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                 Cupluri în pandemie 
      În primăvara lui 2020 am intrat într-o nedorită 
buclă de timp. Nu știm cât va dura bâjbâiala 
noastră prin buclă, important este să ne poziționăm 
pe direcția câștigătoare, să ne îmbunătățim 
tehnicile de confruntare a necunoscutului, să ne 
adaptăm noilor vremuri, să fim câștigători!       
Mi-am propus realizarea unui volum de interviuri 
legate de survolarea pandemiei, cu bune și rele. 
Oameni deosebiți ne vor împărtăși experiența 
proprie. Interviurile vor fi mai întâi publicate în 
reviste de cultură cunoscute.  Privind în juru-mi am 
constatat că cel mai ușor s-au salvat cei care au 
realizat importanța susținerii partenerului. Lărgesc 
domeniul parteneriatului cu capitole noi pentru că 
mulți dintre noi viețuim singuri, dar ne-am așezat 
comod într-un parteneriat salvator și aducător de 
împlinire cu profesia, arta prin care ne exprimăm, 

copilul, animalul de companie, prietenul cu care am 
împărțit un spațiu carantinat, orice ne înconjoară, 
orice a devenit partener de suferință și izbândă. 
     Dificultățile acestui an au dus la destrămarea 
căsniciilor care erau deja de mult consumate, au 
apropiat parteneri care își trăiesc cu sinceritate 
drumul comun spre nemurire, au reamintit 
oamenilor că doar o pasiune te poate ferici, că doar 
așa poti să-ți salvezi sufletul, să te ferești de 
depresie, de abandon.  
     Creatorii s-au refugiat în artă pentru a-și salva 
măcar sufletul, dacă în plan material erau tot mai 
năpăstuiți.  Acest parteneriat, cel dintre artist și 
arta lui, a devenit puternic, salvator. Iată de ce mă 
voi adresa câtorva făuritori de frumos și nemurire, 
întrebându-i cum și-au petrecut această pandemie, 
cum percep trecerea graniței dintre lumea veche și 
cea nouă.  Doresc ca demersul meu să ajute pe cei 
care încă nu și-au găsit drumul spre salvare. 
     Păstrați-vă sănătoși, fiți inspirați divin în tot 
ceea ce faceți!     Anul 2020 începea ca oricare altul. 
Aveam țeluri de atins, ne planificasem anul în cheia 
propriilor strategii sau ne înrolasem în strategii de 
grup care ne-ar fi fost de folos. Am visat și plănuit 
până în ziua în care pandemia a șters nemiloasă 
toate speranțele noastre, ne-a închis în case, ne-a 
mutilat trăirile. Am învățat să ne adaptăm 
vremurilor, condițiilor, restricțiilor, am imaginat 
salvarea sufletelor noastre și am încercat să ne 
păstrăm trupurile sănătoase. Fiecare a făcut-o 
potrivit științei și putinței proprii. Cei puternici  
s-au bucurat de faptul că sunt martorii acestor 
schimbări istorice la scară planetară. Sunt mulți și 
cei care au pierdut lupta cu neînțelesul și nemilosul 
virus. Tristețea și teama au acoperit planeta. 
     Salvarea a sosit din saltul tehnologic deosebit de 
alert care a schimbat radical lumea știută de noi.  
      Creatorii au reușit cel mai ușor să își păstreze 
echilibrul; s-au ajutat de forma lor de exprimare 
pentru a genera forță interioară protectoare, 
tămăduitoare. Dacă acceptati invitația mea, voi 
avea nevoie  de o poză aleasă de dumneavoastră și 
de un scurt cv care să cuprindă ceea ce doriți să 
scriu în prezentarea dumneavoastră. 
LC- Unde ați petrecut carantinarea?   
LC- Care au fost suferințele dumneavoastră, ce ați 
suportat cel mai greu?  
-LC- Ce nu ați reușit să realizați, să duceți la capăt, 
din cauza pandemiei? 
LC- La ce colac de salvare ați recurs pentru a depăși 
mai ușor greul în care, fără vrere, am fost 
cantonați? 
LC- Pe lângă disconfortul adus de pandemie ați 
găsit si beneficii în oprirea lumii preț de atâta timp? 
Pentru oameni complecşi, precum dumneavoastră, 
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sigur sunt și beneficii! Care sunt acelea, dacă sunt? 
LC- La un bilanț al anului trecut, rătăcit în 
distanțări de tot felul, care ar fi rezultatul așezat pe 
propria viață? Sunteți pe minus sau pe plus? 
LC- Care este lecția primită de la această experiență 
nedorită? 
LC- În speranța că nu ne vom pierde definitiv 
putința de a ne îmtâlni, îmbrățișa, bucura de 
apropierea fizică, cea care lasă energiile să ne 
cuprindă, să ne armonizeze, vă mulțumesc pentru 
acceptul de a-mi împărtăși impresiile 
dumneavoastră despre acest an de început de 
vremuri noi! 
                                 Luiza  Cala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANSKY, la lucru 

     „Arta este orice vrei să fie”, a spus râzând 
tânărul misterios, care se numește Banksy. 
„Cred că sunt artist? Da și nu. Nu cred că este 
chiar corect de la distanță să mă compar cu 
cineva ca Banksy. Încerc doar să fac un mesaj ". 
Era îmbrăcat în negru: adidași, blugi, jachetă și 
mască, care refuza să rămână sus peste nas. 
„Încerc să rămân anonim”, a spus el. „Omule, 
am primit atât de multă ură. Unii oameni sunt 
foarte, foarte supărați. ”  
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            Mihai Ganea  
                                   Stejarul din Iabes 
            ( Saul ) 
 
 
 
în mâna lui lancea vibrează năvalnic 
el singur şi-a tras-o pe-o piatră cu zdrele 
el singur a dat purtătorului tolba 
să-i care cu scutul şi coiful cu tot 
armura şi armele cele mai grele 
 
l-a uns văzătorul pe creştet în grabă 
şi spata cu treizeci de inşi de-a mâncat 
aflat-au asinii pierduţi prin Şalişa 
şi iezii şi turte de pâine cu vin 
cei trei la copacul din Tabor i-au dat 
 
dar el prorocind cu prorocii alături 
la Miţpa pe dealul viclean de-a rămas 
când cel prea înalt îndreptându-i simţirea 
prin gura trimisă mustrându-i sămânţa 
a scos între neamuri ascunsul din vas 
 
şi-a scris văzătorul în cartea cu dreptul 
poruncă din cer aşternută pe neamuri 
acasă-n Ghibea ostaşul de suflet 
să-l ducă pe el împăratul hulit 
făcut să nu vadă s-audă nimic 
 
Nahaş Amonitul venit-a în Iabes 
doar ochiul din dreapta să-l scoată-n ocară 
dar solii ajuns-au degrabă-n cetate 
şi boii lui falnici s-au frânt în durere 
blestemul să cadă pe toţi răzvrătiţii 
 
când jerfa din Ghilgal se stinse în slavă 
şi-a dat curăţia de inimă-n faţă 
mai drept văzătorul cu lumea le zise 
bătrân şi albit am ajuns până astăzi 
din locul acesta pleca-voi cu rost 
 
vă judec pe voi pentru faceri de bine 
când Moise şi Aaron v-au scos din Egipt 
de Domnul uitat-au îndată părinţii 
iar Domnul la Hator şi Moabul v-a dat 
să plângeţi uitarea şi dorul o vreme 
 
 
 
 

trimis-am pe Ierubaal şi Barac din ţara 
vrăjmaşului Filisten să vă şteargă de fraţi 
nu eu v-am fost slava şi liniştea-lume 
nu eu v-am călcat în picioare duşmanii 
nu eu peste neamuri v-am pus împărati 
 
şi-a zis văzătorul doar el înţeleptul 
pe Domnul îl cheamă la vremi de restrişte 
cu tunet şi ploaie se-arată vremelnic 
şi spaimă de moarte sădeşte în voi 
slăviţi-l ca bunul din cer să se mişte 
 
de nu veţi pierii cu-mpăratul alături 
de nu vă veţi teme de numele meu 
nimic nefolosul ninic va aduce 
poporul ales şi poporului meu 
îi sunt peste veacuri alături la greu 
 
şi lui îi sunt singur stăpân Dumnezeu 
 
un altul de leu şi de urs izbăvit 
tăiaţi două sute au fost de pârlog 
scăpat pe ferestră cu fuga la Rama 
de Mical soţie ascuns prigonit 
cu suliţa-n ziduri de-acuma zălog 
 
ca pâinea sfiinţită pe cel căutat  
 
departe pe munte la Betel şi Micmaş 
oşteni două mii aşteaptă răspunsul 
iar alţii-n Ghibea cu fiul alături 
cu groază şi ură stârniţi Filistenii 
au strnâs ca să lupte o mie de cară 
 
 aduse în grabă şi arderea toată  
cu jerfa-n zadar mulţumirea uitară 
pe Domnul punând-l în cumpănă strâmbă 
evreii trecură Iordanul în spaime 
călăreţi şase mii Filistenii îi urmară 
 
dar el învrăjbitul de Domnu-n poruncă  
îşi strigă chemarea de azi şi de ieri 
şi nimeni nu-l vede pe câmpul de luptă 
şi nimeni n-aude ce spune la greu 
pe vorbe l-apasă cu mii de poveri 
 
dreptatea lui alta-i dreptatea din cer  
 
ce soartă nebună mă frânge întruna 
de patimi mă scurg din greşeală-n greşeală 
şi tac văzătorul cu Domnul de-o vreme 
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mă fură vrăjmaşul pe câmp de bătaie 
şi-n creieri îmi urlă ciudată sminteală 
 
 
războaie putrtat-am cu neamuri o mie 
El Domnul pe mână vrăjmaşul mi-a dat 
pe Amon cu Edom şi regii din Ţeba 
pe toţi Filistenii din corturi şi taberi 
pe toţi netăiaţii pe toţi i-am tăiat 
 
greşit-am eu unul cu voie nătângă 
păcate se-ntind ca săgeţile-n corzi  
iertat-am Chemiţii chemat-am pe Iuda 
din Şur şi Havila la luptă cu luptă 
lovit-am duşmanul şi noapte şi zi 
 
ce faptă mă umple de-atâta ocară 
 
greşita-i o rege cruţându-l pe Agag 
cu boii şi oile slabe-n pământ 
să înşeli tu porunca cerească pe câmpuri 
stăpână doar sabia fie şi tu 
nimic să zdrobească al tău legământ 
 
doar harpa copilului răul să-l stingă 
când el uriaşul se-ntoarce la treabă 
Iar piatra se scurge din coif în ţărână 
şi tremură-n spaime armia fugară 
de rege poporul se leapădă-n grabă 
 
stârnita-i pe Domnul mânia te paşte 
a zis văzătorul din morţii peste noapte 
la lupta te-ndeamnă cu tabăra toată 
şi sânge va curge şi panică-n corturi 
un altul va bate duşmanul de moarte 
 
 
în capul lui cerul pământul de-a valma  
se-nvârte cu semne prorocii se-ntrec 
si strigă să iasă cu spor la bătaie 
veniţi să luăm pradă vite şi oi  
înfrânt-am pe neamul lui Amalec  
 
îndură-se Domnul de noi Israel 
 
departe pe munte Ghilboa fugarii 
aşteaptă zadarnic un rege răpus 
ce mână vrăjmaşă mă umple de sânge 
ce arme îmi sfâşie trupul lovit 
ce soare se stinge devreme-n apus   
 

pierdut strigă unsul pierdut istovit 
 
armura mi-apasă suflarea greoaie 
din urmă săgeţi zeci şi zeci m-au ajuns  
uitat sunt de domnul uitat sunt de lume 
uitaţi îmi sunt fiii de lance răpuşi 
sunt singur cu robul pe câmp nepătruns 
 
în sânge se scaldă trufia mea stearpă 
mă cer Filistinii în lanţuri să pier 
în vârful de spada m-aruncă blestemul 
înfrântă oştirea-i aiurea pe dealuri 
înfrânt sunt o Doamne înfrânt Israel 
 
 
vitejii din Galad pe noapte călcară 
şi duseră morţii apoi în cetate  
amarnic jelindu-i scoţându-i din pietre 
pe capul şi trupul măritului rege 
jurară cu luptă să facă dreptate 
 
acolo în Iabes pe umbre de veacuri 
din oasele arse stejarul de-o lume 
îşi trage cuminte pe frunze şi ziduri 
sămînţă din sevă şi trup din cenuşa 
întâiului rege întâiului nume 
                               ** 
  
          Arie LAMDAN- Facing the Devil 
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Din   POEZIA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ 
 
MARIA BANUŞ 
 

  
  
POEZIA  BANALITĂŢII 
         Tîrgul de demult, scris în  1956 : 
  
Ca o pădure îmi amintesc oraşul 
Copilăria-n umbre-mi învelea  
Sub fierăstrău zbura gălbui talaşul  
Şi toamna-n zdrenţe umede venea 
Stăteam prin case, în clăbuci cu sodă  
Spăla vecina şi cînta sălbatic  
La noi în piaţa din Bibescu Vodă  
Căruţe scârţâiau prelung, tomnatic  
Pierea şi păpădia dintre pietre 
Băltoacelor acum le dă ocoale  
Un domn cu năsturaşi  
rotunzi la ghetre  
Ori cărbunarul cu picioare goale  
Din uliţă, cum ieşi, e Piaţa Mare  
Un cleşte parcă pieptu-ngust ţi-l strînge  
Că ţipă precupeţii, ţipă tare  
Iar în noroi pe jos e hoit şi sînge  
Tot tîrg şi tîrg...  
Telalii stau la pândă.  
Şi faţa lor e palidă, puhavă 
 Ei mărfurile-şi laudă şi-şi cântă.  
Cipici şi piepteni vechi rânjesc pe tavă  
Urci pe Şelari, lipită strîns de mama  
O gheară ca o cange te înhaţă 
Strigoii cu jobene fac reclamă 
Şi muşterii-n uşa ei agaţă 

Sus pe Lipscani sunt altfel negustorii 
Tăcuţi şi linşi foiesc între mătase 
Le joacă-n cap, hoţeşte ochişorii 
Şobolănoaica albă stă la casă. 
Lipscani, Zarafi, Covaci, Hanul cu Tei... 
 Ce ganguri şi hrube de guzgani ! 
Şi iar cobor cu mama către chei 
Cobor şi eu sub maldărul de ani... 
 

                            *** 

 Alt poem scris mai tîrziu (1965) în ciclul 
Diamantul,  fragment: 
 
De-abia te mai văd, adolescenţă.  
În fundul vremii-acvarium  
Lume adîncă, ireală.  
Ca sala de cinema, de cartier  
Cu ploi de seminţe şi-n pauză tavă de caramele 
De-abia prind o secvenţă.  
Din filmul tremurător 
Cu dîre oblice ca şiroaie de ploaie  
iarăşi se rupe dramoleta naivă  
Cuplul nostru patetic în hainele lui demodate 
Lungi pardesie, basc mititel  
Contemporane cu Chaplin şi Greta Garbo  
Face cîteva gesturi eterne-n manieră-nvechită 
A deceniului patru  
Şi filmul iarăşi se rupe. 
                                                 *** 
sau: 
Vreau să te-arăt, adolescenţă  
În chiar acest univers de perne  
                                           mâncate de molii  
De „Ramona, zările-s trandafirii" şi horcăit 
lacom, neputincios  
„Banii, vreau banii mei", 
 Ochii invadaţi de cheaguri de sânge  
Cratiţe şi patefoane, măsuţe pirogravate  
Perdele de macrame  tremurând  
Ca o plasă de gratii suple, perfide  
Vreau să te-arăt aşa cum te văd  
Prin ocheanul aburit al vremii-acvarium  
Și aşa cum erai, în adâncul realităţii tale  
Trasate cu ferme şi delicate conture  
Ca frumoşii bizoni şi cerbi preistorici  
De pe pereţii de stâncă ai peşterilor  
Linie pură. În mişcare, ritmic vitală  
Superbe graffiti, luminînd din fundul   
                                                    oceanului-vreme  
Şi dacă închipuindu-mi acum, starea cea veche 
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Nucleul făpturii de atunci şi al duhului tău  
Prinse în spaţiul lăuntric în care pluteai 
Gândul mă duce la imagini străvechi,  
lustruite de timp ca pietrele albe din râuri  
Dacă atunci cînd spun ied, haită, izvor  
Pare atît de străin şi impropriu  
Amestecate cu apă grasă şi turbure-a   
                                                                Dâmboviţei  
Care-mi aduce cu sine adolescenţa Ghiozdanul, 
jurnalul intim  
Cărţile desfoliate, livide  
Baudelaire, Rimbaud, Nietzsche şi Gide  
Gulerul alb, scrobit, de şcolăriţă.  
Ciorapii trişti, vărgaţi, de bumbac  
Orele roşii de amurg,  
Clătite în apa transparentă şi verde 
A celei dintîi prietenii  
Ateneul cufundat în penumbra orfică a muzicii  
Şi iarăşi „Ramona", „Banii mei, banii"  
Țipete, gemete,  
Dacă pare atît de impropriu, zic, ivirea cerbului 
Pe cheiul cu parapete coclite  
E, pentru că noi ne oprim de obicei la coaja 
subţire a lucrurilor. 
  
