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Editorial 

Alexandru Cristian

Istoria Statelor Unite ale Americii – 
mit sau adevăr

     O fascinantă istorie a unui stat aflat în emisfera nord a suscitat 
multe minți în a descifra misterul ascensiunii sale. Din colonie  a  
Regatului Unit al  Marii Britanii si Irlandei de Nord în cea mai 
mare putere a istoriei. Oare este vorba de un mit sau un adevăr ?
Mitul este o întâmplare extraordinară care nu are o explicație 
logică. Iar Adevărul este prezentarea exactă a unor fapte și eve-
nimente. Istoria Statelor Unite ale Americii s-a născut dintr-un 
mit și  a devenit un adevăr imuabil.

În urmă cu 4 secole câțiva oameni au călătorit spre un tărâm 
puțin cunoscut, ciudat dar plin de mister. Ajungând acolo au 
realizat că acolo pot înfăptui ce lume doresc ei pentru că lumea 
din care veneau era saturată de aceleași idei și modele. Așa a 
apărut un colectiv de oameni care s-au grupat în jurul unor cur-
suri de apă, pe urmă dorind să ajungă la  Marea cea Mare. Ulte-
rior generație după generație au realizat că libertatea este cel 
mai de preț lucru și că a depinde de Lumea Veche nu era în avan-
tajul lor.

Cu dorința de libertate și cu visul unei noi epoci au apărut 
Statele Unite ale Americii de Nord așa cum a fost cunoscut, în 
primele însemnări,   acel loc în Țările Române. În 2 secole de la 
Mitul unei lumi la Adevărul unei noi puteri apoi la realitatea 
unei superputeri s-au întâmplat mii de evenimente.

Fără îndoială cel mai tragic eveniment a fost războiul fratricid 
Nord-Sud cu urmări în plan ideatic până în zilele noastre. Acest 
război a pus capăt unei Vechi Lumi și a așternut praful uitării 
peste acel mod de a trăi. După acest moment mitul unei noi lumi  
a reapărut iar poporul american condus de un excepționalism 
unic s-a concentrat pe dezvoltarea internă și pe afirmarea exem-
plului său. 

Spiritul american descris de atâția gânditori a fost explicat prin 
faptul că un anume tip de gândire s-a impus peste conștiința 
colectivă a unui popor și a izbutit ca un model de succes să fie 
impus acelui popor. Spiritul american de libertate, dezvoltare, 
căutare și cunoaștere a reprezentat cheia succesului acestui 
tânăr și mare popor care a construit cea mai mare putere din 
istorie.

Creuzetul specific american este un model de succes de integrare 
a mai multor popoare care au împărtășit valori universale și 
imuabile, valori democratice, gândirea liberă, toleranța, dreptu-
rile universale ale omului și demnitatea umană.
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 Recenzie 

 Mitul creării Americii a fost transformat în 
adevărul dezvoltării unei mari puteri. Nu con-
tează de cine a fost condusă Statele Unite ale Am-
ericii pentru că americanii  au luptat pentru con-
servarea miturilor clasice, ale valorilor transmise 
de Părinții Fondatori și pentru modelul oferit de 
marile personalități ale istoriei americane.

    Indiferent de rezultatul alegerilor istoria A-
mericii care din Mit a devenit Adevăr va conti-
nua să strălucească pe cerul istoriei iar viitorul 
este cuprins în spiritul american de luptă și 
reușită.

Detaliu din  gravura ce reprezintă Bătălia de     
Gettysburg din 1 iulie până la 3 iulie 1863,  
desenul  lui Thure de Thulsturp

 Ariadna ca să-i ofere firul salvator pentru elibe-
rarea din paradigma lui Tezeu. Al Doilea Război 
Mondial începuse, iar Franța fusese zdrobită de 
armatele lui Hitler. Albert Camus, șomer și 
sărac, se întâlnește cu prietenul său, Emmanuel 
Robles, care îi povestește coșmarul bolnavilor de 
tifos exantematic din Oran și Alger. Oamenii 
sunt închiși în uriașe lagăre de concentrare me-
dicale și lăsați să moară singuri. Soția lui 
Emmanuel Robles moare și ea izolată în chinuri 
într-un astfel de lagăr. Mărturiile sunt terifiante. 
Cei bolnavi și izolați știu că vor muri singuri și 
uitați. Înstrăinarea și distanțarea socială îi duce 
la alienare mentală și morală. Unii se sinucid, 
alții încearcă să fugă, dar sunt împușcați de 
soldații senegalezi. Civilitatea dispare. Carantina 
atroce devine modelul existenței. Destinul oame-
nilor este să moară și moartea vine pentru niște 
oameni însingurați și disperați. Dictatura sani-
tară introdusă în Oran și Alger creează o distopie 
ce duce la înstrăinare și suferință. Albert Camus are 
revelația scrierii unui roman “Ciuma”, care nu este 
despre fascism cum s-a crezut, ci despre dictatură, 
ideologie, tezism și lipsa umanității, despre 
democrație nici nu mai poate fi vorba. În 1941 
bolnav de tuberculoză și slăbit Albert Camus se 
retrage într-o localitate din Munții Alpi şi 

“Ciuma” lui Albert Camus a demascat 
“alianța” dintre virus, ideologie și fricã în 

propagarea totalitarismului *

      Albert Camus a fost un profet când a scris 
romanul “Ciuma”. Scriitorul francez, născut și 
format intelectual în Algeria colonială, a prefigu-
rat în romanul devenit celebru și pentru care a 
luat premiul Nobel pentru literatură, ceea ce se 
întâmplă astăzi, de fapt dintotdeauna, când 
dogma, canonul și ideologia conduc societatea, 
desființând umanitatea. Albert Camus, bolnav de 
tuberculoză, după două eșecuri în căsnicie, și dat 
afară din partidul comunist francez că nu era 
dogmatic, adică pe linia stalinistă, are revelația 
lumii în care tăria, ca un clișeu negativ al unei 
realități tot mai crunte. Ideea romanului “Ciuma” 
îi vine când locuia la Oran, un oraș “cu spatele la 
marea” Mediterană, construit ca un labirint în 
care nu găsea ieșirea, deoarece soția sa nu era 
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scrie în singurătate, părăsit de prieteni şi soţie
soție, romanul “Ciuma”. Romancierul developea-
ză sistemul dictatorial, care vrea să controleze 
prin ideologie și canoane întreaga umanitate. 
Dictatura nu este doar comunistă, fascistă, ci și 
sanitară. Totalitarismul este tirania celor puțini 
și bogați asupra celor mulți și săraci. Se folosesc 
toate metodele pentru a controla masele și 
pentru a le exploata economic și moral. În roman 
nu este vorba despre boala fizică, ci despre cea 
sufletească. Nu este despre rezistența franceză 
împotriva nazismului, ci despre libertate și uma-
nitate, indiferent de forma telelologică a unui 
regim totalitar. Este universal.
     Lui Camus nu i-a plăcut faptul că romanul a 
fost considerat existențialist, pentru că îl cadra 
unui sistem actual, când subiectul se referă la 
totalitarism în general, cu toate nuanțele și pre-
textele sale ideologice sau medicale. Influențat de 
Kafka, romanul depășește absurdul ușor nihilist 
din “Procesul”, pentru că oferă un sens unei lumi 
ce pare fără nicio direcție. Personajele lui Camus 
sunt tragice și recunosc că “ciuma” este respon-
sabilitatea și  vina colectivă a tuturor, în frunte cu 
dr. Bernard Rieux, că eliberarea vine din impli-
care și umanizarea sistemului de carantinare 
feroce care dezumanizează și slăbește rezistența 
în fața virusului ucigaș. Cei care nu se tem de 
moarte se eliberează de fapt de virus și ideologie. 
Libertatea e o chestiune de asumare personală a 
acțiunii. “Ținta lui Camus nu a fost fascismul”, 
scria istoricul britanic Tony Judt în toamna 
anului 2001, aflat la New York, când au fost do-
borâte turnurile gemene. 
   Scopul autorului francez era demantelarea 
“dogmatismului, conformismului, lașității în 
toate formele sale”. Unul dintre personajele prin-
cipale ale romanului, Tarrou, de 35 de ani, ceva 
mai mult decât vârsta pe care o avea scriitorul 
când a scris Ciuma, nu era neapărat fascist, dar 
spunea că „mai demult, când se conforma doc-
trinelor care autorizau suferința altora în scopuri 
înalte, și el era purtător al ciumei, chiar dacă i se 
împotrivea”. Unul din marile merite puse în 
contul lui Camus este că Ciuma “nu ne dă lecții”, 
iar Camus, cu toate că a fost un moralist, nu era 
un moralizator și și-a depășit epoca. De altfel, 
“Ciuma” se termină cu o premoniție permanent 
valabilă: „(…)bacilul ciumei nu moare și nici nu 
dispare vreodată, poate să stea timp de zeci de 

ani adormit în mobile și în rufărie, așteaptă cu 
răbbdare în camere, în pivnițe, în lăzi, în batiste și 
în hârțoage și poate să vină o zi când spre nenoro-
cirea și învățătura oamenilor, ciuma își va trezi 
șobolanii și-i va trimite să moară într-o cetate 
fericită”.“Ciuma” lui Camus este o reflecție asupra 
vieții, relativității timpului, dar mai ales asupra 
morții. Doctorul Rieux, un erou modest în lupta 
cu epidemia, întrebat fiind, de ce este atât de 
devotat bolnavilor afectați de epidemie, devreme 
ce nu crede în Dumnezeu, spune că, “dacă ar crede 
în Dumnezeu atotputernic, ar înceta să mai vin-
dece oamenii, lăsându-i lui această grijă. (…) 
Fiindcă ordinea lumii este guvernată de moarte, 
poate că e mai bine pentru Dumnezeu să nu 
credem și să luptăm din toate puterile împotriva 
morții, fără a ridica ochii spre acest cer în care El 
tace.
- Da, aprobă Tarrou, pot înțelege, dar victoriile 
dvs. vor fi totdeauna provizorii, nimic mai mult.
- Totdeauna, știu. Dar ăsta nu e un motiv să înce-
tezi să lupți.
- Nu, nu este un motiv. Dar atunci îmi închipui ce 
trebuie să fie pentru dvs. această ciumă.
- Da, spuse Rieux. O interminabilă înfrângere 
(…)
- Cine te-a învățat toate astea, doctore?
-  Mizeria.”
   Romanul “Ciuma” prefigurează orice tip de tota-
litarism dacă omul își pierde umanitatea. Dictatu-
ra sanitară aplicată fără discernământ împotriva 
libertății și umanității este o transfigurare a nazis-
mului și stalinismului în orice epocă care va veni. 
Este lecția libertății și umanității oferită de Albert 
Camus, un testament împotriva oricăror restricții 
care dezumanizează societatea, inclusiv cele sani-
tare. Cei care instigă la spaimă, frică și carantinare 
excesivă, de fapt devin aliații virusului în pande-
mie și promotorii morții. Albert Camus, când a 
scris acest roman în Europa ocupată de nazism și 
bolșevism a înțeles foarte bine și esența pericolu-
lui care pândește umanitatea și libertatea: puterea 
ideologiei propagată prin frică. Pandemia nu 
trebuie să fie un pretext pentru totalitarism și 
dezumanizare. E cheia de înțelegere a marelui 
romancier algerian, care a înțeles înainte de noi 
ceea ce ni se întâmplă astăzi. Ideologizarea unei 
pandemii nu este o invenție a erei Covid 19. Con-
strângerile care anihilează libertatea dezuman-
izează. Excesul duce la distopie.
Ionuț Țene      
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Noua tehnologie CGI dezvăluie cum 
arătau de  fapt  figurile istorice ( chiar  și  
cele  din antichitate)
 
    Aveți o figură istorică preferată, cum ar  
Regele Tutankhamon, și doriți să știți cum 
arătau cu adevărat? Este ușor să ne întoarcem 
în timp și să privim portretele unor personaje  
din vechime. Cum?  S-a născut acum o nouă 
tehnologie digitală de reconstrucție  care ne 
poate oferi o imagine exactă a fețelor lor reale. 
Ceea ce este mai interesant este că cei vechi 
arată ca oameni adevărați! Acest lucru 
înseamnă că unele dintre personajele istorice 
preferate ar putea arăta puțin diferit de ceea ce 
ne imaginăm - sau ce ne arată statuile, dar teh-
nologia ne corectează viziunea. Iisus Hristos 
este cunoscut în mod tradițional ca fiind cau-
cazian cu părul lung, dar CGI * decide altfel. 
Isus a trăit în jurul anului 4 î.e.n. până în 30  
sau 33 e.n. După credința creștină este fiul lui 
Dumnezeu, numit Iisus din Nazaret.  Dar ceea 
ce oamenii nu știau înainte de tehnologia CGI 
este modul în care arăta cu adevărat Isus. În 
mod obișnuit, este descris  ca un bărbat alb, cu 
părul brun lung, despletit. CGI a reușit să arate 
că Isus arată diferit de credința comună. Isus 
arăta într-adevăr ca un evreu tipic din Orientul 
Mijlociu. Isus a venit în această lume dintr-o 
femeie din Israel. Din această cauză, mulți 
oameni au început să argumenteze că descrie-
rile lui Isus caucaziene erau greșite. Dar, fără o 
explicație în Biblie, oamenii au continuat să 
folosească portretele obișnuite. Dr. Neave a 
folosit tehnologia CGI care este de obicei folo-
sită de antropologia criminalistică  pentru a 
recrea fața lui Isus. El a urmat, de asemenea, 
descrierile multor oameni din  timpul lui Isus, 
discutate în Biblie. Echipa sa a radiografiat, de 
asemenea, trei cranii semitice din perioada 
respectivă, pentru a determina caracteristicile 
faciale ale lui Jesus.   Craniile pe care echipa 
le-a folosit pentru reconstituirea trăsăturilor 
lui Isus au ajutat să dezvolte ochii, nasul și 
gura. Imaginea pe care tehnologia CGI o pro-
duce despre Isusare o barbă mult mai scurtă 
decât barba tipică. Adevărul despre barbă este 
că nu a apărut în imaginile lui Isus decât în 
jurul anului 400 e.n.  

