantul Nassak de 78.625 carate 
necondițio-nat nu era o antichitate artistică și 
este adecvat pentru a fi utilizat la fabricarea 
bijuteriilor.  În special, curtea a spus că 
diamantul Nassak în 1930 nu era altceva decât 
„un diamant mare, tăiat într-un mod obișnuit.” 
Ca urmare, importatorul datorează o taxă de 

numai 20%, din valoarea diamantului în 
SUA].    
6 august - Pound scrie o altă scrisoare în 
numele lui Brâncuși către Comitetul 
pentru Brevete la Camera Reprezentanților 
(Arhiva Pound, Biblioteca Beinecke, Yale). 
26 noiembrie - Cazul "Păsării în Spațiu" este 
decis în favoarea lui Brâncuși. 
 
Sursa: Internet,  Roxana Preda, note in text: AG 
  
                                    Bird in Space 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
               

                 Povestiri despre Shem și Shaun   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

  

https://edinburgh.academia.edu/RoxanaPreda?swp=tc-au-21665275
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Moarte la Paris 
Kocsis Francisko 

 

când soarele lungea cu spor umbrele asfinţitului, 

un bărbat impecabil îmbrăcat a ieşit din casă 

şi a pornit fără grabă spre una dintre terasele cu umbrele 

de pe malul celebrului fluviu, 

 

a stat singur la o masă de răchită cu sticlă maronie 

şi şerveţele de culoarea argilei însorite, 

a băut cu sorbituri mici o cafea cu caimac presărat cu mărgele  

şi cu vădită plăcere a fumat până la filtru o ţigară, 

şi-a scos apoi portmoneul şi a împins sub scrumieră 

colţul unei bancnote cu valoare mult prea mare, după care 

a prins între unghii colţul unei fotografii 

şi a tras-o afară doar pe jumătate, doar cât să se vadă 

surâsul de demult, îngerul de pe faţă, 

 

apoi s-a ridicat şi a pornit cu aceiaşi paşi somnambulici 

spre podul încă neluminat, dar profilat masiv 

peste apa moale, fără glas; de pe podul înalt, 

a aruncat portmoneul cu fotografia femeii iubite 

în apa tulbure, dar fără să-şi fi scos sacoul 

cu care era îmbrăcat – 

 

nimeni nu ştia cine-i şi de unde era, 

la Paris erau destui descreieraţi din ăştia, 

îndrăgostiţi, artişti, vagabonzi, faliţi sau hoţi – 

cine să-şi bată capul să-i afle neamul, numele, 

motivele care l-au împins de pe pod, 

şi nici pentru Sena nu contează, la fel îi îneacă pe toţi. 

              Via  L.A. 
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     CLAUDE  COHEN-MATLOFSKY  
   Institut Universitaire d’Études Juives  Paris 
  