                                        *** 
Ce nebune soneriile sună  
Din umede colţuri papuci cenuşii ca broaşte 
Saltă, se-adună  
Mame uriaşe, gălbui, cu lacrimi în guşe  
Îşi cheamă băieţii  
Pe rochiile lor, papagalii işi fac semn pentru                         
                                                                         noapte  
Şi vin precupeţii  
Cu roşii, strivite, moi, rugătoare  
Drepţi se deschid, plini de amurg  
Pomii, coralii  
Şi apă fierbe şi soneriile sună  
Bunicii pîndesc din fotolii  
Şi leţele lor de mere răscoapte 
 Licăresc în umbră  
Pe culoare trec jupînese ca molii 
În aer, frunze tari, prăfuite  
Întind ascuţitele gheare  
Ghiorăie pîntecul supt de zăduf  
Sonor, al burlanelor  
Pasul de ogar 
Al şcolăriţelor, al lunganelor  
Mătură ca o labă de puf  
Tristul spre casă, trotuar  
Grav, aerian ca un clopot  

Oraşul vibrează  
Pe tejghelele unde rîd ameţit  
Banii în hohot  
Scapără din copite,  
Încordat, tramvaiul 
Sălbatic nechează  
Prin trestia mişcătoare a străzilor  
Pan tremură 
Îşi caută naiul  
Păsări verzi, cenuşii, mătăsoase  
Ochii se zbat în orbite  
Fraţii lor, mari, păunii amurgului  
Cu ochii turburi, roşietici, ai cozilor  
Cu gesturi tăcute, umflate 
Îl cheamă din flacăra burgului  
Îl cheamă în larg  
Dar palmele uşilor, osoase, seci  
Se închid şi sparg, privirile verzi, mătăsoase  
Ceasul îşi strînge cu scrîşnet de foarfeci, 
Brusc, evantaiul. 
                                 (Ora cinei) 

 

                                 *** 

 
Nu pot strigă. Mi-e gura plină  
Am înfipt colţii în vis ca într-o creastă de                 
                                                     pepene stacojie  
Credeai că am să aştept gongul să răsune  
                                                                 de cină ?  
Din miezul serii îmi curg sîmburii lucioşi  
                                                              pe bărbie  
Uite ce rău m-am mînjit.  
Şi rîd. Urechile-mi ard  
Dacă mă-nalţ pe vîrfuri înşfac de ceafă luna  
De puful ce tînjeşte printre cosiţe într-una 
 Am s-o răstorn de-a dura sub coasta unui gard  
Şi-am să deschid cu pumnul, în seara asta,  
                                                                     uşile  
Singurătăţile mele s-or fugări pe drum de-a  
                                                                      buşile  
Să-mi aducă miros de om, de praf, de lemne  
                                                                       tăiate 
Îmi tremură lumina pe tâmple ca sudoarea  
Mă şterg cu dosul clipesc. Şi rîd de toate  
Dar între sîni m-apasă. Parcă se umflă marea. 
                                   (Singură) 
 
Capodoperă Mariei Banuş rămîne totuşi acest  
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"Cîntec de legănat genunchii": 
  
 
Să nu ţipaţi genunchii mei  
Drum cu ferigi de nopţi, de ploaie  
Genunchi de fier, cum vă îndoaie ?  
Vă mân spre el ca pe doi miei  
Pe drumul negurii vă-mping  
Vă vor lua poate între ei  
Genunchii ce strîng, svîcnind şi grei,  
Ca nopţile de astrahan  
Şi licurici de paşi se sting  
Să nu ţipaţi, genunchii mei. 
 ** 
Sau extraordinarul catren din Tărîm 
intermediar : 
  
Prin somn răsucitele flăcări 
şuviţe suflînd de departe  
amestecă-n pletele noastre  
scînteiele mamelor moarte.  
 

Text scanat:  Stephan Benedict 

___________________________ 

Maria Banuș (1914, București –  1999) a fost 

poetă, traducătoare și eseistă română, de 

origine evreiască. 

 

                     STIRI  

   130 milioan de fete pe GLOB nu au acces la educatie 
 

 
 

 

De ziua națională  a Ierusalimului 
Ne-au atacat pervers 
După  ce că musulmani 
Au stat cu curul în sus o lună  de 
Ramadan  nemuncind! 
Suntem un popor naiv 
Mai credem în prietenie 
Cand ura se propagă vertiginos 
Nelasandu-ne timp să ne regulegem 
Sa respiram după  pandemiei! 
Mii de rachete  mortale 
Pe cerul nostru atât  de mic 
Sunetul alarmelor pe postul tv... 
Cu atât  am rămas  
Din liniștea  promisă  
Să  ne odihnim între  alarme 
Să  suportăm  cu stoicism 
Un nou atac islamic? 
Vai de nepoții  noștri,vai de viitorul lor! 
Să  strângem din dinți! 
Să  ne strângem mâinile  din cauza panicii 
exersate  de teroriști  
La ora fixe 
Ultimatum  
                             BIANCA MARCOVICI 
 
 
          Desen: Tudor Banus   ( n. 1946) 
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                Pagina Medicală (UMOR)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

     Fumatul ucide ! 

  



 

                                              Jurnal Israelian   No. 45   17-06- 2021                                             Pagina  10 

                            Dumitru  Ichim 
5. Onestitatea/Cinstea 
 
1. Nativului nu i-a trebuit multe universități 
pentru a învăța că respectul, cinstea, față de 
aproape și de natură, în general, este respectul 
față de el însuși, iar acest respect este parte a 
identității lui ca om.  
2. Ca om el este creat spre altul, panelurile de 
captivat energia solară nu și-ar avea nici un rost 
dacă nu ar fi îndreptate spre soare. Îndreptate 
spre ele ar fi o stivă de receptoare solare, puse 
una peste alta, care nu ar mai avea ce recepta 
din întunericul egoismului lor, orb pe orb 
conducând. Eul este un fagure de tu-uri. Eu mă 
cunosc prin tu, vorbesc cu un tu, tot ce fac este 
pentru un tu dialogic, mă desăvârșesc în raport 
cu un tu și mă comport prin tot ce fac precum 
aș fi văzut mereu de un tu și amândoi de un Tu 
nevăzut. 
    De aceea în onestitate sunt cuprinse toate 
cele din decalogul judeo-creștinilor. Un om 
onest cinstește pe tatăl și pe mama lui, nu fură, 
nu minte, nu nedreptățeste, nu se pune 
mărturie mincinoasă. 
3. A fi onest trebuie să fii atât de curat încât să 
poți fi transparent Iubirii. Toate cele ale 
divinității trec prin inima omului 
îndumnezeind-o. Printr-un om întinat de păcat 
lumina nu poate pătrunde și să-și rodească 
strălucirile darurilor ei. Dumnezeu care este 
necuprins vrea ca noi să-i aducem cinstea, 
cuvânt care spune totul despre onestitate, vrea 
ca să ne aducem unul pe altul și unul prin altul 
ca jertfă necuprinsă și necondiționată a 
dragostei noastre. 4. Sacrul nu este altceva 
decât un drum pământesc pe care, din iubire, 
Dumnezeu se întoarce spre om spre a-l 
îmbrățișa. Onestitatea, deci, ar fi, mai pe scurt, 
centrul sacru al omului, care susține toate 
spițele ontologicului, după cum opusul ei 
mândria, corbul care își pierde identitatea, este, 
după căderea lui Satan, căderea omului din 
omenitate dincolo de prăpăstiile demonicului. 
5. Triada om-aproape-Dumnezeu este bazată 
pe temeiul înțelepciunii. În spiritualitatea 
nativilor din Nord America simbolul 
înțelepciunii este reprezentat prin castor. 
Exprimarea înțelepciunii se face prin iubire 
egoistă, ci prin iubire care se dăruie altuia fără 

a răni sau distruge nimic. Castorul construiește 
pentru societatea în care trăiește, începând cu 
familia lui. El folosește din natură atât cât e 
nevoie pentru cei ai lui. Prin înțelepciune este 
combătută risipa și distrugerea naturii 
înconjurătoare, cât și lenea și nepăsarea. Dacă 
nu muncește pentru el și pentru alții, lipsa 
dăruirii și a jertfei îi aduce moartea dinții 
crescându-i până la a mai putea să folosească 
gura.  
       Omul alb nu a învățat de la nativ nimic 
despre cinstea care trebuie dată mediului 
înconjurător. Munții, câmpiile, râurile, păsările 
cerului și animalele pământului sunt frații 
noștri de care trebuie să avem grijă. Poluarea 
naturii, risipa, negrija de fiecare verigă 
ecologică întorcându-se ca bumerang asupra 
noastră. Nu poți scăpa fără nota de plată pentru 
tot ce ai stricat la hotelul unde ai fost găzduit 
gratuit ca prieten al Creatorului. 
  

 
 

    Ciro Palumbo via Mugurel Barbulescu  
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      IN     
     MEMORIAM  
 
    Marcu  Clarian,  
un umanist evreu 
 

 

 

 

 

        S-a născut la 28 ianuarie 1913 (județul 
Neamț). Studii: școala primară și liceul “Roman 
Vodă” din Roman, École de Medicine din 
Tours, Facultatea de Medicină și Facultatea de 
Drept din Iași. Autor și coautor a numeroase 
comunicări și lucrări științifice în domeniul 
vechiului drept românesc, precum edițiile 
critice Pravilniceasa Condică 1780 (Editura 
Academiei, 1957), Codul Calimachi (Editura 
Academiei, 1958), în domeniul lingvistic, 
Dicționarul Limbii Române Contemporane 
(Editura Academiei, 1957), Dicționar de 
Îmbunătățiri Funciare (literele A-M, 1987, N-Z, 
1989, Editura “Ceres”). Din tinerețe visa la 
Israel si discuta despre ideile lui Theodor 
Herzel. A predat (unor elevi de liceu) limba 
engleză, ebraică, istorie și literatură. Un mare 
umanist, cercetător asiduu al Bibliei ebraice, al 
numerologiei, dar și un comentator original al 
unor paralelisme între morala modernă și 
legendele biblice. După 1948 se pregătește să 
emigreze în Israel (unde dorea să fie agricultor 
sau tractorist) și trimite o vastă biblioteca, cărți 
în limbi străine, beletristică, dicționare, 
manuale tehnice pentru uzul tractoristului.  
    Este un vis care nu se realizează.  
 În ultimii ani de viață (decedat 1996) a 
conferențiat în Europa, Israel și USA despre 
limba ebraică, filosofia și istoria scrisului.  
A fost un om frământat de tragedia 
holocaustului evreiesc și a propus a se 
adăuga Bibliei evreiești un ultim 
capitol, dedicat catastrofei care a 
curmat viața a 6 milioane de evrei, în 
secolul 20.  A studiat documente rare din 
biblioteca Vaticanului, și a propus această  idee 
unor șefi rabini. Din păcate ne-a părăsit înainte 
de a răspândi idea sa larg și de a vedea 
materializată această fantastică dorință. 

                 corina dașoveanu 

 

 

dimineața a intrat ca o hoață bezmetică  

în casă, 

îmbrăcată într-o ceartă de vrăbii. 

tu îmi spui 

că, în cazul ăsta,  

timpul miroase în cameră a furt  

din negrul de dragoste. 

 

și atunci dăm cu jazz pe mâini, 

oprim câinii albi ai zilei, 

intrați să fure din clipa noastră de carne. 

muzica e o draperie trasă 

între aici și alte dimensiuni. 

azi nu există, mint vrăbiile. 

 

suntem trădători de sfinți matinali, 

lângă pat e o ladă în care îi aruncăm 

pe ei și orele folosite. 

fără discuții esențiale, 

din secunde se întinde tandru 

infernul  

acelui vino înapoi în dragoste, 

facem zi mai târziu. 

altădată. 

 

   ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vreau să-ți spun un sărut.  

buzele tale iau urma 

pe care o lasă în aer cuvântul. 

                                       corina dașoveanu 
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Sofia Gelman 

        QUO   VADIS  ?  
 
         Nu, nu este vorba  despre celebrul roman 
semnat de H. Sienkiewicz, ne referim la o 
întrebare – se pare retorică, încotro te 
îndrepți tu MUZICĂ ? Este o întrebare 
incitantă, azi când după părerea unor 
specialiști, tot ce sună este muzică; cu alte 
cuvinte, tot ce auzim în jurul nostru poate fi 
considerat ca fiind parte din ceea ce se numește 
muzică ? Adevărul este că în primul rând ar 
trebui să se ajungă la consens în ceea ce 
privește definiția muzicii. Este ea arta 
hedonistică, plăcerea estetică  a sufletului ? 
Dacă răspunsul este afirmativ, zgomotul nu 
poate face parte din paginile ei. Dacă însă 
muzica tinde să devină o artă care reflectă într-
o anume măsură realitatea, tot ce sună poate 
intra în repertoriul ei.   Este oare valabilă teoria 
lui Pitagora (secolul V înaintea erei noastre) și 
preluată de Platon potrivit căreia suntem 
înconjurați de „muzica sferelor” pe care însă nu 
o percepem fiindcă ne-am născut auzind-o și 
am realiza că ea există numai în momentul în 
care ar înceta să mai sune ? Ar fi ea plăcută  de 
ascultat ?   
     Dacă scrutăm perioada în care configurația 
sonoră prezintă o cronologie a stilurilor, de la 
sincretismul primitiv până la muzica 
contemporană, vom observa o caracteristică 
unificatoare a tuturor perioadelor de timp, 
aceea de a căuta mereu forme noi de exprimare 
artistică ! După o analiză chiar și superficială, 
se poate constata, că aceste forme noi se 
bazează, fără excepție pe continuarea unor 
aspecte existente alături de înnoirea altora. 
Interesant este de menționat de asemenea, că, 
spre deosebire de paleta culorilor care stă la 
dispoziția pictorului, paletă care practic este 
ilimitată în posibilități,  muzica dispune de doar 
12 (sic!) sunete diferite ca înălțime, nu mai 
mult. Adevărat, în afara combinației sonore 
bazată pe diferența de înălțime intervin și 
proprietățile care vizează intensitatea, timbrul 
sau durata, dar, „materia  primă” care stă la 
dispoziția compozitorului, este de numai 12 
sunete ! Este vorba despre o magică 
manifestare a unei arte care – spre a-l cita din 
nou pe Platon – se clădește din „materialul cel 

mai imaterial” ! 
În muzica modernă caracterizată prin goana 
după expresii noi care să nu repete nimic din 
ceea ce s-a auzit până atunci, își fac apariția 
tendințe duse la exagerări extreme, de pildă   
„audierea” zgomotului străzii sub pretextul 
unui „concert” sub denumirea de „muzică 
concretă”; sau: tineri compozitori creează sub 
imperiul noului absolut o „lucrare” care constă 
în introducerea unui ziar de mari dimensiuni în 
interiorul pianului – mai precis printre corzile 
sale, cât mai zgomotos posibil. Este vorba 
despre muzică ? După opinia noastră răspunsul 
este NU ! 
Muzica  prezintă o dihotomie care  include pe 
de o parte principiul reflectării realității iar pe 
de alta caracteristica hedonistică a ei, 
caracteristică dominantă, prezentă în multe 
etape ale istoriei stilurilor. Cele două aspecte au 
conviețuit secole în șir când, de pildă, în 
Renaștere  - perioada de aur a polifoniei vocale 
à cappella – sonoritatea,  fie ea și disonantă, 
precum în lucrările lui Gesualdo da Venosa,  se 
va încadra în trăirea hedonistică dar va fi și 
reflectarea acelor timpuri prin textele care stau 
la baza înveșmântării sonore. O observație 
interesantă se impune referitor la   perioada 
vieții lui Giovanni Pierluigi da Palestrina  (1525 
– 1594) : prezența barbară a  Inchiziției  este un 
fapt cunoscut, totuși, ilustrarea actelor brutale 
ale ei nu își găsesc locul în muzica sa. Este 
Palestrina un ignorant ? Poate oportunist ? 
Reprezentantul fără echivoc al Renașterii – 
pildă pentru toate stilurile ce vin – scria mise și 
madrigale; acestea din urmă numai sub 
pseudonim, muzica seculară nu era prea 
tolerată în acele timpuri… Missa Papae 
Marcelli, cea mai cunoscută pe care a semnat-
o, o dedică lui Papa Marcellus cel care a fost în 
funcție doar 21 de zile;  în timpul vieții 
compozitorului  se schimbau capii bisericii 
catolice foarte des și rezistau abia câțiva ani dar 
reprezentau aceleași idei. Dacă muzica laică 
fusese considerată  nelalocul ei se putea vorbi 
de sunete ale răzvrătirii ? În perioada 
Barocului, principala caracteristică a muzicii 
rămâne cea a aspectului hedonistic. Chiar și 
tristă – vezi Misa în si minor sau Patimile după 
Matei de Johann Sebastian Bach – ea rămâne, 
totuși, descriptivă frumoasă, plăcută de 
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ascultat, dar nu oglinda realității contemporane 
compozitorului. Semne ale zugrăvirii unor 
aspecte din viața cotidiană apar mult mai 
târziu, în operele lui Mozart, de pildă în Nunta 
lui Figaro, unde, pe scenă apar nu numai conți 
și contese, dar și slugile lor. Beethoven, adept 
al libertății, face apel la versurile lui Schiller – 
Oda Bucuriei – în Simfonia a IX-a, și în opera 
Fidelio încriminează teroarea dictatorială; este 
cunoscută poziția sa față de Napoleon pe care îl 
admira atâta timp cât credea că este solul 
libertății, în acel răstimp îi dedică Simfonia  a 
III-a, dar, când subiectul admirației sale se 
autoproclamă împărat, titlul lucrării devine 
EROICA. Aceste exemple luate din literatura 
muzicală a perioadei clasice, prezintă unele 
aspecte care ar putea fi interpretate ca fiind 
oglindirea vieții, dar, în același timp ele pot fi 
încadrate și în aspectul plăcerii estetice pe care 
o transmite muzica. Lucrările perioadei 
romantice, ale impresionismului, vor fi 
tratabile și ele ca fiind    parte din convicțiunea 
„artă pentru artă” privite prin prisma 
frumuseții pure. Abia secolul XX va prezenta 
semne distincte ale dihotomiei: deși era 
prezentă tot timpul, disonanța ca mijloc de 
expresie  avea rolul, de-a lungul perioadelor 
stilistice, să aducă momentul de contrast spre a 
sublinia frumusețea consonanței care o 
împrejmuia;   disonanța, are să devină din ce în 
ce mai frecventă în paginile lucrărilor 
aparținătoare secolului XX spre a  reflecta parte 
din realitatea înconjurătoare. Este vorba de 
„procesul emancipării disonanței” cum a 
denumit Schönberg fenomenul care conduce 
către semnul de egalitate între cele două laturi 
(de fapt) opuse ale mijloacelor de expresie în 
contextul configurației sonore. Obliterarea 
diferențierii – în mod voit – între consonanță și 
disonanță va conduce către zămislirea 
opusurilor ale căror sonoritate oglindesc 
evenimente dramatice. Ele nu mai pot fi 
încadrate în aspectul hedonistic al muzicii. 
„După Auschwitz nu se mai poate scrie muzică” 
– afirma muzicologul, filozoful, teoreticianul 
Th. W. Adorno. Se poate,    replică  Schönberg 
când  compune „Supraviețuitorul din 
Varșovia” în memoria victimelor 
Holocaustului… Conturarea limbajului 
dramatic prin folosirea intensă a disonanțelor a 

condus către căutarea mijloacelor noi – uneori 
chiar extra-muzicale – spre a asigura noutatea 
expresiei înainte de toate. Alături de căutarea 
noului necondiționat, apare în muzica 
contemporană și o tendință care, se apleacă 
asupra sonorităților plăcute pentru melomani. 
„Eu scriu muzică neo-normală ” susține 
compozitorul Georg Orban iar drumul indicat 
de el se răspândește cu repeziciune în cercul 
creatorilor. Să revenim la întrebarea inițială : 
quo vadis ? Viitorul este incert; de obicei 
timpul este acela care decide ce lucrări vor intra 
(sau nu) în patrimoniul universal, dar, timp 
înseamnă mai mulți ani decât o generație… 
astfel, rezultatele se vor cunoaște abia pe la 
mijlocul secolului ! 

