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    Un an de pușcărie la domiciliu 
 

      Bătrânul din ilustrația copertei de azi poate 

fi oricare din noi. Nebărbierit, neglijat, fără 

orizont. Totul a rămas în urma lui, florile, 

amicii, dușmanii, femeile. Trage cu sete din 

tigară, un surogat al libertății luată cu japca.    

       Curând împlinesc un an de detenție forțată 

la domiciliu. Un virus deștept, aliat cu 

ignoranța unui guvern putred și ineficient ne-a 

trimis la o realitate pe care nu o putem digera.    

        Ne mascăm, ne izolăm, nu circulăm, nu 

trăim. Am vegetat doar. Circul între frigider, TV 

și pat. Mă enervez zilnic cu știrile apocaliptice, 

falimente, femei ucise de soți deraiați mental, 

violuri, spargeri, fraude ...bătrâni în viață dar 

fără nimeni, alții morți în spitale fără că familia 

să-și poată lua  rămas bun de la ei. Foarte des 

apare pe ecrane câte un maher politic care ne 

spune ce victorii colosale are Israelul, cum 

ieșim noi primii din criză (aiurea), cât de eroic 

au vaccinat ei populația, câte miliarde au dat 

ajutor la cei în nevoie. Conducerea nu vizitează 

pe cei îndoliați, flămânzi, rămași pe drumuri.       

      Conducerea ne arată cifre, statistici și cât de 

bine ne este că ei sunt la putere. Ei și  religioșii 

care nu țin carantină, nu respectă legea, ei sunt 

pe alte sfere iar noi ceilalți o majoritate 

sâcâitoare. Și să nu vrea bunul Dumnezeu să ai 

probleme cu poliția, care nu te apară,  că ei nu 

se bagă în conflicte cum e jaful sau bătaia, ci 

doar dau amenzi, sau stropesc cu vopsea 

protestanții mujicii de azi care îndrăznesc să 

aibă pretenții, sub masca aia de bâlci. Deci mă 

retrag în camera mea de lucru și apreciez 

partea bună a lucrurilor:  liniștea, apa curge, 

canalizarea (ce invenție colosală!) nu e 

înfundată, pun muzică, citesc poezie și aștept o 

nouă zi în închisoarea mea, simultan muzeu, 

bibliotecă, restaurant, și de fapt... minunată. 

     AG 
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Adrian GRAUENFELS: Gettoul venețian 

după 500 de ani – Manual de 

funcționare 

 

 

 

 

 

 

     
        Primii evrei au sosit la Veneția în secolul al 
XIII-lea. S-au stabilit în special pe insula 
Judecca (de unde și numele). Pe la mijlocul 
secolului XIV evreii au cerut Senatului să le dea 
terenuri pe care să poată trăi permanent. De-a 
lungul secolului al XV-lea, evreii erau  
fie chemați la Veneția, fie expulzați de 
acolo. Senatul nu a arătat simpatie sau ostilitate 
față de aceștia, ci era ghidat de motive cu totul 
materiale. Când situația economică a Republicii 
Venețiene s-a agravat, evreii au fost mai ușor 
acceptați – cu condiția să deschidă birouri care 
acordau împrumuturi mici, locuitorilor 
orașului, cu  un procent stabilit de Senat.  
Ca atare, evreii erau de două ori utili: au 
ajutat Veneția  să iasă din criza financiară și au 
deviat mânia săracilor care recurgeau la 
serviciile lor. Când situația Republicii  
s-a îmbunătățit, evreii au primit ordin să o 
părăsească. Singura excepție de la 
această regulă a privit medicii evrei care în Evul 
Mediu, datorită științei lor, erau apreciați mai 
mult decât omologii lor creștini. La 29 martie 
1516, Senatul Republicii Venețiene a anunțat 
că  700 de evrei care trăiau în acea 
vreme în „Cea mai strălucită Republică” trebuie 
să se mute într-o parte a orașului, strict 
rezervată pentru ei.  
      Ea va fi păzită și închisă noaptea. Cartierul a 
fost numit „ghetou”. Cuvântul a venit de la 
topitoriile de metale aflate în apropiere –
 „ghetto”. „Noul Ghetto” a devenit primul loc de 

segregare religioasă din istorie.  A servit 
de  model pentru toate ghetourile ulterioare, 
până în secolul XX. Din motive religioase și 
etnice, evreii locuiau împreună, dar fără  
să se închidă noaptea și să pedepsească pe cei 
rămași afară, cum propunea Veneția. 
      Primii la Veneția au fost evreii Ashkenaz- 
refugiați din Germania. Apoi li s-au alăturat 
evrei din Provence și din regiunile din jurul 
Veneției, iar apoi exodul a continuat din 
Spania și Portugalia, unde evreilor li s-a oferit 
un timp, posibilitatea de a accepta creștinismul 
sau de a pleca. Cele mai numeroase au fost 
valurile de refugiați din Magreb și Orientul 
Mijlociu (Egipt, Siria), precum și din 
Turcia. Puțin înainte de 1500, Papa Leon X a 
ordonat expulzarea evreilor din orașele italiene, 
iar venețienii au propus un compromis: „Evreii 
trebuie să locuiască împreună, în case situate în 
zona Cannaregio, pentru a nu ieși noaptea, 
cu  acces printr-un pod,  cu două porți, care vor 
fi păzite de patru gardieni creștini, iar evreii vor 
plăti pentru ele.” 
     Dorința de izolare a fost reciprocă. Evreii nu 
voiau să trăiască printre creștini, doreau să își 
respecte legile, căsătoriile mixte erau strict 
interzise.  Dând evreilor un spațiu aparte, 
autoritățile Republicii Venețiene le-au arătat o 
mare favoare – pentru că tot ceea ce s-a 
întâmplat pe acest teritoriu nu a fost sub 
jurisdicția autorităților creștine. Prin urmare, 
dreptul de a trăi în ghetou a fost acordat numai 
elitelor – evreii Ashkenazi și imigranții din 
comunitățile evreiești din alte orașe 
italiene. Astfel a apărut un simbol marcant al 
vieții evreiești în Europa, de mai bine de patru 
sute de ani: ghetoul.Aceiași  segregare a fost 
practicată nu numai în ceea ce privește 
evreii. Germanilor, grecilor, perșilor, turcilor și 
armenilor li s-au acordat și privilegii separate 
de autoritățile Republicii, dar impunându-
se  multe interdicții locuitorilor.   Comerțul 
evreiesc era limitat  prin lege, la cumpărarea și 
vânzarea de haine vechi. De fapt, aceste 
restricții au fost puțin luate în considerare și, 
odată cu creșterea orașului, filialele comerțului 
evreiesc s-au extins. Făceau comerț cu o mare 
varietate de produse: sticlă, cristale și aur, 
tapet, broderii, cărți etc. Guvernul acorda o 
atenție deosebită vânzării de pietre prețioase, 
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dar fără mare succes. În această industrie, 
evreii au câștigat o reputație atât de 
puternică, încât chiar și persoanele încoronate 
din Europa recurgeau la serviciile lor. 
    Într-un spațiu mic, au fost ridicate  5 sinagogi 
(în funcție de numărul de comunități evreiești 
care provin din diferite țări) – italiană, 
germană, spaniolă, levantină,cantonală. 
Întrucât iudaismul interzice artele vizuale, 
sinagogile au fost proiectate de arhitecți 
creștini. Într-un secol în care se construiau 
biserici neobișnuit de frumoase în toată  
Veneția, comunitatea ghetoului spaniol l-a 
invitat pe celebrul arhitect Baldassare Longenu 
să proiecteze sinagoga spaniolă. 
     Această sinagogă a devenit prima realizare 
arhitecturală a districtului, eclipsând tot ceea ce 
a fost construit mai devreme.  Interiorul său 
luxos, proiectat în tonuri de roșu și auriu, cu 
sculpturi magnifice pe lemn întunecat, este 
considerat unul dintre cele mai frumoase din 
Italia.  De la porțile care odată separau Veneția 
creștină de Iudeea noaptea, s-a păstrat 
doar  o  impresionantă  găură pentru balamale , 
cioplită  în pereții de piatră. Dar clădirile 
rezidențiale au supraviețuit până în zilele 
noastre. În ciuda pereților dărâmați și erodați, 
peisajul nu este mohorât. Desigur, la  exterior , 
casele sunt complet diferite de clădirile 
magnifice care există în zonele San Marco sau 
Santa Croce. Simplitatea aspectului a fost 
obligată, pentru a nu atrage atenția și a nu 
provoca invidia creștinilor care ar putea intra în 
gheto. 
      În ghetou existau un conservator și un 
teatru; aici locuiau muzicieni magnifici, adesea 
invitați în cele mai nobile case venețiene.  Evrei 
erudiți  au lucrat la traducerile unor scrieri 
antice, ale căror texte au fost căutate chiar de 
episcopii italieni. 
       În secolul al XVI-lea, Veneția a devenit un 
centru recunoscut al culturii evreiești, cu o 
tipografie și o teologie avansate. Cursurile  
școlii de muzică și dans situate în ghetou au 
fost deschise  multor creștini respectabili din 
cartierele vecine. Trăind în ghetou, evreii 
venețieni s-au simțit mai în siguranță decât 
oriunde în Europa, feriți de  fanatismul 
religios și la cheremul autorităților. În secolul 
XVII, odată cu încetinirea activității economice 

la Veneția, datorită reducerii comerțului 
exterior, rolul relațiilor comerciale evreiești  
(în special cu Levantul) a crescut 
semnificativ.  Comunitatea evreiască din 
Veneția a devenit cea mai bogată  comunitate 
evreiască din Italia și a doua după Roma în ceea 
ce privește populația evreiască, în 1655, având 
aproximativ 5.000 suflete. Locul a devenit 
aglomerat, așa că nu este surprinzător 
că primii „zgârie-nori” au apărut în ghetou – 
case cu opt etaje – printre  cele mai înalte 
clădiri din Veneția. 
     În ghetoul venețian se consuma orezul cu 
stafide, care era gătit și servit  rece, ca în 
Istanbul. Spaniolii  i-au învățat pe semenii  
lor cum să  înmoaie codul sărat și 
să pregătească cacao.  Legume prăjite – au fost 
cele mai ieftine alimente de stradă pe care 
negustorii evrei le-au vândut venețienilor. Și, 
desigur, condimentele, macaroon-urile și 
portocalele au fost moștenirea Orientului 
îndepărtat, cu care evreii au continuat să 
mențină relațiile comerciale. 
    Datorită evreilor, venețienii au gustat foie 
gras, gâturi de gâscă umplute și cârnați de vită, 
ale căror rețete de au fost aduse din Germania, 
la fel crap umplut,  picioare de vițel în aspic și 
alte feluri cum ar fi Kneidlach, adică găluște, 
care s-a transformat în cugoli de specialitate 
venețiană – sau gnocchi obținute din firimituri 
de pâine. 
      Desigur, trebuia plătit pentru produse, iar 
prețul, de multe ori  era foarte mare: evreii erau 
impozitați foarte mult, nu aveau dreptul să se 
angajeze în meserii, agricultură, vinificație  
și tranzacții comerciale.  Li s-a permis 
să facă comerț doar cu lucruri uzate, să practice 
medicina și acele operațiuni bancare, care erau 
interzise creștinilor:  împrumutul de  bani. 
     Chiar și banii, cheia prosperității, au  
fost percepuți  diferit  în ghetou. Bogății și 
săracii  trăiau la un loc în ghetou –   evrei nu 
aveau dreptul de a se muta într-o altă zonă  
a orașului sau de a cumpăra un atelier de 
artizanat. 
       Deși administrația orașului a fost în 
permanență sub influență papală, venețienii s-
au bucurat de o oarecare toleranță, așa cum se 
observă în general în marile orașe comerciale și 
portuare: evreii, alături de alte neamuri, se 



 

 

                                Jurnal Israelian No. 30    04-03- 2021                                             Pagina  5 
 
 

 

bucurau de dreptul de a se ruga liber. Republica 
era puternică și bine organizată; în ea ordinea 
internă era sever menținută  și toate obligațiile 
erau îndeplinite cu rigoare. Prin urmare, 
Condotta („Regulile”) au fost respectate cu 
strictețe, iar viața și proprietatea evreilor au 
găsit întotdeauna protecție prin lege. 
      În 1797, Napoleon, prin decretul său, a 
înlăturat toate restricțiile privind circulația 
evreilor în oraș și a desființat statutul ghetoului 
venețian drept rezervație, iar evreii au primit 
toate drepturile civile în mod egal cu 
creștinii. Porțile ghetoului au fost arse solemn, 
ca semn al eliberării evreilor de sub asuprire – 
și de atunci ghetoul a fost practic abandonat.  
În revoluția din 1848, Veneția, aproape fără 
vărsare de sânge a forțat garnizoana austriacă 
să se predea și a ales un nou guvern interimar, 
care a inclus doi evrei. Președintele republicii a 
fost Daniele Manin (pe jumătate evreu). 
      După aderarea Veneției la regatul italian în 
1866, evreii au devenit cetățeni deplini ai 
țării. Astăzi, în fostul ghetou evreiesc,  trăiesc 
între 150 și 300 de evrei. 
       Există un muzeu al evreilor, două sinagogi, 
un restaurant kosher și un magazin, un centru 
de studii evreiești, o școală (yeshiva), o 
grădiniță, un azil și un hotel. În iulie 2017, 
Veneția a găzduit spectacole de teatru 
unice. Echipa internațională de teatru 
(Compagnia de Colombari), împreună cu 
Universitatea Venețiană din Ka’Foscari, au pus 
în scenă „Neguțătorul din Veneția” piesa  
lui Shakespeare în peisajul autentic al 
ghetoului. Evenimentul a fost dedicat celor 500 
de ani de la crearea ghetoului și a 400 de ani de 
la moartea lui William Shakespeare. 
 
 
  

    O floare de Marțișor pentru cititoare! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eugen D. Popin 
Recurență 
 
puțin a rămas  
din ce-am fost 
iar de-o vreme 
cum vezi  
tocmai asta caut 
mă străduiesc 
să-i găsesc  
pe cei ce-au fost aici 
pe cei pe care i-am iubit  
pe ei cei care  
mi-au dăruit  
lumea asta  
nesfârșită 
frumoasă  
nătângă 
dar nici ei nu mai sunt ce-au fost 
nu mai sunt aici 
 
în bătătura casei 
e pustiu 
nici câinele  
nu se mai gudură la gard 
nici porumbeii 
nu mai gurăie-n hambar 
nici pisicile nu mai sar 
după vrăbii 
nici trandafirii 
nu mai sunt pe locul lor 
decât eu  
tulbur  
iarăși  
și iarăși 
singuratic  
eternul din urma mea 
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Iudaism 

Ezechiel - Povestea oaselor trezite la 

viață  

 

 

 

 

 

 

 

 

       De Șabatul Paștelui evreiesc citim un 

celebru fragment din cartea lui Ezechiel. 

Ezechiel explică faptul că mâna lui Dumnezeu 

l-a ridicat și l-a depus într-o vale plină de oase 

uscate. Dumnezeu îl întreabă pe Ezechiel dacă 

oasele mai pot trăi vreodată și Ezechiel 

răspunde că numai Dumnezeu poate ști 

adevărul. Apoi Dumnezeu îi poruncește lui 

Ezechiel să profețească peste oase, spunându-le 

că Dumnezeu le va face să respire din nou. 

Dumnezeu va pune tendoane pe oase și carne 

peste ele. El va pune respirație înapoi în ele. 

Atunci morții vor trăi din nou și vor ști că 

Dumnezeu este Domnul. 

         Ezechiel face așa cum poruncește 

Dumnezeu și, pe măsură ce vorbește, oasele 

încep să se ridice și să se potrivească din nou, 

zăngănind în timp ce se reunesc. Tendoanele 

cresc peste oase și carnea vine peste ele, dar nu 

există respirație. Dumnezeu îi spune lui 

Ezechiel: „O muritorule! Spune respirației: 

„Așa a spus Domnul Dumnezeu: Vino, suflare, 

din cele patru vânturi și inspiră în acești uciși, 

ca să poată trăi din nou.” "(37: 9) Ezechiel face 

ceea ce i se spune, și trupurile prind viață și în 

fața lui, se ridică o mare mulțime de oameni. 

Dumnezeu îi explică apoi lui Ezechiel că oasele 

reprezintă întreaga Casă a lui Israel. În exil, ei 

s-au uscat și și-au pierdut speranța. Ezechiel 

capătă porunca să spună poporului că 

Dumnezeu îi va ridica din mormintele lor 

spirituale și îi va aduce în țara lui Israel. El le va 

insufla viața, punându-i înapoi pe propriul lor 

pământ. Atunci oamenii vor ști că Dumnezeu a 

făcut așa cum EL le-a promis. 

      Legătura cu Paștele 

 

        De Paște, retrăim și sărbătorim povestea 

răscumpărării Israelului din sclavia din Egipt. 

Din punct de vedere tematic, profeția lui 

Ezechiel este similară, în măsura în care 

promite o altă răscumpărare. De data aceasta, 

este plasată in exil și folosește imagini de 

reînviere  și deci o a doua șansă la viață. 

Juxtapunerea viziunii oaselor uscate a lui 

Ezechiel cu Paștele oferă un mesaj de speranță: 

Așa cum Dumnezeu i-a scăpat pe sclavii 

israeliți din sclavia lor, aparent fără speranță 

din Egipt, Dumnezeu îi va aduce pe israeliți 

înapoi în țara lor, insuflând viață oamenilor, 

chiar și atunci când ei au renunțat la orice 

speranță. 
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        Oameni care știu ce vor 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       Kim Kielsen este prim-ministru al 

Groenlandei, care este cea mai  mare insulă a 

lumii, de 10 ori mai mare ca România. Este 

acoperită de gheață, cu excepția unei suprafețe 

cât un județ din România, unde trăiește toată 

populația țării, 50.000 de oameni. Capitală 

Nuuk, are 15.000 locuitori și se mândrește cu 

un mic aeroport, un hotel, o bancă, un 

judecător, un procuror, 4 polițiști și un 

condamnat.  Populația este formată din inuiți 

(eschimoși) care vorbesc limba groenlandeză, 

într-un fel asemănătoare cu limba din Țara 

Oașului, pentru că se pronunța doar jumătate 

de cuvânt, restul trebuie dedus (din motive de 

frig, că dacă ții gura mult deschisă îți îngheață 

amigdalele)...Țara are și un parlament cu 31 

parlamentari, care se întrunesc doar vinerea, că 

în restul timpului lucrează ca pescari, pescuitul 

și exportul de pește, fiind principala activitate 

economică a țării. Groenlanda fost membru al 

UE, dar a ieșit repede când a văzut că afacerea 

este păguboasă, (voia UE să o oblige cât pește 

să vândă, cui și la ce preț). Deși nu are armată 

este membru NATO ( prin Danemarca, care îi 

este un fel de tutore). În 2014 este ales prim 

ministru un fost pescar din Nuuk, Kim Kielsen. 

