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          Ruth R. Wisse la 86 de ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ruth Wisse (născută Roskies; n. 13 

mai 1936, Cernăuți, România) este o 

profesoară de literatură idiș și de literatură 

comparată la Universitatea Harvard.   

           Ruth Roskies s-a născut într-o 

familie evreiască din Cernăuți, care făcea 

parte atunci din România, iar astăzi se află 

în Ucraina.  Familia ei, formată pe atunci 

din părinții Leo și Masha Roskies și din doi 

copii (Ruth și fratele ei mai mare), a 

emigrat în Canada în 1940, iar casa lor din 

Montreal a devenit un salon frecventat de 

scriitorii, actorii și artiștii vorbitori de idiș.  

Ruth a crescu la Montreal , Canada și 

a obținut un doctorat la Universitatea 

McGill în 1969. Ca profesor, Wisse a predat 

la universitățile McGill, Stanford, New 

York, Universitatea Ebraică din Ierusalim 

și Universitatea din Tel Aviv. În timp ce 

preda la McGill a pus bazele unui program 

de masterat în studii iudaice. 

Potrivit unui critic, opera lui  

Wisse este caracterizată „prin claritatea 

înțelegerii ei, prin refuzul ei de a se retrage 

dintr-o dispută și prin neputința de a-i 

nega strălucirea chiar și a celor care nu 

sunt de acord cu ea”. A obținut în 2007 

Medalia Națională pentru Științe 

Umaniste. Motivația acordării premiului a 

fost „erudiția și activitatea didactică care 

au scos în evidență tradițiile literare 

evreiești. Scrierile ei profunde au îmbogățit 

înțelegerea noastră a literaturii idiș și a 

culturii evreiești din lumea modernă”.  

Ea este membru al Consiliului Editorial 

al Jewish Review of Books și un 

colaborator frecvent la  Commentary.  

A dedicat ultima sa carte, Jews and Power, 

editorului ei, Neal Kozodoy. 

Opinii politice  

În eseuri și în cărți, precum If I Am Not for 

Myself: The Liberal Betrayal of the 

Jews (1992) și Jews and Power (2008),   

  Wisse a urmărit o  linie 

neoconservatoare  dură în chestiunile 

sociale și politice. Ea le-a înfuriat pe 

feministe, argumentând în favoarea 

căsătoriei tradiționale și a rolurilor 

gospodărești tradiționale, a condamnat 

participarea evreilor în organizațiile 

politice comuniste și a subliniat vina 

evreilor pentru crimele săvârșite de 

comuniști. Criticarea de către Wisse a 

mișcării de eliberare a femeilor ca o formă 

de neomarxism a fost citată extensiv de 

criticii politicilor feministe radicale. Ea a 

scris: 

 „Emanciparea femeii, dacă nu cea mai 

extremistă, atunci cu siguranță cea mai 

influentă mișcare neomarxistă din 

America, a făcut economiei americane 

ceea ce a făcut comunismul economiei 

rusești, iar cea mai mare parte a 

distrugerii este ireversibilă. Definind 

relațiile dintre bărbați și femei în termeni 

de putere și concurență, în loc de 

reciprocitate și cooperare, mișcarea s-a 

distanțat de contractul de bază cel mai 

fragil din societatea umană, unitatea, din 

care își trag forța toate celelalte instituții 

sociale.” 

„Mai ales”, potrivit unui profil realizat în 

mai 2014 în Jewish Daily Forward, Wisse a 

fost „una dintre cele mai puternice voci 

conservatoare în sprijinul Israelului, 

argumentând că criticarea statului repetă 

obiceiurile înrădăcinate ale adaptabilității 

și autoculpabilizării evreiești”.  Ea nu vede 

https://ro.wikipedia.org/wiki/13_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/13_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1936
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cern%C4%83u%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Harvard
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evrei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cern%C4%83u%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_idi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Commentary
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nici o echivalență între motivațiile morale 

ale părților arabă și israeliană în conflictul 

din Orientul Mijlociu: 

„Nu există un conflict arabo-israelian,... 

există un război al arabilor împotriva 

dreptului poporului israelian la un stat.” 

Wisse a fost criticată pentru că a scris că 

„palestinienii sunt oameni care își hrănesc, 

își storc și își promovează suferința” în 

revista Commentary în 1988. Potrivit lui 

Alexander Cockburn, Wisse este deranjată 

de „căderile nervoase” ale intelectualilor 

evrei americani și de „sensibilitatea lor față 

de împușcăturile și de bătăile primite de 

palestinieni”.  În urma protestelor și a 

deciziei Universității Harvard de a anula 

discursul lui Marty Peretz, ca urmare a 

faptului că Peretz a scris că „viața 

musulmanilor este ieftină, mai ales pentru 

alți musulmani” ,Wisse a condamnat 

„gândirea de grup” de la Harvard și l-a 

apărat pe Peretz, spunând că „a dori ca 

musulmanii să condamne violența 

existentă în mijlocul lor nu este bigotism, 

ci liberalism”.   

                                *** 

Coperta: AG cu MAX TZINMAN + 

NightCafe AI program.  

                                 *** 

Patru Legi ale spiritualitatii… în India 

 

- prima lege zice: “Persoanele pe 

care le întâlnșsti sunt  persoanele 

potrivite”. Cu alte cuvinte, nimeni 

nu intră în viața noastra din 

intamplare; toate persoanele cu 

care interactionam se afla alaturi 

de noi cu un motiv, acela de a ne 

ajuta sa învățam lecțiile de viață 

care apar si sa continuam drumul 

personal; 
 

 

- a doua lege zice: “Ceea ce ni se 

întâmpăa este singurul lucru care 

ni se putea întâmpla”. Nimic, 

absolut nimic din ceea ce se 

produce in viata noastra nu ar fi 

putut sa se intample in alt mod (nici 

macar detaliul cel mai 

nesemnificativ)… Nu exista: “daca 

as fi facut cutare lucru….s-ar fi 
produs alt cutare lucru….” NU. 

Toate si fiecare in parte dintre 

situatiile care se produc sunt 

perfecte, cu toate ca mintea si egoul 

nostru nu le accepta … 

 

- a treia lege zice: “Orice moment in 

care se incepe este momentul 

corect”. Totul incepe in momentul 

potrivit, nici inainte, nici dupa; 

cand suntem pregatiti pentru ca 

ceva nou sa apara in viata noastra, 

exact atunci apare (incepe); 

 

- a patra lege zice: “Cand ceva se 

termina, se termina”. Daca ceva a 

luat sfarșit in viata noastra, este 

pentru propria noastra evolutie, 
deci cel mai bine este sa închizi 

capitolul si să mergi înainte 

imbogațit cu acea experiență. 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Conflictul_arabo-israelian
https://ro.wikipedia.org/wiki/Commentary


4 
 

   UN zvon care a produs pagubă 

multor români a fost cel legat de 

iminenţa unei reforme monetare. 

Vine „Stabilizarea”!  

Scriitorul Dan Ciachir vine cu primul 
episod din „Scene de epocă” -  2022 

„Un zvon care a produs pagubă multor 
români în anii ʼ50 ai secolului trecut a fost 
cel legat de iminenţa unei reforme 
monetare. Vine „Stabilizarea”! România 
cunoscuse deja două reforme monetare 
recente. Prima a avut loc pe 15 august 1947, 
când Regele Mihai încă se mai afla pe tron. 
Exista o inflaţie mare, provocată deliberat 
de comunişti, iar biletele de bancă 
ajunseseră la valori de cinci milioane de lei. 
Noua emisiune monetară anula rezervele 
particulare, întrucât din vechii bani nu 
putea fi convertită decât o sumă infimă. 

În 1952, de-acum în plin regim comunist, 
s-a produs cea de-a doua „stabilizare”, 
menită să lovească îndeosebi în cei 
deposedaţi de averi, care îşi vânduseră 
multe lucruri de valoare pentru a putea 
supravieţui. Preschimbarea era iarăşi la 
nivelul unor sume infime, iar vechii bani 
deveneau maculatură. 

Din 1952, până la prăbuşirea regimului 
comunist, nu a mai existat nicio reformă 
monetară chiar dacă au apărut bilete de 
bancă cu desen nou – de aceeaşi valoare – 
ori s-au înmulţit subdiviziunile în metal. 
Cu toate acestea, în 1953, apoi între 1955 şi 
1960, zvonuri periodice legate de 
„stabilizare” s-au răspândit puternic, 
insistent, până la paroxism, speriindu-i pe 
posesorii de economii nemărturisite în 
numerar şi pe cei de obligaţiuni CEC. 

Emisiunea monetară din 1952 a adus bilete 
de bancă de 1 leu, 3, 5, 10, 25 şi 100 de lei. 
Subdiviziunile unui leu erau de 3, 5, 10, 25 
de bani. O convorbire telefonică nelimitată 
de la un post public costa 25 de bani, cât un 
ou de găină. Cele trei ziare centrale care 
apăreau în patru pagini costau fiecare 20 

de bani. Zahărul costa 9 lei kilogramul, 
litrul de untdelemn – 11, iar preţul cărnii 
de porc începea de la 8-9 lei şi urca până la 
18; litrul de vin de masă era 6 lei. Salariile 
gravitau însă în jurul sumei de 500 de lei. 
Un asistent universitar stagiar angajat al 
Universităţii din Bucureşti primea lunar 
592 de lei în mână. Însă în aceeaşi epocă în 
care tramvaiul costa 30 de bani la clasa 
întâi şi 25 de bani la clasa a doua, un 
Premiu de Stat pentru literatură varia între 
10.000 şi 50.000 de lei. 

Primele zvonuri despre „stabilizare” 
au început să circule în 1955, s-au 
amplificat un an mai târziu, pentru 
ca în 1957 lumea să aştepte de la o zi 
la alta reforma monetară. Se făcea şi o 
asociere cu răstimpul de patru-cinci ani 
dintre reformele monetare precedente. 
Nimeni nu vindea, toţi voiau să cumpere. 
Unii şi-au sporit consumaţiile în 
restaurante, alţii au început să 
achiziţioneze tot ce se găsea prin 
magazinele de stat: biciclete sovietice, 
motociclete cehoslovace, răcitoare, mobilă 
de bucătărie... Când şi aceste obiecte s-au 
epuizat, iar zvonul, ajuns la apogeu, 
înnebunea lumea, nişte ţărani au cumpărat 
dintr-un magazin de tehnică medicală 
ultimele mese obstetricale destinate, în 
principiu, cabinetelor particulare ale 
doctorilor ginecologi. O altă formă de 
achiziţie disperată au constituit-o scaunele 
pentru cabinete stomatologice. Pereţii 
unui magazin de pe strada Brezoianu, 
ajuns local de noapte după căderea 
comunismului, au fost martorii unor atare 
investiţii. Efectul zvonurilor despre 
„stabilizare” a fost acela că regimul şi-a 
golit magazinele de obiecte care altfel ar fi 
zăcut la nesfârşit în vitrine, pe rafturi şi în 
depozite. După vreo doi ani, rumoarea 
despre „stabilizare” a reapărut în cronica 
orală, însă efectul a fost moderat, fără 
scenele tragicomice sau groteşti din 1957. 
Din deceniul următor, când România a 
început să facă importuri mari în Occident, 
nu a mai existat niciun zvon despre o 
iminentă reformă monetară. 
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                                          * 

La cumpăna anilor ’50-’60 ai 
secolului trecut, un lucrător ceferist 
a observat că fiica sa poartă lucruri 
scumpe şi face cheltuieli mult peste 
venitul ei de funcţionară sau 
dactilografă. Urmărind-o, a descoperit 
că se prostituează într-o casă de rendez-
vous clandestină, aflând şi modul în care se 
poate pătrunde acolo. Clientul trecea mai 
întâi pe la un debit de tutun din apropierea 
casei de întâlnire, dădea o bancnotă de o 
sută de lei vânzătoarei pentru care primea 
un pachet de ţigări „Virginia” valorând 
patru lei. Dunga care lega celofanul 
protector al pachetului era desfăcută şi 
relipită într-un fel anume. Cu pachetul 
plătit de 25 de ori, clientul suna la uşa unui 
apartament de la etajul cinci sau şase al 
unui bloc. După ce îl depunea în mâinile 
matroanei, era poftit să ia loc în vestibul, 
unde i se aducea un album cu fotografii 
spre a-şi alege fata cu care avea să  
se retragă într-una din odăile 
apartamentului. 

Ceferistul a trecut prin toate aceste etape, 
inclusiv albumul pe care s-a prefăcut că-l 
răsfoieşte, oprindu-se apoi la o poză. 
Matroana, nebănuind că-l are în faţă pe 
tatăl femeii din fotografie, l-a introdus într-
o cameră, ducându-se apoi după ea. 
Intrând în odaia în care trebuia să o 
aştepte, ceferistul a deschis fereastra cu 
aerul că se uită pe geam. În clipa în care 
fiica sa a pătruns în încăpere, a luat-o în 
braţe cu o mişcare fulgerătoare şi a zvârlit-
o pe geam. A urmat un proces cu uşile 
închise, după obiceiul vremurilor, 
nepomenit în niciun ziar. Episodul a 
făcut luni în şir ocolul oral al 
Bucureştiului, perceput ca o severă 
lecţie morală. 

                                          * 

Pe Splaiul Dâmboviţei, paralel cu 
Tribunalul, se află un bloc interbelic de 
două etaje având la parter un local care 
după prăbuşirea regimului comunist şi-a 

schimbat de mai multe ori numele şi 
proprietarii. La sfârşitul anilor ’50 
funcţiona acolo restaurantul „Ciocârlia”, 
local de mâna a doua cu orchestră, reputat 
pentru grătarul său. În 1960 sau ’61 a 
fost închis multă vreme, 
pretextându-se o renovare, însă 
lumea şoptea că altul fusese motivul 
închiderii: nişte crime săvârşite sub 
acoperişul său.  

Două tinere atrăgătoare acostau un 
contabil sosit din provincie să încaseze de 
la bancă salariile angajaţilor vreunui 
şantier; suma variind între 50 şi 100 de mii 
de lei. După ce intrau în vorbă cu el, 
femeile îi propuneau să meargă la un 
restaurant, „Ciocârlia”, aflat în apropiere. 
La sfârşitul mesei, chelnerul încărca 
ostentativ nota de plată: dacă se băuseră 
două sticle de vin, el trecea cinci, adăugând 
lucruri care nu fuseseră consumate. 
Casierul protesta, ospătarul îşi susţinea cu 
impertinenţă versiunea, femeile tăceau... 
Clientul cerea să vină responsabilul 
restaurantului. Chelnerul împărtăşea 
bucuros ideea arbitrajului şi îl conducea pe 
casier în biroul acestuia, unde era 
suprimat. Hainele îi erau apoi arse, trupul 
ciopârţit, iar carnea – se zvonea –, 
amestecată în tocătura de sarmale, chiftele 
şi mititei, motiv pentru care, după 
redeschiderea restaurantului, ani în şir nu 
i-au mai călcat pragul decât neştiutorii. 
Ucigaşii fuseseră descoperiţi întâmplător. 
Miliţia economică fila un contabil sau 
casier bănuit că măsluieşte statele de plată. 
Urmăritorii îl văzuseră intrând la 
„Ciocârlia” însoţit de două femei şi-l 
aşteptau să iasă, însă orele treceau, 
plecaseră ultimii clienţi ai localului, apoi 
personalul, iar omul lor nu mai apărea, de 
parcă intrase în pământ. 

                                  *** 
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Joel Ozy 
 
GÂNDURI  despre MUZICĂ -  Editura 
SAGA 2022 
 

Am în mână  nouă carte tipărită de  Adrian 
Grauenfels primul gând este să mă întreb: 
 - Care dintre artele cunoscute este cea mai 
apropiată sufletului acestui neobosit editor 
al Jurnalului Israelian? ” risipitor de 
sine pentru alții” (după aprecierea 
criticului Adrian Lesenciuc, cu care sânt de 
acord), atras irezistibil de tot ce-i artă. 
Poezii, traduceri, antologii, muzică, istorie, 
tipărituri de tot felul și lista-i neterminată. 
Când începi să răsfoiești noua carte a lui 
A.G ești impresionat de la început de 
munca imensă depusă de autor și  
de colaboratorii lui*  de o indiscutabilă 
competență, în realizarea acestei 
enciclopedii muzicale.  
 Varietatea subiectelor atinse, dă cărții o 
bogăție de nișe în care fiecare cititor va găsi 
cu siguranță ceva interesant și necunoscut 
în domeniul muzicii.  În carte sunt 
prezentate pe larg diferitele perioade 
istorice ale muzicii: antică, medievală, 

renaștere, barocă, clasică, romantică, 
impresionistă, contemporană. 
 Sunt prezentate teoretic proprietățile 
sunetului în corelație cu etapele stilistice, 
ceea ce face să primești lecții elevate în 
diverse domenii muzicale.  
 În alt capitol primești cunoștințe variate 
despre mari compozitori ai lumii care au 
activat în diferite perioade istorice, nume 
cunoscute mai mult sau mai puțin 
(cititorului).  Genurile muzicale sunt și ele 
explicate pe larg: vocal, instrumental, 
vocal-simfonic, muzică de cameră.   
Un lucru foarte plăcut de remarcat:  
însoțirea diverselor lucrări muzicale 
discutate cu posibilitatea ascultării lor prin 
coduri QR imprimate în carte.  Sunt 
amintiți mari dirijori ai orchestrelor 
simfonice cu date biografice și viziunea lor 
asupra operelor muzicale.  Vom găsi în 
carte și legături între muzică și poezie 
(traduceri legate de muzică, făcute de 
A.G).  
Citatul din Platon al D-nei Amalia Archard:  
 “muzica dă suflet inimilor noastre și aripi 
gândurilor” este ceea ce simte cititorul 
acestei cărți. 
________________ 
 
* De menționat aportul prețios al 
muzicologului Sofia Gelman Kiss  - NR 
 
   *** 
   Rudolf Schlichter. Bertold Brecht. 1926. 
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GÂNDURI DESPRE MUZICĂ-

CARTEA TOTALĂ 

Elsa Dorval Tofan 
 

Adrian Grauenfels inovează cu abilitatea 

creatorului futurist, exaltând promovarea 

noului, contrapunând convențiilor trăirea 

libertății absolute, propunând cultul 

dinamicii industriale, dar și al vitezei care 

pulverizează formele, experimentând 

libertatea deplină a limbajului și 

emanciparea față de formele învechite. Dar 

nu limbajul artistic mă preocupă în 

volumul intitulat Gânduri despre muzică, 

volum apărut de curând la editura Saga, un 

volum relizat cu participarea Dr. Sofia 

Gelman Kiss, Adriana Ausch, Maria 

Sava, Mary Springfels, Cristina 

Enescu Aky, Amalia Achard, Michael 

Talbot, Adrian Lesenciuc, dar și 

muzica, printre alți creatori propuși 

audiției, regretatului Leonard Cohen. 