 
   Sofia Gelman   Oameni suntem 
 

  „Ura este obârșia multor probleme în 

lumea de azi; ea n-a rezolvat nici măcar una 

dintre ele !” – susține Maya Angelou. După  

un an și jumătate în care Covid 19, acest 

virus misterios și necruțător ne-a impus 

regulile conduitei pe tărâmul tuturor 

aspectelor vieții, a sosit războiul care a 

timorat întreaga țară.  Paralel cu rachetele 

lansate din Fâșia Gaza, au izbucnit conflicte 

între locuitorii evrei și arabi în orașele care 

odinioară fuseseră considerate ca exemple 

de  viață  normală:  vecinii  colaborau  la 

modul cel mai firesc unii cu alții. La un 

moment dat, când animozitățile păreau să fi 

fost calmate, au apărut incendiile… Zile de 

iunie în care temperaturile sunt înalte, 

constituie medii propice răspândirii 

incendiilor, numai că ele nu se nasc 

singure… Constat cu imensă tristețe că 

forurile de rigoare au ajuns la concluzia că 

incendiile din apropierea Ierusalimului se 

datorează unor persoane care au stârnit 

focul în mod deliberat.  Cui prodest ??? 
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GHEORGHE SCHWARTZ 
 

ENIGMELE INFINITE 
 

VOCALIZE – partea 3-a 
 
 

10. Gâsca 
– Eşti o gâscă, îi spuse dr. Julius 

Zimberlan lui Poyy. 
-  Ei, bine, eu m-am săturat! replică Poyy. 
În timp ce portarul îi deschidea uşa, 

femeia simţi o senzaţie ciudată în jurul gâtului, 
Chemă un taxi. În maşină era cald şi plăcut. O 
toropeală uşoară puse stăpânire pe ea. Doar 
senzaţia neplăcută de sub gulerul de blană de 
vulpe argintie o agasa. Desfăcu gulerul şi dădu 
cu degetul blana la o parte. Apoi se lăsă pe 
spetează. 

Îşi privi degetul şi văzu, cu surprindere, 
sânge pe el. Şi, deodată, în semiîntunericul din 
maşină, auzi un foşnet ca un râs. Venea de 
aproape, de foarte aproape. Instinctiv, se 
înfăşură în palton. Şi, atunci, vulpea o muşcă de 
gât, râzând: “Eşti o gâscă! Eşti o gâscă! Eşti o 
gâscă!”. Vulpea îi sugea sângele din rană. În 
maşină era cald şi plăcut. Vulpea devenea tot 
mai mare, tot mai sătulă. Apoi, mulţumită, căzu 
peste şofer. 

...................................................................  
Sosită la faţa locului, poliţia nu putu 

pricepe ce căuta vulpea argintie uriaşă în 
maşina zdrobită de zidul unei clădiri. Încă o 
enigmă… 

 
11. Greşeală fatală 

Şi atunci, dr. Julius Zimberlan (cunoscut 
printre amici drept Gough) hotărî că viaţa nu 
mai are nici un rost. Decise să se sinucidă. Dar, 
pentru orice eventualitate, îşi mai dădu o şansă: 
nu era mare amator de fotbal, însă, cum 
televizorul tot era deschis, hotărî că, dacă va 
câştiga echipa cu chiloţi albi, se va duce să se 
îmbete, dar, dacă vor învinge cei cu chiloţi 
negri, îşi va pune capăt zilelor. 

Meciul se dovedi, într-adevăr, palpitant. 
(Dr. Julius Zimberlan n-ar fi acceptat niciodată 
că o partidă de fotbal poate fi atât de 
pasionantă.) Mai înainte lucrurile merseseră în 
direcţia unei beţii straşnice. Abia a început să 
fie dr. Julius Zimberlan atent la televizor, că 

jucătorii în chiloţi albi s-au pus să dea un gol 
după altul: patru goluri. Pe urmă, însă, a 
intervenit ceva cu totul neaşteptat, unul dintre 
ei a fost dat afară de pe teren de către arbitru. 
Aşa că au început şi negrii să prindă curaj, iar 
când n-au mai rămas decât patru minute de joc, 
scorul a devenit egal. Asta nu fusese prevăzut în 
planurile doctorului Julius Zimberlan Ce să 
facă în cazul unui meci egal? Ce hotărâre 
decisivă să ia? Decisivă! Totuşi, în ultimul 
minut de joc, mai precis, într-unul dintre 
ultimele minute de prelungiri dictate de arbitru 
pentru repetate trageri de timp, fotbaliştii cu 
chiloţi negri îi rezolvară situaţia lui Gough: mai 
reuşiră un gol, aşa că arbitrul fluieră sfârşitul 
meciului şi dr. Julius Zimberlan se spânzură. 

Necugetată faptă! Peste o săptămână, 
lumea a putut citi în ziar că meciul a fost 
contestat fiindcă echipa cu chiloţi negri a folosit 
un jucător fără drept de joc, aşa că “albii” au 
câştigat la “masa verde” cu scorul de 3-0. 

– Dr. Julius Zimberlan s-a omorât 
degeaba, tot repeta Finch, fără să ştie cât de 
aproape se afla de adevăr. 

 
         12. Crima de les majestate 
 Regele îşi iubea cu pasiune regina. În 

puţine căsnicii la un nivel atât de înalt s-a 
întâmplat ca interesele de stat să coincidă atât 
de fericit cu sentimentele celor doi auguşti soţi. 
Erau căsătoriţi doar de puţină vreme, când 
regina s-a îmbolnăvit. Regele o veghea mai tot 
timpul, o ţinea de mână şi, cu lacrimi în ochi, se 
ruga pentru sănătatea ei. Şi a făcut totul ca ea 
să redevină zâna îmbujorată şi veşnic 
zâmbitoare de care s-a îndrăgostit din prima 
clipă, după ce i-a fost adusă. Aşa că nu s-a 
încrezut doar în minunea celestă, ci a dat sfoară 
în ţară că îl va răsplăti cu o sumă fabuloasă pe 
vraciul care-i va reda iubita aşa cum o 
cunoscuse el.  

Un medic vestit a sosit la palat, a palpat 
divinul corp al suveranei şi a început un 
tratament cum doar el se pricepea să-l prescrie 
şi să-l pună în practică. Şi minunea s-a produs! 
Regina s-a întors din apropierea morţii şi a 
devenit, pe zi ce trecea, din nou zâna de care s-a 
îndrăgostit atât de irevocabil Stăpânul. 

Când Majestatea Sa a devenit iarăşi ce a 
fost, regele a oferit ofrande zeilor, a organizat 
serbări solemne pentru întregul său popor şi şi-
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a ţinut promisiunea şi faţă de medic. I-a oferit 
recompensa fabuloasă, după care l-a executat 
public pentru delictul de lez majestate: 
nemernicul a pus mâna pe trupul celest al 
reginei, faptă pentru care orice muritor merita 
să moară. Şi cum „Cine se aseamănă se adună”, 
a ucis şi toate neamurile medicului, pentru ca 
sângele scârbos să nu i se perpetueze.  
Măsură înţeleaptă: regele şi regina au trăit şi au 
domnit împreună până la adânci bătrâneţe. 
 

 
 

                                    Toamna târzie. 

 

   Gyuri Goldhamer 

 

      Repet, scriu pentru mine folosind " filtrul 

selectiv" din creier care ne ajută să uităm ce-a 

fost rău și să facă mai mult loc a reține ce ne 

face plăcere să ne reamintim în continuare. 

     Cine privește această "lăcusta" pe firul uscat 

de iarbă presupun că nu-i spune nimic și este 

normal, dar eu privind-o mă simt tânăr. Într-o 

zi de toamna m-am culcat pe pământul cald de 

razele soarelui de toamna târzie, pe acel 

pământ care ne hrănește și ne primește când 

trecem în veșnicie. Privesc cerul albastru pe 

care se plimbă norișori albi că niște miei albi 

jucăuși, sus la înălțime cânta "ciocârlia" 

(singură pasăre ce poate cânta și în zbor ) se 

oprește din zbor, adică nu avansează, se 

transformă în "elicopter" înaripat și-mi face 

impresia că se uită de sus la mine și-mi cânta 

mie (ce sentiment minunat). În iarba uscată 

furnicile mai caută hrană pentru iarna ce sigur 

va veni, câte un fluture mai mic de un albastru 

pal pare întârziat dar nu știu  de  la  ce.  

      Observ firul de floare uscată care a 

îmbătrânit, puful alb (a încărunțit) în care a 

avut semințele dovadă că e împăcat cu reala 

lege a naturii, că are de trăit un an, a mai vizitat 

o vecină lăcustă singuratică și obosită.  

    Din pădurea apropiată adie un vânt slab ce 

aduce un miros minunat al naturii pregătită la 

culcare pînă la primăvara viitoare. Am luat cu 

mine firul de floare îmbătrânită  și lăcusta și am 

imortalizat-o în rășina sintetică și în timp ce 

suratele ei mor în anonimat ea va rămâne vie în 

memoria mea. Ce plăcut a fost să scriu această 

amintire, nefiind scriitor și nici povestitor, nu 

cere nici un efort să aștern pe hârtie ce este deja 

scris pe "banda memoriei". Știut este că omul 

poate alerga cu picioarele cât îl țin puterile iar 

cu mintea cât îl ține imaginația, deci orice om 

se poate culca pe spate și chiar cu ochi închiși 

își poate imagina tot ce eu am simțit și admirat 

în acea zi de toamnă târzie. 

 

 ( Gyuri )   

 

 

                           Hitoshi Karasawa  
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Aforismele lui Brâncuşi (2) 

 

Via Paul Mircea Goreniuc  

 

 

  Când o societate cade în ignoranţă, sau 

amestecă binele şi răul, ea se află deja pe 

povârnişul pierzaniei. 

  Zăvoiul m-a învăţat să înţeleg graiul 

lemnului şi pietrei. Sculptorii mai tineri ar 

trebui să ştie că este bine să treacă şi ei 

câteodată, vara, prin zăvoi, ca să-i asculte 

foşnetul… 

  Eu nu dau niciodată prima lovitură până 

când piatra nu mi-a spus ce trebuie să îi 

fac. Aştept până imaginea interioară s-a 

format bine în mintea mea. Câteodată 

durează săptămâni întregi până când 

piatra îmi vorbeşte. Trebuie să privesc 

foarte atent înăuntrul ei. Nu mă las 

influenţat de vreo aparenţă şi transform 

ceea ce pare accidental până când reuşesc 

să scot la iveală ceea ce este conform legilor 

universale. 

  Sculptorul trebuie să-şi pună sufletul în 

armonie cu sufletul materialului. Gândeşte-

te că stejarul din faţa ta este un bunic 

înţelept şi sfătos. Vorba daltei tale trebuie 

să fie respectuoasă şi iubitoare: numai 

astfel îi poţi mulţumi. 

  În vremurile noastre încă se mai petrece ca 

un sculptor să înţeleagă ceva din graiul 

arborilor. 

  Povestea vieţii pietrelor şi a metalelor este 

mai domoală, mai simplă, pe când lemnul 

are o viaţă mai scurtă, cum e flacăra lui, şi 

ia parte la tot ce îl înconjoară. Pentru un 

sculptor, lemnul Are trei vieţi: cea dintâi de 

copac viu, care-şi trage seva din pământ, 

către frunze şi flori, temător faţă de 

animale şi oameni, ale căror gânduri bune 

sau rele nu-i rămân ascunse. A doua viaţă 

a lemnului începe după ce a fost tăiat şi pus 

la uscat, când sculptorul îl prinde în 

mâinile lui şi începe să-i vorbească, 

rugându-l să exprime împreună cu el vreo 

minune de idee. Iar a treia viaţă începe 

după ce a fost cioplit şi scobit de unealtă, 

când, uscându-se, crapă, trosneşte, se 

îndoaie, respiră, desăvârşind opera 

artistului. Un bun sculptor trebuie să 

prevadă crăpăturile şi fisurile prietenului 

său, lemnul. Dacă te vei duce la Paris, ai să 

poţi vedea câţiva dintre stâlpii mei, mereu 

mai crăpaţi, dar parcă şi mai grăitori 

decât au fost vreodată. Portretul lui 

Socrate — sau al meu — cum spune odată 

şugubăţul acela de Satie, a început să se 

încovoaie. Craniul i s-a uscat şi cred că 

într-o zi se va deschide şi-n el o crăpătură. 

Abia o aştept şi îi mulţumesc dinainte 

pentru ea bătrânului nuc din care l-am 

tăiat. Măcar el m-a înţeles atât de bine! 

  Materialul trebuie să îşi urmeze viaţa şi 

după ce a fost cioplit de mâna sculptorului. 

Trebuie ca sculptorul să descopere şi să 

menţină în viaţă înţelesul plastic pe care 

materia îl posedă în mod natural. A da 

materiei un alt înţeles decât acela pe care 

natura i l-a dat înseamnă să o omori. 

  Un monument depinde de locul pe care i-l 

alegi, de modul în care va răsări şi apune 

Soarele deasupra lui, de mediul 

înconjurător. Abia având aceste date alegi 

materialul şi studiezi formele care se 

integrează perfect în mediul natural, 

determinându-i astfel monumentalitatea. 

  Eu am făcut piatra să cânte pentru 

Omenire. 

  Această sculptură (operă de o viaţă 

întreagă) va aparţine tuturor timpurilor, 

din pricină că am despuiat forma esenţială 

de toate trăsăturile care ar putea să vă 

povestească despre vreo anumită epocă, 

sau despre vreo perioadă de ani. 

  Funcţia artistului rămâne aceea de a 

descifra semnele ascunse ale naturii şi de a 

interpreta misterele universului. 
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  Semne se află peste tot. Numai să ştii să le 

vezi. 

  Da. Pretutindeni dai de semne. Nu-i nevoie 

să căutăm formule obscure sau taine de 

nepătruns. Când ţi-e dragă viaţa, îţi ies în 

cale semnele şi-i destul să le priveşti cum 

trebuie, ca să le pătrunzi tâlcul… Cei cu 

inima curată, copiii mai ales, le zăresc cei 

dintâi. 

  Priviţi lucrările până când le vedeţi. Cei 

aproape de Dumnezeu le-au văzut. 

  Naturaleţea, în Artă, constă în gândirea 

alegorică, simbol şi sacralitate, sau în 

căutarea esenţelor ascunse în material, iar 

nu în reproducerea fotografică a 

aparenţelor exterioare. Sculptorul este un 

gânditor, iar nu un fotograf al unor 

aparenţe derizorii, multiforme şi 

contradictorii. 

  Să pui în lucrare foc divin înseamnă să te 

contopeşti cu ea, să te aprinzi tu însuţi 

înlăuntrul ei. 

 Natura zămisleşte o vegetaţie vânjoasă 

care creşte drept în sus, de la pământ spre 

ceruri. Iată, „Coloana mea fără sfârşit“ 

trăieşte într-o grădină frumoasă din 

România... De jos şi până sus, ea are 

aceeaşi formă şi nu îi trebuie nici un 

piedestal şi nici soclu ca să se sprijine; iar 

vântul nu o va dezrădăcina niciodată, căci 

ea va rezista pe propriile-i puteri... 

  „Coloana infinitului“ va fi una din minunile 

lumii... 

  Du-te!... Îmbrăţişează „Columna 

infinitului“ cu palmele mâinilor deschise. 

Apoi, înălţându-ţi ochii, priveşte-o – şi vei 

cunoaşte, astfel, întru adevăr, sinele 

Cerului... 

 
                        Coloana Infinitului, 1938. 

 

 

  Elementele Coloanelor mele infinite nu 

sunt altceva decât însăşi respiraţia omului, 

propriul lor ritm... 

  Hai să-i zicem scară la cer! 

  „Coloana infinitului“ se aseamănă şi cu o 

plantă exotică – la care vor să viseze 

(veşnic) adolescenţii. Sau cu însuşi pendulul 

timpului, răsturnat. 

  „Coloana infinitului“ este negarea 

Labirintului. 

  O sculptură nu se sfârşeşte niciodată în 

postamentul său, ci se continuă în cer, în 

piedestal şi în pământ. 

