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Yehuda  Amichai 

O  Scrisoare 

  
Stai în balcon,  Hotel Ierusalim  

şi scrii: "Dulce mai trece ziua, de la deşert până 

la mare."  

şi să scrii:  "Lacrimile se usucă repede aici.  

pata asta este o lacrimă care a dizolvat 

cerneala"  

Aşa se scria în ultimul secol.  

Am desenat un cerc în jurul petei.  

 

Timpul trece, pe când cineva la telefon  

râde sau plânge, departe de  mine:  

orice aud, nu pot vedea;  iar ce văd, nu aud.  

 

distraţi suntem când spunem "La anul"  

sau "Acum o lună". Aceste cuvinte  

sunt ca o sticlă spartă: te poţi tăia în ea,  

sau chiar să-ţi tai o arteră, dacă îţi face plăcere.  

 

Tu ai fost frumoasă ca un comentariu  

în subsolul unui text vechi.  

Surplusul de femei  în ţara ta depărtată  

te-a adus la mine, dar altă lege, statistică,  

te-a pus din nou pe drum.  

 

A trăi înseamnă să construieşti o nava şi un 

port  în acelaşi timp.  

Şi să termini portul mult timp după ce nava a 

plecat.  

Şi să tragi concluzia voiajului:  

Îmi amintesc doar ce a fost ceţos.  

Şi dacă totuşi, asta e calea pe care ţi-o aminteşti 

- ce-ţi aminteşti ? 

*** 
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      Bye Bye 2020,  

   La mulți ani 2021 !  
 

      În ciuda unui an plin de experiențe rele, 

Jurnalul Israelian a ajuns cu bine la final.  

Este momentul să ne uităm în urmă și să 

mulțumim zecilor de colaboratori, poeți, artiști, 

fotografi, istorici și critici literari care  

au pus umărul la împlinirea unui vis 

comun:  continuarea uzului limbii române în 

Israel-Țara Sfântă. Sperăm că am ridicat prin 

calitate și estetică o ștachetă culturală necesară 

celor care prețuiesc jocul minții, imaginația, 

libertatea de gândire și de alegere. Sunteți 

mulți, talentați și dedicați. Jurnalul nostru este 

adânc înșurubat în cultura europeană, în 

istorie,  arheologie, arte și religii, științe și 

avangarde, în traduceri și improvizare, dar și în 

realitatea zilelor prin care am parcurs 

împreună un drum de peste 6 luni.  

     Este momentul să mulțumim sponsorilor:  

dr. Alexandru Cristian, Andrei Klein, 

Herman Victorov, Beatrice Bernath, 

Mircea Paul Goreniuc... oameni din trei 

continente care au facilitat producția acestui 

magazin. Dorim să ne continuăm misiunea și în 

2021. Avem nevoie de sprijinul dvs. prin 

donații sau abonamente la Jurnal, ca să 

acoperim costurile de redactare, grafică și 

traduceri. Este o sarcină nobilă pe care ne-o 

asumăm cu tărie și energie în ciuda ignoranței 

și a mediocrității cu care suntem alimentați din 

interese politice sau mediatice, care nu au nicio 

tangență cu democrația și libertatea de gandire 

care mocnesc în sufletele noastre. 

                               

                      Editura  SAGA  2021 
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  Josephus Flavius despre Filisteni -  
 Un dușman real sau unul simbolic? 
 
      Contrar unor lucrări post-biblice, nu există 
dovezi care să sprijine ideea că Josephus 
folosea numele  filistenilor pentru a face aluzie 
la un dușman; sau unui vecin contemporan. 
Toate referințele lui Josephus la filisteni par să 
denote același dușman istoric menționat de 
Biblia noastră.   
 
Identitatea etnică a filistenilor în 
scrierile lui  Josephus 

 
      Mulți cărturari au încercat să descopere ce i-
a diferențiat pe filisteni de israeliți, ca entitate 
etnică, în timpul epocii timpurii a fierului.   
O opinie susține că filistenii s-au diferit prin 
practicile lor religioase, cultura ceramică, 
superioritatea militară, planificarea 
arhitecturală, maritimă și anumite obiceiuri 
dietetice, precum consumul de carne de porc. 
În contradicție, evreii se caracterizau prin 
circumcizia lor rituală, restricțiile rituale 
dietetice și inferioritatea militară.  Toate aceste 
diferențe se găsesc adresate în textele lui 
Josephus.  Filistenii nu se caracterizează prin 
consumul de carne de porc în Biblia ebraică  și 
nici în scrierile lui Josephus, dar putem cerceta 
celelalte caracteristici menționate. 

    
Circumcizia - un semn unic de identitate 
etnică. 
  
     În timp ce și alte popoare au aderat la 
această practică, ea a servit ca un simbol etnic 
al evreilor timp de generații. Istoricul Tacitus a 
scris deja că evreii „au adoptat circumcizia 
pentru a se distinge de alte popoare prin 
această diferență”. Cărțile Judecătorilor și 
cartea Samuel se referă la filisteni ca fiind un 
popor de „necircumciși”.  Savanții au păreri  
împărțițe dacă filistenii au fost circumciși în 
mod curent în epoca de fier tarzie. Cu toate 
acestea, Josephus afirmă că „niciunul dintre 
sirienii care trăiesc în Palestina, în afară de noi, 
nu este circumcis”.   Dacă acest lucru este 

valabil,  putem afirma că Josephus nu folosește 
termenul grecesc pentru  „necircumcisi” ca să  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diferențieze filistenii de evrei, evitând să 
jignească publicul sau pagan (cel 
necircumcis).  Acest lucru este confirmat de o 
adaptare similară făcută de Josephus la cartea 
lui Samuel, unde Saul îi cere lui David o zestre 
de șase sute de capete (de vită ),  mai degrabă 
decât zestrea biblică a unei sute de prepuțuri de 
filisteni.  (Josephus folosește traducerea literală 
a "prepuțului" găsită în Septuagint -Vechiul 
testament, scris în limba greacă).    
     Atitudinea lui Joseph  față de circumcizie  
este ambivalentă:  pe deoparte, recunoaște 
importanța circumciziei ca marcaj etnic ritual, 
așa cum este evidentă   în  rescrierea Genezei 
17: „pentru a-și păstra urmașii neamestecați cu 
alții, aceștia să fie circumcisi imediat după 
naștere". 

       Cu toate acestea, el pare, de asemenea, să 
anticipeze rezervele audienței sale pagane 
împotriva unui act probabil violent,  omițând 
povestea circumciziei în masă,  așa cum este 
descrisă  că se făcea la  Shem, în Geneză și 
tăierea împrejur a întregii națiuni evreiești în 
Yoshua-5. Josephus încearcă să prezinte 
iudaismul ca o religie tolerantă care nu 
discreditează alte credințe.   
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Inferioritatea militară a Israelului în 
raport cu capacitățile filistenilor 
 
        Știința metalurgică a filistenilor și 
monopolul lor asupra fierului este un subiect 
profund cercetat iar aceste teorii sunt susținute 
textual de Biblie precum și de arheologie. 
Josephus  nu îi caracterizează pe filisteni ca 
având abilități metalurgice superioare, ci mai 
degrabă, urmând Biblia, descrie cum îi 
împiedicau pe israeliți să producă arme de fier. 
Josephus  susține că zăcăminte de fier aflate în 
dispută au fost găsite pe teritoriul Gaaladului. 
[Galaad sau Gilad  este numele a trei persoane 
și două locuri geografice din Biblie. Galaadul 
poate însemna „dealul mărturiei”. Dacă acesta 
este cazul, este probabil derivat   din ebraicul 
gal („grămadă, movilă, deal”) și  êd („ martor, 
mărturie ”). Azi se află în Regatul Iordaniei]. 
     O descriere apare  în literatura rabinică 
(Mishnah, Talmudul babilonian). În scrierea sa 
despre lupta lui David împotriva filistenilor 
Josephus subliniază amploarea forței și puterii 
filistenilor, pentru ca victoria lui David să fie 
apreciată.    
       Nu trebuie  să se presupună că armata 
palestiniană care a venit împotriva evreilor a 
fost mică, prin de rapiditatea înfrângerii lor și 
de faptul că nu au prezentat nicio faptă 
curajoasă sau una demnă de menționat, sau că 
aceasta a fost  o chestiune de  lentoare și 
lașitate din partea lor.  
      Să se știe mai degrabă că Siria și Fenicia  și 
 multe alte popoare belicoase au militat 
împreună împotriva lor și au participat la 
război. Acesta a fost singurul motiv pentru care, 
după ce au fost înfrânți atât de des și au 
pierdut  zeci de mii de combatanți, încât s-au 

ridicat din nou, împotriva evreilor cu o forță și 
mai mare. Într-adevăr, după ce fuseseră 
amestecați în aceste bătălii, o armată de trei ori 
mai mare înainta împotriva lui David și avea 
tabăra în aceeași regiune cu evreii.     În loc să-i 
demonizeze pe filisteni ca fiind ticăloși 
monstruoși Josephus îi descrie ca pe dușmani 
umani care reprezintă o reală amenințare 
pentru Israel. El se referă la ei drept 
„dușmanul” - Josephus încearcă să explice 
animozitățile dintre națiuni prin acest adaos la 
povestea biblică: 
     Moses i-a condus pe evrei pe această cale, 
pentru ca, dacă egiptenii și-ar dori să-i 
urmărească, aceștia să fie pedepsiți pentru 
răutatea lor și încălcarea acordurilor și din 

partea  Palaistinê *, (egiptenii facand  tot 
posibilul  de a ascunde exodul evreilor), pentru 
care aveau o atitudine ostilă datorită unei 
vrăjmășii străvechi între ei. Căci pământul lor 
este adiacent cu cel al egiptenilor. 
      „Vrăjmășia veche” la care se referă Josephus 
poate fi urmărită de versetul din Ezechiel 25,15: 
„Așa spune Domnul Dumnezeu: Pentru că, prin 
ostilități nesfârșite, filistenii au acționat în 
răzbunare și cu răutate de inimă s-au răzbunat 
în distrugere”. Josephus a cunoscut Cartea lui 
Ezechiel și o menționează în mod explicit  în 
timp ce Biblia îl menționează pe Goliat doar 
în  Sam17,4, 23 și se referă la el ca „filistinul” în 
restul poveștii, întărind descrierea sa prin 
"Celălalt", Josephus a adoptat abordarea 
opusă.       
      El folosește epitetul «filistin» doar de două 
ori și numele de «Goliat» de opt ori pe 
parcursul episodului, o tactică care 
umanizează, mai degrabă decât înstrăinează, pe 
inamic.Poate că Josephus a minimizat caustica 
animozitate biblică față de filisteni pentru a 
evita acuzațiile de xenofobie și excluderea 
evreiască. 
__________ 
* Termenul dat filistinilor în limba greacă,  și 
folosit de Herodot       
  Surse: Internet,  The Philistines in Josephus’    
Writings by Michael Avioz 
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  Emanuel Pope 
“Mânați de val, locuind sub același 
soare” 
 
          Zilele acestea mă gândem la George 
Orwell și la lista acestuia în care își nota zilnic 
cu deplin zel numele diferitelor personalități pe 
care le bănuia atunci, imediat după încetarea 
celui de-al doilea război mondial, ca având 
vederi și afinițăți comuniste. Plecând de la așa 
ceva îmi imaginam azi o listă asemănătoare cu 
numele celor ce s-au înregimentat extrem de 
ușor în ultimii 30 de ani acestui nou val acum 
ajuns un adevărat tsunami ori zeu peste viața 
tuturor. Dar e lesne de înțeles că mai ușor ar fi 
ca ea să conțină excepțiile, altfel în loc de o listă 
am obține aproape un inventar al populației 
globului. Despre ce este vorba? și aici vine 
încercarea cea adevărată: aceea de-a numi 
fenomenul, nume ce desigur ar trebui să 
pornească de la esența acestuia. Esența și ea 
greu de prins în câteva vorbe, masa acestui 
proces dovedindu-se schimbătoare, fluidă, 
acumulând tematici noi, alte și alte ținte de 
atins. Și totul sub stindardul cel mai onorabil al 
omenirii:  o lume mai bună, corect așezată, 
transparentă, deschisă, diversă.  Numai că 
această lume mai bună, modelată sub 
presiunea noului val a devenit în fapt o lume 
din ce în ce mai mică, o lume riguroasă în care 
fiecare este nevoit continuu să se autocorecteze 
și cenzureze ca-ntr-o vreme a Inchiziției, să se 
updateze din mers, rapid și fară ca în realitate 
să mai poată cerceta în colțul ferit al conștiinței 
sale toate aceste provocări. Pentru un timp 
acest tumult s-a numit „political correctness”, 
apoi fenomenul dovedindu-se apetisant dar și 
flâmând, hrănit de atâtea și atâtea voci 
neauzite,  s-a extins versatil atingând fiecare 
demeniu de activitate umană în căutarea 
binecuvântată a unui grup sau persoană 
defavorizată ajutat e drept și de maladia rețelor 
sociale în care toată lumea cântă pe un singur 
ton.  
     Așa se face că astăzi am ajuns să nu mai 
putem numi niciun d-zeu  în orele de religie sau 
de seminar universitar și pe carcasele 

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



                                                                                J.I. 
 

                                
                             Jurnal  Israelian  No.  21 – 31 Decembrie 2020                                 Pagina 7   

 

 
 

 
 

Silviu Ilievici 
 
Noaptea 

La început s-a așezat timidă 

Lângă mine 

Nu o vedeam prea bine 

Luna îi alungea umbra întunecată 

Apoi a început să suspine 

Să foșnească, 

Să vânture și să ridice 

Frunzele și penele căzute la pământ. 

Apoi a tacut . 

I-am simțit atunci adierea pe obraz 

Și căldură mi-a învăluit umerii. 

Când m-a simțit înfiorat 

S-a retras. 

M-am întors să-i vorbesc, 

Puțin rușinat. 

În șoapte însă, rușinea nu se simte. 

Dar cuvintele mi-au rămas înțepenite 

În gât. 

A ieșit un soi de șuierat 

Eliberat din plămâni. 

Ne-am urmărit apoi în liniște. 

Îmi simțeam tâmplele zvâcnind 

Și plin de emoție, 

O doream pur și simplu. 

Când credeam că va ceda, 

Că ne vom prinde 

Unul de celălalt, 

Noaptea a închis  

obosită ochii 

Și a dispărut tăcută, 

În lumină.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alexandru Cristian  - Poezii 

 
 
Sonet ciudat 
 
Aud viori, strune și mandoline 
Toate cântă despre tine 
Văd păsării și corăbii 
Toate vin la tine. 
 
Văd ape, văi și dealuri 
Nu mă pot opri din chinuri 
Văd oameni, orașe și familii 
Acum ne-au cotropit străinii. 
 
Am greșit și limba am tăiat-o 
Iar lira spartă, am aruncat-o, 
Lipită cu talent și foc 
Trebuia să cânte ca un lemn de soc. 
 
Hai ninge 
 
Fulgii mă acoperă 
Viața se scurge 
Greieri albi susură 
Iar zăpada plânge 
 
Pentru ultimul om 
Al vremii de azi, ieri 
Pentru ultimul domn 
Al zilei de azi, de ieri. 
 
Îngroapă trupul în zăpadă 
Rece să uităm de el. 
O veșnicie să uităm strada 
Unde a fost aruncat un băiețel 
 
Ce spera la povești 
Pline de fantasme 
La vorbe nebunești 
Pline de spaime. 
 
Hai ninge peste tot 
Hai ninge peste pământ 
Eu a scrie nu  mai pot 
Mă duc spre rece mormânt! 
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         Un selfie cu soțul!  
     India- Pakistan 1627 
 
Regina Nur Jahan Holding a Portrait of 

Emperor Jahangir” (circa. 1627)  

Northern India, Mughal court, gum tempera 

and gold on paper;  from  the Cleveland 

Museum of Art   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sofia Gelman  

 

    Oameni suntem 
 

   Astăzi este ultima zi a unui an sinistru 

care ne-a privat de cele mai elementare 

bucurii ale vieții… 2020 va intra în 

istorie sub egida pandemiei globale: 

numărul mare al victimelor Coronei de 

pretutindeni, căutarea și găsirea 

vaccinului – contra cronometru sunt 

caracteristicile unei perioade grele care 

părea să nu se mai termine ! Mâine, 1 

ianuarie 2021 marchează începutul 

Noului An, care, sperăm nu va semăna 

deloc cu cel pe care îl înlocuiește.  

Cu această ocazie, vă doresc tuturor 

celor care ne citesc, precum și familiilor 

lor, multă sănătate ! Fie ca cifra 21 să ne 

aducă revenirea la o viață normală în 

care să ne bucurăm de seri de teatru și 

concerte, reuniuni cu prieteni – fără 

nesuferita mască. Și încă ceva : fie ca în 

viitorul apropiat să dispară ura de pe 

suprafața pământului ! La mulți ani !  
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The Jerusalem Post  -  ARIELLA  KAPLAN   
 
Germania lui Hitler era obsedată de  
„Bei Mir Bist du Schön” („Pentru mine 
ești frumoasă”), cântecul din 1937 care a 
catalizat era swingului idiș. 
          Text tradus de AG 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tipărită alb-negru și total fanatică, broșura 
oficială nazistă a lui Hans Severus Ziegler 
pentru expoziția sa publică din Dusseldorf a 
prezentat un muzician de jazz afro-american cu 
o stea a lui David pe rever. Concepută să 
ridiculizeze și să minimalizeze muzicienii evrei 
pentru interpretarea „muzicii negre” ca o 
tactică de contaminare a culturii germane, 
evenimentul „Entartete Musik” („Muzică 
degenerată”) a fost deschis în mai 1938 -  doar 
patru luni înainte de Kristallnacht. 
      Până atunci, o interdicție a  „jazzului negru” 
fusese deja instituită, cu trei ani înainte, de 
radioul german pentru „inversările sale ritmice, 
isterice, caracteristice raselor barbare”. 
Și totuși, în ciuda acestui fapt, un fenomen 
istoric curios a apărut în anul în care expoziție 
și-a deschis porțile: Germania lui Hitler era 
obsedată de „Bei Mir Bist du Schön” („Pentru 
mine ești frumoasă”), cântecul din 1937 care a 
catalizat  swingului idiș. Un gen de jazz, muzica 
swing este mai optimistă și mai ușor de 
dansat,  decât stilul de jazz originar din New 
Orleans, care s-a născut din muzica africană. În 

epoca sa de aur, Benny Goodman, regele evreu 
al swing-ului, a luptat pentru integrare în și a 
angajat muzicieni afro-americani pentru a 
răspândi noul stil muzical. „Fundamentele 
jazzului sunt sincopă și accentele ritmice ale 
negrilor”, a scris teoreticianul muzicii  Henry 
Cowell în 1930. „Modernizarea lor este aportul 
evreilor din New York ... Deci, jazz-ul este 
muzica neagră văzută prin ochii evreilor”. 
 Salutat de  muzicianul evreu Neil W. Levin ca 
fiind „cel mai cunoscut și cel mai longeviv 
cântec de teatru idiș din lume din toate 
timpurile”, „Bei Mir Bist Du Schein” a fost scris 
de evrei, interpretat de muzicieni negri, 
popularizat de un trio luteran de surori 
norvegiene și iubit de naziști - până când au 
descoperit rădăcinile evreiești.   
      Melodia era atât de puternică încât nici cel 
de-al Treilea Reich nu a putut rezista, iar „Bei 
Mir Bist Du Schein” a făcut surorile Andrews 
faimoase peste noapte, dar mai mult,  
a alimentat o contracultură  împotriva 
fascismului german și, prin amestecarea 
muzicii americane cu sunetele shtetlului, a 
ajutat la asimilarea imigranților evrei în 
societatea americană. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Xe2UXcci
d40&feature=emb_logo 
 