Sursele folosite pentru realizarea acestei 

antologii artistice, căci nu este numai una 

muzicală, literară sau de artă plastică, ci 

toate acestea în sinergie sunt indicate 

transparent încă de la începutul volumului     

              (Surse: Enciclopedia Britannica, 

Wikipedia, Lightups.ro,  

www.symphozik.info, Indro Montanelli – 

Istoria Grecilor, Huskie Commons), o 

invitație directă lansată cititorului care, în 

lectura sa, ar dori să se poată repera sau să 

poată aprofunda un subiect prolific. 

  Cartea nu se intituleaza Antologie de 

muzica, O posibilă istorie a muzicii, ci 

Gânduri despre muzică. Cu alte cuvinte, 

autorul, autorii nu își propun să creeze un 

volum didactic, de referință pentru istoria 

muzicii, a culturii în sens larg, mai degrabă 

invită cititorii la o posibilă inițiere, o 

călătorie într-un teritoriu vast, un spațiu 

de observație, de analiză, dar și de selecție 

pe baza unor filtre personale și a culturii 

generale uitată, delăsată din funcția ei 

formatoare. O antologie, prin urmare, așa 

după cum au sesizat-o realizatorii 

volumului, asumat, într-un context al 

refuzului generalizat al cunoașterii. Iată 

declarația de principiu pe care Adrian 

Grauenfels o lansează în cuvântul de 

început: 

  Cultura este acel ceva care ține 

împreună o comunitate și care, așa cum 

spune cuvântul însuși, ne permite să 

cultivăm, de la sămânță la fruct și din nou 

la semințe, astfel încât să putem produce 

un nou fruct. Noile inovații tehnologice, 

deși utile, nu sunt necondiționat necesare. 

Lipsește acea "cultură generală" generică 

despre care se vorbește adesea, dar nu se 

practică. (...). De ani, nu mai aud prin 

ferestrele mele deschise muzică clasică 

sau vreun copil cântând la pian. Muzica 

este cea mai puternică dintre arte. Este 

strâns legată de istoria umană, de poezie, 

de armonie, de legende și de folclor. Aceste 

legături dorim să le subliniem. Muzica 

cuprinde un teritoriu vast care merită a fi 

cercetat. Revelația muzicii este o mare 

bucurie estetică, poate produce fascinație 

și extaz, dar pentru a atinge culmile 

percepției este necesar un oarecare 

antrenament și educație în materie. (...). 

Așa se face, că împreună cu colegi și 

prieteni am încercat să trecem în revistă 

2500 de ani de muzică în speranța că vom 

găsi câțiva cititori/ascultători interesați 

să descopere un teritoriu neglijat. 

Inovația principală a cărții de față este că 

permite audiții muzicale ale unor 

exemplificări judicios alese, legate de 

textul parcurs, în paralel cu lectura.  

 

  Acesta este motivul pentru care nu 

limbajul artistic, după cum am afirmat la 

început, îmi va reține atenția, ci inovația 

volumului, anunțată de autor, faptul că 

acestă carte reprezintă un produs artistic 

nou, distinct, devenind în sine o operă în 

care arta se întâmplă. O carte cu muzică, 

despre muzică în cuvinte potrivite, pagini 

http://www.symphozik.info/
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de literatură ilustrată grafic pe măsură.  

Un nou concept, cartea totală. Nelson 

Goodman (7 august 1906 - 25 novembre 

1998) filozof și estetician american, 

cunoscut, de asemenea, alături de Danto 

și Dickie* ca reprezentant fondator al 

esteticii analitice și al mereologiei, discipol 

al lui Clarence Irving Lewis și Carnap, nu 

considera clasele și părțile ca deținând o 

realitate.  

  Goodman constata că estetica 

literară este blocată de tentative disperate 

pentru a răspunde la întrebarea Ce anume 

este arta? O întrebare care se confundă, de 

fapt, cu o alta, de ordin de calitativ, anume, 

Ce anume este arta de calitate?, 

dezbaterea devenind acută în cazul unei 

pietre de pe marginea drumului expusă 

într-un muzeu de artă, ca și în cazul artei 

conceptuale, a mediului înconjurător, 

exemplul unei bări de protecție expusă 

într-o galerie de artă...Dacă sunt opere de 

artă, atunci toate pietrele, toate 

componentele de caroserie sunt opere de 

artă? Dacă lucrurile nu stau așa, ce anume 

separă ceea ce este și ceea ce nu este o 

operă de artă? O parte a problemei vine din 

faptul că, întrebarea nu este corect 

formulată, prin urmare, nu putem 

recunoaște că un obiect poate fi în anumite 

momente o operă de artă, pierzând această 

calitate în altele. De fapt, după Goodman 

(Manières de faire le monde - 1977) corect 

ar fi să formulăm următoarea interogație: 

Când un obiect funcționează ca operă de 

artă? Sau mai simplu, mai concis, Când se 

întâmplă arta? Un obiect care 

funcționează ca un  simbol, iată o operă de 

artă, ceea ce volumul Gânduri despre 

muzică este, negreșit, o reprezentare 

elocventă a ideii de cultură, accesibilă 

imediat prin simpla răsfoire a cărții care se 

citește, se ascultă, se vizioneză, cartea 

totală care preface intransigența 

comunicării valorilor universale într-o 

simpatică sală de specatcol, indiferent 

unde se află așezată, pe birou, pe un raft de 

bibliotecă, în rucsac. O invitație afabilă  

la recunoșterea binelui, adevărului, 

frumosului pe ritm de jazz. 

 

_______________ 

* Ce este  arta? 
 
Renumitul autor și critic Arthur C. Danto 
abordează această întrebare fundamentală și 
complexă. Parțial monografie filosofică și 
parțial meditație memorialistică, Ce este arta 
contestă interpretarea populară potrivit căreia 
arta este un concept indefinibil, scoțând în 
schimb la lumină proprietățile care îi conferă 
un sens universal. În eseul său, "Ce este arta?", 
George Dickie propune o definiție a artei 
mult mai simplă decât a multor filosofi 
dinaintea sa.  Potrivit lui Dickie, o operă de 
artă este un artefact căruia un reprezentant al 
artei i-a conferit statutul de candidat la 
apreciere. Acest reprezentant poate fi un 
curator de muzeu sau un critic de artă, dar 
poate fi și pur și simplu artistul însuși. Într-un 
fel, definiția artei dată de Dickie nu este decât 
o versiune mai detaliată a afirmației lui Arthur 
Danto conform căreia "nimic nu este o operă 
de artă fără o interpretare care să o constituie 
ca atare". Ambii bărbați afirmă, în esență, că 
dacă o persoană numește un lucru artă, acesta 
este artă, indiferent de ceea ce este acel lucru.  
NR 
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Sofia Gelman 

                                Oameni suntem 

 

  Etimologia cuvântului democrație 

se află în limba greacă: demos – popor, 

kratos – putere. Ca atare ea este „puterea 

poporului”, sau altfel spus, un regim politic 

bazat pe voința poporului. Rezultatele 

alegerilor de la noi, din luna noiembrie, au 

conferit 64 de mandate dreptei în 

eșichierul politic. Luarea deciziilor 

cotidiene aparține guvernului prin 

definiție, cu sau fără a lua în considerare 

dorința celor care nu au votat pentru 

dreapta.  

  Vreau să vă supun atenției două 

opinii oarecum contradictorii cu 

rugămintea de a opta pentru una din ele: 

Albert Camus este de părere că 

„democrația nu este legea majorității ci 

protecția minorității”. Pe de altă parte, 

dacă îl cităm pe Thomas Jefferson, 

ajungem la concluzia că „democrația 

desemnează 51% dintre oameni care iau 

drepturile celorlalți 49%”. Alegeți varianta 

corectă care credeți că ni se potrivește :  

la latitudinea dumneavoastră stimați 

cititori… 

                                            *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dumitru Ichim & AG 
 

    

 
 
 

   

 

 

 

 

COLINDUL ALB DE ATUNCI 

 
Luând-o în brațe, 

cum brazii mireasa și-o duc, 

cu cântecul lor aplecat de lumini 

și de neaua netoarsă pe fus, 

aud și acum cum i-a spus: 

''Hai, cum n-a nins niciodată, 

nici de cer, nici de nor de cuvânt, 

haide, să ningem în sus, 

să te prind 

din neprins 

de colind!'' 

 

Și au nins, și au nins și au nins, 

dar ea mai departe de ceruri s-a dus 

și n-a mai știut să ningă-napoi... 

                                                                                        

                              *** 

Și totuși cineva s-a îndurat 

pe complicata scară de valori 

A socotit și-a măsurat 

cu metrul, lupa și ocheanul 

cu un sextant turcesc  

și altul de prisos... văzu  

o mare dragoste care venea de jos 

cu flori de iarnă, fulgi și clopoțel de piatră 

când totul mirosea a fum bătrân din vatră 

trimise omul (tot El, cineva)  

o scară pentru ea și-o haină pentru frig 

scria decembrie în calendar, pe foi 

iar ea plecă smerită înapoi 

cu alba ei cunună de  mireasă  

la cel iubit ce-o aștepta cu dor 

                     la ei acasă... 

                                                    AG 
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 Josephus Flavius, un om cu mari 

ambiții 

 

  Există motive să credem că 

Josephus Flavius s-a căsătorit de patru 

ori si nu de trei ori și că avea în vedere o 

întoarcere a regelui Hasmonean în țara sa 

natală, atât de mult ca  își planificase el 

însuși să devină un lider  Hasmonean  în 

Iudeea. In ciuda celor   acceptate în general 

de academie, Katell Berthelot, în 

cercetările sale actuale amănunțite despre 

cărțile Macabeilor și mai ales în articolul ei 

recent " La perception des hasmonéens de 

Flavius Josèphe”, subliniază că Josephus 

avea o viziune în mare măsură pozitivă 

asupra hasmoneilor și că vedea războaiele 

lor  într-o lumină pozitivă. El avea ambiții 

mari pentru Iudeea și pentru el 

însuși.  Daca încercam să descifrăm în 

scrierile sale, viziunea lui Josephus asupra 

țării sale vom găsi o întoarcere la „âge d’or” 

a domniei hasmoneene. Între hasmoneeni 

și irodieni, alegerea lui este clară în 

conformitate cu descrierile lui Josephus 

despre ambele dinastii. Studiul de față 

(autor  Claude Cohen-Matlofsky) se 

bazează pe metodologia prosopografică 

ceea ce permite, prin filiația lui Josephus, 

statutul său matrimonial, copiii săi, 

educația și rolul său politic, așa cum este 

descris de el în propriile sale scrieri, să-i 

descifrez ambițiile, altfel ascunse. Cu alte 

cuvinte, voi încerca să-l decodez pe omul 

Joseph și ambițiile sale politice în propriile 

sale scrieri. 

 Majoritatea a ceea ce știm despre el 
provine din propriile sale scrieri, cu 
excepția unor referințe trecătoare la foarte 
puțini vechi autori. Într-adevăr, autorii 
antici se refereau foarte rar unul la altul în 
scris în acel moment. Printre autorii antici 
care îl menționează pe Josephus se 
numără: Antonius Julianus în Minucius 
Felix,  Octavius,   care îl consideră autor 
roman ca și Suetonius,  Divus 
Vespasianus   in  Viețile Cezarilor,  care îl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
citează drept prizonierul de origine nobilă 
al lui Vespasian, căruia i-a prezis o înălțare 
la putere   și Cassius Dio,  in Historia 
Romana  menționează și predicția lui 
Josephus  despre  Vespasian. Porfir 
(Porphyry of Tyre),  în lucrarea De 
Abstinentia  menționează că Josephus  a 
descris trei școli filosofice în 
Palestina.  Literatura rabinică nu îl 
menționează pe Josephus, nu menționează 
pe Filo din Alexandria și nici nu 
menționează anumiți lideri ai revoltei 
împotriva romanilor, precum Simon Bar 
Giora, Ioannes din Gischala și Eleazar fiul 
lui Simon.  Ar putea fi pentru că scopul 
Talmudului, prezinta o compilație de 
discuții rabinice, nu este nici istorie, nici 
filozofie? 
   De ce atunci, Talmudul menționează 
două figuri nepopulare printre evrei: Irod 
cel Mare și Titus? Să tragem concluzia că 
Talmud nu l-a considerat pe Josephus ca 
un trădător? Această întrebare rămâne 
fără răspuns. Cu toate acestea, unii 
cercetători au găsit  aluzii indirecte la 
Josephus în anumite pasaje ale 
Talmudului.  Josephus este el însuși mut 
in ceea ce privește mari figuri precum 
Hillel și  Yochanan Ben Zakkai. Acesta din 
urmă, împreună cu Simeon Ben Gamli’el 



11 
 

trebuie să fi fost printre profesorii săi 
farisei. Josephus nu descrie 
nașterea  „creștinismul”  sau mai degrabă 
„mișcarea lui Iisus” ca o mișcare cu o 
proprie ideologie în timp ce își petrece 
timpul descriind celelalte  școli de gândire 
ale Palestinei romane. În scrierile sale, el 
spune chiar că a fost la rândul său inițiat de 
toate celelalte școli de gândire ale istoriei 
din Palestina. El menționează ocazional 
„creștinii”, dar aceste pasaje sunt 
controversate.   
  Josephus Flavius s-a bucurat de o 
bună reputație în Antichitate și în epoca 
medievală, care aproape ca a făcut din 
opera sa o a cincea Evanghelie. Autori 
creștini obișnuiau să-l citeze pe  Josephus 
ca o sursă importantă a evenimentelor din 
primul secol e.n., și ca o dovadă a pedepsei 
divine pentru negarea evreiască a lui Isus 
ca Mesia. Cât despre evrei, ei l-au 
dezacreditat în mod vădit. 
 
                                     *** 
   Dacă ar trebui considerat un trădător, 
aceasta este o întrebare pe care istoricii din 
toate epocile au pus-o despre Josephus.  
În secolul 19  a fost  perceput ca pe un 
trădător, iar istoricii moderni i-au fost în 
mare parte ostili.  Tessa Rajak (1) care   
 îl descrie pe   Josephus ca pe om în conflict 
cu societatea evreiască a timpului său a 
provocat critica lui Daniel Schwartz și a 
altor cărturari. Aceștia din urmă sunt 
înclinați să creadă că Josephus nu avea de 
ales decât să se afle sub tutela împăraților 
romani și să-și scrie cărțile pentru cerințele 
istoriei și a societății romane. Josephus 
trebuie să fi fost cel puțin un   protejat al 
curții.   Mai mult, prin ultima sa soție, el 
trebuie să fi cunoscut bine nobila 
comunitate evreiască cretană din Roma. 
Printre onorurile sale, Titus   și 
Vespasian l-a făcut pe Josephus „un 
proprietar în lipsă" în Iudeea. Josephus a 
primit chiar o pensie de la Vespasian iar 
Domițian l-a scutit de impozite pentru 
proprietatea din Iudeea. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu știm ce s-a întâmplat cu proprietățile 
sale din Iudeea, deoarece nu există niciun 
semn că ar fi dus la întoarcerea sa în țara 
sa natală. 
   
  Fiu al lui Mathias,  Yoseph Ben 
Mattithyahu, Josephus, a primit 
denumirea de  Titus Flavius Josephus, 
precum și cetățenia romană a împăraților 
romani flavieni.   
Mattithyahu în ebraică, era un nume 
recurent în familia lui Josephus era și 
numele fratelui său mai mare. Acest lucru 
nu era neobișnuit în societatea iudeeană  
a timpului de a urma obiceiul 
patronimiei  care consta în numirea unui 
copil după numele tatălui sau al bunicului. 
În general, fiul cel în vârstă a primit 
numele tatălui. Astfel, Josephus capata 
același nume cu bunicul său patern: 
Yoseph, sau Iosepos în greacă, în timp ce 
fratele său mai mare a fost numit după 
tatăl său, Mattithyahu, sau Mathias în 
limba greacă. 
  
   Născut la Ierusalim în 37-38 AD, 
Josephus  a fost (numai după propriile sale 
scrieri) de descendență aristocratică 
sacerdotală. A fost preot urmaș  al celor 24 
de generații  de preoți jertfitori  din partea 
tatălui său și Hasmonean din partea 
mamei sale.   A devenit primul istoric evreu 
pe care îl cunoaștem și   cel mai bun 
cronicar al războiului evreiesc 66-74 
împotriva romanilor. Îi datorăm singura 
descriere completă a războiului din 66-74, 
inclusiv căderea  Mesadei. Flavius 
Josephus este singura sursă literară 
semnificativă pentru acel eveniment, chiar 
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dacă mulți cercetători de astăzi ar prefera 
dovezile arheologice relativ abundente 
pentru Masada. 
  
Apoi, Josephus a devenit propagandistul 
lui Titus la Roma.  Deși el nu o pretinde în 
mod special, Josephus ar fi putut fi 
candidatul perfect  pentru restabilirea 
unui tip de conducere hașmonean: un 
Mare Preot-Rege.   Comentariul  lui   Steve 
Mason (2)  la Iosif  în ceea ce 
privește filiatia preoțească a lui Josephus 
face sens, deoarece comentariul reflectă 
implicit polemica pe care o ridicaseră 
fariseii în timpul domniei dinastiei 
Hasmonean, o polemică care este, de 
asemenea, menționată în sulurile de 
la  Marea Moarta. Această polemică 
privește preoția și domnia   genealogică și 
„mulțimea de joburi” existenta în timpul 
domniei hașmoneene. 
 
_____________________ 
   Claude Cohen-Matlofsky - Lecturer 
and Researcher - Institut Universitaire 
d'Études Juives (IUEJ) Élie Wiesel Paris, 
France 
(1)  Tessa Rajak (născută Goldsmith,  in 
1946 la Londra) este  istoric britanic și 
profesoara emerita de istorie antică la 
Universitatea  Reading.  De asemenea, este 
asociată principală la Oxford Center for 
pentru studii evreiești . Cercetările sale se 
concentrează în perioada elenistică și 
romană și este expertă în scrierile lui 
Josephus. 
(2) Steve N. Mason (n. 1957) este un 
istoric canadian al Iudeii din perioada 
greco-romană, cunoscut mai ales pentru 
studiile sale despre Josephus și scrierile 
creștine timpurii. 
 
                                    ***  
 

   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. 
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     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  împărți-
țe 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.   

  

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   lașitatete 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 
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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 aborda-rea 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.  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 

           

 Traducere, note , foto – AG 
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Silviu Ilievici Poet, fotograf, călător 
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Silviu Ilievici 
 

mâine... 