  L-am fotografiat din toate unghiurile, mai 

ales într-o zi frumoasă cu cerul străbătut 

de nori călători, ca o turmă de miei. Mi s-a 

părut cea mai reuşită fotografie: nu i se 

vedea nici capătul, nici începutul. Era un 

trunchi ce parcă plutea în cer… 
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                                 Conducătorii lumii 
          eseu              Ovidiu Bufnilă 
 
Dar, vai, ne-a venit și nouă apa la moară și am 
pornit la revoluție.  Căci, nu-i așa, avem o 
meteahnă ciudată şi periculoasă. Ne dedulcim 
vorbind despre conducătorii lumii din toate 
timpurile, fie ca despre nişte eroi providenţiali, 
fie ca despre nişte satrapi perverşi. Îi 
preaslăvim pe unii după interes, pentru ca mai 
apoi, peste un timp, să-i înjurăm cu vârf şi 
îndesat. Îi belim pe alţii după vremuri, dacă nu 
ne-au făcut un ce interes. Când nu ne mai place 
cum stăm, aducem conducători de pe alte 
meleaguri punându-i în capul trebii. Dar, ne vei 
vedea iar, după vremuri, mai apoi,  hăcuindu-i 
şi mişelindu-i. Ne imaginăm tot felul de 
fantasme despre conducătorii noştri după ce nu 
mai sunt, asta dându-ne nouă apă la moară 
pentru sinele nostru mic şi bicisnic. Am 
impresia că de fapt, noi, oamenii, nu avem un 
proiect sănătos în istorie şi că vremelnicia 
conducătorilor este un fel de pacoste a sinelui 
nostru. Un fel de ticăloşie a noastră încastrată 
în sufletul nostru comun nu ne dă voie, nu ne 
lasă libertatea de a avea un raport sănătos cu 
ideea de a fi conduşi. Noi, oamenii, ne facem că 
ne-ar conduce careva, oricare ar fi acela, 
domnitor, monarh, general, preşedinte, 
secretar general, împărat, mareșal, procuror,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
primar. Când conducătorul pune piciorul în 
prag, ne gudurăm într-o umilinţă nesănătoasă 
şi grotescă pe care o credem jertfă. Ce e mai 
straniu, este lipsa noastră de creativitate în 
această direcţie. Odată ce l-am pus pe unul să 
ne conducă, îl lăsăm să-şi facă mendrele şi ne 
plângem de milă iar dacă acela devine nevolnic, 
mai ales bătrân şi senil, abia atunci şi numai 
atunci, ne arătăm vitejii lui peşte prăjit şi-i dăm 
la moacă într-un fel sau altul. . Numai gândul 
de a putea interpreta în întregul ei Politica i-ar 
face pe unii să râdă iar pe alţii să ridice eşafodul 
în grabă. Cătuşele ar zornăi iar forţele de ordine 
s-ar grăbi să aducă bineînţeles calmul pe străzi. 
Căci mulţimile, pe deplin înfiorate, aşteaptă 
miracolul descoperirii, aşteaptă un semn al 
Politicii. Ea se încăpăţânează, se lasă greu, se 
vrea curtată. Ca şi cum ar fi o persoană. Dar nu 
e persoană. După unii ar fi concept. După alţii 
un puseu filozofic, o himeră. Nici n-ar avea 
trup. Unii se căznesc s-o înregimenteze, alţii o 
pun în operă în vremelnice grupări cenacliere. 
Alţii valsează cu ea. Alţii o terfelesc. Alţii se 
împăunează cu ea. Fac rabat de la normă. 
Încalcă diverse convenţii. Aflarea ultimului, 
aflarea Politicii trece arareori drept virtute. 
Pare mai degrabă nebunie, rătăcire, Vinovatul 
sau cel fără de minte e adus spre judecata 
oamenilor, spre oprobiul lor, rareori spre 
iertarea lor. În asemenea ipostaze, 
conformismul şi conservatorismul jubilează. 
Aflarea Politicii e suprema libertate. E spiritul 



 

                                              Jurnal Israelian   No. 45   17-06- 2021                                             Pagina  19 

liber, neîncătuşat, insurgent, violent. Spiritul 
liber violentează Politica părând a vrea s-o ia cu 
orice preţ în stăpânire. Tocmai de aceea cu 
virulenţă purcede la citirea semnelor şi 
interpretarea lor, tocmai de aceea totul este 
text, fie autostradă, fie supernovă, fie muzică de 
film. Totul reductibil la propoziţie sună ca şi 
cum ar fi o sentinţă. Are parfum. E uşor 
dictatorial. E mistic. De neconceput, 
neliniştitor. 
 
 
 

O privire spre lumea de astăzi 
 

       Dr. Alexandru Cristian  
 
Trăim momente greu de crezut şi pentru cei 
mai pesimişti dintre noi. Amploarea violenţei şi 
creşterea tensiunilor între naţiuni au cote care 
ne îngrijorează. Conflictul civilizaţional s-a 
transformat deja în clivaj civilizaţional. 
     Tragedia lumii în care trăim este că nu mai 
există puncte de legătură. Nu mai există un 
numitor comun, acela este toleranţa. Moartea 
lui Elie Wiesel este un simbol al stingerii unor 
modele de toleranţă. În prezent liderii de opinie 
ai lumii de astăzi sunt extremi de vocali şi au o 
agresivitate în limbaj oarecum necrezută. 
      Conflictul etern între Orient şi Occident, 
conflictul între lumea vestică europeană, lumea 
israeliană şi lumea arabă pare de neîncetat şi 
chiar evoluând în alte dimensiuni. Este un 
conflict care îi dă dreptate lui Samuel P. 
Huntington, o ciocnire violentă  a civilizaţiilor. 
          Eu numesc acest conflict al lumii de astăzi 
drept unul al neîncrederii popoarelor.  
Fenomenele teroriste au ca obârşie comună o 
teamă şi o competiţie bizară. O teamă faţă de 
dispariţie din faţa istoriei dar şi înfrângerea 
unei majorităţi prin mecanismele minorităţii. 
           Este inacceptabil ca o mână de oameni să 
înspăimânte leagănul culturii şi civilizaţiei 
lumii Europa dar şi marea civilizaţie iudaică. O 
mână de oameni care au preluat de la celelalte 
două un model de toleranţă şi acceptare. 
Desigur că există şi fanatici care acţionează 
singuri fără nici un ţel sau vreo ideologie, aceia 
sunt cei mai periculoşi. 
             Fantasmele comunismului şi ale 

fascismului au fost schimbate cu una mai 
periculoasă şi mai puţin perceptibilă, 
terorismul. Terorismul este o plagă a civilizaţiei 
lumii.  
            O imbecilitate istorică este să crezi că 
acest fenomen se va opri fără a schimba radical 
mentalitatea oamenilor. Conştientizarea acestui 
fenomen şi lupta activă împotriva acestuia va 
duce la stingerea acestui fenomen. 
              Victimele din Franţa, Belgia, mai recent 
Germania, haosul din Turcia sunt componente 
provocate de acest mecanism greu perceptibil 
de reaşezare a naţiunilor şi civilizaţiilor.  
               Europa şi Israel trebuie să fie unite 
pentru a rezista acestui asalt, cu origine istorică 
şi politică, pentru că fără unire şi toleranţă 
reciprocă ambele pot fi supuse unor pericole 
inimaginabile. 
               Toleranța trebuie să fie cuvântul cheie 

în această perioaă tulbure  și în această lume 

care pentru mulți începe să pară o 

necunoscută. 

 
  



 

                                              Jurnal Israelian   No. 45   17-06- 2021                                             Pagina  20 

  Pictor Israelian 
                                Gherti GOREA   z”l 
  IN  MEMORIAM 
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               Alexandru Florin ŢENE 
 
            FIECARE  LECTURĂ  A  UNEI  CĂRŢI 

         REÎNOIEŞTE TEXTUL ÎN IMAGINAŢIE 

 

     În general, biblioteca este o lume văzută prin 
miile de ochi ale autorilor. Iar Emerson spunea 
că este un cabinet magic în care există multe 
spirite vrăjite. Înţelegem lumea prin ochii 
autorilor şi prin spiritul de percepere al 
cititorului. Când citim o carte, este o întâlnire a 
acesteia cu cititorul său, atunci se declanşează 
actul estetic. Altfel cartea este un obiect mort. 
Însă, remarcăm, că aceeaşi carte se schimbă, 
din moment ce noi suntem în permanentă 
schimbare.  
      Vorba lui Eminescu din Glossa: „Vremea 
trece, vremea vine/ Toate-s vechi şi nouă toate 
“, sau cum zicea Heraclit: „Omul de ieri nu este 
omul de azi, iar cel de azi nu va fi cel de mâine”. 
Iar dacă noi, cititorii, ne schimbăm necontenit, 
pot spune că fiecare lectură a unei cărţi, fiecare 
recitire, fiecare rememorare despre această 
carte în imaginaţia noastră reânoieşte textul. 
Când eram la vârsta de 14 ani citeam cu plăcere 
cărţile lui Jules Verne, iar la 21 de ani „Martin 
Eden” ,de Jack London. Carte pe care am citit-o 
până la 30 de ani de cinci ori. Azi, nu mai am 
aceleaşi emoţii estetice la cărţile autorului 
romanului „Insula misterioasă “, iar romanul 
„Martin Eden “ nu mă mai îndeamnă la 
experienţe scriitoriceşti. În concluzie şi o carte, 
nu numai noi, poate fi considerată „râul 
schimbător”, de care făcea vorbire Heraclit. 
Această constatare ne poate conduce la 
doctrina lui Benedetto Croce - şi anume ideea 
că literatura este expresie.  
      Iar aceasta ne duce la o altă doctrină a 
criticului italian, care, spune: dacă literatura 
este expresie, iar literatura este alcătuită din 
cuvinte. Atunci şi limbajul este un fenomen 
estetic.  
      Spunem, spre exemplu, că spaniola este o 
limbă sonoră, că româna o limbă semi-sonoră, 
că rusa îşi formează cuvintele în cerul gurii, că 
engleza este o limbă cu sunete variate, că latina 
are o distincţie aparte la care aspiră toate 
limbile apărute după aceea. În concluzie, 
aplicăm la limbi categorii estetice. În general, 
se presupune, în mod eronat, că limbajul 
corespunde realităţii acest fapt atât de 

misterios căruia îi spunem realitate. Dar, 
limbajul este altceva. Este o creaţie estetică. Nu 
este nicio îndoială, dovadă este că atunci când 
studiem o limbă, când suntem obligaţi să 
vedem cuvintele de aproape, le simţim 
ca fiind frumoase sau nu. Este ca atunci când 
studiem o limbă, când aprofundăm cuvintele şi 
gândim că acest cuvânt este urât, sau celălalt 
frumos, acesta este greoi... 
        Croce spunea că poezia este o expresie şi 
pentru faptul că un vers este o expresie şi 
fiecare din părţile din care este alcătuit versul, 
fiecare cuvânt, este expresiv prin sine însuşi. 
Poezia este întâlnirea cititorului cu 
cartea, lectura cărţii, descoperirea cărţii 
ca text şi nu ca obiect. 
     Există altă experienţă estetică şi anume 
momentul, destul de surprinzător, în care 
poetul concepe opera, în care el descoperă sau 
inventează opera. 
    Bradley spunea că unul din efectele poeziei 
este să fie acela de a da senzaţia, nu de a fi găsit 
ceva nou, ci de a ne fi amintit ceva uitat.  
     Când citim un poem bun, să zicem „Castelui” 
de Alexandru Macedonski, gândim că şi noi am 
fi putut să-l scriem după ce-am văzut Castelul 
Bran, deci acest poem preexista în noi. Astfel, 
ajungem la definiţia platoniană a poeziei: 
„Acest lucru gingaş, înaripat şi sacru”. 
       Când poezia este ceva ce se simte, la fel şi 
proza, şi dacă cineva nu o simte, dacă nu aveţi 
sentimentul frumosului, dacă o relatare nu vă 
stârneşte dorinţa de a şti ce s-a întâmplat după 
aceea, atunci acel autor nu a scris pentru 
dumneavoastră. 
                din Revista Bogdania no. 81-82 
 
                      Cucuteni 
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Leo BUTNARU 
(Chişinău) 

LEOLOGISME 
 
 
A ieșit în lume, ajungând anonim. 
♥ Până nu demult, țările mici, înfloritoare, erau 
oferite ca niște buchete de flori imperiilor, în 
care se veștezeau. 
♥ Bărbații pot fi necruțători ca o mare idee, 
femeile – ca un mare sentiment. 
♥ Fără supărare fie spus, homo sapiens pare 
mai curând a fi un humor sapiens... 
♥ Speranțele, dorințele, iluziile umane sunt 
obligatoriu incluse în plămada viitorului ca 
posibil sens, mai mult sau mai puțin distinct, 
„intens”. 
♥ La răscruce de timpuri, cozile de topor se 
înmulțesc. 
♥ Calea acoperită cu flori ademenește caprele în 
frunte cu țapul ispășitor... 
♥ Naivitatea inimii și ceva minte modelează 
omul de rând. 
♥ Întâmplarea e pseudonimul cu care ar putea 
fi semnate mult opere și capodopere. În genere, 
fapte importante pentru om sau pentru 
omenire. 
♥ Și până la Columb a fost descoperită America, 
însă lumea nu a aflat de asta, dat fiind că 
aborigenii pur și simplu reușiseră să anihileze 
descoperitorii. 
♥ Încetul cu încetul, constituțiile au dezvățat 
unele popoare de obiceiuri, de convenții, 

rudimentare și aberante, care reglementau 
relațiile pre-moderne. 
♥ Cuvântul e prima minune care i s-a întâmplat 
omului, încetând să mai fie minune chiar după 
ce s-a întâmplat. 
♥ Nu ascultați ce spun despre egalitatea socială 
cei care au reușit în viață. Când erau săraci, 
aveau o cu totul altă opinie. 
♥ Undeva, la ruși: Păi asta nu e femeie, ci 
adevărată pedeapsă corporală! 
♥ De te uiți la bani de sus, probabil deja ai 
reușit să-ți procuri avion. 
♥ Dacă ești onest din timp în timp, tot din timp 
în timp ești și parșiv. 
♥ Biblia e o carte mare, până nu e supusă 
analizei logice. Iar după analiza logică e pur și 
simplu o carte interesantă. 
♥ Limba română este patria noastră, de aia nu 
se spune: pușchea pe limba etc. 
♥ Femeia e gata la orice. Celelalte rămân în 
sarcina bărbatului. 
♥ Stele verzi pe la noi și stele negre în filmele 
americane. 
♥ Stele verzi nu e același lucru cu staruri verzi. 
♥ A încercat să se retragă în sine, însă nu a 
izbutit: se dovedi că acolo e prea strâmt. 
♥ Ești gata să dai totul pentru fericire, însă de 
unde să iei tu acest tot?... 
♥ Ce e aia nici laie, nici bălaie? Nu ar fi... 
amurgul zeilor? 
♥ Ca și adevărul minciuna are doi poli. Însă 
ambii cu sarcină minus. Bi-minus. 
♥ Adevărul se află la fundul mării. Inclusiv, a 
Mării Moarte. 
♥ Dacă adevărul e la fundul mării, sarea este 
esența lui? 
♥ În beznă lumina e propria cale spre lumină. 
♥ Unii zic că civilizația, înaintarea în ea ne fac 
sufletele tot mai pustii. De parcă s-ar ști cât 
de... ne-pustii erau sufletele predecesorilor 
noștri din antichitate, din evul mediu... Eu unul 
nu cred să fi fost suflete bântuite de fascinații, 
de prea-plin. 
♥ Femeile sunt la fel, însă unele, tragic-
involuntar, ies originale prin chirurgie facială. 
  