  Melodia a fost scrisă inițial de Sholem 
Secunda* pentru o operetă idiș în 1935. După 
ce a auzit interpretarea de jazz (Johnnie și 
George)   în Catskills,  evreul Sammy Cahn a 
cumpărat drepturile și a rescris versurile în 
limba engleză, păstrând doar titlul în idiș. În 
decurs de o lună de la înregistrarea piesei de 
către surorile Andrews, au fost vândute 
aproximativ 250.000 de discuri și 200.000 de 
copii de partituri.  „Versurile au fost renovate 
pentru a fi lansate masiv și pentru a transcende 
rădăcinile evreiești ale cântecului și amestecul a 
mai multor limbi și culturi din America”, scrie 
Charles B. Hersch în cartea sa, „Evrei și jazz: 
improvizatii etnice”. „În timp ce protagonistul 
cântecului își imaginează că spune„ bella bella 
”sau„ sehr wunderbar ”, fiecare limbă străină 
este pur și simplu un vehicul pentru a exprima 
cât de„ grandioasă este iubita.” În America, 

https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/8230764692?profile=original
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succesul „Bei Mir” i-a ajutat pe evrei să simtă că 
au făcut o alegere corectă în evitarea 
pogromurilor din Europa - iar prin teatru și 
muzică au putut, și au reușit, să se acomodeze 
în Lumea Nouă. Benny Goodman a promovat 
nebunia jazz-ului idiș cu interpretarea sa 
iconică din 1938 a „Bei Mir” la  teatrul Apollo 
din Harlem - în câteva luni, o multitudine de 
artiști precum Ella Fitzgerald, Belle Baker, Kate 
Smith și Barry Sisters au înregistrat variante, 
sperând să încaseze bani frumoși. 
   Înapoi în Germania, muzica swing nu 
a  ușurat  necazurile războiului și ale violenței 
naziste. În timp ce Hitlerjugend -  organizația 
de tineret a naziștilor - a crescut în 
popularitate, la fel a făcut și contramăsura 
cunoscută sub numele de Swingjugend. 
Respingând opresiunea socială, uniformitatea 
și brutalitatea poliției, acești adolescenți s-au 
separat de statul nazist dansând Charleston în 
baruri pline de sunetele muzicii swing, un gen 
care imita dragostea liberă, independența și 
pacea. 
      Membrii Swingjugend își lasau părul să 
crească lung. Bărbații purtau umbrele, femeile 
se machiau strident și, în mod colectiv, au 
batjocorit faimosul „Sieg Heil” al lui 
Hitlerjugend cu proclamații de „Swing Heil”. 
Cu melodii precum „Bei Mir” care mergea la 
inimă, filmul „Swing Kids” din 1993 descrie 
contracultura rebelilor germani în timp ce se 
confruntă cu naziștii. Filmul este o ficțiune, dar 
atrocitățile istorice sunt extrem de exacte: în 
1941, 300 de copii "swing" au fost pedepsiți 
pentru că au lăudat „muzica degenerată” a 
evreilor și a  negrilor - unii au fost tunsi, alții 
trimiși înapoi la școală, mulți au fost deportați 
în lagărele de concentrare naziste.  Dar chiar și 
în ghetourile de sub  naziști, popularitatea 
swing-ului a rezistat. În 1942 Theresienstadt - 
lagărul de concentrare „model”, conceput 
pentru a păcăli lumea să creadă că totul este 
bine și vesel în cel de-al Treilea Reich - Eric 
Vogul a condus Ghetto Swingers, o orchestră de 
jazz forțată să cânte în piața principală timp de 
lungi ore. Totuși, muzicienii evrei au găsit 
bucurie în interpretarea muzicii de jazz și 
swing. În cele mai întunecate ore muzica a fost 
o evadare. „Când am cântat am uitat unde mă 

aflu. Lumea părea în ordine, suferința 
oamenilor din jurul meu a dispărut - viața era 
frumoasă ”, a scris chitaristul Ghetto Swingers 
Coco Schumann în autobiografia sa. „Știam 
totul și am uitat totul în momentul în care am 
cântat câteva note.” „Bei Mir Bist Du Schein”, 
desigur, a fost una dintre melodiile care „ne-au 
tranchilizat în lumea viselor produsă de 
germani din motive de propagandă”, a spus 
Vogel. Plin de note de speranță și dragoste care 
nu au cuvinte, acea oază fericită a explodat în 
1944 când lagărul a fost demolat și majoritatea 
prizonierilor rămași au fost trimiși la 
Auschwitz. 
*  Sholom Secunda (1894, 1974)  compozitor 
american - evreu dintr-o familie de ucrainieni. 

__________________________  
Baruch Elron – Desene  
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Alison Saar - Los Angeles - USA 
Artista folosește: 

 
  ♦ Materiale: 

Cărbune 
Cretă 
Sacii de semințe 
Lenjerii de pat 
Cuie de tavan 
Unghii 
Bumbac 
Sârmă 
Lemn 
Cupru 
Murdărie 
Coarne 
Rădăcini sălbatice 
Sacii de zahăr 
Sticlă 
Apă 
Plapumi 
Batiste 
Praf de spălat rufe 
Găleată 
Trunchiuri  
Apă 
Frunze putrede 
Ramuri 
Bronz 
Gudron 
 

♦ Noțiuni: 
 
Religia yoruba* 
Mitologia greacă 
Figurile Nkisi ** 
Cuvinte 
Istorie 
Fabule 
Vrăji 
Cântece 
 

 * Poporul Yoruba (47 milioane) este un grup 
etnic care locuiește în vestul Africii, în principal 
Nigeria, Benin, Togo și o parte din Ghana. 
  
**  Nkisi -  În limba Bantu, obiecte în care 
locuiesc spirite,  Congo - Africa Centrală 
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 1000 de ani de istorie a romilor 
 
Cronologie: 
 
 1000 - Țiganii ajung în Imperiul Bizantin. 
 1300 – Intrarea țiganilor în Europa. 
 1400 -  Sunt menționați în Bulgaria “în număr 
mare”. 
 1417 – Regele Sigismund al Ungariei emite un 
 ordin de liberă trecere pentru nomazii țigani. 
 1422 – Roma primește primii țigani. 
 1427 – Ajung la porțile Parisului. 
 1445 – Domnitorul Vlad Țepeș aduce în Țara 
Românească 
 12.000 de oameni – despre care se spunea că 
“arată că  niște egipteni”. 
 1449 – Sunt goniți din Frankfurt pe  Main. 
 1471 – Ștefan cel Mare aduce în 
 Moldova 17.000 de  țigani. În Elveția se dau 
primele legi anti țigănești. 
 1476 și 1487 – Regele Matthias al Slovaciei le 
oferă, prin  decret, liberă trecere. 
 1482 – Brandenburg-ul emite primele legi 
împotriva lor. 
 1492 – Apar legi   anti țigănești. în Spania. 
 1496 – Parlamentele din Landau și Freiburg 
îi  declara pe rromi trădători ai creștinătății, 
spioni turci și aducători de ciumă. 
 1498 - Patru țigani îl însoțesc pe Cristofor 
Columb în cea  de-a treia călătorie în America. 
 1504 – Ludovic al Xll-lea  îi gonește din 
Franța. 
 1525 – În Olanda, “egiptenii” sunt somați   să 
părăsească țara în două zile. 
 1530 – În Anglia este introdusă prima lege de 
izgonire a  țiganilor. 
 1541 – Țiganii din Praga sunt  acuzați de 
incendierea orașului. 
 1568 –  Papa Pius al V-lea ordona expulzarea 
țiganilor de pe  domeniile Bisericii Româno-
Catolice. 
 1600 – Legislația spaniolă permite populației 
să se   constituie în grupuri armate care să-i 
vâneze pe   țigani. 
 1650 – Au loc ultimele execuții  ale țiganilor în 
Anglia. Pedeapsa este înlocuita cu deportarea în 
America. 
 1685 – Portugalia  deporteaza țiganii în 

Brazilia. 
 1717 – În Spania sunt desemnate 41 de 
localități în care  este permisă 
așezarea   țiganilor. 
 1733 – Împarateasa Anna a  Rusiei le cere 
țiganilor să devină sedentari. 
 1749 – În Spania se constituie tribunale ad-hoc 
pentru împărțirea țiganilor în “răi” și  “buni”. 
 1753 – Ștefan Valy, un student  ungur, 
descoperă originea Punjabi a limbii romilor. 
 1761- Maria Tereza dă primele legi privind 
sedentarizarea  țiganilor. 
 1782 – Josef al ll-lea al  Ungariei acceptă 
școlarizarea țiganilor și participarea lor 
 la serviciul religios. 
 1803 – Napoleon interzice dreptul de rezidență 
al țiganilor în Franța. 
 1816 – John Hoyland scrie  prima lucrare 
importantă în favoarea țiganilor din Anglia, 
 dar este începută și deportarea lor în Australia. 
 1834 – Domnitorul  Alexandru Ghica 
eliberează toți țiganii din Țara 
 Româneasca. 
 1844 și 1847 – Bisericile Moldovei și Valahiei 
își  eliberează  robii. 
 1856 – Sclavia este  abolită în Principatele 
Române. Anul marchează începutul 
 unei mari migrații spre vest. 
 1864 –  Domnitorul Alexandru Ioan Cuza 
recunoaște libertatea totală 
  a țiganilor din Principatele Unite. 
   1870 – Cancelarul Otto  von Bismarck dă o 
circulară prin care interzice intrarea  țiganilor 
în Germania. 
 1885 – Statele  Unite ale Americii îi forțează pe 
țigani să se întoarca 
 în Europa. 
 1904 – Parlamentul Prusiei reglementează 
deplasarea și  modul de viață ale țiganilor. 
 1909 – Are  loc, în Ungaria, conferința pentru 
politică față de   țigani. 
 1912 – Guvernul francez  întroduce 
obligativitatea “carnetului antropo-metric” 
 pentru toți rromii. 
 1925 – Se   înființează Asociația scriitorilor 
sovietici țigani. 
 1938 – Între 12 și 18  iunie sute de țigani din 
Germania și Austria sunt prinși, 
 bătuți și închiși. 
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 1939 – Se formează, în Grecia, Asociația 
Culturală Panelenică a țiganilor greci. 
 1952 – Ia naștere Biserica evanghelică 
a  țiganilor din Franța și Marea Britanie. 
 1958 – Cehoslovacia interzice prin lege 
nomadismul. 
 1959 – În Elveția, Zohri Muller fondează 
 organizația ProTzigania Svizzera. 
 1967 –  Ia ființă Asociația țiganilor din 
Finlanda. 
 1971 – Delegați din 14 țări participă la 
 primul Congres Mondial al Țiganilor, 
desfășurat în  Anglia. 
 1972 – Uniunea Internațională a Rromilor 
devine membră a Consiliului Europei. 
 1979 – Uniunea  Internațională a Rromilor 
devine membră cu statut   consultativ 
în   cadrul UNESCO. 
 1985 – Phralilpe (Frăția),  prima organizație a 
țiganilor, aprobată oficial de un guvern, se 
constituie în România. 
 1986 –  Uniunea Internațională a Rromilor 
devine membră a UNICEF. 
 1997 – Ceferino Jimenez Malla este 
primul  țigan canonizat din istoria Bisericii 
catolice.   

              Karmen Zaharia – Icoane 
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 Nume celebre în Astrofizică :  
            Ultima sută de ani  
 
             În anul 1919, sir Arthur Eddington a 
verificat teoria lui Einstein (efectul de curbură 
al gravitației) fotografiind în timpul unei 
eclipse de soare modul în care poziția aparentă 
a stelelor s-a deplasat sub efectul masei 
Soarelui. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Alt om de știință, Alexander Fried-
mann  era și el atras de teoria relativității. El a 
găsit o soluție la relativitatea generală conform 
căreia universul nu era static. De fapt, nu putea 
fi static!  Era nevoie de observațiile care au dus 
la noțiunea de  Big Bang. Un belgian s-a 
întrebat ce s-ar întâmpla dacă universul nu ar fi 
de fapt static.  Este vorba de Georges 
Lemaître, astronom, matematician, fizician și 
preot catolic. Lemaître a făcut calcule precise  și 
a concluzionat în 1927 că universul nu numai că 
nu era static, ci avea și un început în care 
universul era foarte mic. El l-a numit  „ou 
cosmic”. 
                                    A. Friedman 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G.Lemaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Din păcate, oamenii l-au batjocorit. Chiar 
și Einstein a respins la început predicția lui 
Lemaître din propriile sale ecuații relativiste. 
Ce gândea știința despre univers în jurul anului 
1927: 
- Universul era static, în ciuda lui Lemaître și 
Friedmann. Universul nu se schimbase de la 
sine pentru totdeauna.  
- Un univers cu un început fizic ar contrazice 
religia. 
- Universul consta doar din galaxia Calea 
Lactee, dincolo de care nu exista nimic. 
 
              Expansiunea universală  
 
      Edwin Hubble era avocat, dar s-a 
transformat în astronom în schimb și a început 
să observe cerul. Unul dintre lucrurile pe care 
le-a făcut a fost să arate că pata  cețoasă   
pe care îl numim  Nebuloasa Andromeda 
(„nebuloasă” înseamnă „lucru tulbure sau 
neclar”) nu era deloc o nebuloasă. Arăta ca o 
galaxie. Și avea cefeide în ea. 
  

E. Hubble 
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      A urmat  Henrietta Swan Leavitt care a 
făcut o descoperire importantă despre cefeide. 
Cefeidele sunt stele variabile care par să 
clipească. Legea descoperită de  Leavitt -   este 
că perioada de varianță și luminozitatea sunt 
legate. Dacă cunoaștem perioada, știm cât de 
strălucitoare este sursa sau câtă lumină trimite. 
Cu cât perioada este mai lungă, cu atât steaua 
este mai strălucitoare. Dacă știm câtă lumină 
trimite, o putem folosi ca „lumânare standard”: 
măsurând cât de strălucitoare apare în telescop, 
aflăm prin calcul cât de departe este galaxia. 
     Hubble a folosit legea lui Leavitt și a 
demonstrat în mod concludent că Galaxia 
Andromeda se află  în afara Căii Lactee,  fiind o 
altă galaxie. 
 
                   Henrietta Swan Leavitt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       Nu numai atât, a descoperit mai multe 
galaxii. Și a descoperit că lumina lor devia spre 
roșu mai mult sau mai puțin, indicând că ele se 
îndepărtau de noi; cu cât sunt mai departe, cu 
atât se îndepărtează mai rapid de noi. 
 
 O notă:   Cu cât este mai departe, cu atât 
lumina pe care o observăm este mai veche. 
Dacă ne uităm la ceva la trei milioane de ani-
lumină distanță, lumina pe care o vedem acum 
a părăsit acel ceva acum trei milioane de ani. 
Deci, dacă putem determina distanța față de un 
corp ceresc, putem determina și vârsta luminii 
care ajunge la noi. 
Demonstrând ca  obiectele mai îndepărtate  se 
îndepărteze mai repede, Hubble a făcut cea mai 
strălucită deducție: totul se îndepărtează, 

omogen peste tot. Universul se extinde, la fel 
cum spunea Lemaître. Recunoașterea 
expansiunii  a dus la trei lucruri. În primul 
rând, Einstein și-a cerut scuze pentru 
demiterea lui Lemaître. În al doilea rând, 
Einstein a încetat să mai caute o constantă 
cosmică și a numit-o cea mai mare greșeală a 
sa, vreodată. Și în al treilea rând, societatea 
astronomică s-a separat: o parte în sprijinul 
unui univers static și cealaltă în sprijinul unui 
univers în expansiune. 
         Unul dintre oamenii de știință care încă 
susținea un univers static era  Fred Hoyle, el a 
fost cel care a inventat termenul „Big Bang” la o 
emisiune la radio în 1949. Hoyle a murit în 
2001 și nu a acceptat niciodată teoria Big Bang-
ului. Din păcate, numele dat de el a prins . 
Acest lucru este regretabil, deoarece consecința 
este că acum toată lumea își imaginează că big 
bang-ul a fost o explozie gigantică în spațiu, 
ceea ce nu este adevărat. A fost o extindere a 
spațiului. 
                             Fred Hoyle 

 
          Un trio format din George Gamow, 
Ralph Alpher și Robert Herman au 
prezis  in 1948 că, dacă ar fi existat un hyper 
atom  în care există condensată toată materia 
din univers, atunci pentru o perioadă de timp 
după ce s-a extins, universul trebuie să fi fost 
atât de fierbinte și dens încât tot ce este în el 
trebuie să fi fost plasmă. Plasma este foarte 
opacă, deci nu putem vedea nimic prin ea. 
Numai când universul se răcește atât de mult 
încât plasma poate deveni atomi, universul va fi 
transparent. Aceasta este uneori numită 
„suprafața ultimei împrăștieri”. Această 



                                                                                J.I. 
 

                                
                             Jurnal  Israelian  No.  21 – 31 Decembrie 2020                                 Pagina 16   

 

 
 

suprafață ar trebui să aibă o radiație de căldură 
a corpului negru în acest stadiu. Radiația 
respectivă ar trebui să fie încă aici, dar 
răspândită și deplasată spre roșu până la 
lungimea de undă a microundelor cu o 
temperatură de aproximativ 5 grade Kelvin. 
 
Arno Penzias și Robert Woodrow Wilson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Anul 1964.  Ei  au folosit  un 
dispozitiv  special  pentru a afla de unde 
provine zgomotul de fond  înregistrat, în lipsa 
unui emițător terestru.  După ce au exclus 
soarele, și Calea Lactee , au descoperit că acest 
zgomot provine de peste tot și că are o 
temperatură de aproximativ 4,2 K în spectrul 
de microunde. Era un rezultat puțin imprecis - 
temperatura reală este de aproximativ 2,7 
grade K. Au primit  premiul Nobel pentru asta: 
tocmai arătaseră dincolo de orice îndoială 
rezonabilă că universul se extinde. Dar lucrurile 
din univers au o masă, iar masa atrage masă 
prin gravitație. La fel cum o piatră aruncată 
drept în sus va încetini (în cele din urmă fi 
oprită de gravitația  Pământului), universul ar 
trebui să încetinească. Să trecem în revistă 
părerea științei despre univers în anii  
1960-1970: 
- Universul a avut un început, cu aproximativ 
10 –15 miliarde de ani în urmă. 
- Marea întrebare era dacă se va extinde pentru 
totdeauna, dar din ce în ce mai încet, oprindu-
se în cele din urmă; sau dacă s-ar prăbuși in 
sine în viitorul îndepărtat. 

       Au urmat, telescoape mai mari și mai bune 
- unul dintre ele în spațiu și care poartă numele 
lui Hubble -   folosite pentru a măsura viteza și 
distanța până la galaxii din ce în ce mai 
îndepărtate. S-au făcut măsurători mai bune și 
chiar s-a  cartografiat radiația de fundal a 
microundelor venite din cosmos. 
Acest lucru a introdus un nou mister: fundalul 
radiației de  microunde este incredibil de 
uniform: petele albastre reci sunt cu 
aproximativ 0,015 K mai reci decât media, iar 
punctele roșii fierbinți sunt cu aproximativ 
0,015 K mai calde decât media. Cum 
poate  universul să fie atât de uniform și de ce 
este aceasta o problemă?  Ei bine, atunci când 
spectrul  cu microunde s-a lămurit, universul 
era deja foarte mare. Atât de mare, de fapt, 
încât nu a existat timp pentru ca temperatura 
să se uniformizeze. 
 