Primul lucru pe care l-a făcut a fost să îi spună 

Danemarcei să stea în banca ei, că Groenlanda 

nu este o colonie a Danemarcei, și dacă vrea să 

fie respectată în continuare ca "tutore" atunci 

să facă bine să ...plătească. Și Danemarca 

plătește o suma care reprezintă 1/3 din bugetul 

Groenlandei, doar ca să fie respectată.   

 

       O  Istorie  comică.             

 

     După ocupația germană a Danemarcei, 09 

aprilie 1940, ambasadorul Danemarcei în SUA 

s-a apucat așa de capul lui să încheie un acord, 

cică "în numele regelui" cu americanii, prin 

care aceștia se obligau să apere coloniile daneze 

de germani. Între aceste colonii era și înghețata 

Groenlandă. Având acum "acte la mână" 

SUA   își face un fel de mini bază militară la 

Thule, în Groenlanda, mai mult să marcheze 

prezența americană în zona, decât ca utilitate 

militară. După eliberarea Danemarcei, această 

nu a mai avut ce zice legat de prezența 

americană în Groenlanda, că era rezultatul unui 

"acord", dar a pus și ea o condiție. În baza 

americană din Thule, steagul Groenlandei să fie 

alături de steagul american și cel al 

Danemarcei, adică să se știe cum că insula nu a 

rămas de izbeliște, ci are un patron, pe 

Danemarca. În 1949 Danemarca a aderat la 

NATO și nu a mai insistat în eliminarea bazei 

militare americane din Groenlanda. La scurt 

timp SUA modernizează baza militară de la 

Thule, făcând din ea un punct cheie în strategia 

americană de represalii nucleare față de URSS. 

Practic, baza militară modernă s-a construit în 

secret, concurând ca efort de realizare cu 

celebrul canal Panama. Pe măsură ce trecea 

timpul, baza militară devenea tot mai extinsă și 

tot mai puternică, ajungând la un moment dat, 

1968, să lucreze în ea 10.000 americani. În 

1968 un bombardier american B-52, care 

transporta 4 bombe nucleare de 1MT fiecare 

(de 50 ori mai puternică decât cea de a 

Hiroshima) se prăbușește în față bazei, o 

bombă fiind pierdută definitiv, celelalte 3 fiind 

făcute țândări, cu o contaminare masivă în 

zonă. Americanii fug mâncând pământul, doar 

600 mai rămân  pe insula, fiind implicați în 

misiuni de decontaminare. La câțiva ani după, 

americanii revin la Thule și fac în apropiere o 

altă baza secretă în adâncimea gheții, cu dotări 

de ultimă generație. Ghinion, începe treptat o 

încălzire în regiune, care face în alți câțiva ani 

gheața să crape și baza secretă să fie perfect 
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vizibilă din sateliți. Rămâne acolo totuși și azi o 

baza modernă a SUA și extrem de necesară 

planurilor americane, cu un efectiv american de 

peste 800 de oameni. Numai că premierului 

Groenlandei, Kim Kielsen, îi vine o idee, de ce 

să nu scoată țara lui bani din povestea asta, mai 

ales că în caz de criză militară majoră, baza 

americană, adică... țara lui, va fi lovită cu 

prioritate, posibil chiar nuclear. Așa că, îi invită 

frumos pe americani să își mute baza de  

la Thule, ori ...să plăteasca pentru teren.  

     Cum să plătim, cât să plătim, au întrebat 

stupefiați  americanii. Păi, eu și partidul meu, 

Siumut, zice Kim, ne-am gândit la 180 milioane 

USD pe an, adică să putem da fiecărui cetățean 

groenlandez măcar vreo 300 $ pe luna, că ...îi 

expuneți doar, cu baza voastră. Când a auzit 

Trump s-a crizat rău de tot. Cum să le dăm atât, 

în primul rând ar fi un exemplu prost, o să 

ceară și alții bani....mai bine le cumpărăm 

insula, vedeți cât cer, nu va zgârciți la miliarde, 

a spus Trump. Răspunsul lui Kim Kielsen a 

venit prompt: Noi suntem inuiți (eschimoși), 

noi nu ne vindem țara, vreți să mai stați aici, 

plătiți, acum... 360 milioane $ pe an, că ne-ați 

insultat cu oferta voastră de cumpărare și am 

mărit chiria.         

                                          

  

 

 

 

 

 

 

P.S.  De la  1 ianuarie 2021 fiecare groenlandez 

va primi aproximativ 300 euro lunar, bani 

proveniți din chiria pe care SUA o plătește 

Groenlandei pentru menținerea bazei lor acolo. 

Este în fapt și singură bază americană de pe 

teritoriul altui stat  unde costurile  sunt 

suportate integral de S.U.A. 

 

 Nihilism și romantism avântat 

 

                                         

    

Ovidiu Pecican 

 

      În vara lui 1936, mai intuitiv în ceea ce 

privea rădăcina comună a aspirațiilor totalitare 

roșu și brun, care a putut sta curând și la baza 

apropierii lui Hitler de Stalin – ce e drept, 

efemeră –, Cioran scria: „Mă simt mai aproape 

de ultimul bolșevic sau de ultimul hitlerist 

decât de tehnica meditației. [...] Toată viața am 

iubit nihilismul; dar când îl întâlnesc organizat 

și consacrat, așa cum au făcut unele școli 

indiene, redevin ardelean” (către Mircea Eliade, 

din Sibiu, 10 iunie 1936, în Emil Cioran, Opere, 

II, ed. cit, p. 1090). Ca nihilist consecvent, 

tânărului eseist îi erau la fel de aproape și 

bolșevismul, și hitlerismul, neținând să facă 

vreo distincție între ele. Cu toate acestea, 

fondul „ardelenesc”, adeziunea la unele valori 

tradiționale din societatea provinciei istorice 

din care provenea, îl mențineau într-o legătură 

neindiferentă etnic cu locul său de baștină și cu 

valorile consacrate ale acestuia. Precizând însă 

această afinitate în antiteză cu pasiunea pasivă 

a meditației, el se autodesemna ca om de 

acțiune atras de schimbări radicale, nu de 

adăstări în reverii introvertite. Astfel, el își 

preciza cu destulă claritate antidemocratismul, 

dorința de măturare de pe scena istoriei a 

formei de organizare societală românească 

curentă, precum și o disponibilitate la pândă, 

trează, de a participa la o eventuală răsturnare 

efectivă a establishment-ului moștenit. Cu acest 

condei scria el Schimbarea la față a României, 

de pe asemenea poziții o concepea. De reținut 
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însă că, pentru moment, el nu optase încă la 

vreo afiliere politică concretă, deși era limpede 

cam în ce direcție i se îndreptau simpatiile. O 

altă poziționare, dintr-o scrisoare anterior 

trimisă aceluiași prieten, cu numai șase luni 

înainte, definea în mare măsură și destul de 

deslușit perspectiva pe care se situa Cioran în 

perioada scrierii cărții sale. „A îndrăzni să 

vorbești despre «România în eternitate» 

echivalează cu un mare gest politic. Să ai 

curajul să vorbești despre veșnicie la o țară care 

n-a cunoscut nici mângâierile timpului. [...] 

Păcatul meu este de a ști în fiecare moment că 

trăiesc în România. Tu ai refugiul Asiei, nu 

numai al Occidentului. Dar, ca român, nu 

pot fi în Occident decât ratat, iar în România, 

numai pesimist (către Mircea Eliade, din Sibiu, 

9 decembrie 1935, în Emil Cioran, Opere, II, 

ed.cit, p. 1085). Cioran adera, așadar, la 

plasarea în cerul înalt al idealității a țării sale de 

către Mircea Eliade publicistul, identificând 

fără greș într-o asemenea cutezanță o acțiune 

intelectuală cu valoare și impact politic.  

      Aceasta cu atât mai mult cu cât veșnicia pe 

care fusese proiectată România survenea, în 

înțelegerea lui, după o perioadă anistorică, de 

cvasi-nonexistență, de virtualitate. Față de 

idealisme-e pasive și introvertite – prin 

meditație și practici contemplative – ale Asiei, 

Cioran așeza în antiteză apartenența la această 

Românie prinsă între virtual și veșnic, dar 

lipsită de consistență imediată. 

       Conștient de situație, el se declara profund 

pesimist, neîntrezărind forța motrice 

revoluționară care să scoată țara din 

inconsistența socotită de el o formă gravă de 

marasm. Totodată, însă, aderența intimă, chiar 

obsesivă, la problematica românească îl 

determină să creadă că o ruptură de țară i-ar 

pricinui ratarea. Din aceste declarații se 

desprinde o situație de destin pe care autorul o 

percepe ca fiind tragică. Damnarea neechivocă 

este provocată de identitatea sa românească și 

de interesul său acut, obsesiv față de situația 

„metafizică” a țării, în raport cu care nu are 

de ales decât între a rămâne (acasă) un pesi-

mist, un sumbru sau a pleca în Vest și a se 

transforma într-un ratat iremediabil. Ambele 

opțiuni desemnau căi ale eșecului personal, nici 

una nu oferea, practic, o ieșire din marasmul 

personal. Soluția – individuală, dar și colectivă, 

în același timp – nu ar putea fi decât un salt al 

țării în istorie, adică în evenimențialul politic și 

militar producător de efecte semnificative; o 

transformare a ei rapidă și profundă, ceea ce i-

ar modifica, implicit, și lui statutul existențial, 

oferindu-i salvarea metafizică. De pe aceste 

poziții, salvarea poate veni, crede el, într-o 

manieră sui generis. Cum se vede, la fel ca 

Raskolnikov, Cioran își pune mari probleme 

insolubile ale vieții, Ființei și omului în raport 

cu divinitatea, „reeditând, cu voia și fără 

voia mea, atâtea experiențe romantice, 

perimate sau eterne, după dimensiunile 

sufletului și intensitatea meditațiilor” (în Emil 

Cioran, Opere, II, ed. cit, p. 1083).  

El mărturisește fără echivoc: „sufăr de obsesia 

esențialului, cu conștiința martirizantă a 

aparențelor” (către Mircea Eliade, din Sibiu, 

decembrie 1935, în Emil Cioran, Opere, II, ed. 

cit, p. 1083). Chestiunea soteriologică, de 

exemplu, nu-i dă pace și, din acest punct de 

vedere, el formulează un verdict cât se poate de 

limpede pe seama filosofiei: „Faptul că 

gândirea modernă a pus pe planul al doilea 

problema mântuirii o compromite pe veci” 

(către Ecaterina Săndulescu, din Sibiu, iulie 

1935, în Emil Cioran, Opere, II, ed. cit, p. 1080-

1081).  

           După el, „Gândirea trebuie să 

fie o goană terapeutică în sens cosmic” (către 

Mircea Eliade, din Sibiu, decembrie 1935, în 

Emil Cioran, Opere, II, ed. cit, p. 1084). Dar 

problemele care îl frământă și pe seama cărora 

caută soluții – situându-se, din acest punct de 

vedere, departe de „culmile disperării” și fiind 

mai aproape de mesianism – pot fi, cum s-a 

văzut, chiar și ale României, un stat unde – 

spre ghinionul său, crede el – se născuse. 

Faptul nașterii sale se petrecuse la jumătate de 

secol după apariția statului unitar modern 

românesc, în vremea lui Cuza, el asistând, ca 

mic copil, la a doua etapă a plămădirii statale: 

întregirea și rotunjirea alegră (în 1913  
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prin adăugarea Cadrilaterului; în 1918 

prin dublarea teritorială cu aportul Basarabiei, 

al Bucovinei, al Transilvaniei și apoi și al 

provinciilor vestice numite generic Parțiu, din 

Banat până în Sătmar și Maramureș) a 

României, până la stadiul împlinitor 

de Românie Mare. Acum, în anii 1930, asistând 

la etalarea tot mai limpede, mai neechivocă, a 

fracturilor din politica și din societatea 

românească, devine obsedat de salvarea țării pe 

care o iubește cu patimă. Desigur, este vorba 

despre o salvare de la insignifianță, o afirmare 

pe scena istoriei – adică pe cea politică, 

militară, spiritual-culturală – care să echivaleze 

deplin cu o ieșire din anonimat, din marginali-

tate, cu o impunere menită să stârnească 

respect, dacă nu direct admirație. Pornind de 

aici, curând el ajungea să mediteze la o 

adevărată schimbare la față a ei, la o metanoia 

spirituală a poporului, la țâșnirea în sus, din 

anonimatul micilor culturi, a României sale. În 

30 martie 1935 el le declara părinților săi: „Am 

o mare dorință de a munci, de a mă afirma, de a 

mă impune. România trebuie refăcută din 

temelii” (Berlin, în Emil Cioran, Opere, II, 

ed.cit, p. 1070).  

     Refaci, în general, din temelii ceva făcut 

prost, rău întocmit. România în care trăia, 

România burgheză, dominată de confruntările 

politice tradiționale între liberali și țărăniști, i 

se părea lui Cioran un eșec. Se simțea deci 

chemat să participe la o reconstrucție a țării. 

Într-adevăr, aflat în capitala Germaniei, el 

solicita mereu, imperios, să i se trimită ziarele 

pentru a se pune la curent cu evoluțiile din 

viața publică de acasă, semn indubitabil că 

acestea îl preocupau stăruitor și profund. Pe de 

altă parte, făcea o serie de demersuri pentru a 

se apropia de consăteanul său cu o faimă 

recunoscută, poetul Octavian Goga, bine lansat 

în viața publică, atât ca lider de partid 

(naționalist, xenofob și antisemit), cât și ca 

universitar plauzibil la Cluj. 

Fragment din Actualitatea literară 

no.107– editor: Nicolae Silade 

 

 

Pastile 

Dominic Diamant 

Mă hotărâsem să nu mai  scriu nimic despre 
politică, pe care o abhor Dar evenimentele din 
Mamonia nu-mi dau pace şi nu pot trece pe 
lângă ele ignorându-le. 

Au avut loc alegeri parlamentare cu 
surprze uriaşe.Partidul corupţilor şi penalilor 
se menţine în fruntea clasamentului în timp ce 
partidul de guvernământ, pe care se miza că va 
câştiga, se află pe locul doi, neputând conduce 
mai departe decât formând o coaliţie cu al 
treilea partid din clasament. 

Toată lumea este dezamăgită. Nimeni nu 
se aştepta la asemenea rezultate. Ba, mai mult, 
a apărut un nou partid care a obţinut suficiente 
voturi pentru a intra în parlament, acesta 
numindu-se Alianţa pentru Unirea Românilor 
 ( AUR). 

Dezamăgirea care a dus la un absenteism 
surprinzător, care a permis vechiului partid cu 
un bazin constant să se claseze pe primul loc, 
este îndreptăţită şi are varii motive să se fi 
produs. 

Apariţia unui nou partid, ca din neant, 
extremist, antioccidental şi antiglobalist, e 
rezulttatul frustrării celor ce s-au simţit 
abandonaţi şi care are ca piloni familia, 
credinţa, patria şi libertatea. Acesta e 
continuatorul altui partid extremist, care nu a 
rezistat pe eşichierul politic datorită 
exagerărilor şi virulenţei sale. 
 Ceea ce nu înţelege electoratul dezamăgit 
de rezultate e faptul că  democraţia, atât de 
fragilă, se poate asigura prin votul electoratului 
conştient de pericolul ce-l paşte absentând de la 
vot. Or, în Mamonia exact aşa s-au petrecut 
lucrurile, lipsa educaţiei civice şi nepăsarea 
specific mamoniană, înlesnind această situaţie 
nedorită. 
 Sunt voci care acuză poporul pentru 
absenteism. Că ar fi ignorant şi ondiferent. 
 Îmi îngădui să afirm că, mai mult decât 
acestea, după o îndelungată perioadă de 
îndobitocire în totalitarism şi crearea omului de 
tip nou, când toate valorile au fost eradicate şi 
s-au impus noi valori lipsite de profesionalism 
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şi competenţă, când tot omul era pervertit de 
sloganul „Lasă, că merge şi aşa !” şi că „ni se 
dă” , era de aşteptat ca partidul penalilor şi 
corupţilor să aibă câştig de cauză. Întrucât 
furtişagul şi mita au intrat şi s-au sedimentat în 
mentalul colectiv şi, deci, populaţiei mai puţin 
educate, să nu spun de-a dreptul ignorante, îi 
covine să se perpetueze aceleaşi metehne care îi 
permit şi ei să se descurce cât de cât, într-un fel 
sau altul... 
 Din păcate, în modul cum se prezintă 
Mamonia, atât de săracă şi divizată, cu oameni 
care numai politică nu fac, cu instituţii atât de 
precare şi cu o societate civilă atât de fragilă, nu 
întrezăresc nicio luminţă la capătul tunelului.    
 

 

                

 

Desen : Tudor Banuş  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Gelman  

    Oameni suntem 

      

     Carantina și însăși prezența „Coronei” ne-

a privat de multe bucurii cotidiene și  nu 

numai… Mă refer la lipsa totală a culturii pe o 

nelimitată perioadă; în ultimul timp însă 

forurile de rigoare încep să ne permită 

înlesniri în diversele direcții. Se deschid 

magazinele și centrele comerciale, în primul 

rând pentru cei care au fost vaccinați și 

încet-încet se pare că viața are să revină  la 

parametri normali, chiar dacă nu la ceea ce 

ne era cunoscut odinioară. Televiziunea a 

anunțat că teatrele vor funcționa cu 

amendamentele prevăzute de ministerul 

sănătății, cluburile vor găzdui performanțe 

susținute de cântăreții preferați ai 

publicului. Noua stare a lucrurilor se 

vehiculează deja de câteva săptămâni dar nu 

am auzit pe nimeni vorbind de reluarea 

concertelor simfonice! Nu la Filarmonica 

Israeliană, nu în cadrul orchestrelor 

diverselor centre din țară și nici un cuvânt 

despre Teatrul de Operă de la Tel Aviv !  

