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 Pe craca  unui pom ce ține umbră 
O cioară mare și neagră se odihnea 
tînând în plisc o bucată frumoasă de cașcaval. 
Vine o vulpe, vede cioara și o întreabă:   
Spune, ai  votat? 
Cioara răspunse mândră: DA!   
Și pe loc cașcavalul îi pică din cioc, iar vulpea 
plecă cu el mulțumită în drumul ei. 
Se gândi lung cioara:    
Și dacă ziceam  NU se schimba ceva?  
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Sfârşitul democraţiei ca sistem

      Democrația  perfecționată în Grecia antică,  
era acel regim politic care se baza pe voința 
poporului. Principiile de bază ale democrației 
sunt votul liber, alegerea  unei conduceri, dar și 
suveranitatea națiunii. Democrația este insepa-
rabilă de respectarea drepturilor omului și ale 
cetățeanului. Democrația modernă s-a cristalizat 
pe modelul englez, și cel francez. Dacă după al 
doilea război mondial guvernele se străduiau să 
refacă economiile, industriile și orașele distruse 
de  război, refacând infrastructuri și generând 
joburi și oferind soluții sociale maselor, cu timpul 
au cedat capitalului, puterii unor afaceriști și 
grupări politice interesate care s-au separat de 
mulțimea de muncitori, agricultori, liber profe-
sioniști sau proprietari de mici afaceri. 
Politicienii au preferat puterea banului și în 
numele “economiei libere” au redus treptat 
responsabilitatea statului pentru cetățeni. Au 
dispărut pensiile asigurate de stat, sistemele 
medicale au fost privatizate, iar învățământul 
cândva gratuit a devenit și el  manipulat, guver-
nele fiind  presate de interesele unor grupări reli-
gioase sau minoritare. Democrația este azi un 
cuvânt lipsit de conținut. Corupția a devenit o 
normă și nu ne mai miră numărul uriaș de 
infracțiuni economice, furtul, protecționismul, 
nepotismul. Trăiesc într-un oraș relativ mic în 
comparație cu marile metropole europene. 
Primăria are peste 2200 de salariați. Orașul e 
murdar și neglijat. Într-o zi am avut nevoie de o 
informație. Internetul oferă pagini cu nume, 
titluri, lângă numere de telefon și fax. La ora 9.30 
dimineața am încercat să prind pe cineva, fără 
succes. Am continuat să sun la întâmplare sărind 
de la o pagină la alta. La a 17-a încercare a 
răspuns o doamnă care  m-a trimis, vădit deran-
jată de la cafea, la centrala telefonică. Acolo mi-a 
răspuns un robot că sunt al 22-lea  la coadă și   

să aștept circa 45 de minute. Apoi a început pan-
demia, haosul și imaginile incredibile în care 
cetățenii care protestau în stradă contra politicii 
iresponsabile a guvernului erau bătuți de poliție, 
arestați, amendați sau pulverizați cu jeturi de 
apă vopsită care distruge hainele dar mai ales 
moralul. Ne-am înfiorat văzând fetițe de 13 -14 
ani bruscate și încătușate pentru că nu  purtau 
mască sau refuzau să meargă la poliție pentru 
identificare. Am văzut cum un handicapat este 
maltratat de polițiști pentru că nu părăsea destul 
de repede strada. În aceste momente de pierdere 
a rațiunii ne uităm cu silă la conducători și la așa 
zisă democrație cu care se laudă un guvern 
penibil prin acțiuni și vorbe. Ca să nu mai pome-
nesc de denigrarea adusă permanent presei, le-
giuitorilor și forțelor de ordine, învinuiți de cei 
de la putere de crima unor odioase conspirații. 
“Adevărul” a devenit o colecție de erori rectifi-
cate în fața ecranelor și a telefoanelor. Tehnolo-
gia, dezbinarea ireversibilă ne-au tocit spiritul 
dar și amintirea baricadelor care a rămas o noți-
une nostalgică în vechile cărți de istorie .  AG
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     Secolul XX a fost un secol sângeros,plin de 
confruntări armate care au distrus  Europa, au 
spulberat speranţele unei generaţii într-o pace 
europeană. După tratatul de la Versailles, o pro-
feţie a marelui economist John Maynard Keynes 
suna cam aşa: “Cu o astfel de pace veţi avea 
război în 20 de ani”. John Maxwell Coetzee un 
important romancier sud african a numit acest 
secol,“Secolui satanei”. O afirmaţie dură dar din 
păcate extrem de adevărată. Pe lângă război, se-
colul a mai cunoscut apariţia unor groaznice 
regimuri totalitare, cum ar fi cel nazist sau cel 
fascist. Duritatea regimurilor a fost cel puţin 
egală cu suferinţa cauzată de războaiele mondi-
ale. Se poate vorbi în aceste regimuri de terorism 
de stat, un conducător care îşi suprimă cetăţenii 
pentru a-şi satisface propriile sale pofte, după 
numărul de victime pantagruelismul lor întrece 
imaginaţia umană. Un clasic dicton al terorismu-
lui spune:“Omoară puţini, îngrozeşte mai mulţi”.  
Raymond Aron  a descris un act terorist în acest 
mod:“Un act de violenţă este catalogat terorist  
dacă efectele sale psihice le depăşesc pe cele 
fizice”. Dacă efectul psihic este covârşitor atunci 
cel fizic are o importanţă doar statistică. Stalin 
spunea, când moare un om este o tragedie dar 
când mor mai mulţi este doar o statistică. Tero-
rismul are rădăcini vechi în istorie practica sa 
fiind folosită pentru a descuraja acţiunile adver-
sarului. În opinia mea este un act laş deoarece nu 
se ia în considerare posibilul număr de victime 
inocente, acesta este şi scopul principal. De la 
celebrii Asasini ai Persiei, la mujahedinii din 
Afganistan așa numiți luptători ai libertăţii, 
terorismul a fost unul local, regional. În Europa 
perioada 1870-1914 este numită şi a doua Revo-
voluţie Industrială, acum se petrece primul mare 
val de globalizare dar şi o integrare masivă a 
pieţei, o planetarizare a pieţei după expresia lui 
Michel Foucault.  În această perioadă se petrece 
un val nemaiîntâlnit în istoria europeană de 
anarhism social şi politic. De la mişcări sindicale 
în Anglia sau Statele Unite ale Americii  până la 
asasinatele politice care au zguduit Europa cum  