 
 
    Alan Guth  a avut o idee care este  radicală 
în rândul cosmologilor și acceptată întrucât nu 
există nicio altă idee în acest moment: în 
primele clipe ale universului, mult sub o 
milionime de secundă (timpul Planck), 
universul s-a umflat foarte rapid - de multe ori 
mai rapid decât viteza luminii - de la 
dimensiunea unui atom până la dimensiunea 
unui grapefruit.  Mulți vor spune: „am crezut că 
nimic nu poate circula mai repede decât 
lumina!” Ei bine, aproape - nimic nu se poate 
deplasa prin spațiu mai repede decât lumina, 
dar spațiul în sine nu are o limită de viteză. 
Spațiul poate crește cât de repede dorește. 
Oricum, propunerea lui Guth nu numai că ar 
explica modul în care spectrul microundelor 
este atât de uniform - a avut timp să se 
uniformizeze înainte de a se umfla - dar ar 
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putea explica și diferențele minuscule care 
existau, de la fluctuațiile cuantice înainte de 
inflația care l-a înghețat, atunci când universul 
s-a dilatat. Punctul slab al inflației cosmice este 
că nu știm ce a determinat să se întâmple sau 
forța din spatele ei. Dar explică exact ceea ce  
                               
                              Alan Guth  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vedem, până va apare o teorie mai bună. Vârsta 
universului vizibil, măsurată actual, este de 
aproximativ 13,8 miliarde de ani. 
      De asemenea, am încercat să cântărim 
universul, prin lentile gravitaționale și 
măsurând formarea galaxiilor, și am ajuns la 
concluzia că universul cântărește prea mult. Se 
pare că există o masă acolo pe care o putem 
detecta numai prin influența gravitațională  - ea 
este de cinci ori mai multă decât materia 
observabilă obișnuită. Am denumit-o „materie 
întunecată” ca numele „întunecată” pentru că 
nu o putem observa direct și „materie” pentru 
că oricare ar fi ea, are gravitație. O observație 
particulară a fost că galaxiile continuă să 
accelereze, ceea ce înseamnă că expansiunea 
universului se accelerează! Deci vechea 
predicție a unei  descreșteri a fost greșită.  
Deci avem un mister nou de explorat: de ce 
accelerează expansiunea. Nu știm de ce, dar 
orice ar fi cel care determină expansiunea el a 
fost numit „energie întunecată” pentru că nu o 
putem observa direct și „energie” pentru că ar 
trebui să existe energie pentru a accelera 
lucrurile. O ultimă revizuire a ceea ce gândește 
știința de astăzi despre univers: 
- Universul a avut un început, în urmă cu 

aproximativ 13,8 miliarde de ani. 
- A existat o perioadă de inflație în primele 
momente. 
-  Extinderea universului se accelerează 
continuu. 
- Și de unde provine este această materie 
întunecată și energia întunecată?   
                 AG & surse: Quora  
 
 
Alo! Alo! Alo! 
de Ovidiu Bufnilă 
 
    Aseară pe la doişpe, nu ştiu care a debranşat 
România de la reţea. Gore de la şase a adormit 
subit pe scări într-o poziţie nefirească. 
Vardistul din colţ a adormit şi el. Chiar şi 
Preşedintele României a adormit la brifingul de 
presă de la Palatu Prezidenţial. Au adormit pe 
rând serviciile secrete, biserica, partidu cutare 
şi partidul cutare, societatea civilă, mă înţelegi, 
covrigaru Petre, barcagiu Petru, Petrache cu 
Maglavitu, şotroniştii, blogării, aurolacii din 
Amzei, toţi primarii din Rurala Naţională, 
echipa de fotbal din Giuleşti şi întreaga Ligă. 
Întreaga Românie, debranşată, s-a pus pe 
sforăit. Eu, ce să fac?! Lucid cum sunt, am tras 
o raită pe la Arsenal. Am coborât spre Faru 
Genovez. M-am fâţâit pe faleză. Hamalii 
sforăiau în port, mamă, mamă. Nici urmă de 
turişti. Era doar un american cherchelit care 
trăgea şi el la aghioase, dincolo de Tutunul 
Naţional, cam coşcovit săracu. Pe legea mea, 
am văzut un OZN. Pe urmă am văzut nişte 
fantome iezuite. Fantomele n-au somn, nici 
OZN-urile. Pe urmă am prins un post de radio 
din Pakistan care transmitea nişte jazz şi 
reclame cu Coca Cola şi cu jartiere 
rozalii pentru dame şi cuconiţe. Pe Google, nici 
ţipenie de români. Tot hoinărind, mi-a trecut 
prin cap să fur un taxi şi să mă înfiinţez la 
Capitală să văd ce şi cum. Bucureştenii, dragii 
de ei, dormeau tun. Am fost la Ministeru de 
Finanţe şi mi-am rezolvat nişte facturi că 
portarii dormeau duşi şi ministru aşişderea. 
Am fost şi la Interne unde era o şpăgăraie de 
toată frumuseţea care dormea şi ea, şpăgăraia, 
de trozneau euro-podelele sub poponeaţa ei 
obraznică.                Continuare in pag. 32  
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       Din „profeţiile”lui Bertrand Russell * 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     „Reducerea numărului populaţiei este un 
bine necesar pentru dezvoltarea lumii”. 
 „Până acum razboiul n-a avut un efect prea 
mare asupra creşterii populaţiei, care a 
continuat pe parcursul a două războaie 
mondiale”.  
“Poate că războiul 
bacteriologic ar fi mai 
eficient”. 
“Daca la fiecare generaţie 
s-ar răspîndi în lume  
o ciumă neagră, 
supravieţuitorii ar putea 
să procreeze liber fără ca, 
totuşi, să populeze prea 
mult planeta. Poate că 
această stare de lucruri 
este neplăcută, dar ce 
dacă? Persoanele cu 
adevărat nobile sînt 
indiferente la fericire, în 
special a celorlalţi”. 
“În mod gradat, prin 
reproducere selectivă, 
diferenţele congenitale 

dintre conducători şi conduşi vor creşte pînă 
cînd vor deveni specii aproape diferite. O 
revoltă a plebei ar deveni la fel de negîndită ca 
şi o insurecţie organizată a oilor împotriva 
practicii de a mînca carne de oaie. “ 
“Dieta, injecţiile şi interdicţiile se vor combina, 
de la varstă foarte timpurie să producă acel tip 
de caracter şi tip de credinţe pe care autorităţile 
îl consideră dezirabil şi orice critică serioasă a 
puterii va deveni imposibilă psihologic.“ 
“Populaţia nu va cunoaşte felul în care i se 
inoculează convingerile. Când tehnica se va fi 
perfectat, fiecare guvern care a educat generaţii 
de oameni în acest fel va putea sa controleze 
întreaga populaţie în mod eficient şi sigur, fără 
a fi nevoie de armate sau poliţie…” 
“Propaganda educaţională, cu ajutorul 
guvernului, va putea să obţină rezultate într-o 
singură generaţie.” 
“Există însă două puternice forţe care se opun 
unei astfel de politici: una este religia, iar 
cealalta este patriotismul… O societate 
ştiinţifică nu poate fi stabilă decat sub 
conducerea unui guvern mondial.” 
   
*Bertrand Russell, laureat al Premiului Nobel, 
în lucrarea -Impactul ştiinţei în societate, 1953 
                 Via Mircea Paul Goreniuc 
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Maria Sava  -  Bovarismul  

”Venus era înfățișată în mod tradițional cu o 
oglindă în mână, dar nu din vanitate așa cum 
se consideră astăzi. Oglinda era simbolul 
puterii pe care o are reflecția de a modifica 
dorințele. Zeul reflecției era zeul marelui 
luminător de pe cerul nopții: Luna. În toate 
culturile antice, Luna controla nu doar 
fertilitatea, ci și gândirea.” 
 Jonathan Black 

      Toate personajele  din romanele lui Flaubert 
au capacitatea psihologică de-a se concepe 
altele decât cine sunt în realitate. După numele 
eroinei sale din romanul “Doamna Bovary”, 
Jules de Gaultier numeşte această înclinaţie, 
bovarism. În măsura în care individul se lasă 
dominat de propria imaginaţie, bovarismul 
devine o slăbiciune a personalităţii. Persoanele 
afectate au în faţă, întotdeauna, un model pe 
care îşi propun să-l imite, însă, datorită unei 
neputinţe, nu ajung niciodată să-şi egaleze 
modelul. Iar dragostea de sine le împiedică să 
recunoască în faţa propriei conştiinţe această 
slăbiciune. În acest caz, chiar ajung să se 
păcălească substituind imaginea proiectată 
propriei persoane. Aşa încep să imite gesturile, 
intonaţia, frazeologia personajului care se cred 
a fi.  
       Astfel, se poate imagina existenţa a două 
direcţii de evoluţie a persoanei în cauză: una 
fiind cea reală cu dispoziţiile ei naturale şi cu 
tot cortegiul de moşteniri, cealaltă fiind cea pe 
care persoana o proiectează asupra sa, cu tot 
ceea ce crede ea că ar fi. Şi aceste linii care ţin 
de personalitatea individului cu cât sunt mai 
depărtate, cu atât devierea este mai mare, iar 
depărtarea dintre ele măsoară distanţa dintre 
real şi imaginar, dintre ceea ce este şi ceea ce se 
crede că este. Aici, în această divergenţă, rezidă 
toată drama personajelor lui Flaubert şi nu 
numai. Toate energiile individului atins de 
această boală sunt puse în slujba personajului 
închipuit, văduvindu-l pe cel real. „În 
majoritatea cazurilor, pentru a edifica în el 
iluzia că este ceea ce crede că este, se va 
mulţumi cu această imitare a aparenţelor, 
care nu cere îndeplinirea nici unui act efectiv.” 
(pg.12)  

În zilele noastre, bovarismul sentimental şi cel 
intelectual l-au depăşit cu mult pe cel din 
vremea lui Flaubert. Tehnica şi civilizaţia n-au 
adus nici pe departe evoluţia speciei în ceea ce 
priveşte capacitatea de-a privi viaţa cu realism. 
Dimpotrivă, alienarea, însingurarea, dublate de 
toate aceste căi de comunicare virtuală şi-au 
pus amprenta asupra personalităţii indivizilor 
amestecând  graniţa fină dintre real  
şi imaginar. Faptul că la personajele  
lui Flaubert  gândirea precede experienţa, 
consideră Bourget, că este „răul de-a fi 
cunoscut imaginea realităţii înaintea 
senzaţiilor şi sentimentelor”. Aceste imagini 
anticipate nu pot duce decât la faliment. 

     Gustav Flaubert n-a avut nici pe departe 
intenţia de-a se substitui psihologului prin 
definirea acestui tip uman, rolul artistului fiind 
doar acela de-a da viaţă unei viziuni. Dacă i-a 
reuşit, dacă lumea şi personajele create de el 
este o lume verosimilă, asta dovedeşte marea sa 
artă în a recrea un univers. De remarcat că 
orice individ vine pe lume cu un anumit bagaj 
ereditar. Însă el nu rămâne la acelaşi stadiu 
până la capătul vieţii, dimpotrivă, e pregătit să 
primească din exterior un întreg ansamblu de 
influenţe ceea ce constitue educaţia lui. Marea 
forţă a omului stă în capacitatea de-a genera 
numeroase imagini-noţiune pe care creierul său 
le tot acumulează pe parcursul vieţii. Dacă în 
copilărie există un bovarism ca formă a 
ludicului-copilul are acest mod de-a se juca 
crezându-se un mare luptător, un explorator 
etc. -mai târziu, există şi riscul de-a concepe şi 
de-a proiecta asupra personalităţii sale noţiuni 
şi caracteristici ireale până la stadiul patologic.  

      În viziunea lui Jules de Gaultier,  există atât 
un bovarism al omului de geniu, cât şi unul al 
snobului. În primul caz îl dă drept exemplu pe 
Ingres care se credea un mare violonist, mult 
deasupra adevăratului său talent de pictor. De 
aici a şi rămas clişeul „violon d’Ingres”. Sau 
Goethe care se credea un mare naturalist. 
Vorbim aici de un exces de energii, omul de 
geniu nefiind scăpat definitiv de această iluzie, 
care-i bântuie pe ceilalţi indivizi, de-a se 
concepe altceva decât ceea ce este. 
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     La polul opus e snobul, cel atât de sărac pe 
dinăuntru care are însă marele talent de a–şi 
zăvorî pustiul interior şi de-a purta cu 
nonşalanţă masca atotştiutorului. Nimeni nu 
ştie mai bine ca el să joace masca tăcerii cu 
subînţeles-neştiind să explice ceva el recurge de 
obicei la un gest, la o expresie, la un semn, 
oferind o faţadă strălucitoare. Niciodată snobul 
nu-şi va face relaţii decât cu persoanele care-i 
apreciază împăunarea şi contribuie, în acelaşi 
timp, la sporirea calităţilor lui. Snobul e 
continuu la suprafaţă la un loc cu plevuşca 
pentru că doar în astfel de medii dense poate 
găsi alţii la fel ca el formând coaliţii de 
nezdruncinat. Fiecare îşi sprijină prostia şi 
neputinţa pe prostia celui de-alături. Să nu-şi 
închipuie cineva că snobii îşi justifică 
„valoarea” prin lucruri ce se pot verifica. Nici 
vorbă! Ei îşi manifestă superioritatea faţă de 
ceilalţi printr-un gest, printr-un mod de-a se 
îmbrăca, de-a vorbi, printr-un nume sonor pe 
care-l pronunţă cu mare admiraţie (nu-i aşa că 
dă bine să spui că ai citit „Ulisse” de Joyce?).  

        Un alt exemplu la îndemână fiind 
„preţioasele ridicole”. Ori turmele de vizitatori 
ale galeriilor de artă ţinute de alţi snobi cu 
nume deja făcute celebre. Sau „marii creatori” 
adunaţi sub umbrela unor organizaţii cu nume 
pompoase din care nu lipsesc termenii: 
„universal”, „european”. Asta ca să se vadă că 
valoarea lor a depăşit cu mult graniţele locale şi 
că deja au intrat în universalitate spre invidia 
celor rămaşi pe margine. În ansamblul lui, 
snobismul este un bovarism triumfător snobii 
reuşind cu mult succes să fixeze un simulacru 
în realitatea zilnică şi-n acelaşi timp să opereze 
substituţia de persoană, lucru care le dă valoare 
şi stă la baza fericirii lor. 

     Bovarismul nu se manifestă doar la indivizi. 
Există şi un bovarism al colectivităţilor. Aşa, de 
pildă, s-au manifestat francezii în timpul 
Revoluţiei, când, neavând nimic în comun cu 
spiritul antic grec sau latin, s-au mulţumit să-l 
imite în aspectele lui exterioare. Frazeologia 
tribunei Constituantei şi a Convenţiei au creat 
acea imagine de parodie, de vodevil ieftin. 
Gândind la bovarismul colectiv nu se pot 
exclude şi acele energii care au contribuit la 

progresul societăţii. Orice schimbare în istoria 
Umanităţii a avut ca punct de pornire o iluzie, 
un ideal care, cu timpul a pus noi temelii, nu de 
puţine ori, în mod violent.   

    Un alt exemplu de bovarism colectiv, cu 
urmări tragice, este arianismul, credinţa în rasa 
superioară care a avut ca finalitate măcelurile 
din secolul trecut. 

     Ca o aplicaţie la momentul actual o formă de 
bovarism colectiv este şi  dacopatia  care 
înflăcărează minţile multor conaţionali. S-a 
ajuns până la a se crede că, de fapt, dacii au fost 
strămoşii tuturor europenilor, că spaţiul 
carpato-danubian a fost un focar de cultură şi 
civilizaţie care a proliferat în celelalte spaţii din 
jur.    Există şi un bovarism social. Indivizi care 
aparţin unei anumite categorii sociale, 
profesionale, confesionale se cred deasupra 
tuturor. La fel ca bovarismul individual, cel 
social îşi ţine membrii într-o stare de perpetuă 
iluzie în ceea ce priveşte adevăratul lor statut. 

     Bovarismul umanităţii legitimează la rândul 
său două „minciuni universale”. Una este 
„Geniul Speciei” dezvoltată de Schopenhauer 
în „Lumea ca voinţă şi reprezentare” unde 
iubirea apare doar ca o simplă dorinţă a speciei 
de perpetuare. Cealaltă „minciună” este numită 
„Geniul Cunoaşterii” şi  are drept scop 
pătrunderea tuturor legilor care guvernează 
Universul.  Şi acesta este doar un mecanism 
creat pentru om cu scopul de a-i satisface 
interesul pentru progres, pentru a-şi spori 
binele pământean, nu că ar fi omul avid de 
cunoaştere în mod gratuit. „Împins de Geniul 
Speciei şi de Geniul Cunoaşterii, omul se 
concepe altul decât este în ce priveşte 
consecinţele activităţilor sale.” Astfel, orice 
fiinţă care conştientizează propria existenţă se 
concepe alta decât este. Însă, pentru a se 
cunoaşte, omul se divizează astfel că niciodată 
nu ajunge la cunoaştere deplină. Eseul lui Jules 
Gaultier ne pune în gardă transmițând cu 
subtilitate îndemnul: nu vă luați prea în serios!.  

        Bibliografie: Jules de Gaultier, Bovarismul, 
Institutul European, 1993 
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         Adrian Grauenfels   
  Brâncuși -  Sculptor  și fotograf 
 
Oul acela oval  
metalul trezit de lumina 
oglinzii dreptunghiulare 
 
clocit de mâinile lui de țăran 
zăcând pe podea, frânt de munca 
frecatului cu sârma de metal 
până la țipăt... 
 
din praf se naște arta 
reflexia oglindită 
e oare mai adevărată decât originalul? 
*** 

Brâncuşi într-o altă lumină 

 "El era jumate ţăran jumate zeu" 
 

          Cu aceste cuvinte îl descrie Peggy 
Guggenheim pe Brâncuşi de la care tocmai 
cumpărase un bronz botezat "Pasărea cerului". 
Suntem la Paris în anul 1940. Voila Brâncuşi: 
ţăran-sculptor şi jumătate fotograf !   
Necunoscută pasiune publicului, sculptorul de 
origine română Brâncuşi (azi considerat cel mai 
mare sculptor al secolului XX ) era fascinat de 
fotografie. După o întâlnire cu celebrul Edward 
Steichen în studioul lui Rodin în 1907, Brâncuşi 
începe să fotografieze propriile sale opere, 
tratând fotografia ca un complement al artei 
sale. El pune pe roate un sofisticat atelier foto 
adiacent studioului său din Montparnasse, 
jonglând cu 6 modele diverse de camere de luat 
vederi şi 2 aparate de filmat.Fotografiile sale 
completează opera să sculpturală , ele devin o 
parte necesară procesului creativ. În anul 1956 
la moartea artistului la Paris, Centrul de artă 
Pompidou moşteneşte o  prestigioasă arhivă 
conţinând peste 2000 de fotografii şi negative.   
Câteva expoziţii, ultima fiind organizată recent 
la Veneţia de fundaţia Peggy Guggenheim 
dezvăluie pe Brâncuşi-fotograful. Expoziţia 
prezintă subtilele detalii ale relaţiei sculptură-
fotografie. Brâncuşi lucra cu greu în lemn, 
marmură şi bronz, munca înainta dificil, într-o 
perpetuă luptă cu formele şi texturile operelor 

sale. Elaborarea unei sculpturi de către 
Brâncuşi implica o prefacere a gândului direct 
în formă. Este un proces mental susţinut de o 
muncă fizică uneori sisifică. Discipolul său 
Constantin Antonovici o consemna astfel:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crează ca un Dumnezeu 

Comandă ca un Rege 

Munceşte ca un sclav... 