Știu că noi, cei iubitori ai muzicii clasice 

suntem în minoritate, dar am sperat că 

cineva totuși are să-și aducă aminte că 

există o comoară de preț în această țară !            
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  ARHEOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Patru monede de aur  

au fost descoperite recent în interiorul unui vas 

de ceramică găsit în timpul unei săpături în 

Piața Zidului de Vest din orașul vechi al 

Ierusalimului. Prețioasele monede vechi de 

1.000 de ani reflectă schimbarea politică și 

istorică a puterii dintre cele două dinastii 

musulmane care conduceau orașul  acea vreme.  

      Containerul de mici dimensiuni, a fost 

descoperit de inspectorul Yevgenia Kapil de la 

Autoritatea arheologica Israeliana  în urmă cu 

aproximativ două luni, în timpul săpăturiilor 

preliminare, ca parte a unui plan al Corporației 

de Dezvoltare a Cartierului Evreiesc de a 

construi un lift care să faciliteze accesul în  

piață, din Cartierul Evreiesc.  Luna trecută, 

arheologul David Gellman, directorul săpăturii, 

a golit pamantul  din interiorul containerului și 

a descoperit patru monede de aur în stare 

excelentă. 

      Robert Kool, expertul în monede al 

autorității antichităților, le-a examinat și a 

stabilit că datează de la sfârșitul anilor 940 

până în anii 970 e.n., epoca islamistă timpurie. 

Două dintre monede sunt dinari de aur care au 

fost emise în Ramle sub conducerea califului 

Al-Muti ’(946-974) și a guvernatorului său 

regional, Abu‛ Ali al-Qasim ibn al-Ihshid 

Unujur (946-961 e.n.).   Celelalte două monede 

au fost produse în Cairo de către conducătorii 

fatimizi al-Mu‘izz (953-975 e.n.) și succesorul, 

al-‘Aziz (975-996 e.n.). 

 

      „Profilul monedelor 

găsite în vas este  

o reflectare aproape 

perfectă a evenimentelor 

istorice. Acesta a fost un 

moment de schimbare 

politică radicală, când 

controlul asupra Eretz 

Israelului a trecut de la 

califatul sunni - abasid, a cărui capitală era 

Bagdad, Irak, în mâinile rivalii șiiți –

 dinastia fatimidă din Africa de Nord”.    

        Patru dinari reprezentau o sumă 

considerabilă de bani pentru majoritatea 

populației, care trăia în condiții dificile la acea 

vreme. Era egal cu salariul lunar al unui 

funcționar minor sau cu salariul de patru luni 

pentru un muncitor comun ”, spune el, 

adăugând că pentru membrii elitei în acele zile, 

totuși, era o sumă relativ mică. 

     „Mâna mică de funcționari și comercianți 

bogați din oraș a câștigat salarii uriașe și au 

adunat o bogăție vastă. Un înalt funcționar al 

trezoreriei  putea câștiga 7.000 de dinari de aur 

pe lună și, de asemenea,  putea primi venituri 

suplimentare de la moșiile sale rurale, în 

valoare de sute de mii de dinari de aur pe an. ” 
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  Jerusalem photos by Romel Pineda 
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Sofia Gelman  

     Rolul dirijorului 

      Derularea cronologică a diferitelor etape 

stilistice în contextul istoriei muzicii, prezintă 

pentru cercetător o caracteristică unificatoare – 

cu toată diversitatea și specificitatea fiecăreia   

în parte : legătura intrinsecă a evoluției bazată 

pe păstrarea unor elemente primordiale, 

paralel cu tendința de înnoire continuă. Dacă  

Monodia Gregoriană – cântul bisericesc în 

grup   la o singură voce – prezenta o construcție 

melodică sui generis, al cărei scop era 

înlesnirea înțelegerii cuvintelor cuprinse în 

textul liturgic, înveșmântarea textului cu linii 

melodice comprehensibile va caracteriza și 

etapa următoare. Renașterea – epoca de aur a 

polifoniei vocale –  aduce vocile corului 

devenite mai apoi clasice ; sopran, alt, tenor și 

bas. Înlănțuirea liniilor melodice quasi-

independente va da naștere polifoniei iar în 

cadrul acestui nou parametru se va instaura 

pentru etapele ce vor fi venit, imitația.  

     Corurile Renașterii fie că interpretau muzică 

seculară sau liturgică, prin eșafodajul 

arhitecturii, deslușeau elementele de dinamică 

și tempo, fără ca acestea să fi fost notate în 

partitură. De obicei, corurile Renașterii 

numărau câte un cântăreț sau doi pentru 

fiecare voce, deci numeric, dar și structural 

erau mai aproape de o formație vocală decât 

de un cor. În consecință nu aveau nevoie de o 

îndrumare extra-interpretativă, este motivul 

pentru care în Renaștere încă nu apare 

dirijorul… Elementul de legătură între 

Renaștere și epoca următoare – Barocul – este 

polifonia, imitativă sau nu, dar „transpusă” pe 

instrumentele recent apărute.  „Materia primă” 

din care se construiește arta sonoră a Barocului 

diferă de cea a Renașterii, prin apariția    tonal-

funcționalismului (tonalitățile majore și 

minore) în loc sistemul modal ce caracterizase 

polifonia vocală à cappella.   

      Apariția orchestrei și a formațiilor mai 

complexe care interpretau muzică vocal-

simfonică (mise, oratorii, cantate) aduc cu sine  

 

necesitatea coordonării ansamblului din afara 

ei, spre a asigura simultaneitatea derulării 

textului muzical :  apare dirijorul. La început, el 

nu avea alt rol decât acela de a asigura  tempoul 

lucrării spre a îngădui participanților o 

interpretare fără cusur. Încă nu apare bagheta, 

în locul ei, dirijorul are în mână un baston 

relativ mare și greu cu care, prin bătăi ritmice 

în podea dă de înțeles întregii orchestre care 

este cadența velocității. Un caz tragic petrecut 

în epoca Barocului este destinul trist al 

compozitorului Jean Baptiste Lully totum - 

factum muzical la curtea regelui Ludovic al 

XIV-lea, care, cu ocazia interpretării imnului  

Te Deum, a suferit un accident când din 

greșeală s-a lovit cu  bastonul  în degetul mare 

al piciorului. Mai târziu,  rana astfel creată, s-a 

infectat transformându-se în cangrenă. Soluția 

ar fi fost amputarea piciorului dar Lully a 

refuzat intervenția și ca urmare a congestiei 

netratate a murit la 22 martie 1687, în vârstă de 

55 de ani.     

     Cu timpul, bastonul s-a redus în dimensiuni 

la o baghetă elegantă iar unii dirijori susțin că 

nu au nevoie de „prelungirea” mâinii, degetele  

fără ustensile străine sunt suficiente spre a 

conduce orchestra. Cum s-ar putea defini rolul 

dirijorului ? El are sarcina de a coordona 

ansamblul; în general mâna dreaptă este aceea 

care „bate măsura” pentru menținerea 

tempoului dorit iar mâna stângă, prin gesturi 

adecvate se va referi la indicațiile de 

interpretare propriu-zise. Multe legende și 

anecdote circulă pe seama dirijorului, adevărul 

este că personalitatea sa poate parafa 

autenticitatea versiunii pe care o clădește. 

Înainte de prima repetiție cu orchestra, 

dirijorul studiază partitura compusă din multe 

rânduri pe o pagină (fiecărui rând îi aparține 

un instrument). Textul este deosebit de 

complex, el cuprinde instrumentele care cântă 

în diferite chei (cheia sol, fa sau do) alături de 

altele care transpun sunetele, ca atare sună 

altfel decât arată… Abia după deslușirea 

textului urmează coordonatele legate de stil, 
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epocă,  respectiv viziunea personală. Pupitrul 

din fața orchestrei este deosebit de tentant 

pentru muzicieni; astfel se explică interesul 

manifestat de unii interpreți în a-și încerca 

puterea sugestivă asupra orchestrei în calitate 

de dirijor. Este celebră anecdota cu Dietrich 

Fischer – Diskau, care, după o fulminantă 

carieră de cântăreț de operă, lied, oratoriu, a 

hotărât să  dirijeze. La primul concert în care 

evolua în noua calitate, a ținut să-l invite pe 

Wilhelm Furtwängler rugându-l să asiste la 

premiera sa ca dirijor. „Regret – spuse 

Furtwängler – nu voi putea veni ! În seara 

concertului sunt invitat la un recital unde 

Georg Solti * cântă Lieduri de Schubert…”   

    * Sir Georg Solti, renumit dirijor 

contemporan cu Diskau și  Furtwängler.  

  
 

   

 Dumitru Ichim      GODERICH, ONTARIO 

 

     Localnicilor le place să se laude cu orașul lor. 

Și au și de ce. Străzi largi, cu copaci pe care 

numai după o tornadă observi cât au fost de 

groși, cu piața în formă de octogon. Ideea lui 

John Galt a fost ca orașul să imite pe cele 

romane la care...toate drumurile duc la Roma. 

Unii spun că din avion aceste drumuri pot fi 

văzute ca liniile de pe steagul britanic. În orice 

caz, orașul este o copie metaforică a ceea ce a 

fost vastitatea Împeriului Britanic așa cum îl 

descria soarele de la răsărit și apus. Cel mare, 

cantitativul, e și puternic prin forță. În centrul 

orașului nu au pus o catedrală care să rivalizeze 

cu cea a Sf.Petru, ci simbolul omului înfricoșat 

de fratele lui mai mare ”The Big Brother” și 

anume una din cele mai renumite închisori din 

America din Nord pentru care au adus stânci 

din Michigan. Până 

astăzi se poate vizita ”The Huron Historic 

Gaol”, închisoarea care îți bagă groaza până în 

măduvă. Chiar numele în engleză e făcut să te 

înspăimânte. E ”gaol”, cuvântul arhaic din 

gaelică. Nu e nici ”jail”, nici ”prison”, ci ”gaol”.        

      În domeniul criminalogiei și a penalogiei 

această închisoare a fost făcută în mod special. 

Sadismul omenesc s-a inspirat de la paianjen. 

Zidurile groase au fost desemnate de Thomas 

Young în formă de octogon după teoria 

”Bentham's Pan Opticum”, adică în centru, sus, 

erau plasați gardienii care puteau supraveghia 

zi și noapte pe cei din celulele situate octoganal, 

pentru ca pușcăriașul să trăiască tot timpul în 

frica de a fi supraveghiat.  Tot pe la jumătatea 

secolului XIX era și tribunalul aici, la etajul al 

treilea. 

     Sincer fiind, am fost la Goderich de zeci și 

zeci de ori, dar nu am fost tentat să vizitez acest 

muzeu al groazei și al puterii britanice. Am vrut 

să cred povestea localnicilor că regina Elisabeth 

II ar fi considerat că acesta ar fi cel mai frumos 

oraș din Canada, deși niciodată vreun monarh 

britanic nu ar fi pus piciorul prin locurile 

acestea. Mai ales la baruri auzi această 

afirmație, deși nu e nimic documentat. Orașul 

pentru mine este cel mai frumos acolo unde îmi 

aduce aminte că sunt liber auzind sirena 

vapoarelor din debarcaderul de încărcat sare, 

sau alte lucruri. Anul trecut Matei ca să ia o 

fotografie cu perspectiva lacului m-a pus să urc 

după el vreo 700 de trepte. Când am ajuns în 

vârf i-am spus râzând că acesta se numește pe 

engleză ”elderly abuse”, dar nu am pronunțat 

cuvântul în românește, pentru că nu există 

pentru mine așa ceva. Când alergi pe plajă și 

înnoți în această albăstrime curată, care repetă 

cu fiecare val că ești liber și fericit de această 

libertate, cum ai putea să te murdărești cu 

cuvinte la fel de urâte ca ”gaol”? La acest lac, 

despre care Florica râdea de mine că iarăși 

merg la Marea Galileii, vii să te spovedești și să 

înveți de la valul care repetă la infinit că deși 

esti un pumn de nisip în fața imensității fără de 

margini și fără de timp dacă ești liber ai toată 

înțelepciunea cerului și a oceanului. Și singurul 

om înțelept nu este cel ce știe multe, ci cel cu 

inima tânără și plină de iubire, ca apele mării 

care știu să se dăruiască mereu, și mereu, și 

mereu... 
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În plin război II mondial,  naziștii își 
permit câteva acțiuni teroriste de 
succes datorate unui soldat devotat. 
Iată patru aventuri care merită a fi 
pomenite.    
 
       Cazul Mussolini 
 
       După ce trupele aliate au debarcat în Italia, 
guvernul italian îl învinuiește pe Mussolini de a 
fi luat unele hotărâri greșite. În noaptea dintre 
24 și 25 iulie 1943, la câteva săptămâni după 
invazia aliaților in Sicilia și bombardarea 
Romei, Marele Consiliu al fascismului Italian a 
votat o moțiune de neîncredere împotriva lui 
Benito Mussolini. În aceeași zi regele Victor 
Emanuel III, ordonă arestarea dictatorului care 
va fi dus în secret în locuri diferite, ca în final să 
ajungă pe platoul Campo Imperatore. 
Misiunea "Stejar" a fost numele unei acțiuni 
militare din data de 12 septembrie 1943, 
întreprinsă cu succes de o trupă de elită SS 
pentru eliberarea dictatorului Mussolini, care 
era prizonier în masivul muntos Gran Sasso, 
platoul Campo Imperatore, într-un hotel cu 
același nume. Hitler a cerut Hauptsturm-
führerului Otto Skorzeny să dea de urmele 
prietenului sau Mussolini și, simultan, a 
ordonat parașutistului Kurt Student să execute 
eliberarea. În final, se descoperă ascunzătoarea, 
iar la 12 septembrie 1943 s-a întreprins o 
acțiune spectaculoasă de eliberare a dictatoru-
lui prin lansarea unei grupe mici de parașutiști 
sub comanda maiorului Harald Mors. Trupa de 
pază era mai numeroasă decât grupa SS, însă va 
fi surprinsă de iuțeala acțiunii, ducele fiind 
eliberat nevătămat. Această acțiune militară 
reușită a fost folosită ca propagandă fascistă in 
aceea perioadă. Mussolini a fost dus la Berlin 
pentru a fi prezentat lui Adolf Hitler care-l va 
numi pe duce, șeful Republicii Sociale Italiene. 
Întors în Germania după acțiunea de salvare a 
lui Mussolini, Skorzeny a fost răsplătit de Hitler 
prin înaintarea în gradul de colonel.  
  
           Firul evenimentelor 
       
                La 12 septembrie 1943, Skorzeny și 16 
soldați SS i s-au alăturat pentru a-l salva pe  
 

      Otto Skorzeny 
 
 
 
 
 
 
 
Mussolini într-o 
misiune de mare 
risc. Zece planoare 
DFS 230, fiecare 
transportând nouă 
soldați și un pilot, remorcați de avioanele 
Henschel Hs 126 au pornit la 13:10 de la baza 
aeriană Pratica di Mare de lângă Roma. Liderul 
operațiunii aeriene, parașutistul Oberleutnant 
Georg Freiherr von Berlepsch, a intrat în 
primul planor, în timp ce Skorzeny și soldații 
săi SS stăteau în planorul patru și cinci. Pentru 
a câștiga înălțime înainte de a trece prin 
apropiere de Alban Hills, cele trei avioane de 
remorcare ale planoarelor au efectuat o buclă 
suplimentară. Toate avioanele următoare au 
considerat această manevră inutilă și au 
preferat să nu pericliteze momentul stabilit de 
sosire la țintă. Acest lucru a dus la situația în 
care cele două unități ale lui Skorzeny au ajuns 
primele la țintă. Între timp, stația din vale a 
funicularului care ducea la Campo Imperatore a 
fost capturată la ora 14:00 într-un atac terestru 
executat de două companii de parașutiști 
conduse de maiorul Harald Mors, care era 
comandantul șef al întregului raid. De 
asemenea, au tăiat toate liniile telefonice. La 
ora 14:05, comandourile aeriene au aterizat, 
cele zece planoare DFS 230 pe muntele de 
lângă hotel; unul s-a prăbușit, provocând 
rănirea soldaților. 
      Soldații lui Skorzeny au surprins pe răpitorii 
lui Mussolini - 200 de carabinieri bine echipați 
- fără ca un singur foc să fie tras; acest lucru s-a 
datorat și faptului că generalul Fernando Soleti 
al poliției italiene, care  îl însoțea   pe Skorzeny, 
le-a ordonat să se predea. Skorzeny a atacat 
stația de radio și a intrat în hotel, urmat de 
soldații SS și de parașutiști. La zece minute de 
la începutul raidului, Mussolini a părăsit 
hotelul, însoțit de soldații germani. La ora 
14:45, maiorul Mors a accesat hotelul prin 
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funicular și s-a prezentat lui Mussolini. 
Ulterior, Mussolini urma să fie condus de un 
avion Fieseler Fi 156 STOL care sosise între 
timp. Deși micul avion era supraîncărcat, 
Skorzeny a insistat să-l însoțească pe 
Mussolini, punând astfel în pericol succesul 
misiunii. După o decolare extrem de 
periculoasă, dar reușită, au zburat la Pratica di 
Mare. De acolo au continuat imediat, zburând 
cu alt avion la Viena, unde Mussolini a stat 
peste noapte la Hotel Imperial. A doua zi a fost 
transportat la München și, la 14 septembrie, l-a 
întâlnit pe Hitler la Cartierul General al 
Führerului, în apropiere de Rastenburg.   
 
       Operația Horty 
 
        La 14 octombrie 1944, Hitler l-a trimis pe 
Skorzeny în Ungaria, când a aflat că Miklós 
Horthy negociase cu Armata Roșie. Skorzeny  
l-a răpit pe fiul lui Horthy, iar pe acesta l-a 
forțat să demisioneze, instalând în schimb un 
guvern fascist progerman, al partidului Crucilor 
cu Săgeți, în frunte cu Ferenc Szálasi. Acest 
guvern a rezistat până în aprilie1945.   
   
