
Dr. Ozias Marcovici – Un maestru 

israelian al istoriei contemporane.   

Interviu realizat de Adrian Grauenfels 

pentru Jurnalul Israelian - 2023  
 
Editura Saga a avut onoarea să editeze în 
ultimii ani câteva carți de istorie comparată  
semnate de dr. Ozias Marcovici, născut la 
Botoșani – România - un erudit al istoriei 
moderne, fin cercetător și analist al unor 
personalitați care au modelat destinul 
omenirii în secolele XIX-XXI. Avem 
plăcerea să publicăm acest interviu recent 
care oferă ocazia unui contact direct cu un 
scriitor remarcabil care alege din  istoria 
Europei a Asiei și a Americii de nord 
personaje și evenimente cu implicații pe care 
le analizează și explică coerent. Lectura este 
captivantă, iar subiectele alese oscilează 
între eroi, martiri sau ticăloși responsabili 
pentru lumea în care trăim azi.  
 

AG - Să începem cu un scurt CV literar și 

cum ați ajuns la scris după o vastă carieră de 

doctor? De câți  ani scrieți  și  câte  cărți ați 

realizat? 

 

O.M.-  De scris am scris de când mă știu. Ca 

elev am colaborat cu reviste de cultură din 

Iași, trimițând proză și chiar două-trei poezi. 

Pe plan național apăream din când în când 

la rubrica cititorului a revistei săptămânale 

Lumea tipărită la București. Activitatea mea 

"scriitoricească" a încetat complet în anii 

studenției, medicina fiind o ramură care te 

ocupă total, 24/7. Am revenit la scris în 

urmă cu 10-11 ani, mai recent în ultimii 7 ani 

în noua mea calitate de pensionar cu normă 

întreagă am reușit să mă dedic în întregime 

scrisului. Am scos la lumina în limbile 

română și engleză până în prezent șapte 

cărți care tratează subiecte diferite: 

istorie generală, știință, istorie militară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG - Toate aceste volume au la bază o 

serioasă muncă de cercetare și cunoaștere a 

istoriei și a psihologiei personaje-

lor descrise. Care vă sunt sursele de 

informare,    cum     verificați     vericitatea  

afirmațiilor făcute? Aveți preferințe sau 

poate fobie pentru unele din personajele 

tratate? 

 

O.M.- Am pomenit perioade relativ lungi în 

care nu am avut timpul necesar pentru scris. 

Menționez însă faptul că din acei ani 

începusem să adun o importantă 

bibliografie în speranța că îmi va fi de real 

ajutor când mă voi reîntoarce la masa  de 

scris- azi un laptop. După umila mea părere 

- încrucișarea informației din mai multe 

surse -  este cheia succesului  în a evita erori 

nedorite care ar fi lovit  în egală măsură în 

aprecierea cărții și al autorului.  Referitor la 

personajele tratate în cărțile mele, am ținut 

continuu la o linie corectă din punct de 

vedere istoric, fără subiectivisme sau păreri 

personale. Numai astfel am reușit să 

depășesc  handicapuri personale când mă 

refeream la personaje negative ca Stalin, 



Hitler, Ayatollah Homeini  și urmașul 

sau  Ayatollah Khamenei etc. 

 

AG - Care este tehnica dumneavoastră de 
scris? Cercetare în paralel cu scrisul sau 
poate  o preparare judicioasă care precede 
compunerea în sine? 
 
O.M.- Am folosit bibliografia adunată  dar în 
același timp am fost atent la întâmplările 
zilnice. Un mic  exemplu în acest  mod de 
pregătire atentă și minuțioasă a cărții a fost 
cazul fostului Prim Ministru  japonez  
Shinzo Abe. Mă aflam în toiul scrisului 
ultimei cărți în luna iulie 2022, când anunțul 
și detaliile asasinării lui Abe m-au 
determinat să întru mai adânc în biografia și 
activitatea politică a acestuia. Acest fapt  
mi-a permis să-i acord  un spațiu în cartea la 
care lucram. Amintesc că subiectul ultimei 
mele cărți se referă la asasinări de lideri 
politici în istoria modernă. 
 
AG - Care e cartea dvs. preferată? Eu unul 
m-am delectat cu cea despre eminențele 
cenușii care au lucrat la Atom. Este vorba de 
oamenii de știință care au dus la 
realizarea primei bombe atomice care a pus 
capăt celui de al II-lea război mondial.  Este 
un subiect inepuizabil, plin de persona- 
je  fascinante de la Einstein  și  până 
la Heisenberg sau vonNeuman. Care este 
eroul dvs? 
 