La un moment dat toate lucrurile au un 

sfârșit pentru că așa e construită lumea 

asta oricât de lungă și lată, adâncă sau 

necunoscută s-ar întâmpla să fie. Avionul 

respiră cu zumzet în ritmul lui nepăsător la 

privirea ce-mi curge regrete prin 

întunericul picurat cu mii de luminițe. De 

sus, orașul tău pare că poate fi prins în 

căușul pumnului odată cu turnul Eiffel, cel 

țanțoș ca un aristocrat, care rotește farul 

deasupra tuturor viselor, ca o aură de 

protecție ce hipnotizează gândurile. 

-Sunteți captivii luminii mele, pare că 

repetă hohotind la fiecare trecere a 

fascicolului. 

Pasărea asta e însă prea sus  

în lumea cerului iar plasa cu zgomotul 

aglomerației nu o mai atinge. Rămâne însă 

în memorie agățată ca o întâmplare unda 

murmurului înghesuit între cafenelele și 

mașinile ce par lipite unele de altele, 

măsuță in măsuță, bară în bară, respirație 

în respirație, în toate limbile pământului.  

Norii se avântă adunați pierzând lumina 

vie a Parisului iar avionul plutește în 

noaptea uitarii , dezlipit cu totul de ritmul 

dansului bătrânei ce atinge cu neglijență 

studiată, prin vârful pantofului, trotuarul 

picurat în auriu lucios de jazz până în 

marginea fluviului fără vârstă.  

Acolo jos toate au un sens, curg și se pierd 

în trecerea lină a apelor învolburate de 

vapoarele turiștilor și de poveștile de iubire 

ce cad și se scufundă de atâtea ori ca o plată 

pentru suferințele ascunse pe veci în 

adâncuri. 

Lumina taie ca lama gândurile când 

însoțitoarea de bord îmi atinge umărul. 

-Doriți un sandviș? 

Întrebarea mă aruncă cu strigate 

dureroase, abrupte, în prezentul viu al 

celor zece mii de metri. 

O privesc și simt ruptura arzând, ca o rană.  

Fascinația prezentei tale aproape tactile, s-

a stins în suflul vorbelor. Sufletul refuză 

însă evidența și nu mă lasă să uit. Închid 

ochii în încercarea disperată de a păstra 

încă minunea gândului spre gustul buzelor 

tale. 

Am trecut atât de aproape, încât îți 

simțeam prezența în mulțimea gălagioasă. 

Parisul nu tace niciodată! Acum realizez că  

îmi transpiră palmele iar emoția se 

răzvrătește în căruntul tâmplelor. 

-Oare sunt prea bătrân ? 

Fulgerele se văd prin ovalul geamului 

undeva departe, abandonate într-o furtună 

între marginile cerului și pământului  

Aripile întinse se încovoaie și ele simțind 

șocul încleștarii din mijlocul Mediteranei 

răscolite de vânturile întunecate ce fug 

speriate prin imensitate. 

Simt atingerea bulversantă și răcoroasă a 

spațiului vid.  

-De ce nu ne-am văzut? 

Universul e aspru uneori iar zumzetul 

motoarelor nu poate fi tradus în răspuns. E 

mai mult o șoaptă a nopții ce așteaptă 

răsăritul zilei de mâine când distanța 

dintre noi îmi va dezmorți  

încleștarea iar palmele vor simți căldura 

nisipului scurs sub soare în clepsidra 

timpului. 

Pentru că, nu-i așa, toate au un început și 

un sfârșit chiar și în dansul urmelor de jazz. 
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IGNORÂND 

GOLGOTA 

                              Ben Todică 

  Sunt pe valea zonei ICCF-ului cu 

partenerul meu către Minele EMB-ului 

Oravița, sectorul Lisava, într-un mustang 

american de război în colonia anului 2032. 

Visez la anii copilăriei mele comuniste 

când se circula cu Molotovul lui Nea Chișe, 

prelat ducându-ne la lucru. Șoseaua din 

beton armat rezistă și acum. Doar pădurile 

erau chele și moarte. Totul a fost distrus ca 

după un război teribil. Nu te poți pune cu 

mafia pământului‚ „nici chiar Dumnezeu să 

fii”, zic ei, pentru că El e doar pentru cei ce 

CRED. Doamne, ce virus a coborât pe 

Pământ!? Îi zic celei de lângă mine. O 

blondă totală cu ochi albaștri digitali și 

obraji fardați electronic. 

   Mă doare sufletul când privesc felul 

în care civilizația este manipulată de forțe 

criminale. Și nimeni nu propune vreo 

schimbare. Au avut loc revoluții pentru 

schimbare, însă Specia nu acceptă pentru 

că: SCHIMBARE înseamnă ACȚIUNE 

CONTINUĂ. Cum un pic te lași pe tânjeală 

sau pe mâna celor aleși să te administreze 

și să te protejeze, automat apar virușii 

criminali care se infiltrează și modifică 

sistemul în favoarea planului lor ucigaș. 

Chestiunea a început încet și tiptil aproape 

naiv când Președintele Kennedy s-a înțeles 

cu rușii să nu divulge faptul că americanii 

au nevoie de un plus de confidenta prin 

punerea primului om pe Lună, lucru 

imposibil chiar și azi din cauza radiațiilor 

cosmice și solare care interferează și 

descompun ADN-ul vieții. Rușii știau asta, 

au avut multe încercări cu animale, vrând 

să pătrundă în afara centurii Van Allen 

care protejează viața pe pământ și probabil 

că Universul se protejează împotriva 

ignoranței noastre de a-i disturba starea cu 

lipsa noastră de maturitate emoțională. 

Mai târziu când vom ajunge destul de 

maturi intelectual și vom cunoaște și 

respecta mai bine universul, vom găsi 

soluții de rezolvare prin acceptarea noastră 

în familia inteligențelor care populează 

cosmosul. 

 Kennedy a fost asasinat de către cei care l-

au considerat un pericol iar arestarea celor 

doi Oswald și Ruby a fost batista aruncată 

cățeilor de pază de către țigani, prin gard 

atunci când ei mergeau la jefuit chiaburi. 

Câinii se bat pentru batistă, în timp ce ei 

fac curățenie. Această tehnică e folosită de 

forțele care domină civilizația ȘI ÎȘI BAT 

JOC DE EA în mai toate marile evenimente 

ale istoriei până azi. Așa a fost și în cazul 

celor două turnuri, așa este și în cazul 

Ucrainei, așa a fost și în primul război 

mondial, în al doilea, și chiar și la 

prăbușirea comunismului în Europa. 

Batista a fost aruncată jurnaliștilor și 

creatorilor de opinii. 

 Justiția a căzut în momentul în care 

Clinton a avut afacerea în biroul 

prezidențial american. Nepedepsindu-i 

fapta de a înjosi și păta simbolul țării, a dus 

la încurajarea în lanț a lipsei de respect 

pentru autoritate și au început abuzurile în 

lanț de-a lungul istoriei și până azi. Nu a 

mai respectat nimeni nici un corp 

internațional, nici o organizație. Au 

început forțele corupției să lucreze. Au 

apărut trădătorii și lașii în mai toate 

guvernele, instituțiile și corporațiile lumii, 

care în numele banului au renunțat la 

demnitate și conștiință și și-au vândut 

aproapele etc. Dacă vestul ar fi respectat 

acordul dintre Reagan și Gorbaciov, dacă 

NATO ar fi rămas doar o uniune de 

apărare, iar justiția ar fi lucrat în cazul lui 

Clinton, nu am mai fi avut război în 

Iugoslavia, nu am fi avut cele două turnuri 

doborâte și războaiele lui Bush și poate, 

chiar Bush nu ar fi fost ales președinte, iar 
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Europa ar fi fost alta. Dar negura a întins 

mâna tot mai adânc. 

 

 

Populația este condiționată să aibă 

încredere în sistem și să-l urmeze. Toate 

țările din lagărul comunist au crezut în vest 

și s-au supus, însă aceștia nici gând de 

frăție dreaptă. Au năvălit peste ele și le-au 

subordonat și jefuit de tot ce au agonisit în 

jumate de secol de muncă și sudoare. 

Vestul nu i-a trădat doar pe cei din est, dar 

și pe ai lor pentru că automat au coborât 

ștacheta, ei nu au mai avut nevoie să 

demonstreze că democrația vestului e 

soluția. Dacă erau sinceri, ar fi zis 

populației eliberate: Țara a fost a voastră, 

pentru că ați plătit-o cu sacrificiul vostru și 

al familiilor voastre timp de jumate de 

secol. Fiecare intră ca proprietar al locului 

unde a lucrat, în democrația vestului. Vă 

dăm șase luni de educație capitalistă și apoi 

pornim spre înălțarea uniunii noastre. 

Libertatea nu era a individului ci a țării, a 

națiunii care a fost condiționată să fie una 

înainte, și nu o poți strivi și împărți dintr-o 

dată în indivizi. Nici în vest nu e întâi 

individul, ci e națiunea suverană și apoi în 

ea e individul ca cetățean liber. În schimb, 

Vestul a intrat în est ca vulpea între găini și 

i-a fulguit pe toți. 

 Adevărul a fost altul în România. Nu a fost 

nici o revoluție, ci totul a fost organizat ca 

întotdeauna - o simulare. Totul s-a regizat 

ca într-o piesă de teatru, manipulare 

curată. Am intrat pe scenă în piesa 

dezinformării, adică un nume nou dat 

MINCIUNII. Nu poți să-i acuzi ca 

mincinoși pe seniorii noștri în democrație, 

că s-ar rușina. Ei nu sunt mincinoși, ci sunt 

educați să aplice o tehnică nouă, numită 

DEZINFORMARE. Ei după asta se ascund. 

„Nu am mințit, tovarășa învățătoare, ci am 

folosit o tehnică nouă” - pentru a obține un 

10 în teză. Noi nu mai omorâm familiile, ci 

toate sunt pierderi neprevăzute în 

prădarea acestor țări. Noi promovăm 

democrația: „Băi s-a copt recolta?” „Da 

șefu!” „Hai la ATAC!!” Avem nevoie pentru 

festivalurile noastre luxuriante. Desigur că 

e mai ușor să prădezi decât să munceșți. 

„Bă..., da și prădatul e o muncă”, îmi 

răspunde Alexa. 

 Coboram de pe Golgota și eram acum pe 

porțiunea întinsă de șosea în spatele căreia 

se vedea viaductul căii ferate, sau ce a mai 

rămas din el, înainte de gara Lisava, între 

Gară și Mine, direcția Ciudanovița-Anina, 

venind dinspre Lisava. Eram pe șosea, tata 

spunea acestei porțiuni, Bulevardul 

Magheru. A fost el odată în tinerețe când 

era militar la Bucureșți, iar alături pe 

bancheta mașinii erau: un pistol Glock 

automat, 1200 cartușe pe minut, producție 

austriacă. O armă accesibilă doar forțelor 

speciale de poliție. Pe măsură ce ne 

apropiem de punctul de control al întrării 

în zonă, îi explic emoționat lui Alexa: „O să-

ți arăt unde am lucrat mai mulți ani la 1000 

de metri în adâncuri, la Minele Uranifere 

din Lisava, un sector al Exploatării Miniere 

Banat.” Cunoscând aceste locuri, Alexa 

zice: „Mulți ani s-au adăpat de aici rușii 

pentru armele lor nucleare.” „Da. Ai 

dreptate. Despăgubiri de război. Azi le iau 

americanii.” Când ieșim în luminiș, 

dezamăgirea mea e totală. Barierele erau 

acolo, însă totul era dispărut. Nici urmă de 

Puțuri, Complex de sortare, Baie minieră, 

Lamparie, Pompe, Compresoare, Căi ferate 

etc. Nici măcar copacii pădurilor nu mai 
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existau decât niște urme de trunchiuri arse 

și pământurile goale. La un moment dat 

observ o camionetă oprită sus pe deal, 

unde încă stătea în picioare un WC public 

din beton armat de pe vremea mea. Ăsta nu 

dispăruse. Mi-l amintesc. Nu mai avea 

nimeni nevoie de el acum. Ba, mă înșel. 

WC-ul era înconjurat de un gard din țevi de 

plastic PVC, iar cei doi, parcă tată și fiu îl 

demontau ca să-l fure. Alexa îmi spune în 

glumă: „Hai să luăm și noi ceva ca să facem 

bani.” „Păi ce să luăm, că nu a mai rămas 

nimic de luat, îi spun.” „Ba mai e. Uite 

burlanele și streașina, că sunt tot plastic.” 

„Ai dreptate!” Și pornim, eu mai mult din 

curiozitate pentru cei doi cățărându-ne pe 

deal în sus și minunându-mă de rezistența 

acestor materiale, că nu mai fusesem pe 

aici de 40 de ani.  Cei doi împachetau de 

zor tuburile de plastic. Vorbeau germană. 

Eu încerc s-o rup în engleză cu ei, însă 

Alexa vorbește cu ușurință mai toate 

limbile și întră în vorbă cu tânărul de vreo 

30 de ani. Era cu moșul lui (cam de vârstă 

mea) care mă întreabă ce caut cu pistolul în 

mână. Uitasem. Chiar, de ce îl am în mâna, 

mă întreb și îi spun că tai lemne cu el și 

într-o secundă pun jos un trunchi de 

grosimea unui om adult. E mai ușor și 

comod decât drujba. „Da, voi ce căutați din 

Viena tocmai aici la furat?” Inspir praful 

trunchiului căzut și surprins de întrebare, 

îi răspund prompt: „Suntem ecologiști.”. 

„Văd că ați cărat cam tot din zonă.” „Zona 

asta a fost pe vremuri pământul părinților 

noștri austroungari. Culegem ce a mai 

rămas.” Alexa dispăruse cu fiul neamțului 

în toaletă și se auzeau chicotind. Suspicios, 

întru înăuntru. Erau două cabinete. Primul 

închis, al doilea gol, iar în al treilea  (fără 

ușă) erau două măturici de curățat. Deci, ei 

sunt amândoi în primul. Bă, da nesimțit e 

tânărul dacă face asta, îmi zic în gând. 

Deodată îl aud țipând. Ușa se deschide 

brusc. Alexa iese afară țopăind și dând din 

mâini să zboare ca o fetiță de grădiniță cu 

chiloții rupți și plină de sânge, iar el iese 

după ea urlând cu pantalonii pe vine 

ținându-se de ouțele, din care în loc de 

membru țâșnea acum sângele ca dintr-un 

robinet spart. Bătrânul din spatele meu 

înțepenise și nu reacționa de frică, știind ce 

țin în mână - credea că o să-i fac praf pe 

toți. Îl liniștesc și îi cer scuze moșului 

pentru acțiunile robotului meu. Mă întorc 

către tânăr și-i spun cu părere de rău: „Mă, 

nebunule, tu nu ai realizat că e robot? Eu îl 

folosesc doar pentru tocat carne când fac 

mititei. Acum trebuie să fugiți la spital la 

Oravița. Își pierde conștiința. 

 

 Nu are nici o șansă. A pierdut prea mult 

sânge, conchide Alexa. Dacă nu îl operăm 

acum, se duce. Bătrânul leșină. Îl întind 

repede pe băncuța de ciment din curtea 

WC-ului. Alexa e echipată să execute astfel 

de amputări sau intervenții chirurgicale pe 

linia frontului. Îl anesteziază și în viteză 

execută cu bisturiul trecerea de la masculin 

spre feminin, îl coase, apoi îl bandajează 

inserând și un tub de plastic pentru 

scurgeri lichide. Îi face o injecție contra 

durerii și îl trezim. Îl trezesc și pe bătrân și 

îi explic ce s-a întâmplat, dându-le 

medicamente antiinfectie și calmante 

pentru o zi. Într-o săptămână va fi 

vindecat. Și ca să-l fac să râdă, îi zic: „Ai 

venit la furat cu un fiu și te întorci cu o 

fetiță acasă, tăticule. Pune-o și așa: putea 

să fie mai rău. E la modă azi și nu va costă 

nimic.” Moșu era galben ca ceara. 
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Au lăsat și tuburi și scule și duși au fost. Am 

luat-o de mâna pe Alexa, am mers jos la 

pârâu, lângă șosea și am spălat-o cu apă 

din locul de unde culesesem probe de apă 

cu 68 de ani în urmă pentru primul meu 

aparat de filmat. Pârâul Lisava era punctul 

unde se uneau apele care ieșeau din 

puțurile Natra și Dobrei. Alexa mă privea 

curioasă. Trebuie să-i șterg memoria. Am 

apăsat Reset. Alexa e ultimul model de 

robot militar femeie. Am pornit-o spre 

Maidan. Mașina poliției române a trecut în 

viteză salutându-ne din faruri. Mașina am 

cumpărat-o cu numere cu tot de la 

Deveselu, de la un soldat american. Și 

gândindu-mă la tânărul german, mi-am zis 

că: singura justificare cu sânge - e 

sacrificiul pentru țară. În Australia 

construiam în tinerețe echipament militar, 

azi fabrica s-a transformat în casă de 

SPIRITISM, pentru femeile în vârstă. 

Căsătoria nu mai e la modă. Copii se fac și 

cresc în laborator, iar educația se dă în 

funcție de cerințe, i se instalează în creier 

automat profesia. S-a instalat o nouă 

orânduire pe pământ. Vechea civilizație a 

murit. Azi e o lume rece și foarte mecanică. 

Fără trăiri spirituale, vise, credință, jocuri 

și arte, mulțumită unui lanț lung de eroi 

trădători de la prăbușirea blocului 

comunist încoace. Eroi care trebuiau 

consultați din vreme de medici. 

Ignorând GOLGOTA, ne îndreptăm cu pași 

uriași spre HĂUL lumii. 

Somnul se plătește! 

      Jonas Peterson – Moda cu AI 
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     Poezii - ȘTEFAN  DUMITRESCU 
 

                             STĂ PATRIA 

 

 Stă  patria ca pâine în câmpie 

Deasupra  ei se-nalță bolta albastră 

Și veșnicia este veșnicie 

Și țara noastră este tot a noastră 

 

 Stă Patria ca stâlpul pe un deal 

Vieții  eterne susținându-i rostu 

Că încă mai avem un ideal 

Și neamul nostru este tot al nostru 

 

 Stă patria ca vulturul pe munte 

Ochiu-i străluce-n lume ca un soare 

Mai suntem iată dacă tot mai suntem 

Dacă iubirea aceea ne mai doare ! 
 