      Fortăreața din Alpi   
 
       La 28 aprilie 1945, cu două zile înainte de a 
se sinucide, Hitler, aflat în buncărul din Berlin, 
i-a dat lui Skorzeny ultima misiune: să plece în 
Bavaria pentru a prelua comanda forțelor 
germane în vederea organizării ultimei 
rezistențe armate, supranumită "Fortăreața din 
Alpi". În mai 1945 Skorzeny s-a predat armatei 
americane, rămânând prizonier timp de doi 
ani. 
      La 27 iulie 1948 a evadat și s-a stabilit în 
Spania, unde a primit pașaport spaniol de la 
dictatorul Francisco Franco. În 1952 a fost 
reabilitat, cu dreptul repatrierii în Germania.  
A colaborat în calitate de consultant cu 
președintele Egiptului, Gamal Abdel Nasser, și 
cu președintele Argentinei, Juan Domingo 
Peron. Din 1953 a colaborat cu Mossad-ul 
în contextul strângerii de informații privind 
dezvoltarea rachetelor egiptene. A murit de 
cancer la Madrid în 1975. 
 
 

            
                    Eliberarea lui Mussolini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Hotel  Campo Imperatore  

                    

                       Planor DFS 230 
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Un imens fals acceptat de istorie 
 
    În perioada 13 februarie - 15 februarie 1945, 
în ultimele luni ale celui de-al doilea război 
mondial (1939-45), forțele aliate au bombardat 
istoric Dresda, situat în estul Germaniei. 
Bombardamentul a fost controversat, deoarece 
Dresda nu a fost nici importantă pentru 
producția germană de război, nici un important 
centru industrial și, înainte de raidul aerian 
masiv din februarie 1945, nu a suferit un atac 
aliat major. Pe la 15 februarie, orașul era o 
enorma ruină mocnită cu un număr necunoscut 
de civili - estimat între 22.700 și 25.000 - 
morți. 
 
     Bombardarea Dresdei 
 
     În februarie 1945, armatele aliate încercuiesc 
Germania nazistă. În vest, contraofensiva 
disperată a liderului nazist Adolf Hitler 
împotriva aliaților in pădurea Ardenilor din 
Belgia se încheiase cu un eșec total. În est, 
armata roșie capturase Prusia de Est și 
ajunsese la râul Oder, la mai puțin de 80 de 
mile de Berlin. Aviația - Luftwaffe, cândva 
mândră, era acum doar scheletul unei flote 
aeriene. Aliații au dominat cerul de peste 
Europa, aruncând mii de tone de bombe în 
Germania, în fiecare zi. 
      Înainte de cel de-al doilea război mondial, 
Dresda era numită „Florența Elbei” și era 
considerată unul dintre cele mai frumoase 
orașe din lume pentru arhitectura și muzeele 
sale. Deși nici un oraș german nu a rămas izolat 
de mașina de război a lui Hitler, contribuția 
Dresdei la efortul de război a fost minimă 
comparativ cu alte orașe germane. În februarie 
1945, refugiații care fugeau de avansul rușilor 
în est s-au refugiat acolo. Întrucât Hitler 
dislocase o mare parte din forțele armate 
supraviețuitoare pentru apărarea Berlinului în 
nord, apărarea Dresdei era minimă, iar rușii ar 
fi avut puține probleme în capturarea orașului. 
Părea o țintă puțin probabilă pentru un atac 
aerian aliat major. În noaptea de 13 februarie, 
sute de bombardiere britanice RAF au atacat 
Dresda în două valuri, aruncând încărcătura lor 
letală, fără discriminare, peste oraș. Apărările 
aeriene ale orașului erau atât de slabe încât 

doar șase bombardiere Lancaster au fost 
doborâte. Până dimineața, aproximativ 800 de 
bombardiere britanice au aruncat peste 1.400 
de tone de bombe explozive și peste 1.100 de 
tone de bombe incendiare peste Dresda, creând 
o mare furtună de foc care a distrus majoritatea 
orașului și a ucis numeroși civili. Mai târziu în 
acea zi, în timp ce supraviețuitorii ieșeau din 
orașul in flăcări, mai mult de 300 de 
bombardiere americane au început să 
bombardeze căile ferate, podurile și facilitățile 
de transport din Dresda, ucigând alte mii. Pe 15 
februarie, alt val de 200 de bombardiere 
americane și-au continuat asaltul asupra 
infrastructurii orașului. Bombardierele celei  
de-a opta forțe aeriene a SUA au aruncat peste 
Dresda peste 950 de tone de bombe explozive și 
peste 290 de tone de incendiari. Mai târziu, au 
mai lansat încă 2.800 de tone de bombe asupra 
Dresdei în trei atacuri conduse înainte de 
sfârșitul războiului.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Marea minciună 
  
        Aliații au susținut că, bombardând Dresda, 
ei perturbă liniile importante de comunicare 
care ar fi împiedicat ofensiva sovietică. Acest 
lucru poate fi adevărat, dar nu există nici un 
dubiu - atacul incendiar britanic din noaptea de 
13 februarie - 14 februarie a fost efectuat, în 
primul rând, în scopul terorizării populației 
germane și forțarea unei  capitulări timpurii. 
Trebuie remarcat faptul că, spre deosebire de 
Japonia mai târziu, Germania nu s-a predat 
până aproape în ultimul moment posibil, când 
capitala sa a căzut și Hitler s-a sinucis. 
Deoarece existau un număr necunoscut de 
refugiați la Dresda în momentul atacului 
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aliaților, este imposibil să știm exact câți civili 
au pierit. Imediat dupa catastrofa, ministrul 
propagandei naziste Paul Joseph Goebbels 
vizitează ruinele și raportează guvernului o 
cifră estimată a morților, cu mult redusă pentru 
a nu produce panică si demoralizarea 
germanilor.  
     În martie 1945, guvernul german a ordonat 
presei să publice o cifră falsificata de 200.000 
de victime pentru raidurile de la Dresda și au 
fost revendicate bilanțuri de până la 500.000 
de morți.  Este primul si cel mai mare fake 
news al războiului. Vestea îl afectează teribil pe 
primul ministru britanic Churchill care ia 
imediat hotărârea că armata britanică nu va 
mai ataca populația civilă . 
    La acea vreme, autoritățile orașului au 
estimat până la 25.000 de victime, cifră pe care 
anchetele ulterioare au sprijinit-o, inclusiv un 
studiu din anul 2010, comisionat de consiliul 
orașului. 
În 2010, orașul Dresda a publicat o estimare 
revizuită care număra între 22.700 și 25.000 de 
morți. 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clelia Ifrim 

                                    Haiku 

Din volumul 

             Imparateasa boabelor de orez 

Ora amiezii 
porumbelu-si  curata 

puful de umbra 
 

Orar de păsări 
o vrabie-mi bate-n geam 

o dată pe zi 
 

Păsări de ceață- 
pentru-o mâna de orez 

din somnul cui vin? 
  

Grup de turiști- 
Am să te-aștept, îmi spune 

copacul din urmă. 
 

Liniștea grădinii- 
din când în când, o pasăre 

iese din vis. 
 

Dimineață de vară- 
trandafirul japonez colorează 

mica mea grădina. 
 

Câmp de rapiță- 
vezi acolo departe, 

perechea lui? 
 

Cădere în gol- 
o pană de pescăruș 

trece prin mine. 
  

Centrul clepsidrei- 
Chiar și golul se scurge 

În partea plină 
  

Simt cum lumina 
Acoperă orașul- 
Ianuarie-n zori, 
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Soră lume,  
noua carte a Anei Blandiana (Humanitas, 
2020) este despre schimbări, despre granițe, 
despre miracole, despre bunătate, despre 
metodele supraviețuirii sub dictatură, despre 
Vest și Est. 
 

Sabina Fati 

 

      „Mă îndoiesc că veți putea înțelege cu 
adevărat ce înseamnă o dictatură, pentru că ea 
se află, ca în basme, pe celălalt tărâm”, le 
spunea Blandiana norvegienilor veniți în 
număr mare imediat după 1990, când își lansa 
la Oslo ce-a de a doua carte. Această aserțiune a 
fost lansată după ce un cititor i-a relatat vizita 
cuplului Ceaușescu în Norvegia: celor doi li s-a 
oferit ca reședință Palatul Regal, care se află în 
centrul capitalei și în jurul căruia întorc 
tramvaiele din Oslo. „Imediat după ce s-a 
instalat, Nicolae Ceaușescu a cerut să fie oprite 
tramvaiele pentru că îl deranjează zgomotul. De 
aproape un secol, de când există tramvaie în 
Oslo, ele se învârt în jurul parcului care 
înconjoară palatul și niciun membru al familiei 
regale norvegiene nu s-a plâns și nu a cerut să 
fie oprit cel mai popular mijloc de transport, 
deranjând mii și mii de oameni, pentru ca un 
singur om să nu mai fie deranjat.” Cititorul 
norvegian i-a spus Anei Blandiana că i-a 
cumpărat cartea pentru a afla „ceva” despre 
„țara în fruntea căreia a stat un sfert de secol un 
asemenea om”. Scriitoarea îi vorbește despre 
„zeci de popoare”, care n-au putut reacționa în 
fața comunismului, dar în timp ce-i răspunde 
se simte tulburată de asocierea pe care 
norvegianul o face între ea, care a fost o 
opozantă a regimului, și dictatorul: „Revolta 
normală (subl.  făcută de A.B) a norvegienilor 
apărea ca o simplă naivitate, ceea ce mă umilea 
în proprii mei ochi, dar imediat, pe un plan 
infinit mai dramatic, nu puteam să nu adaug – 
cu invidie – că naivitatea lor era reală, pentru 
că izvora dintr-o ignorare a Răului, de care 
avuseseră neînchipuitul noroc să nu fie atinși.” 
     Răul continuă să aibe multe fețe, mai greu de 
distins de occidentali, prea obișnuiți cu noile 
tipare ideologice. Ana Blandiana se lovește, 

însă, de ele imediat ce poate ieși din țară, 
înainte și după 1989.  După,  observă  cu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nostalgie dispariția generației lui Jean-Francois 
Revel, care a scris despre ororile comunismului 
în paralel cu filosofii marxiști, neconvinși că în 
Estul continentului comunismul gira crime 
monstruoase. Blandiana scrie că odată cu 
dispariția acelei generații, în gazetele  
ei preferate L’Express și Le Nouvel 
Observateur „nu  mai exista capacitatea de a 
fermeca prin transmiterea ideilor bucuria de a 
gândi a celui ce scria, care devenea bucuria de a 
gândi a celui ce îl citește”. Multe se 
schimbaseră, recunoaște autoarea volumului 
Soră lume și, în plus, simțea „un fel de praf care 
se depusese peste idei, reducându-le impactul”, 
totuși, „nu dispăruse ceva, ci se adăugase ceva 
ce pretindea că va face lumea mai bună, mai 
fără greșeli, mai corectă” și pentru ca acest 
lucru să se întâmple, „ea, lumea, nu trebuia 
decât să accepte să se supună controlului 
corectitudinii politice”. E vorba de lucrurile 
duse la extrem, de cenzura care invocă această 



 

 

                                Jurnal Israelian No. 30    04-03- 2021                                             Pagina  22 
 
 

 

ideologie pentru a arunca peste bord informații 
și analize relevante.  
      Volumul Anei Blandiana confirmă între 
altele și unele biografii sau vechi reflexe 
ipocrite ale unor personaje devenite celebre. 
Povestește astfel, de pildă, despre un mic dejun 
oferit în 1990 de ministrul de Externe francez, 
Roland Dumas, unor cunoscuți opozanți: Doina 
Cornea, Mircea Dinescu, Ion Caramitru și ea. 
La întrebarea oficialului, dacă se știe cine sunt 
tinerii care au murit la Revoluție, Dinescu a 
răspuns primul că ar fi vorba despre 
„Hitlerjugend”, și că „nu trebuie să li se 
exagereze importanța, fiindcă este vorba despre 
niște uteciști care cu puține zile în urmă 
scandaseră sloganuri procomuniste”. Mai 
departe, în carte, Blandiana vorbește despre 
liderii partidelor promonarhiste care s-au opus 
vizitei Regelui Mihai în 1992 și face un portret 
atent conturat al Regelui, care „a fost victima 
țintă nu numai a cinismului istoriei și a 
cruzimii politicii, a intereselor, orgoliilor și 
lipsei de scrupule a celor din jur, ci și a propriei 
sensibilități și a unui simț moral straniu în 
spațiul public”. 
      Frontierele sunt ziduri de netrecut în 
volumul de călătorii al Anei Blandiana, între 
Macao, mica fâșie portugheză care a revenit 
Chinei și pe care autoarea a vizitat-o înainte de 
acest eveniment, aeroportul albanez, unde o 
escală inedită îi oferă imaginea oamenilor care 
privesc dincolo de geamul sălii de așteptare și 
chiar peisajul de pe Otopeni în 1990 înaintea 
zborului ei spre Viena într-un avion care 
mergea în Statele Unite. Nu înțelegea de ce atât 
de mulți oameni, cu atât de multe bagaje, erau 
acolo, dar apoi, a venit spre ea cineva și a rugat-
o să aștepte puțin, până vin și copiii lui:     
„Plecăm definitiv din țară, a rostit rar, 
privindu-mă cercetător ca și cum ar fi vrut să 
vadă dacă înțeleg ce spune. Plecăm în America 
și am vrut ca, înainte de plecare, copiii mei să 
vă vadă, să fiți ultima imagine din România pe 
care să o ducă dincolo și să nu o uite niciodată”.     
În jurul ei s-au strâns toți acei oameni pregătiți 
să plece de tot, iar copiii i-au cerut autografe. 
      Ajunsă la Viena pentru primul congres PEN 
la care luau parte și scriitori din fostele țări 
socialiste, Blandiana s-a trezit fără bagaje, care 
urmau să ajungă abia peste patru zile când 

avionul se întorcea din SUA și făcea escală din 
nou în capitala Austriei. La biroul Tarom, unde 
încerca să găsească un bilet de întors, fiindcă n-
ar fi putut să meargă la recepțiile de gală în 
blugi și oricum nu avea bani să-și cumpere 
altele, o angajată tânără care a recunoscut-o i-a 
spus că nu poate pleca tocmai în acel moment 
în care toate știrile vorbesc despre românii care 
mănâncă lebedele vieneze și în care prezența ei 
ar putea schimba câte ceva. Entuziasta angajată 
a companiei românești i-a promis scriitoarei că 
de la ora 15, cât era atunci, până la ora 19 când 
Blandiana urma să plece de la hotel spre 
recepția guvernului austriac, avea să primească 
toate toaletele de care avea nevoie pentru cele 
câteva zile cât va sta acolo.  
      La Viena există multe românce, i-a explicat 
tânăra de la Tarom, „iar printre ele cu siguranță 
unele care să aibă măsurile dumneavoastră. O 
să dau chiar acum niște telefoane unor 
cunoștințe dintre ele, explicându-le despre ce e 
vorba și rugându-le să telefoneze la rândul lor 
(…) evident că o să le cer toalete sobre, dar șic, 
elegante, dar clasice. Mi-a venit să râd nu de ea, 
ci de mine. Deși tot ce spunea stătea în 
echilibru pe muchia imposibilului, eram 
absolut convinsă că se va ține de cuvânt”, ceea 
ce s-a și întâmplat. 
      Cartea are 430 de pagini și e plină de 
întâmplări incredibile, personaje de roman și 
călătorii complicate, făcute înainte și după 
căderea comunismului. Între toate acestea, 
autoarea caută să înțeleagă lumea, să dea 
definiții, să îmbrățișeze binele acolo unde îl 
găsește și să arate răul, să-l descrie, în așa fel 
încât să poată fi recunoscut. Ana Blandiana te 
cucerește mai ales prin sinceritate, prin rostirea 
adevărului cu orice preț, prin curajul de a spune 
lucrurile până la capăt, așa cum a făcut-o și 
înainte de 1989, când, fiind nevoită să se 
retragă în literatura pentru copii, scrie despre 
motanul Arpagic, căruia i s-a urcat faima la cap 
și a început să se comporte ca Ceaușescu și 
peste tot pe unde trecea toți strigau Ar-pa-gic, 
Ar-pa-gic. 
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    Lee Smolin * :  Cum să înțelegem 
universul  din  afara  lui 

                      Amanda Gefter * * 

   

       Universul este un obiect imposibil. Are 

interior, dar nu exterior; este o forma 

unilaterală. Această arhitectură prezintă o 

provocare unică pentru cosmologi, care se află 

în poziția incomodă de a fi blocați în interiorul 

sistemului pe care încearcă să-l înțeleagă. 

      Este o situație la care Lee Smolin s-a gândit 

în cea mai mare parte a carierei sale. Fizician la 

Perimeter Institute for Theoretical Physics din 

Waterloo, Canada, Smolin lucrează la 

intersecția nodulară a mecanicii cuantice, 

relativității și a cosmologiei.  În anii 1960, 

Smolin a renunțat la liceu, a cantat rock  și a 

publicat un ziar pirat. Dorind să construiască 

domuri geodezice precum R. Buckminster 

Fuller, Smolin a învățat matematica avansată - 

același tip de matematică, folosită de ecuațiile 

relativității generale ale lui Einstein.Este 

momentul  în care a devenit fizician. A studiat 

la Universitatea Harvard și a preluat o funcție 

la Institutul de studii avansate din Princeton, 

New Jersey, devenind  membru fondator la 

institutul Perimetru. 

     „Perimetru”,  este cuvântul perfect pentru a 

descrie locul lui Smolin la granița fizicii clasice. 

Când majoritatea fizicienilor s-au scufundat   în 

teoria corzilor, Smolin a jucat un rol cheie în 

elaborarea teoriei concurente a gravitației 

cuantice. Când majoritatea fizicienilor au spus 

că legile fizicii sunt imuabile, el a spus că 

acestea evoluează după un fel de darwinism 

cosmic. Când majoritatea fizicienilor au spus că 

timpul este o iluzie, Smolin a insistat că este 

real. 

        Smolin se simte deseori inspirat de 

conversațiile cu biologi, economiști, sculptori, 

dramaturgi, muzicieni și teoreticieni politici. 

Dar el  găsește cea mai mare inspirație, poate, 

în filosofie - în special în opera germanului 

Gottfried Leibniz, activ în secolele XVII și 

XVIII, care împreună cu Isaac Newton au 

inventat calculul. Leibniz a susținut (împotriva 

lui Newton) că nu există un fundal fix al 

universului, nu există un spațiu ; spațiul este 

doar un mod comod de a descrie relațiile. Acest 

cadru relațional a captat imaginația lui Smolin, 

la fel ca enigmaticul text al lui Leibniz The 

Monadology, în care Leibniz sugerează că 

ingredientul fundamental al lumii este 

„monada”, un fel de atom al realității, fiecare 

monadă reprezentând o viziune unică asupra 

întregului univers. Este un concept dezvoltat in 

cea mai recentă lucrare a lui Smolin în 

care  încearcă să construiască realitatea din 

multiple puncte de vedere, fiecare dintre ele 

fiind o perspectivă parțială asupra unui univers 

în evoluție dinamică. Un univers văzut din 

interior. 