Alexandru Cristian ar fi cel al lui Alexandru II în 1881 sau al lui 
Umberto I în 1900. Marele jurist european Hugo 
Grotius spunea: “Cei care folosesc numai vio-
lenţa, în viitor vor folosi şi mai multă violenţă” 
Un act violent are repercursiuni la orice nivel, 
mă refer la violenţa între state, dacă se răspunde 
tot cu furie atunci se va ajunge la conflict. Există 
mai multe tipuri de conflict dar cel mai rău este 
un război “cald”. Între terorişti și un anume stat 
războiul este ceva abstract greu de definit, tero-
riştii nu au un stat,un teritoriu, nu au graniţe.  
De aceea în S.U.A. s-a născut sintagma de “război 
global” în anul 2001.

 Statele Unite ale Americii după atacul 
terorist

     După alegerile din anul 2000, după o lungă 
pauză republicanii vin la putere în Statele Unite 
ale Americii. Candidatul lor este George Walker 
Bush, fiul unui fost preşedinte, provenit dintr-o 
familie de frunte a Americii, o familie religioasă, 
conservatoare. Pe timpul mandatului său George 
Bush va apela în discursurile publice la divini-
tate, va realiza artificii oratorice cu citate din 
Biblie sau din Evanghelie. Imaginea aceasta va fi 
păstrată şi după tragedia din data de 11 septem-
brie. Imaginea unui preşedinte devotat lui Dum-
nezeu şi ţării sale, poate cel mai religios preşe-
dinte din ultimii ani după Jimmy Carter. Înainte 
de 11 septembrie, politica externă al lui George 
Bush este axată pe consolidarea relaţiilor cu 
marile puteri Rusia şi China.  După 11 septem-
brie S.U.A. vor avea o diplomaţie mai extinsă, mai 
dispusă să colaboreze cu orice stat care îi va ajuta 
în purtarea războiului global împotriva teroris-
mului. Scopul a fost o pură legitimizare a folosirii 
forţei, uzul de forţă nu putea fi unilateral. Statele 
Unite nu s-a mai confruntat nciodată în istoria 
ei cu un astfel de eveniment. Putem aminti de  
rada Pearl Harbour, celebrul atac din data de 7 
decembrie 1941, însă  a fost un atac asupra flotei 
americane din Pacific, cu scopul de a destabiliza 
hegemonia navală. De data aceasta, lumea este 
consternată. Superputerea lumii este atacată chiar 
pe teritoriul său. Acest atac armat soldat cu o 
mulţime de victime a produs o mare emoţie 
internă. După atac toată lumea a aflat în cel mai 
rapid mod posibil despre tragedia - Continuare 
la pagina 13
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        Pictor evreu născut în România, artist 
cu o operă importantă şi biografie intere-
santă este Avigdor Arikha. S-a născut în 
1929, într-o familie de evrei germanofoni 
din Rădăuţi, şi până în fatidicii ani '40 a 
avut timp să îşi afirme răspicat interesul 
pentru pictură. În 1942 întreaga sa fami-
lie, care locuia în Cernăuţi, este deportată 
în Transnistria. Drumul în sine înseamnă  
o epopee tragică, familia reuşeşte să fugă dar tatăl, 
contabil al statului român, moare în urma rănilor şi 
a maltratărilor. Copilul de numai 12 ani ajunge 
într-un lagăr de muncă forţată unde începe să 
deseneze realitatea care îl înconjoară. Reuşeşte să 
plece din lagăr înlocuind, pe lista celor 1.400 de 
copii acceptaţi pentru recuperare din lagăr, pe un 
copil decedat. În 1944 reuşeşte să plece chiar în 
Palestina, atunci protectorat britanic, iar în 1948 îl 
găsim participând cu arma în mână la crearea statu-
lui Israel. Este şi rănit grav, ba chiar declarat mort, 
dar supravieţuieşte şi primul drum în noua viaţă 
este la Paris, la şcoala de artă. Devine Arikha, prin 
simpla traducere în ivrit a numelui original Dlugacz, 
care ar fi un fel de Lungu în poloneză, şi artă va face 
pe tot restul vieţii sale.
  