Dr. Neave

   Oamenii au început să-l picteze pe Isus cu 
barbă lungă pentru a-i oferi un aspect mai bun 
de învățător sau profet. Părul mai scurt provine 
din Biblie așa cum Pavel a scris: Dacă un bărbat 
are părul lung, este o rușine pentru el”. 
Înălțimea lui Isus era de aproximativ 1.66 metri 
înălțime și cântărea aproximativ 110 de kilo-
grame.

* CGI - Imagine generată de computer (în engleză 
Computer generated imagery) constă în aplicarea 
graficii computerizate pentru a produce imagini 
vizuale în artă, presă, jocuri video, filme, pro-
grame de televiziune, reclame, videoclipuri și 
simulatoare. Scenele vizuale pot fi dinamice sau 
statice, bi-dimensionale  dar „CGI” este cel mai 
frecvent folosit pentru a desemna grafică 3D, 
folosită pentru a crea scene sau efecte speciale în 
filme și televiziune.  https://sciencesensei.com/
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POEZII

Öykü Tekten *

a două zi, după ce dudul a căzut pe burtă, 
armata a bombardat un camion
plin de umbrele negre trimise din Rusia
 împotriva tiraniei ploii. 
ei au spus: umbrelele negre nu mai sunt 
permise în munți. pălării
sunt admise. și armele sunt. zeii sunt. 
copacii agresează cerul. atunci
au numit limba noastră munte, apoi l-au 
declarat mort.
suntem în vis, ai spus. 
ascunde durerea înainte de a vorbi
împotriva zeilor cu gurile pline de ploaie.
o limbă tăiată în jumătate devine mai ascuțita, 
ai spus.  scrie data lângă  rană.  
 
    * Poetă kurdă  -  Traducere AG

 
      

“Ithaca,” Louise Glück

Iubitul nu are nevoie 
să trăiască. Iubitul
trăiește în minte. Războiul de țesut
e pentru pețitori, strunit ca o harpă 
cu urzeală albă de giulgiu.

El era doi.
Era trupul și vocea, magnetismul lipsit 
de efort al bărbatului viu, iar apoi
visul în desfășurare sau imaginea
creată de femeia care țese la război
într-o sală plină de bărbați
fără niciun strop de imaginație.

Așa cum compătimești
marea amăgită care-a încercat
să-l ia pentru totdeauna
și l-a luat doar pe primul, 
pe soțul propriu-zis, tot așa trebuie
să-i compătimești pe acești bărbați: 
ei nu știu ce au în față;
ei nu știu că pentru cine iubește așa
giulgiul devine rochie de nuntă.

Zorii Zilei          Louise Glück

1.
Copil trezindu-se în întuneric
strigând vreau rățușca înapoi, vreau rățușca 
înapoi
într-o limbă din care nimeni nu înțelege o 
boabă -
Care rățușcă, nu-i nicio rățușcă.
În schimb cățelul, capitonat de sus până jos 
în pluș alb –
cățelul e chiar lângă el în pătuț.
Trec ani și ani – uite-așa zboară timpul.
Ca într-un vis. Dar rățușca –
nimeni nu știe ce s-a ales de ea.

2.
Abia s-au cunoscut, acum
dorm sub o fereastră deschisă.
În parte ca să-i trezească, să-i asigure
că ceea ce-și amintesc din noaptea trecută 
e corect,
lumina trebuie acum să pătrundă în cameră,
dar și ca să le arate contextul în care s-au 
petrecut lucrurile:
ciorapii pe jumătate ascunși sub un preș 
murdar,
cuvertura decorată cu frunze verzi -
lumina soarelui precizând
aceste obiecte și nu altele,
delimitând, sigură de sine, nicidecum 
arbitrară
apoi zăbovind, descriind
fiecare lucru în amănunt,
meticuloasă, ca o compunere la engleză,
chiar și un strop de sânge pe cearșaf –

3.
După aceea se despart pentru restul zilei.
Și mai târziu încă, la birou, la piață,
șeful nemulțumit de cifrele prezentate,
fructele de pădure mucede imediat sub 
stratul de deasupra –
așa că te retragi din lume
chiar continuând să faci și să dregi –
Te duci acasă, și atunci observi mucezeala.
Când e prea târziu, adică.
De parcă soarele te-ar fi orbit pentru o clipă.

             Traduceri: Iris Dan



Scrisori despre 1984 
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Stimate domnule Orwell,

     Ați fost foarte amabil să cereți edi-
torilor să-mi trimită o copie a cărții 
dvs. A sosit în timp ce mă aflam în 
mijlocul unei lucrări care cerea 
multă cercetare și consultare a refer-
ințelor; și întrucât vederea slabă îmi 
face necesară dramuirea lecturii 
mele, a trebuit să aștept mult timp 
înainte de a mă putea îmbarca pe 
“1984”. De acord cu tot ceea ce crit-
icii au scris despre aceasta, nu 
trebuie să vă spun încă încă o dată, 
cât de fină și cât de ptofundă este  
cartea. Pot să vorbesc adresand  subiectul cu care 
se ocupă cartea - revoluția supremă? Primele 
indicii ale unei filosofii a revoluției finale - revo-
luția care se află dincolo de politică și economie 
și care vizează subversiunea totală a psihologiei 
și fiziologiei individuale - se regăsesc în scrierile 
marchizul de Sade, care se considera continua-
tor, si discipol, al lui Robespierre și Babeuf. Filo-
sofia minorității conducătoare din 1984 este un 
sadism care a condus la  o concluzie logică, 
trecând dincolo de sex și negându-l. Dacă în rea-
litate, politica   strivirii individului și satisfacerea 
poftei de putere, continuate la infinit, nu este 
verosimilă.  Aceste căi vor semăna cu cele pe care 
le-am descris în Brave New World. Am avut 
recent ocazia să mă uit în istoria magnetismului 
și hipnotismului animalelor și am fost foarte 
impresionat de modul în care, timp de o sută cin-
cizeci de ani, lumea a refuzat să ia in serios   de-
scoperirile lui Mesmer, Braid, Esdaile, și alții. În 
parte, datorită materialismului predominant și 
în parte datorită respectabilității predominante, 
filosofii și oamenii de știință din secolul al 
XIX-lea nu au fost dispuși să investigheze 
aspecte mai ciudate ale psihologiei pentru ca 
oamenii practici, cum ar fi politicienii, 
soldații și polițiștii, să le aplice în domeniul 
guvernamental. Datorită ignoranței voite a 
părinților noștri, apariția revoluției finale a 
fost întârziată timp de cinci sau șase genera-
ții.Un alt accident norocos a fost incapaci-
tatea lui Freud de a hipnotiza cu succes și, în 
consecință, disprețul sau față de hipnotism.  

 Acest lucru a întârziat apli-
carea generală a hipnotis-
mului în psihiatrie timp de 
cel puțin patruzeci de ani.    
Dar acum psihanaliza este 
combinată cu hipnoza; iar 
hipnoza a devenit ușor de 
realizat și extensibilă pe 
termen nelimitat prin uti-
lizarea barbituricelor, care 
induc o stare hipnotică și 
sugestibilă chiar și la cei 
mai recalcitranți pacienți. 
În cadrul generației urmă-
toare, cred că, conducătorii

lumii vor descoperi că prin condiționarea 
sugarilor sau folosire narco-hipnozei, sunt 
mai eficiente, ca instrumente de guvernare, 
decât cluburile și închisorile și că pofta de 
putere poate fi la fel de complet satisfăcută 
sugerând oamenilor să iubească robia lor 
prin biciuire  ori lovirea cu piciorul în cere-
rea de supunere. Cu alte cuvinte, simt că 
coșmarul din “1984” este destinat să se 
potrivească  în coșmarul unei lumi care are 
multă asemănare cu cea pe care mi-am imag-
inat-o în Brave New World. Schimbarea se va 
produce ca urmare a nevoii  de a atinge o 
eficiență sporită. Între timp, desigur, poate 
exista un război biologic și atomic pe scară 
largă - caz în care vom avea coșmaruri de alte 
tipuri și greu de imaginat. Vă mulțumesc încă 
o dată pentru carte.

Cu sinceritate, Aldous Huxley
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1

Adonis

Adrian Grauenfels  
Alexandru Dragomir  şi  Sarcina Gândirii

He had a brilliant philosophical mind who 
refused to publish a single page in his life 
(Wikipedia) 

     Prea puţin cunoscut, filosoful român Alexandru 
Dragomir (1916-202) a fost elevul apreciat al 
marelui Martin Heidegger care îi admira gândi-
rea strălucită. Cei doi lucrează şi discută îndelung 
metafizica seminarelor ţinute de Heidegger până 
în 1943 când Dragomir este obligat să părăsească 
seminarul din Freiburg pe care îl urmase după 
spusele profesorului sau “Cu mare sârg şi reuşite 
excepţionale”. Provenea dintr-o familie clujeană 
de intelectuali şi dobândise două licenţe: Dreptul 
apoi Litere şi Filosofie (1939). Era excepţional la 
latină, greacă, franceză, germană, istorie, chimie 
şi gimnastică. Din 1941 devine elevul preferat al 
lui Heidegger care preda de ani Filosofie la Uni-
versitatea din Freiburg. Seminarele sunt utile 
studentului care va scrie o teză de doctorat sub 
îndrumarea lui Heidegger, cu tema Spiritul la 
Hegel. Un alt personaj important este braşovean-
ul Walter Biemel, elev la filosofie, un an mai 
târziu după Dragomir. Cei doi traduc cu entuzi-
asm o conferinţă Heideggeriană ţinută în 1929: 
“Ce este metafizica?” După război Biemel devine 
comentatorul şi editorul lui Heidegger pentru 
faimoasele Gesamtausgabe (opere complete). În 
schimb Dragomir se pune pe gândit. Are o 
frenezie de a înţelege totul, el simte că temele u-
niversitare sunt prea înguste în raport cu ce este 
de gândit.

 În 1979 scria: “Seara se lasă frumos peste sufletul 
meu plin de bucurie că sunt atâtea probleme la 
care să mă gândesc şi care stau aici la îndemâna 
noastră, ca pomii, ca florile”. Gândirea este ca un 
vacarm din care trebuie să îţi extragi propriile 
idei. Romanii foloseau o pereche de cuvinte:  
Otium-Negotium, Otium este pauza, răgazul 
când agitaţia preocupării (Negotium) încetează. 
Gândirea nu poate fi efectivă în lumea negoţului, 
acolo ea este absorbită de cea ce faci. De acţiune! 
Gândirea în esenţă este leneşă, trândavă. În 1976 
Heidegger moare, exact anul în care Dragomir 
iese la pensie de la firma Exportlemn. Postul de 
gânditor vacant i se cuvine după cum întreba în 
1983: “În realitatea noastră, eseistul lansează 
idei, logicianul raţionează, profesorul prezintă 
lucrări. De gândit cine mai gândeşte?”. Dragomir 
îşi însuşise de la Heidegger “tehnica de gândire la 
marginea umilului”. Filozofia Lui Heidegger este 
bazată la început pe mirare, apoi evitând cauzele 
şi principiile el se concentrează pe legătura dintre 
fiinţă şi a fi, miezul vorbirii curente. Cu cât ceva 
ne este mai familiar cu atât nu-l băgăm în seama 
deşi este demn de a fi gândit. Dragomir observă 
că există mirare pentru lucrurile familiare pe care 
ne concentrăm atenţia. Dragomir bănuie că în 
acutul interpretaţiei filosofice trebuie să iasă la 
iveală firea lucrului cercetat şi nu ingeniozitatea 
interpretului. Dar scrisul îi este o povara lui Dragomir. 
Într-o scrisoare adresată lui Noica citim: “Am 
toată admiraţia pentru cei ce scriu, sunt eroi. 
Cum să scrii când poţi să gândeşti? Femeile nasc, 
noi concepem. Eu am dificultăţi în a prinde pro-
priul meu gând”. Gabriel Liiceanu, un cercetător  
al lui Dragomir, sumarizează austeritatea filo-
sofului în scris “a fi un act de cultură”. 

     Dacă ar fi putut să ţină minte tot ce gândea 
omul asta nu ar fi scris nimic. El visa la o gândire 
paradisiacă, precedentă căderii în scris în care ai 
nevoie de cârja literelor. Tot Liiceanu ne  clarifică 
starea  lucrurilor  după despărţirea de Heidegger: 
În 1945, în existenţa lui Dragomir, ca a mai tuturor 
intelectualilor români rămaşi în ţară, începe o 
perioada stranie, în care cu toţii, distribuiţi într-o 
nouă piesă a istoriei, încearcă să îşi păstreze refle-
xele de viaţă dobândite pînă atunci, fără să ştie prea 
bine către ce fel de lume se îndreaptă.
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Evident, nu mai exista nici un drum de 
întoarcere către Freiburg. O scrisoare a lui 
Walter Biemel adresată lui Dragomir la 26 
august 1946 de la Louvain, din Belgia, dă o 
imagine cât se poate de clară a felului în care, la 
un an după plecarea lui Dragomir din Freiburg, 
universul mirific din jurul lui Heidegger şi al 
studenţilor săi se destramă pentru totdeauna. În 
noaptea de 27 noiembrie 1944, Freiburgul este 
bombardat de englezi şi distrus în proporţie de 
80%. Catedrala, veche de opt secole, scapă prin-
tr-un fericit concurs de împrejurări. Ultimul 
seminar, pe care Heidegger îl începe în toamna 
lui 1944, dedicat lui Leibniz, este întrerupt prin 
înrolarea profesorului în Volkssturm, “armata 
poporului”. Stranie este şi scrisoarea trimisă lui 
Heidegger la începutul lui 1947 (s-a păstrat 
ciorna ei), pesemne în urma imboldului pe care 
il dă Biemel în scrisoarea amintită şi a asig-
urărilor că Heidegger îşi aminteşte perfect de el, 
interesându-se când şi când de soarta lui. Stra-
nie, pentru că Dragomir îi spune aici lui Heideg-
ger că lucrează (şi îi dă detalii), la o teză de doc-
torat despre Platon şi care poartă titlul “Despre 
relaţia dintre privirea intuitivă şi dialectică la 
Platon”. 