    Smolin stabilește ca „Primul principiu al 

cosmologiei trebuie să fie: Nu există nimic în 

afara universului.” 

      În diferite formulări ale legilor fizicii, cum 

ar fi mecanica newtoniană sau mecanica 

cuantică, există o structură de fond - structură 

care trebuie specificată și fixată. Ea nu este 

supusa evoluției, nu este influențat de nimic 

din ceea ce se întâmplă. Este structura de 

referinta în afara sistemului. Este cadrul pe 

care fixam :observatorul, un ceas , aparate de 

masura etc. Afirmația că nu există nimic în 

afara universului  - implică faptul că avem 

nevoie de o formulare a fizicii fără o structură 

de fundal. Toate teoriile fizicii pe care le avem, 

într-un fel sau altul, se aplică numai 
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subsistemelor universului. Ele nu se aplică 

universului în ansamblu, deoarece necesită 

această structură de fundal. 

      Dacă vrem să înțelegem natura la scară 

cosmologică, trebuie să evităm ceea ce filosoful 

Roberto Unger a numit „eroarea cosmologică”, 

credința greșită că se pot lua teorii care se 

aplică subsistemelor și le putem scala  până la 

univers, ca întreg. Avem nevoie de o formulare 

a dinamicii care nu se referă la un observator, 

la un instrument de măsurare sau la nimic din 

afara sistemului. Asta înseamnă că avem nevoie 

de un alt tip de teorie. 

 

      Smolin propune o  teorie in care  „istoria 

universului este constituită din puncte de 

vedere diferite despre sine”.  Este o teorie 

despre procese, despre secvențe și relații 

cauzale între lucrurile care se întâmplă, nu 

despre proprietățile inerente ale lucrurilor. 

Ingredientul fundamental este ceea ce numim 

„eveniment”. Evenimentele sunt lucruri care se 

întâmplă într-un singur loc și moment; la 

fiecare eveniment există un anumit impuls, 

energie, încărcare sau altă cantitate fizică care 

poate fi măsurată. Evenimentul are relații cu 

restul universului, iar acel set de relații 

constituiesc „viziunea”   asupra universului. În 

loc să descriem un sistem izolat în termeni fizici 

care sunt măsurați din exterior, luăm universul 

ca fiind constituit din relațiile dintre 

evenimente. Ideea este să încercăm să 

reformulăm fizica în termenii acestor puncte de 

vedere din interior, cum arată universului din 

interiorul lui. 

      Există multe puncte de vedere și fiecare are 

doar informații parțiale despre restul 

universului. Propunem ca principiu ca fiecare 

viziune să fie unică. Această idee vine din 

principiul lui Leibniz privind identitatea 

evenimentelor. Două evenimente ale căror 

puncte de vedere se suprapun una pe cealaltă 

sunt același eveniment, prin definiție. Deci, 

fiecare vizualizare este unică și puteți măsura 

cât de distinctă este una de alta definind o 

cantitate numită „varietate”. Dacă vă gândiți la 

un nod pe un grafic, puteți face un pas, doi pași, 

trei pași. Fiecare pas vă oferă un cartier - 

cartierul unui singur pas, cartierul de după doi 

pași,   trei pași. Deci, pentru oricare două 

evenimente, puteți întreba: Câți pași trebuie să 

facem până când viziunile diverg? În ce cartier 

sunt diferente? Cu cât trebuie să facem mai 

puțini pași, cu atât priveliștile sunt mai 

distincte între ele. Ideea din această teorie este 

că legile fizicii - dinamica sistemului - 

funcționează pentru a maximiza varietatea. 

Acest principiu - că natura dorește să 

maximizeze varietatea - conduce de fapt, în 

cadrul pe care l-am descris, la ecuația 

Schrödinger și, prin urmare, la o recuperare, 

într-o limită adecvată, a mecanicii cuantice. 

     Smolin crede  cu tărie într-o realitate 

independentă de cunoștințele noastre despre ea 

- și, prin urmare, ca Einstein, crede că 

mecanica cuantică este incompletă.   

      Einstein - precum și cineva numit Leslie 

Ballentine - a susținut o „interpretare a 

ansamblului” funcției de undă [obiectul 

matematic care reprezintă un sistem cuantic]. 

Ideea a fost că funcția de undă descrie un 

ansamblu de stări posibile.  Dar ce se întâmplă 

dacă ansamblul este real? Ce se întâmplă dacă, 

atunci când avem o funcție de undă care descrie 

o singură moleculă de apă, aceasta descrie de 

fapt comportarea fiecărei molecule de apă din 

univers? 

     Așadar, în mod normal, am crede că există o 

moleculă de apă, dar  incertitudinea stărilor ei 

este de fapt ansamblul tuturor moleculelor de 

apă din univers? 

Da, spune Smolin. Ele formează un ansamblu 

deoarece au vederi foarte asemănătoare. 

Toate  interacționează între ei, deoarece 

probabilitatea de interacțiune este determinată 

de asemănarea vederilor, nu neapărat de 

proximitatea lor în spațiu. 

      Deci evenimentele nu trebuie să fie una 

lângă alta pentru a interacționa. 

În această teorie, asemănarea punctelor de 

vedere este mai fundamentală decât spațiul.     
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      Adesea, două evenimente au vizualizări 

similare, deoarece sunt aproape în spațiu. Dacă 

doi oameni stau unul lângă celălalt, au vederi 

similare, care se suprapun asupra universului. 

Dar doi atomi au mult mai puține proprietăți 

relaționale decât o entitate mare și complexa, 

cum ar fi oamenii. Așadar, doi atomi depărtați 

în spațiu pot avea în continuare imagini foarte 

similare. Asta înseamnă că, la cea mai mică 

scară, ar trebui să existe interacțiuni extrem de 

neclare, este exact ceea ce obținem cand 

aplicăm   mecanica cuantică.   

        Samuel Clarke, care era un adept  

al lui Newton, susținea că fenomenele 

studiate  de fizică ar trebui să fie relaționale.  

Ar trebui să descrie relațiile dintre un sistem  

și altul, rezultate din interacțiunea 

lor.   Monadologia il inspira pe Smolin sa faca  

o teorie fizică independentă de fond. 

Undeva  Leibniz spune: „Așa cum același oraș 

privit din direcții diferite pare complet diferit ... 

există,  tot atâtea universuri diferite, care 

sunt,  doar perspective asupra unuia singur, 

corespunzând diferitelor puncte de vedere ale 

fiecărei monade. ”  Aceste idei sunt foarte 

potrivite, nu doar în fizică, ci pentru o gamă 

întreagă de lucruri, de la politica socială și 

postmodernism la artă, la ceea ce simțim ca ești 

individ într-o societate diversă.   

  

     Smolin elaborează un calcul simplu în 

„teoria cauzală a vederilor”. Teoria descrie 

informațiile pe care fiecare eveniment le are 

despre evenimentele din trecutul său imediat, 

care se numește „viziunea” evenimentului. 

Universul crește prin crearea continuă de noi 

evenimente, urmând o lege care maximizează 

diversitatea tuturor acestor puncte de vedere 

parțiale ale acestuia. 

     Privind  istoria, fizicii vedem oameni precum 

Einstein și Bohr,  Heisenberg, Schrödinger și 

John Wheeler , aceștia au luat  filozofia foarte 

în serios; ea le-a influențat direct gandirea 

in  fizica. Se pare că este o trăsătură a marilor 

fizicieni.   

           Apoi a existat o întorsătură pragmatică, 

în  care  modul  dominant  al  fizicii  a  devenit   

antifilosofic. 

       Istoricul fizicii David Kaiser de la MIT a 

studiat acest lucru în detaliu. A studiat 

manualele de mecanică cuantică și note de curs 

și a văzut cum, prin anii 1940 până în anii 1950, 

referințele la filosofie și la probleme 

fundamentale au dispărut din cursurile de 

mecanică cuantică. Freeman Dyson a spus 

odată, în mod normal, tinerii sunt rebeli, iar 

bătrânii sunt conservatorii, dar în generația sa 

a fost invers. Tinerii nu au vrut să audă  

despre filozofia dezordinii in problemele 

fundamentale, ci au vrut doar   să aplice 

mecanica cuantică. 

        Acest lucru a fost potrivit pentru explozia 

aplicațiilor mecanicii cuantice din anii 1940 

până în anii 1970, prin stabilirea modelului 

standard, fizica materiei condensate și așa mai 

departe. Dar apoi fizica fundamentală s-a 

blocat, iar o parte din motivul pentru care am 

rămas blocați este că am ajuns la un set de 

probleme care nu pot face progrese cu această 

cultură pragmatică, anti-fond. Ar trebui să 

precizez că acele domenii în care si presupune 

că  legile relevante sunt constante, cum ar fi 

materia condensată și astrofizica, continuă să 

prospere. Dar dacă scopul este să descoperim 

noi legi mai profunde, trebuie să ne amestecăm 

din nou cu filosofii.    

        Astăzi, tinerii care lucrează în filosofia 

fizicii, în cea mai mare parte, cunosc fizica bine. 

Dialogul cu filozofia se întoarce și cred că este 

un lucru bun. 

_________ 

** Amanda Gefter este scriitoare specializată 

în fizică fundamentală și cosmologie   

* Lee Smolin (n.1955) este un fizician teoretic 

american, membru al facultății la Perimeter 

Institute for Theoretical Physics, profesor 

adjunct de fizică la Universitatea din Waterloo              

și membru al facultății de filosofie la 

Universitatea din Toronto. Cartea lui Smolin 

din 2006 "Problemele fizicii"  a criticat teoria 

corzilor ca o teorie științifică viabilă. El a adus 

contribuții la teoria gravitației cuantice, în 

special abordarea cunoscută sub numele  
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de gravitația cuantică de buclă. 

Revista Quanta 

                                Loop gravity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un apel autorilor noștri    

      Una dintre ideile centrale ale filosofiei 

postmoderniste a fost aceea că nu există valori 

şi fapte obiective, că totul ţine de interpretare 

inclusiv adevărul, care nu poate fi niciodată 

cunoscut pe de-a-ntregul şi că, la limită, pînă şi 

istoria este o ficţiune a celor aflaţi la putere.  

        Cu puţin timp înaintea prăbuşirii 

regimurilor  comuniste în Europa Centrală şi de 

Est, Francis Fukuyama publica mai întîi un 

articol, apoi o carte întreagă, cu titlul "Sfîrşitul 

istoriei şi ultimul om" . În viziunea lui 

Fukuyama, sfarsitul istoriei este sinonim cu 

sfîrşitul ideologiilor şi cu apariţia unei forme de 

organizare socială în care omul este pe deplin 

fericit. 

    Atacul terorist din 9 septembrie 2001, soldat 

cu prăbuşirea turnurilor gemene din NY, a fost 

o lovitură puternică dată deopotrivă teoriei  

lui Fukuyama, cît şi scepticismului şi 

relativismului  postmodern. În acest sens, 

psihologul Edwin A. Locke constată, în „The 

Dead End of Postmodernism” falimentul 

teoriilor  postmoderne, ajungând la concluzia 

că scepticismul postmodern e totalmente 

dezarmat în faţa unor indivizi (teroriştii) care, 

animaţi de  certitudini absolute, au un singur 

scop: războiul „sfînt” şi distrugerea tuturor 

celor pe care îi percep ca o ameninţare la adresa 

modului lor de viaţă.  

      Postmodernismul, ca fenomen cultural şi 

artistic, nu poate fi conceput decît în raport cu 

un anumit context socio-politic, denumit, 

pentru mai multă comoditate, postmodernitate 

Ceea  pare însă evident, acum, este modificarea 

substanţială a coordonatelor realităţii sociale şi 

politice, după 1990, în contextul sfârșitului 

războiului rece şi al prăbuşirii regimurilor 

totalitare din Europa Centrală şi de Est, care au 

făcut posibilă reconfigurarea Uniunii Europene 

şi libera circulaţie în interiorul ei, dar şi al 

ascensiunii terorismului islamic, pe fondul unei 

accelerate secularizări a lumii occidentale.   

Toate aceste schimbări profunde în structura 

lumii de azi, dublate de expansiunea 

tehnologiilor digitale, de noile experimente 

ştiinţifice (cum ar fi cele ce ţin de clonare şi de 

descoperirea aşa numitei „particule a lui 

Dumnezeu”), de proliferarea incontrolabilă a 

televiziunilor de ştiri, care transformă realitatea 

în spectacol –   emisiunile de tip  Breaking 

News şi reality show -urile mizînd, în fond, 

pe  predispoziţia  spectatorilor pentru 

consumul „în direct” al realităţii imediate ca şi 

ritmul accelerat al globalizării  au preschimbat 

nu doar lumea în care trăim, ci şi modul  

nostru de a o privi şi de a o înţelege. 

 

    Literatura 

     În 1988, la capătul uneia dintre cele mai 

documentate şi substanţiale incursiuni în 

cultura postmodernă, Richard Kearney, 

profesor de filosofie la University College din 

Dublin, se întreba „where do we go from here? 

La doar un an distanţă, Tom Wolfe, convins că 

postmodernismul şi-a epuizat potenţialul 

inovator, pledează pentru „un nou roman 

social”, cu argumente dintre cele mai 

convingătoare.  

    Şi tot despre un „nou roman social” am 

putem chema autorii la o schimbare de 

direcție  si in lumea noastră, cea cu o 

problematică mult diferită de a Europei:    

 - Să confruntăm  problematică realităţii 

imediate. 

-  Să cerem vehement rezolvarea crizei 

ecologice care duce la distrugerea planetei. 

-   Să renunțăm la  nevoia de a pune în faţa 

lumii o oglindă ficţională, in favoarea unei 
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analize lucide a realului si a manipularilor 

mediatice care servesc interesul guvernele 

corupte. 

        

 

            Carmen Muşat, AG, Internet - foto Warhol-1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ziceri despre prostie 

 

Deșteptul își vede de treaba lui, prostul de cea a 
altuia. 

  

Spiritele mediocre condamnă de obicei tot ce 
depășește înțelegerea lor. 

  

Când te cerți cu un prost e ca și când vrei să 
omori un țânțar pe obraz... Reușești să-ți dai 
singur o palmă. 

  

Nimeni nu s-a născut învățat, dar asta nu-i o 
scuză să mori prost. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În fața unui om deștept, toți tâmpiții fac front 
comun împotriva lui. 
  

În viață să ai grijă să nu superi natura și prostul 
Ambii se răzbună, prostul imediat, natura mai 
târziu... 
  

Când prostul este pe o treaptă mai sus ca tine te 
scuipă-n cap, uitând că tu ții scara... 

  

Când ești mort, tu nu știi că ești mort, dar 
durerea o simt ceilalți. 
La fel se întâmplă și când ești prost! 
  

Am răbdare când e vorba de prostie, dar nu cu 
cei care sunt mândri de ea. 

 

Nu credeți toate vorbele. Trăim într-o lume în 
care proștii se afirmă, iar cei inteligenți sunt 
prea modești. 
  

Ferește-te de săracul ajuns și de prostul scos în 
lume. 

  

Invidiosul este rudă cu prostul: te privește, te 
judecă, te bârfește,  iar dacă nu găsește nimic 
de bârfit, inventează. 

  

Cea mai înaltă treaptă a inteligenței umane este 
capacitatea de a observa fără să judeci… 

   
Nu poți deschide mintea cuiva, dacă te lovești 
de încăpățânarea sa. 
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”Mir iskusstva” („Lumea artei”) 

Maria Sava 

 

       Și pentru că în scurta biografie a lui 
Stravinski am amintit de Serge Diaghilev, 
marele Mecena al artei ruse, voi încerca să 
prezint mișcarea artistică rusă cunoscută sub 
denumirea de ”Mir iskutssva” (”lumea 
artei”).”Mir iskusstva” desemnează o largă 
mișcare în arta rusă (pictură, grafică, ilustrație 
de carte, mobilier, scenografie)  de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutul secolului al 
XX-lea. Mișcarea a fost animată de câțiva 
membri fondatori grupați în jurul revistei cu 
același titlu care reprezintă sincronizarea artei 
ruse cu curentele artistice ale vremii, din 
Europa, cunoscute sub diferite denumiri: ”Art 
nouveau”, ”Modern Style”, ”Jugend-stil”, 
Sezission”, ”Arta 1900”, la noi. ”Mir iskusstva” 
acoperă cea mai mare parte modernismului 
rus, depășindu-l prin unele întreprinderi 
inițiate și patronate de Diaghilev- expozițiile 
artiștilor ruși în străinătate și ”Baletele ruse”.  
Având la origine ambițiile unui grup de liceeni, 
așa-zișii ”pickwickienii de pe Neva”, ”Mir 
iskusstva” este corespondentul rusesc al 
mișcării ”Nabi” (”profeți”, ebr.), chiar dacă în 
Franța nabiștii aveau în spate îndelungata 
experiență impresionistă, iar ”miriskusnicii” 
veneau de pe teritoriul în care încă domi- 
nau academismul și neoacademismul 
”peredvijnicilor” la fel de cantonați în formele 
conservatoare. 

       Primul și marele merit al mișcării este 
deschiderea largă către Occident, mai ales, prin 
decoruri, scenografie și prin ilustrarea de carte, 
după cum spune istoricul de artă francez, Louis 
Reau, ”pentru prima dată, Rusia a exportat 
forme noi de artă și a trimis în străinătate 
artiști care nu mai veneau ca elevi, ci ca 
inițiatori.” 

      Între 1900-1917,  Parisul și Moscova au 
făcut un schimb intens de artă contribuind 
imens la maturizarea și modernizarea artei 
spectacolului. ”Cultul formei, intelectualismul 
imaginii, tendința spre stilizare, gustul pentru 
arabescul desenului, pentru prețiozitatea 

materiei, pentru rafinamentul cromatic, și 
aderarea la cele mai diverse efecte 
(decorativism, grafism, tonuri reci, 
opalescente, aplatizare a volumelor, chiar și 
un fel de ”cloazonism” caracteristic nabiștilor 
și ”Artei 1900”, în general) deci totul sau 
aproape tot ce era legat de modalitățile de 
expresie contrasta în mod evident cu stilul mai 
conservator, mai rudimentar, mai lipsit de 
strălucire al ”peredvijnicilor””(Vasile Florea).  