     Doar 250 de opere realizează artistul, în cei 
50 de ani de carieră. Fotografia permite 
sculptorului să tranziteze formele sale simple : 
păsări, peşti, capete umane în mediul fluid al 
luminii."Întâlnim un gen nou de sculptură 
făcută prin lentila camerei" explică d-na 
Marielle Tabart responsabila celebrului" Atelier 
Brâncuşi" instalat la centrul de artă modernă 
Pompidou din Paris. Tabart ne invită să vedem 
"Torsul unui Tânăr" piesă finisată în 1924 - 
comparabile sunt ghipsul cu alternativa sa - 
printul de emulsie de argint cu care se lucra 
prin anii 20. Fotografia e mai bună decât 
modelul admite Tabart. Efectele fotografice ne 
încântă în " Muza Adormită II " -1934 , aici 
Brâncuşi foloseşte ingenios deformaţia optică a 
lentilelor ce alungesc dramatic umbrele 
subiectului. Contrastul alb negru extrem ne 
aminteşte de pictura metafizică, de angoasele 
unor peisaje ameninţătoare în jocul luminilor 
terne. Dar, aceste fotografii oricum le-am 
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percepe, nu ating sublimul sculpturilor. Marele 
fotograf Brassai spunea: "Brâncuşi nu ştie să 
facă poze bune"; un alt expert al contrastului 
Man Ray ne atrage atenţia că mai toate clişeele 
sunt ori subexpuse ori supraexpuse. Însăşi d-na 
Tabart anulează expunerea unei serii întregi de 
fotografii "obiecte de zi de zi" făcute de sculptor 
în dorinţa de a încerca noi camere de luat 
vederi. "Nimic extraordinar aici" ne spune 
Marielle, subiectul la Brâncuşi este creaţia în 
sine. 
     Artistul experimenta frecvent superpunând 
imagini peste repetate negative ale subiectului 
în mod similar cu experimentele făcute pe placi 
fotografice de prietenii săi suprarealişti. 
      Dar câteva negative captează total sufletul 
lucrărilor sale.  La Veneţia o serie de 9 
fotografii ne prezintă bustul - Prometeu 1917 - 
în diverse ipostaze: bronzul lustruit în lumina 
răsăritului ,la apus, întunecat de o eclipsă , un 
adevărat melanj al luminii cu forţele proteice 
ale naturii. Într-o elegantă fotografie din 1936 
Brâncuşi plasează un spot de lumina venind din 
plafon direct pe "Pasărea Cerului". O lumină 
difuză înconjoară marmură neagră rece un fel 
de aureolă a spiritului statuii. Brâncuşi îşi 
numea sculpturile :" Bucuria sufletului eliberat 
din materie". La fel şi fotografiile lui îşi merită 
locul sub cerul Montparnasse-ului împreună  
cu "Cocoşul", "Muza", "Coloana Infinitului" 
..imaginile capturate de sculptor aduc 
trecătorului senzaţia unei plonjări nostalgice în 
Impasse Ronsin, locul în care Brâncuşi  
îşi expunea statuile spre vânzare, loc despre 
care el însuşi spunea că este "O cavă plină cu 
minuni". 
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Aportul ebraicii la înființarea statului 
Israel* 
 
     Până la finele secolului al XIX-lea, ebraica 
nu a fost vorbită de nimeni ca limbă maternă. 
Ca limbă vorbită, ebraicei îi urmase aramaica, 
din vechile vremuri biblice. Ea a rămas, 
desigur, principala limbă scrisă a iudaismului. 
Savanţii evrei care se întâlneau la Ierusalim 
puteau să o vorbească între ei, deşi diversele 
pronunţii ashkenaze sau sefarde făceau ca 
înţelesul să fie destul de dificil. Noul stat sionist 
ar fi putut folosi foarte bine germana sau limba 
idiş, dar ambele s-ar fi dovedit a fi catastrofale. 
Eliezer Ben Yehuda (1858-1922), care a ajuns în 
Palestina în 1881, a făcut posibilă adoptarea 
ebraicei printr-o campanie susţinută. Atunci 
când el şi soţia sa, născută Deborah Jonas, au 
sosit la Jaffa, el a insistat ca începând din acea 
clipă să nu-şi mai vorbească decât în ebraică.   
Casa  familiei lor, era prima vorbitoare de 
ebraică din întreaga ţară (şi din lume), iar 
primul născut al lui Ben Yehuda,  Sion, a fost 
primul copil vorbitor de ebraică după perioada 
antică. Ebraica s-a impus ca limbă modernă 
acolo unde multe alte experimente de renaştere 
lingvistică, cum ar fi irlandeza, au eşuat; iar 
aceasta s-a datorat în parte faptului că 
iudaismul, fiind practicat în ebraică, s-a ocupat 
mereu de chestiuni practice până în cel mai mic 
detaliu: munca, gospodăria, gătitul, iluminatul 
şi încălzirea, călătoriile şi viaţa de zi cu zi. 
Principala sa forta consta, în faptul că era limba 
de rugăciune, dar şi o limbă care privea 
comportamentul. Atunci când oamenii s-au 
străduit să o vorbească, ei au realizat că ea 
răspundea remarcabil de iute nevoilor 
cotidiene, dovedind curând o capacitate 
organică de dezvoltare. Evoluţia sa ca limbă 
oficială de guvernare a fost înlesnită de decizia 
britanicilor, din 1919, de a-i acorda statut de 
egalitate cu engleza şi araba în timpul 
mandatului. Pretenţiile de supremaţie ale 
Germanei au fost distruse de Hitler, iar cele ale 
idişului, vorbit de peste zece milioane de evrei 
la finele anilor 1930, au fost spulberate de 
emigraţia masivă a evreilor sefarzi din ţările 
arabe, după 1945. Ebraica s-a impus pentru că 
era vorbită de noua armată, iar armata putea să  

 
funcţioneze pentru că vorbea limba ebraică. 
Israelul a mers, aşadar, împotriva  legilor 
sociologiei lingvistice moderne şi a făcut din 
renaşterea limbii un proces continuu. 
Au fost şi dispute, mai ales în privinţa numelor.   
E drept că încă din timpurile lui Avraam, evreii 
se obişnuiseră cu schimbarea numelor, ca să 
sublinieze anumite aspecte religioase, patriotice 
sau culturale. Ben Yehuda a iniţiat noua 
practică ebraică, schimbându-şi numele de 
Perelman. Mulţi dintre coloniştii primelor trei 
Alia i-au urmat exemplul, în timp ce învăţau 
ebraică. Aşa se face că David Green, a devenit 
David Ben Gurion. Ulterior avea să se 
suprapună şi un element de obligativitate.    
Faptul a dat naştere la ironii usturătoare.    
    În  secolul al XIX-lea, evreii de sub stăpânire 
germană şi austriacă fuseseră nevoiţi să-şi 
teutonizeze numele. Hitler a inversat procesul. 
în 1938, evreilor germani li s-a interzis să-şi 
schimbe numele de familie şi au fost obligaţi să 
revină la cele evreieşti. Pentru prenume, evreii 
nu aveau acces decât la un număr limitat de 
„prenume oficiale evreieşti  - 185 bărbăteşti şi 
91 femeieşti. Dintre acestea erau excluse 
prenume biblice preferate de nemţii neevrei, 
cum ar fi Rut, Miriam, Iosif şi David. Evreii cu 
prenume interzise trebuiau să mai adopte şi pe 
cel de Israel, dacă erau de parte bărbătească, 
sau Sara, în cazul celor de parte femeiască. 
Regimul de la Vichy din Franţa şi cel al lui 
Quisling, din Norvegia, au adoptat legi similare. 
Ben Gurion, al cărui sprijin era viguros, chiar 
belicos, pentru limba ebraică a fost unul dintre 
factorii de care a depins succesul ei. Aflând că o 
navă israeliană, sub comanda unui anume 
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căpitan Vishnievsky, a făcut o escală în Africa 
de Sud, el a ordonat ca de atunci încolo „nici un 
ofiţer să nu mai fie trimis în misiune în 
străinătate dacă nu poartă nume de familie 
ebraic . 
      Clasa conducătoare israeliană i-a urmat 
exemplul lui Ben Gurion. Moshe Sharett şi-a 
schimbat numele din Shertok, Levi Eshkol din 
Shkolnic. A fost înfiinţată o comisie pentru 
nomenclatura ebraică, cu scopul de a elabora 
liste de nume ebraice, ca şi reguli de 
preschimbare a numelui. Portnoy, de pildă, în 
Forat, Teitelbaum în Agosi, Jung în Elem, 
Novick în Hadash, şi Wolfsohn în Ben Zeev. 
Inechităţile comise de birocraţii austrieci 
răuvoitori au fost eliminate, preschimbând 
nume ca Inkdiger (infirm) în Adir (viguros),  
şi Liigner (mincinos) în Amiti (drept-
cuvântătorul). Prenumele au fost şi ele 
ebraizate. Pearl a devenit Margalit, de pildă. 
Evreii s-au dovedit mai puţin înclinaţi să-şi 
schimbe numele mic decât pe cel de familie. 
Potrivit practicii Ministerului israelian de 
Externe, Goldie Meyerson şi-a preschimbat 
numele de familie în Meir, atunci când a 
devenit ministru de externe în 1959, dar a 
refuzat să adopte prenumele Zehava, 
schimbând pur şi simplu Goldie în Golda.   
Nevoia de prenume ebraice a dus la cernerea 
Bibliei în căutare de noutăţi. Aşa au ajuns la 
modă prenumele Yigal, Yariv, Yael, Avner, 
Avital şi Hagit, sau chiar Omri şi Zerubabel.   
    Rabinul Benzion Kaganoff, marele expert în 
nume evreieşti, era de părere că renaşterea 
biblică a dus la sfidarea deliberată a multor 
tabuuri iudaice, mai ales interdicţia de a folosi 
nume biblice dinaintea lui Avraam. Israelienii 
au încălcat regula, botezându-şi copiii Yuval, 
Ada, Peleg şi, mai ales, Nimrod, despre care 
Talmudul spune că a fost unul dintre  cei mai 
afurisiţi oameni din întreaga istorie a omenirii. 
Alte nume „rele“ care au ajuns în vogă au fost 
Reuma, Delia, Atalia şi Tzipor. Begin a fost 
botezat după Menahem, despre care Biblia 
spune: „Şi el a făcut ce era rău în ochii 
Domnului.“ 
    Ebraica nu a fost doar o forţă unificatoare. Ea 
a împiedicat ca Israelul să ajungă la o problemă 
de limbă, care a fost blestemul multor naţiuni, 

în special al celor noi. Acest lucru a fost de bun 
augur, deoarece Israelul avea multe alte fisuri 
fundamentale. Faptul că în ghetoul Varşoviei, la 
sfârşitul anului 1942, partidele politice evreieşti 
se puteau certa amarnic în privinţa modului în 
care urmau să se opună naziştilor indica 
oarecum profunzimea tuturor diviziunilor 
ideologice care aveau să devie  endemice şi 
pentru statul Israel. Clivajul de bază dintre 
Partidul Muncii (denumit uneori Mapai), cu 
aripa sa sindicalistă Histadrut şi ramura 
militară Hagana, şi Revizioniştii, numiţi în alte 
ipostaze Herut, Gahal şi în cele din urmă Likud, 
a fost accentuat de asasinarea lui Arlozorov din 
1933 şi de urmările sale. Diviziunile s-au 
accentuat şi mai tare după un episod şocant din 
timpul Războiului de Independenţă. Ben 
Gurion se temuse tot timpul că Begin, care 
respingea planul ONU de împărţire a 
frontierelor, va lupta ca să le mărească în cazul 
în care Irgun ar fi putut să opereze ca forţă de 
sine stătătoare. Begin a fost de acord să 
înglobeze Irgun* în armata naţională la 1 iunie 
1948, dar şi-a păstrat propriile rezerve de 
armament. Atunci când, în timpul primei 
încetări a focului, nava cu armament a Irgun-
ului, Altalena, a sosit la Tel Aviv, guvernul a 
refuzat să-i predea încărcătura. Ben Gurion a 
declarat în guvern: „Nu vor exista două state şi 
nu vor exista două armate [...] 
________________________________ 
*      text: Paul Johnson - Humanitas 
** Irgun   a fost o organizație militară 
sionistă   care a operat în Palestina în timpul 
Mandatului (1931-1948)     
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UMOR 
Am resetat câinele, acum latră dacă iese 
cineva din casă. 
* * * 
Din cauza închiderii saloanelor 
de înfrumusețare, în curând o să rămânem fără 
blonde. 
* * * 
Pentru o viață sănătoasă, mutați mobila 
30 de minute în fiecare zi! 
* * * 
A doișpea zi de carantină. Am ieșit de 
la duș și m-am spălat pe mîini. 
* * * 
A 19-a zi de izolare: „Eu și nevastă-mea 
am devenit așa buni prieteni că era cât 
pe ce să-i povestesc de amantă… 
* * * 
I-ați invidiat pe arabi. Imaginați-vă ce e în 
sufletul lor, izolați în casă cu 7 neveste, voi 
abia stați cu una. 
* * * 
Hallo, ăștia de peste 65 de ani nu au voie 
afară, no amu îi momentul să facem 
alegeri. 
* * * 
Acum nici certurile conjugale nu mai au 
farmec. Nu mai poate omul să plece de-acasă 
trântind ușa. 
* * * 
Și cum e acasă? Ați rupt patul sau 
frigiderul? 
* * * 
Opt din zece oameni fac sex. Cei doi care nu fac 
suntem noi, eu care scriu și tu care citești. 
* * * 
Cei care nu aveți cei șapte ani de acasă, o 
să-i faceți acum. 
* * * 
Legenda spune că, dacă nu poți să-ți faci femeia 
fericită, nu-l încurca pe altul. 
* * * 
– Cum îți petreci ziua? 
– Păi dimineața nu fac nimic, iar după-
amiaza mă odihnesc. 
* * * 
Dacă muncești de acasă, ai voie să-ți 
aduci și secretara? Că mă tot contrazic cu 
nevasta. 

* * * 
Hagi: Important nu e să stai în casă, 
important e să nu ieși afară. 
* * * 
Carantină = fiecare la nevasta lui. 
* * * 
Degeaba ai avere multă, dacă n-ai 
nevastă mută (proverb spus în gând). 
* * * 
Nasol cu munca acasă. Acum vede și familia cât 
de mult o frecai la lucru. 
* * * 
Cică se pregătesc ajutoare de stat în 
bancnote din Botswana. 
* * * 
Dacă închid ăștia alimentarele, va trebui să 
mergem la vânat. Și ha-bar n-am unde 
trăiesc chipsurile. 
* * * 
Un opozant de-al lui Putin a fost omorât 
de Coronavirus cu 30 de lovituri de cuțit. 
* * * 
Rusia nu a închis granițele pentru că Putin nu a 
hotărât încă unde sunt acestea. 
* * * 
Practic, la nunta în 8, dacă ai ospătar, 
bucătar, fotograf, nași, dj și solist/ă, 
unul din miri stă acasă. 
* * * 
Ăia nomazi, în căruțe cu coviltir, unde o să stea 
acasă? 
* * * 
În a șaptea zi de izolare la domiciliu, 
papagalul mi-a zis: 
– Amu, vezi, mă, cum e în colivie? 
* * * 
Izolarea asta mi-a schimbat radical viața. Acum 
abia aștept să duc gunoiul. 
* * * 
Ați numărat toate boabele de orez? Bine, 
vorbim peste două săptămâni, când 
le puneți și nume. 
* * * 
Rămîn în mașină. Io 14 zile în casă cu soacră-
mea nu stau! 
* * * 
 Cum îi spui iubitei că s-a îngrășat? 
– Ești mai mult decât mi-am dorit. 
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Un jurnalist din diaspora 
Liviu Antonesei 
       
   Cunosc destul de bine presa, mai ales 
cea scrisă, din diaspora, desigur ceea ce 
cunosc eu e o parte dintr-un continent 
mult mai mare decît îmi imaginam 
acum vreo cincisprezece ani, cînd am început și 
să colaborez cu publicații de acolo. Și acum 
colaborez cu Curentul Internațional din 
USA, Jurnalul Israelian, editat de poetul 
Adrian Grauenfels,  revista Itaca a „grupului 
de la Dublin”. Consult frecvent cel puțin zece 
publicații ale diasporei și urmăresc destul de 
frecvent emisiunile de la televiziunea 
newyorkeză în limba română cînd sînt postate 
pe Youtube. Sînt cîteva zeci de ziariști și 
scriitori-jurnaliști de afară cu care mă aflu în 
contact, fie prin poșta electronică, fie telefonic.          
     Acum, vreau să semnalez cartea de interviuri 
a unui jurnalist din Canada, despre care pînă 
acum știam puține lucruri. Sigur, știam că este 
președintele organizației de breaslă, a 
Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni 
cu sediul în Canada, îi întîlnisem numele în 
diverse publicații, îndeosebi canadiene, dar 
acum am prilejul să aflu mai multe și despre 
om, și despre  excelentul jurnalist de interviu.   
Este vorba despre  Cristian Bucur, care a 
publicat recent cartea Jurnalism în 
diaspora (Editura Saga, Rishon le Zion, 
Israel, 2020, editură aceluiași neobosit Adrian 
Grauenfels), carte tipărită la Iași sub îngrijirea 
jurnalistei Lucreția Berzintu. Numai în această 
asociere geografică avem o întreagă poveste 
despre diaspora și despre presa acesteia! Cartea 
cuprinde 16 interviuri acordate lui Cristian 
Bucur de personalități culturale, politice, 
științifice sau sportive remarcabile – cap de afiș 
pe bună dreptate Nadia Comăneci -, cele mai 
multe trăitoare în străinătate, dar și cîteva din 
țară, Theodor Stolojan și Daniel David,  de 
pildă. Dar cuprinde și trei texte la fel de 
interesante din care aflăm o mulțime de lucruri 
despre formarea,  cariera profesională și cea de 
jurnalist, la care a ajuns mai tîrziu, a autorului. 
Este mai întîi cuvîntul de salut al Ilenei Cudalb, 
fost consilier guvernamental în cadrul 
  

 
 
 
Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni, care a colaborat cu 
Cristian Bucur în multe proiecte 
privind presa din diaspora, dar este 

vorba mai ales de cele două interviuri pe care 
autorul le-a acordat Veronicăi Balaj, jurnalistă 
radio și de presă scrisă din Timișoara, și 
Lucreției Berzintu, jurnalistă mai întîi în Israel 
și de circa cinci ani la Iași, dar activînd în presa 
din lumea largă. Mulți oameni spun „viața mea 
e un roman” și se întîmplă ca uneori să nu se 
înșele. Dar Cristian Bucur, după cum aflu din 
cele două interviuri acordate, dar și din detalii 
găsite în interviurile luate de el, poate spune 
asta cu deplină acoperire. Formarea inițială în 
țară, dezamăgirea post-revoluționară, vizite în 
străinătate, apoi plecarea definitivă, studiile în 
Belgia, în Canada și Suedia, activitatea 
profesională pasionantă și descoperirea unei 
activități, jurnalistica, care se va dovedi la fel de 
pasionantă, publicații lansate și conduse, 
posturi de radio. Îmi dau seama că jurnalistica 
a fost pentru autor un instrument prin care a 
încercat să miște lucrurile spre bine, în 
comunitățile în care a activat, dar și pentru 
comunitatea mai largă din care facem parte cu 
toții. În ce privește interviurile realizate de el, 
pe scurt, aș spune chapeau! Interlocutori 
interesanți, excelent aleși, documentare la sînge 
în ce privește viața, activitatea, performanțele 
acestora, întrebări excelent formulate, care 
stimulează interlocutorii  să spună chiar mai 
mult decît ar avea intenția să o facă. Dar nu 
întrebări obraznice, autorul este de o civilitate 
perfectă, ci foarte abile, care știu să atingă 
discret corzile sensibile, pasiunile, obsesiile 
partenerilor de dialog. Cred că măcar unele 
dintre aceste interviuri ar putea servi și drept 
exemple în școlile de jurnalism. În totul, o carte 
pe care am citit-o cu interes și, mai ales, cu 
mare plăcere. Și sînt bucuros să o semnalez 
celor potențial interesați... Îi mulțumesc 
Lucreției Berzintu că a făcut în așa fel ca 
această carte să ajungă și în mîinile mele, sub 
ochii mei... 
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Pentru cei care se consideră ratați 
după primele eșecuri         
 
      Dacă sunteți de părere că alții sunt mai 
norocoși sau mai favorizați de soarta decât voi 
atunci poate nu știți tot adevărul. Poate între 
dvs. și acei oameni este alta diferența și nu 
neapărat norocul. Din afară îi vedem pe cei care 
ajung la performanțe incredibile sau care devin 
modele pentru generația din care fac parte. Ne 
spunem că au avut noroc, că li s-a ivit o șansă, 
că le-a fost ușor. De cele mai multe ori acest 
lucru este fals. Dacă vrei să obții ceva ai nevoie 
de mai mult decât de talent și muncă. Ai nevoie 
de perseverență și dedicație. 
  
1. Winston Churchill a rămas repetent în clasa a 
şasea și a pierdut toate competițiile electorale 
pentru funcții publice până când, la vârsta de 
62 de ani, a devenit prim-ministru. Mai târziu, 
avea să scrie: “Nu renunța niciodată. Niciodată, 
niciodată, niciodată, niciodată – în nimic, mare 
sau mic, măreț sau neînsemnat. Nu renunța 
niciodată cu excepţia cazurilor în care o faci pe 
considerente de onoare sau de bun simţ. 
Niciodată, niciodată, niciodată – nu renunța 
niciodată.” 
2. Thomas Edison era considerat de către 
profesorii săi “prea prost pentru a învăța ceva”. 
A fost concediat de la primele două locuri de 
muncă pentru ca era “neproductiv”. Ca 
inventator, a avut 1.000 de încercări nereuşite 
până să inventeze becul. Când un reporter l-a 
întrebat “Cum v-aţi simţit eșuând de 1.000 de 
ori?”, Edison a răspuns: “Nu am eșuat de 1000 
de ori, ci becul a fost o invenţie cu 1000 de 
paşi”. 
3. Albert Einstein nu a vorbit până la vârsta 4 
ani şi nu a citit până la 7 ani. Părinţii au crezut 
era debil mintal, iar unul dintre profesori l-a 
descris ca fiind “lent la minte, pierdut pentru 
totdeauna în vise prosteşti”. A fost exmatriculat 
din şcoală şi i-a fost refuzată admiterea la 
Scoala Politehnică din Zurich. 
4. Louis Pasteur a fost un elev mediocru, iar la 
lucrarea de licenţă s-a clasat pe locul al 
cincisprezecelea din 22 de studenți la chimie. 
5. Henry Ford a dat faliment de cinci ori înainte 
de a reuşi cu Uzinele Ford. 