 
Ce poate face intelectualul aflat sub 

comunişti? 

     În România comunistă Dragomir se consacră 
preocupărilor filozofice pe care contextul 
autohton i le poate prilejui. Constantin Noica 
tocmai îşi deschisese în 1946 o “şcoală de 
înţelepciune” la Andronache şi îl invită să facă 
acolo câteva expuneri despre Hegel. După 1948, 
din pricina conjuncturii istorice, devine un “filo-
zof clandestin”: este cunoscut într-un cerc 
foarte restrâns şi nici prietenii nu ştiu dacă 
preocupările sale filozofice se concretizează sau 
nu într-o operă. Dragomir va fi rând pe rând 
funcţionar la serviciul vânzări, corector, mer-
ceolog, achizitor la hidrocentrala de la Bicaz. El 
ştia că România devenise o zonă a filozofiei 
interzise. În ceea ce îl priveşte, purtând pecetea 
studiilor făcute în Germania, a anilor petrecuţi 
la Freiburg în preajma lui Heidegger, care 

care într-o lume normală l-ar fi propulsat într-o 
strălucită carieră universitară, era etern “suspect, 
făcând parte din categoria spiritelor libere care ar 
trebui mai degrabă suprimate. Începând din anul 
1984, în locuinţa lui Liiceanu din “Intrarea 
Lucaci”, având un auditoriu restrâns (Gabriel 
Liiceanu, Sorin Vieru, Andrei Pleşu şi, începând 
din 1995, Horia-Roman Patapievici), ţine o serie 
de prelegeri pe teme diverse: “O interpretare 
platoniciană la O scrisoare pierdută”, “Întrebare şi 
răspuns”, “Modalităţi de auto-înșelare”, “Socrate - 
Înfruntarea filozofiei cu cetatea”, “Despre lumea în 
care trăim”. Auditorii au notat cu grijă cele ascul-
tate, astfel încât conţinutul acestor prelegeri s-a 
păstrat şi a putut fi coroborat cu mulţimea de 
caiete de însemnări lăsate în urmă de filosof, 
pentru încercarea unei reconstituiri a operei sale. 
A murit la Bucureşti în anul 2002. 
    Editura Humanitas a reuşit să publice postum 
trei volume bazate pe note şi caiete scrise în Ger-
mania. Este vorba de “Crase banalităţi metafizice, 
Cinci plecări din prezent & Exerciţii fenomenolo-
gice şi Caietele timpului”. 

Surse: Noica, Liiceanu, Wikipedia, Dinu Manoil
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Antilethe si IERUNCA
 Ion Andreiță *

     Am în față o revistă mai puțin 
cunoscută publicului larg; din 
păcate, prea puțin cunoscută și 
celor interesați de cultura română 
în general, de literatură în special: 
revista “Antilethe”, anul III, nr. 3  - 
2020. 
O publicație de mărimea unei coli 
A4, cu o copertă elegantă, în culoa-
rea ruginie a vechilor zapise 
voievodale.  Prima întrebare răsare 
din titlu: De ce Antilethe? Caut în 
DEX, dar mă opresc în istorie. În 
antichitate, existau șase râuri care 
1. Acheron, râul tristeții;Acheron, râul tristeții; 2. 
Cocytus, râul plângerii; 3. Piriphlegethon, râul de 
foc; 4. Mnemosynne, râul memoriei; 5. Styx, râul 
urii – și Lethe, râul uitării. Asupra acestui râu s-au 
oprit editorii insolitei reviste cu mister ce se vrea 
dezlegat.
      Așadar, o revistă împotriva uitării: Antilethe. 
Să nu uităm, ce? Să nu-i uităm pe urgisiții creatori 
din exil; în mod deosebit, pe scriitori – care, 
obligați să ia calea străinătății, pentru a scăpa de 
teroarea mortală a ateo-bolșevismului, au creat o 
literatură de neîndoielnică valoare, purtând în 
suflet – oriunde s-au aflat: în Canada, Spania, 
Italia, Germania ori, mai ales, Franța – iubirea 
pentru țara natală și dorul pribeagului. Antilethe, 
revista, tocmai asta își propune: nu doar să nu-i 
uităm, ci, păstrându-le memoria, să valorificăm, 
în spațiul românesc descătușat de comunism, 
importanta lor operă scrisă în condițiile grele ale 
exilului, publicând-o, difuzând-o, făcând o cât mai 
larg accesibilă cititorului român din țară.
     Și-au luat această grea și frumoasă misie doi 
scriitori, Mihaela Albu, director fondator, și Dan 
Anghelescu, redactor-șef – amândoi, buni 
cunoscători ai literaturii exilului, trăitori, mai 
multă sau mai puțină vreme, alături de cei cerce-
tați acum. Director onorific: academicianul Basa-
rab Nicolescu, el însuși auto) exilat la Paris, o 
personalitate de talie internațională a științei și 
culturii. Scopul publicației îl expune limpede, 
sine ira et studio, Mihaela Albu, în “Argument”:  

“Nu afirmăm nici că operele sau 
publicațiile din exil intră în con-
curență cu cele din țară, nici că 
unele sunt superioare celor-
lalte… Ceea ce afirmăm cu tărie 
și încercăm prin această revistă 
este să conștientizăm cititorul 
român contemporan că mai 
există o latură a culturii noastre 
încă insuficient (sau deloc) 
cunoscu-tă”. Valoarea acestui 
exil cultural este limpede subli-
niată într-o scurtă zicere a lui 
Virgil Ierunca: “României, exilu-
li-a dat șansa prezenței ei neîn-
trerupte într-un fel de actualitate 
vie”.

“Antilethe” – act de cultură oportun, cu atât mai 
necesar, cu cât aici, acasă, acum, în România 
post-decembristă, sub poalele democrației 
noastre originale, se ridică voci cu limbă de 
viperă criticând tot ceea ce s-a creat bun în 
socialism, denigrând istoria românilor din 
antichitate până azi, batjocorindu-i voievozii și 
cărturarii, mânjind cu catranul urii blazonul de 
noblețe al unui popor unic. Mai mult, sunt luați 
în pleasna limbii otrăvite înseși marile persona-
lități ale exilului – Mircea Eliade, Emil Cioran, 
Vintilă Horia, Horia Stamatu, Pamfil Șeicaru, 
Paul Goma – alături de colegii lor de generație 
și crez rămași în țară, omorâți în pușcării ori 
ieșiți după ani grei de detenție: Mircea Vulcă-
nescu, Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Nichifor 
Crainic, Petre Țuțea, Constantin Noica, Dumitru 
Stăniloae.
  Proaspătul număr al revistei “Antilethe” 
(3/2020) este consacrat Centenarului Virgil 
Ierunca (născut la 16 august 1920, în comuna 
Lădești-Vâlcea; decedat la 28 septembrie 2006, 
la Paris) – un bogat mozaic portretistic, alcătuit 
din reproduceri din opera omagiatului: poezie, 
memorialistică, articole, reviste, portrete al 
unor “prieteni care au fost”, corespondențe.    
   Pandant: evocarea medicului Francisc Ion 
Dworschak (născut la Vâlcea, din mamă 
româncă și tată ceh)  coleg de liceu şi prieten în 
adolescență cu Virgil Ierunca. De reținut, eseul 
lui Dan Anghelescu despre acest doctor, stabilit 
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în Canada, care, deși la vârsta senectuții, animat 
de zicerea lui Juvenal (”Facit indignatio 
versum!” – “Indignarea face versuri!”) a scris 
două importante cărți despre nedreptățirea a 
doi mari români: „În apărarea lui Mircea 
Eliade” și “Descoperirea insulinei și Nicolae 
Paulescu”.
       Între scrierile lui Virgil Ierunca, două mi-au 
atras atenția în mod deosebit, în “Antilethe”: 
Jurnalul și Caete de dor (Metafizică și poezie). 
Aș cita câteva propoziții din “Jurnal”: 25 februa-
rie 1949: „Seara, la Eugen Ionescu. De cum am 
venit la Paris m-am repezit să-l cunosc. Era unul 
din idolii mei secreți. În nodul cravatei i-am 
adus tăietura din “Monitorul Oficial” cu decretul 
lui de condamnare ca unul care a ofensat 
“armata democrată”. Și, de la început, Eugen 
Ionescu a fost foarte atent cu neliniștile mele. 
M-a primit ca pe un frate mai mic. (…) Rodica 
Ionescu (soția dramaturgului – n. n.) găsise o 
explicație a deschiderii lui Eugen față de mine: 
înainte de a mă fi cunoscut, Eugen Ionescu se 
socotea omul cel mai pesimist de pe lume. Acum 
– zicea ea – are nevoie să mă vadă. Sunt atât de 
întunecat, atât de amărât, atât de profund 
nefericit, încât, văzându-mă, Eugen se desco-
peră, pe loc, un optimist”.
     În legătură cu revista “Caete de dor”, cu publi-
cistica în general, trebuie amintit că Virgil 
Ierunca avea, din țară, experiența și freamătul 
necesare: colaborse la ziare și reviste de înalță 
ținută culturală și morală: Timpul și Ecoul 
(director, Grigore Gafencu) Revista Fundațiilor 
Regale, Vremea, Lumea, Kalende, Viața 
Românească. Pentru Caete de dor a răbdat de 
foame (și alte privațiuni) finanțând, cu puținii 
bani ce-i câștiga, tipărirea revistei timp de zece 
ani (1951-1960). Despre revistă și mentorul ei, 
într-o scrisoare primită de la Alexandru 
Busuioceau, din Madrid (altă personalitate em-
blematică a exilului românesc) la 23 decembrie 
1955:    
      “Dragă Ierunca. Am întârziat câteva zile să ți 
răspund fiindcă voiam să citesc revista. 
Nu-ți pot spune toată impresia cum aș vrea din 
cauza mea. Rezum într-un singur cuvânt: Caete 
de dor înseamnă azi literatură românească 
ajunsă din nou la o conștiință așa cum era firesc 

după mai mult de zece ani de exil. Ce ai realizat 
în numărul din urmă îți îngăduie să realizezi 
de-atunci și restul. (…) Nu pot să nu-ți spun 
ceea ce îmi stă în gând: că te socotesc un om 
drept și curajos”.
     …În semn de prețuire a marelui exilat, Editu-
ra Humanitas (director Gabriel Liiceanu, care, 
întâmplător sau nu, a beneficiat din plin de 
sprijinul și ospitalitatea soților Virgil Ierunca și 
Monica Lovinescu, la Paris) a botezat o librărie 
deschisă în Rm. Vâlcea cu numele Virgil Ierunca. 
Evenimentul l-a mișcat profund pe scriitor, 
care, neputând fi prezent la inaugurare (boală) 
a trimis un mesaj (în chiar ziua inaugurării, 31 
august 2000) din care citez: „Cât de rău îmi 
pare că nu pot să fiu de față acum, când în 
„orașul cel mai frumos de pe lume”, cum mi-a 
plăcut mereu să numesc Râmnicu-Vâlcea, ia 
ființă ceea ce ar fi putut fi un vis din copilărie… 
    N-aș fi îndrăznit nici în registrul oniric, căruia 
totul îi este îngăduit, să-l duc până pe acest prag 
incredibil: librăria să-mi poarte numele. / 
Datorez, spre sfârșitul vieții, acest salt în 
imposibil, generozității lui Gabriel Liiceanu, 
căruia, ca și editurii și librăriilor Humanitas, 
n-am destule cuvinte de mulțumire”.
    …Mihaela Albu și Dan Anghelescu au fost 
zilele acestea la Rm. Vâlcea, invitați să lanseze 
mai multe cărți proprii și revista „Antilethe”. La 
întoarcere mi-au spus că Librăria Virgil Ierunca 
nu mai există; firma cu numele scriitorului a 
fost înlocuită cu o firmă numită Humanitas.
      …Mă întorc cu gândul la o poezie mai veche 
a lui Virgil Ierunca (”Prologul copacilor”, în 
“Caete de dor, 8/1954) o premoniție – și recit 
împreună cu poetul:

       De la o fereastră străină, dintr-o casă 
străină, dintr-un ceas străin, Prin copacii 
aceștia bat vânturile turbate ale dorului.
Sunt iarăși acolo, lângă morți și lângă părinți,
Vecin cu pământul, chemat în pământ.
Acolo, adică acasă, „lângă morți și lângă 
părinți”, unii dintre cei cărora le-ai făcut bine 
ți-au șters și numele, Poete.
_______________________________
Bucureștiul Literar și Artistic,  nr. 10, oct. 2020   
* Scriitor si gazetar independent
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Israel - Luptăm contra foametei
 în lume

Salata israeliană crește în Senegal în timp record

      Instruire agricolă în India

       Agronomi israelieni în Filipine

        Irigații prin picurarea apei în deșert   Irigații cu apă reciclată, nimic nu se pierde  

     Sere care respiră în Etiopia
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Istoria  intelectuală  a  evreității românești 
– o perspectivă literară ?

Răzvan Voncu / Cristian Patrăşconiu

Partea a II-a  (continuare din nr. Trecut)

Foarte schematic: cum se împarte – din unghiul 
de vedere al unui istoric literar – această istorie 
a prezenței scriitorilor evrei în cultura română? 
Cu siguranță că în mai multe istorii, mă gân-
desc...