Din volumul: 
A treia carte a leologismelor, 
în curs de editare la Junimea, 
colecția „Colocvialia 
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                Despre "Armele lui Krupp",  
    de W. Manchester  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nu e nevoie de prezentarea celui ce a scris 
"Moartea unui președinte". Poate tânăra 
generație să nu fi auzit de el. Istoricul/jurnalist 
cu un stil alert și o documentare foarte solidă. 
Am putea zice exhaustivă. Omul care "traduce", 
pentru publicul larg, manuscrisele din arhive și 
tomurile științifice aride. Căci, să nu uităm: 
"istoria este o treabă prea serioasă pentru a fi 
lăsată exclusiv pe seama istoricilor de profesie" 
(Maurice Bowra, apud Constantin Antip, 
cuvânt înainte la "Armele lui Krupp", Editura 
Politică, București, 1973).  Cartea, de 1000 de 
pagini, este interesantă și merită citită. Nu este 
doar o sursă de informații utile, este și un 
roman istoric captivant. Azi, când toată lumea 
se grăbește, 1000 de pagini este mult. Foarte 
mult. De aceea, mi-am permis să reiau unele 
informații, pe scurt, pentru cititorii mei. Se 
pare că întemeietorul dinastiei Krupp era 
olandez. El apare la Essen la 1587. Sau de 
atunci datează primul document cu numele 
familiei. Urmează o mare epidemie de ciumă, 
care facilitează familiei cumpărarea mai multor 
proprietății. În timpul războiului de treizeci de 
ani, Anton Krupp se pare că produce o mie de 
țevi de tun pe an. (1630-Pe atunci, tunurile 
erau din bronz.) La 1811, Friedrich întemeiază 
fabrica de oțel turnat. Se dorea și câștigarea 
unui premiu instituit de Napoleon, pentru 
industriașul care va reuși această performanță. 
Dar... nu reușește. Moare sărac, bolnav, 
prematur. Lasă o văduvă și doi copii minori, o 

forjă, o casă și o vacă... Din 1826, începe 
ascensiunea lui Alfred. Deși un copil de doar 14 
ani, se înhamă la problemele firmei și conduce 
cu mână de fier familia. Reușește să producă 
valțuri pentru laminarea argintului (utilizat la 
fabricarea tacâmurilor de argint, la modă în 
epocă). Oțelul lui era cel mai bun.  
Luând valțurile într-o valijoară, bate toată 
Europa, pentru comenzi. Fratele său (rămas să 
administreze fabrica) observă că 
imperfecțiunile valțurilor se imprimă în 
materialul trecut prin ele. Alfred își va însuși 
descoperirea și va produce valțuri ce imprimă 
modele pe tacâmuri. Împins de curiozitate, va 
merge în Anglia, unde se prezintă sub o 
identitate falsă, și vizitează fabricile de oțel 
engleze. Acces de paranoia. Pe atunci, nu 
existau servicii secrete, spionaj etc. Putea să se 
prezinte sub numele oficial și să ceară 
permisiunea de a vizita fabricile. Accesul era 
liber. În permanentă goană după produse din 
oțel, pe care să le fabrice și să le vândă, Krupp 
produce o pușcă din oțel și un tun. La 1847, 
trimite armatei primul tun de oțel. Se fac teste, 
se dovedește excelent, dar... generalii refuză 
comanda. Preferă -mai departe- tunurile de 
bronz.  La 1851, participă la expoziția mondială 
de la Londra - (la Crystal Palace.) Vine la 
Londra cu câteva produse de oțel. Văzând 
organizarea expoziției, cere - disperat- 
administrației să trimită urgent tot ce producea 
din oțel. Inclusiv vechiul tun. Tânăra regină 
Victoria remarca tunul strălucitor. Krupp vinde 
și prima să baterie de tunuri de oțel. Egiptului. 
Dar abia când la administrația armatei vine un 
general favorabil, va reuși să vândă tunuri de 
oțel Prusiei. Inutil să precizăm că făcuse 
încercări să-și vândă tunul prin mai toate 
capitalele europene. (Deși făcea caz de 
sentimentele sale naționale, în fața Berlinului.) 
Fără succes. Generalii erau refractari la nou și 
oțel. Peste tot. Abia războiul franco-prusac și 
zdrobirea Franței de artileria de oțel, va aduce 
ploaia de comenzi pe care Alfred o visa. Dar nu 
fără peripeții. După campania din Franța, un 
grup de generali prusaci doreau reîntoarcerea 
la tunurile de bronz....(?!!!) (Ecuația era simplă: 
tunurile de bronz nu puteau depăși 4000 de 
metri bătaie, în timp ce tunurile de câmp, de 
oțel băteau la 7000. Orice discuție e de prisos.) 
Între timp, au început și alții să producă tunuri 
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de oțel. Cursa înarmărilor, începea. (Englezii au 
făcut inițial tunuri din bare de oțel, lipite la 
cald. Abia apoi au început să producă tunuri de 
oțel turnat.) Și după ce arsenalele au fost 
umplute cu tunuri de oțel, au trebuit să le 
schimbe cu tunuri de oțel aliat. După aia au 
trebuit să le schimbe cu tunurile ce aveau 
dispozitive hidraulice de preluarea reculului. 
De la 1871 la 1914, forjele au lucrat din plin. Ba 
se crease și mania spionajului. Orice lucru 
dubios din industria oțelului și a tunurilor sau 
din statele majore ale armatelor, era încadrat ca 
"spionaj". (Vezi afacerea Dreyfus.) În pofida 
impresiei generale, averea firmei nu a provenit 
din fabricarea tunurilor, vândute peste tot în 
lume. Cea mai mare parte a averii Krupp a venit 
de pe urma căilor ferate. Krupp producea șine 
de cale ferată și bandaje de oțel pentru roțile 
vagoanelor și locomotivelor. (Roțile respective 
aveau un bandaj de oțel pe margine, pentru a le 
spori viața. Uzura e foarte mare în zonă. Fierul 
moale nu face față(frecare franare etc.). De la 
aceste bandaje vine și sigla fabricii, ce avea trei 
cercuri înlănțuite.) Și cele mai mari comenzi au 
venit din....SUA. Pînă când americanii și-au 
ridicat propriile fabrici de oțel, s-au bazat pe 
materiale furnizate de Krupp. Alfred va muri 
bogat și celebru. Crease un imperiu uriaș. 
Proprietatea unui singur om. Urmașul său va 
conduce firma fără a ieși în evidență, în mod 
deosebit. Era fiul său(Fritz) și îl interesa mai 
mult biologia. Se va sinucide în 1902. E de 
menționat că el va începe edificarea flotei 
imperiale germane. Atît de suprafață, cât și 
submarine. Familia și imperiul au fost foarte 
discrete. Se pare că era homosexual. (Ca și 
numeroși generali germani, din epocă.) La 
conducerea familiei urmează Gustav Krupp. 
Ginerele lui Fritz. Soțul Berthei Krupp. (De la 
ea s-a luat numele tunului gigant: "Dicke 
Bertha".) Diplomat de carieră. Și nobil. Începe 
primul război, cu evoluția cunoscută. E de 
menționat că firmele de armament din 
Germania, Anglia etc., erau prinse într-un 
complicat sistem de vânzare de patente. Mărci 
de oțel, rețete de pulbere, focoase de proiectil și 
alte dispozitive tehnice. În acest fel, fiecare 
proiectil tras de englezi (împotriva oricui, chiar 
împotriva germanilor) aduce venit firmei 
Krupp. Așa cum englezii primeau, de la Krupp, 
dividende pentru brevetele lor. Socotelile se 

țineau separat, de fiecare firmă. La finele 
războiului, au lichidat datoriile, indiferent de 
tratativele de pace. Sfârșitul războiului a fost un 
moment greu pentru Krupp, căci era trecut pe 
lista criminalilor de război și se dorea judecarea 
lui. Nu s-a realizat dezideratul. Essen a fost 
ocupat de francezi și s-a început dezmembrarea 
fabricii. Dar Krupp avea o grămadă de fabrici... 
Nu s-a reușit mare lucru. Tinand cont și de 
interdicțiile prevăzute în tratatul de pace, firma 
și-a mutat proiectarea armelor în străinătate. 
Tunul Krupp de 88mm, care va fi declarat cel 
mai bun tun (la categoria sa) în al doilea război 
mondial, este proiectat în Suedia. (Era un tun 
universal -terestru, naval, antiaerian și putea fi 
purtat și de tancuri-. Distrugea orice blindaj 
terestru, de la 2 km.) Krupp trece la producția 
de locomotive și material rulant, dar nu asta 
dorea. Gustav se implică în politică, 
sustinandu-l financiar pe Hitler, în dorința 
reînarmării. Desigur, și tradiția imperială, a 
supunerii față de un singur stapin, și-a spus 
cuvântul. Gustav a fost unul din susținătorii 
economici -și de prestigiu- ai partidului nazist. 
A fost declarat -iar- criminal de război, dar nu a 
putut apare în fața instanței, datorită 
problemelor de sănătate. (În '38 a avut un atac 
de apoplexie. După care a rămas la pat pînă în 
1950, când a murit.) Din 1939, urmează fiul lui 
Gustav, Alfried. Mai avea 3 frați. Doi au murit 
pe front, al treilea a fost luat prizonier de ruși. 
Avea să revină în țară. Alfried a devenit 
membru SS încă din 1931. Un partizan înfocat 
al lui Hitler. Punind toată firma la dispoziția 
NSDAP necondiționat, era un pilon de bază al 
hitlerismului. În timpul războiului, a încheiat 
contracte, cu SS, pentru furnizarea de 
muncitori/sclavi, din rândurile prizonierilor de 
război și a deținuților din lagăre. A fost judecat 
la Nuremberg și condamnat, dar în 1951 a fost 
eliberat. Războiul rece avea nevoie de blindate 
și artilerie contra URSS. Și cine făcea cele mai 
bune blindate și tunuri? În felul ăsta, Alfried 
revine la conducerea firmei. Firma era 
proprietatea privată a unui singur om. (În 1943, 
Hitler a dat o lege cu dedicație. Legea Krupp. 
Toată firma revenea unui singur moștenitor. 
După război, doar două reglementări hitleriste 
vor fi păstrate: Legea Krupp și înțelegerea 
Hitler-Stalin, semnată de miniștrii lor de 
externe, pentru împărțirea Europei de est.) 
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Alfried Krupp devenea cel mai bogat om din 
Europa și din Comunitate Europeană a 
Cărbunelui și Oțelului. A fost un factor activ în 
unirea Europei. Se va lansa într-o campanie 
fără precedent de investiții. Mine de fier, 
fabrici, vapoare etc. Lumea întreagă era la 
dispoziția lui. Această expansiune îl va costa. 
Firma încasa mai puțin decât plătea. Lipsa de 
lichiditate îl vă sugruma economic. Deși băncile 
germane l-au creditat, nu se putea redresa fără 
vânzări masive de active. Lucru pe care Alfried 
nu-l dorea. În același timp, fiul său nu 
manifesta dorința de a prelua gigantu creat de 
strămoși. Prin urmare, în 1968, firma este 
dizolvată(la un an după moartea lui Alfred).  
O parte din fabrici, mine vândute, celelalte 
listate la bursă. Krupp a devenit o societate pe 
acțiuni. (Legea Krupp devenea caducă, prin 
dispariția subiectului. Pe când și reglementarea 
Ribbentrop-Molotov?) Desigur, sunt mult mai 
multe amănunte în carte. Vă sfătuiesc s-o citiți! 
Mircea Munteanu Mongolu', Constanta,   
 

 
 
 
    Dominic Diamant   -  PASTILE 

     Realitatea mă obligă să revin iar şi iar la 
condiţia mea literară atât de fragilă. 
Într-o viaţă de om nu am reuşit să scriu decât 
vreo treizeci şi trei de cărţulii, şi acelea vai de 
mama lor, şi subţiri, şi în ediţii infime. 
Raportându-mă la orice scriitor consacrat din 
această ţară, cu puţine excepţii, mă situez sub 
orice limită. Explicaţia ? Multe se pot afirma, 
dar, cu asta ce-am făcut, mă întreb şi eu ca 

marele nostru comediant Constantin Tănase.N-
ar fi cazul să ţin ciocul mic ?  
      Dacă mai ţinem seama, fapt esenţial, că 
existenţa mea ca scriitor s-a materializat abia 
după pensionare, până atunci ducându-mi 
crucea ca slujbaş al statului, într-un exil 
interior drastic, puteţi realiza uşor de ce 
lucrurile au decurs aşa şi nu altfel.   
      Ei, tocmai aici e hiba, că, în căpoşenia mea 
dovedită, nu mă pot împăca, neam, cu gândul 
că nu aş fi poetul (scriitorul) visat sau că aş fi 
un biet ratat printre nenumăraţi alţii.Cum 
adică, să fi fost eu atât de orb încât să nu 
realizez că-mi irosesc viaţa în modul acesta ? Şi 
nu găsesc un alt răspuns decât acesta, scurt şi 
cuprinzător. Exclus! Pentru că,în toată 
existenţa mea, indiferent de starea în care m-
am aflat la un moment dat,n-am încetat să cred 
în mine, indiferent de situaţie sau de modul 
cum m-am prezentat. Suficient, consider eu 
onest, pentru a îmbrăţişa şi justifica o condiţie 
literară. 
Şi, în definitiv, ce importanţă poate avea faptul 
că te-ai realizat plenar, fiind recunoscut de toţi 
criticii consacraţi sau rămânând, din varii 
motive, un anonim pe viaţă ? Important e 
faptul că ai trăit şi activat în acest spirit, 
căutând să-ţi respecţi propriul statut cu toată 
credinţa şi fidelitatea. 
Or, în această privinţă, cred că nu mă înşel. Aşa 
că nu sunt motive să-mi curm singur zilele. 
      
             ***  
      Atât de exasperant de dureroase şi 
îndreptăţite sunt pastilele lui Mircea Cărtărescu 
adunate în volumul „Peisaj după isterie”, atât 
de veridice, încât ai fi în stare să spargi cu 
urletele tale toate bolgiile lumii şi să spulberi 
întreaga inerţie din sufletele oamenilor.  
Cărţulia n-ar trebui să lipsească din nicio casă 
iar în şcoli, în loc de aberaţiile cu numerologia 
şi culorile, s-ar cuveni să fie predată ca materie 
de curs.  
      Consider că nu e un act gratuit şi merită să 
redau aici măcar un citat din ilustrul scriitor 
Mircea Cărtărescu. 
Iată un mic fragment dintr-o scrisoare adresată 
scriitoarei basce Luise Etxenike. 
„...condiţia de scriitor, adică de receptacol al 
coşmarelor, violenţei, aspiraţiilor, gingăşiei, 
cruzimii, iubirii şi urii care se manifestă în viaţa 
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de zi cu zi a semenilor săi implică empatie,  
compasiune, solidaritate cu cei care suferă. Un 
scriitor adevărat ia asupra sa suferinţa umană 
de orice fel ar fi ea şi-ncearcă s-o transforme, 
alchimic, în frumuseţe. Nu frumuseţe pieritoare 
şi inutilă, ci acea frumuseţe care, după spusele 
lui Dostoievski, „va salva lumea”. 
        Nu intenţionez să-l acuz pe Mircea 
Cărtărescu, nu am motive s-o fac şi nici 
posibilitatea de a mă convinge care e adevărul. 
      Dar citindu-i scrisorile adresate Luisei, fără 
a prezenta în paralel şi răspunsurile ei, mă bate 
gândul că totul ar putea fi doar o cacealma, din 
dorinţa de a clarifica unele lucruri şi a-şi  
prezenta repetitiv virtuţile creatoare Nu-i deloc 
exclus să mă înşel, nu m-ar mira şi mi-ar părea 
bine..   

 
 
   CIRO PALUMBO - Pictor  
 
     Născut la Zürich în 1965, artistul italian Ciro 
Palumbo începe o carieră în publicitate, mai 
întâi ca designer grafic și apoi ca director de 
artă. Urmărindu-și marea pasiune, începe să 
picteze și are prima expoziție în 1994. De 
asemenea, își încearcă talentul la sculptură, 
urmandu-si dorința de a da o formă 
tridimensională conținutului lucrărilor sale.  
      În prezent, locuiește și lucrează la Torino. 
       Cariera sa artistică este bogată și 
polivalentă, urmând urmele lui Giorgio de 
Chirico și Alberto Savinio și inspirându-se din 
imaginile lui Arnold Böcklin realizate din 
insule, peisaje marine și chiparoși. El 
reinventează acele peisaje cu interpretări 
neobișnuite: operele sale sunt pline de 
simboluri onirice, metafizice și personaje 
fantasmagorice.    NR     
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     VISUL DOCHIEI,                                                                                               

                                       POEM ÎNTR-UN ACT. 

               OŞTENII  NOŞTRI  

                   COMEDIE (?) ÎN TREI ACTE 
  

       Piesele Visul Dochiei şi Oştenii noştri 

le datorim penei d-lui Frederic Damé. D-sa au 

mai comis până acuma scrieri dramatice 

,,originale", care însă, stingându-se de mult de 

moarte bună, credem a putea face abstract de la 

ele, de vreme ce uitarea, în care au căzut cu 

drept cuvânt, e o critică mai bună decât ar 

putea fi aceea a penei noastre. Apoi, chiar dacă 

ne-am fi luat osteneala de-a face cu draga inimă 

pomelnicul celor morţi, totuşi n-am prea fi avut 

ce sa spunem în rău sau în bine. D. Frederic 

Damé ca om are calitatea de a crede ca 

proprietatea literară se stinge dincolo de 

marginile Franţei. Sosit la noi si având, se vede, 

în geamantan câteva piese franţuzeşti, le-au 

supus unui tratament pe care au avut ocazia de 

a-1 învăţa în chiar ţara noastră. D-sa s-au 

folosit de lecţiile marelui autor naţional, a 

aceluia care este Ponsard, Tacitus si Max 

Müller al României într-o persoană, istoric, 

arheolog, autor dramatic, prelector la Ateneu, 

academic, profesor de universitate, director de 

liceu privat etc. etc., care fiind dus la congresul 

arheologilor ca delegat tocmai la Stockholm şi-

au îndeplinit delegaţiunea trimiţând lista de 

bucate de la banchet, cu un cuvânt d. Damé au 

avut de la cine învăţa meşteşugul de a deveni 

autor fără de a fi învăţat carte, poet fără a fi 

poet, profesor de universitate fără a şti să scrie 

şi literal român fără a şti româneşte. Asemenea 

adunări de mărimi algebraice se fac multe la 

noi. Astfel de ex. să ia numele unei vechi şi 

vestite familii boiereşti din Moldova, câteva 

piese din Lope de Vega, bucăţi de filologie de 

ale lui Ascoli şi vedem cum din Cozmiţa iese la 

lumină cu totul altceva. Dar, în sfârşit, trebuie 

să ne bucurăm. Românii, coborâtori ai 

romanilor, sunt naţie cuceritoare, trebuie deci 

să se bucure de achiziţia oricării bucăţi de 

pământ bulgăresc, chiar daca aceasta s-ar 

prezenta sub forma foarte modificată de 

strănepot al lui Traian. Prin urmare de ce oare 

Balzac, Sardou ş. a. adunaţi la un loc n-ar suna 

pe româneşte: Damé? Traducere liberă, foarte 

liberă, dar oare nu trăim în ţară liberă? 

,,Patrie"! se chiamă pe româneşte ,,Mihnea cel 

Rău", ,,Mercadet" = ,,Gheşeftarii", Balzac + 

Sardou + x + y = Damé; Lope de Vega + 

Goldoni + Ascoli + listă de bucate + vornicul 

Grigorie Urechi = Cozmiţa. Noi într-adevăr nu 

ştim pe cine să admirăm mai mult, pe d. V. A. 

Popovici sau pe d. Damé? Pe maestru sau pe 

elev? Noumenon sau phenomenon? Prototipul 

sau clişeul? Odată ne-ntrebam cu uimire: Şi 

cine oare-n lume să poată sta păreche Cu-al 

geniilor geniu, cu Popovici- Ureche? Dar astăzi 

am găsit perechea şi n-o mai căutăm. E d. 