REFLEXIONS ON QUMRAN: THE MANUSCRIPTS, 

THE SITE AND THE ORIGINS OF MYSTICISM  

IN ANTIQUITY 

        Acest eseu pune sub semnul întrebării 
antropologia și arheologia site-ului Qumran și 
aruncă o lumină asupra unor texte care sunt 
numite mistice. Trebuie să ținem cont de 
„pluralitate” atunci când vine vorba de 
Qumran, atât in textele «biblice», cât și cele 
"sectariene". Reiese din manuscrise descoperite 
în peșterile vecinătății Qumran, că au fost mai 
multe școli de gândire, si subgrupuri / tendințe. 
Prin urmare, au fost diferite grupuri de 
saduchei (Saducheii reprezentau un curent 
religios și politic important în iudaismul 
palestinian din timpul lui Iisus), diferite 
facțiuni fariseice și una dintre ele fiind numit 
«esenieni» de către autorii antici. În opinia 
mea, «teza esenienilor» nu mai este acceptabilă 
pentru Qumran. În ceea ce privește site-ul, 
nimeni nu poate nega faptul că a existat o 
"prezenţă umană". După părerea mea, trebuie 
privită pestera Qumran în contextul rețelei de 
așezări din deșertului iudeean si că putem 
concluziona că exista o populație de tip seden-
tar stabilita la Quman, dar nu permanent.   
Această populație trăia la fel ca cea stabilită la 
Ein Feshkhah, mai la sud sau cea de la Ein el 
Guhweir, dar și mai la sud. Qumran face parte 
dintr-un complex de sate cu mișcări reciproce 
de oameni, femei și copii. Cimitirele atât la 
Qumran, cât și la  Ein el Guhweir  prezintă 
morminte de femei și copii, chiar dacă sunt mai 
numeroase la Ein el Guhweir. Qumranul, 
datorită poziției sale ca o cetate, un 
caravanserai, o fabrică de olărit, o școală de 
cărturari sau beth midrash l’kohanim, ar 
explica de ce mormintele bărbaților sunt mai 
numeroase decât cele ale femeilor și copiilor. 
Acest lucru ar explica, de asemenea faptul că 
peșterile din vecinătatea Qumran erau în cel 
mai bun caz refugii temporare și nu «locuințe 
troglodite». 
       Resping „teza esenienilor” și cred că în 
descrierea lui Filon pentru Therapeutae 
(Therapeutae sau "vindecatorii", era o sectă 
religioasă care exista în Alexandria și în alte 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
părți ale lumii antice grecești) se poate găsi un 
indiciu pentru originea antică a referințelor 
unor autori, inclusiv Philo, despre comunitatea 
esenienilor. Dacă erau esenieni în Palestina, 
precum cei descriși în scrierile antice, ei veneau 
din alte părți. În orice caz, cei care s-au stabilit 
temporar la Qumran, erau probabil de origine 
alexandrină, aproape de Therapeutae și ca ei s-
au așezat lângă un alt lac sărat, Marea Moartă, 
asemănătoare lacului Mareotis, unde, potrivit 
lui Philo, locuiau Therapeutae. Manuscrisele 
fragmentare ale Documentului Damasc (un 
antic document evreiesc care servește drept 
"punte", care leagă majoritatea iudaică post-
exil „enochiană-esenică” de conducerea 
comunității minoritare, radicale din Qumranul-
eseneean, care a fost înființată în apropierea 
Mării Moarte), ale cărui copii au fost găsite  
atât în Cairo Guenizah (o colecție de 
circa  400,000  manuscrise evreiești  găsite 
în  subsolul Sinagogii  Ben Ezra  din Fustat, 
Cairo)  dar și în peșterile Qumran, precum și 
diferitele copii ale "Serekh haYahad" (Legi 
Comunitare) din Qumran, probabil scris pentru 
diferite comunități, sunt dovezi a celor de mai 
sus. Mai mult, atât Filon, cât și Josephus 
Flavius erau intelectuali, la ei descrierea 
oamenilor este într-o manieră apologetică 
pentru publicul diasporei. Amândoi erau 
dornici să includă printre oamenii lor un grup 
cu toate virtuțile și comportament ideal precum 
cele asociate esenienilor. În opinia mea, un  



 

                                                    Jurnal  Israelian  No.  26    04-02- 2021                                 Pagina 37   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
astfel de grup nici măcar nu exista printre 
evreii din epoca elenistică și romană. Esenienii 
nu sunt nici unul, nici altul menționat în 
documentele Qumran și nici în literatura 
rabinică. Mai mult, una dintre principalele 
întrebări este de ce Flavius Josephus acorda în 
mod disproporționat mult timp cu privire la 
esenieni comparativ cu cel pentru Saduchei   
și Farisei. Deci, cine se află în spatele așa-
numitelor „texte sectariene” din Qumran? 
Putem vorbi despre mistici la Qumran sau 
despre practici mistice? Până în prezent, se 
poate sugera că mișcarea Merkabah este pe 
scară largă recunoscută ca fiind prima mișcare 
a misticismului evreiesc. Ar fi firesc să putem 
gasi originile acestei mișcări Merkabah în unele 
documente găsite în Qumran? (ale căror copii 
se găsesc uneori la Masada). Unele documente 
liturgice, ne invită să credem ca da. De exem-
plu, Henoch 14 conține cea mai veche versiune 
cunoscută, în afara textelor biblice, ale viziunii 
Merkabah. După părerea mea, „sectanții” 
documentelor Qumran erau preoți farisei, din 
moment ce saducheii nu credeau în îngeri. 
Acești preoți erau disidenți ai regimului lui 
Jonathan, un rege și mare preot hasmonean.  
       Ei s-au opus fuziunii regatului cu marii 
preoții de către monarhii hasmoneeni. Unii 
dintre acești preoți ar fi putut migra ulterior la 
Qumran.  De asemenea, au dezvoltat sau rescris 
„Sacrificiului Șabatului" împreună cu alte texte 
liturgice, o literatură mistică care ar înlocui 
ulterior cultul Templului Ierusalimului. Ei sunt 
cei care au urmărit îmbunătățirea cultului 
Templului Ierusalimului cu o comuniune cu 
Dumnezeu prin mai multe elaborate practici 
liturgice și mistice.  