         Predau de câțiva ani cursul Istoria intelectu-
alității evreiești din România, în cadrul Departa-
mentului de cultură și civilizație ebraică, la Fa-
cultatea de Litere a Universității din București. 
An de an, când revăd materia și mă pregătesc 
pentru un nou semestru, descopăr cât de com-
plexă este această istorie și, cum spui, câte istorii 
conține ea. Istorii comunitare și istorii personale, 
deopotrivă. Întrețesute, paralele și, câteodată,
chiar adverse. Există o evreitate sefardă româneas-
că, mai veche, dar mai fragilă, și una așkenazi, care 
domină spațiul comunitar începând cu secolul al 
XIX-lea. Confruntată cu acel refuz al emancipă-
rii, atât la 1848, cât mai ales prin constituțiile din 
1866 și 1883, comunitatea evreiască a reacționat 
într-un spectru foarte larg, de la sioniști (care au 
argumentat, în 1881, la Focșani, necesitarea 
plecării din România și a regăsirii originilor, în 
Israel) la asimiliști. La fel, în contextul democra-
tic, dar marcat de un antisemitism în creștere, 
dintre cele două războaie mondiale, intelectuali-
tatea evreiască a reacționat în multe moduri, nu o 
dată divergente: dacă Wilhelm Filderman a ales 
calea luptei democratice, în sistemul parlamentar 
românesc, pentru apărarea și întărirea dreptu-
rilor și garanțiilor constituționale (nu doar 
pentru evrei, ci pentru toți cetățenii României), 
un Belu Silber a ales calea subversiunii comu-
niste... Aș mai sublinia, însă, un aspect. Această 
istorie intelectuală a evreității românești este 
importantă pentru noi toți, nu doar pentru evrei, 
căci ea este o istorie “în oglindă” a celei majori-
tare... Toate crizele, toate neajunsurile, toate 
neîmplinirile societății românești își află un ecou, 
câteodată amplificat, în cadrul comunitar evre-
iesc. Pe de altă parte – nu ludic, ci cât se poate de 

serios nu ludic, ci cât se poate de serios –, 
cum ai pune (și unde ai pune) principalele 
repere ale absenței scriitorilor evrei în cultura 
română? Principalul motiv pentru care 
prezența evreilor în cultura română este, azi, 
mai discretă decât se cuvine, până într-atât 
încât pare uneori o absență, este indolența 
culturală generală. Publicului larg nu prea-i 
mai pasă, de fapt, de cultură, iar cel speciali-
lizat s-a refugiat în “tranșee” personale, din 
care nu mai privește și către tabloul general. 
Dacă, în anii fierbinți de după 1989, micul 
bust al lui C. Dobrogeanu-Gherea a fost van-
dalizat cu vopsea roșie (ceea ce constituie, 
orice opinie ai avea despre opera și personali-
tatea lui, o barbarie), mă tem că acum prea 
puțini dintre cei care trec pe lângă el mai știu 
cine a fost cel imortalizat în bronz. Pe de altă 
parte, cum spuneam la început, sunt împotri-
va implicării criteriului etnic în judecarea 
unui creator. Menirea cărții mele a fost aceea 
de a discuta despre scriitorii și cărturarii evrei 
ca părți componente ale culturii române, 
evreitatea lor fiind un element personal, o 
trăsătură a individualității lor, nu un criteriu, 
axiologic sau structural. Cunoașterea acestei 
evreități este o necesitate culturală, transfor-
marea ei într-un obstacol ar fi o pervertire 
inadmisibilă. Mai ales că – pentru a reveni la 
sensul inițial al întrebării – pe scriitorii evrei 
îi întâlnești în toate câmpurile de idei ale cul-
turii române, cu excepția extremei drepte. O 
absență pilduitoare, aș spune.

Faptul că de 30 de ani – fie și originală – 
România e o democrație întărește sau 
slăbește această raportare identitară care 
dă și categorii de genul celei cu care lucrezi 
tu – “scriitori evrei în cultura română”? Cu 
alte cuvinte, “peisajul” literar subsumat 
acestor coordonate – “scriitori evrei în cultu-
ra română” – e mai colorat, mai divers sau 
mai sărac?

      O întărește și, în același timp, o și slăbește. 
O întărește, deoarece acum avem dreptul – aș 
zice, eventual, privilegiul, ca să nu uităm cu ce 
sacrificii l-am obținut – de a discuta liber, de 
a cerceta în profunzime, de a scrie despre  
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acest subiect, vast și fascinant, care este prezența 
evreiască în cultura română. Există,  de aseme-
nea, pârghii și instrumente concrete de finanțare 
și susținere a proiectelor culturale din această 
sferă: însăși cartea mea a apărut ca rezultat al 
sprijinului acordat Editurii Hasefer de către 
Departamentul pentru Relații Interetnice, din 
cadrul Secretariatului General al Guvernului. Pe 
de altă parte, democrația aduce cu sine niște 
drepturi și garanții și ne face pe toți, indiferent de 
etnie, cetățeni egali. Tentația asimilismului este 
mare, pe fondul secularizării accentuate a vieții 
publice. Este formidabil că încă avem personali-
tăți literare și culturale ca Ștefan Cazimir, Andrei 
Cornea, Andrei Oișteanu sau Radu F. Alexandru, 
e îmbucurător că o scriitoare de limbă română 
din Israel, ca Riri-Sylvia Manor, are succes la 
Editura Humanitas, dar realitatea este că echili-
brul între păstrarea identității evreiești și deplina 
integrare în cultura română nu este întotdeauna 
simplu de menținut. Mai ales că, în sine, catego-
riile de acest fel își pierd acum, în democrație, din 
relevanță, în favoarea unei piețe culturale egali-
lizatoare. Nu pot decât să sper că “fațeta” evreias-
că a culturii române are nu numai un trecut 
strălucit și un prezent consolidat, ci și un viitor.
 Care au fost, pentru tine, cele mai mari dileme 
(poate nu numai de ordin moral) când ai ales să 
scrii despre un asemenea orizont tematic – 
„scriitori evrei în cultura română”?

    Am avut o singură dilemă, dar una mare de tot. 
Am fost (și încă sunt) bântuit de îndoiala dacă nu 
cumva, adunând la un loc 75 de scriitori evrei de 
limbă română, clasici și contemporani, din 
România și din Israel, nu am făcut altceva decât 
să-i “ghetoizez”. Argumentul pe care mi l-au fur-
nizat prietenii evrei pe care i-am consultat a fost 
că demersul meu nu a vizat excluderea, ci inclu-
derea acestor scriitori în literatura căreia îi 
aparțin de drept. Și că, prin simplul fapt că 
informează publicul despre existența unor cărtu-
rari, unii, uitați pe nedrept, alții, ocultați de fostul 
regim, alții, mai puțin cunoscuți decât ar merita, 
cartea mea este o deschidere, nu o închidere. 
Mi-aș dori, firește, ca și cititorii să o perceapă ca 
pe un act de incluziune și ca pe o lucrare prelimi-
nară, care aspiră să fie utilă celui sau celor care se 
vor înhăma la dificila, dar necesara operă de 

Cum e literatura „scriitori evrei în cultura 
română” ca literatură română?

  În regretabil de echivocul capitol “Specificul 
național” din Istoria literaturii române de la origi-
ni până în prezent, G. Călinescu (un critic de 
geniu, dar un superficial cunoscător al lumii 
iudaice) încerca să traseze niște caracteristici ale 
prezenței evreiești în literatura română. Un act de 
curaj, în 1941, în plină dictatură antonesciană și la 
numai câteva luni de la pogromurile legionare din 
21-23 ianuarie. Însă, din păcate, geniul critic unit 
cu superficialitatea cunoașterii nu dă întotdeauna 
rezultate grozave, iar actul de curaj al lui G. Căli-
nescu a fost anulat de ușurătatea portretului spiri-
tual pe care l-a schițat scriitorului evreu român. 
Puține trăsături – cum ar fi mobilitatea spirituală 
și deschiderea permanentă către noutate – s-au 
dovedit, în opinia mea, reale. Altele, ca “tendința 
de contestație permanentă” sau atracția pentru 
revoluții, sunt urmarea exagerării, de către critic, 
a laturii politice a avangardei, în detrimentul celei 
artistice.Nu mi-am propus așa ceva în cartea mea. 
Nici nu cred că există o constantă a evreității, în 
operele scriitorilor pe care i-am analizat. Cine 
cunoaște cât de cât universul iudaismului știe cât 
de divers și de complex este acesta, iar pentru 
scriitorii de azi evreitatea este tot mai mult o com-
ponentă a personalită-
ții private, nu a celei publice. Ea există ca element 
constitutiv, dar nu ca element definitoriu al per-
sonalității lor literare, în special la cei care sunt, ca 
evrei, nereligioși.

Și cum e aceasta ca literatură evreiască?

Cum spuneam, numai unii scriitori evrei din liter-
atura română au o componentă identitară ușor de 
identificat. Am vorbit de Ion Călugăru sau de I. 
Peltz: aș mai atrage atenția asupra unui nume, 
care constituie, după părerea mea, un scan-
dalos caz de ocultare politică postbelică. Este 
vorba de A. L. Zissu, liderul istoric al sionis-
mului revizionist din România, a cărui operă a 
fost pur și simplu pusă la index în perioada 
comunistă, cu toate că rolul lui în susținerea 

recuperare a istoriei scrisului românesc din Israel.
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financiară și logistică a literaturii române 
interbelice nu poate fi neglijat. Ei bine, litera-
tura lui A. L. Zissu, care avea și studii rabinice, 
era și un mare industriaș, amestecă (uneori, 
năucitor) mistica hasidică și poetica suprareal-
istă. Povestirile din Spovedania unui candela-
bru (1926) și romanul Manuel sin Marcu 
(1934) au reprezentat, pentru mine, niște sur-
prize plăcute, în măsură să redimensioneze 
peisajul avangardei interbelice.

Ce e realsemitismul? 

     Așa cum l-a definit regretatul profesor 
Nicolae Cajal, realsemitismul nu este altceva 
decât o reacție obiectivă, de cu totul altă fac-
tură și pe un alt plan, împotriva antisemitis-
mului și constă în reliefarea onestă, obiectivă 
și activă, a contribuțiilor evreilor în toate 
domeniile vieții sociale, economice, culturale 
și chiar politice.

Ești un practicant al acestuia?

      Orice critic și istoric literar care scrie fără 
prejudecăți despre scriitorii evrei este, cu sau 
fără voia sa, un practicant al realsemitismului. 
Nu-mi revendic vreun alt merit.
 

Analiza criminalistică relevă o largă     
alfabetizare  în Iudeea antică
 
      Christopher Eames 
  
  Un nou studiu forensic a dezvăluit că 
Iudeea antică era o societate mult mai 
alfabetizată decât au presupus oamenii de 
știință. Relicve găsite  la cetatea militară 
iudaică Tel Arad, datând în jurul anului 600 
î.e.n au fost examinate de computere pentru 
a analiza vechea scris ebraic pe placute de 
ceramica  pentru a determina câte mâini au 
fost amestecate în proces. Echipa de cerce-
tare a folosit,   un specialist criminalist în 
scrierea de mână de  la Laboratorului de 
documente falsificate al  poliției israeliene. 
Echipa a demonstrat ca cele 18 piese au fost 
concepute de 12 persoane diferite.

  
 
                              Tel Arad 

         Tel Arad este o mică fortăreață militară 
situată în deșertul Negev, la aproximativ 10 
kilometri sud-vest de Marea Moartă. Arhe-
ologii cred că a adăpostit doar vreo două 
duzini de soldați. În timpul săpăturilor din 
anii 1960, a fost descoperit un tezaur de 
ostrace, care conținea diferite corespon-
dențe militare. În 2016, scrierile au fost 
analizate prin doi algoritmi computerizați, 
care au concluzionat că au fost scrise de 
patru până la șase persoane diferite.La o 
noua evaluare si  cu ajutorul expertei in  
criminalistică  (Yana Gerber) s-au determi-
nat  cel  puțin 12 autori  diferiți .  Ochii  ei  
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experți erau exact ceea ce căuta echipa. In fapt, 
algoritmii computerizați se bazau pe parametrii 
prudent formulati , luând în considerare doar 
cele mai evidente modificări de scriere și, în 
unele cazuri, nu votau  concluzii certe. Pe de altă 
parte, Gerber a reușit să analizeze mai multe 
detalii minuscule. „Acest studiu a fost foarte inte-
resant, poate cel mai interesant din cariera mea 
profesională”, a declarat ea. Concluzia i-a sur-
prins pe experți. Doisprezece autori diferiți - 
pentru 18 ostrace - la un avanpost atât de mic și 
izolat? “Deoarece am găsit cel puțin 12 autori 
diferiți din 18 texte în total, putem trage concluz-
ia că a existat un nivel ridicat de alfabetizare în 
întregul regat”, a declarat dr. Barak Sober, expert 
în matematică. El a adăugat: 

         “Comandanții și ofițerii de legătură din avan-
post și chiar intendentul Eliashiv și adjunctul 
său, Nahum [indivizi menționați de ostraca], 
erau alfabetizați. Cineva a trebuit să-i învețe să 
citească și să scrie, așa că trebuie să presupunem 
existența unui sistem educațional adecvat în 
Iudeea la sfârșitul perioadei Primului Templu. 
Aceasta, desigur, nu înseamnă că a existat o 
alfabetizare universală așa cum există astăzi, dar 
se pare că porțiuni semnificative din locuitorii 
regatului Iuda au fost alfabetizați”. Acest lucru 
este important pentru discuția cu privire la com-
poziția textelor biblice. Dacă în întregul regat ar fi 
existat doar doi sau trei oameni care ar putea citi 
și scrie, atunci este puțin probabil să fi fost com-
puse texte complexe.

Citirea și scrierea Bibliei

      Desigur, Biblia are multe de spus despre scris 
și citit. Dar să analizăm intervalul de timp discu-
tat - în jurul secolelor al VII-lea până la începutul 
secolului al VI-lea î.e.n. Biblia spune ceva despre 
alfabetizare în această perioadă?Biblia descrie 
profeții care citesc și scriu (2 Cronici 26:22; Iere-
mia 51:60; Daniel 5:25; etc.). Descrie  regi și a 
prinți erudiți: (2 Regi 19:14; 2 Cronici 34:30; 
Ieremia 51:61). Descrie preoții cu abilitatea de a 
citi (Ieremia 29:29). Biblia se referă la „casa lui 
Israel” și la israeliți în general, ca având capaci-
tatea de a citi (Ezechiel 43:11; Habacuc 2: 2). Și 
descrie copiii care au o abilitate de scriere și 
matematică (Isaia 10:19). De fapt, copiii israeliți 
captivi au fost căutați în mod specific de regele 
Babilonului pentru “înțelepciunea”, “cunoaşte-
rea” și “înțelegerea științei” lor (Daniel 1: 4).
       Desigur,  nu toți aveau capacitatea de a citi și 
de a scrie. Evident, a existat un sistem edu-
cațional, dar nu toți erau pe deplin educați - Isaia 
29: 11-12 atestă anumite “neînvățate”. Însă din 
referințele de mai sus reiese că a existat o 
alfabetizare generală și răspândită în rândul 
poporului lui Iuda și Israel.
         Și ar trebui să fie surprinzătoare alfabetiza-
rea evreiască? La urma urmei, evreii sunt 
cunoscuți drept “poporul cărții”. Chiar și Noul 
Testament îi descrie pe evrei ca fiind aleși   - 
pentru a păstra cu atenție Scriptura Vechiului 
Testament (Romani 3: 1-2). 