      De remarcat că și în planul literar - filosofic 
în paginile revistei ”Mir iskusstva” se regăsesc 
scrierile unor mari personalități precum 
V.Rozanov, D.Merejkovski, Belîi, Blok, Briusov, 
Zinaida Hippius etc. care au avut o contribuție 
importantă în dezvoltarea artelor de la acea 
vreme. Atmosfera în care ia naștere noua 
mișcare artistică era un destul de sumbră. 
Vechile tipare oglindite și în artă erau atât de 
bine înrădăcinate încât noii artiști nu aveau 
aproape nicio cale de-a se manifesta în ritmul 
în care societatea modernă îl impunea. 
”Drumul Golgotei” parcurs de Van Gogh și de 
Gauguin era refăcut de astă dată de Mikhael 
Vruber, unul dintre artiștii care încercau să se 
descătușeze din vechile dogme. Până și 
achiziționarea primelor lucrări importante ale 
lui Serov și Nesterov de către P.M.Tretiakov a 
dus la opoziția rigidă și la un mare scandal în 
mediile artistice care dețineau monopolul. 

      Un grup de liceeni, deveniți apoi studenți,  
s-a strâns în jurul fiului cel mic, Șura Benois,  al 
cunoscutului arhitect din Petersburg, Nicolai 
Leontievici Benois. Dacă înainte de inițierea 
mișcării artiștii plastici se formau direct în 
Academia de artă, acum, apare  o nouă 
categorie de artiști care aveau deja o formare 
spirituală și artistică înainte de-a intra la 
Academie. Grupul de tineri care se grupase în 
jurul lui Alexandr (Sașa) Benois a întemeiat o 
”societate de autoinstruire” care, la început,  a 
fost sub forma unui cerc de prieteni. Din grup 
făceau parte: D. Filosofov, V. Nuvel, G. Kalin și 
N. Skalon alături de care au mai venit Leon 
Bakst, Serge Diaghilev și Charles Birlet 
funcționar al Consulatului francez din 
Petersburg. Acesta din urmă le-a făcut 
cunoștință membrilor grupului cu poezia 
simboliștilor francezi Rimbaud, Verlaine, 
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Mallarme, dar și cu revistele de artă de 
orientare ultramodernă precum ”Mercure de 
France” și ”La Plume”. Așadar ”miriskusnicii” 
proveneau, cu precădere, din familii ale 
intelectualității burgheze ruse, crescuți într-o 
atmosferă îmbibată de artă. Membrii ”societății 
de autoinstruire” care se autointitulau 
”Pickwickienii de pe Neva” țineau conferințe 
făcând cunoscut unul altuia pictura, muzica 
istoria literaturii, istoria teatrului, temele 
predilecte fiind legate de marii maeștri. 
Animatorul cercului a fost Alexandr Benois 
(1870-1960). Majoritatea participanților la 
acest cerc avea deschidere către Occident și 
dorința de-a se alătura procesului artistic 
universal. O altă caracteristică a grupului era 
cuprinderea sintetică a fenomenului artei și al 
culturii, în general. Nici unul dintre ei nu se 
mărginea doar la studiul unui singur domeniu 
și după mărturisirile lor erau, pur și simplu, 
”sfâșiați” neștiind ce drum să aleagă atât de 
multe pasiuni îi copleșeau. Și nu neapărat cea 
din urmă caracteristică a grupului era recursul 
la trecut, la marii maeștri, la epocile în care 
Frumosul fusese în lumină. Un lucru interesant 
și demn de remarcat este că mulți dintre 
”miriskusnici” care au devenit artiști 
profesioniști nu au absolvit Academia de Arte.  
Este cazul lui Benois, Filosofov, Diaghilev, 
Nuvel care au absolvit facultatea de drept a 
Universității din Petersburg. După absolvirea 
studiilor, ”miriskusnicii” au plecat peste graniță 
și mulți dintre ei s-au stabilit la Paris. Diaghilev 
(1872-1929) începe să joace un rol tot mai 
important în cercul lor de prieteni. Era mare 
amator de muzică  și de pictură, dar marea lui 
vocație va fi mecenatul. Primul dintre 
”miriskusnici” care s-a afirmat a fost 
K.A.Somov (1869-1939), care, fără să fie un 
copil minune, a devenit un artist de geniu. 
Prima mare expoziție a mișcării ”Mir iskusstva” 
a fost deschisă  în ianuarie 1898, Expoziția 
artiștilor ruși și finlandezi de la muzeul 
Stieglitz. Pentru prima dată a ieșit în evidență 
talentul strălucit de organizator al lui 
Diaghilev: pe lângă tinerii ”miriskusnici” au 
mai expus: Vrubel, Serov, Levitan, Nesterov, 
Korovin, Vasnețev, Maliutin, Polenova. N-a 
trebuit mult să apară și reacțiile vechii garde 
prin gura patriarhului acesteia V. Stasov care a 

numit expoziția tinerelor talente ”o orgie a 
dezmățului și nebuniei”. Acesta a fost începutul 
mișcării ”Mir iscusstva”. Dar vom urmări 
altădată parcursul ei. 

Bibliografie:  1. Vasile Florea, O istorie a artei 
ruse, Editura Meridiane, 1979 

     2. Natalia Lapșina, Mir iskusstva, Editura 
Meridiane, 1980 

 

   Extras din: Carol IANCU, Contribuţia  
artiştilor şi scriitorilor evrei din 
România la mişcarea de avangardă: 
cazul lui Tristan Tzara  
şi  B. Fundoianu * 

       Tematica evreiască şi originalitatea   
  versurilor în limba română 
     
      Volumul Privelişti publicat cu un portret de 
Brâncuşi, cuprinde majoritatea poeziilor 
apărute înainte de 1923 în periodicele ieşene şi 
bucureştene. B. Fundoianu aduce un imn 
naturii şi sucesiunii anotimpurilor, dar prezintă 
de fapt o adevarată radiografie a târgului 
moldovenesc şi, în același timp, al 
ştetelului evreiesc, ciclul Herţa fiind cel mai 
reprezentativ. Iată prima poezie din acest ciclu 
care comunică deja o atmosferă apăsătoare, 
o nelinişte adâncă şi secretă. 
 
   “ În târg miroase a ploaie, a toamnă şi a fân 
Vântul nisip aduce, fierbinte, în plamân 
Şi fetele aşteaptă în uliţa murdară 
tăcerea care cade în fiecare seară, 
şi factorul, cu gluga pe cap, greoi şi surd. 
      Căruţe fugărite de ploaie au trecut, 
Şi liniştea în lucruri de mult mucegăieşte 
În case oameni simpli vorbesc pe ovreieşte. 
Gâște, cu pantofi galbeni, vin lent dup-un 
zăplaz; auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz, 
cum învecheşte frunza în clopote de-aramă – 
auzi tăcerea lungă şi gri care e toamnă 
şi diligenţa care vine din Dorohoi. 
Pustiu, din şes, se urcă cirezile de boi, 
     Şi cum mugesc, cu capul întors, 
de parc-ar suge   
Cu ochii roşii, târgul, cuprins de teamă, 
muge”  
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       Poetul zugrăveşte toamna în mediul 
provincial care este în acelaşi timp rural şi 
citadin, în universul static al ştetelului în 
care chiar şi timpul pare nemişcat, doar 
diligenţa este aşteptată cu nerăbdare: 
 
« [...] Aștepți în toată seara aceeaşi diligenţă 
Care debarcă aceeași ovrei ce se întorc. 
“Ïn case, ştiu vapoare ce pleacă spre New York 
Şi bancuri unde-oceanul a descărcat ciolane. 
Un far mai face semne de spaimă prin 
obloane, şi-atât. Te duci la gardul de iederă 
coclit: doi tineri bat în poarta veche. Ai ieşit şi 
ai în ochi un zâmbet încremenit cuminte, 
de iaz de şes, în toamnă. Îţi mai aduci aminte ?      
        Poezia a şasea din ciclul Herţa, care 
menţionează şi localitatea Vatra Dornii, descrie 
cu multă nostalgie un moment privilegiat din 
viaţa ştetelului, atmosfera de Vineri seara, cu 
rugăciunile din sinagogi şi cu sfeşnicele aprinse 
pe masa festivă de şabat: 
“Vacile-n Vatra-Dornii calcă-n asfaltul ud 
de ierburi, cu privirea marină din trecut, 
şi mugetul de guşă legat, ca o talangă – 
ca-n Herţa când tăcerea mă-nzăpezea pe-o 
bancă. Îmi amintesc: amurgul căzut pe jos de 
somn,În targul cu şopîrle sub pietre, făr-un 
pom,[…] 
Seara, un murmur negru creştea din sinagogi: 
cereau desigur – altfel ai fi voit să rogi – 
ca să-l ferească cerul, cum le-a ferit strămoşii, 
de panica adusă din câmpurile roşii. 
Deodată după geamuri se aprindeau făclii; 
o umbră liniştită intra în prăvălii 
prin uşile-ncuiate şi s-aşeza la masă. 
Tăcerea de salină încremenea în casă 
şi-n sloiul nopţii jgheabul ogrăzii adăpa. 
Bunicul între flăcări de sfeşnic se ruga: 
“Să-mi cadă dreapta, limba să se usuce-n mine 
de te-oi lua vreodată-n deşert, Ierusalime ! ” »  
       Descendent al unui popor bătrân, poetul 
reuneşte lumea “înghesuită” a ştetelului, cu 
ritualurile sale, sărăcia sa materială, dar 
şi bogăţia sa spirituală, cu lumea rustică a 
naturii, aceasta din urma fiind astfel 
considerată de Crohmalniceanu (şi prin prisma 
altor poeme din alte Privelişti): “Expresionistă 
e reprezentarea naturii într-o permanentă 
explozie de vitalitate elementară, agresivă. 
Nestăpânite seve agreste ţâşnesc din toate 

părţile. O lume frustă, indiferentă la opera 
civilizaţiei, tinde mereu să invadeze târgul, 
excrescenţă mizerabilă în mijlocul ogoarelor şi 
păşunilor eterne”. După opinia lui Mircea 
Martin, “în compoziția tablourilor sale, nu 
avem de-a face cu ‘o simplă intensificare 
expresionistă a sentimentelor’, cum crede  
Ov. S. Crohmălniceanu, ci cu o echilibrare 
dificilă a unor accente divergențe, cu o 
complexitate nouă, care poate fi alăturată 
expresionismului, dar care nu se reduce la atât. 
‘Constructivist’ sau nu, crezul poetului se vede 
confirmat.  George Călinescu care a inclus pe 
Fundoianu printre “tradiţionalişti”, a putut 
scrie că “în realitate tradiţionalismul reprezintă 
o formă de modernism”, viziunea poetului 
originar din Moldova este originală, el nu 
descrie natura, ci o interpretează. Marin Mincu 
a putut scrie privind acest aspect: “Poezia nu 
poate renunţa dintr-o dată la anumite tipare 
prozodice, teme şi motive, chiar dacă obiectivul 
ei s-a schimbat, întrucât acestea s-au fixat în 
nişte toposuri care nu se transformă atât de 
brusc. De aceea, deloc curios, la Fundoianu  
ca şi la Voronca vom întâlni, tratate  
altfel, elemente reperabile într-un corpus 
tradiţionalist de teme, motive şi imagini, dar în 
nici un caz nu poate fi vorba de o poezie 
tradiţionalistă”. Aşa cum au constatat şi alţi 
autori, poetul Priveliştilor ne apare, din studiile 
consacrate până acum, într-o interpretare 
relativ unitară şi care, foarte schematic, ar 
putea fi definită în următorii termeni: o 
substanţă traditionalistă tratată prin procedee, 
uneori chiar insolite ale tehnicii moderne” .*  
THE JEWS’ CONTRIBUTION TO THE URBAN 
DEVELOPMENT OF CENTRAL EUROPE 
(ECONOMY, CULTURE AND ART) 
Coordonator şi editor: Antonio FAUR 2011 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                Jurnal Israelian No. 30    04-03- 2021                                             Pagina  31 
 
 

 

UMOR 

       Vrei să-ți spun o secret.....ară? 

Lea Sarel 

     Habar n-am la ce suntem bune noi, 

secretarele. Aparent zburătăcim hărtii și 

hîrțoage dintr-o parte în alta, avem anse 

luuungi, lungi și pleoape sfâșietor de grele, 

nisipoase, atunci când ne obosesc pupilele să 

(răz)batem prin coloane ale finitului tabelar. 

     Da, noi suntem conțopistele mileniului, 

înnădim fire de paing de la un dosar la altul, 

cifre și nume dansează uluitor, tulburător, 

acarienii sunt sfidați, împrăștiați dintr-un 

cotlon în altul, terciuți, timpul se întinde 

straniu între termene de predare, animalul 

biroului, aproape languros, se zvârcolește sub 

presiunea degetelor care gonesc pe taste, 

înfricoșate că nu vor avea tihnă și nici clipe 

lungi de răsfăț, visând la obrazuri care se cer 

mângâiate, atât de clar-depărtate încât par 

dintr-o altă dimensiune. 

     Grele de atâta păienjeniș virtual, alergăm, 

aproape fărâmate de vibrația aparent anostă a 

situațiilor alambicate, înfricoșate că nu vom 

termina statistica la timp, apoi  luăm o gură de 

aer, înaintând timid în ținutul trandafirilor din 

grădina care-și alină amintirile despre cei 

dispăruți prin ecouri vagi și putregaiuri 

incandescente care năimesc și decalează 

nunațele pierderilor delicate sau ale 

renașterilor învoalte. 

      Uneori începe să doară această năvală de 

emoții nestăpânite, femei care mă deșiră din 

animusul vibrant al biroului unde-mi petrec o 

treime de viață amestecând în dosare și tabele 

candori prăfuite și derute născocite, nu am 

scenarii, doar vise, unele mai plăpânde ca un 

trup de lumină aparentă întinând aerul pur ….și 

simplu. 

      Ne bem cafelele, iar de pe marginea cănii 

zâmbesc îngeri incongruenți rătăciți între 

hotare de lumi endemice, fărâmând în deruta 

situațiilor complicate pulberi ale nimicului 

ștampilat în exces. 

     Când obosim ne cuibărim, asemenea unor 

sedimente, pe fundul straturilor de informații, 

între filele registrelor de pe care valsează 

materii lungi și note ciudate, unele cu două 

zecimale, paranteze și semnături indescifrabile, 

uneori hârtiile devin subțiri ca amintirile 

netrezite, fragilizarea atâtor descinderi și 

reveniri le face să plutească în isotorii tainice, 

infinite, cine știe ce au devenit numele 

studenților scrise mare, unde s-au împrăștiat 

visele și iluziile atâtor zeci de generații? 

     Lentoarea amiezelor devine uneori mim 

desăvârșit, un magician care ne taie in bucăți 

mici, lipindu-ne aiurea. Iat-o pe C. Visătoare, 

oftand, lângă geam, pe A. gândindu-se mult 

prea departe, N. cumpănind între o decizie și 

alta, G. făcându-și planuri derizorii.... 

     Pulberi de arhangheli și demoni puberi au 

rămas, adunate pe foi îngălbenite, să 

îngreuneze aripile ofilite ale secretarelor 

biroului minuscul de vise. Diseuze ale aerelor 

areolate dintre dosare se ridică impetuos 

printre cifre, țâfruri, tabele, biblioratfuri și 

formulare. Axis și Atlas se curbează atroce, 

memoria devine feroce, înghițindu-se până la 

primele amintiri sau acelea cu ploile care 

băteau în geam, demult. E cam târziu și, ținute 

ca de-un fir de paing pe un tablou între mișcare 

și mirare, începem să batem într-un timp lent, 

de veghe și veghere, pândind ora de evadare cu 

ochii mari ai copiilor nedreptățiți.... 
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Kyre                     umor 
STRIGOIU’ 
             