 
 
6. Walt Disney a fost concediat de către un 
editor de ziar deoarece era “lipsit de imaginaţie 
şi de idei bune”. A dat faliment de mai multe ori 
înainte de a construi Disneyland. 
7. Fred Astaire a fost catalogat astfel de către 
directorul MGM în fața căruia, în 1933, a dat 
primul test: “Nu poate juca. Nu poate cânta. 
Uşor chel. Poate dansa puțin”. Mai târziu, avea 
să spună: “Cu cât urci mai sus în carieră, cu atât 
îți sunt permise mai multe greșeli. Iar odată 
ajuns în vârf, dacă faci suficiente greșeli, acesta 
este considerat a fi stilul tău”. 
8. Sidney Poitier a fost “răsplătit” astfel de către 
directorul de casting după prima sa audiție: “De 
ce nu te oprești din a face oamenii să își piardă 
timpul și nu te duci să te faci spălător de vase 
sau ceva?”. A fost momentul în care, îşi 
aminteşte Poitier, a decis să își dedice viaţa 
actoriei. 
9. Charlie Chaplin a fost iniţial respins de către 
şefii de la Hollywood pentru că pantomima sa a 
fost considerată “un nonsens”. 
10. Beethoven mânuia penibil vioara, iar 
profesorul său a spus despre el că “nu există 
nicio speranţă să devină compozitor”. 
11. Van Gogh a vândut doar o singură pictură în 
timpul vieţii sale. Şi chiar și aceasta surorii 
unuia dintre prietenii săi. Acest lucru nu l-a 
oprit să continue să picteze peste 800 de 
lucrări. 
12. Rodin era considerat cel mai slab elev din 
școală, iar tatăl său s-a exprimat tranșant: “Am 
un idiot drept fiu”. A fost respins de trei ori la 
admitere la Ecole des Beaux-Arts. 
13. Stravinsky a fost a izgonit din Paris de către 
critici și de către publicul furios după premiera 
operei “Încoronarea primăverii”. 
14. Jack London a primit şase sute de 
respingeri din partea editorilor înainte de a 
vinde prima sa poveste. 
15. Jerry Seinfeld “a înghețat” pe scena clubului 
în care a avut loc prima sa reprezentație și nu a 
fost capabil să scoată vreun cuvânt. Batjocorit 
de public, a revenit noaptea următoare şi și-a 
terminat numărul în aplauze frenetice. 
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Mina Loy 
1882–1966,  traducere AG 
 
Mina Loy s-a născut la Londra pe 27 decembrie 
1882. A studiat artă în Anglia și Germania și a 
obținut un anumit succes ca pictor; picturile 
sale au fost incluse în prestigioasa expoziție 
Salon d'Automne din Paris, 1905. După câțiva 
ani în inima societății literare și artistice 
pariziene, Loy s-a mutat la Florența, unde a 
petrecut un timp cu futuristii și cu artiști și 
scriitori expatriați, inclusiv Gertrude Stein. În 
această perioadă a început să publice poezie în 
reviste. Când a început Primul Război Mondial, 
a servit ca asistentă voluntară într-un spital 
înainte de a se muta în Statele Unite în 1916. 
Loy a devenit parte a mișcării avangardiste  
din New York. A fost recunoscută pentru 
feminismul și versurile sale moderne, iar 
poeziile sale, în special, lucrările din timpul 
războiului, se ocupau adesea de sex.  
 
Mina Loy  
poeme de iubire  
 
I 
Apar din aer fantezii 
Iubitul tuturor, porcul Cupidon cu botul lui roz 
scurmă prin gunoiului erotic 
 „A fost odată” ... 
 apoi trage o buruiană albă cu vârf de stea 
 ovăz sălbatic semănat în geluri umede 
 Aș vrea un ochi într-o lumină bengală 
Eternitate într-o rachetă spre Constelații 
într-un ocean ale cărui râuri nu curg mai 

sălbatic  decât un fir de salivă 
Există locuri suspecte, 
Trebuie să trăiesc în lampa  mea cu gaz 
cercetând clavecinul cu burduful plin 
de  Experiențe   
  
II 
Sac de piele 
În care se înghesuie o dualitate lipsită de sens 
Toate finalizările impulsurilor mele 
infructuoase 
Iau forma unui bărbat 
de vulgaritatea normală,  
a simplului observator 
Mai mult, a unui mecanism de ceas cu arc 
Bătând un tact, cu care nu sunt sincronizată 
Vârful Degetului meu amorțit e de 
răsfirarea  părului tău 
Un covor al lui Dumnezeu 
Stă în pragul minții tale.   
 
III 
 E posibil să fi făcut dragoste 
În patul  ocupat din plin pentru o clipă 
Sau carnea ruptă unul  altuia 
La masa comuniunii profane 
Unde vinul se varsă pe buzele înșelătoare 
S-ar putea să fi născut un fluture 
Cu știrile zilnice 
tipărite cu sânge pe aripi. 
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   Arta nudului cu  
   Alexandra Leese 
   Trupul meu. Brațele, parul, 

nasul,  pielea, inima, răsuflarea 

mea ... Suntem învățate, despre 

noi înșine,  că trupurile noastre nu 

sunt ale noastre. De parcă ar fi ale 

altcuiva pe care să păstrăm, le 

definim, le folosim,  ne bucurăm 

și  ne rănim. Iubirea corpurilor 

noastre nu este atât de simplă pe 

cât pare atunci când găsim 

adapost în noi. Când suntem  

 

 

singure în nimic altceva 

decât în pielea noastră.  

    În timp ce nudurile au 

fost folosite în mod 

tradițional pentru a arăta 

corpul spre plăcerea 

privitorului masculin, 

aceste portrete de femei 

sunt distincte prin faptul că 

evocă siguranța pe care o 

simțim atunci când nimeni 

nu ne privește.  

Nu produc imagini pentru 

patriarhat sau pentru a 

concura cu alte femei.  

Nu caut  să  înfrumusețez  oamenii 

- știu că acest fenomen se întâmplă 

atunci când noi înșine preluăm 

controlul. 

      Acest proiect vrea să trimita 

nuduri către noi înșine - nu pentru a 

fi consumate, ci pentru a fi 

venerate. Fiecare femeie are o 

relație unică, în evoluție, cu corpul 

ei.  Așa că visăm de-a lungul 

călătoriilor noastre. Atingem 

fiecare păr, fiecare pliu, fiecare rid 

și fiecare cicatrice, amintindu-ne că 

ne aparținem. 

 

  Alexandra Leese  - Instagram 
       Munteanu Mircea 
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Despre arme și experiențe  
Munteanu Mircea Mongolul 
 
     Imperiul Roman a atins dimensiuni uriașe. 
Nu doar pentru epoca sa. Și acum, a realiza un 
stat care să cuprindă aproape toată Europa, 
nordul Africii, Asia Mică și zone adiacente, este 
o performanță. Mijlocul militar pe care s-a 
bazat, a fost legiunea. O mare unitate de aprox. 
6000 oameni. (Numărul variază în decursul 
istoriei, dar referințele clasice rămân la cifra de 
6000 soldați.) Organizată în cohorte. (Unități 
de 500 de soldați.)  
     Legiunea cuprindea trei categorii de soldați.  
Tinerii, care nu aveau armură. Luptau doar cu 
lancea (hastați). Circulau prin spațiile libere 
dintre soldați, se apropiau de dușman, lansau 
cele două lănci și reveneau pentru a împrospăta 
muniția și a relua jocul. Iritau adversarul, 
provocau răni serioase și îl provocau să intre în 
luptă neorganizat, sub imperiul mâniei. 
Legionarii maturi. Aveau un armament parțial 
greu. Coif, pieptar, scut. Dotați cu lance și 
spadă scurtă (gladium). Ei duceau greul luptei. 
De obicei, câștigau bătăliile. 
Triarii. Legionari bătrâni, cu experiență de 
luptă, cu tot armamentul: coif, platoșă, 
jambiere, scut. Lance, spadă, pumnal. Dacă 
linia legionarilor (sprijiniți de hastați) ceda, 
inamicul se pomenea în fața unei linii din 
soldați odihniți, foarte bine echipați și 
experimentați. Puțini le rezistau. Expresia "S-a 
ajuns la triarii*." s-a păstrat în armată (în 
armatele culte) ca expresie a atingerii apogeului 
bătăliei. Momentul critic ce se transformă în 
victorie sau înfrângere, în funcție de 
eventualele manevre ale comandanților. De 
obicei, erau ultima linie de rezistență a legiunii 
și cea mai puternică. (Precum "Vechea gardă" a 
lui Napoleon.) Romanii nu prea mai aveau ce 
face, decât să aștepte deznodământul luptei. 
Inițial, triarii nu participau la luptă, dacă nu era 
nevoie. Doar priveau. Aveau și un rol 
demoralizator, pentru inamic. Atacând în forță 
și având de furcă cu linia legionarilor, nu prea 
mai aveau suflu și curaj să atace și linia 
triariilor. Mulți abandonau lupta. Dar legionarii 

triarii priveau. Marius avea să schimbe regulile, 
nu agreau faptul că doar ei sângerau, în timp ce  
angajând în luptă toate categoriile de soldați. 
Reformele lui aveau mai mult un scop politic 
(atragerea plebeilor), decât militar. Pentru că și 
după Marius, generalii își vor organiza oastea 
tot în două linii. A doua așteptând că inamicul 
să fie epuizat. (Doar că acum liniile erau  
mai omogene.) Sau speculând greșelile 
adversarului. Cel mai bun exemplu este bătălia 
de la Pharsalus. (De observat că aproape în 
toate înfrângerile, armata romană a fost 
împiedicată  să intre în luptă   organizat, 
conform planului ei de bătaie.) Legiunea 
romană a reușit să elimine, de pe câmpurile de 
luptă, formidabilă falangă.(Vezi lupta de la 
Pydna.) 
      Falanga a fost creată de Filip al II-lea, regele 
Macedoniei, dar dusă la victorii strălucite de 
fiul său, Alexandru. Alexandru Macedon, zis și 
"cel Mare". Nu se știe ce etnie erau 
macedonenii antici. Greci nu erau, pentru că 
grecii i-au interzis lui Alexandru participarea la 
jocurile olimpice, pe motiv că nu era grec. Iar 
jocurile olimpice antice erau organizate doar de 
și pentru greci. Traci se pare că nu erau. 
Rămâne că viitorimea să stabilească ce grup 
etnic controla Macedonia, în acea  perioadă. 
Falanga se baza pe lancea lungă (sulița). Era 
foarte bună pentru atacuri și apărări frontale. 
Chiar și lateralele erau bine protejate. Punctul 
slab era spatele și eventuala rupere a liniei (fie 
datorită unei intensități neomogene a atacului, 
pe tot frontul, fie datorită neregularităților 
terenului.)  
      Legiunea romană se baza pe lancea scurtă, 
care putea fi și aruncată (pilum). Făcută din fier 
călit diferit și lemn, pilumul se folosea în lupta 
de aproape dar se și putea arunca în inamic. La 
impactul cu ținta, tija de fier ce susținea vîrful 
se îndoia.  (Varful era călit, deci dur, dar corpul 
nu era călit. În zona moale, fierul se plia, sub 
greutatea manerului de lemn, aruncat cu forță, 
de aproape.) În acest mod, ținta fie murea, fie 
se retrăgea din luptă, pentru a scapă de drăcia 
aia, care îl încurca. Și se scăpa greu de vârful 
pilumului... Deci ținta atinsă era sigur 
neutralizată, din punct de vedere militar.  
Hegemonia legiunii avea să înceteze când în 
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zonele sale de acțiune vor apare călăreții grei 
goți. Cavaleria grea era o provocare la care 
legiunea nu putea face față. Dar goții vor fi 
goniți din estul Europei, de huni. Cavaleriști 
ușori, care vor potopi unitățile gote cu săgeți. În 
final, romanii și (vizi)goții vor înfrânge pe huni, 
la Câmpiile Catalaunice. Dar hunii au luptat –
aici - mai mult ca pedestrași. De altfel, Attila va 
încerca să-și formeze o armată după model 
roman. Nu s-a realizat motivul succesului 
trupelor sale. 
    Din toate aceste frământări, cel care a înțeles 
cel mai bine situația a fost comitele Belizarie. 
("Ultimul mare roman." Deși născut în 
provincia Tracia.) 
    Belizarie și-a format un regiment de casă, 
care a ajuns la un moment dat la 7000 de 
luptători. Regimentul său era călare, avea zale 
și coif, înarmat cu arc de oțel, lance, spadă, 
pumnal și scut. Deșii tinerii dandy, din 
Constantinopol, râdeau de noua invenție hună: 
scara la șa, Belizarie a introdus-o obligatoriu în 
inventarul regimentului său. Era prototipul 
cavalerului greu bizantin. Catafractul **. Care 
va fi preluat și în Europa Occidentală și va 
domina câmpul de luptă mai bine de un 
mileniu. Napoleon -încă- se baza pe cuirasieri. 
Din arcul hunic, avem informații că derivă 
arcul mongol. Care va semăna moarte și panică 
1000 de ani după huni. 
    Ajuns în Mongolia (1992, expediție 
UNESCO), evident că m-am interesat de 
mașinăria asta infernală. 
      Primele două contacte aveau să mă umple 
de mirare. Asistând la tragerile demonstrative 
cu arcul (executate de bărbați și femei în 
costume tradiționale), am observat că țintele 
erau la distanțe mici.(În două orașe 
diferite.)  70-80m. Neîncrezător în marcaje (se 
folosea un teren de fotbal), am măsurat (cu 
piciorul) distanțele de la trăgător la țintă. (La 
ambele trageri.) Pe marginea terenului, normal, 
nu riscam să încasez o săgeată. Nici nu aveam 
voie să intru în zona tirului. Măsurătorile  
mele au dat același rezultat: 70-80m. 
Este de reținut că măiestria în tragerea cu arcul 
nu e dată de înfigerea săgeții într-o țintă cu 
cercuri, ca la europeni.  Țintele mongole sunt 
făcute din nuiele împletite și au aspectul unei 

vârșe. Diametrul la intrare aprox. 25 cm, la 
ieșire 10 cm. Ținta are cam 1 m lungime și este 
așezată pe sol.  Arcașul trebuie să anticipeze 
traiectoria săgeții, în așa fel încât atunci când 
această își pierde energia cinetică și vine la sol, 
să între în țintă și s-o străbată cât mai mult. 
Eventual chiar pînă la ieșire. O săgeata care 
cade în față țintei și se înfige în pământ, nu are 
nici o valoare. 
     A treia întâlnire cu arcul mongol, a fost într-
o tabără, când un băștinaș a venit cu un arc și 
ne-a explicat cum funcționează, lăsîndu-ne să 
tragem cu el. Lansarea mea a fost perfectă și 
am măsurat-o (în numărătoarea scandată a 
publicului): aprox. 100m. Bine, pot să precizez 
că nu știu exact dacă am lansat la 45 grade. 
Poate mai mult, nițel. Și trebuie să amintesc 
faptul că săgețile de sport nu au vîrf de bronz 
sau oțel, ascuțit. Au un vârf de os, foarte mare 
(pentru a recentra săgeata) și de formă 
semisferică. Lucru care îi răpește din calitățile 
aerodinamice. Dar în același timp, săgeata își 
consumă energia cinetică pînă ajunge la 
punctul maxim al traiectoriei. După care cade 
datorită atracției gravitaționale. Funcție de 
greutate și înălțimea dobîndită. Oricum, la 
finalul cursei nu poate străpunge o armură. 
Efectul letal maxim este pînă la atingerea 
punctului maxim de înălțime. Cam 50-75 m. 
Când energia cinetică îi dă forța să penetreze 
armurile. (Când vedeți filme în care săgețile cad 
ploaie din cer și penetrează armuri, zale, 
scuturi, trebuie să știți că este o mistificare 
artistică. Săgeata are efect letal pe prima 
porțiune a traiectoriei, când zboară orizontal 
sau ascendent. -Sau e vorba de o neștiință a 
regizorului/consultantului pe probleme.-  La 
fel, când vedeți cavaleriști în filme antice cu 
scară la șa, țineți cont că regizorul bate câmpii. 
Scara la șa a fost adusă în Europa de huni. Și 
preluată -inițial- de bizantini. Mă rog, 
constantinopolitani.) 
     Prin urmare hunii, tătarii etc. au realizat 
performanțe nu datorită arcului. (Arcul lung - 
zis englez, deși este de origine galeză și preluat 
de englezi -, mult mai puternic, atinge cam 180 
m; arbaletele pot atinge 240 m (depinde de 
tip)). Ci datorită tandemului arc/cal. Cavaleria 
lor șarja pînă în apropierea inamicului, lansa 
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săgețile, apoi degaja, făcînd loc rândului 
următor. Și așa la infinit, până când inamicul 
era distrus. Dacă erau atacați fugeau, trăgând 
în spate. O mișcare de la parți, pe care toți 
călăreții stepelor o stăpâneau. Și acum o glumă 
cu originea în tragerea cu arcul.  
Tragerea cu arcul nu este așa simplă cum 
vedem prin filme și făceam noi, când eram 
mici. Iei săgeata cu două degete (degetul mare 
și arătător) și încordezi struna, lansând săgeata. 
Arcurile de luptă sunt puternice și te pot tăia. 
Mai ales dacă ai de tras multe săgeți. Și într-o 
luptă... Deci, se pune o apărătoare de piele pe 
degetul gros (mare) și se îndoaie peste strună. 
Degetul mare  este ținut strâns pe strună, cu 
degetul mijlociu. Când dai drumu, se eliberează 
brusc, toate degetele.  
    Când francezii au început să aibă necazuri cu 
arcașii englezi, tăiau degetele mijlocii la 
prizonieri. Să nu mai poată folosi arcurile.  
De aici, englezii valizi îi "salutau" pe francezi cu 
degetul mijlociu ridicat. Semnificația era clară: 
avem cu ce vă învinge. Între timp, prin 
utilizarea degetului respectiv în alte scopuri (și 
locuri), semnificația s-a modificat. Din 
amenințare și prevenire, degetul mijlociu 
ridicat a devenit insultă. Mde... "O tempora!  
O mores!" 