 

ATÂT DE MULT TE-AŞ IUBI  

 

O, iubito, te iubesc atât de mult încât  

Dacă aş fi o piatră  

Ţi-aş spune tot timpul că te iubesc  

Pe limba pietrească  

Încât de atâta iubire  

Vom începe amândoi să ne înroşim  

Ca metalul topit  

Care începe să crească  

Şi vom curge unul înspre altul  

Nefire înspre fire  

Vărsându-ne unul în altul  

Cântând  

În gura mare  

Înalt țipător și subțire 

  

Sau aş mai vrea să fiu un stejar  

Uriaş cu mii de crengi  

Un munte de frunze până la cer  

Şi tu să fii o stejară  

Înaltă, subţire, abstractă  

Orbitoare dulce amară  

Ţi-aş pune toată ziua că te iubesc  

Prin toate frunzele şi prin toate ramurile 

mele  

În limba uriaşă stejerească  

Şi mi-aş întinde către tine   

 

Cu toate ramurile şi toate crengile să te 

cuprind  

Încât la un moment dat o să începem să 

plutim  

Unul către altul  

Cântând și venind  

Cu rădăcini cu tot  

De parcă pământul s-ar fi transformat 

într-o apă  

Până când vom deveni  

Un singur stejar  

Cântând pe culmea  

Dealului în gura mare  

Înalt sfâşietor și amar 

  

Iar dacă aş fi un râu,  

Iubito,  

Şi tu ai fi un râu  

Ţi-aş spune tot timpul clipocind  

Că te iubesc  

În limba noastră a râurilor  

Prin toate valurile mele  

Şi prin toate pietricelele şi firele de nisip  

De pe fundul tuturor râurilor  

Încât unul din maluri  

Se va întinde către tine  

Astfel că la un moment dat  

vom deveni un fluviu  

cutremurător de rubine  amare  

ale cărui maluri se vor  

întinde la nesfârşit  

cântând în gura mare  

 

Atât de mult te iubesc  

Iubito  

Încât aş vrea să fiu toate fiinţele,   

toate lucrurile şi toate fenomenele naturii  

şi să-ţi spun toată ziua şi toată viaţa şi toată 

veşnicia că te iubesc  

şi marginile mele se vor întinde  

către tine clipocind  

cântând în gura mare  

până când toate fiinţele şi toate lucrurile 

fiind  
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şi toate fenomenele naturii ar deveni o 

Fiinţă Adâncă Nesfârşită Sfâşietoare 
 

                                 *** 

Djamal Mahmoud – poet român 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NR  

De mulți ani urmăresc poezia lui Djamal 

Mahmoud. Prin natura regretabilă a 

stării lucrurilor, contactul nostru a fost 

mereu amânat, dar niciodată refuzat. 

Iată că în acest tulbure 2022 am reușit un 

prim contact cu un doctor - poet interesant 

care scrie românește, efervescent și plin de 

miez. Djamal a avut bunăvoința să-mi 

trimită poezii alese pentru publicare în 

JURNALUL ISRAELIAN, poezii pe care le 

dezvăluim aici  în speranța unei noi 

prietenii întru gloria artelor scrisului. 

 

AG 

 

 

 

       Biografie Djamal Mahmoud 
 
 
Djamal MAHMOUD,(Gamal Mahmoud) 
născut la dată de 04/Mai/1962, în orașul 
Rakka-Siria, unde a copilărit și a terminat 
liceul în școlile acestui oraș. A urmat 
cursurile de pregătire de limba Română în 
orașul Craiova, după care a absolvit 
facultatea de medicină generală din Cluj-
Napoca, România. Debut editorial, 
volumul de versuri, "DECE", editura, 
Daco-press, Cluj-Napoca, România, 1995. 
  
 
Afilieri: 
 
-Membru al Societății române de Haiku, 
București. 
-Membru al Asociației mondiale de 
Haiku(WHA), World Haiku Associations, 
Tokyo. 
-Membru al Asociației scriitorilor de limbă 
română din Quebec, Canada. 
-Membru al organizației arabe "Poeți fără 
frontiere". 
-Membru al ligii scriitorilor "Foenix-
Aaram-Siria". 
 
 
Cărți publicate: 
 
1-"DECE", volum de versuri, Ed.Daco-
Press, Cluj-Napoca, România, 1995. 
2-"Pe muchiile cercului", volum de versuri, 
112 pagini, Ed.Brumar, Timișoara, 
România, 2010, prefața: Eugen Evu, 
coperta4: Felix Nicolau, editor de carte: 
Robert Șerban. 
3-"Albe&reci", volum de versuri, 122 
pagini, Ed. Vinea, București, România, 
2010, Prefața: Șerban Foarță, postfața: 
Alex Ștefănescu, Gheorghe Grigurcu, 
Octavian Soviany, Florin 
Caragiu,clapeta1:Nicolae Tzone, redactor 
de carte: Nicolae Tzone. 
4- "Le Berger des rochers" (Păstorul de 
stânci), volum de versuri în limba franceză, 
tradus de Nicole Pottier, Editions Clapas, 
France, 2010, Preafața: Nicole Pottier, 
Eugen Evu, Postfața: Angela Nache 
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Mamier, redactor de carte :Poetul francez 
Cristophe Liron. 
 
Premii: 
-Premiul doi la concursul internațional de 
Haiku, (secțiune română), organizat de 
Societatea română de Haiku(Revista 
Haiku), 2010. 
-Mențiune, la concursul din cadrul 
festivalului internațional de poezie din 
Mizil, 2011. 
  
  Djamal Mahmoud – poet român 
 
Francezii oferă premii străinilor care scriu 
în limba lor. Noi îi ignorăm pe autorii 
originari din alte țări capabili să se exprime 
în română. Mi-aduc aminte ce mult m-a 
impresionat un chinez, Gao Xing, care 
vorbea limba noastră mai bine decât mulți 
dintre noi deși nu fusese niciodată în 
România. O învățase exclusiv din cărți. L-
am întrebat de ce anume a făcut această 
alegere. Mi-a povestit că, adolescent fiind, 
învârtise la întâmplare butonul aparatului 
de radio și auzise deodată pe cineva 
vorbind într-o limbă complet neinteligibilă 
pentru el, dar melodioasă. A hotărât 
atunci, pe loc, să se dedice limbii care îl 
cucerise cu muzicalitatea ei. Dacă ar fi fost 
după mine (dar niciodată nu e după mine), 
i-aș fi oferit o medalie pentru opțiunea lui 
(și, bineînțeles, pentru traducerea a zeci de 
scriitori români în chineză). 
La fel de mult mă impresionează faptul că 
sirianul Djamal Mahmoud, originar din 
exoticul Rakka, scrie poezii direct în limba 
română. Și încă într-o limbă română 
aleasă. Ar fi bine dacă toți autorii români 
ar stăpâni la fel de bine ca el cuvintele 
românești. 
Sensibilitatea poetului diferă totuși, într-o 
oarecare măsură, de a noastră. Autorul 
sirian este mai atent la peisaj decât sunt 
poeții noștri de azi. La noi, însăși noțiunea 
de „natură” pare demodată și ne face să ne 
gândim mai degrabă la cauza pentru care 
luptă ecologiștii decât la alunecarea norilor 
pe cer sau la zbaterea calmă a mării. 
Djamal Mahmoud pare să trăiască direct 
„în lume”, nu într-o locuință meschină, 

este un fiu al naturii, pe care o simte 
oriunde s-ar afla. El evocă marea sau cerul 
spontan, chiar și când își portretizează 
mama: 
„nu spune nimic valului / lasă-l să se 
izbească de mal / să danseze ca un șarpe în 
brațele stâncilor / până vei cădea-n tăcere 
// cerul are pliscuri de porumbei / cerul are 
pliscuri de șoimi / mama are fruntea 
tăcută”. 
Se mai observă în versurile citate și o 
cruzime delicată, de pensulă subțire, a 
observației, specifică spiritului oriental. 
Dar Djamal Mahmoud nu este doar un 
oriental, este Djamal Mahmoud. El se 
distinge de alți poeți prin discreția 
elaborată a poeziei sale. Nu este vorba, cu 
alte cuvinte, de acea discreție inevitabilă și 
dezolantă care le este proprie autorilor 
lipsiți de temperament artistic, ci de 
capacitatea de a ordona elegant trăirile cele 
mai răvășitoare, de a le comunica ritualic, 
pentru a obține maximum de receptivitate 
din partea cititorului: 
„trag perdelele / nimeni nu-mi ține de urât 
/ doar fumul de țigară / târâș intru în 
ecranul computerului / n-am învățat 
mersul pe vârful degetelor încă / târâș 
intru în căutarea unei poezii / a unui 
dumnezeu / târâș până îmi tocesc / 
genunchii coatele / până adorm cu tasta 
între buze”. 
Se mai poate remarca și ironia fină – o 
irizație de ironie, abia sesizabilă – 
practicată de poet: 
„două lucruri insistă de atâta vreme / să le 
definesc / patria și religia / fiți cât se poate 
de atenți / la mișcările mele de mâini și de 
buze / cred că am găsit în sfârșit / cea mai 
corectă definiție / și totuși mă întreb în 
afară de arbori / oare va exista cineva / care 
să înțeleagă exact ce vreau să spun”. 
Să-ți fie teamă să le vorbești oamenilor 
despre patrie și religie, întrebându-te dacă 
nu cumva doar arborii te vor înțelege, iată 
un mod de o gingășie fără seamăn de a-i 
ironiza pe semenii angajați într-o slujire 
violentă, zgomotoasă și de multe ori 
demagogică a țării și a divinității. Pe de altă 
parte, însuși faptul că în acest poem poetul 
nu definește patria și religia reprezintă o 
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definire diafană. 
Mă întorc însă la bucuria de a citi versurile 
unui sirian scrise direct în limba română. 
Ce proprietate a termenilor! Ce simț al 
nuanțelor semantice! 
„pleoapele încă se desfac / da da încă se 
desfac / ochii îmi privesc în tăcere / clipele 
ce se crucifică pe liniile palmei / fiecare 
înviind din moartea sa o altă clipă / culorile 
se dezbracă între morțile lor / de întuneric” 
A scrie pleoapele se desfac înseamnă 
pentru mine deja un certificat de 
cunoaștere a limbii române în esența ei. Iar 
a scrie ochii îmi privesc în tăcere clipele ce 
se crucifică pe liniile palmei fiecare înviind 
din moartea sa o altă clipă repezintă pentru 
mine o dovadă că în literatura română a 
apărut un nou poet: Djamal Mahmoud. 
                  (Alex. Ștefănescu) 
 
                          POEZII 

exil 

 

nu voi cânta azi de joseph haydn  

nici de giuseppe verdi  

instrumentul la care mi se joacă degetele  

refuză să scoată vreun sunet  

tace cald în diferite culori și nuanțe  

clapele sale se încarnează în câmpuri 

imense  

de mărăcine și de grâu 

deasupra lor 

stoluri de păsări și de oameni  

în du-te vino purtând securile 

în guri și-n pliscuri 

în timp ce-mi picură continuu atâta 

rugină  

din palme … 

 

ropsten 

 

râul roșu ascunziș al marilor secrete 

divine 

mă despic să-ți aud muzica și oscilațiile 

glasului 

în ecoul căruia cresc arbori înalți  

de neant și de falsă lumină  

de mi se fac laturile două ceruri negre 

 

niciodată stockholm 

n-a fost atât de înfrigurat ca acum!  

printre degete trec zeii 

trenuri împinse de iluzii și de brumă 

chipul spre care mă îndrept  

a luat forma muntelui de zăpadă 

 

planeta sunetelor pleacă unde îmi va 

picura sângele  

desfă-ți palmele ca un evantai  

doar tu stii cu exactitate momentul 

topirii… 

 

pliscuri 

  

 

se rup membranele 

picurii se desprind 

de sârma ghimpată 

și de ochi 

eu te ating cu fruntea 

te înfășor cu pielea ei 

ca într-o peliculă 

de staniol 

în care te vei coace 

cu fiecare plecăciune 

așa până când 

îmi vei auzi foșnetul 

și te vei ridica 

purtată de priviri 

și de pliscuri-spre cer... 

  

sura pietrei 

 

domol calc 

să nu-mi strivească tălpile vreo piatră 

îndiferent cât de mică ar fi ea 

oricare dintre ele 

e un posibil mesager 

către sticlele prăfuite 

ale unei ferestre sfânte... 

apa trupului clipocind 
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își trece palma 

peste creștetul acelei stânci singuratice 

în timp ce încep toți copacii săi dezgoliți 

să latre în cor privind în toate direcțiile... 

   

sura rănii  

 

trec dintr-un mormânt în altul 

dintr-un cerc în altul 

ascultând cântecul 

rănii mele imense 

care se înalță 

cu fiecare picur 

pământul se micește 

sub talpa mea 

cerul se face un făt 

iar sângele meu tace 

chiar atunci 

când strigă cerul 

născându-se în ochii mei 

în care nu se mai vede 

nicio urmă de nor... 

  

incolor 

 

acum văd clar deja tainele sângerării 

cu porii și cu ochiul liber 

nu eu ci pietrele ce saltă noaptea în mine 

să nu fie deranjate 

de sunetele razelor 

ele nu au cum să creadă în luciul săbiilor 

nici în puterea de purificare a focului 

mormântul meu este singurul lor crez 

în special 

când va fi acoperit în totalitate de ape... 

  

voiaj  

 

nu e nimic imposibil acum nici măcar 

uciderea lunii 

care simulează plânsul de nou-născut 

 

 

e ziua în care îmi strâng patriile într-o 

valiză 

ce cuprinde doar 30 de kilograme 

iar cea de mână 10 kilograme de ură 

necesară conviețuirii mele cu neantul 

 

e o bătaie crâncenă aici pentru 

petele de sânge și de lumină 

nimeni nu dă nimic pe cenușa copacilor 

 

e ziua în care îmi smulg rădăcinile 

și plec definitiv în brațele unui infinit 

strigăt... 

  

 eufrat 

 

 

de mii de ani peștera mea privește un râu 

imens 

 

un râu cu sânge de culoarea cerului 

 

peștera mea îl mângâie doar când vine 

ploaia 

cu praful ei și cu puțin din pielea frunții 

sale 

copacii îl împodobesc 

cu câte-o frunză moartă 

iar pietrele scot din gura lui 

din când în când 

câte-un geamăt 

 

de mii de ani peștera mea își dezbracă 

tăcerile 

în fiecare noapte 

le spală cu sângele lui până când răsare în 

el 

soarele... 

                                     *** 
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  10  Cărți  celebre interzise lecturii 
 

Cele mai bune cărți interzise din istoria 

literaturii!  

  Cărțile, de-a lungul istoriei, au avut în 

dese rânduri de suferit de pe urma 

cenzurii. Fie că era vorba de politică, religie 

sau sex, oameni împinși de un exces de zel 

al ipocriziei au întors spatele unor romane 

care urmau să de-vină unele dintre cele 

mai importante capodopere literare ale 

lumii și care reprezintă azi lecturi 

obligatorii, în ciuda etichetelor primite în 

diverse perioade. Astăzi, în Europa cel 

puțin, putem să citim orice fără teama că 

există cineva care o să ne bage la 

închisoare. Lucrurile nu au stat tot timpul 

așa. Ne amintim că și în România până în 

1989 erau cărți la secret și volume pentru 

care ai fi putut face puscărie pentru că le 

dețineai. Nu ne vom referi la cazul 

românesc, ci vom încerca să aducem în fața 

dumneavoastră titluri celebre care au avut 

de suferit.  

1. Împăratul muştelor - William 
Golding Interzisă în mai multe state 
americane de-a lungul anilor ’80, pentru că 
a fost considerată violentă, obscenă şi 
rasistă, această carte spune povestea unui 
grup de băieţi britanici care rămân blocaţi 
pe o insulă nelocuită şi se organizează 
singuri. Rezultatele sunt dezastruoase şi 
nu fac decât să releve marile scăpări ale 
naturii umane. Nu demult romanul a fost 
inclus pe lista celor mai bune 100 de 
romane în limba engleză publicate între 
1923-2005, clasamentul fiind întocmit de 
revista „Time”. „Împăratul muştelor” este 
primul roman al lui Golding, publicat în 
1954.  
2. Lolita – Vladimir Nabokov 
Publicată în 1955, lucrarea a stârnit vii 
controverse de la început. Editorul Sunday 
Express a numit-o ”cea mai murdară carte 
pe care am citit-o vreodată”, apoi 
autoritățile au fost sesizate și au retras 

toate exemplarele de pe piață, sub 
pretextul că în carte era vorba despre 
pornografie. Francezii au interzis-o anul 
următor, însă a fost publicată fără 
probleme în America. După ce Marea 
Britanie a decis s-o interzică, a fost urmată 
de Argentina în 1959, Noua Zeelandă, care 
a numit cartea ”o lucrare indecentă”, apoi 
în 1974, Lolita a fost interzisă și în Africa de 
Sud. Cartea a rămas sub acest statut mulți 
ani până în 1982.  
3. Originea speciilor - Charles 
Darwin Cartea a fost interzisă în Marea 
Britanie în 1859, Iugoslavia în 1935, Grecia 
în 1937. Documentarea a durat cinci ani, 
petrecuți de Darwin pe mare. Potrivit 
teoriei lui, selecția naturală este 
mecanismul fundamental al evoluției 2. 
speciilor de plante și de animale, constând 
în eliminarea (prin lupta pentru existență), 
a indivizilor cu însușiri necorespunzătoare 
și păstrarea indivizilor cu însușiri 
avantajoase din punct de vedere biologic.  
4. Metamorfoza – Franz Kafka În 
primul rând toate lucrările lui Kafka au 
avut de suferit din cauza originii sale 
evreiești și au fost interzise sub regimul 
nazist și sovietic. Lucrarea Metamorfoza, 
publicat ă în 1915, a fost interzisă pentru că 
era considerată atât decadentă, cât și 
"plină de deznădejde.” Mai mult, era un 
pericol și un atac la adresa conceptului de 
familie pe care îl aveau sovieticii. În 
Cehoslovacia au fost interzise pentru că 
autorul a refuzat ….să scrie cartea (și) în 
cehă.  
5. O lume se destramă – Chinua 
Achebe Este una dintre cele mai celebrate 
cărți ale culturii africane. Aceasta a apărut 
în 1958. Totuși, motivul acesta nu a fost 
suficient de bun pentru biserică și 
instituțiile religioase. Argumentele cu care 
aceste instituții au obținut interzicerea 
cărții au fost descrierile inadecvate ale 
vieții de apoi și criticile aduse bisericii.  
6. Amantul doamnei Chatterly - D. H. 
Lawrence Interzisă în Marea Britanie şi 
în Statele Unite între 1929-1959/1960 şi în 

Australia între 1929-1960, pentru că a fost 
considerată obscenă, cartea a fost 
publicată prima dată în Florenţa, în 1928. 
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De-abia în 1960 a fost tipărită şi în Marea 
Britanie. Romanul cuprinde povestea de 
dragoste dintre o doamna Chatterly, o 
reprezentantă a clasei nobiliare, şi un 
pădurar şi conţine câteva scene erotice 
pentru care a fost considerat indecent.  
7. Versetele Satanice – Salman 
Rushdie Comunitatea islamică a 
considerat că această carte este o 
blasfemie. A fost interzis imediat după 
apariție în 1988 în multe state islamice: 
Bangladesh, Egipt, India, Iran, Kenya, 
Kuweit, Liberia, Malaezia, Papua Noua 
Guinee, Pakistan, Senegal, Singapore, Sri 
Lanka, Tanzania şi Thailanda. În 
Venezuela, vei primi 15 luni de închisoare 
dacă ești prins citind cartea, în Japonia 
primești amendă dacă vinzi versiunea ei în 
engleză, iar în America, două mari librării 
au refuzat să vândă cartea după ce au 
primit amenințări cu moartea. Iranul, în 
1999, a pus pe capul lui Rushdie o 
recompensă record de 2.8 milioane de 
dolari. Ea este valabilă și în prezent. Din 
fericire, Serviciile Secrete Britanice și FBI 
au reușit să-l protejeze pe romancier.  
8. Ulise - James Joyce Interzisă în 
anii ’30 în Marea Britanie, Statele 
Unite şi Australia din cauza 
conţinutului sexual, cartea lui Joyce 
descrie o zi din viaţa lui Leopold Bloom, 
existând numeroase aluzii la opera latină 
Odiseea. Acţiunea se petrece în data de 16 
iunie 1904 – ziua în care Joyce a cunoscut-
o pe partenera sa, Nora Barnacle – zi ce 
astăzi este cunoscută drept Bloomsday. De 
la apariţie, cartea  a atras controversă şi 
furie şi a fost supusă mai multor procese, 
fiind considerată obscenă. 9. 1984 - 
George Orwell Romanul a fost interzis în 
1950 de Uniunea Sovietică, Stalin 
interpretând cartea drept o satiră la adresa 
regimului său. De-abia din 1990 volumul a 
fost republicat în Rusia. Şi Statele Unite şi 
Marea Britanie au fost pe pun-ctul de a 
interzice cartea în anii ’60. „1984” este o 
distopie plasată în Oceania, unde 
societatea se află sub tirania partidului şi a 
ideologiei totalitare. Provincia Airstrip 
One se află în conflict perpetuu şi sub 
controlul dictat de un cerc privilegiat al 

partidului, care persecută individualismul 
şi gândirea independentă.  
10. Frankenstein - Mary Shelley 
Romanul a apărut prima dată în 1818, fiind 
publicat anonim. Numele autoarei a apărut 
de-abia pe coperta celei de-a doua ediţii, 
publicate în Franţa, în 1823. Cartea spune 
povestea unui monstru creat în urma unui 
experiment ştiinţific. Volumul a fost 
interzis în Africa de Sud în 1955, pentru că 
a fost considerat obscen şi indecent.   
 