O.M.  Cartea preferată?  este greu de spus. 
Mă rezerv la răspunsul aproape stereotip al 
scriitorului pus în această delicată situație. 
Comparația cu acel părinte care afirmă cu 
tărie că își iubește în egală  măsură  toți copii 
săi. 
 
AG – Atunci, îmi permit să pomenesc de 
preferatul meu  din echipa Manhattan fară 
de care mecanica cuantică ar fi stagnat încă 
mulți ani. John von Neumann - născut 
János Lajos Neumann  (1903, 1957), a fost 
un matematician american evreu de origine 
austro-ungară cu importante contribuții în  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fizica cuantică, analiza funcțională, teoria 
mulțimilor, topologie, economie, informati-
că, analiza numerică, hidrodinamica 
exploziilor, statistică și în multe alte domenii 
ale matematicii, fiind unul din cei mai 
importanți matematicieni din istorie. 
În anul 1925 a obținut diploma de inginer la 
ETH Zürich. Von Neumann a fost un pionier 
al aplicațiilor teoriei operatorilor în 
mecanica cuantică, membru al Proiectului 
Manhattan (cel care a produs prima bombă 
atomică) și al Institutului pentru Studii 
Avansate de la Princeton (fiind unul din 
primii savanți aduși — un grup numit uneori 
„semizeii”), co-creator al teoriei jocurilor și 
a conceptelor din automatele celulare. 
Împreună cu Edward Teller și Stanislaw 
Ulam, von Neumann a rezolvat probleme 
cheie din teoria fizicii nucleare implicată în 
reacțiile termonucleare din soare sau din 
bomba cu hidrogen. 
În 1930, Neumann a început să lucreze la 
teoria calculului, un domeniu al matematicii 
care se ocupă cu studiul modalităților prin 



care calculele pot fi efectuate de către 
mașini. El a dezvoltat conceptul de mașină 
universală de calcul, care a devenit unul 
dintre pilonii teoriei. 
Von Neumann a realizat că, folosind 
capacitățile calculatoarelor pentru a efectua 
operații matematice complexe fără 
intervenția umană, poate extinde domeniul 
aplicațiilor metodelor numerice la sisteme 
de ecuații liniare mai complexe și la ecuațiile 
diferențiale parțiale. În 1945, Neumann a 
fost unul dintre membrii fondatori ai 
proiectului ENIAC, primul calculator 
electronic programabil din lume.  Tot în 
1945, von Neumann a scris o carte intitulată 
"First Draft of a Report on the EDVAC", care 
a descris un model general pentru un 
calculator electronic digital programabil 
(EDP), un precursor al  calculatorului 
modern.  Acest model a devenit cunoscut 
sub numele de "arhitectura von Neumann" 
și a rămas în mare parte neschimbată în mai 
toate calculatoarele dezvoltate în epoca 
informației. 
 
AG - Cum vedeți legătura între 
înlăturarea șahului Iranului la situația de azi 
a poporului Iranian condus de fanatici?  
Este Iranul un real pericol pentru Israel? 
De ce SUA au susținut în culise debarcarea 
lui Reza? Cum să înțelegem amestecul 
american în Asia?   
 
O.M- Înlăturarea lui Mohammad Reza 
Pahlavi, a fost o  imensă greșeală personală 
(ca să nu spun o adevărată crimă!) a 
președintelui Jimmy Carter. În Iran a fost 
practic  înlocuită dictatura  liberală a șahului 
cu un regim fanatic religios care atras 
această țară secole înapoi. Republica 
Islamică a Iranului este un real pericol 
pentru Israel. Nu întâmplător acest  stat 
terorist ne-a acordat cinstea de a fi denumiți 
…Satana cea mică. După cum se știe 
Statelor Unite li s-a acordat cinstea de a fi 
pentru islamul radical iranian Satana cea 
mare. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG- O intrebare care privește direct Israelul. 
După părerea dvs. conflictul Israel-Iran este 
bine gestionat?  Politica lui Netanyahu a 
îndepărtat  Israelul de bomba nucleară 
iraniană sau din contra a catalizat ambițiile 
regimului actual călăuzit de lozinca bine 
vânturată a distrugerii națiunii Sioniste? 
 