 Stephan Benedict   

MARCEL IANCU – unul din fondatorii 

avangardei artistice românești 

 

 

       

 

 

 

 

 

        

      În eseul acesta, bazat în bună parte pe 

albumul criticului Geo Șerban, “Întâlniri cu 

Marcel Iancu”, publicat în 2011 de Editura 

Hasefer, voi descrie contribuția pictorului și 

arhitectului de origine română la avangardă 

europeană și românească, precum și 

continuarea activității sale artistice după 

plecarea lui definitivă din România în 1941, 

chiar înaintea intrării României în război. A 

fost anul plecării din țară a mai multor 

notabilități din artele plastice ca: Hedda Sterne, 

Constantin Antonovici, Sandu Darie, și 

numeroși alți artiști. “N-aș fi plecat niciodată – 

mărturisește pictorul, dacă teroarea verde, 

(Garda de Fier), nu făcea victime chiar în 

familia mea. Însă rădăcinile îmi sunt acolo și 

mai simt cum pulsează seva acelor rădăcini”. 
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       Dada a fost o mișcare artistică unică,  CEA 

MAI RADICALĂ INSURECȚIE ARTISTICĂ A 

SECOLULUI 20, care a avut un mare impact 

asupra artei secolului 20. A fost conceput și 

realizat în Cabaretul Voltaire, în Zurich, 

Elveția, de un grup de poeți, pictori și filozofi în 

exil, care se opuneau războiul, agresivității și 

schimbării culturilor din lume. Printre 

fondatori s-au aflat Hugo Ball, Marcel Iancu, 

Emmy Hennings, Hans Arp, Richard 

Hulsenbeck, Hans Richter, Tristan Tzara și 

Sophie Tauber. Seratele Dada figurau poezii 

spontane, muzică de avangardă, dansatorii 

purtând măști în diverse show-uri elaborate. 

Dadaiștii ațâțau și enervau audiențele prin 

desconsiderarea artei și culturii de tip 

occidental, pe care ei îl considerau de tip vechi 

și apus, ca urmare a atrocităților petrecute pe 

fronturile primului război mondial. Dadaiștii 

obiectau estetica picturii, sculpturii, limbajului, 

literaturii și muzicii contemporane. Grupul 

Dada a publicat articole și a instalat expoziții. 

Semințele inplantate în Zurich s-au răspândit 

repede pe suprafața pământului, având ca 

rezultat organizații noi dadaiste la Paris, New 

York, Berlin, Hanovra și în multe alte locuri. 

Marcel Iancu a fabricat măști și costume pentru 

faimoasele serate și baluri și a creat 

basoreliefuri făcute din carton și ipsos. El avea 

un stil eclectic și unic, în care a combinat în 

chip strălucit elemente abstracte și figurative, 

de natură expresionistă. 

       În “Journal du Mouvement Dada”, Skira, 

1989 p.57, Marc Dachy îl citează pe Iancu 

povestind singur cum a trebuit să găsească 

soluția existenței sub presiunea situației, tot 

mai sumbre: citez: “Mizeriile războiului mi-au 

tăiat orice resursă și am început să-mi asigur 

viață cântând în localuri de noapte ale Zurich-

ului, vechi cântece populare franțuzești, 

englezești și românești. Fratele meu mă 

acompania la pian”. Așa, din local în local, 

ajunsese într-o zi să bată la ușa tavernei ținute 

de Hugo Ball. Citez: “Când a înțeles că eram 

pictor, că-i frecventam pe cubiști și futuriști, ca 

știam poeți și alți artiști din Zurich, mi-a 

propus imediat să particip la planul său de a 

crea un cabaret literar. Am vorbit a două zi cu 

Hans Arp și cu Tzara despre proiect, pentru  

a-i  convinge să-și dea concursul. Tzara a intuit 

pe loc folosul ce s-ar putea trage. 

     În fiecare seară noi prieteni s-au adăugat 

grupului nostru. Poeții cântau, scriitorii își 

declamau proza și nimicnicia, pereții scanteiau 

de picturi și de manifeste, se ascultau ariile 

pieselor executate de Hugo Ball la pian și se 

dansa pe melodii negre și javaneze, echipați cu 

măștile confecționate de mine, ori se recitau la 

patru voci, în patru limbi diferite, poeme 

simultane”. Curând după seara inaugurării din 

5 februarie 1916, extravaganțele zurbagiilor 

participanți fură botezate cu numele Dada, 

cuvânt fără noimă, atribuit de unii hazardului, 

de alții faptului că cei doi animatori români 

erau auziți exclamând frecvent, în conversațiile 

lor: da! da! Limba română era la ea acasă în 

ambianța “Cabaretului Voltaire”. Arp își 

amintea, la distanță de câteva decenii, că unul 

din cântecele “de lume” care producea deliciile 

asistenței fusese “La moară la Hârța-Pârța”, 

Ball își amintea și el cum Iancu atârna pe 

pereții localului fanteziste arătări sub titlul 

“arhangheli”, când nu se chemau, conform 

catalogului inclus în almanahul Cabaret 

Voltaire (număr unic), “matrapazlâcuri”. Prin 

compunerile versificate ale lui Tzara circulau, 

răspândite refrene în anumite medii de pe 

marginea orașelor  noastre, precum acest 

“zoumbai, zoumbai, zoumbai die”, prezent mai 

întâi într-un text din almanah, încorporat apoi 

și în “Prima Aventură celestă a domnului 

Antipirină”, gata din tipar la 28 iulie, 1916. 