             Cum dădu primăvara, dădură şi strigoii 
la tabăra de copii de lângă colţu’ satului. Îl luă 
azi pe unu’, mâine pe altu’, poimâne pe altu’. 
Rămase vreo doi cu totu’ când s-o sistat tabăra, 
da’ era deja prea târziu. Venise părinţii la copii 
şi îi luase de îi duse să-i îngroape şi nime’ n-o 
mai auzât de iei. 
            Da’ până o fost copiii o fost bine, că 
venea strigoii aţă la ei şi lăsa satu-n pace. Cum 
să lăsa seara, hop şi strigoiu’, cu şoşele, cu 
momele, intra în căsuţe peste bieţii copilaşi şi 
ieşea de acolo ghiftuiţi şi cu botu’ plin de sânge. 
Nu era mulţi, era vreo trei. Că aşa o  visat leica 
Badea, vrăjitoarea, că nu ie mulţi, e maxim trei. 
Da’ unu’ ie rău! 
            Pe urmă când s-o sistat tabăra, 
învăţătoru’ şi cu popa s-or dus la oraş cu 
tractoru’ şi-o adus o benă de usturoi şi l-or 
împăţit la tot satu’.  Nime să nu scape 
nemâncat. Să fie usturoi şi cu lapte fiert, da’ să 
fie mâncat. Nu mai e voie noaptea la privată. 
Nu mai ies flăcăii seara pe uliţă, şi nici fetele. 
Cum apune soarele, nu se mai iese din casă. 
            Ca să ţie şi vitele, s-or hotărât să dea pe 
sară câte un animal mai mic, să sature strigoii. 
Moare unu’, dar trăiesc alelalte. 
            – Io mai ghini dau ghita la abator! o zis 
popa şi aşa s-o făcut, o dat ghita la abator. 
            Leica Drumă a zâs că şi iea o visat, da’ de 
rău. Să face că trebe sânge de om născut în 
noapte cu lună plină, trebe vărsat şi lăsat să 
curgă tot în praf, să ţie de sete la pământ. Că 
pământu’ îi ţine pe strigoi, că şi lui îi ie sete, că 
de aia iese strigoii, că acuma îi vremea lui, a 
pământului, şi a lor, a strigoilor. Îi vremea 
pământului. Numa’ aşa poa să scape satu’,  cum 
o zis ea. Şi o mai zis leica Drumă că i s-o arătat 
în vis maica Domnului, îmbrăcată în alb şi cu 
lăcremi de sânge la ochi. Nu-i a bine, nu-i deloc 
a bine. 
            Singuru’ din sat născut în noapte cu lună 
plină era Glidă, fecioru’ inginerului. Pe ăsta l-or 
momit ţăranii, or făcut babele vrajă de amoare 
pentru Glidă, or fiert ierburi şi tufe, şi bucăţi de 
la rufe şi zemuri de mătrăgună cu iz de 
minciună şi solz de la drac şi vârf de la ac,  

 
copite de şerpe şi ţâţe de târfe şi bâţ de darac 
cu  limbă de dac şi muie de cal cu iz de canal şi 
sânge de izmă cu talpă de cizmă şi apă sărată şi 
fiere vărsată şi vârf de cuţit cu cărbuni antracit 
şi deşte de peşte cu rugină de cleşte şi mere 
amare şi ţuică de ai-tare şi descântece toate, 
lungi şi nespălate şi vorbe de-ocară din zori 
până-n seară, spre Glidă venea, pe Glidă-l 
lovea, Glidă-ncremenea şi stătea aşa, deodat-
începea: Glidă se strâmba, pe râs se pornea, şi 
se tăvălea, şi râdea, râdea… 
            Era marţi după-amiaza când Glidă se 
tăvăli pe jos de râs şi rămase aşa, zvârcolindu-
se, până ce dădu tractorul peste el. După aia 
Glidă a încetat să mai râdă şi a început să urle, 
dar nu mult, aşa, mai cu ţârâita, dar persistent. 
Ţăranii se uitau la el cu respect. Pe urmă Glidă 
a început să sângereze pe ici pe colo. 
Tractoristul se dăduse jos din tractor şi 
încremenise în picioare, în faţa lui Glidă, cu 
mâinile de cap, a disperare. Era năuc. 
            Căzu sara. 
            Un prunc începu să plângă după mă-sa. 
            Glidă începu să horcăie monoton, ca o 
litanie şi ca un blestem. Ţaţele îşi făcură zeci de 
cruci şi-şi scuipară în sân. Sângele gâlgâia din 
Glidă şi picura pe asfalt. Tractoristul începu să 
geamă şi să se legene, pe urmă se nărui din 
picioare şi se făcu covrig, jos, pe asfalt, cu 
degetu-n gură. Glidă de-abia mai respira. Glidă 
de-abia mai sângera. 
            Un strigoi atras de miros veni repede, 
dar ţaţele îl huiduiră şi-l alungară iute, cu 
mătănii şi cruciuliţe. De spaimă, strigoiul se 
împiedică şi căzu cu tâmpla de un târnăcop. 
            Pe urmă Glidă mai zvâcni de două trei 
ori din picioare, şi pe urmă s-a stins. Cum a 
venit, aşa s-a dus, fie-i ţărâna uşoară. Poate că 
dincolo o să aibă parte de mai mult bine. Să-i 
ajute Dumnezeu. 
            Dimineaţa, când a venit poliţia, 
tractoristul se credea la sânul maică-sii, pe 
când încă nu auzise de scutece. Dăăă, că bine 
mai era, hâ-hâ!  
            Pe Glidă nu l-au mai găsit. Poate şi din 
cauză că ţăranii l-au luat şi l-au îngropat cu 
ritual, să se ţie blestemul. Da’ când s-a săltat 
soarele numa’ o ţâră, s-au auzit nişte urlete şi 
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aşa l-au găsit pe strigoiu’. Dăduse de lumină şi 
fumega. 
            – Apă, oameni buni, apă! zbieră Colete, 
şeful de post. Apă, fir-ar să fie, că arde creştinu’ 
aista! 
            Dar ţăranii l-au luat în râs pe Colete. 
            – Las’ să arză, arză-l-ar ghena să-l arză! 
            Veni şi preotul şi încercă să-i explice cu 
amabilitate lui Colete că „aşiela-i un strigoi 
sugător di oameni, suji tot şi prindi”, dar Colete 
îl repezi cu brutalitate: 
            – Păi să mi-o sugă şi mie, dacă-i pe aşa! 
            În faţa unei asemenea necuviinţe, 
primarul din sat zise că a citit multe cărţi la 
viaţa lui, da’ poliţai mai neobrăzat ca şeful de 
post nu crede că a mai văzut vreodată. 
            – Las’ că nici cu matale nu mi-e ruşine! 
se enervă Colete şi începu să ragă după apă. 
            Ţăranii stăteau imobili, grupaţi în 
semicerc, lângă strigoi, nici prea departe, da’ 
nici prea aproape. Strigoiul fumega încetişor, şi 
de pe el cădeau bucăţi de carne arsă. Căzură şi 
hainele de pe dânsul şi aşa se văzu că strigoiu-i 
un copil, aşa, pe la vreo doişpe ani, da’ mare. 
            – Phii, că ghini ai supt la viaţa matali! 
zise compătimitor preotul. 
            – Toate au un sfârşit! zise şi primarul. 
Nu cred că o mai duce mult. 
            Deja soarele se suise bine pe cer şi 
începea să dea căldură. Ţăranii se dădură 
înapoi: cu cât era mai lumină afară, cu atât 
strigoiu’ ardea mai tare. Colete era înnebunit. 
Arde omu’ acolo şi ţăranii îl lasă să ardă. Unu’ 
n-aduce apă, unu’! 
            Deja strigoiu’ începea să mugească. 
            Colete răgea şi el. 
            Veni învăţătorul satului şi-l calmă pe 
Colete cu o metodă infailibilă, de o ştia din 
război: îl altoi cu lopata până-l dădu jos. Chiar 
şi aşa, inconştient, Colete continua să 
mugească, la unison cu strigoiu’. Ăilalţi doi 
poliţai râdeau de el şi aşa râzând i-or pălit 
ţăranii, pe la spate, cu coada de la furcă. Pe 
urmă i-or băgat la magazie. 
            Se era trecut bine de amiază când se 
săvârşi strigoiu’. Ţăranii l-au luat în sac de 
nailon şi   l-au dus în porumbişte, unde au lăsat 
şi o capră fătătoare, ca ofrandă. L-au dus şi pe 
Colete acolo, să nu fure careva capra. Cât 
despre şefu’ de post, de-o fi să-l fure careva, 

numa’ unii poa’ să-l fure, şi n-o să-l reclame 
nime’. Mai bine aşa. 
            Pe sară, înainte să răsară luna, se auziră 
urlete şi împuşcături şi pe urmă tropăituri prin 
sat şi iar împuşcături, şi urlete. Se tropăi aşa 
prin sat până dimineaţa, şi când se sui sus 
soarele, ieşi popa din casă şi-l văzu pe Colete 
alb la păr şi la musteţi ca un moşneag de 90 de 
ani. 
            Pe urmă s-o văzut şi capra golită de 
sânge, şi-or trebuit să pună alta. L-or pus şi pe 
Colete să nu ia careva capra înainte de vreme, şi 
sara ţăranii or tras obloanele la case, că Colete 
n-o vrut să lase pistolu’: se ţinea de el şi 
scâncea, da’ nu-i dădea drumu’. Aşa l-or lăsat 
pe Colete, singur cu capra şi cu pistolu’. Şi 
noaptea i-ar s-or auzit împuşcături şi urlete, da’ 
acuma n-or mai ţinut mult, şi s-or stins. Ţăranii 
or adormit, da’ s-or trezit iute, că i-ar s-or auzit 
împuşcături: trozneau în tot satu’, nu numa’ în 
porumbişte şi se auzeau urlete şi chirăituri, ca 
porcu’, aşa se auzea. Pe urmă o început să tune 
şi să ardă, şi la urmă de tot s-o făcut lumină ca 
ziua şi cald ca-n luna lui cuptor, şi, când o ieşit 
popa din casă, soldaţii or tras în el de  l-or dat 
peste cap. 
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     Blaise Cendrars (nume real Frédéric 
Sauser) s-a născut  La Chaux-de-Fonds, Elveția, 
în 1887. Tatăl sau era un afacerist, mama de 
origine scoțiană. Copilăria o face în Alexandria, 
Napoli, Brindisi, Neuchâtel și alte multe locuri, 
urmându-și tatăl în călătorii de afaceri , toate 
lipsite de succes. La vârstă de 15 ani, Cendrars 
își părăsește familia că să facă un tur prin 
Rusia, Persia, China – fiind ucenic la un 
bijutier; perioadă despre care va povesti  
ani mai târziu, în lungul sau poem, 
Transiberianul.  La Paris ajunge înainte de 
1910,  acolo îl întâlnește pe Apollinaire, liderul 
avangardei literare al acelei vremi. Cendrars va 
continua spre America, unde scrie primul sau 
lung poem “ Paște la New York”. Transiberianul 
(Titlul complet fiind: Proza Transiberianului și 
micuța Jehanne a Franței) este publicat anul 
următor. Ambele poeme mimau “spiritul 
modern”, iar un al treilea lung poem mai 
cristalizat  se numește “Panama – Aventurile 
celor 7 unchi ai mei”(1918) este publicat 
,fiind  tradus de John Dos Passos, în America în 
anul 1931. Cendrars își pierde brațul drept în 
primul război mondial , pe când servea caporal 
în Legiunea Străină. El refuză un braț artificial , 
ca să braveze ulterior a fi un invalid care cu o 
singură mână  scrie, trage cu pușca, conduce 
mașini de curse, scrie la mașină sau participă la 
cafturi. După război se apucă să facă filme de 
cinema, ca scenarist și regizor, mai  
târziu devine  producător, ba milionar, ba 

falimentar. În anii ’20 publică nuvelele 
Moravagine (1926) și “ Confesiunile lui Dan 
Yack iar în 1930 câteva biografii romanțate și 
reportaje extravagante ca de exemplu “Aur” și “ 
Rom” despre viața și procesele lui Jean 
Galmont, exilat pe la 1926 în Guiana 
Franceză. La Belle Epoque este epoca 
descoperirilor în arte și litere.  
     Perioada este pentru Cendrars benefică, ea 
este pictată și descrisă  de artiștii Léon 
Bakst,  Léger,  Modigliani,  Chagall; el însuși 
descoperă Arta Neagră, jazzul și muzica 
modernă a “celor șase” În anii ’20 publică 
nuvelele Moravagine (1926) și “ Confesiunile lui 
Dan Yack iar în 1930 câteva biografii romanțate 
și reportaje extravagante ca de exemplu “Aur” 
și “Rom” despre viața și procesele lui Jean 
Galmont, exilat pe la 1926 în Guiana 
Franceză.  Publică în 1921, pe când era director 
la Revista Sirene, “Antologia Neagră” - prima 
din 3 volume care descriu călătoriile sale în 
Africa și America de sud; din păcate volumele 2 
și 3 au fost distruse de germani în timpul 
războiului al II–lea mondial.  La revista 
 “Sirena “  el re editează pe Lautréamont care 
murise în 1870 la numai 24 de ani, îl glorifică 
astfel că pe un semizeu al suprarealismului.  Îl 
asistă pe Abel Glance la filmările pentru 
“Roata” (1921) , aranjează setul unui tren în 
mișcare și îl convinge pe Arthur Hönegger  să 
compună muzica de fond. Scorul muzical 
pentru scena trenului devine celebra piesă 
Pacific 231. În 1935 Cendrars îl descoperă 
pe   Henry  Miller, al cărui prim articol “ 
Tropicul Cancerului” 1934- apare în Franța 
exact de Crăciun cu mențiunea: “ Un scriitor 
American s-a născut: Henry Miller, care și-a 
scris prima sa carte în Paris. Este o carte regală, 
o carte atroce, exact genul pe care îl iubesc cel 
mai mult ….” Autorul, 100 % realist solid, 
American… dar descoperind Parisul, respirând-
ul, devorând-ul, îl înghite , furios, extaziat, îl 
vomită și îl urinează, îl adoră și îl înjură…”   
Dar apar și căderi:  Ferreira de Casto,  
o  braziliancă  tradusă  de  Cendrars  în  1938 ,   
( Pădurea virgină ) sau alte piese literare aduse 
din America de sud, nu fac impresie Parisului. 
Cendrars călătorea adesea în America de sud 
(între 1924-1936) de multe ori luând cu sine 
mașina să de curse Alfa Romeo (cu o caroserie 
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desenată de Georges Braque) , pretinzând 
mândru că Șoseaua Națională  no. 10 leagă casa 
să din  Tremblay-sur-Mauldre direct  cu 
Asunción, Paraguay.  
 
     Dar reședința sa de baza era în Paris, câțiva 
ani a petrecut în Rue Savoie, mai târziu în 
Avenue Montaigne, iar la țară locuia la 
Tremblay-sur Mauldre unde și lucra 
extensiv. În primele luni ale războiului II 
mondial , Cendrars participă , atașat armatei 
Britanice, ca reporter de război. După căderea 
Franței sub ocupația germană în 1940 se 
retrage la Aix-en-Provence. Se oprește din scris 
în 1944 ca să adune amintiri ca de exemplu: 
L’Homme Foudroyé (1945), La Main Coupée 
(1946), Bourlinguer (1948), Le Lotissement du 
Ciel (1949), cărți care devin opera sa cea mai 
bună și mai importantă. 
      Ultima sa lucrare majoră apare în 1957: 
“Destul, Ajunge”. Se îmbolnăvește și moare în 
1961 la Paris. Din fericire, s-a păstrat un radio-
interviu realizat în 1950 cu Michel Manoll, în 
care ni se dezvăluie  credoul lui Cendrars , prin 
reflexii asupra operei sale.  Transcriu aici 
parțial  “Blaise vă vorbește”  - produs de 
editura Denoël. 
 
                                             *** 
 
     Scriitorii se plâng de condițiile grele și 
restricțiile scrisului la care sunt supuși, că să 
pară interesanți ei se plâng, spune Blaise. Ar 
trebui să vorbească despre privilegiul norocos 
de a câștiga ceva bani numai din practicarea 
artei lor, chestie pe care eu o detest, eu zic în 
același timp, că mă simt remunerat în 
comparație cu majoritatea concetățenilor , care 
trăiesc ca niște mașini, care își consumă viața 
ca sa învârtă roțile unei societăți fără direcție . 
Îi compătimesc din toată inima. De la fereastra 
mea pariziană mă întristează să văd mulțimea 
anonimă înghițită de gurile metroului, la ore 
fixe. 
     Cinstit .. asta nu e viață. Nu e uman. Trebuie 
oprită cumva. E o sclavie … nu numai pentru 
cei săraci și umili, dar pentru absurditatea vieții 
în general. Eu, o persoană simplă ca mine , care 
crede în viața modernă , care admiră industria, 
mașinile ingenioase….mă abțin să judec unde 

vor duce toate acestea. E condamnabil că nu 
protestăm ! Dar și eu mă scol foarte devreme și 
lucrez multe ore , dar nu uit că munca este și un 
blestem - de aceea nu fac din ea o regulă. 
Desigur aș vrea să lucrez ca toată lumea, un 
program fix, limitat , am peste 55 de ani și 
vreau să scot 4 cărți la rând. Dacă le termin mă 
voi odihni cu burta în sus. Nu am vreo metodă 
specială de lucru. Am încercat o metodă un 
timp, a funcționat , dar nu trebuie adoptată 
pentru tot restul vieții. Am și alte lucruri de 
făcut cu viața mea. 
      Un autor nu trebuie să se instaleze cu o 
panoramă în față , indiferent cât este ea de 
grandioasă. Ca sfântul Jerome, scriitorul să 
scrie în celula sa. Scrisul este o vedere spre 
spirit. “ Lumea este peisajul meu” . Omenirea 
trăiește în ficțiuni.  De aceea un cuceritor vrea 
să transforme fața lumii în imaginea să. Azi ,eu 
unul acopăr până și oglinzile. 
  
       Pe bulevardul Saint-Germain, Guillaume 
Apollinaire avea un mare apartament cu 
camere mari și o terasă cu vedere de pe 
acoperiș, dar prefera să lucreze în bucătărie pe 
o mică masă de joc de cărți, pliantă, 
inconfortabilă, de multe ori ascunsă sub ochiul 
mansardei, care și ea dădea spre 
curte.  Edouard Peisson, care poseda o mică 
căsuță de țară pe colinele de lângă Aix-en-
Provence, nu lucra în camerele din față care 
aveau superbe priveliști spre vale, cu jocuri de 
lumina și nori la orizont, ci prefera o mică 
bibliotecă din spate, a cărei fereastră dădea 
spre un gard înecat de liliac.  
    Eu însumi, în casa din Tremblay-sur-
Mauldre,  nu muncesc în camera de sus care 
are priveliștea spre livezi ci în camera de jos 
care are priveliștea unui grajd ori alta spre zidul 
care înconjoară grădina casei.  
       Dintre toți scriitori pe care i-am cunoscut , 
doar unul era celebru pentru freneticul său cult 
pentru Napoleon,  instalase studioul său în fața 
unei vederi panoramice- una istorică – din care 
putea admira Arcul de Triumf. Dar această 
fereastră era mai mult închisă , omul realizase 
că spectacolul glorios al unui mare Francez, 
mai mult îi tăia aripile creatoare decât să-l 
inspire. 
      Era adesea auzit patrulând în studioul sau, 
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pocnind mobilele, rostind fraze pompoase, 
repetând stanțe și cadențe, urlând , lăcrimând, 
dându-se bolnav ca Flaubert în “gueuloir” 
(*).  Soția sa calma servitorii : “ nu-l luați  
în seama, domnul  caută un stil aparte…” 
 ___________ 
 
(*) Gustave Flaubert, una dintre figurile cheie 
ale modernismului literar, era renumit pentru 
căutarea sa a perfecțiunii stilistice. Acest lucru 
a implicat în special încercarea de a elimina 
din proza lui tot felul de asonanțe, consonanțe 
și repetări, în mare măsură citind frazele sale 
cu voce tare - testul a ceea ce el a numit 
gueuloir (de la gueuler, a tipa). Și totuși, 
atunci când examinăm îndeaproape proza din 
primul său roman, Madame Bovary, gasim de 
o serie de repetări care par a merge direct 
împotriva idealului său stilistic, dezvăluind un 
nivel de „refuz” al acelui ideal, chiar în inima 
procesului de scriere.  
 