                              *** 
 
                    Ilya Zomb - uleiuri 
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        Limba Română 

                    de Ovidiu Bufnilă 
   

  Să dispară oare limba română într-

un moment absolut magnific, straniu, 

tragico-comic, grav sau complet sărit de pe 

fix într-o lume care e total schimbată, 

diferită, renovată sau, dacă vreți reșapată?! 

Oh, nu! Se teme cineva?! Această lume 

nouă e o lume care a nimerit într-un 

profund ocean de fenomene vălurite și 

văluritoare, dacă nu cumva era deja și n-

am băgat eu de seamă. Desigur, unii vor 

sări ca arși clamând, vociferând, scoțând 

din magazie, din beci, tot felul de 

apocalipse colorate țipător. Spre sperietura 

entuziastă a fetelor de pension. Alții vor 

aduna jdemii de LIKE-uri pe Instagram, 

WhatsApp, Twitter, Facebook, TikTok 

postând strigătele lor de alarmă anti-

lingvistică. Alții vor da din umeri, 

pierzându-se în tumultul oceanic, vai, atât 

de neoprit. Limbile vorbite de oamenii de 

pe planeta asta, de când au prins ei darul 

vorbirii, s-au vălurit în fel și chip, în toate 

felurile, în toate modurile, în toate istoriile. 

Provincialismul, separatismul, enclava sau 

arealul strâns bine la gură, prin metode 

polițienești, altminteri foarte eficace, 

vremelnic, de bună seamă, au arestuit 

limbile vorbite de oameni, le-au ferchezuit 

din punct de vedere oficial. Istorie veche, 

nebună și fără de leac. Limba română, 

această atât de mirifică limbă, trecută prin 

toate văluririle posibile, din punct de 

vedere istoric, social, cultural, politic sau 

vulgar-cotidian, este poate una dintre cele 

mai frumoase limbi vorbite pe planeta asta 

mică, tare mică ș neînsemnată, așa, în 

oceanul unui univers straniu, nemilos, 

surprinzător, periculos și plin de efecte 

magice de nebănuit. O ființă acvatică 

fabuloasă, limba română! O limbă de o 

expresivitate rară, poate unică, risc eu, 

patriotic, nostalgic, romantic! Dar de ce 

nu?! O limbă atât de metaforică! Necum 

limbă de afaceri, necum limba unui 

pragmatism deșănțat, lipsit de 

sentimentalism, rece și calculat. O limbă 

frumoasă, caldă, ghidușă și nebună, 

iubăreață, șmecheră, inteligentă înalt și 

murdară, jos, pe din dos dar atât de 

frumoasă. Limba română are un profund 

caracter oceanic, fapt ușor de demonstrat, 

fără dubiu, fără bilet de bunăvoință de la 

vreo stăpânire academică, o limbă a 

libertății fără de margini. O limbă atât de 

stranie, de păcălitoare, de entuziastă, de 

pricepută și de meșteșugită. Căci ea, limba 

română vălurește simbolurile, vorbele, 

sensurile într-un chip absolut fermecător, 

da, căci, ea, limba română a transformat 

strigarea grecilor Ti-Kalos, (ce frumos!), în 

deplorabilul ticălos! Vălurirea asta 

mirifică, tragico-comică a limbii române, 

pare să fie unică pe planeta asta mică, mică 

de tot, vai, și atât de neînsemnată în 

oceanul sideral! Și câte și mai câte! Limba 

română nu împrumută nimic! E total falsă 

ideea asta exprimată în dicționare, în 

compendii, în enciclopedii, în tratate 

lingvistice sforăitoare și auguste! Limba 

română, fiind profund acvatică, vălurește 

sensurile acestei lumi zvârcolitoare, dând o 

săgeată de val tuturor ideilor, gândurilor, 

expresiilor, cuvintelor care vin și se duc 

dinspre și înspre. Niciodată nu mi-a fost 

frică pentru limba română, nici deloc! De-

o viață, această mirifică și fabuloasă ființă 

acvatică mă tentează, mă dăscălește, mă 

oropsește, mă înalță, mă pune la colț, mă 

eliberează, da, mă eliberează! Ce aș fi eu 

fără limba română? Poate că aș fi un chinez 

sau o chineză, poate aș fi un brazilian sau o 

braziliancă, egiptean sau egipteancă și  

așa mai departe! Stâlcitura, rătăcirea, 

surghiunul, diatriba, invectiva, urâciunea, 

multe alte belele sau cataclisme lingvistice 

n-au reușit în nici un fel să ucidă limba 

română. Iat-o astăzi, vie, nebună, drăcoasă 

și îngerească, zbanghie, săltăreață,  
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armonioasă sau dezacordată, poematică 

sau savantă, plină ochi de ciudățenii 

acvatice, de răsuflări ne-românești, ea, 

draga de ea! Și-ți vine să zici, fată, ce e cu 

tine, ai vreo problemă?! Dar ea, limba 

română, nu are probleme, nu a avut 

niciodată! Limba română e o stare de 

spirit, e un fulg de zăpadă, o boare de 

primăvară sau un strigăt de luptă, sau o 

declarație de iubire! E atât de frumoasă! 

Cine s-o întineze? Care mare sultan, care 

mare prim secretar de partid, care mare 

dictator, care mare stăpânitor de aiurea? 

Oh, unde sunt toți aceștia, i-a luat valul! 

Așa zice frumoasa noastră limbă română, 

te-a luat valul! Păi nu e tocmai ce se vede 

cu ochiul liber? Nu opreliștea, nu 

enervarea, nu proptelele lingvistice, nu 

ordonanțele guvernamentale sau 

academice salvează limba română! Cel 

pornit în așa-zisa salvare a limbii române 

se află într-o profundă eroare de sens. Căci 

el nu zărește în nici un fel procesualitatea 

oceanică a uneia dintre cele mai frumoase 

limbi vorbite pe planeta asta mică și 

neînsemnată scufundată, în chip de 

neînțeles, în oceanul fără de sfârșit de stele, 

planete, galaxii și fenomene ciudate care 

încă nu ni s-au arătat la orizont. Și, mai 

departe! Cine aș fi eu, cine sunt eu, vai de 

capul meu, să mă sumețesc în sprijinul 

limbii române? Să fim serioși, sunt doar 

așa, un mic val de cuvinte în oceanica și 

teribila limbă română. Sigur că-mi trece 

prin cap să mă dau mare, să fiu arogant, 

așa din cuvinte, măreț dar și cumplit de 

ridicol! Nu, ar fi o eroare de sens. Poate 

însă că aș putea spune, simplu, iubesc 

limba română, îmi place de ea, mi-e drag 

de ea. Nu-i duc grija pentru că ea, limba 

română, fiind profund oceanică, își rezolvă 

treburile fără grija mea excesivă și complet 

greșită. Poate că or să mă bată unii cu 

pietre, ce frumos ar fi, ar fi așa, ca și cum 

cineva m-ar lua în seamă cu adevărat! Dar 

nu pup eu mărirea asta, gloria asta 

vremelnică, să fiu de-a bățul!  

       Dorina Sisu - Irlanda 
 

Spune ceva, omule! 
 
 
Spune ceva, omule, omului, îmi zic 
Și cerul se lasă pe umerii lor a rugăciune 
de doi luate câte doi 
Și prinde rădăcini și ninsori și râsete și 
speranțe în inimi sau în pașii făcuți 
Parcă pierduți 
Pe drumurile lor rătăcite, departe de case, 
departe de aproapele lor. 
 
Spune ceva, omule, omului, îmi zic 
Nu calcula riscuri, algoritmi sau egaluri 
Și pământul ca o scăpare sau ca un mister 
se înalță 
Deasupra tuturor făcându-se mâini 
ajutătoare  
Prefăcându-se în situații diverse sau jocuri 
epice, teatrale, comice 
Făcându-te una cu el, prin el, amintire. 
 
Spune ceva, omule, omului, îmi zic, 
Să fie ca un dans într-un vals 
Să fie ca o șoaptă după ce bei apa unui râu 
de munte 
Să fie ca un trifoi în dimineața unei zile de 
duminică 
Să fie și ca un sfat sau ca o mângâiere  
Ca o șoaptă sau ca un alint 
Că omului, omule, nici un altul nu-i e de 
ajuns 
Atunci când o viață și-o petrece singur 
Fără să-i fii 
Fără să-ți fie 
Mai uman ca pasul lui singur. 
 
Spune ceva, omule, omului, îmi zic: 

- Scutură-ți umerii și ridică-te! 
Iubește, omule, și lasă-te iubit! 

 
 
              28 noiembrie 2022, Dublin 
 
 
  



32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pub-ul lui Johnnie Fox 
 
Cam despre toate lucrurile s-a vorbit 
Și cam toate mirările s-au scris la pub-ul 
lui Johnnie Fox 
...și totuși aerul din perete a prins viață 
verde, dar vezi tu, nimeni nu-l mai 
amintește 
Pe omul care a fost zidit în perete. 
Kevin ascultă râsete, muzică, secrete 
cochete, femei, planuri, urzeli 
Bucătarii pregătesc bucate marine 
Niciunul nu stă mai mult de un an 
Dar ce ne pasă nouă de ei sau de alții 
De ochii care se dau peste cap 
Nu ne pasă de modă și nici de tendințe 
Că toate aceste lucruri s-au scris 
Și criticii literari s-au burdușit de lehamite 
cât pentru o mie de ani 
Să bem, zic, să bem la pub-ul lui Kevin și 
Johnnie  
Să ciocnim cu peretele domnului mort 
Să dăm în țărână jumătăți de inimi 
Să facem baloane de aer din noi 
Să ne scădem valorile  
Să împărțim firimiturile din pâine-n noroi 
Să râdem ca proștii și-apoi să fugim  
În goluri de ziduri cu morții să fim. 
La pub-ul lui Johnnie pribegii n-au leac 
Să cânte vioara și-un whiskey să bem  
Până la ziuă sau până când altă mirare te 
miră mai rău ca prima oară. 

 

          Artă cu MAX TZINMAN 
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 Agricultura noastră. Tradiție și nevoi                  
  Marea majoritate a istoricilor 
români, consideră că forma de bază a 
organizării social-economice la noi, a fost 
–din antichitate până de curând- obștea 
sătească. Tema a fost tratată de o lucrare 
excepțională, scrisă de H.H. Stahl. Puțini 
istorici îndrăznesc să contrazică concluziile 
la care a ajuns autorul. Totuși, sunt 
elemente care trebuie precizate. În măsura 
în care avem izvoare. De exemplu, care a 
fost raportul dintre societatea darului (vezi 
Marcel Mauss) și obștea sătească. În ce 
moment putem vorbi de diferențierea 
socială în sinul obștii, dacă nu e vorba de 
acumularea de pământ, ca expresie a averii 
personale și puterii sociale. (Avem 
posibilitatea exprimării averilor în argint și 
animale.) Plus mărfuri de lux, cumpărate 
de la negustori. (Despre societatea darului, 
la noi, s-au exprimat I.H. Crișan, Al. Avram 
s.a.) Oricum, până la cucerirea romană (cât 
a fost), nu putem vorbi de proprietate 
personală asupra pământului. Iar după 
părăsirea Daciei, de administrația și 
armata romană, la fel. Pe acest fond, apar 
și se dezvoltă relațiile feudale. Primele 
denumiri de oameni puternici, detașați de 
masa satului/zonei nu definesc stăpânul de 
teren, ci liderii zonei. “Cneaz”, “jude”, 
“dux”. Interesează mai puțin influența 
lingvistică, în această încercare. Abia prin 
sec. X, în Dobrogea (sub influentă 
bizantină) va apare termenul de “jupan”. 
Acel “majores terrae”- din documentele 
medievale- nu prevede neapărat posesia 
pământului. Este tot o denumire ce arată 
funcția socială, puterea, nu averea, posesia 
–în opinia autorului-. Ca în toată Europa 
medievală, pământul a fost considerat 
proprietatea stăpânului (rege, voievod 
etc.). Acesta dădea moșii în exploatare 
slujitorilor și oamenilor de încredere. 
Uneori, ca răsplată pentru faptele de vitejie 
pe câmpul de luptă. În acest mod, apare 
feuda. Feudalul (nobil în Apus, boier în 
Est) nu plătea dări și avea drept de 
judecată asupra supușilor săi. În schimb, 
datora “consilium et auxilium” regelui. În 
caz de război, trebuia să vină cu ceata sa la 

oaste, înarmată pe banii săi. Numărul de 
osteni cu care venea era direct proporțional 
cu mărimea feudei (moșiei). Dacă în 
Occident, nobilii se vor opune regelui cu 
arma în mâna (și datorită concentrării unui 
mare număr de feude sub mîna unui singur 
mare nobil) și vor reuși să devină 
proprietari deplini, ce-și pot lăsa 
moștenire pământul (regele arbitra doar 
moșiile fără moștenitori, căsătoria fetelor 
nobile –mai ales dacă erau orfane-, dar nu 
numai-), Estul Europei, sub influența 
turcică (cumană la noi), are o altă evoluție. 
(Vezi Manole Neagoe.) Domnul poate lua 
feuda, în caz de “hiclenie”. Lupta dintre 
moșii și obștile sătești a început să devină 
o constantă a realității noastre, cam din 
sec. XV. După ce strălucitele domnii din 
sec. XIV-XV s-au bazat pe țăranii liberi și 
micii boiernași, acumularea de averi 
(pământuri și bani) a creat marea 
boierime. Uneori din rândul micilor 
slujitori ce au susținut domnia. Dar în 2-3 
generații. Trebuie făcută diferențierea 
dintre micii boieri și marii boieri. Nu avem 
un termen specific, în literatura de 
specialitate. Dar unii țărani (ca și negustori 
sau refugiați din Constantinopol) au reușit 
să acumuleze averi. Pământuri, animale. 
Parți de sate și chiar sate întregi. Această 
categorie a fost utilizată intens de domniile 
noastre, în sec. XVI-XVII. Dintre ei se 
recrutau slujitorii domnești. Atât la Curte, 
cât și în teritoriu. În plus, această categorie 
plătea și impozit și participa și la oaste, cu 
echipament propriu. Numele cel mai 
cunoscut pentru ei era cel de “roșii”. (Vezi 
și roșiorii din armata modernă, sec. XIX.) 
Impozitul lor era foarte mare. 40 galbeni 
pe an. (În 10 ani se aduna prețul unui sat 
mediu/mare.) Unii făceau cerere la domnie 
să li se reducă impozitele, alții voiau să iasă 
din această categorie, căci nu aveau 
puterea financiară necesară. (Este 
interesant că dacă la început, toată această 
categorie, se considera slujbașii lui Vodă, 
în timp, au început să se numească 
slujbașii țării. O schimbare de mentalitate 
importantă.) În lupta dintre obștea liberă 
și marea moșie, raportul era: la deal și 
munte sunt preponderente obștile libere, 
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la câmpie devin majoritare (până la 100%) 
moșiile. (Interesant, comunismul va reface 
acest echilibru, în mare: zonele de câmpie 
vor fi cooperativizate, zonele de deal și 
munte, nu. Nu este vorba doar de eficiență 
economică, ci și de tradiție. Cu toată 
Securitatea și abuzurile lor, comuniștii nu 
au reușit să dărâme mentalitatea 
muntenilor.) De la finele sec. XV, apare un 
nou tip de moșie. Moșia mânăstirească. 
Marea boierime –care acumulă zeci și sute 
de sate; prin donații, cumpărări, căsătorii, 
moșteniri- a luat obiceiul să doneze 
mănăstirilor de la Muntele Athos sate și 
moșii întregi. Evident, pentru iertarea 
păcatelor. În sec. XIX, cam 30% din 
suprafața agricolă a țării era sub controlul 
mânăstirilor din afara țării. Normal, 
singurul lucru ce se putea face era să se 
desființeze “boieria” și toți să plătească 
impozite (reușit la revoluția de la 1848) și 
să se secularizeze pământurile 
mănăstirești. (Făcut de Cuza.) Mănăstirile 
noastre au fost înzestrate de domnie, de la 
începuturi. Dar fenomenul nu era așa 
extins. Abia inițiativa boierească a dus – în 
timp- la amplificarea fenomenului, până a 
scăpat de sub control. De ce a durat 
feudalismul, atât de mult la noi? Cauzele 
interne sunt date de lipsa capitalului care 
să fie investit în stabilimente industriale, 
precum și de eficiența obștilor, care au 
reușit o relativ egală împărțire a bunurilor 
între membrii. Nu a apărut o mare masă de 
țărani pauperi, care să fie siliți să migreze 
la orașe și să-și vândă forța de muncă 
ieftin, patronilor.  
     Va apare odată cu cooperativizarea și 
mecanizarea agriculturii. Se poate vorbi și 
de o densitate redusă în zonele de câmpie, 
ceea ce duce la o cerere de forță de muncă 
brută pe moșii. Cauzele externe sunt, iar, 
două: nevoia de grâne apărută în Occident, 
datorită dezvoltării marilor orașe. Nevoie 
provocată nu atât de lipsa de grâne din 
țările respective (Franța, Anglia, Olanda), 
cât de transportul intern păgubos. 
Numeroasele taxe de trecere de pe o feudă 
pe alta și la poduri, făcea ca griul din sudul 
Franței să fie mai scump decât griul din 
Est, adus pe corăbii. În aceste condiții, 