Mișcarea Dada născută la “Cabaret Voltaire” își 

diminuează tonusul prin dezmembrarea 

grupului inițial, încă de la începutul lui 1917. 

Cel dintâi care părăsește scena este Richard 

Huelsenbeck, partner a lui Tzara și Iancu în 

intervențiile verbale “simultane”. Mai târziu 

acesta avea să se mute la New York, având să 

devină doctor psiholog. Apoi se retrage însuși 

Hugo Ball în 1918, patronul localului, preferând 

o viață monahală de călugăr. Marcel Iancu îi 

scrie lui Arp pe 26 februarie că a ținut pe 13 

februarie, la Zurich, în fața Școlii de 
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Arhitectură, o conferință pe această temă. El 

pleda pentru intensificarea apropierii 

conceptuale dintre statutul arhitecturii și 

capacitatea sculpturii, și a picturii de a 

interveni în combaterea cu mai multă eficientă 

a iluzionismului mimetic, de factură 

clasicizantă și barochizantă. Programul permite 

să se întrevadă aspirația spre un mod de 

transformare a raporturilor dintre consumator 

și producător de artă, a mentalității publicului 

fără traumatismele negativismului vehement și 

exagerat propulsat de Tzara. 

           Mai târziu, Iancu va aduce limpeziri 

suplimentare. În catalogul expoziției jubiliare – 

Dada 1916-1966 – organizate în primăvara lui 

1967 la Muzeul de Artă Modernă din Haifa, el 

disocia retrospectiv “două viteze” pe parcursul 

mișcării : una extravagant nihilistă, intonând 

prohodul creației, hazardul pur, susținut de 

aripa literaților, alta aparținând artiștilor 

plastici, exasperați deopotrivă de rutină, adepți 

înfocați ai inovației, însă mai puțin amatori de 

“scandal” și de șocul cinismelor gratuite. 

Limpezirile lui Iancu trebuie asociate cu 

apecierile lui Huelsenbeck din “Dada e avant”, 

unde acuza deschis orientarea “literaților” de 

sterilitate estetizantă, hedonistă. În general lui, 

Zurich-ul îi lăsase amintirea unui fel de 

stațiune balneară, inundată de frivolitate, cu o 

atmosferă oarecum de seră, artificial-mondenă, 

ferită de șirul impedimentelor impuse aiurea de 

război. Nemulțumiri accumulate chiar la față 

locului vor aduce la scindări și realinieri în 

interiorul avangardei. 

       Până la cristalizarea distinctă a pozițiilor, s-

a menținut un paralelism inofensiv, vag marcat 

de gesturi  independente. Cronica dadaismului 

înregistrează, de pildă, în iunie 1918, niște 

reuniuni cu iz separatist, ținute de Marcel 

Iancu, dar tot el era autorul afișului care anunța 

soiree-ul agitat din 23 iunie când Tzara a uluit 

asistență cu unele dintre cele mai dinamitare 

declarații ce aveau să grăbească separația 

apelor. În decembrie, pictorul mai semna 

coperta numărului 3 din revista “Dada”, pentru 

că luna următoare să facă pasul desprinderii, 

expunând la prestigioasă “Kunsthaus” din 

Zurich cu grupul “Das Neue Leben”. În aprilie 

1919, diferendul dintre cei doi artiști români ai 

înnoirii, devenise de notorietate publică. 

Motivul imediat al discordiei l-a constituit 

decizia lui Marcel Iancu de a se alătura 

semnatarilor textului programatic inserat de 

“Neue Zuricher Zeitung” la 4 mai, prin care se 

anunța existența unei echipe cu propriu profil 

și în opoziție față de linia “furioasă” a 

dadaismului. Grija supremă a noilor coechiperi 

ce-și zic “artiști radicali”, este de a pune capăt 

disprețului la adresa publicului și a-i capta 

interesul, convingându-i de implicarea artei în 

problemele existenței sale, contribuind la 

emanciparea societății. Legat tot mai strâns de 

Arp și coechiperii săi, Iancu expune cu ei la 

Berna în 1920 și la Essen în același an. Chiar 

înainte ca Tzara să schimbe Zurich-ul cu Paris-

ul, Marcel Iancu l-a precedat pentru a tatona 

terenul. Aici are proasta inspirație de-al vorbi 

de rău pe Tzara lui Andre Breton, lucru care va 

avea consecință decisivă la întoarcerea lui 

la  București, spre beneficiul continuării 

mișcării de avangardă românească, precum și a 

reluării relației cu prietenul lui din liceu, Ion 

Vinea, editorul revistei Contimporanul, 

devenind astfel co-editor. 
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“Ar fi fost o nebunie și o auto-distrugere de a 