       Și cu siguranță o sarcină care a fost îndeplin-
ită cu o precizie incredibilă până în zilele noas-
tre,  de scribii care  agonizau la fiecare caligrafie 
de literă a Scripturilor ebraice, neschimbată  
de-a lungul a mii de ani, este o minune istorică.   
      Desigur, această lucrare a fost realizată de căr-
turari special educați - “soferii” moderni trebuie 
să fie instruiți pentru a putea scrie corect, 
manual, fără cusur, toate cele 304.805 litere ale 
Torei pe un pergament de piele de animal, cu o 
penita simplă și cerneală. (Un singur pergament 
al Torei durează aproximativ un an pentru a se 
termina.  La fel, în vechime, cărturarii erau anga-
jați în regatul iudaic pentru a scrie și a procesa 
corespondența oficială. 



Dar existența cărturarilor iudaici biblici nu 
a însemnat în niciun caz o lipsă de alfabetizare.  
Astfel de cărturari erau deosebit de pricepuți în 
scriere, lucrări administrative și chiar traduceri. 
Dar abilități precum acestea - și atât de puter-
nic accentuate în cultura și istoria evreiască - 
nu se întâmplă într-un popor de analfabeti. 
După cum arată Scripturile și așa cum arată 
arheologia acum, s-a pus un accent general pe 
importanța alfabetizării în vechiul Iuda.
De ce?
     “Ca să fie timpul să știm ...” Arheologul Israel 
Finkelstein, care a ajutat la conducerea echipei 
de cercetare Tel Arad a declarat următoarele 
despre descoperirile lor în legătură cu com-
poziția Bibliei: Există diferite opinii cu privire 
la data compunerii textelor biblice. Unii cerce-
tători sugerează că multe dintre textele istorice 
din Biblie - de la Iosua până la 2 Regi - au fost 
scrise la sfârșitul secolului al VII-lea î.e.n., 
adică foarte aproape de perioada ostracelor 
Aradului. Este important să ne întrebăm pentru 
cine au fost scrise aceste texte. Potrivit unui 
punct de vedere, au existat evenimente în care 
puțini oameni care știau să citească și să scrie 
au stat în fața publicului analfabet și le-au citit 
texte. O rată ridicată de alfabetizare în Iudeea 
pune lucrurile într-o altă lumină. 
 

Baruch Elron – Casa Cizmarului
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Prin Europa 

    Suedia...o țară la            
     superlativ
  
    Suedia, este țara în care politicienii 
nu au privilegii, nu se bucură de imu-
nitate, iar alegătorii se prezintă la vot 
în proporție de peste 80%. Se află 
printre cele mai fericite țări, Suedia 
figurează pe locul 5, după Danemarca, 
Norvegia, Elveția și Olanda, în timp

România pe locul 90. Țările “fericite” au în comun 
mai multe lucruri, printre care un venit mare pe cap 
de locuitor, o viață sănătoasă și, mai ales, la nivelul 
liderilor, explică John Helliwel, profesor de econo-
mie la Universitatea British  Columbia. De aseme-
nea, implicarea oamenilor în viața “cetății” este 
tratată cu foarte mare seriozitate. 

Câteva date generale:

Suedia este o monarhie constituțională. Din 1971, 
Parlamentul țării este unicameral și are 349 de 
membri, aleși prin vot direct și proporțional, ei 
reprezentând 9,2 milioane de cetățeni. Regele Carl 
al-XVI-lea Gustaf îndeplinește doar funcții ceremo-
niale, cele politice fiind preluate de Purtătorul de 
Cuvânt al Parlamentului. Statul este conceput ca un 
sprijin pentru toți cetățenii săi, care sunt tratați 
echitabil prin intermediul unor servicii sociale con-
sistente, bazate pe o economie solidă. Aceste servicii 
sunt asigurate tuturor gratuit, indiferent de venituri 
sau clasa socială. În schimb, taxele sunt mari, dar 
ele se întorc sub formă de pachete de asistență 
socială. Această relație între stat și cetățeni face ca 
alegerile să fie extrem de importante pentru sue-
dezi. Conform statisticilor, peste 30% dintre ei sunt 
membri în diverse partide și peste 80% sunt 
membri de sindicat. Prezența la alegerile organizate 
la fiecare 4 ani este de peste 80%. Suedezii conside-
ră dezbaterile politice și prezența la vot esențiale 
pentru democrație.

Fără privilegii sau lux pentru politicieni. 

Țara este condusă de clasa politică, nu de rege, iar 
suedezii sunt extrem de implicați și de atenți la acti-
vitatea depusă de cei cărora le dau votul, motiv 
pentru care aceștia nu au privilegii și nici nu benefi-
ciază de condiții de lux. Pană în 1990, în  Suedia

ce Marea Britanie este abia pe locul 22 iar, 
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nici nu existau locuințe puse gratuit 
la dispoziția parlamentarilor. Aceștia 
obișnuiau să doarmă pe canapelele 
din birourile lor, situate în clădirea 
Parlamentului. În prezent, parlam-
entarii suedezi au la dispoziție gar-
soniere cu suprafața de circa 40 de 
metri pătrați. Singura camera este 
folosită atât ca living, și ca dormitor. 

Spălătoria este comună, iar demnitarii 
trebuie să se programeze din timp dacă vor 

să-și spele așternuturile. Sunt și parlamentari care 
trăiesc într-un spațiu chiar mai mic, de doar 18 
metri pătrați. În aceste cazuri, bucătăria este 
împărțită în comun. Nu există personal de serviciu, 
iar regulile sunt stricte: “Păstrați curățenia”. Biroul 
unui parlamentar are circa 18 metri pătrați. Demni-
tarii nu au secretare sau consilieri, nici mașini de 
serviciu cu șofer.  Reședința oficială a premierului 
suedez nu depășește circa 300 de metri pătrați. Nici 
acesta nu beneficiază de personal de serviciu. Mai 
mult, purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat 
că premierul își calcă singur cămășile și își spală 
singur rufele, la fel ca orice simplu cetățean. Suedia 
este împărțită în 21 de comitate conduse de câte un 
birou administrativ numit de guvern împreuna cu 
un consiliu ales de cetățeni. Pe teritoriul Suediei 
sunt 290 de localități. Nici primarii și guvernatorii 
nu au dreptul la reședințe oficiale gratuite, iar consi-
lierii nici măcar nu au salariu lunar sau un birou 
propriu, așa că lucrează de acasă.  Doar parlamenta-
rii, care lucrează la elaborarea legilor, se consideră 
că exercită un serviciu public pentru care trebuie să 
fie remunerați cu salarii lunare. Un parlamentar 
suedez câștigă aproape dublul venitului net al unui 
profesor. Fără indemnizații speciale. Parlamentarii 
care nu domiciliază în capitală nu primesc bani în 
plus pentru costurile suplimentare, cum ar fi plata 
unei eventuale chirii sau pentru a avea asistenți la 
cabinetele parlamentare din localitățile de origine. 
Acolo, mulți dintre ei lucrează de-acasă și utilizează 
sediile partidelor sau bibliotecile pentru a se întâlni 
cu alegătorii.  
Toate călătoriile cu avionul ale parlamentarilor 
trebuie să fie aprobate și rezervate la agenția de 
turism din cadrul Parlamentului, nefiind alocate 
indemnizații speciale.
Fără imunitate.
Politicienii suedezi nu sunt privilegiați în fața legii și 
nu se bucură de niciun fel de imunitate. Mona 
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Sahlin a cumpărat o ciocolată și alte câteva 
obiecte personale cu credit cardul guvernamental 
și a plătit scump - și-a pierdut postul de vicepre-
mier. Scandalul a fost celebru în anii '90, fiind 
cunoscut sub numele de “cazul Toblerone”.  

Transparența și control cetățenesc
     Cetățenii sunt foarte atenți la modul în care 
Parlamentul își folosește puterea. Transparența 
activității parlamentare are rădăcini în Consti-
tuție. Fiecare cetățean are dreptul să verifice 
cheltuielile politicienilor, actele contabile emise 
de guvern și declarația de impozit pe venit a pre-
mierului. Mai mult, funcționarii trebuie să pună 
la dispoziția doritorilor corespondența zilnică și 
emailurile oficiale ale prim-ministrului, orice 
cetățean având acces la aceste informații. În sala 
calculatoarelor este posibil chiar să studiezi 
traseul unor documente, cum ar fi cheltuielile 
guvernamentale sau detaliile unei licitații publi-
ce. De exemplu, unul din rapoartele cu cheltuieli-
le premierului a inclus și prânzul luat împreună 
cu președintele Băncii Centrale, precizându-se 
chiar și ce au mâncat și au băut cei doi. Adminis-
trația Parlamentului suedez ține socoteala chel-
tuielilor în rapoarte ale membrilor, depozitate 
într-o singură încăpere. Există dosare individ-
uale pentru fiecare dintre cei 349 de demnitari, 
precum și pentru Purtătorul de cuvânt al Parla-
mentului.
Orice suedez poate vedea dosarele .Principiul 
transparenței este inclus în Constituția suedeză 
de mai bine de 200 de ani. Cazurile   de corupție 
sunt extrem de rare în această țară.  



Colaj Poetic 
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Adrian  Grauenfels – Poeme Franceze

poem scris cu degetul

Tot felul de voci are omul 
toate-s despre el
şi cine le aude, le aude
cu toate vocile sale, omul
se află în gura mulţimii
şi dacă sufletu-i vorbeşte,
cineva-l aude
dar cum să ştie el omul
dacă vorba lui nu-i râsul minţii
sau o fi ea vreun prunc
al scrisului cu degetul
pe roua răsuflării
la porţile nopţii...
 
otrava sufletului 

or mai veni şi alte nopţi 
cu gust de nisip şi de lăcuste 
pe buze uscate 
de negăsirea apei 
curg şoaptele prostiei
-
iar cei deştepţi 
îşi îmbrăţişau iubitele 
doar în zilele rele
-
apoi plecau râzând 
lăsându-le carnea pradă 
ciorilor bârfitoare. ..
 
 Semafor

va fi oare posibil?
să mă separ de albire?
să mă scufund într-o grădină 
cu peisaj alb cărunt
cu iarbă rară și copaci fără vlagă
Trebuie să mă apropi de tine?
nu există un loc cu pace și liniște?
în care să schimbăm gânduri de vară?  
Mă văd mereu stând în spatele tău
atingând părul tău blond, neted
care se schimbă cu moda
in timp ce  pașii mei 
se plimbă aiurea printre culori…                                 

poème écrit au doigt

Toute sorte de voix prend l'homme
toutes s'en reportent à lui
t celui qui les entend, les entend
avec toutes ses voix, l'homme
se trouve dans la voix de la foule
et si son âme lui parle
quelqu'un l'entend
mais comment pourrait-il savoir l'homme
si sa parole ne serait le rire de la raison
ou si elle était un nourrisson 
de l'écriture au doigt
sur la rosée de l'haleine
aux portes de la nuit...

poison de l'âme 

et d'autres nuits viendront encor
au goût de sable et de sauterelles
sur des lèvres desséchées 
de n'avoir trouvé l'eau
s'écoulent les murmures de la bêtise
-
et les éveillés
étreignaient leurs bien-aimées
seulement aux mauvais jours
-
puis ils partaient en riant
laissant leur chair en proie des
corneilles médisantes…
  
 traduit du roumain par Cindrel Lupe



Ştiinţă şi religie 

 Big Bang și Religia

      Georges Henri Lemaître (1894 -1966) a fost un 
preot și fizician belgian, întemeietor al teoriei Big 
Bang. El a fost creatorul teoriei expansiunii univer-
sului, atribuită greșit lui Edwin Hubble. Lemaître a 
fost primul care a obținut ceea ce numim acum legea 
lui Hubble și a făcut prima estimare, ulterior numitei 
constantă Hubble, lucruri pe care le-a publicat în 
1927, cu doi ani înainte de Hubble. Lemaître a 
propus primul ceea ce cunoaștem drept teoria Big 
Bang asupra originii Universului, pe care el a denu-
mit-o “ipoteza atomului inițial” sau “Oul Cosmic”.  
Preotul născut la Charleroi, a fost primul cercetător 
care a prezis prin calcule matematice cu 20 de ani 
mai înainte teoria că universul nu este static, ci este 
în continuă expansiune. Această dovadă a venit două 
decenii mai târziu în anul 1965 când Penzias și 
Wilson descopereau prin telescoape performante 
ecourile exploziei primordiale, adică a conceptului 
de Big Bang în forma cunoscută astăzi.
- Care este atitudinea teologilor în legătură cu Big 
Bangul?  
       Să facem cunoștință cu Jorge Mario Bergoglio. El 
nu este doar un tehnician chimist, fost barman, 
portar și dansator de tango; este și Papa Francisc, 
episcopul  Romei.   În 2014, el a spus: “Când citim 
despre Creație în Geneză, riscăm să ne imaginăm că 
Dumnezeu era un mag, cu o baghetă magică capa-
bilă să facă totul. Dar nu este așa. Big Bang-ul, pe 
care îl considerăm astăzi originea lumii, nu contraz-
ice intervenția creatorului divin, ci, mai degrabă, o 
cere. Evoluția în natură nu este incompatibilă cu 
noțiunea de creație, deoarece evoluția necesită crea-
rea unor ființe care evoluează.”- Papa Francisc.
     Universul vizibil este observabil și aflat în perma-
nentă expansiune. Nimeni nu mai contestă acest 
postulat. Problema apare când căutăm să trecem 
bariera Planck. Ce este această barieră? Când vine 
vorba de a studia spațiul și timpul cuantic, timpul 
Planck este unitatea de măsură folosită. Numită 
după fizicianul german Max Planck, fondatorul 
teoriei cuantice, o unitate de timp Planck este timpul 
necesar luminii pentru a călători, în vid, o singură 
unitate de lungime Planck. Luate împreună, ele fac 
parte din sistemul mai mare de unități naturale 
cunoscute sub numele de unități Planck. 