Prusia, Austria, Polonia, Rusia, Imperiul 
otoman devin furnizori de grâne și statele 
sunt interesate să țină forța de muncă 
legată de glie. Apare refeudalizarea 
Europei de Est.(La noi fenomenul este 
marcat de așa zisa “legătura lui Mihai”.) 
(Grâul nostru este prezent pe piețele 
occidentale sub denumirea de “grâu 
turcesc”; pentru că era cumpărat pe piața 
de la Istanbul; dar griul de acolo era doar 
românesc și egiptean…) Pe de altă parte, 
vecinii noștri erau mari imperii, care 
păstrau relațiile feudale în agricultură și 
societate, în general. Deși noi am rupt cu 
relațiile feudale la 1848, imperiile vecine 
au intervenit cu trupe, pentru a înăbușii 
revoluțiile noastre. Turcia va mai păstra 
mult timp relațiile feudale, iar Rusia va 
renunța la ele abia din timpul lui 
Alexandru al II-lea. Practic, după 
înfrângerea din Crimeea. (Și de asta a fost 
ținta mai multor tentative de asasinat. 
Până la urmă, în 1881, asasinii reușind să-
și realizeze dezideratul.) Realizarea 
statului modern România, aduce după sine 
penetrarea capitalului în agricultură. Atât 
obștile sătești cât și moșiile încep o lungă 
agonie. Prima reformă agrară din România 
(opera lui Cuza), da pământ țăranilor în 
proprietate privată. Fără să mai implice 
obștea. Dar se da pământ doar celor ce 
aveau cu ce-l munci. (Plug, boi.) În acest 
fel, se încurajează elementul capitalist din 
mediul rural. Moșiile încep să aibă 
probleme economice tot mai mari. Apar 
trusturi arendășești. (Grupări de oameni 
cu bani, care închiriază moșii uriașe sau 
mai multe moșii și apoi sub-arendează.) 
Deși se vorbește mult în istoriografia 
noastră de necazurile produse de arendași 
și se aruncă vina pe arendași evrei, 
mărturiile epocii vorbesc de arendași 
români, armeni, bulgari ?!!!. Desigur, au 
fost și evrei, mai ales în zona subarendării. 
(Ei plăteau boierului banii solicitați și 
subarendau fiecare sat/moșie, la oameni ce 
puteau să exploateze eficient terenul.) Să 
recitim lucrările lui Nicolae Filimon, 
Duiliu Zamfirescu, Rebreanu etc. Imaginea 
este nițel diferită. Și nu pot fi acuzați de 
iubire față de evrei. După răscoala din 
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1907, s-a încercat să se revină la obștea 
sătească. Ideea care a prins în epocă, a fost 
ca satul să cumpere moșia de la boieri, 
când aceștia vând. Au fost mai multe moșii 
vândute în acest mod (cu ajutorul băncilor, 
ce au creditat obștile). Dar lucrurile nu au 
evoluat bine. În cadrul noilor obști au 
apărut diferențe mari de avere, disensiuni 
grave și imposibilitatea emancipării din 
obște. Nu puteai să vinzi în afară, iar 
membri obștii plăteau mult sub prețul 
pieței. Problema a fost rezolvată radical de 
reforma agrară. Toate moșiile de peste 
500Ha au fost expropriate. Trebuie spus 
răspicat, cu despăgubire. Boierii au primit 
bani la valoare corectă, pe care au putut să-
I investească în alte afaceri, păstrând 500 
ha. De obicei, într-un singur trup de moșie. 
Lucrurile au fost mai delicate în 
Transilvania, căci tratatele internaționale 
prevedeau păstrarea structurii din anul 
1918. Luându-se surplusul de pământ 
grofilor (cu despăgubire, repet) și 
împărțindu-i-l la țărani, structura a fost 
spartă. Deși pământul s-a dat și la români 
și la maghiarii săraci (90.000 de maghiari 
au fost împroprietăriți), grofii au acționat 
statul român în judecată și au obținut o a 
doua plată. (?!!!) Interesant că marile 
frământări de la finele sec. XIX și începutul 
sec. XX nu au atins Dobrogea. Aici, după 
1878, s-a trecut direct la împroprietărirea 
celor ce se stabileau. Loturi de 5 ha. La 
preturi modice. Cu posibilitatea de a 
cumpără și în rate, pe termen lung. Văzând 
tabloul evoluției proprietății agrare din 
România, mi se pare clar că România a 
avut perioade de glorie, prosperitate și 
liniște doar în clipa în care pământul era 
stăpânit de oameni liberi. Fie individual, 
fie împreună, în obști sătești. Nebuniile din 
țară, cu nedreptăți, abuzuri, răscoale, 
violențe, nu au existat în Dobrogea, unde 
pământul era deținut de micii fermieri 
liberi. În comunism, s-a trecut la latifundii, 
controlate de stat direct (IAS) sau indirect 
(CAP). Este de tot hazul să amintesc de 
faptul că în liceu, mergând pe la bunici, la 
țară, spuneam că CAP-ul este proprietatea 
membrilor cooperatori. Și unchii mei se 
uitau îngroziți la mine, cerând-mi să nu 

mai spun așa ceva în sat. Păi așa învățam la 
școală. Asta înseamnă că pe dinafară era 
vopsit gardul, dar înăuntru era ... 
securistul. Sistemul comunist, nu a făcut 
pureci la munte, după cum spuneam. 
Marea latifundie s-a dovedit ineficienta. 
Până la urmă, a falimentat. Mirarea este nu 
că s-a prăbușit latifundia comunistă. 
Mirarea este că numeroși politicieni 
contemporani vor să refacă latifundiile. Cu 
capital străin, evident, căci românii nu au 
suficienți bani pentru așa ceva .(Ah, da… 
au reapărut și arendașii, susținuți de 
structurile “de partid” și de stat; acum nu 
mai exploatează țăranii, ci bătrânii, 
bolnavii, cei plecați la oraș; mde… și sunt 
numai români!) Latifundia înseamnă 
monocultură cerealieră, prost plătita. Și 
puternic concurată pe plan extern. (Vedeți 
producția de cereale în SUA, Franța, 
Germania-?!!!-, Ucraina și chiar Rusia.) 
Prețul griului este 316E/tona. La o 
producție medie de 4-5t/ha. Scăzând 
investițiile, ce beneficiu rămâne? 
Porumbul stă mai binișor: 295E/tona. La o 
producție medie de 8-10t/ha. (Minus 
investițiile…)   
  Totuși, 1 ha de livadă de nuci are un 
BENEFICIU de 12.000E/ha. Iar migdalul, 
5-6000E/ha. Etc. Livezile, grădinăritul, 
plantele medicinale sunt mult mai eficiente 
decât cerealele. În plus, se lucrează pe 
terenuri mici, de forța de muncă a familiei. 
Suprafața agricolă a țării este fărâmițată. 
Adică exact ce ne trebuie pentru o 
agricultură intensivă, profilată pe culturi 
speciale, foarte scumpe. Și atunci? De ce 
politrucii noștri, porecliți politicieni, fac tot 
ce pot pentru a readuce marea latifundie? 
Ce eficiență este asta? Pe lângă faptul  
că latifundia lucrează cu muncitori 
necalificați, fără nici un căpătai. Peoni. 
PNTCD nu și-a îndeplinit misiunea, de a 
sprijini mica fermă. PSD visează tot la 
colhozuri, IAS-uri și Gostat-uri, uitând că 
social-democrația sprijină țăranii liberi, 
mici proprietari de ferme. Și îi ajută să se 
unească în cooperative de desfacere a 
produselor. NU producție. Eventual, 
prelucrare și desfacere. Liberalii sunt total 
aerieni. Se declară finanțiști, dar nu au nici 
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o bancă. Și marea majoritate sunt angajați 
la stat. În agricultură sprijină latifundia, în 
dauna micilor ferme individuale. (Vezi 
lipsa creditelor agricole; cu termene de 
gratie suficient de mari, pentru a înființa o 
livadă, numai pe credit.) În general, 
partidele noastre nu au program coerent și 
eficient pentru agricultură. Deși s-au pus 
pariuri cu agricultura, nimeni nu a venit cu 
o idee clară, eficienta de acțiune. În fond,  
e destul de simplu. Credite pentru 
cumpărarea de teren agricol (și favorizarea 
celor ce cumpără –reduceri de impozit 10 
ani pentru terenul cumpărat-), credite cu 
5-10 ani termen de grație pentru 
înființarea de livezi, impozite și taxe reduse 
pentru asociațiile de prelucrare și 
desfacere a produselor agricole. Este 
adevărat, o societate bazată pe mici ferme 
agricole, este o societate tradiționalistă. 
Puternic anti progresistă. (Vezi FIDESZ.) 
Dar nu trebuie uitat că aceste mici ferme 
depind de piață. Prin urmare, globalizarea 
și asigurarea unei piețe mari, 
cuprinzătoare, este un obiectiv strategic 
necesar. În plus, micii fermieri sunt 
obligați să se asocieze pentru a fi eficienți 
pe piață, în structuri de prelucrare și 
desfacere a producției agricole. Iar larga 
socializare a producției, nu are cum să fie 
tradiționalistă. Mai gândiți și voi, măi 
fraților, doar muncă?  

Mircea Munteanu zis "Mongolul", 
Constanta, 05.12.2022 

Critică, recenzii, apariții 
Rebeca Mann 

           Adrian Grauenfels: Gânduri despre 

muzică 

Mi-a parvenit ca prin minune – miracole 

totuși există ! - o carte despre muzică, o 

carte care mai degrabă pare a fi o 

enciclopedie… Gânduri despre muzică este 

titlul acestui splendid volum care, dincolo 

de multitudinea informațiilor referitoare la 

subiectul ales, prezintă și o noutate : prin 

intermediul telefonului mobil, se pot audia 

diverse interpretări ale lucrărilor descrise 

pe paginile cărții. Muzica, acest simbol 

atotcuprinzător, semn al înțelepciunii, are 

darul de a fermeca pe toți cei ce înțeleg 

limbajul său disimulat. Odată atins de 

puterea sa magică rămâi pironit în  

fața realului înfrumusețat, rod al unei 

imaginații bogate strecurate prin prisma 

privirii subiective. Frumosul ireal conturat 

prin forța sunetelor împrumută 

ascultătorului încântătoarea vrajă a 

sentimentelor transmise, conturează 

drumul către acel confort spiritual de care 

beneficiază doar adevărații melomani. 

Venerația limbajului muzical – apanajul 

celor aleși – conduce înspre sfera 

legendară a confesiunilor lăuntrice înțelese 

doar de cei știutori. În ritmul trepidant al 

secolului XXI, a te apleca asupra unor 

pagini de muzică înseamnă clipe de puțină 

destindere; în vârtejul inovațiilor 

tehnologice, în era internetului și a 

globalizătii, a te opri în preajma sunetelor 

semnate de compozitori celebri spre a te 

transpune în alte timpuri, înseamnă a 

deschide noi orizonturi care vor avea darul 

de a îmbogăți viața spirituală a fiecărui 

cititor/ascultător. Marele merit al 

volumului Gânduri despre muzică semnat 

și editat de către Adrian Grauenfels, constă 

în prezentarea unor pagini muzicale din 

derularea etapelor ce clădesc istoria 

configurației sonore și inserarea cu mult 

spirit de discernământ a unor reflecții 

literare/filozofice. Cultul savant al viziunii 

autorului se deslușește în imaginea culantă 

a convicțiunii, prin construirea unor bolți 

peste timp și spațiu. Generozitatea textului 

editat este egalată de noblețea mesajului, 

contemplarea introvertită îndreptată către 

sferele neexplorabile ale sufletului 

constituie încercarea de a deconspira 

tainice legăminte înfiripate între concepția 

autorului și feeria exprimării !  
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Aprecieri 
Adrian Grauenfels   

Gânduri despre muzică   ditura SAGA 2022  

Delia Bodea Jacob 

  Am parcurs cu mare interes și plăcere 

cartea originală, atât de unică în felul ei, 

semnată de Adrian Grauenfels. Fără a avea 

pretenția de a se apropia de ideea unei istorii 

a muzicii, autorul face incursiune inedită și pe 

alocuri chiar picantă în câteva etape 

edificatoare ale evoluției acestei arte de 

importanță majoră în identificarea culturală a 

societății umane. Inginerul A. Grauenfels, om 

de rafinată cultură, scriitor, poet, traducător 

deși nu are pregătire profesională ca 

muzician, a realizat această carte dăruind 

cititorului din cunoștințele și din propriile 

cercetări și interpretări. Cu atât mai lăudabilă 

este inițiativa și investiția dânsului. Autorul 

acordă un număr mai mare de pagini 

perioadelor din evoluția muzicii despre care 

se vorbește mai puțin, cum ar fi cea 

medievală sau renascentistă. Este foarte bine 

venită această abordare pentru că oferă 

cititorului o informație sintetizată a unor 

subiecte mult mai puțin vehiculate în publicul 

larg neprofesionist. Am fost plăcut 

impresionată și de ideea de a informa cititorii 

de tendința ultimilor decenii, accea de a reda 

muzicii baroce identitatea, folosind 

instrumente autentice vechi la care se adaugă 

un stil sui generis de interpretare. Am 

remarcat cu plăcere, stăruința pe care o 

dovedește autorul în acordarea unui spațiu 

preferențial artiștilor care constituie pentru 

dânsul obiectul unei profunde pasiuni. Este 

de netăgăduit dragostea d-lui Grauenfels 

pentru dramaturgul Bertohld Brecht sau 

pentru pianistul Glenn Gould iar noi cititorii 

ne lăsăm convinși și impresionați de 

fidelitatea și sinceritatea autorului.  

  Câteva subiecte ale cărții sunt semnate 

de alți colaboratori și colaboratoare la care se 

remarcă o bună și corectă cunoaștere și o 

exprimare distinsă, cultivată. Subliniez cu  

 

 

 

 

 

 

 

profundă apreciere aportul Sofiei Gelman 

Kiss, doctor în muzicologie în articolele de 

valoare și de un înalt profesionalism. Este de 

remarcat alegerea cu mult bun gust a 

imaginilor grafice și a înregistrărilor audio 

video, ceea ce demonstrează o dată în plus 

talentul, rafinamentul și căutările neobosite 

ale editorului.                     
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Comentarii Critice  
           Gânduri despre Muzică 

  Nu e o carte ci o enciclopedie; are 

capitole sau pagini care pot inspira 

profesori de muzică care isi prepară 

lecțiile, are parți foarte interesante pentru 

iubitorii de muzică care poseda un anumit 

bagaj de cunoștințe și de asemenea parți 

care atrag persoane al căror intelect e dotat 

cu simțul curiozității. Apreciez foarte mult 

efortul de documentare și imi imaginez cât 

de greu a fost să alegeți subiecte din 

imensul univers al muzicei. Cunoșteam 

povestea crinolinelor ușor diferită de cea 

din carte și din câte am reușit sa citesc, 

povestirile se acordează foarte bine cu 

celelalte gânduri despre muzica. Și 

noutatea cu barcodul complecteaza bine 

cele scrise. 

Este o lucrare REUȘITĂ ! 

Felicitări, Puiu Lorberblatt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   O realizare SAGA & Constellations 

  Am dedicat circa opt luni de 

contacte, scrisori, contracte și muncă 

...eforturi care s-au finalizat cu realizarea 

unui proiect important artelor plastice, 

culturii evreiești și României. Acum, în 

luna Decembrie 2022 ne bucurăm sa 

anunțăm că datorită ajutorului unor 

prieteni și iubitori de carte, Editura SAGA 

&Editura Constellations (director Amalia 

Achard ) și Fondul SAGA pentru Cultură au 

încheiat operațiile de traducere, editare 

și in curând distribuție pentru cartea  dnei 

Geta Deleanu  -  Pictori  evrei  la 

muzeul de artă din Constanța.  

Mulțumim aici sponsorilor care au 
contribuit la realizarea proiectului care va 
fi înregistrat de Bibliotecile Naționale din 
Franța România și Israel. Varianta 
franceză poate fi obținută de la Editura 
Constellations:  
https://editionsconstellations.fr/ 
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                  Sonia Kleinberg 

     GÂNDURI DESPRE MUZICĂ      

este o carte pe care o vei pune pe noptieră, 

vei cerceta capitole cuprinse în paginile ei 

(350), vei reveni la citate alături de 

miracolele sonore care vin să exemplifice 

partea teoretică-explicativă a textului. 

Inovația ingenioasă  care permite lectura 

coroborată de muzica legată de subiectul 

tratat este în sine suficientă pentru ca 

autorul Adrian Grauenfels să primească 

elogiile cititorului! Dar, dincolo de inovația 

deosebit de generoasă a posibilității 

audierii muzicii, în carte sunt înșirate 

cuvinte pline de taine ce așteaptă să fie 

deconspirate prin lectură. Este vorba 

despre o multitudine diversificată de 

subiecte propuse; se conturează aici un fel 

de enciclopedie concepută ca un mozaic 

valoros din care poți extrage câte un capitol 

spre a-l savura și aprofunda… Spuneam 

mozaic, sau dacă vreți puzzle - cuvânt la 

modă - în care derularea capitolelor nu este 

neapărat cronologică deși există o linie 

fermă care conduce de la muzica Egiptului 

antic la cea a secolului XX, chiar cu 

elemente ale secolului XXI. Între timp, 

mici divagări în timp și spațiu împrumută 

textului parcurs o notă de inedit care 

vizează curiozitatea. Ar fi foarte greu – 

dacă nu imposibil –   a prezenta în mod 

exhaustiv toate temele descrise în carte, de 

aceea, mă voi rezuma, pars pro toto, la 

spicuirea unor pagini spre a contura 

spiritul volumului. Aș vrea să mă refer la 

câteva citate ale autorului în prefața 

volumului sub titlul „Nota Editorului” care 

explică de ce s-a oprit asupra muzicii care 

este „cea mai nepământeană artă” – după 

opinia Anei Blandiana: „revelația muzicii 

este o mare bucurie estetică, poate 

produce  fascinație și extaz ! (…) Ea este 

valabilă pentru că oferă cea mai mare 

varietate de material cu care ne putem 

confrunta!” Adrian Grauenfels este (și) 

poet: pe paginile volumului  ne îngăduie o 

incursiune  și participare la gândurile sale 

cele mai particulare  prin inserarea unor 

poeme, ca de pildă cel intitulat Pavană 

pentru o infantă moartă conceput pe 

muzica lui Ravel. Marele merit al autorului 

Adrian Grauenfels – care este și editorul   

(SAGA 2022) - este acela de a alege din 

imensitatea posibilităților ce-i stătuseră la 

dispoziție, o carte dedicată artei sunetelor 

prin prisma a ceea ce consideră că poartă 

interes pentru cititor. Indubitabil, toți  

cei care se vor aventura în lectura 

Gândurilor despre muzică, vor 

interfera cu  cele mai lăuntrice și sincere 

unde pe care autorul le transmite prin 

litere și sunete; vor aprecia bogăția de idei 

din care vor putea reține tot ceea ce se va fi 

potrivit cu personalitatea fiecăruia. 