        De aceia consider că e necesar să citim cât 
mai mult. E pasiunea mea, în orice situație mă 
aflu, citesc tot felul de cărți. Devorez tot ce îmi 
cade în mâna. Astfel , cititul a devenit drogul 
meu, mă droghez cu cerneala tiparului. Mai 
ales dacă e vorba de o carte neobișnuită . Un 
exemplu ar fi o lectură din Căpitanul Lacroix, 
un marinar bătrân pe care nu am avut șansa să-
l întâlnesc. 
      L-am căutat la Nantes, la Saint-Nazaire. Mi 
s-a spus că are vârsta de optzeci de ani și că nu 
vrea să renunțe la mare. Când nu mai era 
capabil să navigheze, a devenit un agent de 
asigurări  maritime și se pare că nu ezita să urce 
pe o platformă de scufundări în adâncime, 
pentru a vedea singur starea naufragiilor. La 
vârsta lui, era admirabil. Îmi imaginez că 
nopțile de iarnă i s-au părut lungi lângă 
șemineu, când furtuna a adus marea și s-a 
revărsat pe satul său din Loira de jos  și  vântul 
a pătruns în coșul lui de fum …cred că atunci 
ca  să omoare timpul, acest om, care a bătut 
toate cele șapte mări și la bordul tuturor 
navelor posibile și imaginabile, a început să 
scrie cărți. 
       Este vorba despre cărți groase, puternic 
construite, pline de documentație solidă, uneori 
puțin aride, dar întotdeauna proaspete, deci 

niciodată obositoare, cu atât mai mult cu cât 
vechiul marinar căuta chiar și reproduceri de 
cărți poștale ilustrate și fotografii ale porturilor 
vesele din tinerețe și povestea lucrurile așa cum 
s-au întâmplat: experiențele lui și tot ceea ce a 
învățat și tot ce a văzut de la Capul Horn la 
Marea Chinei, de la Tasmania la Ushant, 
vorbind despre tot, despre faruri, curenți, vânt, 
recifuri, furtuni, echipaje, trafic, naufragii, pești 
și păsări, fenomene cerești și catastrofe 
maritime, istorie, obiceiuri, națiuni, oameni ai 
mării, relatând mii de anecdote intime sau 
dramatice, la un loc, toată viața  unui marinar 
onest purtat de  mișcarea mării, dominat de 
iubirea sa exclusivă pentru nave. 
  
                                         *** 
   
     Desigur, nu este o adevărată literatură. Tocul 
său este vârful ascuțit al unui pește spadă, 
fiecare pagină îți aduce ceva nou, și în total 
sunt 10 volume! E emoționant ! Dar și simplu 
ca  bună ziua. Miraculos,  poți atinge globul cu 
degetul. Și aș  mai pomeni de catrenele 
profețiilor lui Nostradamus. Scrise într-o limbă 
magnifică, sunt o bucurie, chiar dacă rămân 
nedescifrate. Le citesc de ani, la gargarisesc, mă 
regalez, am plăcere… fără să le înțeleg. Ca poet 
Nostradamus e unul din cei mai mari . El cu 
filigranul scrisului convențional bate de 
departe  singurătatea dadaiștilor, scrisul 
automat, suprarealismul sau decalcomania lui 
Apollinaire din Calligrammes. 
  
Poezii   
Elogiu vieții periculoase 
 
Încă o dată, viața se schimbă complet și începe 
din nou. „Dă-mi cea de-a șaptea geană  de la 
pleoapa stângă, a șaptea din rândul superior, 
numărând de la  glanda lacrimară”, a spus 
înțeleptul indian. Contemplare. Ochiul pisicii, 
un obiectiv. Irisul ochilor săi cristalini crește, se 
repoziționează, se rotește ca cilindrul unui Bell-
Howel. Ne întoarcem capul! Un smochin alb 
mare se prăbușește ca părul soarelui cu o mie 
de ramuri căzute pentru a prinde rădăcini 
imediat.               traducere AG 
  
 



 

 

                                Jurnal Israelian No. 30    04-03- 2021                                             Pagina  37 
 
 

 

Perforări 
 
Evadate pe mare 
Căderi de apă 
Arbori păroși înspumați 
Frunze grele lucioase de cauciuc 
Lustruială a soarelui 
Strălucire 
N-am ascultat dialogul aprins dintre prietenii 
mei care își împărtășesc știrile mai mult decât 
ce am adus din Paris 
Pe cele două fațete ale apropiatului tren sau 
atunci pe cealaltă parte a văii izolate 
Pădurea este aici și mă privește și mă 
neliniștește și mă îmbracă precum masca unei 
mumii 
Eu nu privesc 
Umbra unui ochi 
 
                    (traducere de Yigru Zeltil) 
  
 
Insulele 
Insulele 
Insulele 
Insule unde nu vom ateriza niciodată 
Insule unde nu vei coborî niciodată 
Insule acoperite cu vegetație 
Insulele pândesc ca jaguarii 
Insulele mute 
Insule imobile 
 
 
Insule de neuitat și fără de nume 
Îmi arunc pantofii peste bord pentru că mi-ar 
plăcea să merg la tine 
 
(Blaise Cendrars, Fișe rutiere) 
  
 
Banchet 
 
O oră cu taxiul de-a lungul plajei 
Viteză, klakson, prezentări , râsete de oameni 
tineri 
Paris 
Rio 
Brazilia 
Interviuri Franța prezentări , râsete 
  

Mergem la 
Peștera  presei 
Apoi ne întoarcem la prânz în oraș 
  
Mâncărurile nu sunt încă servite, cum deja 
ziarele 
Vorbind despre mine.. publică fotografia luată 
mai devreme 
  
 
Bucătărie bună a țării, cu  vinuri portugheze și 
desert 
La ora pasisprezece fix  sunt la bord 
Un frumos tânăr poet simpatic se destramă pe 
pod 
Il aduc  înapoi pe mal, unde partenerul său 
dispare  la al său rând 
Ceilalți nu au putut urma 
Mă urc, ca  să plonjez  în piscină în timp ce 
Formosa apare 
Trăiască apa ! 
 
  
 
 Anul Dante- Manuscris iluminat pe Divina 
Comedie 
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                 Istoria lenjeriei   

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
   Se știe că femeile din Grecia și Roma antice 
purtau benzi de pânză sau de piele înfășurate în 
jurul bustului pentru a menține lucrurile ferm 
pe loc în timp ce făceau sport. Până de curând 
majoritatea istoricilor modei credeau că 
sutienele cu cupe clar definite nu existau 
înainte de secolul al XX-lea. 
Cu toate acestea, Beatrix Nutz, arheolog de la 
Universitatea din Innsbruck din Austria, a făcut 
o descoperire revoluționară, dovedind că 
sutienele, așa cum le cunoaștem și noi azi, 
existau încă din secolul al XV-lea. 
 
    Castelul Lemberg datează din anul 1190, dar 
a fost extins. Un al doilea „capitol” al existenței 
lui a fost adăugat de Virgil von Graben în 
perioada 1480 – 1507. 
      Un adevărat „seif” din pardoseală a fost 
umplut cu obiecte neutilizate, pentru izolare, 
despre care se crede că au fost plasate acolo în 
timpul reconstrucției din secolului al XV – lea. 
Ceea ce a fost risipă pentru locuitorii medievali 
a devenit element important de cercetare 
pentru arheologii și istoricii de astăzi. Multe 
dintre obiecte au fost minunat conservate în 
mediul uscat. 
      În 2012, Nutz a prezentat o teză despre 

textilele medievale găsite în castel. Printre 

descoperiri s-au numărat patru sutiene 

asemănătoare unor modele moderne. Două 

dintre acestea erau o combinație între o cămașă 

scurtă care acoperea decolteul (ca o bustieră) și  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o bandă decorativă care ar fi ajutat la susținerea 
bustului. Din păcate sunt fragmentate, cu un 
singur model în stare bună. 
     Într-un interviu pentru Ecouterre, Nutz 
explică sentimentul ei de mirare: „Primul meu 
gând a fost ceea ce probabil ar fi crezut oricine: 
„Este imposibil, nu existau lucruri precum 
sutienele în secolul al XV – lea”. 
     A treia pieasă de îmbrăcăminte a fost 
decorată în mod elaborat cu dantelă pe curele și 
la marginile inferioare ale cupelor. Avea două 
bretele largi de umăr și, se pare, o bandă pentru 
spate, forma fiind aproape identică cu  cea a 
sutienelor utilizate astăzi. 
    Ultimul sutien este similar cu sutienele care 
erau populare în anii 1950. Are bretele de umăr 
înguste și două cupe de in cusute împreună. 
Țesătura se extinde până la partea inferioară a 
cutiei toracice cu ochiuri pentru a o lega 
împreună pe laturi, cam ca un corset moale. 
 
     Lenjerie veche asemănătoare cu un  
bikiki modern 
     Printre articolele de îmbrăcăminte găsite sub 
podea, cercetătorii au descoperit și niște chiloți. 
Aveau formă de clepsidră și șnururi de prindere 
subțiri pe laturi, asemănătoare unui bikini 
modern care se leagă într-o parte. Fuseseră 
reparați de trei ori cu petice de in. 
     Deoarece se credea că femeile nu purtau 
chiloți până în secolul al XVIII – lea, această 
descoperire ne-ar putea da o nouă perspectivă 

https://retetesivedete.ro/eticheta/austria
https://retetesivedete.ro/eticheta/castel
https://retetesivedete.ro/eticheta/sutien
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asupra înțelegerii modei feminine la capitolul 
lenjerie. Acest stil s-a dezvoltat la sfârșitul 
secolului al XIV – lea și începutul secolului al 
XV – lea, când bărbații au început să poarte 
chiloți plini (uniți). 
 

 
   
     Ca și în cazul sutienelor, chiloții ar putea 
dovedi că unele femei purtau într-adevăr un fel 
de lenjerie. Cu toate acestea, încă nu este 
complet clar ce sex avea persoana care a purtat 
obiectul găsit, dar este rezonabil să 
presupunem că a fost o femeie. 
     Așa cum comentează Nutz, s-a considerat 
istoric că „pantalonii și chiloții erau considerați 
un simbol al puterii masculine, iar femeile care-
i purtau erau soții disputate care încercau să 
uzurpe autoritatea soților lor sau femei cu 
moralitate îndoielnică”. 
     Fynes Moryson (1566 – 1630), un englez 
care și-a înregistrat experiențele de călătorie 
prin Europa, el petrecându-și cea mai mare 
parte a deceniului anilor 1590 călătorind pe 
continentul european și pe țările estului 
Mediteranei, a scris că în Italia a întâlnit 
„curtezane… îmbrăcate ca bărbații, în „garoafe” 
sau dublete și pantaloni scurți de culoare 
deschisă”. Între timp, în Olanda, „unele dintre 
femeile – șefe care nu sunt capabile să suporte 
frigul extrem… obișnuiesc să poarte pantaloni 
de in sau mătase”, mai arată acesta.  

https://retetesivedete.ro/ 

 

 

 

 
” Râzi tu, râzi, Harap Alb, dar    
              purceaua e moartă-n coteț”. 

     E cam greu să mai repari ce-ai stricat…După 
ani de zile lucrurile s-au clarificat. Mănânc 
kaşer de sărbătorile evreieşti. Nu de alta pe 
timpul  lui Ceausescu nici picioare de porc nu 
se mai găseau de cumpărat. Intrai în magazinul 
de carne şi găseai  numai compot de 
vişine…Stăteai ore întregi la un rând că, poate 
se dădea ceva…O amintire tristă a fost legată de 
tatăl meu, Şaul  Grimberg (ZL) care a murit la 
începutul lunii februarie 1989!Nu a mai prins 
aşa-zisa Revoluţie! Oricum, cu mult timp 
înainte obişnuia să mai stea la cozi pentru noi. 
era deja pensionar. Exact de vârsta mea de 
acum. Într-una din zile nu s-a întors acasă. Pur 
şi simplu pe vremea aceea nu exista mobil sau 
telefon în familie. L-am căutat peste tot. Până şi 
la morgă…Dar nu a fost de găsit. Până la urmă, 
pe la 7.00 seara, cineva dintre vecini l-a 
descoperit la Hala Centrală stând cuminte pe o 
margine de geam. De dimineaţă aştepta să se 
aducă ouă …Promisiunile vânzătoarei au fost 
deşarte , să ne mențină în prostia noastră de a 
nu reacționA, PARVENITE PE POST DE 
DISTRIBUIREA PILELOR. Mi-am amintit că, 
la una din cozi s-a repezit să prindă rând şi nu a 
văzut o sfoară întinsă care separa incinta… 
Dinții din față s-au dus prin cădere... 

      În felul ăsta ne mai ajutau pensionarii 
vremii. Ei aveau timp să stea zile întregi la 
cozile interminabile ! Marea poetă Ana 
Blandiana s-a plâns la noi în seara lansării ei de 
carte în ebraică de la Haifa că a fost vegetariană 
pe vremea împușcatului...(deci mânca numai 
ciuperci și privea doar la picioarele de porc 
atârnate la raionul carne...) O invidiez din toate 
punctele de vedere! Grija mea lăuntrică că nu 
am să fac față la toate câte le-am suportat s-a 
adeverit! 

            BIANCA Marcovici 

 

  

https://retetesivedete.ro/
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    Imagini interzise 
 
    Eric Lafforgue a reușit să facă o varietate 
de fotografii în Corea de Nord. Desigur, unele 
dintre aceste imagini nu aveau voie să 
părăsească țara, dar Lafforgue a reușit să le 
strecoare într-un stick   USB.   Imaginile 
interzise de regim includ cele ale indivizilor 
bolnavi de malnutriție - bătrâni sau tineri, 
acesta este un semn al sărăciei. De asemenea, 
nu este permisă realizarea de fotografii care 
înfățișează efort, cum ar fi persoanele care 
călătoresc cu bicicleta ore în șir și de la locul de 
muncă în fiecare zi. De asemenea, lui Eric i s-a 
spus să șteargă o fotografie pe care a făcut-o pe 
măsură ce curentul electric s-a stins. I s-a spus 
că, atunci când există  întreruperi, se datorează 
embargoului american asupra Coreei de Nord. 
Regimul Coreei de Nord controlează tot ce iese 
din țară, a spus Lafforgue. Chiar și eu, când m-
au lăsat să fac o poză cu copiii care zâmbesc, 
este pentru că era pozitiv pentru țara lor. Fac 
aceste fotografii pentru că există o parte reală a 
oamenilor care sunt fericiți dar vreau să arăt că 
... nord-coreenii sunt spălați pe creier, dar 
trăiesc ca toată lumea din lume. Guvernul 
Coreei de Nord își controlează  imaginea, fie pe 
plan intern, fie pe plan internațional. De aceea, 
fotografiile lui Eric Lafforgue au ridicat cortina 
și permit lumii să vadă Coreea de Nord așa cum 
este cu adevărat. 
  



 

 

                                Jurnal Israelian No. 30    04-03- 2021                                             Pagina  41 
 
 

 

 

MONEDA  

(reacție la cartea 

„Dumnezeu pe role”) 

  

           „Dumnezeu pe role”, o 

carte, un bulgăre de soare care 

invită copilul din tine la 

Aventură. Aventura anilor 

ultimei jumătăți ale secolului al 

XX-lea. Pe Ana Blandiana o 

știu încă din fragedă copilărie, 

o tănără poetă, studentă, 

hărțuită de regimul Ceaușescu 

care se perinda regulat  

pe ecranele telejurnalului 

alb/negru al televizorului 

nostru din dormitor, pe care părinții și noi, 

copiii îl așteptam să se termine pentru a urmări 

serialul western american. Ea deranja prin 

poemele ei inteligente preluate de radio Europa 

liberă și tineri cântăreți de muzică ușoară și 

pop. 

 

        Jerry W. McDaniel, un binecunoscut 

ilustrator, grafician și pictor american, 

cunoscut nouă prin piesele sale de publicitate 

pentru Pan American Airlines, Philip Morris 

International, New York Times, profesor șef de 

catedră la mai multe universități americane a 

creat numeroase picturi și afișe cu subiecte 

românești ca: Simona Halep, Dumitru 

Prunariu, Mihai Eminescu, Lucian Blaga și Ana 

Blandiana. 

 

        Îmi leg patinele cu roțile, așa cum 

sugestionează coperta cărții de un galben 

fierbinte a doamnei prof. Ileana Costea care a 

avut inspirația să fuzioneze acești doi mari 

artiști, frumoși creatori și rulez printre 

impresionantele ilustrații și poezii, descrieri, 

povestiri, amintiri și impresii despre întâlnirea 

lor și impactul asupra-mi. Răsfoind îmi vin în 

minte cuvintele regizorului de film italian,  

 

 

Luchian Visconti: Privind frumosul, 

privești sfârșitul. Ai ajuns în vârf și de 

aici descendența; îți privești moartea 

în față: „Frumosul absolut există. 

Pentru frumos îți dai viața, te 

sacrifici.” Frumosul absolut e finalul, 

apogeul după care te rostogolești în 

neant și dispari. Ileana ne spune că 

NU. Frumosul e infinit, ne spune, și ia 

cele două frumuseți, grafica și poezia, 

le îmbrățișează și le unește, și când se 

întâlnesc cele doua frumuseți una și cu 

una fac un NOU, adică se amorsează 

între cei doi electrozi flacăra 

adevărului și a luminii către frumosul 

divin și iubirea eternă. 

 

        Blandiana s-a născut în Timișoara, fiică de 

preot ortodox și deținut, iar Jerry în Ohio, USA. 

Ilustrator de romane polițiste și generator de 

studenți premiați cu burse școlare, amândoi 

copii cu trecuturi și culturi diferite, ea 

luptătoare pentru libertate civică, el promotor 

de cultură și artă plastică prin expoziții 

internaționale au fost apropiați și uniți de 

profesorul emerit Ileana Costea de la 

Universitatea Northridge din statul California, 

USA. Prin acest gest, domnia sa ne 

demonstrează că oriunde pe pământ omul, 

sufletul lui și dorința de a cunoaște adevărul 

sunt comune și că doar prin unire suntem în 

stare să ne explicăm inexplicabilul frumuseții 

universului infinit de care nu îndrăznim să ne 

apropiem singuri. Ileana a creat o monedă 

completă cap/pajură cu valoare implinită. 

 

                Ben Todică 

 

      Cartea poate fi vazută aici: 

https://www.blurb.com/books/1058614

6-dumnezeu-pe-role 

  

https://www.blurb.com/books/10586146-dumnezeu-pe-role
https://www.blurb.com/books/10586146-dumnezeu-pe-role
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         Reviste MINIMUM în stare perfectă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Redacția nu este raspunsatoare de 

conținutul colaborărilor publicate în   
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