O.M- Nu mă pot pronunța asupra calității 
gestionării conflictului dintre Israel și Iran. 
Este cât se poate de clar că intenția acestor 
Ayatollah față de Israel este clară și repetată 
în diverse ocazii: distrugerea Israelului. 
Desele schimbări de președinți americani  îi 
determina pe aceștia să-și caute obsesiv o 
moștenire politică – POLITICAL LEGACY, 
care să explice contemporanilor sau mai 
curând posterității despre măreția faptelor 
respectivilor președinți. Din punctul meu de 
vedere,  ca evreu,  ca  israelian …  un  astfel 
de exemplu negativ a fost președintele 
Barack Obama. A încheiat cu Republica 
Islamică un tratat aproximativ care ar fi 
trebuit să încetinească programul nuclear 
iranian.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar în același timp, Obama presat de 
ambiția amintită mai sus cea a  Moștenirii 
sale politice a omis problema rachetelor 
iraniene. Așa s-a făcut că sub acoperirea 
unui tratat nedemn dar semnat cu surle și 
trâmbițe, Republica Islamică a continuat - și 
a reușit - să-și perfecționeze arma rachetelor 
proprii a cărei precizie și distanță au fost 
considerabil mărite!   
 
AG - Știu că aveți în lucru o carte 
intrigantă despre asasini și istoria unor 
asasinate celebre în lume.  Președinți, Papa, 
Indira Gandi etc... Care este motivul major 
al înlăturării prin crimă a unor lideri în țările 
democratice? Oare sistemele moderne au 
deviat de la echitate, control al maselor 
(alegătorii) și permit dictatorilor să se 
instaleze la putere și să acționeze fără 
legătură cu dorințele și necesitățile celor 
care îi aduc la putere.  

V-aș ruga să exemplificați (la alegere) cu un 
caz de asasinat politic și cauzele care au 
determinat și permis realizarea țintei. 
  
O.M.- Titlul acestei cărți care va apărea în 
Amazon.com  în a două jumătate a lunii 
ianuarie 2023 (și s-ar putea  și în editura 
Barnes & Noble) se referă la asasinări și 
încercări nereușite de atentate de oameni 
politici  în istorie. Motivele asasinărilor sunt 
multiple; de la dorința înlăturării de la 
putere  a  unui dictator cu altul și până  la 
motive personale de răzbunare, de gelozie, 
sau pe fond ideologic de schimbare a unui 
regim cu un altul etc. Complexitatea  și 
micimea  sufletului ființei umane  nu are 
întotdeauna  o explicație  logică  care să 
explice clar motivul unei crime. 
 
AG - Ce planuri de viitor aveți? M-am 
obișnuit cu metoda dvs. de a începe un  
nou volum, imediat după finalizare 
precedentului.  
Aveți  o prolifică,  invidiabilă activitate 
și astfel ați ajuns la al  șaptelea  volum 
semnat de doctorul Ozias Marcovici. Vă rog 
să indicați o listă cronologică a tot ce ați scris 
și publicat până acum. 
  
O.M.- Lista cărților publicate este urmă-
toarea (în limba engleză) : 
 
1)-Unholy Trinity.The Parallel History of 
three Dictators: Napoleon, Hitler and Stalin. 
 
2)-From Paris to Tehran. The Forgotten 
King. 
 
3)-Atom between Science and Politics. From 
Los Alamos to Hiroshima. 
 
4) -The Space Race in the Cold War. 
  
5)- From Napoleon to Napoleon.Europe in 
the 19 th Century. 
 
 



6)-Denazification and The Superpowwer 
Game. 
 
7)-Assassination of Political Liders in 
History. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG - Unde găsim cărțile dvs, cum se pot 
procura ?  Folosiți media digitală eBook care 
e comodă și scutește  cheltuielile poștale 
pentru livrarea cărții tipărite?  
  
O.M- Pentru cunoscătorii  limbii engleze 
cărțile se află pe platforma Amazon atât ca 
format complet de carte (paperback) cât și în 
format  eBook. Pentru ediția în limba 
română doar o parte a cărților se afla în 
librăriile românești. 
  
AG - Vă mulțumesc pentru acest interviu 
și  vă urez un an 2023 la fel de fructuos ca 
anii precedenți. 
 
O.M - Mulțumesc pentru ocazia  oferită de 
acest  interviu de a mă "deconspira" ca 
scriitor și să vă doresc personal 

și  cititorilor  d-voastră un an bun cu 
sănătate și bucurie. 
 

La mulți ani 2023 !  
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