Volumul arată superb, ilustrațiile alese vin 

să confirme simțul estetic deosebit al 

autorului! Rândurile de față se constituie 

într-o caldă invitație adresată tuturor celor 

cărora MUZICA nu le este indiferentă: 

LECTURĂ PLĂCUTĂ !  

_____________________________ 

                          Night Cafe AI 
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        IGNORÂND GOLGOTA - 2 

                      Ben Todică 

   Sala era plină. Printre rânduri mă 
apropii de scenă. O scenă cu înălțimea de 
un metru a fost construită de ruși din 
scânduri de brad. Cortina grea, din 
material de catifea, cu statură impunătoare 
de vreo șapte metri era închisă. Cum mă 
apropii, printre scândurile frontale se 
strecoară o plantă zveltă ale cărei frunze 
foarte verzi îmi zâmbesc și se înalță ca într-
un film de desene animate. E ca un șarpe 
cobra indian care se ridică și se înconvoaie 
pe sunetele flautului fermecat, cu vădita 
intenție de a mă îmbrățișa, mă înconjoară 
ca pe un arac de fasole. Parcă eram la o 
serbare. O recunosc. E foarte exotică. Am 
și eu una în Australia. E foarte otrăvitoare. 
Acum frunzele ei au depășit mărimea unei 
lopeți de întors ciment. Sala e plină de 
soldați ruși și pușcăriași. Mă retrag pe 
rândul din dreapta, lângă doamne. Erau 
toate educatoarele și învățătoarele mele.  

 

  Eu am crescut odată cu nașterea 
șantierului Ciudanovița. Puscăriașii de pe 
Golgota au fost primii sacrificați în cele mai 
grele fronturi ale uraniului. Când părinții 
noștri lucrau în ele, erau lăsați doar 
jumătate de oră, maximum o oră, altcum 
adormeau din cauza intensității radiațiilor. 
În schimb, puscăriașii aduși din toată 
România sau poate chiar și din URSS, cine 
știe că în zonă se vorbea și rusește datorită 
Sovromului erau ținuți mai mult timp. 
Zona era închisă și păzită de securitate, mai 
aveam și o unitate militară de pompieri și 
spital dotat cu două săli de operații (subsol 

și etaj) și douăsprezece salvări active. Aici 
l-am cunoscut pe medicul mamei 
mareșalului Antonescu arestat undeva prin 
Bărăgan. Adus întâi în pușcăria de pe 
Golgota, apoi datorită calităților sale a fost 
transferat la spital. Veneam de la grădiniță 
cu prietenul meu de bloc, Vlad și treceam 
prin parcul spitalului. Ca să râd de el, i-am 
luat ghiozdănelul și am început să-l târăsc 
prin colb, imitând o caleașcă trasă de cai, 
cântând „Dia caii cu căruță!” Vlad plângea, 
iar eu râdeam. Doctorul, care asista la 
scenă de la etaj, coboară în curtea parcului 
prin care treceam zilnic. Veni la mine, îmi 
luă gentuța și începu și el să strige trăgând-
o prin colb: „Dia caii cu căruță!” Acum eu 
plângeam și Vlad râdea. Andonie Tiberiu, 
vecinul nostru care venise militar în 
Ciudanovița și participase de la începuturi, 
îmi povestea mai târziu că acest doctor 
umbla mai tot timpul beat și că, odată 
operându-l pe popă, preotul din sat, acesta 
s-a blocat și nemaiputând respira i-a tăiat 
gâtul și pacientul trezindu-se s-a ridicat de 
pe masa de operație și a început să alerge 
pe coridorul spitalului de s-a îngrozit tot 
personalul. Puscăriașii și militarii lucrau la 
construirea blocurilor și a șoselei din 
cuburi de granit negru și alb. Noi copiii ne 
jucam prin nisip după ce toți muncitorii 
militari erau adunați seara în plutoane și 
erau excortați la cazarme, iar puscăriașii pe 
Golgota. 

 

Când mergeam la Oravița, care era 
reședință de raion, treceam cu autobuzul 
pe lângă pușcărie al cărui gard de sârmă 
ghimpată și cele câteva foișoare cu militari 
ne impresionau. Asta, în mod special 
pentru că filmele prezentate noilor 
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locuitori erau aduse direct din URSS și 
prezentau eroismul sovietelor în al doilea 
război mondial. Tot Tibi mi-a spus că 
aveau o cameră dublată cu saltele vătuite în 
care aduceau arestați speciali, legionari, 
anticomunișți pentru tortură secretă. Unii, 
chiar din Rusia sau Iugoslavia când au avut 
confruntarea cu Tito. Cam tot așa cum au 
procedat și procedează toate imperiile 
când nu își pot permite să încalce 
constituția țării lor care nu le permite 
tortură înainte de a fi judecați arestatii. 
Inventează câte o pușcărie. Nu poți șți și nu 
ai voie să știi ce se întâmplă în bazele lor 
militare. Poate și de aici numele de 
Golgota. Dar, ca să fiu cinstit, chiar întregul 
șantier al celor iradiați poate fi certificat ca 
o cruce de jertfă a tuturor românilor aduși 
din toate regiunile României să câștige o 
pâine. A fost o mare lecție de viață pentru 
mine ajungând să cunosc la prima mână 
toate naționalitățile conlocuitoare ale țării, 
inclusiv dialectele românilor. Am avut 
posibilitatea să îi văd în spații destinate lor 
și chiar în case, apartamente, camere, 
barăci, cotețe etc. repartizate de către 
sovrom să locuiască. Asta când eram copil 
și colindam de sărbători, dar și mai târziu 
ca depanator radio electronice, ajungând 
să-i admir cum viețuiau. Îmi aduc aminte 
clar cum trăiau, cum găteau, cum se 
aranjau în cameră și cum cântau. Mese din 
lanteti și scânduri învelite în ziare și saltele 
pline cu ghije de porumb sau chiar 
dormeau pe jos. În comparație cu cei din 
conducere, domnii cei mari, secretari de 
partid, ofițeri, medici și ingineri care aveau 
apartamente mobilate.  

 

 

 

 

 

 

 

Blocurile construite după arhitectura 
sovietică aveau apartamente cu o cameră, 
două și trei și repartizate după câți membri 
avea familia, însă erau atât de mulți 
muncitori încât în apartamente de trei 
camere, de multe ori locuiau câte trei 
familii cu copii și se înțelegeau. Doamne, ce 
popor minunat avem! Asta-i ca să-ți 
răspund la întrebare, Alexa. Eu nu acuz, ci 
subliniez un lanț de motive care explică și 
chiar notifică numele dealului Golgota. 
Însă, este cert că „adevărul” există în 
arhivele KGB-ului din Moscova. 

-        Și ce se va întâmpla de acum încolo? 

-        Toți își acoperă urmele. Ciudanovița 
va dispărea și ea, precum pușcăria 
Golgotei, precum Europa, precum Rusia, 
care după Putin va fi împărțită în șapte 
bucăți. Fostele țări comuniste europene se 
vor uni și vor deveni neutre. Rusia va 
rămâne de mărimea Serbiei în jurul 
Moscovei. Japonia va lua partea de est, iar 
restul va fi împărțit între 6 oligarhi ruși și 
va fi exploatată de marile corporații 
americane care își vor muta reședința în 
noile teritorii. China va trebui să negocieze 
cu America dacă vrea să mai existe, însă, 
ATENȚIUNE: Dacă China va cădea 
complet, vor cădea toate libertățile lumii. 
De ce? Pentru că aceste libertăți care au 
„sărăcit” după căderea blocului comunist 
se vor prăbuși de tot. Ce îi ține pe capitalișți 
oneșți este tocmai existența altor forme de 
existență. Adică să fiu mai clar: Dacă 
comunismul chinez cade, se va prăbuși și 
democrația vestului. Vom întra într-un 
sclavagism crâncen. Orice echilibru 
dispare. 

Alexa se precipită. 

-        Nu pot să cred că mintea omului va 
ajunge aici. 

-        E foarte simplu. Am să-ți explic: Tu 
eșți un robot sofisticat care funcționează cu 
electricitate. Ea este formată din tensiune 
care se măsoară în volți, din curent care se 
măsoară în amperi și din frecvență care se 
măsoară în herți. Dacă oricare din aceste 
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proprietăți lipsește, tu nu mai funcționezi. 
Dacă nu ai amperi pot să-ți dau și un 
milion de volți că motorașele tale nu se 
învârt, circuitele tale nu au suficientă 
putere să funcționeze, iar dacă nu ai 
frecvența cerută pentru a funcționa, te arzi 
sau te blochezi. Așa e și omul. Omul e 
curentul electric, iar amperajul și frecvența 
sunt Conștiința și Sufletul. Dacă îi iei 
conștiința și sufletul, el devine animal. De 
la apariția comunismului încoace, în 
amândouă taberele s-a umblat la 
amperajul și frecvența omului. Deci, la 
Conștiință și Suflet. Fără ele, cu ușurință îl 
împingi cu întreaga turmă în prăpastie. 
Conștiința și Sufletul se cultivă prin 
educație de mii de ani. Prin ele poți ajunge 
viu, în starea de Trup la Dumnezeu.  
În ambele tabere, Conștiința și Sufletul au 
concurat. Când s-a prăbușit comunismul, 
capitalismul s-a lăsat pe o tânjeală că nu a 
mai avut motive să concureze și a început 
să distrugă sufletul și mai târziu a intrat și 
în conștiință. Ele vor cădea de tot când se 
va prăbuși China. Este ultima piatră în 
echilibrul conștiinței. Vestul a dovedit 
când a căzut blocul sovietic că nu e destul 
de matur. Adică e prădător. Lumea nu mai 
are încredere în el și de asta reacționează 
haotic. Putem să ne așteptăm la o surpriză 
pentru că Dumnezeu e MARE. Nu mă refer 
la un moș cu barbă, ci la forța care 
guvernează universul, forța pe care s-a tot 
chinuit Nicola Tesla să o explice marilor 
hrăpăreți americani, care atunci, ca și azi 
cred doar în ciomag. Forța aplicabilă 
tuturor ciomăgarilor - fără discriminare 
sexuală sau națională. Alexa a rămas pe 
gânduri. 

Au venit verzii peste Ciudanovița. Natura 
iartă. 

   
                                   *** 

 

 

 

GÂNDURI DESPRE MUZICĂ - 

CARTEA TOTALĂ 

Elsa Dorval Tofan 
 

    Adrian Grauenfels inovează cu abilitatea 

creatorului futurist, exaltând promovarea 

noului, contrapunând convențiilor trăirea 

libertății absolute, propunând cultul 

dinamicii industriale, dar și al vitezei care 

pulverizează formele, experimentând 

libertatea deplină a limbajului și 

emanciparea față de formele învechite. Dar 

nu limbajul artistic mă preocupă în 

volumul intitulat Gânduri despre muzică, 

volum apărut de curând la editura Saga, un 

volum relizat cu participarea Dr. Sofia 

Gelman Kiss, Adriana Ausch, Maria 

Sava, Mary Springfels, Cristina 

Enescu Aky, Amalia Achard, Michael 

Talbot, Adrian Lesenciuc, dar și 

muzica, printre alți creatori propuși 

audiției, regretatului Leonard Cohen. 

Sursele folosite pentru realizarea acestei 

antologii artistice, căci nu este numai una 

muzicală, literară sau de artă plastică, ci 

toate acestea în sinergie sunt indicate 

transparent încă de la începutul volumului     

           (Surse: Enciclopedia Britannica, 

Wikipedia, Lightups.ro, www. 

symphozik.info, Indro Montanelli – Istoria 

Grecilor, Huskie Commons), o invitație 

directă lansată cititorului care, în lectura 

sa, ar dori să se poată repera sau să poată 

aprofunda un subiect prolific. 

Cartea nu se intituleaza Antologie de 

muzica, O posibilă istorie a muzicii, ci 

Gânduri despre muzică. Cu alte cuvinte, 

autorul, autorii nu își propun să creeze un 

volum didactic, de referință pentru istoria 

muzicii, a culturii în sens larg, mai degrabă 

invită cititorii la o posibilă inițiere, o 

călătorie într-un teritoriu vast, un spațiu 

de observație, de analiză, dar și de selecție 

pe baza unor filtre personale și a culturii 

generale uitată, delăsată din funcția ei 

http://www.symphozik.info/
http://www.symphozik.info/
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formatoare. O antologie, prin urmare, așa 

după cum au sesizat-o realizatorii 

volumului, asumat, într-un context al 

refuzului generalizat al cunoașterii. Iată 

declarația de principiu pe care Adrian 

Grauenfels o lansează în cuvântul de 

început: 

Cultura este acel ceva care ține împreună 

o comunitate și care, așa cum spune 

cuvântul însuși, ne permite să cultivăm, de 

la sămânță la fruct și din nou la semințe, 

astfel încât să putem produce un nou 

fruct. Noile inovații tehnologice, deși utile, 

nu sunt necondiționat necesare. Lipsește 

acea "cultură generală" generică despre 

care se vorbește adesea, dar nu se 

practică. (...). De ani, nu mai aud prin 

ferestrele mele deschise muzică clasică 

sau vreun copil cântând la pian. Muzica 

este cea mai puternică dintre arte. Este 

strâns legată de istoria umană, de poezie, 

de armonie, de legende și de folclor. Aceste 

legături dorim să le subliniem. Muzica 

cuprinde un teritoriu vast care merită a fi 

cercetat. Revelația muzicii este o mare 

bucurie estetică, poate produce fascinație 

și extaz, dar pentru a atinge culmile 

percepției este necesar un oarecare 

antrenament și educație în materie. (...). 

Așa se face, că împreună cu colegi și 

prieteni am încercat să trecem în revistă 

2500 de ani de muzică în speranța că vom 

găsi câțiva cititori/ascultători interesați 

să descopere un teritoriu neglijat. 

Inovația principală a cărții de față este că 

permite audiții muzicale ale unor 

exemplificări judicios alese, legate de 

textul parcurs, în paralel cu lectura.  

 

Acesta este motivul pentru care nu 

limbajul artistic, după cum am afirmat la 

început, îmi va reține atenția, ci inovația 

volumului, anunțată de autor, faptul că 

acestă carte reprezintă un produs artistic 

nou, distinct, devenind în sine o operă în 

care arta se întâmplă. O carte cu muzică, 

despre muzică în cuvinte potrivite, pagini 

de literatură ilustrată grafic pe măsură. Un 

nou concept, cartea totală. Nelson 

Goodman (7 august 1906 - 25 novembre 

1998) filozof și estetician american, 

cunoscut, de asemenea, alături de Danto 

și Dickie * ca reprezentant fondator al 

esteticii analitice și al mereologiei, discipol 

al lui Clarence Irving Lewis și Carnap, nu 

considera clasele și părțile ca deținând o 

realitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Goodman constata că estetica 

literară este blocată de tentative disperate 

pentru a răspunde la întrebarea Ce anume 

este arta? O întrebare care se confundă, de 

fapt, cu o alta, de ordin de calitativ, anume, 

Ce anume este arta de calitate?, 

dezbaterea devenind acută în cazul unei 

pietre de pe marginea drumului expusă 

într-un muzeu de artă, ca și în cazul artei 

conceptuale, a mediului înconjurător, 

exemplul unei bări de protecție expusă 

într-o galerie de artă... Dacă sunt opere de 

artă, atunci toate pietrele, toate 

componentele de caroserie sunt opere de 

artă? Dacă lucrurile nu stau așa, ce anume 

separă ceea ce este și ceea ce nu este o 

operă de artă? O parte a problemei vine din 

faptul că, întrebarea nu este corect 

formulată, prin urmare, nu putem 

recunoaște că un obiect poate fi în anumite 

momente o operă de artă, pierzând această 

calitate în altele. De fapt, după Goodman 

(Manières de faire le monde - 1977) corect 

ar fi să formulăm următoarea interogație: 
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Când un obiect funcționează ca operă de 

artă? Sau mai simplu, mai concis, Când se 

întâmplă arta? Un obiect care 

funcționează ca un  simbol, iată o operă de 

artă, ceea ce volumul Gânduri despre 

muzică este, negreșit, o reprezentare 

elocventă a ideii de cultură, accesibilă 

imediat prin simpla răsfoire a cărții care se 

citește, se ascultă, se vizioneză, cartea 

totală care preface intransigența 

comunicării valorilor universale într-o 

simpatică sală de specatcol, indiferent 

unde se află așezată, pe birou, pe un raft de 

bibliotecă, în rucsac. O invitație afabilă  

la recunoșterea binelui, adevărului, 

frumosului pe ritm de jazz. 

_______________ 

   

 *   Ce este  artă?      
 

Renumitul autor și critic Arthur C. Danto 

abordează această întrebare fundamentală și 

complexă. Parțial monografie filosofică și 

parțial meditație memorialistică, Ce este arta 

contestă interpretarea populară potrivit căreia 

arta este un concept indefinibil, scoțând în 

schimb la lumină proprietățile care îi conferă 

un sens universal.  

În eseul său, "Ce este arta?", George Dickie 

propune o definiție a artei mult mai simplă 

decât a multor filosofi dinaintea sa.  Potrivit lui 

Dickie, o operă de artă este un artefact căruia 

un reprezentant al artei i-a conferit statutul de 

candidat la apreciere. Acest reprezentant 

poate fi un curator de muzeu sau un critic de 

artă, dar poate fi și pur și simplu artistul 

însuși. Într-un fel, definiția artei dată de Dickie 

nu este decât o versiune mai detaliată a 

afirmației lui Arthur Danto conform căreia 

"nimic nu este o operă de artă fără o 

interpretare care să o constituie ca atare". 

Ambii bărbați afirmă, în esență, că dacă o 

persoană numește un lucru artă, acesta este 

artă, indiferent de ceea ce este acel lucru.   