trăi efectiv o viață Dada, scria mult mai târziu 

poetul Andrei Codrescu, întrucât o asemenea 

viață ar fi inclus prin definiție bancuri practice, 

bufonerii, intoxicații, sabotaj, ruperea de 

normal, jocuri periculoase de copii, trezirea 

zeilor decedați, și neluarea în serios a 

educației”. Dada reprezenta pe toate acestea, și 

dincolo de ele, o practică constanța de auto 

creație, o orgie de auto reinventare a identității. 

Acest lucru rezultă din viață unuia din 

fondatori, Tristan Tzara, după cele relatate în 

cartea dlui Marius Hentea TATA DADA, Viața 

reală și aventurile celeste ale lui Tristan Tzara, 

recent publicată de MIT Press.   

      Referitor la satul de artiști creat de Marcel 

Iancu, pe nume Ein Hod în Israel, la 20 de km 

la sud de portul Haifa, pe unul din versanții 

Muntelui Carmel, în 1953, sat abandonat de 

arabi în 1948 și planificat să fie complet 

demolat de autorități, Marcel Iancu ii 

pomenește pe iluștrii oaspeți care au vizitat 

satul, printre care: Rene Huyghe, Jean Cassou, 

Jacques Lassaigne, Jean Arp, soția lui Sophie 

Tauber și alții. 

     În povestirea lui, cu referiri la creația naivă, 

la profunzimi ale subconștientului valorificate 

prin inspirația degajată de prejudecățile 

supunerii la datele exterioare, împotriva artei 

figurative, răzbat note din tinerețea lui. Marcel 

Iancu întreține neobosit nervul răzvrătirii 

artistice, fiind unul din primii promotori ai 

abstracționismului în România. În revista de 

avangardă Contimporanul din 24 iunie 1922, el 

dădea lămuriri edificatoare în susținerea 

radicalismului geometric. Citez: “E lăuntric și 

personal. Pornește de la linie și culoare, 

întocmai cum muzica pornește de la sunet. Și 

precum muzică grupează sunete creatoare de 

armonii, pictura abstracționistă dispune liniile 

și culorile în vederea unui rezultat armonios. 

Astfel eliberată, pictura devine o construcție 

abstractă, ca o simfonie neprogramatică”. 

      Mai explicit se formulează sensul noului 

program în niște note cu punctul de pornire în 

construcțiile geometrice instaurate de cubism, 

cu care Dada și în special Marcel Iancu 

păstrează afinități structurale. Citez din 

Contimporanul din decembrie 1926: “Linia, 

volumul, culoarea sunt elemente plastice și nu 

se găsesc decât sub înfățișare dezorganizată, 

inconștientă în natură. A culege și organiza 

elementele plastice constituie problema artelor 

plastice. Pornind de la viziune, arta creează 

realități plastice neatârnate de iluzionare 

(viziunea naturală). O copie a naturii nu 

implică frumosul plastic, natura nefiind o 

realitate plastică. Realitatea plastică reprezintă 

o construcție a intelectului, nu numai a simțirii 

omenești”. Despre virtualitatea culorilor, citez 

din aceeași revistă, numărul din februarie 1927: 

“După haosul impresionist, cubismul pentru 

prima dată compune culoarea. Pictorul care 

până ieri nu știa ce face, începe să-și organizeze 

mijloacele. Și în lumea culorilor e o diferența 

fundamentală  între fizică lor (natură) și 

puterea lor artistică (expresivitatea). O absolută 

demarcație în lumea culorilor nu există încă. 

Adesea un roșu e mai degrabă un albastru, sau 

un verde e mai degrabă un galben. Despre 

puterea de expresie a culorilor nu trebuie vorbit 

decât grupate în acorduri”. Construcția 

organizatoare a elementelor plastice, 

compunerea culorii sunt sintagme cheie.      