 * soldati veterani din al treilea rând al legiunii 
romane. 
** Platoșă grea, făcută din diferite materiale, 
adaptată pentru om și pentru cal 

 
                      Continuare din pag-17 
   . ..M-am plimbat la mişto prin Piaţa Romană, 
pe Batiştei, pe lacu Herestrău cu o tiribombă 
acvatică adusă de SC Acvatic SRL tocmai din 
Hawai să se dea cu ea poporu să mai uite de 
necazuri. Am mâncat hod dog pe săturate că la 
McDonald dormeau cu toţii iar tigăile  
erau pline ochi. La Serviciu Special de 
Telecomunicaţii am descoperit că şi Iaşiul, 
Clujul, Timişoara dormeau bine mersi. Pe la 
doişpe şi-un pic, mi-am dat seama de gravitatea 
situaţiei şi am luat-o la fugă spre Otopeni să urc 
în Turnu de Control să iau legătura cu  
Lumea  Mare  să le  zic  ce necaz aveam şi să cer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
instrucţiuni pentru rezolvarea cazului. Mi-am 
dres glasu, mi-am făcut curaj. Am zis în eter: 
Aici e România. Lumea Mare n-a răspuns. Am 
repetat, Aici e România. Lumea Mare, chitic. 
M-am enervat, se înţelege. Am răcnit în 
microfoanele care bâzâiau cometic: Băăă, 
Lumea Mare, aici e România! Şi tot aşa până 
când am descoperit că întreaga noastră planetă 
a fost debranşată de la rețea. De câteva zile 
scriu un studiu sociologic despre felul în care 
dorm popoarele lumii. Italienii dau din 
picioare. Suedezii dorm buştean cu un surâs pe 
faţă, nici nu mişcă. Americanii fac în toate 
felurile, vorbesc prin somn şi, zău, spun numai 
măscări cu godzile, titanicuri, meteoriti, 
conspiratii si oscaruri. Zuluşii aleargă după 
antilope prin somn iar tibetanii levitează 
sforâind uşor. Acu, ce să mai zic, pe Ning şi pe 
Facebook, românii dorm buştean, semn că 
virusul românesc de adormire generală s-a 
propagat prin reţelele de socializare. Mda. 
Tocmai am coborât de pe Piramide, tocmai am 
vizitat Insula Paştelui, tocmai am tras o raită 
prin Burundi şi am văzut apusul de soare de pe 
Kilimangearo. Stau binişor cu dialectul tungu şi 
o să mă specializez în circulaţia metroului prin 
Londra. În general, aşa, ca lucid, mă simt bine. 
Am strâns somnoroşii de pe străzile din LA, din 
Berlin, din Moscova, din Cairo şi aşa mai 
departe, să nu-i plouă, să nu-i ia ciclonu să-i 
ducă aiurea prin spaţiu cosmic. Pe români i-am 
strâns frumuşel în Bucureşti, sub Marile Arcade 
ale Neamului. Acum, dormind, Poporul Român 
e uriaş, e falnic şi cumplit de frumos. Unii-
ntralţii, românii sunt acum atât de falnici! Din 
când în când, de la NASA, răcnesc în 
microfoanele cosmice: Alo, aici e România! 
 Dar ce credeaţi?!   
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C O R N E L   U N G U R E A N U 
Paul Celan, înainte şi după Paul Celan 
 
         În cartea lui Paul Celan şi „meridianul” 
său, Andrei Corbea, cel mai de seamă exeget al 
lui poetului, notează că de prea multe ori s-a 
ignorat partea românească a scrisului celanian. 
S-a ignorat, scrie Andrei Corbea, „culminând cu 
ostilitatea declarată a Giselei Lestrange Celan, 
văduva lui Paul Celan, la adresa 
întreprinderilor cât se poate de onorabile ale lui 
Petre Solomon la publicarea textelor de tinereţe 
păstrate de prietenii bucureşteni şi până la 
traducerea în franceză a cărţii consacrate 
dimensiunii româneşti a operei celaniene”.  
Mărturiile lui Petre Solomon despre 
„dimensiunea românească”, scriam, sunt 
importante – e unul dintre prietenii lui care au 
definit, prin prezenţă, prin relaţie, prin bucuria 
întâlnirilor, perioada bucureşteană a lui Paul 
Celan. În volumul Ochiul meu rămâne să 
vegheze. Versuri, glose, evocări, editat de 
Realitatea evreiască sub coordonarea lui Geo 
Şerban, mai scriu şi alţi prieteni. Marcel Aderca 
– între 1945 şi 1947, coleg de redacţie la 
Editura Cartea Rusă, Horia Deleanu – cu care 
se cunoştea încă de la Cernăuţi, Ion Caraion, 
Maria Banuş: „Pentru cine i-a urmărit 
traiectoria vieţii şi a creaţiei, e clar că vectorii 
bolii de nervi care l-au împins spre fluviu (spre 
sinuciderea din Sena, n.n.) au fost multipli. 
Poate şi o predispoziţie din naştere. Poate şi un 
sentiment al înfrângerii şi sterilităţii, în lupta 
cu abisalul sondaj hermetic, ce sfârşeşte  
în neant, în nonpoezie”. Şi Ovid. S. 
Crohmălniceanu: „Ne-am reîntâlnit «după 
douăzeci de ani»... Paul încărunţise, umbla 
lipindu-se de ziduri şi cu spinarea încovoiată, 
parcă sub o povară apăsătoare. Existau în el, 
încă de pe atunci, semnele apropiatului 
dezastru”. „Ştiam că, la recomandările 
medicilor, soţia îl părăsise, fiindcă încercase de 
două ori să o asasineze, în timpul unor crize 
nervoase. Paul fusese un om vesel, sociabil, 
fermecător. La Paris, l-am găsit amabil, doritor  
să afle cât mai multe despre vechii săi prieteni,  
dar vioiciunea îi pierise.” „Un amănunt 
interesant l-am aflat de la Alain Bosquet, care 
fusese şi dânsul în relaţii amicale cu Paul. Soţia 

lui, Gisele, născută 
Lestrange, se trăgea dintr-o 
familie catolică bigotă. 
Aceasta privise foarte rău 
căsătoria. Mai mult, 
Lestrange tatăl era o figură 
notorie a regimului de la 
Vichy şi se manifestase ca 
un antisemit virulent.” 
„Gisele revenise şi el trebuia 
neapărat să se sinucidă, ca 
să evite a o omorî pe ea.” 
    Dar cunoscuţii care au venit din România?  
În 1951 îl vizitează, împreună cu un grup de 
prieteni, pe Brâncuşi. Sculptorul era tăcut, J.D. 
Rey, care evocă această vizită, aminteşte că 
Celan vorbeşte despre România fără a primi 
replica sculptorului. E interesat doar de 
doamnele din preajmă. Va reveni asupra lui 
Brâncuşi, fie într-un poem, fie într-un mesaj, 
din 1967, adresat soţiei: „Bei Brâncuşi zu zwei”: 
îl vizitaseră amândoi, împreună, pe sculptor. În 
1952, îl cunoaşte pe Emil Cioran cu care poartă 
discuţii despre vremurile sale tulburi, îi traduce 
Manual de descompunere – Lehre von Zerfall, 
care apare în 1953, cu ediţii reluate mai târziu. 
Vor urma şi ale întâlniri cu Emil Cioran; 
biografii ne informează că în iunie 1964 va fi 
invitat la o cină cu Cioran la Moisville – loc de 
retragere, în Normandia, al lui Cioran. Va mai 
fi invitatul Rodicăi şi al lui Eugen Ionescu, se va 
întâlni mai multe zile cu Petru Dumitriu, 
redactor la editura Fischer din Frankfurt – 
discuţii pentru ediţia germană a lui Henri 
Michaux.  
            Dar cea mai interesantă „întâlnire/ 
neîntâlnire” a fost cu A.E. Baconski. În 
Remember. Fals jurnal de călătorie din 1977, 
scrie: „Primul meu cicerone parizian a fost un 
fel de nostalgie haină. Al doilea a fost poetul 
Paul Celan, unul din cei mai proeminenţi lirici 
de limbă germană ai generaţiilor de după 
război. Un om de patruzeci şi cinci de ani, cam 
hirsut, cu o privire fosforescentă în adâncurile 
căreia suferă amintiri holderliene, trăind în plin 
Paris o existenţă de anahoret scufundat într-o 
solitudine reflexivă. De cum l-am văzut, mi-am 
adus aminte de un vers al lui Umberto Saba... 
Generosa e la sua tristezza (...) Cu el împreună 
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am hoinărit aproape o zi întreagă... Am urcat 
împreună cu Paul Celan spre celebra L’École 
normale supérieure, unde e lector al unui grup 
mic de studenţi”.  
         Panorama poeziei universale contempora-
ne apare în 1972, Paul Celan nu e în selecţia 
„poeţilor contemporani” aleşi de Baconski. 
Celan s-a sinucis în 1970, ecoul poeziei sale a 
crescut enorm; A.E. Baconski, în 1977, era 
firesc să-şi amintească de el. Dar în 1977 
 moare şi Baconski, aşa că întâlnirea-
neîntâlnire dintre cei doi... are loc.  
 
Din Luceafarul de dimineata No 11. 
    
  

  
    Schwartz Gheorghe  

Partizan şi trădător 
 
      Evreii, se ştie, n-au fost printre partizanii 
care, retraşi în munţi, s-au opus comuniştilor şi 
îi aşteptau pe americani. N-au prea fost, dar 
Ionel Ştrulovici s-a aflat, totuşi, în Munţii 
Făgăraş din 1949 până în 1952. Aproape trei 
ani. Trei ani lungi, în care doar încăpăţânarea l-
a ajutat să nu se arunce într-o râpă şi să 
termine cu totul şi cu toate. 
 
     Pe vremea aceea, lucrurile erau prea noi 
pentru ca să mai uimească pe cineva şi 
nici  „Jurnalul” lui Sebastian n-a fost încă 
tipărit, ca lumea să apuce să se mire de cele 
întâmplate sub nasul ei. Erau vremuri grele şi 
oamenii îşi vedeau de ale lor. Ionel Ştrulovici a 
ajuns în munţi fiindcă, după ce a reuşit să 
recupereze atelierul de împletituri de paie 
pentru învelit recipiente şi l-a diversificat până 
la mobilier de grădină, lucrând cu cinci oameni, 
s-a văzut iarăşi lipsit de obiectul muncii. Prima 
oară i s-a luat tatălui său micuţa întreprindere 
prin Oficiul de Romanizare. Atunci s-a găsit un 
subterfugiu, aşa cum s-a tot găsit, de mii de ani, 
câte un subterfugiu: tatăl lui Ionel a semnat o 
hârtie prin care îi ceda atelierul domnului 
Costel Costea, prietenul şi vecinul său. Deşi 
Costel l-a asigurat că nu se va schimba nimic, 

tatăl lui Ionel n-a iscălit decât atunci când 
Popoviciu, şeful de la „romanizare”, a început 
să se joace tot mai agitat cu revolverul pe care şi 
l-a scos din toc. Popoviciu şedea de o parte a 
biroului şi Moise Ştrulovici în faţa foii aceleia 
blestemate de hârtie, de cealaltă. Până la urmă, 
a semnat. Costea s-a ţinut de cuvânt şi lucrurile 
nu s-au schimbat în atelierul de împletituri de 
paie, doar că Ştrulovici n-a putut să uite nici o 
clipă că, din punct de vedere legal, atelierul nu 
mai e al său. 
 
    Pe urmă, după 23 August, întreprinderea a 
revenit şi cu acte proprietarului ei dintâi. 
Numai că acesta, Moise Ştrulovici, s-a 
îmbolnăvit de inimă şi a murit – din cauza 
necazurilor, susţinea nevastă-sa, din cauză că a 
fumat toată viaţa prea mult, după cum a 
decretat doctorul Wiess. Dintre cei doi fii ai săi, 
unul a plecat să înveţe dreptul în Italia şi nu s-a 
mai întors niciodată, iar Ionel a preluat 
atelierul, l-a lărgit, a continuat să lucreze cu 
Costel Costea şi cu Vasi, ca şi taică-său, dar a 
mai angajat încă trei bărbaţi şi a început să 
producă „cele mai elegante scaune şi mese 
pentru terase, grădini şi verande”, pe lângă 
îmbrăcăminte din paie pentru damigene şi 
sticle, ca „domnişoarele, doamnele şi domnii 
eleganţi să nu se bucure de o băutură numai 
bună, dar şi servită elegant”. Aşa că, după ce a 
achiziţionat sculele necesare la mâna a doua, 
dar totuşi scule foarte bune, a lucrat cu cinci 
angajaţi. (Costea s-a arătat iarăşi domn şi a 
refuzat să accepte să fie co-patron.) A lucrat cu 
cinci angajaţi, adică a exploatat cinci muncitori, 
cum i s-a reproşat, aşa că atelierul a fost luat 
din nou. De data asta nu de Popoviciu, cel cu 
cămaşa verde, cu diagonala şi cu pistolul scos 
din toc, ci de doi bărbaţi cu şapcă şi cu serviete 
mari din piele de vită. Şi tovarăşii l-au pus să 
semneze: de data asta nu că oferă de bună voie 
bunul său „statului”, ci că „a luat la cunoştinţă” 
că „atelierul de industrie mijlocie” nu mai este 
al său. 
     Ionel n-a avut ce să spună: Rosenfeld, care 
întotdeauna s-a crezut mai deştept decât toţi 
ceilalţi evrei din cartier şi care a ţinut în timpul 
întregii perioade de prigoană „Capitalul” de 
Marx ascuns în pământul din grădină, tocmai a 
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fost dat afară din Partid şi toată lumea aştepta 
noaptea când o să-l ridice. Ştrulovici fusese şi el 
chemat, încă în octombrie 1944, să activeze în 
tot felul de „organizaţii democrate”, „că acum a 
sosit şi vremea lui”. Doar că Ştrulovici s-a 
ocupat de atelierul său, l-a mărit, a schimbat 
două ziduri, a introdus căldură şi apă caldă de 
la un cazan propriu, a cumpărat uneltele pentru 
mobila de exterior. Aşa că nu s-a înscris nici în 
Partid şi a urmărit cu un zâmbet strâmb cum, 
rând pe rând, alţii - mai fraieri ca el - nu numai 
că erau daţi afară, dar mai erau şi trimişi, mulţi 
dintre ei, la închisoare. Oricum, după ce erai 
exclus din Partid, aveai dosarul pătat şi era 
mult mai rău decât dacă n-ai fi fost niciodată 
comunist. (Ionel Ştrulovici nici nu credea că 
poţi fi un an comunist şi pe urmă să nu mai fii. 
„Ori eşti ori nu eşti!”) Sigur, erau şi unii care au 
reuşit, care au devenit şefi şi care au început s-o 
ducă ceva mai bine decât înainte şi, în primul 
rând, să aibă sentimentul că sunt puternici şi 
importanţi. (Toată lumea îi saluta cu un respect 
născut din teamă.) Ionel nu a ajuns cu „dosarul 
pătat” printr-o excludere din Partid, ci îl avea 
stricat prin faptul că a moştenit un mic atelier 
de împletituri din paie, prin care a exploatat 
cinci  muncitori. 
 
      Prin 1949, noua putere a simţit nevoia de a 
da exemple evidente că exploatatorii nu mai au 
ce căuta în societatea în curs de construire, şi, 
ca să nu să rămână duşmani înrăiţi ai 
muncitorilor şi ţăranilor, trebuiau reeducaţi ca 
să ajungă şi ei făuritori ai socialismului, 
antecamera comunismului. Aşa că, după 
adevăraţii bogătaşi - care n-au înţeles, n-au 
vrut sau n-au reuşit să fugă la timp -, le-a sosit 
vremea fruntaşilor mai mărunţi: la sate, după 
moşieri, chiaburii, la oraşe, după proprietarii şi 
intelectualii importanţi, plevuşca pentru 
completarea listelor care era necesar să aibă un 
anumit număr de poziţii (atâţia intelectuali, 
atâţia liber profesionişti, atâţia preoţi etc., 
trebuind luată în considerare şi o justă şi 
dreaptă repartizare după naţionalitate). Ionel 
Ştrulovici n-a aşteptat să-i vină rândul şi, 
văzând că hotarele s-au închis ermetic, a 
încercat să se facă nevăzut în provincie. A trăit 
câteva luni la Vâlcea, apoi s-a angajat la fabrica 

din Făgăraş. Până ce l-a recunoscut un fost 
coleg de şcoală, ajuns şi el în acele locuri: „Nu 
trebuia să fugi de acasă!”, l-a dojenit acela, 
„Toată strada s-a mirat că ai fugit… N-avea 
nimeni nimic cu tine, tu le-ai dat ideea…” „Ce 
idee?” A doua zi, când au venit să-l ridice, Ionel 
Ştrulovici se afla într-o şură din fundul grădinii, 
de unde a auzit că unul dintre tovarăşi soma 
gazda să cheme imediat Miliţia, când banditul 
se va întoarce acasă şi să nu careva să spună că 
ei au trecut pe acolo, întrucât şi gazda unui 
bandit este vinovată de tăinuire şi pasibilă de la 
trei ani de temniţă în sus. Aşa că banditul nici 
n-a mai revenit în casă pentru a-şi recupera 
puţinele lucruri pe care le avea şi a fugit prin 
grădini spre… spre unde? În zare erau munţii. 
Banditul a ajuns partizan în Munţii Făgăraş. 
 
     A fost o adevărată minune că a reuşit să 
nimerească în grupul de bărbaţi ascunşi în 
codru. N-aveai cum să dai tu de ei decât dacă 
aceia voiau. Cine ştie de ce au acceptat ca 
Ştrulovici Ionel să-i găsească? Fapt este că l-au 
lăsat să-i însoţească. Mai târziu, Dinu i-a spus 
că n-au avut decât două soluţii: fie să-l ucidă 
atunci, la început, pentru că ştiau prea bine că 
unul ca el este întotdeauna gata de a trăda, aşa 
cum strămoşii săi l-au vândut pe Isus Cristos – 
„Pentru câţiva gologani, mă, pentru câţiva 
gologani!” - fie să-l care cu ei şi să vadă mai 
târziu ce e de făcut cu un astfel de individ. Faţă 
de Ionel, Dinu a fost cel mai dispus la vorbe 
dintre toţi partizanii din grup. Ceilalţi treceau 
pe lângă el şi, de multe ori, păreau că nici nu-l 
văd. Altădată era mai rău: îl vedeau. 
 
     Tot Dinu i-a mai spus că Pavloviciu, fratele 
celui care s-a jucat cu pistolul atunci când tatăl 
lui Ştrulovici a trebuit să-şi cedeze proprietatea, 
l-a plesnit pentru că era „sigur – cert” că şi 
Ionel a dat declaraţie împotriva fostului şef de 
la romanizare, motiv suficient ca acela să taie 
deja de trei ani stuf în Deltă. Serile, Dinu îi 
explica doctrina legionară şi îl învăţa că jidanii 
n-au cum să se răscumpere decât prin suferinţă 
şi moarte. 
 
      În grup nu erau numai legionari, ci şi 
ţărănişti şi liberali. Într-o zi, un liberal s-a 



                                                                                J.I. 
 

                                
                             Jurnal  Israelian  No.  21 – 31 Decembrie 2020                                 Pagina 36   

 

 
 

certat atât de tare cu fratele lui Pavloviciu, încât 
s-a ajuns ca acela să-l împuşte mortal. „Vezi?” a 
remarcat seara Dinu, „Tu n-ai avut niciodată 
curajul să i te opui lui Pavloviciu”.      
 
    Partizanul Ionel Ştrulovici a dus-o şi mai bine 
şi mai rău în mijlocul camarazilor. Au fost şi 
perioade de care n-a mai vrut să-şi aducă 
niciodată aminte, au fost şi perioade când le-a 
fost greu la toţi, au fost şi perioade mai liniştite. 
Trei ani reprezintă o vreme îndelungată, trei 
ierni cumplite şi trei veri în care aerul înşelător 
de munte te face să iubeşti viaţa. Partizanul 
Ionel Ştrulovici – care n-a primit niciodată o 
armă pentru că unul ca el „putea oricând s-o 
întoarcă spre cei de la care i-ar fi dat-o” şi care 
trăia un fel de prizonierat în aer liber – a luat 
ceva bătaie, dar a şi fost doftorit atunci când, în 
prima iarnă, s-a îmbolnăvit grav; a fost şi 
învăţat crezul legionar, dar a fost şi iniţiat în 
filosofia antică şi în patristică de către un 
camarad fost student la teologie; a şi răbdat 
foame alături de ceilalţi, dar a şi mâncat 
împreună cu ei. Uneori, perioadele grele au fost 
atât de cumplite, încât regreta că nu s-a predat 
lucrătorilor Securităţii Statului. (Dar îşi spunea 
că, în fond, în munţi respira aer curat, pe când 
în temniţă n-ar fi fost înconjurat decât de alţi 
legionari, liberali şi ţărănişti, de alţi Dinu şi de 
alţi Pavloviciu, precum şi de câţiva prăpădiţi 
asemenea lui ori asemenea unui băiat oligofren, 
copil al nimănui, care s-a luat după ei dintr-un 
sat. Nici soarta acelui tânăr n-a fost mai bună 
decât a lui Ionel: după ce l-au adoptat, 
partizanii au intrat la bănuieli că bietul copil ar 
fi putut să se prefacă şi să nu fie decât un trimis 
al regimului, aşa că l-au ţinut mai mult legat, 
după ce nu l-au putut face să-şi mărturisească 
rolul de iscoadă. Pe urmă, după ce au fost 
prinşi, şi nenorocitul acela a fost judecat drept 
partizan şi condamnat la moarte. I-au comutat 
pedeapsa la muncă silnică pe viaţă, însă băiatul 
a murit curând, omorât în bătaie, la 
Periprava.)      
 