  

NR. 
                                
 

 
                           La patru voci..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pictorul David Kockney combină 
plimbarea în natură cu pictura unui drum prin 
California, cu muzică de Wagner: 
 
  Într-o după-amiază răcoroasă din 
decembrie, un prieten și cu mine stăteam într-
o mașină care mergea la ralanti la intersecția 
dintre Las Flores Canyon Road și Pacific 
Coast Highway, în Malibu, pregătindu-ne să 
asistăm la o reprezentație a "Wagner Drive", 
o lucrare audiovizuală de mari dimensiuni a 
artistului David Hockney. Eram singurul 
public al piesei, dar și executanții ei. Prietenul 
meu conducea; eu operam la casetofon. Când 
ceasul a indicat ora 16:09 - patruzeci de 
minute înainte de apusul soarelui - am apăsat 
butonul Play pe secvența de înregistrări  
pe care Hockney a specificat-o pentru 
eveniment.                      
                           (tex t- Alex Ross) 
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 Agricultura noastră. Tradiție și nevoi 
  Marea majoritate a istoricilor 
români, consideră că forma de bază a 
organizării social-economice la noi, a fost 
–din antichitate până de curând- obștea 
sătească. Tema a fost tratată de o lucrare 
excepțională, scrisă de H.H. Stahl. Puțini 
istorici îndrăznesc să contrazică concluziile 
la care a ajuns autorul. Totuși, sunt 
elemente care trebuie precizate. În măsura 
în care avem izvoare. De exemplu, care a 
fost raportul dintre societatea darului (vezi 
Marcel Mauss) și obștea sătească. În ce 
moment putem vorbi de diferențierea 
socială în sinul obștii, dacă nu e vorba de 
acumularea de pământ, ca expresie a averii 
personale și puterii sociale. (Avem 
posibilitatea exprimării averilor în argint și 
animale.) Plus mărfuri de lux, cumpărate 
de la negustori. (Despre societatea darului, 
la noi, s-au exprimat I.H. Crișan, Al. Avram 
s.a.) Oricum, până la cucerirea romană (cât 
a fost), nu putem vorbi de proprietate 
personală asupra pământului. Iar după 
părăsirea Daciei, de administrația și 
armata romană, la fel. Pe acest fond, apar 
și se dezvoltă relațiile feudale. Primele 
denumiri de oameni puternici, detașați de 
masa satului/zonei nu definesc stăpânul de 
teren, ci liderii zonei. “Cneaz”, “jude”, 
“dux”. Interesează mai puțin influența 
lingvistică, în această încercare. Abia prin 
sec. X, în Dobrogea (sub influentă 
bizantină) va apare termenul de “jupan”. 
Acel “majores terrae”- din documentele 
medievale- nu prevede neapărat posesia 
pământului. Este tot o denumire ce arată 
funcția socială, puterea, nu averea, posesia 
–în opinia autorului-. Ca în toată Europa 
medievală, pământul a fost considerat 
proprietatea stăpânului (rege, voievod 
etc.). Acesta dădea moșii în exploatare 
slujitorilor și oamenilor de încredere. 
Uneori, ca răsplată pentru faptele de vitejie 
pe câmpul de luptă. În acest mod, apare 
feuda. Feudalul (nobil în Apus, boier în 
Est) nu plătea dări și avea drept de 
judecată asupra supușilor săi. În schimb, 
datora “consilium et auxilium” regelui. În 
caz de război, trebuia să vină cu ceata sa la 

oaste, înarmată pe banii săi. Numărul de 
osteni cu care venea era direct proporțional 
cu mărimea feudei (moșiei). Dacă în 
Occident, nobilii se vor opune regelui cu 
arma în mâna (și datorită concentrării unui 
mare număr de feude sub mîna unui singur 
mare nobil) și vor reuși să devină 
proprietari deplini, ce-și pot lăsa 
moștenire pământul (regele arbitra doar 
moșiile fără moștenitori, căsătoria fetelor 
nobile –mai ales dacă erau orfane-, dar nu 
numai-), Estul Europei, sub influența 
turcică (cumană la noi), are o altă evoluție. 
(Vezi Manole Neagoe.) Domnul poate lua 
feuda, în caz de “hiclenie”. Lupta dintre 
moșii și obștile sătești a început să devină 
o constantă a realității noastre, cam din 
sec. XV. După ce strălucitele domnii din 
sec. XIV-XV s-au bazat pe țăranii liberi și 

micii boiernași, acumularea de averi 
(pământuri și bani) a creat marea 
boierime. Uneori din rândul micilor 
slujitori ce au susținut domnia. Dar în 2-3 
generații. Trebuie făcută diferențierea 
dintre micii boieri și marii boieri. Nu avem 
un termen specific, în literatura de 
specialitate. Dar unii țărani (ca și negustori 
sau refugiați din Constantinopol) au reușit 
să acumuleze averi. Pământuri, animale. 
Parți de sate și chiar sate întregi. Această 
categorie a fost utilizată intens de domniile 
noastre, în sec. XVI-XVII. Dintre ei se 
recrutau slujitorii domnești. Atât la Curte, 
cât și în teritoriu. În plus, această categorie 
plătea și impozit și participa și la oaste, cu 
echipament propriu. Numele cel mai 
cunoscut pentru ei era cel de “roșii”. (Vezi 
și roșiorii din armata modernă, sec. XIX.) 
Impozitul lor era foarte mare. 40 galbeni 
pe an. (În 10 ani se aduna prețul unui sat 
mediu/mare.) Unii făceau cerere la domnie 
să li se reducă impozitele, alții voiau să iasă 
din această categorie, căci nu aveau 
puterea financiară necesară. (Este 
interesant că dacă la început, toată această 
categorie, se considera slujbașii lui Vodă, 
în timp, au început să se numească 
slujbașii țării. O schimbare de mentalitate 
importantă.) În lupta dintre obștea liberă 
și marea moșie, raportul era: la deal și 
munte sunt preponderente obștile libere, 
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la câmpie devin majoritare (până la 100%) 
moșiile. (Interesant, comunismul va reface 
acest echilibru, în mare: zonele de câmpie 
vor fi cooperativizate, zonele de deal și 
munte, nu. Nu este vorba doar de eficiență 
economică, ci și de tradiție. Cu toată 
Securitatea și abuzurile lor, comuniștii nu 
au reușit să dărâme mentalitatea 
muntenilor.) De la finele sec. XV, apare un 
nou tip de moșie. Moșia mânăstirească. 
Marea boierime –care acumulă zeci și sute 
de sate; prin donații, cumpărări, căsătorii, 
moșteniri- a luat obiceiul să doneze 
mănăstirilor de la Muntele Athos sate și 
moșii întregi. Evident, pentru iertarea 
păcatelor. În sec. XIX, cam 30% din 
suprafața agricolă a țării era sub controlul 
mânăstirilor din afara țării. Normal, 
singurul lucru ce se putea face era să se 
desființeze “boieria” și toți să plătească 
impozite (reușit la revoluția de la 1848)  
și să se secularizeze pământurile 
mănăstirești. (Făcut de Cuza.) Mănăstirile 
noastre au fost înzestrate de domnie, de la 
începuturi. Dar fenomenul nu era așa 
extins. Abia inițiativa boierească a dus – în 
timp- la amplificarea fenomenului, până a 
scăpat de sub control. De ce a durat 
feudalismul, atât de mult la noi? Cauzele 
interne sunt date de lipsa capitalului care 
să fie investit în stabilimente industriale, 
precum și de eficiența obștilor, care au 
reușit o relativ egală împărțire a bunurilor 
între membrii. Nu a apărut o mare masă de 
țărani pauperi, care să fie siliți să migreze 
la orașe și să-și vândă forța de muncă 
ieftin, patronilor. Va apare odată  
cu cooperativizarea și mecanizarea 
agriculturii. Se poate vorbi și de o densitate 
redusă în zonele de câmpie, ceea ce duce la 
o cerere de forță de muncă brută pe moșii. 
Cauzele externe sunt, iar, două: nevoia de 
grâne apărută în Occident, datorită 
dezvoltării marilor orașe. Nevoie 
provocată nu atât de lipsa de grâne din 
țările respective (Franța, Anglia, Olanda), 
cât de transportul intern păgubos. 
Numeroasele taxe de trecere de pe o feudă 
pe alta și la poduri, făcea ca griul din sudul 
Franței să fie mai scump decât griul din 
Est, adus pe corăbii. În aceste condiții, 

Prusia, Austria, Polonia, Rusia, Imperiul 
otoman devin furnizori de grâne și statele 
sunt interesate să țină forța de muncă 
legată de glie. Apare refeudalizarea 
Europei de Est.(La noi fenomenul este 
marcat de așa zisa “legătura lui Mihai”.) 
(Grâul nostru este prezent pe piețele 
occidentale sub denumirea de “grâu 
turcesc”; pentru că era cumpărat pe piața 
de la Istanbul; dar griul de acolo era doar 
românesc și egiptean…) Pe de altă parte, 
vecinii noștri erau mari imperii, care 
păstrau relațiile feudale în agricultură și 
societate, în general. Deși noi am rupt cu 
relațiile feudale la 1848, imperiile vecine 
au intervenit cu trupe, pentru a înăbușii 
revoluțiile noastre. Turcia va mai păstra 
mult timp relațiile feudale, iar Rusia va 
renunța la ele abia din timpul lui 
Alexandru al II-lea. Practic, după 
înfrângerea din Crimeea. (Și de asta a fost 
ținta mai multor tentative de asasinat. 
Până la urmă, în 1881, asasinii reușind să-
și realizeze dezideratul.) Realizarea 
statului modern România, aduce după sine 
penetrarea capitalului în agricultură. Atât 
obștile sătești cât și moșiile încep o lungă 
agonie. Prima reformă agrară din România 
(opera lui Cuza), da pământ țăranilor în 
proprietate privată. Fără să mai implice 
obștea. Dar se da pământ doar celor ce 
aveau cu ce-l munci. (Plug, boi.) În acest 
fel, se încurajează elementul capitalist din 
mediul rural. Moșiile încep să aibă 
probleme economice tot mai mari. Apar 
trusturi arendășești. (Grupări de oameni 
cu bani, care închiriază moșii uriașe sau 
mai multe moșii și apoi sub-arendează.) 
Deși se vorbește mult în istoriografia 
noastră de necazurile produse de arendași 
și se aruncă vina pe arendași evrei, 
mărturiile epocii vorbesc de arendași 
români, armeni, bulgari ?!!!. Desigur, au 
fost și evrei, mai ales în zona subarendării. 
(Ei plăteau boierului banii solicitați și 
subarendau fiecare sat/moșie, la oameni ce 
puteau să exploateze eficient terenul.) 
Totuși, e bine să recitim lucrările lui 
Nicolae Filimon, Duiliu Zamfirescu, 
Rebreanu etc. Imaginea este nițel diferită. 
Și nu pot fi acuzați de iubire față de evrei. 
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După răscoala din 1907, s-a încercat să se 
revină la obștea sătească. Ideea care a prins 
în epocă, a fost ca satul să cumpere moșia 
de la boieri, când aceștia vând. Au fost mai 
multe moșii vândute în acest mod (cu 
ajutorul băncilor, ce au creditat obștile). 
Dar lucrurile nu au evoluat bine. În cadrul 
noilor obști au apărut diferențe mari de 
avere, disensiuni grave și imposibilitatea 
emancipării din obște. Nu puteai să vinzi în 
afară, iar membri obștii plăteau mult sub 
prețul pieței. Problema a fost rezolvată 
radical de reforma agrară. Toate moșiile de 
peste 500Ha au fost expropriate. Trebuie 
spus răspicat, cu despăgubire. Boierii au 
primit bani la valoare corectă, pe care au 
putut să-I investească în alte afaceri, 
păstrând 500 ha. De obicei, într-un singur 
trup de moșie. Lucrurile au fost mai 
delicate în Transilvania, căci tratatele 
internaționale prevedeau păstrarea 
structurii din anul 1918. Luându-se 
surplusul de pământ grofilor (cu 
despăgubire, repet) și împărțindu-i-l la 
țărani, structura a fost spartă. Deși 
pământul s-a dat și la români și la 
maghiarii săraci (90.000 de maghiari au 
fost împroprietăriți), grofii au acționat 
statul român în judecată și au obținut o a 
doua plată. (?!!!) Interesant că marile 
frământări de la finele sec. XIX și începutul 
sec. XX nu au atins Dobrogea. Aici, după 
1878, s-a trecut direct la împroprietărirea 
celor ce se stabileau. Loturi de 5 ha. La 
preturi modice. Cu posibilitatea de a 
cumpără și în rate, pe termen lung. Văzând 
tabloul evoluției proprietății agrare din 
România, mi se pare clar că România a 
avut perioade de glorie, prosperitate și 
liniște doar în clipa în care pământul era 
stăpânit de oameni liberi. Fie individual, 
fie împreună, în obști sătești. Nebuniile din 
țară, cu nedreptăți, abuzuri, răscoale, 
violențe, nu au existat în Dobrogea, unde 
pământul era deținut de micii fermieri 
liberi. În comunism, s-a trecut la latifundii, 
controlate de stat direct (IAS) sau indirect 
(CAP). Este de tot hazul să amintesc de 
faptul că în liceu, mergând pe la bunici, la 
țară, spuneam că CAP-ul este proprietatea 
membrilor cooperatori. Și unchii mei se 

uitau îngroziți la mine, cerând-mi să nu 
mai spun așa ceva în sat. Păi așa învățam la 
școală. Asta înseamnă că pe dinafară era 
vopsit gardul, dar înăuntru era ... 
securistul. Sistemul comunist, nu a făcut 
pureci la munte, după cum spuneam. 
Marea latifundie s-a dovedit ineficientă. 
Până la urmă, a falimentat. Mirarea este nu 
că s-a prăbușit latifundia comunistă. 
Mirarea este că numeroși politicieni 
contemporani vor să refacă latifundiile. Cu 
capital străin, evident, căci românii nu au 
suficienți bani pentru așa ceva. (Ah, da… 
au reapărut și arendașii, susținuți de 
structurile “de partid” și de stat; acum nu 
mai exploatează țăranii, ci bătrânii, 
bolnavii, cei plecați la oraș; mde… și sunt 
numai români!) Latifundia înseamnă 
monocultură cerealieră, prost plătita. Și 
puternic concurată pe plan extern. (Vedeți 
producția de cereale în SUA, Franța, 
Germania-?!!!-, Ucraina și chiar Rusia.) 
Prețul griului este 316E/tona. La o 
producție medie de 4-5t/ha. Scăzând 
investițiile, ce beneficiu rămâne? 
Porumbul stă mai binișor: 295E/tona. La o 
producție medie de 8-10t/ha. (Minus 
investițiile…) 
Totuși, 1 ha de livadă de nuci are un 
BENEFICIU de 12.000E/ha. Iar migdalul, 
5-6000E/ha. Etc. Livezile, grădinăritul, 
plantele medicinale sunt mult mai eficiente 
decât cerealele. În plus, se lucrează pe 
terenuri mici, de forța de muncă a familiei. 
Suprafața agricolă a țării este fărâmițată. 
Adică exact ce ne trebuie pentru o 
agricultură intensivă, profilată pe culturi 
speciale, foarte scumpe. Și atunci? De ce 
politrucii noștri, porecliți politicieni, fac tot 
ce pot pentru a readuce marea latifundie? 
Ce eficiență este asta? Pe lângă faptul  
că latifundia lucrează cu muncitori 
necalificați, fără nici un căpătai. Peoni. 
PNTCD nu și-a îndeplinit misiunea, de a 
sprijini mica fermă. PSD visează tot la 
colhozuri, IAS-uri și Gostat-uri, uitând că 
social-democrația sprijină țăranii liberi, 
mici proprietari de ferme. Și îi ajută să se 
unească în cooperative de desfacere a 
produselor. NU producție. Eventual, 
prelucrare și desfacere. Liberalii sunt total 
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aerieni. Se declară finanțiști, dar nu au nici 
o bancă. Și marea majoritate sunt angajați 
la stat. În agricultură sprijină latifundia, în 
dauna micilor ferme individuale. Etc. (Vezi 
lipsa creditelor agricole; cu termene de 
gratie suficient de mari, pentru a înființa o 
livadă, numai pe credit.) În general, 
partidele noastre nu au program coerent și 
eficient pentru agricultură. Deși s-au pus 
pariuri cu agricultura, nimeni nu a venit cu 
o idee clară, eficienta de acțiune. În fond, e 
destul de simplu. Credite pentru 
cumpărarea de teren agricol (și favorizarea 
celor ce cumpără –reduceri de impozit 10 
ani pentru terenul cumpărat-), credite cu 
5-10 ani termen de grație pentru 
înființarea de livezi, impozite și taxe reduse 
pentru asociațiile de prelucrare și 
desfacere a produselor agricole. ETC. Este 
adevărat, o societate bazată pe mici ferme 
agricole, este o societate tradiționalistă. 
Puternic anti progresistă. (Vezi FIDESZ.) 
Dar nu trebuie uitat că aceste mici ferme 
depind de piață. Prin urmare, globalizarea 
și asigurarea unei piețe mari, 
cuprinzătoare, este un obiectiv strategic 
necesar. În plus, micii fermieri sunt 
obligați să se asocieze pentru a fi eficienți 
pe piață, în structuri de prelucrare și 
desfacere a producției agricole. Iar larga 
socializare a producției, nu are cum să fie 
tradiționalistă. Mai gândiți și voi, măi 
fraților, doar muncă?  
 
Mircea Munteanu zis "Mongolul", 
Constanta, 05.12.2022 
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ROI LEVI astro-fotograf 
   

Roi Levi este un fotograf de peisaej și 

astrofotograf de renume mondial, ale cărui 

lucrări au fost premiate la nivel 

internațional, inclusiv cu premiul 

"Fotograful anului" la Tokyo International 

Photo Awards pentru o fotografie realizată 

la Marea Moartă, care arată Calea Lactee 

deasupra unei gropi de drenaj. Fotografiile 

unice ale lui Roi îl duc în locuri neobișnuite 

din lume, unde utilizează echipamente 

speciale foto și astrofotografie pentru a 

fotografia stelele, nebuloasele și galaxiile  

cu prim-planuri peisagistice uluitoare. 

Imaginile sale au fost publicate de către 

edituri de prestigiu ca  NASA și National 

Geographic, printre altele. 

Roi se bucură de acțiuni pentru educarea 

oamenilor despre spațiu și lucrează în 

SUA, predând astro-fotografie și fotografie  

(expunere prelungită) avansată studenților 

din SUA, inclusiv Societății Astronomice 

din Texas, și conduce ateliere de lucru în 

Utah, California și Israel, De asemenea 

prezintă prelegeri educaționale despre 

fotografia avansată a peisajelor nocturne la 

Centrul de Fotografie din Irlanda. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