Frecvența lor îndreptățește constatarea 

Manifestului din 1972 că, demolând trecutul, 

Dada nu a dinamitat Arta, nici nu a fost o 

“glumă”, în ciuda farselor-șoc, la care a recurs 

uneori din exasperare în față opacității de 

duzină. Cum scria Marcel Iancu în 1925: “De 

fapt se confundă încă, în spiritul de rând, 

noțiunea de frumos cu: podoabă, lux, strălucire, 

bogăție – mijloace vechi de șantaj artistic al 

epocilor care înflăcărau prin fast, imaginația 

maselor”. Ținta  polemicii lui acerbe o 

constituiau eclectismul stilurilor, decorativis-

mul de fațadă, sentimentalismul anecdotic și 

abilitatea, virtuozitatea, care ucid moralitatea 

meșteșugului esențial. În înțelegerea sa, locul 

artistului trufaș, de sorginte romantic, 

însingurat și împins în mrejele boemei de 

mercantilismul neguțătorilor de artă, îl ia 

creatorul înnobilat de crezul profund uman al 
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comunicării, riguros până la asceză, avându-l ca 

prototip pe Brâncuși, despre care glossa, citez: 

“…iubește viațași natura cu o înțelepciune 

virilă. Dragostea lui nu e extatică, pasivă, 

romantică. Dimpotrivă! Atelierul lui este o 

urmare a laboratorului natural…Când crede să 

urmeze numai, să asculte numai legile cosmice, 

el le forțează și compune deseori altele mai 

subtile, mai organice, mai drepte….Totuși 

izbânda lui nu e întemeiată pe vreo dexteritate. 

Munca lui este a sihastrului credincios care și-a 

închinat gândirea elementelor, fiindcă știe că 

cea mai deplină satisfacție o găsești când  

te mistuie puterea creației”. (citat din 

Contimporanul din ianuarie 1925). 

     Cum se constată repede, pledoariile 

artistului depășesc nemulțumirea vindicativă, 

fronda gratuită, furia demolării în gol și, oricât 

ar părea de paradoxal, originalitățile cam 

excentrice sub anumite aspecte ale 

manifestărilor dadaiste nici n-au eșuat pentru 

el într-un scepticism acerb, negativist, nici  

n-au alimentat orgoliile individualismului 

înverșunat. Marcel Iancu îndrepta, de pe 

malurile Dâmboviței, antene febrile spre marile 

circuite intelectuale, într-un efort elevat de a 

evita rămânerile în urmă, izolaționismul și 

plafonarea, fatale în orice domeniu, dar mai 

ales în cel al creației. La curent cu centrele care 

determinau dezvoltarea artelor, el își 

modelează o suplă strategie a răzvrătirii, 

conectată eficient în progresele din lume.  

      În ideile pe care le susținea se întâlnea, într-

un acord perfect sincron, cu principii ce au 

impulsionat decisiv  gândirea și practica 

artistică a deceniilor interbelice. Felul de a 

reprima imitația figurativă, de a se depărta de 

natură, îl apropia de teoriile lui Mondrian, 

după cum în fervoarea suprimării frontierelor 

artificiale dintre artă și meșteșug, în vederea 

unei colaborări menite să apropie creația de 

viață și societate, se va asemăna cu platforma 

lui Gropius, școala arhitecturală Bauhaus și cu 

stilul arhitectural al lui Le Corbusier. 

      Satisfacția supremă a lui Marcel Iancu este 

de a nu fi fost dezis de faptele istorice și de a nu 

fi fost adus el însuși în situația de a se 

contrazice în impulsurile sale fundamentale. A 

cunoscut – firește – inegalități, dar nu oscilații 

majore de direcție. Impactul cu Orientul i-a 

modificat, întru început, paleta coloristică. 

Pictorul transferă realitatea pe pânză fără 

combustia transfigurării. El bate și la poarta, 

altă dată izgonită a figurativului, însă nu din 

oportunitate imitativă, ci mai curând din 

experimentări de compoziție spațială. În 1931, 

Marcel Iancu nota în Contimporanul, citez: 

“Arta nu rămâne un fenomen individual, oricât 

de personal e artistul. Eforturile n-au valoare 

dacă nu sunt subordinate și însumate”. Este 

ceea ce l-a determinat să cultive, permanent, 

emulația de echipă, ardoarea colectivă. 

      Ceea ce omogeniza o activitate atât de 

diversă pare să fie raportarea, deseori 

mărturisită de M.I., la conștiința unei 

solidarități de generație. De câte ori era 

chestionat în legătură cu etapele parcurse, 

îndată după ucenicia pe lângă maestrul Iser, îi 

plăcea să amintească de juvenila experiență 

concomitentă, soldată cu editarea revistei 

“Simbolul”, împreună cu Ion Vinea și Tristan 

Tzara, susținând că aceasta deschidea drumuri 

noi erei revoluționare în arta românească. 

(interviu din revista Facla din 17 martie, 1934). 

Era și prima generație plină de ambiții, dintre 

care cea de a se descătușa din veșnica sclavie a 

imitațiilor pariziene de bon tone…Generația lui 

Marcel Iancu s-a orientat către revoltă, pe un 

drum de revelație, de gândire și durere. Este 

greu de  identificat procentul de eventual 

“iserism”, însă filiația lui “doctrinară” cu 

maestrul său, rămâne indiscutabilă. Prin 

pictorul și profesorul lui, Iosif Iser mai întâi, 

Marcel Iancu s-a apropiat de “credințe noi în 

artă”și tot prin el a deprins inaderența la 

dogma școlilor și stigmatul prejudecăților 

academice. 