Damé. D-sa e un tânăr inteligent şi pricepe 

oamenii, înţelege veacul în care e astăzi 

România. Căci nu toate ţările Europei trăiesc în 

acelaşi veac. Anglia putem zice ca e-ntr-al 

douăzecelea, Austria într-al douăzeci şi 

nouălea, adică în veacul făgăduit de Biblie 

jidanilor, unde se zice ca ei vor stăpâni 

pământul. Dar fiindcă România merge 

totdauna în fruntea civilizaţiei, fiindcă unitatea 

Germaniei şi a Italiei nu-i nimic mai mult decât 

simplă imitare după unitatea noastră, revoluţia 

franceză — imitaţia revoluţiei lui Horea, 

constituţia franceză — o imitaţie a constituţiei 

noastre, Göthe — ciracul lui Văcărescu, Thiers 

— un clişeu a d-lui C. A. Rosetti şi Gambetta — 

îngânarea vie a d-lui Fleva, de aceea ,,România" 

trăieşte în veacul cel mai înaintat, în veacul de 

apoi, spre venirea lui Antihrist. Cuvintele 

însemnează astăzi tocmai contrariul de ce 

însemnau odată, cel nebun trece de cuminte şi 

cel cuminte se ia drept nebun, cel învăţat trece 

de carne cu ochi şi viceversa, autorii trec drept 

plagiatori şi plagiatorii drept autori, cel cinstit e 

hoţ şi hoţul cinstit, averea trece drept furt, 
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furtul drept avere. Pe de alta parte oricine are 

dreptul de a presupune că e şi o ţară sălbatică, 

unde nu se mai controlează nimic, şi fiindcă 

cine vine să facă negustorie cu pălării din Paris 

poate să ia asupra sa şi misiunea de a civiliza 

capetele pe care acele pălării se vor aşeza, să 

puie paie în căpăţâna acoperită cu paie şi să 

introducă cultura ,,picantă" în sălbatecul popor 

de la Dunăre; de aceea e foarte natural ca 

cineva să caute glorie când o poate căpăta aşa 

de ieftin. Modul de a deveni mare e scurt. Iei o 

scriere franţuzească, ştergi titlul şi scrii altul, 

ştergi numele autorului şi pui pe al tău. Apoi 

deschizi cartea : unde vezi Jean pui Toader, 

unde vezi Ana pui Safta şi s-a mântuit, eşti deja 

autor. Îţi mai rămâne s-o pui pe româneşte, 

pentru care treabă rogi pe un prieten si opul e 

gata. Bună glorie — şi nu-i scumpă. Această 

precuvântare nu ni s-au părut de prisos pentru 

a şti în ce mediu intrăm când vom vorbi despre 

nouăle producte ale muzei d-lui Damé. 6 

Piesele amândouă au fost aplaudate de public şi 

chiar nici nu ne îndoiam de aceasta. Dar cu ce 

preţ oare? Visul Dochiei este o tarara lungă de 

declamaţii asupra lui Ştefan, Mircea, Mihai 

Viteazul, care se sfârşeşte prin defilare de 

dorobanţi şi vânători. Am urmărit cu atenţie 

toată declamaţia şi, o mărturisim cu plăcere, n-

am aflat o singură idee originală care să nu fi 

fost cuprinsă în primul Bucureşti a 

„Telegrafului" ,si a ,,Reformei" ; de nicăieri nu 

răsare icoana caracteristică a vremilor trecute, 

n-am auzit nimic decât istoriile ce ni se spun de 

sute de oameni cari nu ştiu istoria. Niciodată 

nu ne-am adus aminte mai cu vioiciune de zisa 

lui Gothe : „ceea ce numiţi spiritul vremilor nu 

este decât spiritul acelor domni în care vremile 

se oglindesc". Rea oglindă. Ceea ce ne-a 

înduioşat însă până la lacrimi este rara 

gratitudine cu care se pomeneşte de armată, 

făcându-o chiar să defileze în persoană, fără ca 

să se pomenească cu un cuvinţel de creatorul ei, 

de acela a cărui viaţă pare consfinţită acestei 

unice grije, de M[aiestatea] Sa Domnul. Se 

vorbeşte de vitejia armatei, nicăiri însă că cu 

aceeaşi vitejie Domnul însuşi s-au espus focului 

duşman şi că ghiulele zburau împrejurul 

capului SĂU. Republicanismul nu poate merge 

departe. A doua piesă, Oștenii noştri, consistă 

din următoarele peripeţii şi conflicte cumplit de 

dramatice. Un ofiţer asupra însurătorii pleacă 

la război. Mai întâi ia adio de la tatăl său şi 

plâng, apoi ia adio de la iubita sa şi plâng, apoi 

de la mumă-sa şi plâng, în fine de la tot 

personalul piesei şi plâng. Actul întâi. Actul al 

doilea are două scene. În cea dintâi ofiţerul 

scrie acasă. În a doua are ziua nămiaza mare o 

viziune şi începe un atac turcesc cu mult foc de 

puşti şi s-au mântuit. Al treilea act se petrece la 

ambulanţa din Turnul Măgurele. Vine un soldat 

rănit din ale cărui vorbe se poate deduce că 

ofiţerul a murit, iubita plânge, află tatăl şi 

plânge, află mama şi plânge şi mai râu, află toţi 

şi plâng. Dar iată că armata se întoarce 

glorioasă în ţară (întoarcere pe scont, înainte de 

a se fi întors) şi ofiţerul asemenea, teafăr şi 

sănătos. Plânset general şi defilare de trupe; 

cortina cade impresionată până la lacrimi. Şi 

aceasta-i dramă? Dar să zicem că prin multele 

sale piese bune d. Damé ar fi câştigat dreptul să 

ne dea una rea. S-o zicem, deşi nu admitem. 

Este permis ca un scriitor rău să se folosească 

de nenorocirile ţării pentru a atrage pe public la 

... panoramă? Este permis ca un război, 

nesfârşit încă, să fie pus pe scenă, pentru ca 

agitaţia naturală a publicului să dea salve de 

aplauze pe care autorul în împrejurări normale 

nu le merită? Dar la Gorni Etropol, la Bivolari, 

la Plevna, la Rahova comedie se joacă? Soldaţii, 

cari sunt meniţi poate a merge în foc, sunt 

aduşi pe scenă, pentru ca, spre petrecerea 

publicului, să-şi arate meşteşugul, ca gladiatorii 

vechi. Plaudite Quirites! Limba traducerilor e 

bună şi jocul artiştilor era de un avânt demn de 

piese mai bune. Publicul aplauda cu mare 

zgomot şi defilările dorobanţilor şi vânătorilor.  

Ca observaţie finală adăugăm că bucăţile de 

muzică la sfârşitul Visului Dochiei erau 
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frumoase, numai nu eroice. Cântecul soldatului 

era sentimental, corul cu mult sopran, numai 

pe la capăt am auzit câteva acorduri mai 

adânci, de caracter religios. Rele sau bune, ca 

text, cântecele de la urmă cereau un avânt 

eroic, care putea culmina apoi în acorduri 

religioase. Dar avântul a lipsit, ceea ce însă nu 

ne opreşte de a recunoaşte pe deplin 

frumuseţea muzicii, deşi caracterul ei nu era 

propriu scenei în cestiune. 

[12 noiembrie 1877] 
                                           MIHAI EMINESCU 

Manuscris dintr-o EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ 

DE UN COLECTIV DE CERCETĂTORI DE LA 

MUZEUL LITERATURII ROMÂNE 

 

 

        Arh. Sergiu Ratescu , Acuarele 
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YARIN   BRANT@ ARTIST  IN  TIME 

of  WAR,  TEL AVIV-  WAR,  Alarms -
HAIFA –SAGA -SEDOM-ACRE  - Israel 
DISTRESS     -    PANIC , FIRE,  PAIN, 
again pain , TRAUMA  -     BOMBS-      GAS   
-STRESS  -  DEATH  - SOUTH – GAZA – 
NORTH- SOLDERS-  SMOKE   despaire 

ARMY,    PROZAC,  no LOVE, no MORE- 
TEL AVIV-  WAR,  Alarms   -HAIFA  -
DISTRESS     -    PANIC , FIRE,  PAIN, 
again pain , TRAUMA -     BOMBS-      GAS   
-STRESS  -  DEATH  - SOUTH – GAZA – 
NORTH- SOLDERS-  SMOKE   despaire 

ARMY,    PROZAC,  no LOVE, no MORE- 
TEL AVIV-  WAR,  Alarms  
 HAIFA  -DISTRESS     -    PANIC , 
FIRE,  PAIN, again pain , TRAUMA -     
BOMBS-      GAS   -STRESS  -  DEATH  - 
SOUTH – GAZA – NORTH- SOLDERS-  
SMOKE   despaire ARMY,    PROZAC,  no 
LOVE, no MORE- TEL AVIV-  WAR,  
Alarms   -HAIFA  -DISTRESS     -    
PANIC , FIRE,  PAIN, again pain , TRAUMA 
-     BOMBS-      GAS   -STRESS  -  DEATH  - 
SOUTH – GAZA – NORTH- SOLDERS-  
SMOKE   despaire ARMY,    PROZAC,  no 
LOVE, no MORE- TEL AVIV-  WAR,  
Alarms   HAIFA  -DISTRESS     
-    PANIC , FIRE,  PAIN, again pain , 
TRAUMA -     BOMBS-      GAS   -STRESS  -  
DEATH  - SOUTH – GAZA – NORTH- 
SOLDERS-  SMOKE   despaire ARMY,    
PROZAC,  no LOVE, no MORE- TEL AVIV-  
WAR,  Alarms   -HAIFA  -DISTRESS     -    
PANIC , FIRE,  PAIN, again pain , TRAUMA 
-     BOMBS-      GAS   -STRESS  -  DEATH  - 
SOUTH – GAZA – NORTH- SOLDERS-  
SMOKE   despaire ARMY,    PROZAC,  no 
LOVE, no MORE 
 
EL AVIV-  WAR,  Alarms  
 HAIFA  -DISTRESS     -    PANIC , 
FIRE,  PAIN, again pain , TRAUMA -     
BOMBS-      GAS   -STRESS  -  DEATH  - 
SOUTH – GAZA – NORTH- SOLDERS-  
SMOKE   despaire ARMY,    PROZAC,  no 
LOVE, no MORE- TEL AVIV-  WAR,  

Alarms   - HAIFA  -DISTRESS     -    
PANIC , FIRE,  PAIN, again pain , TRAUMA 
-  ZAHAL BULLETS   BOMBS -      GAS   -
STRESS  -  DEATH  - SOUTH – GAZA – 
NORTH- SOLDERS-  SMOKE   despaire, 

ARMY,    PROZAC,  no LOVE, no MORE 
WAR  AVIV-  WAR,  Alarms,  No love 
SMOKE, NOISE - DEATH HAIFA  -
DISTRESS     -    PANIC , FIRE,  PAIN, 
again pain , TRAUMA -     BOMBS-      GAS   
-STRESS  -  DEATH  - SOUTH – GAZA – 
NORTH- SOLDERS-  SMOKE   despaire 

ARMY,    PROZAC,  no LOVE, no MORE- 
TEL AVIV-  WAR,  Alarms  -HAIFA  -
DISTRESS     -    PANIC , FIRE,  PAIN, 
again pain , TRAUMA -     BOMBS -    GAS   
-STRESS  -  DEATH  - SOUTH – GAZA – 
NORTH- SOLDERS-  SMOKE   despaire 

ARMY,    PROZAC,  no LOVE, no MORE 
TEL AVIV-  WAR,  Alarms-  WOUNDS-life-
 HAIFA  -LIFEDISTRESS     -    PANIC 
, FIRE,  PAIN, again pain , TRAUMA -     
BOMBS-      GAS   -STRESS  -  DEATH  - 
SOUTH – GAZA – NORTH- SOLDERS-  
SMOKE   despaire ARMY,    PROZAC,  no 
LOVE, no MORE- TEL AVIV-  WAR,  Bibi 
Alarms   -HAIFA  -DISTRESS     - israel    
PANIC , FIRE,  PAIN, again pain , TRAUMA 
-     BOMBS-      GAS   -STRESS  -  DEATH  - 
SOUTH – GAZA – NORTH- SOLDERS-   
SMOKE   despaire ARMY,    PROZAC,  no 
LOVE, no MORE TEL AVIV-  WAR,  Alarms
   HAIFA  -DISTRESS     -    
PANIC , FIRE,  PAIN, again pain , TRAUMA 
-     BOMBS-      GAS   -STRESS  -  DEATH  - 
SOUTH – GAZA – NORTH- SOLDERS-  
SMOKE   despaire ARMY,    PROZAC,  no 
LOVE, no MORE- TEL AVIV-  WAR,  
Alarms   -HAIFA  -DISTRESS     -    
PANIC , FIRE,  PAIN, again pain , TRAUMA 
-     BOMBS-      GAS   -STRESS  -  DEATH  - 
SOUTH – GAZA – NORTH- SOLDERS-  
SMOKE   despaire ARMY,    PROZAC,  no 
LOVE, no MORE 
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Joel Ozy 
Doi mari intelectuali evrei-romani în 
trecere prin sec.20 .  
 
Cei doi intelectuali de mare valoare pe care îi 
voi aminti: 
 
-   Serge Moscovici (n.1925 Braila, d.2014 Paris) 
- Paul Cornea (n.1923 București, d.2018 
București) 
 
     Este povestea vieții a doi evrei de origine 
română, aprox. de aceiași vârstă, plecați în 
viată cu ideologie comunistă și ajunși la 
realizări diferite.  Serge Moscovici, născut 
într-o familie evreiască din Brăila a fost marcat 
de o copilărie dificilă,cu peregrinări în diverse 
familii. Exclus dintr-un liceu Bucureștean în 
1938 pe baza legilor anti-Semite din epocă, s-a 
format ca mecanic la școala profesională 
Ciocanul. În anii următori va critica Garda de 
Fier și intelectualii asociați cu ea (Emil 
Cioran,Mircea Eliade). Confruntat c-o alegere 
ideologică între sionism și comunism a aderat 
la Partidul Comunist din România în 1939  
(pe atunci ilegal).  A fost ulterior martorul 
Pogromului de la București din Ianuarie 1941 
instigat de Garda de Fier și a declarat că “ceea 
ce am văzut atunci mi-a schimbat pentru 
totdeauna viziunea pe care o aveam despre 
oameni”. A fost internat într-un lagăr de muncă 
forțată în perioada regimului Antonescian  
și eliberat în 1944 de Armata Roșie. 
A refuzat promovarea pe baza apartenenței 
politice în momentul în care Partidul Comunist 
a ajuns să guverneze  România și-n schimb a 
devenit sudor la Fabrica Malaxa din București. 
Deziluzionat de politica comunistă alege 
emigrarea clandestină în 1948. La Paris este 
ajutat de un fond pentru refugiați să studieze 
psihologia la Sorbona și–n paralel lucrează. 
A ajuns să-și formeze o cultura vastă citind 
lucrări filozofice (inclusiv Baruch Spinoza și 
Rene Decartes). Concomitent se apropie de 
Paul Celan, Isac Chiva și studiază istoria 
științelor. 
               
          Este invitatul diverselor Universități: 
Princeton, Yale, Geneva, Cambridge.  A fost 

Director al Scolii de Înalte Studii în 
Științe  Sociale din Paris și profesor la New 
School for Social  Research  din  NY. 
          Se implică în politică ecologică și are o 
contribuție deosebită în teoria științelor 
sociale,sociologie și psihologia comportamente-
lor colective. În 2003 va primi premiul Balzan 
pentru psihologie socială. 
      În 1999 a apărut în Ed.Polirom un eseu 
biografic al filozofului : ”Cronica anilor 
pierduți”. Paul Cornea deasemeni intelectual 
evreu-roman  de mare valoare și aproximativ în 
aceiași perioadă a sec.20 își desfășoară 
activitatea în România.  
         O copilărie în care a cunoscut 
antisemitismul, izgonit din liceul”Mihai 
Viteazu” la 18 ani datorită legilor anti-Semite 
ale epocii legionare își va continua studiile la 
Liceul evreiesc Cultura B avandul ca profesor 
de literatură pe Mihai Sebastian. Cu ajutorul lui 
MS se familarizeaza cu valorile autentice  
ale literaturii interbelice: Arghezi, Blaga, 
Rebreanu, Sadoveanu, Camil Petrescu, etc.  
       La 18 ani cu toate avertizările împotriva 
înregistrării ideologice pe care le primește,n-a 
fost în stare să înțeleagă consecințele și s-a 
alăturat unei rețele anti-fasciste care lupta 
împotriva regimului. În 1944 intră în Partidul 
Comunist motivând intrarea astfel: 
 
- idealismul familial (tatăl lui făcuse parte din 
vechea mișcare socialistă, iar Dobrogeanu 
Gherea fusese idolul lui), 
-  excluderea și marginalizarea ca evreu, 
- bunicul lui fusese bătut de huligani pe stradă. 
 