          Uneori, partizanul Ştrulovici era chiar 
apreciat: având o îndemânare ieşită din comun, 
reuşea să facă din mai orice câte un lucru util 
traiului. Şi ce nu este util unui grup de oameni 

ascunzându-se în munţi şi lipsiţi de toate cele? 
Ionel le-a făcut cuţite, recipiente, chiar şi 
mobilă din lemn şi nuiele. Cele mai preţuite 
erau hamacurile în care se puteau odihni pe 
vreme bună. În disputele dintre camarazi, 
Ştrulovici nu intervenea, mai ales că ştia că 
votul său n-ar fi fost luat în seamă. Disputele 
acestea se învârteau, mai ales, în jurul temei 
dacă e îndeajuns cât fac ei acolo în creierii 
munţilor: unii pretindeau că menirea lor 
istorică este de a provoca o cât mai mare 
spaimă autorităţilor bolşevice, lucru ce nu se 
putea realiza decât prin surprinderea 
securiştilor şi a comuniştilor şi lichidarea lor, 
iar alţii cereau să se pregătească în aşa fel încât, 
imediat ce vor fi paraşutaţi americanii, ei să fie 
gata să preia puterea şi să restabilească ordinea 
de drept. (Şi în privinţa aceasta erau dispute 
profunde, „ordinea de drept” fiind în mod 
diferit înţeleasă de camarazi.) Pe rând, fiecare 
dintre cele două tendinţe câştiga teren, dar 
actele de rezistenţă au fost mult mai puţine 
decât episoadele lungi de aşteptare. 
Detaşamentul a împuşcat mortal, în trei 
ani,  patru oameni: trei miliţieni şi un activist 
de partid şi a rănit încă vreo două persoane. (Pe 
Pavloviciu, Tribunalul Poporului l-a condamnat 
la moarte şi pentru că ar fi ucis în mod bestial 
una dintre victime.) În schimb, acelaşi 
detaşament s-a constituit şi într-o grupă de 
haiduci, aşa cum erau descrişi haiducii din 
legende. În protocoalele procesului este 
menţionat că ar fi atacat „mai multe trenuri şi 
camioane”, că ar fi omorât pasagerii, după ce i-
ar fi jefuit de bunuri. Numai că n-au omorât pe 
nimeni cu acele ocazii – care n-au fost decât… 
două -, iar bunurile jefuite le-au împărţit prin 
sate. (Motiv suficient pentru ca şi cei ce au 
beneficiat de acele cadouri să ajungă pe 
termene lungi în închisori. De unde unii  
dintre ei nu s-au mai întors vreodată.) 
 
     Sfârşitul detaşamentului a venit atunci când 
cei ce-i aşteptau pe americani s-au pomenit cu 
un paraşutist în uniforma USA ARMY căzut nu 
departe de tabăra lor. Nici el nu i-ar fi 
descoperit niciodată, dar ei l-au reperat imediat 
şi l-au primit în triumf. După două zile, 
anunţaţi prin staţie de către „american”, 
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soldaţii au încercuit tabăra şi după un foarte 
scurt schimb de focuri, camarazii au fost 
arestaţi, încătuşaţi, urcaţi în camioane şi duşi la 
oraş. Doi dintre ei au murit în timpul luptei, alţi 
trei au fost răniţi, iar doi au reuşit, ca prin 
minune, să se facă nevăzuţi. (În arestul 
preliminar procesului, toţi prinşii au fost 
ameninţaţi de Pavloviciu că, dacă le va merge 
gura, nu vor scăpa „nici în gaură de şarpe” de 
răzbunarea frăţiei.) De altfel, nici unul dintre 
arestaţi nu-şi făcea nici cea mai mică iluzie că 
ar mai fi posibilă răzbunarea frăţiei, fiecare 
fiind încredinţat că nu va mai ieşi viu de la 
următorul interogatoriu – nici unul în afara 
oligofrenului care, pe lângă faptul că a fost unul 
dintre răniţi, nu pricepea ce i se întâmplă. 
 
      Anchetele erau lungi şi dure. Însă duritatea 
cea mai mare a resimţit-o banditul Ştrulovici 
Ionel atunci când, după uvertura de rigoare de 
la primele două interogatorii, a fost dus la un 
ofiţer anchetator care n-a folosit forţa pumnilor 
şi a bastoanelor, ci vocea blândă şi 
înţelegătoare. Era o surpriză atât de mare 
glasul acela uman, încât nu puteai să nu simţi o 
vie recunoştinţă faţă de modul în care erai 
tratat. Căpitanul Ionescu – dacă l-o fi chemat 
într-adevăr aşa – l-a poftit pe banditul 
Ştrulovici Ionel să stea jos, i-a oferit şi o ţigară 
Olt – dar banditul nu era fumător şi i s-a părut 
prea de tot să ceară voie să ducă ţigara unui 
complice în celulă –, după care l-a întrebat, ca 
între doi buni vecini, despre condiţiile din 
detenţie şi despre lipsurile la care – ce să-i faci? 
– erau supus arestaţii. Pe nesimţite, trecând la 
subiect, l-a chestionat în legătură cu ceilalţi 
partizani. A fost momentul când prin mintea 
banditului au trecut secvenţele filmului trăit în 
munţi: secvenţele cumplite, pline de bătăi şi 
umilinţe, pe care creierul său nu dorea să le 
readucă în memorie, însă şi secvenţele bune, 
unele chiar frumoase, când un apus de soare 
printre brazi îi făcea pe toţi să uite cine sunt şi 
să se simtă cu adevărat fraţi. Şi, ca la apelurile 
din celulă, au trecut prin faţa ochilor săi toţi 
camarazii, şi Dinu, şi Pavloviciu, şi unul dintre 
ţărănişti (care a fost cel mai antisemit dintre 
toţi) şi celălalt ţărănist, singurul cu care n-a 
avut niciodată nici un conflict şi care avea 

curajul să mărturisească şi cu glas tare că este 
un admirator al evreilor, „care ştiu într-adevăr 
să fie solidari între ei!”, lucru de care Ionel 
Ştrulovici nu era la fel de sigur. Şi şi-a adus 
aminte şi de orele de franceză ţinute de unul 
dintre liberali, şi de orele de greacă şi …ebraică 
ţinute de fostul student la teologie („Mă, 
Ştrulovici, tu nu-ţi cunoşti nici măcar limba 
ta!”, fapt care i-a uluit cu adevărat şi pe cei mai 
mulţi camarazi), şi serile când Covaci, un ţigan, 
le cânta din vioară muzică populară şi lucrări… 
de Enescu şi de Bach! („Cel mai sublim Bach: 
un Bach lăutăresc”, cum se extazia Gruia, 
legionar, medic genial, fost profesor 
universitar). Amintirile ameninţau să ţină 
captivă mintea obosită a banditului, iar 
anchetatorul acela blând le-a lăsat să se 
manifeste în voie. 
 
- Măi, Ştrulovici, a rupt, într-un târziu 
căpitanul Ionescu tăcerea (şi nu i s-a adresat cu 
„Mă, banditule”), noi ştim şi aşa tot ce aţi făcut 
voi acolo, în munţi. Şi o ştim chiar de la voi. Că, 
până la urmă, nu e unul care să nu spună şi 
ceea ce a supt de la sânul mamei sale. Măi, 
Ştrulovici, te-am lăsat să-ţi aminteşti pe 
îndelete de câte ai avut de suferit de la bandiţii 
printre care ai nimerit. Acum ai ocazia să le 
întorci tot „binele” acela şi să declari – desigur 
numai adevărul! – despre ei. 
 
      Foamea, frigul, oboseala şi frica l-au făcut 
pe Măi, Ştrulovici să-l perceapă pe anchetatorul 
cel blând sub forma diavolului. 
 
- Măi, Ştrulovici, băiatule, tu crezi că noi nu 
ştim cum te-au oropsit bandiţii numai că eşti 
jidan? Noi nu tolerăm segregarea rasială, dar şi 
voi trebuie să ne ajutaţi să stârpim din faşă acel 
rău. Din faşă! 
 
    Foamea, frigul, oboseala şi frica l-au făcut pe 
Măi Ştrulovici să-l perceapă pe anchetatorul cel 
blând sub forma diavolului, însă nu i-au oferit 
şi chipul unui înger care să fie şi el pe aproape. 
Odaia era goală, doar o masă şi două scaune. 
Lângă un perete diavolul cel blând şi 
înţelegător, lângă celălalt perete nimic. Măi 
Ştrulovici nu-şi putea lua ochii de la acel 
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celălalt perete, de după varul căruia aştepta să 
apară îngerul. Tot privind într-acolo, n-apucă 
să distingă decât câteva pete roşietice, probabil 
urme de sânge lăsate intenţionat acolo spre a-i 
preveni pe bandiţi în legătură cu ce-i aşteaptă. 
Îngerul, în schimb, refuza să se ivească. 
 
- Măi, Ştrulovici, măi, ce fel de om eşti tu? 
Pavloviciu te-a … urechile lui Ionel refuzau să 
audă, Dinu ţi-a… mintea lui Ionel refuza să 
priceapă, Boştină n-a avut nici o remuşcare 
când te-a… Măi Ştrulovici măi privea ţintă spre 
peretele alb, de unde aştepta izbăvirea. 
 
- Tu ştii, mă, că şi Croitoru, acela care te-a… e la 
fel de jidan ca tine, numai că şi-a luat alt nume? 
Când au auzit ceilalţi – de la noi, desigur – au 
făcut ochii cât cepele. Pe cuvânt! Pe bandiţii 
ăştia îi aperi tu? 
Bang! Căpitanul Ionescu – de l-o fi chemat aşa 
– ridică vocea. Din peretele de vizavi era  
clar că nu va mai ieşi nici un înger. 
-  Aşa! Deci, nu vrei să răspunzi? Nu vrei să 
răspunzi de vorbă bună? 
            Ştrulovici îşi repetă ceea ce spuneau tot 
lotul Pavloviciu: „De aici n-o să mai ieşim decât 
cu picioarele înainte”. Nimeni nu-şi mai făcea 
nici cea mai mică iluzie. Într-o seară, în semn 
de protest, cântaseră chiar cântece legionare. 
Pentru care luaseră o mamă de bătaie toţi. Şi 
cei care cântaseră şi cei care nu cântaseră. Cine 
să-i mai numere? Iar cei care nu cântaseră nici 
măcar n-au făcut nici cele mai mic efort de a 
spune că n-au cântat. 
- Măi, Ştrulovici, lua-te-ar dracu’, şi când au 
cântat ăia, tu nici măcar n-ai spus că acela nu e 
cântecul tău! 
      Nu era cântecul său, dar odată când a cântat 
un cântec de-al său a luat bătaie că a cântat un 
cântec de-al său. Aşadar, dacă tot vor ieşi cu 
toţii cu picioarele înainte, de ce să mai ia o 
bătaie în plus, dacă şi aşa-i de acum totuna? Şi, 
dacă i-ar face o plăcere nebună să-i ardă una lui 
Pavloviciu, de ce să nu spună tot ce ştia despre 
el? Da, numai că i-ar face plăcere să-i ardă una 
lui Pavlovici cu mâna sa şi nu cu mâna altuia, 
nu cu mâna Securităţii. (Ştrulovici avea o 
părere foarte neclară cu acea „instituţie a 
poporului”: iniţial, oamenii chiar şi-au pus 

nădejdea în ea, apoi au respectat-o din frică, 
însă în munţi securiştii erau consideraţi 
duşmanii numărul unu. Ştrulovici nu putea să 
se pronunţe: nimeni dintre vechile sale 
cunoştinţe n-a ajuns atât de sus încât să se 
poată lăuda că a fost primit printre „Lucrătorii 
Securităţii”, aşa că Ştrulovici nu putea aprecia 
cam ce fel de inşi erau aceia. Iar să te iei doar 
după fiarele de anchetatori încă i se părea 
nedrept.) 
- Mă, Ştrulovici, eu am o răbdare de fier, că de 
aia mă plăteşte poporu’, dar să ştii că dacă mai 
taci mult şi răbdarea mea se termină! 
     De fapt, asta e problema: să-l toarne pe 
Pavlovici, ajutând, în fond, dreptatea să se 
instaureze, dar devenind el însuşi un trădător 
ori să tacă în continuare, urmând să primească 
un supliment de suferinţe pentru un viitor care 
oricum – ORICUM! - nu mai putea fi 
modificat? 
     Pe urmă Căpitanul Ionescu a mai făcut o 
încercare şi i-a povestit amănunte despre viaţa 
din tabăra din munţi, amănunte pe care 
pretindea că le-a aflat de la ceilalţi bandiţi, 
oameni mult mai raţionali, care ştiau că numai 
spunând adevărul mai pot avea şanse de 
blândeţe din partea unei justiţii drepte.  
- Tu nu înţelegi că noi ştim tot? Tu nu trebuie 
decât să confirmi ceea ce ştim şi ceea ce am 
aflat de la complicii tăi. Că dacă toţi au spus 
aşa, cine dracu’ speri că te va crede pe tine că 
spui altfel? 
Numai că Măi Ştrulovici măi n-a spus nimic. 
- Voi, jidanii, aveţi un fel propriu de a suferi! Vă 
place să suferiţi! Căpitanul Ionescu, în calitate 
de anchetator blând, se ridică de pe scaun şi, 
suspinând cu o vădită părere de rău, se 
îndreptă în aşa fel spre uşă, încât era clar că-i 
obligat să-i cedeze locul unui anchetator mult 
mai dur, care o să-l înveţe pe bandit să spună 
tot. Adică eu îţi dau prilejul să-l răsplăteşti pe 
Pavloviciu şi pe toţi porcii ăia aşa cum merită 
după câte ţi-au făcut şi înainte de Eliberare şi în 
munţi, iar tu, în loc să sari să-mi ceri tocul şi 
călimara să pui pe hârtie toate acele ticăloşii, te 
dai de partea lor! Păcat! Păcat! PĂCAT! 
      Banditul Ionel Ştrulovici a avut noroc şi a 
fost eliberat cu ocazia marii graţieri din 1964. A 
lucrat o vreme ca muncitor necalificat, apoi ca 
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tehnician constructor la IMASA. Într-o zi, l-a 
întâlnit pe stradă pe unul dintre cei doi 
camarazi care au reuşit să scape din încercuirea 
armatei. A încercat să intre în vorbă cu el, dar 
omul a jurat că nu l-a văzut niciodată. În 
schimb, l-a recunoscut Dinu. Era în 1990 şi 
Dinu devenise un fel de mahăr pe la Asociaţia 
Judeţeană a Foştilor Deţinuţi Politici. S-a 
purtat cu multă afecţiune cu Ionel Ştrulovici, l-
a întrebat cum de n-a plecat în Palestina, după 
toate câte i s-au întâmplat, s-a oferit să-l ajute 
la dosarul de pensii şi i-a propus să se 
întâlnească „în amintirea acelor zile eroice”. 
Doar un lucru nu-i putea ierta Dinu lui Ionel 
Ştrulovici: „Nu trebuia să-i spui totul bestiei 
aceleia de Ionescu! Dacă te ţineai ceva mai tare, 
poate că scăpam cu toţii mai ieftin!”. 
 
  
 
Dan Romașcanu 

Un serial de televiziune despre 
războiul care nu s-a sfârșit 
 
Când se sfârșesc războaiele? Atunci când se 
încheie armistițiile? Atunci și dacă sunt 
semnate tratate de pace? Serialul israelian de 
televiziune 'Shaat Neila' (Ora Închiderii, cu 
aluzie la rugăciunea care încheie la sinagogi 
ceremoniile de Yom Kippur) sau 'Valley of 
Tears' (Valea Lacrimilor, traducere liberă dar 
inspirată în engleza) demonstrează încă odată 
că războaiele continua să-i însoțească pe cei 
care au participat ca militari sau ale căror vieți 
au fost afectate mult după ce acțiunile 
diplomatice au dus la încetarea luptelor. 
Consecințele politice sunt de lungă durată, 
chiar și păcile sunt uneori aparente, iar pentru 
cei care au participat ca soldați, care au fost 
martori sau victime ale violenței, războaiele nu 
se termină niciodată. Este unul dintre mesajele 
acestui serial produs de postul de televiziune 
publică israelian CAN 11, producție 
spectaculoasă și relativ scumpă (23 de milioane 
de shekeli), pentru Israel în orice caz, care se 
ocupă de evenimentele petrecute în timpul 
războiului de Yom Kipur din 1973. Au trecut 47 
de ani de la acest război, controversat și 

problematic în eposul israelian. A fost prima 
dată când Israelul a fost surprins de atacul 
coordonat al forțelor egipțiene și siriene, a fost 
un război în care și-au pierdut viața peste 2600 
de militari israelieni, și alte mii au fost răniți, 
un război care a produs sau poate doar a 
accentuat o profundă criză politică și socială 
care a dus la proteste de proporții, la demisia 
Goldei Meir din funcția de prim-ministru al 
Israelului, și câțiva ani mai tărziu la schimbarea 
politică care a adus dreapta pentru prima data 
la conducerea politică a tării în 1977. Soldații, 
răniții, prizonierii de acum 47 de ani, cei care 
au supraviețuit cu traumele luptelor și 
suferințelor, cu amintirile colegilor de generație 
și camarazilor de luptă uciși, și-au retrăit acum 
traumele revăzând acest serial. În fiecare seară, 
după transmisia episodului săptămânal, au 
avut loc dezbateri la televiziune, care s-au 
prelungit noaptea la postul de radio public. 
Este clar că pentru acești veterani războiul de 
Yom Kipur nu s-a sfârșit. Și probabil că nici 
pentru noi, restul societății israeliene.  
      Acțiunea serialului se petrece pe frontul de 
nord al războiului, acolo unde forțele siriene au 
surprins armata israeliană și au ocupat  în 
primele zile ale războiului o parte a teritoriului 
Podișului Golan care fusese cucerit de Israel în 
Războiul de Șase Zile din 1967. De-a lungul 
celor zece episoade (primul și ultimul fiind 
duble) spectatorii au putut urmări soldații din 
trei unități militare: un comandament de unde 
era coordonată activitatea luptătorilor, o 
unitate de informații aflata pe un vârf de munte 
care a fost surprinsă și cucerită de sirieni și din 
care supraviețuiseră doar doi soldați, și o 
unitate de tancuri care după ce a suferit grele 
pierderi în primele ore ale războiului a reușit să 
se regrupeze și să bareze forte inamice 
copleșitor superioare numeric, și până la urma 
să întoarcă soarta războiului pe acest front. În 
mare faptele corespund adevărului istoric, dar 
există și destule neconcordanțe și elemente de 
ficțiune mai mult sau mai puțin verosimile, așa 
cum a rezultat și din multele comentarii și 
discuții iscate de serial în Israel. Nu este vorba 
despre un documentar, și nici macar despre o 
docu-drama, căci personajele sunt imaginare. 
Discuția perenă despre cât de fidelă trebuie să 
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fie o reconstituire istorica pe ecrane și ce 
libertăți sunt permise în adaptări este valabilă 
și deschisă și în acest caz. Impresia mea este că 
autorii scenariului au făcut alegeri rezonabile, 
dar asta nu înseamnă că nu era loc de mai 
multa îndrăzneală și originalitate. Rădăcinile 
războiului nu sunt discutate și nu se pune 
întrebarea dacă războiul ar fi putut fi evitat. 
Filmul este despre ofițerii de rang inferior și 
soldații prinși în mijlocul unui conflict 
sângeros.Există câteva povesti personale 
emoționale - cea a tatălui plecat pe front în 
căutarea fiului înstrăinat, sau o poveste de 
dragoste întreruptă de război. Alte fire ale 
intrigii au conotații politice.  O parte dintre 
soldați provin din mediul evreilor sefarzi care 
se considerau discriminați social și participau 
la mișcările de protest ale Panterelor Negre, iar 
tensiunile etnice nu sunt complet șterse de 
serviciul militar, cel puțin până la începutul 
războiului. Din galeria diversă de personaje am 
reținut două: cel al lui Meni Ben-Dror (Lior 
Ashkenazi, singurul actor consacrat din 
distribuție), ziarist și scriitor faimos plecat în 
căutarea fiului, și cea a tânărului ochelarist din 
serviciul de informații (jucat de Shahar Tavoh), 
sensibil și aparent neadaptat, singurul personaj 
care pare să înțeleagă ceea ce se întâmplă și 
care încearcă să-și previna superiorii. Ambii 
încep ca pacifiști și devin eroi de război în 
vâltoarea evenimentelor. Spre deosebire de alte 
seriale și docu-drame care au fost dedicate 
războiului (cu excepția notabilă a lui 'Kippur' al 
lui Amos Gitai din 2000), eroii nu sunt în 
'Valley of Tears' politicienii sau generalii, ci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ofițerii și soldații de pe front. Calitatea 
serialului constă în faptul că redă cu exactitate 
și realism surpriza și lipsa de pregătire 
materială și morală a soldaților din primele zile 
ale războiului, haosul violent al situațiilor în 
care sun pusi aceștia, dar și resursele de eroism 
pe care le găsesc în ei înșiși pentru a rezista și 
întoarce situația. Producătorii au investit mult 
în reconstituirea luptelor și a atmosferei din 
bunkere și comandamente, din tranșee și de 
 pe câmpurile de lupta. Rezultatele sunt 
spectaculoase, suntem imersați într-o acțiune 
de război extrem de realistă. Spectatorii nu sunt 
cruțați nici de vizionarea unor scene violente de 
pe câmpul de luptă, din bunkere, sau din 
temnițele și camerele de interogatorii unde 
ajung cei care au căzut prizonieri. Poveștile 
umane reușesc să creeze interes și emoție, desi 
unele sunt puțin prelungite, oarecum inevitabil 
însă într-un serial de o asemenea amploare. 
Putem vedea câteva indicii despre consecințele 
războiului, dar ele nu sunt foarte consistente. 
Acțiunea serialului se termină în momentul în 
care soarta războiului este întoarsă cu prețul 
unor imense sacrificii. Un discurs al unuia 
dintre comandanți promite o lume mai bună și 
o societate mai dreaptă după război, dar 
cuvintele retorice sună a gol, mai ales că știm 
ceea ce a urmat. Serialul începe să fie distribuit 
international de HBO și va fi interesat de 
urmărit cum va fi primit și înțeles de publicul 
internațional, poate mai puțin informat și sigur 
mai puțin implicat în legătură cu războiul de 
Yom Kippur, încă un război care nu s-a sfârșit. 
(sursa fotografiilor - 
https://www.imdb.com/title/tt8190688/)  



                                                                                J.I. 
 