              Editare: AG 

            Va URMA în numarul  viitor 
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O PARTE  DIN  TRISTELE 

AMINTIRI  și  PERCEPȚII CARE MI-AU 

MARCAT COPILĂRIA. 

de Melania Rusu Caragioiu 

    Eu am trăit acele vremuri, locuind în gara 

C.F.R. în locuința destinată șefului de gară sau 

impiegatului. de mișcare. 

  Știrile groaznice ajungeau și la urechea unui 

copil,  eu, iar grija mamei pentru tatăl meu 

expus la a asculta bune și rele, în timp ce era 

răspunzător de bunul mers al circulației 

feroviare de toate felurile, îmi mărea și mai 

mult frica 

  Pot spune că am rămas marcată pe viață, nu 

de frică , ci de grija unei mari responsabilități în 

tot ce fac. 

  Înainte de 1940 era liniște, cântec și voie 

bună,  dar din acel moment s-a așternut o 

apocalipsă. Au scos atunci capul diferite 

curente, dar și diferite vendete justificate sau 

nu. Din acel moment cred că au ieșit la 

suprafață huliganii care s-au infiltrat cu pieptul 

înainte în toate organizațiile stricându-le rostul. 

(Vața de Jos, Brad, 1939-1941) 

    Un om normal, credincios, bun cetățean nu 

se deda la acte necugetate decât dacă este 

dement. Ca Hitler, sau alții. Hitler nu era un 

intelectual, era bolnav de putere, de ,,capturi” 

de obiecte de valoare și un măcelar care (după 

spuse) conform obiceiului vremii a băut sânge 

din gâtul animalelor sacrificate.  El a prins de la 

cei cultivați din jurul lui câte ceva și își storcea 

creierul să facă ceva ca să-i epateze! A creat 

nazismul care cuprinde rasism, șovinism, 

teroare, teoria arianismului, oameni care 

trebuie sacrificați, alții care să domine. și toate 

relele posibile împreună cu o mașină expertă de 

război și o industrie chimică ce urmărea sub 

acea mușama  inventarea bombei atomice. Și a 

reușit, mai puțin ,,bomba”! (1937-1942, 

continuând până la sfârșitul războiului) 

     Ceea ce s-a întâmplat la noi cu bieții evrei 

sau cu legionarii nu a fost o pedeapsă pentru 

ceva, ci ceva revanșard, dar nu se știa clar 

împotriva cui și  ce, ci cum îi cădea ceva la 

mână! O furie, o ură endemică, stârnită de altul 

și crescută, amplificată de altul, ceva dispreț 

pentru alte neamuri, un șovinism. Odată pornit 

tăvălugul dintr-o simplă vorbă ajunsă în gura 

huliganilor sau în forța celor care dintr-un 

motiv sau altul susținea pe huligani, lucrurile 

au luat amploare guvernamentală și în 

zăpăceala creeată s-a pierdut controlul. 

        Hitler era fericit, partidele noastre se 

înțepau,  poporul era îndurerat, pierdut, 

ieșit  din fire din cauza de razboi,   înarmări, 

confiscări de bunuri,  produse, animale...  

și  opiniile circulau de tot felul. 

     Ceeace s-a întâmplat cu evreii din România a 

fost un mic episod față de ceea ce s-a întămplat 

în Polonia și În Occident. Am văzut, târziu, în 

visite organizate,  lagărele Auschwitz,  și încă 

vreo trei  prin  1977-1986, dar cel care m-a 

marcat din copilărie a fost cel pe care îl 

urmăream cu copiii acarului, din podul lor, spre 

lagărul amplasat în câmp la Ghioroc - Arad. 

   Atunci am trăit cea mai groaznică 

vacanță,  aveam doisprezece ani, era anul1942. 

Tatăl meu a salvat un evreu din acel lagăr. 

Riscul era împușcarea întregii familii. Domnul 

ne-a salvat și ulterior acel om devenit un 

funcționar important l-a ajutat pe tatăl meu 

când a fost acuzat pe nedrept, pentru o greșeală 

care nu o făcuse el. 

     Poporul nostru nu a fost nici nazist , nici 

criminal,  doar huliganii au  putut face rău sau 

cei aserviți lui Hitler. Acest adevăr a fost 

dovedit când în ultimul timp, Germania și-a 

însușit  crima pogromului evreilor. 