Timpul Planck este combinația unică a constantei 
gravitaționale G, a relativității C și a constanței 
cuantice h, pentru a produce o constantă cu unități 
de timp.  De multe ori, aceste constante sunt numite 
“Unitățile lui Dumnezeu”, deoarece elimină arbitra-
rul antropocentric din sistemul de unități, spre deo-
sebire de metru și  secundă care au semnificații 
istorice, fără legătură cu natura ci cu nevoia noastră 
în a măsură elemente fizice, relativ statice. Putem 
deci împărți axa timpului în două segmente: cel sub 
epoca Planck în care nu știm ce se întâmplă, și perio-
ada lungă de după Big Bang în care materia și ener-
gia produse se dilată în mod omogen în tot univer-
sul. 
         Că nu poți demonstra ceva nu înseamnă că 
Dumnezeu a făcut-o sau nu. “Nu știm” este un 
răspuns perfect bun.  Poți să crezi în Dumnezeu și să 
accepți știința în același timp: dar nu trebuie să lași 
religia să refuze știința, observația și obiectivitatea.  
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Opinii 

Beatrice Bernath
De unde a început acest rock'n'roll
 
  Rock’n’roll a fost puțin mai mult decât un 
eufemism în rândul populației afro-americane 
din America de la începutul secolului al XX-lea. 
Există unii care cred că a fost și un dans, dar 
pentru unii diferența dintre sex și dans este la fel 
de subțire ca linia dintre iubire și ură. Nici nu 
este adevărat că Alan Freed, DJ-ul din Cleveland, 
a inventat termenul ... dar mai multe despre asta 
mai târziu.“Omul meu m-a zguduit/trăznit/ 
lovit/ pocnit cu o singură rostogoleală/ mișcare 
constantă.” - Trixie Smith, 1922 Acum aproape 
90 de ani, în septembrie 1922, în New York, 
Trixie Smith, în vârstă de 27 de ani, împreună cu 
Jazz Masters au intrat în studio pentru a inregis-
tra câteva bucăți. Cine a alcătuit Jazz Masters s-a 
pierdut în abisurile timpului, cu excepția unuia - 
Fletcher Henderson, un nume omniprezent în 
cercurile de jazz și a cărui trupă Louis Armstrong 
s-a alăturat în 1924. Una dintre cântecele lui 
Trixie și băieții care au fost înregistrate a fost “My 
Daddy Rocks Me (cu o singură rostogolire con-
stantă); dovezi cât mai clare despre legătura 
dintre rock and roll și sex ... “Daddy m-a zguduit 
cu o singură mișcare”/ m-a trăznit din prima ros-
togolire (în cuvinte elegante: m- am aprins la 
suflet de la prima piruetă dar aici nu este vorba 
de un bal și vals). “Nu există niciun fel de scăpare 
când el mă apucă și mă prinde. M-am uitat la 
ceas și ceasul a lovit unul. Am spus “Acum tati, nu 
ne-am distrat. A continuat să mă zguduie  cu 
aceași mișcare/lovitură ritmică sigură”. Acum 
ține acele versuri în cap, pentru că ne vom 
întoarce la ele în curând. La patru ani după ce 
Trixie se învârtea și se rostogolea, un bărbat se 
apropia și el; Blind Blake, al cărui nume creștin e 
posibil să fi fost Arthur, a fost primul care a folo-
sit cuvântul “rock” într-un cântec. Primul său 
album pentru casa de discuri Paramount din 
august 1926 avea “West Coast Blues” pe o parte. 
Se deschide cu liniile ... Acum vom face vechiul 
country rock. Primul lucru pe care îl faci, 
leagănă-ți partenera. Este mult mai puțin sexy 
decât Trixie și cu siguranță pare să aibă legătură 
cu un fel de dans, ceea ce este probabil o dovadă 
că totul este un amestec atât de sex cât și de dans. 
Mai târziu, în cântec, face chiar și puțină publici

tate, “E bun până la ultima picătură. La fel ca 
Maxwell House Coffee. “Când președintele The-
odore Roosevelt a vizitat producătorul casei 
Maxwell în 1907, a băut o ceașcă de cafea, 
spunând “Este bună  până la ultima picătură”; 
probabil singura dată când un preșe-
dinte SUA a fost redactor publicitar. Din nou, ne 
poate duce și înapoi către unghiul sexual! 
   Trei ani mai târziu, în 1929, un tânăr de 
douăzeci și cinci de ani pe nume Tampa Red, 
care pare să fi provenit din Florida, dar a crescut 
în Georgia și a fost magic în cazulo, precum și la 
pian și chitară a decis să facă un mic cutremur  
muzical “rock” personal al său. Tampa a înregis-
trat melodii atât de riscante precum ‘It's Tight 
Like That’ și ‘Jelly Whippin’ Blues ’, dar a înfrun-
tat și Hokum Jug Band. Într-un sfârșit de 
săptămână din aprilie 1929, Tampa și trupa sa au 
înregistrat mai multe melodii, inclusiv “She is 
Hot”, care sună ca titlul perfect de rock ‘n’ roll și 
au acoperit, de asemenea, “My Daddy Rocks Me” 
de la Trixie.  Acum, Tampa fiind un bărbat care 
cânta o melodie despre tatăl său care-l 
leagănă/rostogolește/răscolește/zguduie  “rock”  
cu un singur “roll” , pune în mod evident câteva 
întrebări, dar și cu această ocazie  Frankie și-a 
pus propria versiune pe versurile lui Trixie ... 
"Omul meu mă leagănă /zguduie /lovește /etc. 
cu o singură mișcare constantă. Nu are nicio 
diferență dacă este cald sau rece. Când m-am 
uitat la ceas, ceasul a lovit unul. Am spus dragă, 
hai să ne distrăm. 
       Dar continuă a mă lovi cu aceași mișcare  con-
stantă”. Frankie, de asemenea, intră pe un ritm 
fără restricții, respirație grea sacadat fără a roși , 
în cazul în care cineva ar avea vreo îndoială 
despre ce a fost piesa sa. Conținutul, cuvintele și 
simțul sunt o parte din  noul simț rock 'n' roll, 
muzica și  toate melodiile care au fost înainte de 
ea nu au avut-o. Tot ce a fost era doar în limbajul 
blues;

      Va continua...
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Istorie 

Al doilea război mondial - De cine s-au 
temut cel mai mult soldații armatei 
germane? 
 
       Răspunsul a fost dat de Adolf Hitler însuși, 
în 1942 (și el urma declarațiile mai multor ge-
nerali și mareșali ai săi). La Bir Hakeim în mai 
iunie 1942, 3.750 de francezi au împiedicat 
întreaga armada africană Korps și  cea italiană 
să înconjoare armata britanică. Miza a fost atât 
de mare, încât Rommel a mers in prima linie și 
s-a expus focului francez. El a declarat: “Soarta 
armatei mele depinde de rezultatul luptei!”. De 
fapt, a fost soarta întregului Reich cel de o mie 
de ani: dacă Rommel ar fi înconjurat a 8-a divi-
zie britanică, nu ar fi existat o forță aliată semni-
ficativă până în estul Indiei. Naziștii plănuiau să 
pună mâna pe Palestina, să-i omoare pe toți 
evreii și apoi să acapareze petrolul irakian: 
naziștii aveau nevoie de petrol cu disperare, de 
care aveau nevoie  pentru a-și antrena pilotii și 
a-și motoriza armatele.
 

Legiunea franceza contraatacă la Bir Hakeim. 
Întreaga armată franceză se adăpostise în 
deșertul nisipos.

    Rezistența generalului Koenig la Bir Hakeim a 
durat trei săptămâni, suficient de mult pentru ca 
armata britanică să scape. La Bir Hakeim s-a dat 
o bătălia mai importantă decat cea de la de la 
Termopile: Armata a opta a rezistat pentru a 

lupta cu eroism si a zdrobit  trupele Afrika Korps 
deplasate câteva luni mai târziu, pana la granița 
Egiptului.
    Hitler a spus cabinetului său că Bir Hakeim era 
încă o demonstrație că francezii erau  cei mai bun 
soldat după germani și de aceea Franța trebuie să 
fie complet distrusă. (Cabinetul său a subliniat că 
acest lucru ar garanta că Germania va pierde răz-
boiul, iar Hitler a trebuit să fie de acord.) După 
război, genera-
lul major Friedrich von Mellenthin a scris: “În tot 
cursul războiului în deșert, nu am întâlnit nicio-
dată o apărare mai  bine susținută”. Așa cum 
naziștii au continuat să sublinieze, mai ales după 
ce au fost învinși, francezii au atacat naziștii în 
1939, nu invers. Diplomația franceză a întărit 
coloana vertebrală poloneză și apoi i-a convins pe 
britanici să adauge o addenda la Tratatul fran-
co-polonez (Marea Britanie se retrăsese după 
căderea Republicii Spaniole). Naziștii au răspuns 
oficializându-și alianța cu sovieticii. Când naziștii 
au atacat Franța, în mai 1940, ei foloseau petrol 
sovie-
tic.   
   De ce este atât de importantă victoria in nordul 
Africii? În primul rând, evreii și renașterea 
Israelului  nu ar fi avut loc. În al doilea rând, cu 
petrolul irakian și întreaga lume arabă pentru a-i 
ajuta, naziștii ar fi putut sista politica de împru-
mut SUA către Uniunea Sovietică, crucială 
pentru Stalin. În al treilea rând, performanța 
Luftwaffe (aviația germană ) ar fi crescut consid-
erabil, avand suficient petrol pentru a antrena 
piloții, iar principala problemă a avioanellor 
naziste, exageratul consum de petrol, ar fi fost 
mai puțin luat în considerație. Și, mai impor-
tantă, era obținerea unor minerale rare de care 
naziștii aveau nevoie pentru aliajele motoarelor 
jet. În al patrulea rând, asediul Stalingradului nu 
s-ar fi întâmplat, deoarece importanța sa strate-
gică, în menținerea flancului stâng al drumului 
către câmpurile petroliere din Baku, ar fi devenit 
irelevantă. Al doilea război mondial ar fi luat o 
întorsătură foarte diferită ... dar 3.750 de eroi (și 
o femeie!) au împiedicat acest lucru.

                    Editura SAGA &  Patrice Ayme
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Eseu 

Emanuel Pope

“Mânați de val, locuind sub același 
soare”

     Zilele acestea mă gândem la George Orwell 
și la lista acestuia în care își nota zilnic cu 
deplin zel numele diferitelor personalități pe 
care le bănuia atunci, imediat după încetarea 
celui de-al doilea război mondial, ca având 
vederi și afinițăți comuniste. Plecând de la așa 
ceva îmi imaginam azi o listă asemănătoare cu 
numele celor ce s-au înregimentat extrem de 
ușor în ultimii 30 de ani acestui nou val acum 
ajuns un adevărat tsunami ori zeu peste viața 
tuturor. Dar e lesne de înțeles că mai ușor ar fi 
ca ea să conțină excepțiile, altfel în loc de o 
listă am obține aproape un inventar al popu-
lației globului. Despre ce este vorba? și aici 
vine încercarea cea adevărată: aceea de-a numi 
fenomenul, nume ce desigur ar trebui să por-
nească de la esența acestuia. Esența și ea greu 
de prins în câteva vorbe, masa acestui proces 
dovedindu-se schimbătoare, fluidă, acumulând 
tematici noi, alte și alte ținte de atins. Și totul sub 
stindardul cel mai onorabil al omenirii:  o lume 
mai bună, corect așezată, transparentă, deschisă, 
diversă.  Numai că această lume mai bună, mod-
elată sub presiunea noului val a devenit în fapt 
o lume din ce în ce mai mică, o lume riguroasă 
în care fiecare este nevoit continuu să se auto-
corecteze și cenzureze ca-ntr-o vreme a 
Inchiziției, să se updateze din mers, rapid și 
fară ca în realitate să mai poată cerceta în 
colțul ferit al conștiinței sale toate aceste 
provocări. Pentru un timp acest tumult s-a 
numit “political correctness”, apoi fenomenul 
dovedindu-se apetisant dar și flâmând, hrănit 
de atâtea și atâtea voci neauzite, s-a extins ver-
satil atingând fiecare demeniu de activitate 
umană în căutarea binecuvântată a unui grup 
sau persoană defavorizată ajutat e drept și de 
maladia rețelor sociale în care toată lumea 
cântă pe un singur ton. 
     Așa se face că astăzi am ajuns să nu mai 
putem numi niciun d-zeu  în orele de religie 
sau de seminar universitar și pe carcasele 
autobuzelor din capitalele Europei să vedem

numai reclame afișând în conținutul lor musai 
și chipul unui cetățean asiatic alături de cel al 
unui băștinaș european. Cafeaua nu mai este 
nici ea albă și nici neagră și nici măcar “ameri-
cană”, sudcoreeeni își mai vorbesc doar dacă 
nu consumă carne de câine (foarte bine, aici!), 
iar în ultimul film despre Robin Hood- perso-
naj fascinant și care  a existat fizic pe pământ- 
putem admira în rolul Micuțului John pe 
Jamie Fox, întruchipând în peliculă un arab 
ce-și dorește sfârșitul cruciadelor. Tot așa am 
ajuns așa să vedem la TV prezentatoare în 
competiție cu diagonala ultimelor succese teh-
nologice în materie de ecrane de televizoare. 
Nimeni nu mai fumează acum nici pe lună, 
darămite în filme. În fapt nimeni nu mai face 
nimic nicăieri, nimic considerat de trendul 
zilei ca fiind “greșit”, ci luând parcă forma 
covidului fiecare doar îl îmbolnăvește pe cel 
de alături cu maxima ipocrizie ori/și servili-
tate.
   Am ajuns să asistăm la demolarea unor 
statui din spațiul public sub presiunea “black 
lives matter” , nicio problemă putem spune 
pentru că există rasism sub fiecare prag tot 
așa cum există și antisemitism, apoi multe 
dintre nume nu meritau oricum o statuie fiind  
prin vremuri “purtătoare de sânge”;  am ajuns 
apoi la “Alexa mai pune un cântecel”, iarăși 
zic, nicio problemă, nu avem ce ascunde Ama-
zonului, cum și pe Google îl putem lăsa 
liniștiți să ne citească corespondența și să știe 
câți pași facem zilnic, dar când acceptăm toate 
astea fără să comentăm deloc și fără să ne 
întrebăm o clipă despre cum va arăta viitorul 
copiilor noștri... ceva parcă nu mi se pare ok și 
vorba subconștientului meu: mă tem de dic-
tatură, frate! Și când spun “dictatură”, dictat-
ura uniformizării îmi este suficientă cât să mă 
facă să urlu de frică!
    Încă un rând ca să fiu bine înțeles: dacă 
m-am născut unde m-am născut și fața mea 
are pigmentul pe care îl are asta nu mă obligă 
la 50 de ani să merg șchiop pe stradă ca să mă 
bucur de vreun drept și nici nu-mi trebuie o 
bâtă deasupra capului ca să respect drepturile 
oricărui om de lângă mine când iubirea și 
bunul simț comun sunt suficiente.   
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Sofia Gelman