      În paralel cu alăturarea lui la P.C citește 
intens și o va face tot timpul în paralel cu 
sarcinile politice. La 18 ani avea încă iluzii  în 
parte datorita ignorării a multor lucruri prin 
care trecea România. De exemplu faptul că-n 
1942 E.Richter reprezentantul lui Eichman la 
București a obținut permisiunea deportării la 
Auschwitz a tuturor evreilor romani , precum  
și amploarea catastrofală a suferințelor 
evreiești. Se simte român și până la sfârșit a 
rămas cu idea că evreitatea nu este 
incompatibilă cu romanitatea. La început a 
primit sarcini și îndeplinindu-le devine 
simpatizant utecist. După 23.8.1944 mișcarea 
UTC-ista devine legală și această perioadă 
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înseamnă pentru el o alunecare în utopia care 
ia produs în final dezamăgiri,necazuri și 
frământări de constinta. Paul Cornea înțelege 
că trebuie să contribuie sincer și entuziast la 
construirea unei societăți drepte și libere ,care 
să înlăture exploatarea omului de către om si să 
permită înflorirea puterii creiatoare a poporului 
roman. 
     Primii pași în Imperiul Utopiei comuniste 
încep în 1943 când citește Manifestul 
Comunist.  După 23.8.1944 se redeschid 
universitatiile și asta îl determină să-și urmeze 
vocația spre Facultatea de Litere și Filosofie. În 
Iunie 1945 este numit redactor șef al revistei 
săptămânale “Tinerețea “devenită ulterior 
”Tânărul Muncitor” în care exista multă 
propagandă pentru atragerea tineretului. 
Această obligație era binevola și chiar 
entuziastă la început.Ulterior idealul comunist 
a fost îmbrățișat din oportunism pentru a 
obține avantaje. Atașamentul fată de partid 
reprezenta convingerea fiecăruia,expresia 
curată a iubirii de patrie,nădejdea lui de mai 
bine. Visuri sincere care uneori se plătesc 
scump. Cariera  profesională și politică în 
regimul comunist l-au condus la posturi de 
conducere nu întotdeauna dorite. A fost: 
Profesor Universitar, Șef de catedra ,decan al 
Fac.de Filologie din Univ.București. A fost 
director general al Teatrelor în Ministerul 
Culturii, director al Studioului Cinematografic 
București,Ministru Secretar de Stat în Ministe-
rul Învățământului. 
De mare valoare a fost activitatea lui de istoric 
literar de avengura internațională. Valoarea 
lucrărilor lui provine din îmbinarea erudiției cu 
interpretarea marxistă a culturii. 
Ruptura lui Paul Cornea de ideologia 
comunistă a intervenit abia pe la jumătatea 
anilor 60 când s-a mărginit din păcate să tacă 
încercând compromisuri. 
Se pune întrebarea: cum de s-au putut înșela 
tineri de bună credință și rezonabili în credința 
comunistă decenii într-un derapaj utopic 
dezmințit pas cu pas de realitate ? 
       În cartea sa: “Ce a fost, Cum a fost” scrisă 
pe baza convorbirilor (in dialog) cu fostul lui 
student Daniel Cristea Enache primim 
răspunsul întrebării bazat pe studiile și 
concluzile marelui filozof Serge Moscovici în 
marele său tratat de psihologie 

socială. Manevrele manipulative ideologice 
sânt: 
- o boală perversă (fără medicament rapid și 
eficace) 
- această boală are două simptome: 
  1-orbire (refuz de-a vedea realitatea) 
  2-selecție partizană a informației ( disorsiunea 
informaților sub influența credințelor, 
prejudecăților, intereselor) 
-aceste două simptome inflamează puternic 
nervul ideologic,subordonându-l facultatiilor 
mintale raționale și provocând amortizarea 
spiritului critic. 
- bolnavii nu sânt conștienți că o au,ei nu văd ce 
există,ci ceea ce așteaptă să existe, 
- vindecarea este posibilă dar nu în toate 
cazurile. 
Aceste fenomene se pot întâlni deasemeni și-n 
zilele noastre. 
 

Arta Mozaicului cu James Rayburn 
McLauchlin III 
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                                          MARIA SAVA 
Arta culinară în textele lui Pessoa 
 

O, mari oameni ai momentului! (...) 

Faceți-vă un nume și îmbuibați-vă, 

Căci ziua de mâine aparține nebunilor de azi! 

(Fapt divers, Alvaro de Campos) 

 

     Prima carte de bucate din Portugalia datează din 

1680, ”Arte de cozinha” (Arta bucătăriei) de 

Domingos Rodrigues, bucătarul regelui Dom Pedro 

al II-lea. La distanță de o sută de ani apare ”O 

cozinheiro moderno” (Bucătarul modern) de Lucas 

Rigaud, un francez venit în Portugalia pentru a fi 

bucătarul reginei Dona Maria I. În niciuna din 

aceste cărți nu era menționată cantitatea 

ingredientelor. În 1870, Alexandre Dumas-tatăl 

lansează monumentalul ”Grande dicionario de 

culinaria” (Marele dicționar culinar) care ajunge una 

din cele mai importante cărți ale sale, alături de 

”Contele de Monte Cristo” (care nu era conte) și de 

”Cei trei mușchetari” ( care erau patru). Începând cu 

”Lusiada” lui Camoes (în care erau specificate 

multele provizii care erau îmbarcate pe navele 

flotei) toate operele în care se face vorbire despre 

invențiile culinare și artistice specifice locului, sunt 

secundare în preferințele lui Pessoa. Era adeptul 

rețetelor simple pentru că ”în cazul meu, ritualul 

acesta al gustului este mai puțin solemn.” 

    Se născuse într-o miercuri, pe 13 iunie 1888, ”zi 

lentă și suavă”, în plină fumăraie, de ziua Sfântului 

Anton, când străzile Lisabonei erau mai animate ca 

oricând și clopotele bisericilor băteau mai des, 

împletindu-se cu zgomotele orașului. Pe jarul 

micuțelor grătare înșirate pe străzi sfârâiau cârnați, 

mușchi de porc, dar și sardine grase pe care oamenii 

le mâncau pe felii de pâine. Tăvile erau pline cu 

prăjituri, fâșii de ”bacalhau” prăjit, orez cu lapte, 

biscuiți de Lapa lângă care se lăfăiau carafe colorate 

pline cu vin roșu, cu lichior, cu sangria cu bucăți de 

gheață și lămâie verde plutind deasupra. Petrecerile 

de acest fel nu erau prea dese și pentru că poetul va 

călători încă de la vârsta de șapte ani nu i se vor 

întipări în minte aceste mirosuri. Ca orice copil era 

mare amator de ciocolată. Gusturile nu-i rămân nici 

din Africa unde locuise o vreme cu părinții. De pe 

acel nou continent se știe că îi plăcea foarte mult 

curry-ul, în Portugalia cunoscut drept ”caril”, un 

amestec de condimente amestecate într-un mojar. 

Fiecare familie avea propria metodă de preparare a 

curry-ului, de obicei fiind nevoie de șofran, 

scorțișoară, cardamon, cuișoare, curcuma, foi de 

orez, foaie de dafin, masala, nucșoară, semințe de 

coriandru, chimion, fenicul, muștar, susan. Pe lângă 

aceste ingrediente se mai adăuga ienibahar și piper 

roșu sau negru măcinat, toate aduse din coloniile 

Portugaliei. Dintre felurile de mâncare cu curry, pe 

care Pessoa le agrea, se remarcă ”cocoșul cu orez în 

curry” rețetă la care se foloseau următoarele 

ingrediente: 1 cocoș potrivit, 1 nucă de cocos, 2 

ardei mici iuți, 2 lingurițe de curry, 1 linguriță de 

ghimbir, 2 lingurițe de chimion, 20 gr. de coriandru, 

150 gr. pulpă de roșii 1 ceapă mare, 4 căței de 

usturoi , 500gr. orez, sare și piper după gust. Modul 

de preparare să-l caute cititorul prin cărțile de 

bucate. 

     În famile, meniul era destul de variat, poetul 

amintindu-și cu drag, de fiecare dată de mesele de 

acasă: ”Masa pusă cu scaune multe, cu vesela cu 

desene frumoase, cu mai multe pahare, bufetul cu 

multe lucruri-dulciuri, fructe, restul aacoperit sub 

tăblie-mătușile bătrâne, verii.” La loc de cinste era 

pepenele galben de Almeirim sau piele-de -broască, 

crud, cu jambon și multe prăjituri între care ”Bolo-

Rei”, o prăjitură care are în mijloc un bob de fasole 

și un cadou care-i garanta celui care-l găsea 

împlinirea unei dorințe.  

    ”Să te trezești în orașul Lisabona, mai târziu decât 

ceilalți, să te trezești pe Rua do Ouro, să te trezești 

în Rocio, la ușile cafenelelor.” Pessoa își începea 

ziua cu o cafea mâncând brânză de Alverca și de 

Azeitao, plus un pahar mare de vin. La cină, când 

avea cu ce plăti, cumpăra un pachet de la cantinele 

din apropiere. Se întâmpla să rămână și fără bani și 

atunci se culca flămând mulțumindu-se cu paharul 

de vin de peste zi, băut în cine știe ce împrejurare. 

Prânzul îl lua de cele mai multe ori la Berăria 

Jansen- pe Rua do Alecrim, punctul de întâlnire al 

poeților moderniști acolo unde s-a discutat, 

începând cu octombrie 1914, înființarea revistei 

Orpheu. Îi plăcea foarte mult ”friptura a la Jansen”. 

Apoi mai frecventa Leao d` Ouro, unde se găseau 

mereu artiști plastici, cunoscuți drept ”Grupul de la 

Leao”, funcționari de la Teatrul Național și clienții 

obișnuiți. În zilele noastre, Leao d` Ouro s-a mutat 

la adresa originală pe Rua 1 de Dezembro și se mai 

păstrează încă salonul vechi cu pereții de piatră și 

grinzile de lemn, cu masa la care poetul venea 

altădată. Una din specialitățile localului care-i 

plăcea și poetului sunt creveții. Proprietarul arată cu 
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mândrie oricărui oaspete locul rămas neatins în care 

poetul lua prânzul. 

     Cina, luată deseori acasă, avea un ritual și sfârșea 

de fiecare dată cu o țigară. Servită de obicei la ora 7, 

cina consta dintr-o supă numită ”caldo verde”. 

Câteodată se mai ducea la Cafe Martinho, în vechiul 

Largo Camoes, cunoscut pe atunci ca Martinho do 

Camoes, unde se întâlnea cu prietenii. Acolo au 

discutat despre înființarea Editurii Solucao. Tot 

acolo, Almada Negreiros, urcat pe o masă, a recitat 

pentru prima dată Manifestul său ”anti-Dantas”, 

manifest care marchează începuturile futurismului 

în Portugalia și protestul împotriva unei generații 

artistice și intelectuale învechite reticente față de 

noile curente, așa cum era Julio Dantas. Cafe 

Martinho era la vremea aceea localul cel mai luxos 

și mai elegant din Lisabona.  

       O dată pe săptămână, Pessoa lua masa cu vărul 

său Mario Nogueira de Freitas, sau mergea la câte 

un unchi. Felul lui de mâncare preferat era 

”bacalhau”, măruntaie gătite după rețeta de la Porto. 

Acest fel de mâncare mai este cunoscut și cu 

denumirea de ”tripas a moda do Porto”, de aceea 

locuitorilor orașului Porto li se mai spune și 

”tripeiros”. Cei din Lisabona sunt porecliți 

”alfacinhas”, diminutiv de la ”alface” ( salată). 

Apropos de legenda întemeierii orașului Lisabona 

de către eroul grec Ulisse, se spune că în Atena 

femeile semănau salata pe acoperișuri pentru a 

asigura bogăția recoltelor. Alții dau o altă explicație 

expresiei cum că ar face referire la primul cartier al 

orașului în zona portului Alfama, unde înflorea 

comerțul cu mărunțișuri și mișmașuri.  

     Restaurantele și cafenelele preferate ale lui 

Pessoa erau cele unde exista un mezanin cu aspect 

de bodegă decentă. În același timp frecventa și 

”cărbunarii”, restaurante simple specializate în 

”pasteis de bacalhau”, bodegi modeste. La 

cafeneaua Gibraltar se întâlnea cu Almada 

Negreiros și cu oameni politici de toate culorile. 

”De pe terasa acelei cafenele privesc tremurător spre 

viață.” 

La Brasileiro din Chiado, pe Rua Garett 120-122, 

Pessoa primea din partea casei o cafea gratuită. 

Acolo s-a născut expresia tipică pentru cafenelele 

din Lisabona ”tirar uma bica” (a bea o ceașcă de 

cafea). Doar că restul trebuiau plătite. Cafeneaua 

Martinho din Terreiro do Paco nr.3, colț cu Rua da 

Alfandega era cea mai veche cafenea din Lisabona, 

inaugurată la 7 ianuarie 1782 cu numele de Casa da 

Neve pentru că aparținuse lui Martinho Bartolomeu, 

furnizorul oficial de gheață al Lisabonei. Potrivit lui 

Luis Machado era ”un loc de conspirații, oprirea 

obișnuită pentru iacobini, liberali, masoni, anarhiști 

și republicani. La mesele ei se discutau regimuri, se 

contestau politici, s-au demontat revoluții. 

Cafeneaua avea iz de secolul al XVII-lea, ”timpul 

acela uitat când invadatorii franceziai lui Junot 

(1807) veneau pe aici să târâie săbiile și să alunge 

plictiseala.” Pessoa ședea la o masă înaltă de 

marmură pe care fumega eterna țigară portugheză. 

Pierre Hourcade evocă figura poetului: ”Mă căznesc 

să uit imaginea și am ochi doar pentru apariția 

magicului. Îl credeam mic, melancolic oacheș, 

prizonier vrăjii funeste a dorului cu care se intoxică 

întreaga lui rasă - și mă izbesc brusc de cea mai vie 

privire, un surâs ferm și malițios, un chip mustind 

de viață secretă...Inima mea bătea mai tare, atenția 

mea concentrată peste măsură era confuză, ca și 

cum aerul respirat în jurul lui Fernando Pessoa ar fi 

fost mai bogat în oxigen, în semiîntunericul de la 

Martinho da Arcada. ” 

Aici, cea mai celebră e ”supa Juliana”. Cafeneaua 

Martinho e cafeneaua pe care poetul o frecventează 

până în lunile dinaintea morții. ”E ca și cum aș 

aștepta pe vecie atent/Sosirea ta sigură și planificată/ 

În orașul de jos la cafeneaua Martinho de sub 

aracadă/Unde aproape sfârșește acest continent” (Sa 

– Carneiro, Fernando Pessoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=322126955930926&set=gm.3045547645760229&__cft__[0]=AZWt0zfIjOX8zRsynn6w9hI8szLd2iAqjAzuc3rn_i9qOzeJ7cxW5gVx5aybtzCBexN5zN_tlzlbOcsqy6rr0pOac9Z9xwSBDEHhEluce1Rh3cQaPpe_lJpxGllD4zW2Qrcuq0HnsrAqoXm7PColXcOb&__tn__=EH-R
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100 de ani de descoperiri 

1900 – Agrafele pentru hârtii – Johan Vaaler, 
Norvegia 
1900 – Cinematograful sonor – Leon 
Gaumont, Franța 
1900 - Dirijabilul – Ferdinand von Zeppelin, 
constructor german 
1903 – Creta colorată – «Crayola», SUA 
1904 - Dioda – John Ambroze Fleming, inginer 
britanic 
1906 – Primul toc de scris – Slavoliub Penkala, 
inventator sârb 
1907 – Mașina de spălat – Alva J. Fisher 
1908 – A fost inventat contorul Geiger, pentru 
descoperirea și măsurarea radioactivității 
1909 – Louis Bleriot a efectuat zborul deasupra 
canalului La Manche 
1910 - Mixerul – George Smith și Fred Osius, 
SUA 
1912 -  Reflectorul – «Belling Co», SUA 
1913 – Pilotul automat – Elmer Spiri, SUA 
1915 – Masca contra gazelor – Fritz Haber, 
chimist german 
1915 – Vasele din sticlă termorezistentă – 
«Pirex Corning Glass Works», SUA 
1916 - Microfonul – SUA 
1916 - Tancul – William Triton, constructor 
britanic 
1917 – Terapia prin șocuri – Marea Britanie 
1920 – Uscătorul de păr – «Racine Universal 
Motor Company», SUA 
1921 – Albert Einstein a formulat teoria 
relativității 
1921 – Detectorul de minciuni – John A. 
Larsen, SUA 
1924 - Leucoplastul – Josephina Dickson, SUA 
1926 – Televizorul alb-negru – John Logi 
Baird, inventator scoțian 
1927 – Aparatul pentru respirația artificială –
Philipp Drinker, SUA 
1928 - Penicilina – A. Fleming, Marea Britanie 
1928 – Guma de mestecar – Walter E. 
Dreamer, SUA 
1929 – jocul Yo-Yo – Pedro Flores, Filipine 
1930 – Cesul electronic – Penwood Numekron 
Aprox. 1930 - Sutienul  
 

1932 – Chitara electrică – Аdolfus Rikenbucket, 
SUA 
1933 — 1935 – Radar-ul – Rudolf Cunhold și 
Robert Watson-Watt 
1934 – Ciorapii de nailon – Walles Hume 
Carrhuthers, chimist american 
1938 – Mașina de copiat – Chester Carson, 
SUA 
1938 – Pixul cu pastă – Laszlo Biro 
1939 – DDT-ul – Paul Muller și Waissmann – 
Elveția  
1940 – Telefonul mobil – «Bell Telephone 
Laboratories», SUA 
1943 – Aqualang-ul – Jacques Yves Custeau, 
oceanograf francez 
1946 – Computerul electronic – John Presper 
Eckerth și John Mowgli, SUA 
1946 – Cuptorul cu micounde – Percy Lebaron 
Spencer, SUA 
1950 - Telecomanda – «Zenith Electronic 
Corporation», SUA 
1950 – Cardul de credit – Ralph Schneider, 
SUA 
1952 – Mănușile de cauciuc – Marea Britanie 
1954 – Aparatul de radio cu tranzistori – 
«Rijenski Electonics», SUA 
1955 – LEGO Constructor – Оle Kirk 
Christiansen, Danemarca 
1956 – Lentilele de contact, SUA 
1957 -  Ultrasunetele – profesorul Ian Donald, 
Scoția  
1958 – Păpușa  Barbie – Rud Handler, SUA 
1959 -  Microcipul – Jack Kilby, SUA 
1959 – Nava pe pernă de aer – Christopher 
Cockerell, inginer britanic 
1960 - Laserul – Theodore Maiman, fizician 
american 
1961 – I.A.Gagarin – cosmonaut rus, primul om 
în cosmos 
1962 – Roboții industriali – «Unimachine», 
SUA 
1963 - Casetofonul – «Phillips», Olanda 
1964 – Trenul de mare viteză – Japonia 
1965 – Realitatea virtuală – Ivan 
Slaherland, SUA 
1968 – Mouse-ul pentru calculator – 
Douglas Engelbert 
1969 – Primii oameni care au pășit pe Lună – 
astronauții N.Armstrong și A.Aldrin, SUA 
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1970 – Inima artificială – Robert C. Jarvick, 
SUA 
1971 – Jacheta antiglonț – Stepanie Kvolek, 
SUA 
1972 – Jocurile pentru calculator – Nolan 
Bushnell, SUA 
1973 – Vobot, primul robot umanoid – Japonia 
1977 -  Internetul – Vinton Surf, SUA 
1978 – Calculatorul personal – Steven Jobs și 
Stephen Wozniak 
1979 – Audioplayer-ul – «Sony», Japonia 
1980 – Cubul Rubik – profesorul ungur Erno 
Rubik 
1981 – Camera video – «Sony», Japonia 
1981 – Compact-discul – Japonia și Olanda 
1983 – Televiziunea prin satelit –  «U.S. 
Communication Inc.», SUA 
1988 – Air bag-urile antișoc – «Тоyota», 
Japonia 
1990 – Calculatorul portabil – Cleve Sinclair, 
Marea Britanie 
1998 - «Mad Dog 2», Automobilul cu baterii 
solare, Marea Britanie 
2000- Undele gravitaționale 

 

 

Despre AGATHA 

A ajuns miliardară din scris fără să 

scrie un rând cu mâna ei! 