                                
                             Jurnal  Israelian  No.  21 – 31 Decembrie 2020                                 Pagina 41   

 

 
 

     Desene - dr. BRUNO HERSHKOVITZ 
 

                     PINGUINI și  OAMENI 
  



                                                                                J.I. 
 

                                
                             Jurnal  Israelian  No.  21 – 31 Decembrie 2020                                 Pagina 42   

 

 
 

 

  Un scriitor Tunisian pe urmele       
  lui Mihail Sebastian 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        Născut în 1949 în Tunisia, de unde familia 
sa avea să fie expulzată în 1955, Lionel Duroy 
scrie despre traumele vieții sale în romane  
cu un pronunțat caracter autobiografic, 
precum Priez pour nous sau  Le Chagrin.  
Pentru Eugenia, roman în centrul căruia se 
află antisemitismul românesc și destinul 
scriitorului Mihail Sebastian, Lionel Duroy a 
ajuns în România, la București și la Iași. 
     În rândurile care urmează, aflăm cum a 
început fascinația  scriitorului  francez pentru 
Jurnalul lui Sebastian și cum s-a construit 
această carte minuțios documentată, care se 
deschide astfel:  
„Mihail a murit ieri, 29 mai 1945, strivit 
de un camion”.  
       
         Iată mărturia lui Duroy: 
Am dat din pură întâmplare peste Jurnalul lui 
Mihail Sebastian într-o librărie pariziană pe 
care o frecventez când ajung în capitala Franței, 
pentru că eu nu locuiesc la Paris, librăria 
Joseph Gibert, cu cărți pe cinci-șase etaje… 
Pentru mine fiecare carte de acolo e una puțin 
dispărută. De multe ori în viață m-am oprit din 
întâmplare asupra unei cărți necunoscute, 
despre care nimeni nu vorbește. În plus, am 
fost mereu interesat de țările estice, de țările de 
dincolo de Zid și adesea m-am oprit la raionul 
dedicat literaturii române în această librărie. 
Astfel am descoperit și Jurnalul lui Sebastian,  
l-am deschis, am început să-l citesc și acela a 

fost un moment foarte important pentru mine, 
o revelație. Este un jurnal de o mare forță, a 
cărui particularitate cred că este aceea că nu a 
fost scris cu gândul de a fi publicat – așadar 
este de o sinceritate absolută, de o forță 
incredibilă. Și pentru prima dată am putut 
vedea România prin ochii unui scriitor evreu. 
Descoperirea acestui jurnal a fost, așadar, o 
întâmplare. Când aveam 26 de ani, după ce am 
citit pentru prima dată Kaputt de  Curzio 
Malaparte, aveam în minte să vin la Iași. 
Capitolul pe care Malaparte îl consacră Iașului 
este foarte impresionant, țin minte reacția pe 
care am avut-o la acea vârstă citind despre 
pogromul de la Iași, despre acțiunile unei părți 
a populației civile împotriva propriilor vecini, 
fără prezența  armatei sau a poliției, numai în 
urma  unei foarte violente campanii de 
intoxicare.  
     M-a impresionat profund cum oamenii 
puteau deveni de pe o zi pe alta criminali. Și 
astfel, când am descoperit Jurnalul lui 
Sebastian am devenit din nou interesat de 
subiect, de ceea ce s-a întâmplat atunci în 
Europa .   Eu sunt cât se poate de european; nu 
mă simt francez, ci european. Iubesc Franța, 
dar mă simt la fel de bine la Berlin, la București 
sau la Belgrad, unde am și locuit o perioadă. În 
tinerețea mea, în anii ’80 de exemplu, era 
foarte dificil să călătorești liber în anumite 
spații, cum era Berlinul de Est, iar căderea 
Zidului Berlinului în 1989 a fost un eveniment 
major în viețile noastre, ale celor care voiam o 
Europă fără frontiere, de care eu am profitat ca 
să ajung în țările estice. Din păcate, prin 2004-
2005, am început să vedem state care își 
închideau frontierele, uitând solidaritatea 
europeană, radicalizându-se, cum s-a întâmplat 
în Polonia, în Ungaria sau în Croația. Gestul 
care reflectă toate acestea este cel al jurnalistei 
maghiare care a lovit migranții sirieni în  
 
2015, gest care mi-a readus din nou în  
minte cum, în timpul pogromului de la Iași, 
negustorii evrei erau loviți de vecinii lor.  
Așadar, în urma interacțiunii cu Jurnalul lui 
Sebastian și pe fondul lecturilor mele 
anterioare din Malaparte, de gestul jurnaliste 
din Ungaria, i-am spus editorului meu: „  Merg 
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să mă instalez la Iași, acum e momentul să mă 
opresc asupra pogromului și a ceea ce s-a  
întâmplat atunci”. 
 
 La Iași  și la București 
 
     Documentarea am făcut-o și cu ajutorul mai 
multor români pe care îi știam. Când am venit 
la Iași nu cunoșteam multă lume, apoi am 
început să-mi creez contacte aici și să le 
dezvolt. Am lucrat în biblioteci, am recuperat 
fotografii cu ajutorul unei fundații, am citit 
enorm despre pogrom, am citit toate mărturiile 
supraviețuitorilor pogromului obținute în 1945, 
am avut sprijinul unui profesor român, de 
origine evreiască, de la Universitatea din 
Montpellier, profesorul Iancu, care mi-a oferit 
tot ceea ce el  publicase. Apoi am lucrat foarte 
mult la București cu un prieten care m-a ajutat 
și ca interpret, Petruș Costea, de altfel un 
apropiat al familiei Sebastian. Așa se face că am 
întâlnit-o la Paris pe Micky Sébastian (n.r. – 
actriță franceză născută la București în 1958), 
fiica fratelui mai mic al scriitorului, și ea mi-a 
prezentat-o pe mama ei, ceea ce mi-a dat acces 
la originalul jurnalului, aflat în posesia lor, dar 
și a altor documente. Cartea mea a fost   bine 
întâmpinat de critică, însă ceea ce m-a uimit a 
fost reacția publicului. Reacție a publicului 
francez a fost: Mulțumim pentru această carte, 
nu știam nimic despre ce s-a întâmplat în 
România în timpului celui de-al II-lea Război 
Mondial.  
       Istoria românilor nu prea este cunoscută 
astăzi în Franța. 
     Eugenia, personajul care dă titlul romanului,  
adresează  problema principală  a vieții în  
general – aceea a conștientizării perioadei pe  
care o traversează.   
    În general, această conștientizare vine mai 
târziu, odată cu viziunea istorică. Ceea ce m-a 
interesat la Eugenia este această viziune clară a 
perioadei pe care o trăiește. Ea nu e  ca Mircea 
Eliade. Căci am văzut că   Mircea Eliade s-a 
putut înșela în privința acelei perioade. În 
momentul în care antisemitismul era de-a 
dreptul înspăimântător, în anii 1938-1939, nici 
măcar cineva ca Eliade nu a putut fi conștient 
de ceea ce se întâmpla. Mihail Sebastian era 

însă extrem de conștient, spre deosebire de 
Eliade.  Iar acest lucru a putut fi văzut limpede 
abia mai târziu. Așadar, pentru mine această 
conștiință este foarte importantă. Am scris 
Eugenia și pentru a spune: Fiți atenți, toate 
acestea pot reîncepe! Poate mă înșel, dar  încerc 
să am o perspectivă limpede asupra epocii 
actuale. Și, din nou, văd că Europa nu e bine, că 
așa cum oameni ca Eliade puteau avea atunci 
opinii îngrozitoare despre evrei, la fel unii 
oameni au astăzi păreri teribile despre 
musulmani și alții îi ascultă. Asemenea lui 
Eliade, în Franța l-am avut pe Pierre Drieu La 
Rochelle, scriitor pro-nazist,  care în 1945 s-a 
sinucis. Infernul conștiinței e foarte interesant 
aici. Poate că și cei care astăzi emit opinii 
radicale vor regreta peste zece ani. 
    Voi mai veni in România. Sunt oarecum 
îndrăgostit de România. Cred că atunci când 
lucrezi mult într-o țară devine inevitabil. Este 
ca atunci când un bărbat care frecventează timp 
îndelungat o femeie sfârșește prin a se 
îndrăgosti. La fel este și când vizitezi adesea o 
țară, când ești întâmpinat de oameni pe care i-
ai întâlnit anterior, ceva se întâmplă. Este 
adevărat că îmi place România și pentru că are 
un anumit mister pentru mine, e cumva 
inaccesibilă. Îmi amintesc cum am traversat 
țara în 1971, cu fratele meu, era ceva foarte  
ciudat pentru mine, mă întrebam cum trăiesc  
oamenii aici, vedeam pe stradă femei cu 
basmale pe cap, totul era ciudat. Apoi am citit 
cărțile scriitorilor români, am citit mult despre 
comunism, poate că mi-am creat o imagine 
oarecum mitologizată. Mai târziu, când am 
revenit pentru a lucra la Eugenia, eram absorbit 
de subiectul cărții, mă simțeam ca în 1941, 
trăiam în trecut. Totul este subiectiv atunci 
când scrii.  
 
https://www.ziarulmetropolis.ro/  
 

  

https://www.ziarulmetropolis.ro/scriitorul-lionel-duroy-jurnalul-lui-mihail-sebastian-este-de-o-sinceritate-absoluta-de-o-forta-incredibi
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URMUZ 
 
(din SCHIȚE ȘI NUVELE... APROAPE 
FUTURISTE...) 
PUȚINĂ METAFIZICĂ ȘI ASTRONOMIE 
 
     La început-ziseră toți comeseni ilaolaltă - nu 
este adevărat că: „Cuvântul a fost la Dumnezeu 
și că D-zeu a fost cuvântul”. La început- 
afirmară ei cu tărie - mai înainte de a fi fost 
orice cuvânt, a fost „alfabetul surdomut”,căci 
nu este probabil ca materia cosmică,astrele să fi 
învățat chiar de la început a grăi ceva; că e prea 
posibil ca ele să nu fi fost în stare , la început, 
nici măcar să se ceară afară , și nici chiar să 
zică„papà” sau „mamà”. Asemenea,este foarte 
probabil ziseră mai departe comesenii  - că 
corpii cerești s-au format nici din dărnicia lui 
D-zeu, nici din pofta lor proprie de a se învârti 
și a se face numai pentru atâta lucru din nimic 
ceva, apoi din gazoase lichide; ci e prea posibil 
ca ele să nu fi fost nici create, nici necreate: 
copii ai nimănui, ieșiți din calcule reușite sau 
greșite   și, cu chiu, cu vai , în rate și hrăniți 
insuficient la institutul „Maternitatea cerească” 
cu lapte contrafăcut cu apă gazoasă de 
lăptăresele Căii Lactee. 
    
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Că admițând că ele se învârtesc numai din 
propriul lor gust, apoi e greu de presupus  că 
fac aceasta în mod cu totul dezinteresat, fără 
nicio intenție cât de mică de procopseală . 
Parcă ar fi chiar puțin comic  să te învârtești în 
veci de veci gratuit și numai pentru a te vedea 
alții... „Cum, interese meschine, egoiste  la 
corpii cerești ?!” protestă plebea ideologică,  

 
care aștepta rezultatul afară, în curte.  
Și totuși ei aveau și nu dreptate să se teamă 
astfel...         
În adevăr, cine a putut mai întâi obliga materia 
și forța cosmică  să fie ceva, când ele însele, la 
rândul lor desființându-se, dându-și demisia , 
ar putea oricând obliga pe acel „cine” din noi să 
nu fie „nimic”?!... Și iarăși, cine  din noi se mai 
poate plânge că forța primordială, cauza 
cauzelor, nu poate fi niciodată atinsă, 
descoperită, când toți se căznesc să apuce de la 
început, dinapoi, și nimeni nu s-a încercat să o 
învăluie, pentru clipa de față , să o prindă 
măcar o dată pe flanc? 
      Și care e rostul să ții morțiș să descoperi 
vreo cauză, și încă numai una singură și cea 
dintâi, când toate cauzele, din nenorocire, sunt 
și efecte și dau din ele efecte îndrăcit de 
multiple și de încâlcite?! Deci la ce bun să vrei 
numai o singură cauză , o forță inițială care 
vrem (trebuie) să fie  și generatoare, când ea 
însăși ține cu atâta încăpățânare să dea  din ea 
numai multiplicitate; are setea mulțimilor, a 
încâlcelei și a contradicției; îi trebuie multe 
miliarde  de oameni, de muște, de bureți, de 
jivine, de astre, și aceasta încă cu 
prețul  suferințelor lor. Îi trebuie și „peștele-
cufar”, și „peștele - fierăstrău”  și are setea 
numărului, a distanțelor și a iuțelilor mari, fără 
rost  și necesitate... 
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PROMO 
 
,,BASM ÎN VERSURI ȘI POEME PENTRU 
COPII”, 49 pag., de Melania Rusu Caragioiu. 
Copertele cărții ilustrate color. Textul în versuri 
este bogst ilustrat cu 24 de imagini și scene în 
alb negru. Fiecare pagină prezintă chenar în 
jurul textului.  
Cuprins: Partea I-a, Povestea a doi copii care au 
o mamă vitregă vrăjitoare, dar totul se sfârșește 
cu bine, iar vrăjitoarea are șansa de a se 
îndrepta. Partea a II-a: ,, Prichindel”, ,,Poveste 
de dor”, ,,Aventura din pădure, Prietenie”,  
,, Să-l salvăm pe Rici-Arici”.  
  
..Mingea”, 12 pag. de Melania Rusu 
Caragioiu. Carte în versuri pentru copi, 2-4 
ani,i bogat ilustrată cu scene color de către, 
pictorița Viorica Grosu din Piatra Neamț- 
România. În cuprins este descrisă și ișustrată 
aventura unei mingi. Ambele coperte ilustrate 
de D-na Viorica Grosu.  
  
       Melania Rusu Caragioiu.  
O foarte scurtă fișă de autor. 
  Am 89 de ani, sunt ardeleancă de lângă 
Săvârșin, Am absolvit un liceu teoretic, am 
devent inginer în 1957 absolvind Institutul 
Agronomic-Timișoara. Atestată  bibliotecar am 
funcționat în periada 1974-1988 la Secția 
Documentar-periodice- carte veche la 
Biblioteca Județeană Timiș - Timișoara și am 
reprezentat Biblioteca  în relațiile-schimb de 
experiență cu bibliotecile județene și făcând 
parte din completul de comunicări anuale ale 
Consiliului Superior al Culturii- București, 
conduse de Ministrul Tamara Dobrin , Răzvan 
Teodorescu, Angela Popescu Brediceni, și Dl 
Strempel. ( Cu o altă ocazie pot da   date asupra 
acestor fumoase  deplasări, unde prezentam 
rarități bibliofile din Colecțiile Bibliotecii 
Județene Timiș-Timișoara).  Debut cenaclier 
1974, debut publicistic 1975, debut literar 1979, 
debut editorial 2007.  Prime apariții radio, 
1979, când prezentam la emisiunea  ,, povestind 
copiilor”, ulterior continuând  apariții Tv și 
Radio România-Timișoara și RTVRo Canada, 
după anul 2000. M-am bucurat de recompense  

 
 
numai    în    documente,    numeroase    premii 
națonale și internaționale, peste cincezeci de 
diplome și distincții, numeroase interviuri între 
care unele prinse în dicționare, ex Enciclopedia 
         email: mel_rus@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ,,Dicționarul scriitorilor români” editat de  
D-nii Traian Vasilcău și Dr. Acad.Cimpoi, 
Chișinău. Autoare a 21 de cărți apărute, pentru 
copii și adulți din care 18 în versuri, fiind prin 
excelență poetă, dar făcând față și la scrierile în 
proză.  Sunt redactor la Revistele: ,,Heliopolis”- 
Timișoara, ,,În bătaia peniței”- Caransebeș, 
,,Cervantes”- Satu Mare - București, 
STARPRESS Internațional - Canada și 
vicepreședintă ASRAN, Asociația Scriitorilor 
Români din America de Nord. Fac parte din 
multe asociații literare și  din Revirimentul 
internațional ,,Limba Noastră cea Română”, 
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filiala Vâlcea. Am rolul de ambasador benevol,  
,,Limba Română” al comunicării- transmiterii, 
sudării legăturilor între scriitorii români din 
Diaspora și din Țară, mandat primit de la 
Scriitorul Corneliu Leu  din anul 2012.  
Fac parte din ,,Liga Scriitorilor Români”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ultimul tren 
 
      Nu voi scrie un roman despre pandemie 

Mi-e suficient că alții ne cred pe Noi ce 

înseamnă războiul biologic, crizele politice și, 

mai ales că nici un bunker nu ajută să te ferești 

de mutațiile coronei! 

      Poezia tocmai s-a ofilit precum o 

orhidee... Păstrez una între filele unei cărți! 

Romanul cel mai scurt poate fi un  simplu 

vers: Te-am înșelat cu virtualul cuvintelor! Nu e 

nevoie să descifrezi mesajul! 

    E la fel ca o aplicație pe care o descarci pe 

mobil, numărul care sosește pe sms nu-l 

ți minte! Vecina mea pe care o vad la lift e 

purtătoare de bijuterii ...pe toate degetele 

mâinii, cand iese din casă, uită numai masca! 

Probabil că, în curând va avea un inel în nas! 

Diferite ipostaze mi se perindă in fața ochilor: 

cei care se întorc din Dubai vor plăti hotelul în 

CARANTINĂ! Cei vaccinați vor avea dreptul să 

zboare  și să circule printre... morți! 

          La mulți ani copilărie... 

Asta e foarte clar! 

 

BIANCA MARCOVICI 

 