   * Motto:”Sufletul fără prejudecăți este liber”

     Interviu cu Cleopatra Lorințiu     
    

    A prezenta în mod exhaustiv palmaresul Cleopatrei 
Lorințiu frizează imposibilul… de aceea, pars pro 
toto, vom releva câteva din multiplele sale 
preocupări. Personalitate renascentistă, scriitoare 
– poetă, prozatoare autor de literatură pentru 
copii, jurnalistă – scenaristă realizatoare de televi-
ziune, Cleopatra Lorințiu își revendică un loc deo-
sebit de important și în itinerarul de diplomat pe 
care-l parcurge. Dacă ar fi să menționez un numi-
tor comun al acestor fațete diverse care îi aparțin, 
aș aminti profesionalismul cultivat la cel mai înalt 
nivel. Motto-ul pe care l-am ales caracterizează 
felul ei de a privi în jur, legătura sa cu multitu-
dinea diversificată a persoanelor cu care s-a inter-
sectat în decursul prestigioasei sale cariere a avut 
darul de a valorifica aserțiunea potrivit căreia 
“marile spirite se pot ridica mereu deasupra preju-
decăților.” Vom încerca să creionăm liniile princi-
pale ale drumului Cleopatrei Lorințiu în desișul 
preocupărilor nenumărabile  pe care le-a traversat.

S.G.: Aș vrea să încep cu un dicton latin: -audaces 
fortuna iuvat- care cred că vi se potrivește dacă e 
să scrutăm varietatea domeniilor în care v-ați 
afirmat în decursul anilor; ați avut nevoie de 
curaj – cred – ca să treceți fără dificultate de la o 
specialitate la alta. Vă considerați o persoană 
curajoasă ?

C.L. :Vorbiţi de curaj... poate curajul temătoru-
lui. Mi-am dorit, copil fiind într-un loc mărunt 
din Ardeal, de la prima carte citită împreuna cu 
mama mea, îmi aduc aminte cu exactitate, era 

“Singur pe lume” de Hector Malot, numai asta: 
să scriu şi să citesc. Alţi copii îşi doreau jucării, 
alte tinere îşi doreau bijuterii, alte doamne îşi 
doreau case frumoase, eu îmi doream numai 
asta. Trecerea de la un domeniu la altul e oare-
cum înşelătoare: jurnalismul şi televiziunea pe 
mine  m-au ajutat să vorbesc mereu despre 
feţele culturii şi evident să supravieţuiesc, să 
îmi câștig traiul, curiozitatea faţă de viaţă m-a 
dus spre cauzele altora, acelea de apărat, iar 
diplomaţia, mă refer exclusiv la postul de la 
Ambasada din Paris în anii 2000,  a fost o 
antenă culturală către o lume de excepţie, 
aceea a francofoniei care mi s-a potrivit atunci 
ca o mănuşă.
  
S.G.: Cariera dumneavoastră v-a purtat în 
numeroase locuri ale globului, ați străbătut 
drumuri ce vă duceau departe de România; 
din bibliografia pe care am parcurs-o am 
dedus că sunteți de acord cu Octavian Paler 
când spune: “patrie este una. Restul sunt țări !” 
Cum ați îmbinat impactul noului în locurile în 
care erați cu păstrarea spirituală a 
rădăcinilor ?

C.L.: Am avut curiozitatea vie de a descoperi 
oameni noi și locuri noi, dar nu am avut nicio-
dată intenția de a rămâne altundeva decât în 
România. E o poveste lungă și oarecum intimă. 
Chiar și pe soțul meu Bernard Brumberg, 
cetățean francez născut la Paris, fiul unui 
evreu român cernăuțean, medic valoros în 
Franța și personalitate a lumii bucovinene de 
acolo, ei bine l-am convins să vină în România 
unde am și trăit, din păcate nu multă vreme, el 
s-a stins prematur urmare a unei boli despre 
care știm că nu iartă.

S.G.: Poezia este o parte importantă a vieții 
dumneavoastră. Aș vrea să îmbin întrebarea 
mea - cu  ajutorul lui Antoine de Saint Exupery 
“(…) L`essentiel est invisible pour les yeux” – 
care vizează sensibilitatea adâncă a expresiei, 
coroborată de curiozitatea feminină referi-
toare la… îmbătrânire. Vă citez :
“Uscăciune
 Nu te văd, nu te cunosc
Și poate că nici nu ești. 
Și poate că nici nu vreau să fii
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Bătrânețea începe cu o esplanadă
Uscată pe care nu mai aștepți”

CL: Să înțeleg că întrebarea e dacă poezia e o 
parte importantă în viața mea? Răspunsul e da. 
Poezia, literatura, cărțile. Dar cred că întrebarea 
dumneavoastră are un alt subtext din moment 
ce ați ales să citați acest scurt poem din cartea 
mea. Îmbătrânirea.
      Ea vine împletită cu mari, iremediabile dureri 
legate de moartea celor dragi. Nu e ușor să 
ajungi la înțelepciunea de a aplica înțelepciunea, 
adică de a accepta ceea ce nu poți să schimbi. 
Dar ea vine și cu multe  eliberări, ușurări: nu mai 
trebuie să demonstrezi mare lucru altora, nu 
mai ești neapărat în competiție, nu mai ai nevoie 
de acumulări de obiecte care până la urmă îți dai 
seama că nu îți slujeau neapărat, poți avea o pri-
vire mai senină asupra propriei vieți.  
     Nu o iau ca pe o înfrângere, nu o iau ca pe un 
succes. Este, pur și simplu. Nu îmi mai bat capul 
să disec aluziile ironice referitoare la vârstă ale  
unui oarecare... Lumea de astăzi reușise oare-
cum, până la nebunia asta cu pandemia despre 
al cărei final nu putem încă anticipa nimic, o 
capacitate de a ridica pragul vârstei la care 
forma fizică te ajută să te bucuri de viață. Mult 
din timpul pe care îl pierdeam în discuții sterile, 
acum îl pot dedica scrisului și cititului. Câte o 
mică vorbă frumoasă, un mesaj, un telefon, un 
articol, mă îndreptățesc să cred că există semeni 
cărora le pasă că scriu și despre ce scriu. Espla-
nada din poezia citată de dumneavoastră, care 
poate să pară deznădăjduită unora, mie îmi pare 
împăcată cu sine însăși și chiar nobilă. Dacă știi 
cum să te așezi pe ea și să contempli,cum zice 
Coelho într-o carte, când totul e ca trecerea din-
tr-un vagon în alt vagon, în trenul imaginar care 
este timpul.

S.G.: De la candoarea literaturii pentru copii 
până la semnificațiile adânci exprimate prin 
metaforele poemelor dumneavoastră, clădiți 
traiectoria existenței însăși iar pe parcurs, vă
opriți pentru câte o clipă spre a vă apleca asupra  
efemerului… Care din segmentele traseului liter-
ar conturat vă este cel mai aproape ?

 

C.L:E o întrebare complicată. Pe măsură ce 
viața curge, acea parte a traseului în care 
ești, îți pare... importantă. Dar dacă stau să 
mă gândesc trebuie să recunosc faptul că 
anii tinereții au fost cei mai buni cu mine, 
cei mai dăruiți și că forma de talent pe care 
o aveam atunci poate s-a filtrat, s-a modifi-
cat dar nu a mai atins niciodată năvala genu-
ină și dezinhibată de imaginație a tinereții. 
Am fost unul din acei “copii teribili” cu o 
adolescență extrem de densă, în care am 
acumulat mult, am scris mult am debutat 
nefiresc de devreme ( a 11 ani ),  am scos 
prima carte la douăzeci de ani, am avut o 
perioadă în care mi se părea că așa e normal. 
Am intrat în Uniunea Scriitorilor fiind cea 
mai tânără membră primită, îmi amintesc și 
acum festivitatea din sclipitoarea Sala a 
oglinzilor, când președintele Macovescu mă 
îmbrățișa, poate speranțele tuturor au fost 
prea mari... cert e că ceva din firea mea nu 
m-a lăsat să intru în grupuri și grupuscule, 
în comitete și comiții, să mă afiliez unor 
mișcări literare, nu am fost adepta taberelor 
( nici acum nu sunt !) pentru că nu acceptam 
ca cineva să îmi dicteze cum să acționez, ce 
să scriu, cum să fiu... Ei , asta s-a plătit. Am 
rămas o solitară deci nu am avut un “motor 
literar” care să mă împingă. Am pierdut 
foarte mult în carieră. Am câștigat foarte 
mult pentru mine și pentru liniștea cu care 
mă pot privi în oglindă.

S.G. : Am constatat cu multă plăcere încă de 
la începutul prieteniei noastre – sper să-mi 
îngăduiți să numesc astfel relația noastră – 
că sunteți un meloman cu vaste cunoștințe 
în spațiul configurației sonore. “Cea mai 
nepământeană dinte arte – cum spune Ana 
Blandiana” reprezintă pentru dumneavoas-
tră un punct de reper la care aderă celelalte 
frumuseți ale culturii. Mă refer la ideea de a 
conexa muzica și poezia, dacă se poate 
într-un cadru oferit de o pictură. Ce semni-
ficație are pentru dumneavoastră concat-
enarea fascinantelor confluențe pe care le 
clădiți cu atâta dibăcie și ingeniozitate ?
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C.L. Sunteți dumneavoastră generoasă în apre-
ciere... Adevărul este că în Ardeal mai fiecare 
copil chinuia câte o vioară și asta mi s-a petrecut 
și mie. Dragostea față de un instrument e ceva ce 
cred că formează, dezvoltă. Apoi am avut real-
mente șansa să întâlnesc, adolescentă fiind per-
sonalități ale muzicii și componisticii  românești :încep 
cu Mihai Moldovan, un spirit muzical și cultural 
nepereche, de o deschidere uluitoare, și prin el 
i-am cunoscut apoi pe Cornel Țăranu, Doru Popo-
vici... de prin 1982 am început a scrie cu gustul și 
priceperea mea de la vârsta aceea, despre muzică 
și așa am cunoscut mari muzicieni : de la domnul 
Brediceanu la Ionel Pantea, am făcut interviuri cu 
cei care erau atunci în vogă, compozitori și inter-
preți: Silvia Marcovici, Lenuța Ciulei, Ion Ivan 
Roncea, Iancu Dumitrescu, Calin Ioachimescu, 
Viniciu Moroianu, Liana Alexandra, interpreți din 
cvartete și cvintete, coregrafi și muzicologi, baler-
ini și interpreți de operă, zeci și zeci de oameni ai 
muzicii iar asta m-a îmbogățit sufletește. Poate și 
pentru ca s-a combinat cu ceea ce scriam despre 
artele plastice sau despre film și teatru. Scriam ca 
o poetă ce eram, ca o iubitoare de întâlnirea 
artelor, țin minte că am luat și un prestigios  
premiu pentru “critica de artă” ceea ce era o 
formă de a spune, dar recunoștea efortul meu de 
a aduce în paginile revistelor de cultură, oameni 
și opera lor. 
Am legat prietenii trainice cu oameni pe care i-am 
iubit mult: Magda Ianculescu, Elena Cernei, 
Nicolae Herlea, sunt și unii cu care am rămas în 
bună legătură și în ziua de azi de la Gheorghe 
Crăsnaru, Mariana Nicolesco,Thedore Coresi 
Ciurdea, la doamna Marina Krilovici sau muzico-
logul Carmen Stoianov. Nu regret zilele acelea, nu 
au fost pierdute ci mi-au încălzit sufletul. Am 
atâtea amintiri muzicale, culturale, am atâtea 
întâlniri fabuloase în amintire și în arhivă... Poate 
ca ar trebui să le adun între coperți. Asta va 
depinde totuși de drumul nostru ca omenire în 
vremea care vine...

S.G.: Creația dumneavoastră în diversele terito-
rii, de la gazetărie la diplomație este menită să 
oprească timpul, acest inamic neînduplecat prin 
definiție, care curge ireversibil. “Trece timpul” – 

spunem, dar după opinia unui dicton chinez 
“omul trece”…
Deschiderea dumneavoastră multiculturală 
lipsită cu desăvârșire de cea mai minoră preju-
decată vă situează în sfera elevației spirituale 
care are darul de a se adresa celor a căror con-
vicțiune vă este similară. În lumina acestor 
incontestabile calități intelectuale și profesio-
nale vă întreb, care sunt planurile dumneavoas-
tră pentru viitor ?