 

     „Regina romanelor polițiste”, este britanica 

Agatha Christie. Celebră pentru romanele „Zece 

negri mititei” sau „Crima din Orient Express” 

și, mai ales, pentru crearea personajelor 

Hercule Poirot și Miss Marple, Agatha a devenit 

cea mai vândută și tradusă scriitoare din toate 

timpurile, depășindu-l inclusiv pe Shakespeare. 

De remarcat că, deși a devenit miliardară din 

scris, Agatha n-a scris niciodată cu mâna ei! 

 

      "Sunt o mașină de făcut cârnați 

absolut minunată”, spunea Agatha Christie 

într-un interviu, referindu-se la numărul imens 

de titluri publicate, dar și la calitatea acestora, 

confirmată de altfel de cele două miliarde de 

exemplare vândute. Acest număr, astronomic 

pentru industria de carte, a propulsat-o pe 

britanica născută la 15 septembrie 1890 în 

topul celor mai vânduți autori din toate 

timpurile. 

 

Și-a luat numele de la un pilot al Forțelor 

Aeriene Britanice 

 

Tatăl viitoarei scriitoare de romane polițiste era 

american. Născută Agatha Mary Clarissa Miller, 

se bucură de o educație aleasă în Torquay, 

orașul de pe malul mării unde se spune că Sir 

Arthur Conan Doyle, idol al Agathei, ar fi scris 

„Câinele din Baskerville”. Mama ei i-a 

alimentat interesul pentru scris, provocând-o 

într-o zi ploioasă să creeze o poveste pentru a-și 

omorî timpul – notează Robert Schnakenberg 

în volumul Viața secretă a marilor scriitori (Art, 

2017, traducere de Mădălina Vasile). 

 

      Agatha s-a căsătorit în 1914 cu Archibald 

Christie, pilot în Forțele Aeriene Britanice. În 

timpul Primului Război Mondial a lucrat ca 

asistentă într-un dispensar, experiență 

importantă pentru că aici ar fi învățat foarte 

multe lucruri despre otrăvuri și efectele 

acestora asupra corpului uman. „Dă-mi o 

sticluță mortală cu care să mă joc și sunt 

fericită”, ar fi spus Agatha într-o zi. Legendă 

sau adevăr, cert e că aproape jumătate dintre 

crimele romanelor sale au drept cauză 

otrăvirea. 

 

Niciun penny de pe urma primului 

roman 

 

Odată războiul sfârșit – menționează Robert 

Schnakenberg în volumul său -, Christie a 

petrecut aproape un an și jumătate scriind la 

primul ei roman, Misterioasa afacere de la 

Styles. Cartea le făcea cunoștință cititorilor cu 

belgianul rotofei, detectivul Hercule Poirot, dar 
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vânzările au fost atât de slabe încât autoarea nu 

a câștigat nici măcar un penny din drepturile de 

autor. Lucrurile s-au schimbat abia șase ani 

mai târziu, după publicarea romanului Cine l-a 

ucis pe Roger Ackroyd? „Subiectul ingenios al 

cărții, răsturnările de situație și captivantele 

soluții pentru rezolvarea cazului au 

revoluționat romanul polițist”, apreciază 

Robert Schnakenberg. 

 

Dispariție misterioasă sau manevră 

inteligentă? 

 

    Alte voci susțin însă că o altă întâmplare, 

provocată chiar de Agatha, ar fi declanșat 

succesul. Mai exact dispariția ei fizică! Povestea 

este următoarea: în decembrie 1926, pe când 

avea 36 de ani și era înșelată la greu de 

Archibald, soțul pilot, scriitoarea a dispărut 

fără urmă timp de 11 zile. Toată lumea s-a 

mobilizat s-o găsească, de la polițiști la oameni 

obișnuiți. 

     Cazul a iscat mare vâlvă, aducând în atenția 

opiniei publice amănuntul (esențial pentru 

vânzările ulterioare) că tânăra dispărută este 

scriitoare. Autoritățile au găsit-o pe Agatha 

cazată la un hotel din Yorkshire, sub nume 

fals. A susținut inițial că suferă de amnezie (o 

minciună gogonată), apoi că a vrut să-l facă 

gelos pe dragul de Archibald care, culmea!, în 

momentul dispariției nevestei, se giugiulea cu 

amanta. Explicații subțiri care au făcut, în timp, 

loc ipotezei că scriitoarea și-ar fi înscenat 

dispariția tocmai pentru a capta atenția 

publicului. De luat în seamă, mai ales că totul s-

a petrecut în preajma lansării celui de-al doilea 

volum, roman ce i-a și adus celebritatea. În 

orice caz, la doi ani după această misterioasă 

dispariție/manevră deșteaptă, Agatha Christie 

avea să divorțeze de năbădăiosul ei soț. 

 

 

 

 

Suferea de disgrafie 

 

      După eșecul din prima căsnicie, Agatha se 

recăsătorește cu un arheolog, Max Mallowan. 

Cu toate că și acesta, cu 14 ani mai mic, avea s-o 

înșele fără menajamente (mai ales în ultima 

parte a vieții scriitoarei), rămân împreună mai 

bine de 45 de ani. Mai mult, ea l-a însoțit 

adesea la săpături în Siria sau Irak, locurile 

exotice din Orientul Mijlociu oferindu-i 

material bogat pentru multe dintre romanele 

concepute în acea perioadă. 

 

 

Își dicta romanele 

 

       Când a murit, în 1976, Agatha Christie era 

cel mai cunoscut scriitor de romane polițiste 

din lume. Cartea Recordurilor a recunoscut-o 

ca cel mai bine vândut autor al tuturor 

timpurilor. A publicat 93 de cărți, 17 piese de 

teatru și șase romane de dragoste. Fără să scrie 

un rând cu mâna ei! Agatha suferea de 

disgrafie, o tulburare de învățare care afectează 

abilitățile de scriere. Agatha „și-a scris”, așadar, 

toate romanele dictându-le altcuiva. 

 

Mâncărimi în Orient Express 

 

     Agatha Christie a scris una dintre cele mai 

cunoscute cărți ale ei, Crimă în Orient Express, 

în camera 411 din hotelul Pera Palace din 

Istanbul. Botezată „Camera Agatha Christie”, a 

fost păstrată aidoma în onoarea ei. Unul dintre 

aspectele călătoriei cu Orient Express-ul despre 

care proabil că nu și-ar fi dorit să-și mai 

amintească a fost cușeta în care a dormit în 

trenul care a dus-o de la Paris pe Bosfor: a fost 

torturată de ploșnițe pe tot parcursul călătoriei 

– dezvăluie biograful Robert Schnakenberg! 
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 Ura țigările și băutura 

 

     Agatha Christie a făcut în autobiografia ei o 

listă cu tot ce-i făcea plăcere și tot ce-i 

displăcea. De exemplu, nu suporta aglomerația, 

înghesuiala, vorbitul tare, gălăgia, petrecerile, 

fumul de țigară, băutura, marmelada, stridiile, 

picioarele păsărilor sau păsările în sine. Fiecare 

cu ciudățeniile lui. 

 

     Agahta este considerată cel mai bun autor al 

tuturor timpurilor, fiind înscrisă în Cartea 

Recordurilor Guines. 

 

                                              ***   

 

1. Agahta Christie a învățat singură să citească, 

la vârsta de cinci ani, iar acest obicei i-a plăcut 

într-atât de tare, încât citea orice și oricând. 

 

2. Prietenii cei mai buni din copilărie i-au fost 

păpușile și animalele de companie. Anume 

acestora scriitoarea obișnuia să le povestească  

povești. 

 

 
         

           Cărți noi de poezie ebraică  

 

          Poezia poate împărți opinii. Unora le 

place să meargă cu fluxul rimat, în timp ce alții 

preferă  lirismul strofelor. Și, da, sunt mulți 

care pur și simplu nu o citesc. 

Într-adevăr, nu sunt puține lucrări poetice care 

provoacă intelectul și ne invită să ne 

adâncim  într-un sens ascuns,  undeva sub 

suprafața textuală. Citim, apoi rumegăm și, 

sperăm, în final cu un anumit simț al a ceea ce 

scriitorul căuta să transmită.  Există creații 

directe care oferă cititorului o înțelegere clară și 

univocă a sensibilităților și emoțiilor care au 

intrat în versuri. 

  

 

        Este sigur  că Odeya Roznak provine 

din al doilea capăt al spectrului de  poeziei. Ea 

și-a publicat recent piesa de debut, fragmente 

pe care le va prezenta și va discuta, la Trei zile 

de Festival Poetic din Metula  în acest 

an,   sponsorizat de  Casa Confederației din 

Ierusalim. Roznak va contribui la  lotul tinerilor 

poeți, alături de Sharon Arik Cohen și Yisrael 

Dadon. 

        Cartea poartă numele de „Boh Lakek 

Oti” („Vino și linge-mă”) și, în caz că ne 

gândim dacă există vreo nuanță sexuală acolo, 

răspunsul este DA. Într-un interviu recent pe 

care tânăra de 30 de ani i-a acordat-o Lisei 

Peretz, la postul de radio cultural KAN, Roznak 

a vorbit deschis și înțelegător despre cicatricile 

psihologice pe care le poartă după ce a fost 

victima abuzului emoțional și sexual în tinerețe 

și despre impactul asupra ei, ca persoană și ca 

scriitor. 

        „În poezia mea, pot fi și agresor”, a 

remarcat ea, adăugând că își folosește 

poezia  pentru unele încercări de remediere,  în 

ambele sensuri. „Există   tensiune între vinovat 

și victimă. Mă portretizez în ambele roluri în 

poeziile mele. Am trăit atât de multă violență, 

așa că simt că îmi pot permite să fiu atacatorul 

în scrisul meu. Este un proces de vindecare 

pentru mine. ” Are multe de destăinuit. „În 

primul rând scriu despre dragoste - obsesiv, cu 

o pasiune arzătoare, furtunoasă - despre 

dragostea care nu este recompensată”, afirmă 

ea. Având în vedere fundalul  familial, este 

perfect natural. Pe lângă faptul că a fost 

victimizată de un agresor sexual care,  nu făcea 

parte din familia ei apropiată, ci era „foarte 

aproape de ea”, a suferit trauma de neînțeles de 

a-și pierde mama la vârsta de șapte ani. 

Poezia o ajută să caute traseele acelui Plan B 

pentru a concilia acest lucru și  prin zonele 

vecine din viața ei. La vârsta de 15 ani, efortul ei  
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literar a început să capete o formă mai serioasă 

și mai clar definită. Chiar și la o vârstă atât de 

fragedă, ea era hotărâtă să folosească acolo 

fructele revoltei sale interioare.  Totuși a 

așteptat vârsta de 30 de ani că să-și publice în 

cele din urmă scrisul tipărit. 

 „Nimeni nu mă dorea”, zâmbește ea ironic. Am 

trimis creațiile către ziare și poeți din întreaga 

țară, dar  mereu am primit un brutal răspuns 

NU. 

  Cu toții avem nevoie de afirmare, mai 

ales în adolescența noastră vulnerabilă din 

punct de vedere emoțional și, mai ales, atunci 

când ne punem inima pe opera artistică. „Am 

vrut ca cineva să confirme că am ceva bun la de 

scris și, poate, ceva talent. Timp de mulți ani 

nimeni nu m-a apreciat, în cel mai bun caz, 

eram  categorisită "mediocră. ”  În urmă cu trei 

ani, ea a început să-și posteze lucrările pe 

Facebook, în speranța că va fi descoperită  și că 

cineva cu mijloace profesionale și financiare de 

pe piața de carte  va prelua „perlele sale”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ODEYA ROZNAK (photo credit: ILAN BESOR) 

 

A durat ceva timp, dar editura culturală 

Marom Books a luat în cele din urmă poeziile 

lui Roznak, iar „Boh Lakek Oti” a ajuns să 

capete  o coperta roșie legată de conținut. 

        Așa cum apare în recenzia editurii  Marom, 

cele 98 de lucrări dintre coperte reprezintă „o 

lovitură fatală inimi și un sărut dulce pe buze”. 

Această descriere oximoronică, trasată pe un 

spectru emoțional, rezumă bine etosul  

profesional și personal al lui Roznak. 

  Titlului noii sale versiuni, probabil, 

explică filosofia ei aparent simplistă.  

 

„Nimeni nu aparține nimănui". Și în curând nu 

vom mai întâlni lei sau leoaice ”, scrie ea. Mai 

târziu, adaugă: „Îți amintești, am purtat blugi. 

Și ai văzut o rochie, sub care ți-ai imaginat 

carne măcinată. Și, ca atare, și întrucât 

nimeni nu aparține nimănui, iar lumea care 

rămâne, rămâne, pentru un scurt moment, 
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vino să mă lingi. După aceea, va fi ce va fi.” 

      

     Erotismul, romantismul, dorul, emoția brută 

și puțin umor întunecat sunt toate împletite în 

Boh Lakek Oti. Poate că i-a luat lui Roznak o 

veșnicie să-l scoată acolo, dar este un bun 

debut.  SAGA 

 

 

 

 
 
                     SILVIU ILIEVICI 
fântâna... 

 

      Dimineață  am ieșit cu Johnny 

iar  liniștea câmpului nu amintește nimic din 

vuietul sirenelor nopții ce s-au pierdut în 

lumină. Soarele își întinde razele peste sat și o 

pace de rai plutește printre nucii înverziți și 

iarba cosită prin care stăruie  mirosul 

sălbăticiunilor. Johnny e vesel și sare peste 

valurile de iarbă uscată de parcă memoria i-a 

fost ștearsă și  teama cu care s-a ascuns în 

mine  la auzul țiuitului alarmelor i-a dispărut 

complet. În război, liniștea e mai copleșitoare 

decât în vreme de pace. Liniștea ascunde în 

spatele ei gândurile și poate ochii celor care te 

vor distrus. Simți neliniștea ce plutește 

nevăzută  iar asta îți dă un sentiment și mai 

aprig de nesiguranță. Dar mirosul dimineții ude 

mă răscolește și-mi  amintește de satul 

bunicilor. 

Ascuns între  păduri, locul era rupt de 

restul lumii și într-un mod minunat,  grijile 

adunate dincolo de stejari și dealuri, nu afectau 

locul acela de rai. Din prispa de lemn vedeam 

drumul scurs printre plopii înalți ca un șarpe 

pașnic. Rar se vedeau mașini, dar când 

ajungeau, norii rostogoliți de praf se  ridicau 

grei peste râul ce urmărea cuminte linia de 

pământ bătătorit. Am iubit locul acela plin de 

libertate, cu miros de vară si iarbă cosită, cu 

apa rece scoasă din fântâna adâncă pe care 

bunicul o săpase în marginea drumului spre 

folosul tuturor trecătorilor.  Satul era raiul 

verilor mele și când voiam să mă simt curajos, 

mă ascundeam în pădurea ce-l înconjura, de 

unde-i ascultam atent zgomotul și 

freamătul  împrăștiat de vânt printre copacii 

bătrâni. În liniștea umbrelor din adâncul 

pădurii însă, mă cuprindea deseori teama și 

poveștile despre urșii fioroși și mistreții 

flămânzi îmi grăbeau pasul spre lumină, în 

timp ce pulsul crescut îmi lovea zgomotos 

tâmplele.  

     Ajungeam la fântână gâfâind,  înaintea 

tuturor poveștilor fioroase  rămase în urmă , 

rănite în marginea pădurii.  Cumpăna 

înaltă  mă aștepta însă ca un semn de pace, la 

granița dintre întuneric și lumină. Apa rece îmi 

liniștea răsuflarea și-mi răcorea fața 

transpirată. Mă întorceam în curtea casei ca un 

viteaz cu victorii nenumărate în spate. Bunica 

mă aștepta liniștită în bucătăria de vară, cu 

gogoși pudrați în alb dulce și viteazul cel voinic 

redevenea din nou copil. 

În departare, peste Tel Aviv, domul de 

fier zgomotos își întinde aripa ca o protecție 

peste teama locuitorilor. Johnny se lipește de 

mine privind fără să înțeleagă exploziile ce lasă 

în urmă nori albi ca de pace ce se împrăștie mai 

apoi pe cerul albastru. Se împinge în mine și 

scâncește. Îl privesc și-l liniștesc cu  mâna prin 

blana deasă și moale.  

  

-Haide acasă, îi spun,  nu-ți fie teamă, 

fântâna cu apă limpede și rece ne aduce 

întotdeauna liniște și lumină... 
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