     Legionarii erau naționaliști, dar după ce 

studentul l-a ucis pe Nicolae Iorga, la puțin 

timp a fost închis Zelea Codreanu și (după 

spuse) a fost torturat introducându-i-se o 

sârmă în genunche și la orele de lortură 

fiind  trasă  ucigas acea sărmă fără a fi scoasă 

definitiv. 
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     Atunci spiritele s-au inflamat și mai mult și 

au făcut puciul legionarilor, o greșeală care a 

fost pedepsită până în 1989, și până azi ca  un 

blam antidemocrat și barbar. 

      Eu am avut în toate clasele de liceu colege 

evreice, stând chiar cu ele în bancă, fetițe și 

familii salvate prin schimbare de nume, Ne-am 

înțeles foarte bine, erau copii de caracter, bine 

crescuți, luau ore particulare, nu răbdau de 

foame ca noi și eu deseori eram invitată să gust 

din punga lor. 

   Am rămas prietene și azi. Ele au 

devenit  pictor, stomatolog, pianist, scriitor etc. 

     Îmi amintesc și de ce le iubeam. Asta 

era   înainte de a fi la liceu, locuind la Stația 

CFR Milova. La stația CFR de la țară, plângeam 

în fiecare zi când treceau marfarele cu soldați 

români, sau cu  evrei care  se arătau la 

ferestrele fără geam, zăbrelite și plângeau cu 

copiii lor cerând apă, și alimente. 

     Nici noi  nu aveam aproape nimic , dar le-am 

fi dat cu plăcere și milă, dar soldații și câinii 

coborau și păzeau trenul care oprise, așa încât 

nu puteam că ne apropiem , iar dacă aruncau 

bilete, soldații culegeau biletele.  Erau vremuri 

înfiorătoare.  Mult rău au făcut și fac 

huliganii  din țara noastră, mai târziu 

înrolându-se organizat și împotriva poporului 

devenind securiști, informatori, profitori, 

luându-ți și din mână ce aveai și trebuia să taci 

ca să nu te lovească mortal... 

 

Aripile luminii zilei 
W. S. Merwin  
Traducere  dr. Mariana Floarea 
 
Strălucirea pare că ne arată totul 
dezvăluie splendorile, numește totul 
dar arată asta fiecăruia dintre noi singur 
doar o singură dată și doar să privești 
nu să atingi sau să păstrezi în umbră 
ceea ce vedem nu este niciodată  
ceea ce atingem 
ceea ce luăm se dovedește a fi altceva 

ceea ce vedem  deodată pleacă neatins 
în timp ce alte umbre se adună în jurul nostru 
umbrele lumii se amestecă cu ale noastre 
noi le uitasem, dar ele ne cunosc 
își amintesc de noi așa cum eram întotdeauna 
erau acasă aici înainte ca primul să sosească 
totul ne va părăsi, cu excepția umbrelor 
dar umbrele poartă întreaga poveste 
la primii zori își deschid aripile lor lungi 
 

 

 

 

       Carți  recomandate: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     O carte amuzanta scrisa de 
marele umorist Lenny Ravich, se 
poate procura direct de la autor 
mail:  lenny.ravich@gmail.com 
 
 

 

mailto:lenny.ravich@gmail.com
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   Fragment : 

   Zidul plângerii  

Între a fi sau a nu fi  
de ce mereu  
ne-oprim la-ntrebare  
și nu-ncercăm ca să-i  
sărim și peste?  
Doar Dumnezeu își spune  
că este 
Cel ce este,  
dar noi suntem ce nu suntem,  
că devenind ce nu suntem –  
când am ajuns acolo, 
e loc destul,  
mereu pentru dincolo,  
când neființa prinde gustul de a fi .  

A fi sau a nu fi ?  
Cuvântul e șubred la coajă.  
Același val nisipul ni-l frământă,  
doar scrisu-i diferit pe plajă.  

Si totuși... și totuși... și totuși...  
De unde se-aude strigarea:  
„Thalassa, thalassa!  
 
Unde ni-i steaua, unde ni-i casa?” 
Ispitiți de a fi, pofticioși de-a nu fi –  
nu-i să te iei la trântă  
 
ca Iacob cu îngerii,  
sau în negoț cu valul,  
ci să ajungi la cel ce ești,  
mai real ca realul –  
Zidul Plângerii!  
Și dincolo? Pe-acolo erau îngerii,  
dar azi e Marea Moartă. 

                                 * * *  

„Domnilor, ne spune ghidul, așteptați!  
Acolo este Grădina,  
dar Cineva încă se roagă!”  
Un singur Om a mai rămas în noapte.  

Ce-o fi spunând? Și de ce  
în șoapte,  
de după Zidul Plângerii?  
Oare nu cumva și Lui  
îi tremură lumina?  

Desene:  Karmen Zaharia 
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