C.L. Viitorul meu ca funcționar cultural din 
Institutul Cultural Român din Tel Aviv (unde 
ocup funcția de consilier diplomatic director 
adjunct din 2018 ) este legat de planurile insti-
tuției. Viitorul meu ca autoare este marcat de 
cele câteva cărți pe care le am în lucru, doar că 
fiind mereu captivată de câte o carte, expoziție, 
întâlnire culturală  sau de câte un eveniment 
care mă frapează aici, în Israel, mereu mă 
întrerup din lucru în favoarea vreunei cronici 
sau a unui articol de întâmpinare pe care îl 
scriu și îl public. Am o mare stimă și un mare 
atașament față de ceea ce fac israelienii vorbi-
tori de limba română. Le respect mult demersul 
și cred că el trebuie cu adevărat respectat și 
cunoscut. Așadar, cam bat pasul pe loc la cărțile 
începute în favoarea unei posibile antologii de 
texte despre cei care trăiesc și creează aici!

 S.G. : Vă mulțumesc foarte mult pentru intervi-
ul acordat Jurnalului Israelian !

* parafrază la aforismul lui Michel de Montaigne: 
“Sufletul fără prejudecăți a făcut pași mari 
către liniște”

Baruch Elron



Umor 
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BODY BUILDING              Umor cu Mahai

    Era odată un mare meşter – muncitor la fabrica 
de tractoare din satul Blucucceni-Deal. Azi – 
venea la servici, mâine – ba, aşa că şeful lui i-a 
atras atenţia să nu mai să lipsească de la lucru, 
fin’că dă faliment. 
La care muncitorul i-a răspuns că nu face să se 
răstească la el pe tonul ăla, că oricum n-avea ce 
face la servici, neavând comenzi de tractoare, şi 
că mai bine-ar face să mai sondeze piaţa, să 
stabilească o strategie de marketing adecvată 
împrejurărilor, să se preocupe mai îndeaproape 
de look-ul firmei, printr-o campanie publicitară 
mai agresivă şi mai la obiect, pe mai multe planu-
ri, şi-abia după aia să vină să-i comenteze lui. 
Toate acestea, muncitorul le-a spus scurt, retezat, 
având întipărită pe faţă indignarea şi surprin-
derea celui acuzat pe nedrept. El a mai spus: “Şi, 
la o adică, mi se rupe de fabrica ta.“
   Dar nici şeful nu era născut ieri. El a cumpătat 
bine şi-a întors pe toate feţele ce avea să 
răspundă. Apoi, s-a dus să-şi cumpere un pachet 
de Carpaţi. Halal patron, zicem noi, care fumează 
Carpaţi.
Întorcându-se a doua zi la servici, a văzut că 
muncitorul lipsea. “Ei, fir-ar să fie!” a spus el 
răspicat. Ca patron ce era, însă, nu-şi putea per-
mite să oprească producţia din cauza unui 
muncitor. Aşa că puse cu vânjoşenie mâna pe 
mătură şi începu să ştargă păienjenii de la colţu-
rile halei. Aici, autorul ia o pauză, îşi trage sufle-
tul, îşi drege vocea şi descrie dintr-o răsuflare 
hala în care funcţionează fabrica de tractoare din 
Blucucceni-Deal. Apoi se odihneşte un pic şi îşi 
continuă povestea în mod normal.
         A treia zi, muncitorul îşi făcu din nou apariţia 
la lucru. Şeful îl văzu şi, cu dinţii scrâşnind, îl 
întrebă unde-i cererea de învoire, aprobată de 
inginerul şef de secţie.
  “Unde-i cererea de învoire, aprobată de 
inginerul şef de secţie?” întrebă el cu dinţii 
scrâşnind din dinţi. La o asemenea impertinenţă, 
muncitorul îi pocni una peste meclă. De nervi, 
şeful puse mâna pe un capsator şi-i capsă munci-
torului urechile. Luat prin surprindere, acesta 
începu să zbiere “Aaaaa!“. Dar nimic nu-l mai 
putea opri pe patron din furia sa devastatoare. 

Punând o mână pe birou şi cealaltă pe scaun, 
începu să facă culturism.
“Ce faci, bă?“ îl întrebă atunci muncitorul.
“Mă antrenez, nu se vede?“
      Pentru că şeful ştia că n-are destulă putere 
să-l bată pe muncitor, începu să lucreze la 
muşchi. La terminarea acestui istovitor antrena-
ment, deja tonusul muscular îi crescuse foarte 
mult. Medicul de familie îl felicită. Nevastă-sa 
începu să-l iubească şi mai tare. Iar un vecin de 
bloc avu un vis premonitoriu despre sfârşitul 
lumii. Care s-a şi adeverit. Iată unde duce cultu-
rismul.

Sofia Gelman               Oameni suntem
       
    Interesul publicului pentru a asculta muzică 
clasică a fost mereu în centru vieții culturale în 
Israel. Pare o anecdotă dar faptele confirmă 
adevărul potrivit căruia ani în șir era imposibil 
să cumperi un abonament la concertele Filar-
monicii Israeliene, de cele mai multe ori melo-
manii moșteneau dreptul de a beneficia de 
prezența în sală… Timpurile s-au schimbat, 
abonamentele au devenit accesibile celor intere-
sați, spre bucuria iubitorilor de muzică. Nume 
cu răsunet mondial s-au perindat pe scena filar-
monicii, orchestra la rândul ei a participat la 
numeroase turnee peste hotare, cu succes. 
Schimbul cultural la acești parametri de înaltă 
cerință, a făcut parte din mozaicul mani-
festărilor artei configurației sonore. În ultimele 
luni însă, de când Corona ne stăpânește viața și 
ne dă porunci din ce în ce mai stranii și bizare, 
din păcate, suntem pe cale de a uita ce însemna 
încă nu de mult, katharsisul trăit în sala de con-
certe. La Natania, am întâlnit într-un colț de 
stradă o flautistă în jur de 50 de ani care cânta 
fragmente din lucrări cunoscute. Cânta pe 
stradă – lumea îi arunca uneori niște monede – 
încerca să supraviețuiască fiindcă orchestra ei 
practic a încetat să mai existe. Menționez, că, 
pentru a absolvi academia de muzică la orice 
instrument, studiezi din anii copilăriei până la 
obținerea diplomei, câte trei ore zilnic…cel puțin 
timp de 15 (!!) ani.
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Mircea Munteanu “Mongolul”   

Au fost dacii niște sfinți?

      Literatura tracomană/dacopată, a adus în 
discuție o noțiune nouă. Dacii ar fi fost niște 
sfinți, spun ei. Un fel de creștini “avant la 
lettre”.Exagerind și generalizând pasaje din Stra-
bon și Flavius Josephus, extremiștii noștri 
declară că toți daco-geții erau sfinți. Lucrurile 
sunt destul de delicate.  Autorii respectivi nu se 
referă la toată populația dacă, ci doar la unii indi-
vizi. O mică grupare, castă. În plus, ar trebui 
analizat de înseamnă “sfințenia” în diferite epoci.
      Pentru că în epoca idolatră și Venus/Afrodita
/Astarte erau sfinte. Ba exista și o prostituție 
sacră. Sacralitatea preistorică și antică era total 
diferită de sacralitatea creștină. Pînă și olița de 
noapte era sacralizată. Priap se bucura de un cult 
special, numit la daci “Dragobete” (cu totul altce-
va decât Sf.Valentin, preot creștin care căsătorea 
tinerii ce se iubeau, dar care aveau de înfruntat 
opoziția familiilor lor). Nu mai vorbim de “aversa 
Venus”, din Paphos.
     Dar lasând la o parte problema definițiilor 
termenilor în diferite epoci (foarte importantă, 
pentru o analiză istorică) erau dacii niște sfinți? 
Fără îndoială, aveau preoți dedicați, care erau 
virtuoși și cumpătați. Izvoarele o menționează. 
Dar poporul era la fel? Nu cred. În primul rând, 
dacilor le plăcea sexul. Cine murea tânăr, era 
plâns pentru că nu a cunoscut plăcerile sexuale 
totale. Aveau 7-8 soții. Cumpărate. (Vezi și 
“Tirgu de fete” de pe muntele Găina.) Dacă o fată 
nu era cumpărată, putea să-și cumpere -ea- 
soțul. (Vezi și cântecul Mariei Tănase, în care 
apare faimoasa strigătură: “Hai la bărbați de vîn-
zare!”.) Toate astea sunt documetate în izvoarele 
antice. Și în folclorul nostru, după cum se vede. 
(Dacii nu aveau o societate sexistă. Se bazau pe 
avere. Cum pamantul era stapinit în devălmășie - 
obști sătești- și aurul era apanaj regal, averea 
indivizilor era adunată în animale și argint.)
În al doilea rând, dacilor le plăcea să bea.  Este 
adevărat, Burebista a distrus viile, pentru a-i 
disciplina. (”Prin ascultare de legi și cumpătare...”) 
Dar după asasinarea lui, viile au reapărut. Ovidiu 
chiar vorbește de vinul geților, înghețat de gerurile 
năprasnice. 

(Aici putem face o paranteză. Mai avem docu-
mete medievale și mai tirzii, care vorbesc de vin 
înghețat și cum făceau românii distilat din vin. 
Puneau butoiul cu vin pe un suport înalt și-l lăsau 
să înghețe peste noapte. Iarna, bineînțeles. 
Dimineața veneau și desfundau butoiul; cu un 
fier înroșit, topeau gheața ce se formase. Luau 
doar “inima”. “Sufletul” vinului, care rămânea 
neînghețat, la mijloc. Era alcoolul care nu în-
gheța. Era o distilare la rece, prin înghețare, care 
probabil era cunoscută și în Dacia. Distilarea la 
cald va fi inventată mult mai tîrziu, de arabi și 
cunoscută în Europa prin florentini.- Concen-
trația de alcool depindea de calitatea vinului și 
tăria gerului. Prin acest procedeu, aveau romanii 
“aqua via”. -”L'eau de vie" cum vor zice -mai 
tîrziu-  francezii.-) Dar -curios lucru-, deși Bureb-
sta a interzis vinul și a distrus viile, nu avem nici 
o știre despre interdicția berii. Ori dacii beau și 
bere. Avem repetate știri antice despre acest 
obicei. Să fi fost lupta dintre producătorii de bere 
și cei de vin? Sau nu socoteau berea băutură 
alcoolică? Eventual, Burebista a fost suficient de 
înțelept pentru a lăsa o supapă poporului, să nu 
se acumuleze nemulțumirile?  Nu știm.
Dar știm că dacii beau de stingeau. În sfârsit, 
dacii se drogau. “Fumau” sau “trăgeau pe nas”.   
Avem știri că aruncau în foc  semințe și inhalau 
fumul. Nu se știe ce semințe. Probabil cînepă. (Și 
azi se mai face o prăjitură din semințe de cînepă, 
fierte cu miez de nucă și miere de albine. Uneori 
se pune și făină, pentru îngroșare. Se cheamă 
“julfă”. S-a pierdut tradiția, când comuniștii au 
interzis cultivarea cânepii -drog-, în anii '50. Dar 
au mai rămas insule izolate pe ici colo, unde se 
putea cultiva cânepă pe suprafețe mici. Au 
păstrat și tradiția prăjiturii. (-De la ea vine cuvin-
tul “șulfă”?-)
Ultimul obicei, dar nu cel din urmă ca impor-
tanță, este reprezentat de sacrificiile umane prac-
ticate de daci. Nu e vorba numai de solul trimis la 
4 ani la zeul suprem, prin aruncarea în sulițe. (Se 
știe, cel mai bun din noua generație era sacrificat; 
de aici pericolul să te arăți cel mai bun, la daci și 
urmașii lor; nefericitul va fi distrus sistematic... 
conform tradiției. Chiar dacă azi nu se mai 
omoară. Dacă nu murea, toată lumea îl 
disprețuia. Se credea că zeul îl respinsese, pentru  
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că nu a fost suficient de bun.) Geții omorau și toți 
străinii ajunși la ei, pe malul mării. Nu se știe 
carei divinități. Le va lua mult timp să renunțe la 
acest obicei. “Cavalerul trac” este o divinitate ce 
presupunea sacrificii. Nu se știe cu precizie dacă 
era vorba și de oameni sau numai de animale.
În concluzie, putem spune că dacii nu erau niște 
sfinți. Desigur, aveau preoți care duceau o viață 
cumpătată. Asemănătoare sfinților creștini. Dar 
ei nu reprezentau tot poporul. Mai mult, dacii  îi 
venerau tocmai pentru că se abțineau de la 
plăcerile lumești uzuale. Erau diferiți de restul 
poporului. Dar poporul se credea nemuritor. Bea 
apă din Istru și pleca la lupte (de obicei de jaf -iar 
în Decalog e interzis să rivnesti la bunul altuia și 
să furi...-) cu inima ușoară.

    Discuție la biroul emigrației

Solmaz Sharif *

La întoarcerea mea  în SUA, întreabă el ce ocu-
pație am. 
- Profesor.
- Ce predai?
- Poezie.

Urăsc poezia, spune ofițerul, îmi place să scriu
unde se poate argumenta.
Și la orice întrebare, trebuie să răspund.
Și asta îi place.

Nu-i spun ca va fi într-o poezie
unde el va fi un argument  anti-american.
Îl descriu acum: obez , roz, înfoiat în pene, 
mulțumit cu propriul său spirit și scuipat.  

După argumentare sunt lăsată să intru în Ameri-
ca
Sunt lăsată să intru până... 
________________________ 
* Solmaz Sharif
Solmaz Sharif s-a născut la Istanbul, Turcia. 
Este absolventă a Universității din New York și 
a Universității din Berkeley-California, unde a 
studiat și a predat "Poezia pentru oameni"  . 
Prima sa colecție de poezie, LOOK (Graywolf 
Press, 2016), a fost finalistă pentru Premiul 
Național de carte de  poezie.  Sharif este în 
prezent profesor asistent la Universitatea de 
Stat din Arizona. Trducere AG
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