 
Valiza Vuton zace închisă Louis,
Versace expune pe strada Vaugirard
Parisul vagabond, cafeneaua dintr-un vis 
gurmand vezi? mă duc paşii pe asfaltul 
bulevard, schimb ocheade cu Maillolul din
statui-reflexii metalice în apa Senei, 
îmi zâmbesc chemătoarele umbre ale 
înecaţilor poeţi

       Ce vrea Arikha? A produce şi a expune pictură
numai şi numai în lumină naturală. Artificialul îi 
repugnă, neonul implică morbid şi rece, doar 
lumina solară satisface redarea corectă a culorilor 
sale, subtil melanjate. 
       În aprilie 2010 muzeul oraşului Tel Aviv instalează
o  dublă expoziţie Arikha: Autoportrete şi Ilustraţii de 
carte pentru Shay Agnon -“Un câine rătăcit”.  

Din 1949 trăieşte alternativ între Paris şi Ieru-
salim. Pe Samuel Becket îl întâlneşte în 1956, 
acest an marchează începutul unei prietenii care 
durează 34 de ani, până la moartea marelui scri- 

itor irlandez. Realismul picturii sale 
este într-o permanentă translaţie. 
Timp de 10 ani pânzele artistului 
suferă distilare, de la spontan şi intu-
itiv spre un abstracţionism indus 
mental. În 1966 în eseul “Pictură şi 
Privire” Arikha scrie: “Pictura trebuie 
detaşată de înţelesul sau intrinsec. Nu 
citiţi pictura! Ea nu este o ideogramă şi 
nici materializarea unei scene, tot ce 

percepem sunt suprafeţe făcute din linii, forme şi 
culori, aplicate într-o anumită stare de tensiune. 
Cineva intervine, prelucrează manual aceasta 
suprafaţa ducând-o la limitele posibilităţii plas-
tice. Despre picturile sale abstracte Arikha ne 
spune:“nu-s inspirate de natură, ele există în 
paralel cu natura”. Natura sa este însuşi Parisul, 
clocotul oraşului:

În casa de amor - cineva strigă encore
mă văd atârnat de un gard sub posterul Lapin 
Agile, chelnerul în frac negru pictat de 
Lautrec, servind absint în căni de lut, toate 
aceste stări mărunte mă trimit acasă la 
şevalet la pianul dezacordat la sticla de vin 
destupată, la ţigara gaulloise să fac
 metamorfoze, să mă transform, în planul 
spiralat al unei zile ce trece, devin 
un polinom abstract…

      După 1965 abandonează pictura ca să se de-
dice desenului şi tipografiei de artă. Spre 1972 
produce desene mici executate cu pensula, por-
trete şi mai ales naturi moarte minimaliste. 
Arikha se detaşează treptat de arta modernă în 
care crescuse, se declara pictor post abstract 
aflat în imposibilitatea de a produce pânze a la 
“maniera grande” cum îşi denumea operele din 
trecut.  A urmat decizia de a picta “numai cea ce 
ochii văd”. Mai respectă încă un principiu 
împrumutat de la maeştrii frescelor italieneşti 
Massaccio, Giotto: un tablou început va fi termi-
nat în 24 de ore. Nu modifică şi nu retuşează 
nimic. Arikha se descoperă pe sine în această 
fază a introspecţiei, cu gura deschisă de mirare  
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el tratează subiectele care îl fascinează: fructe, 
obiecte triviale, sau propria sa persoană. Nimic 
nu pare mai intrigant decât a se picta în autopor-
trete. E aici o dilemă a unghiurilor, portretul stă 
cu faţa spre noi? cu spatele? e îmbrăcat sau poate 
nud? aşezat pe un scaun ? Mitul portretul mani-
erist  e spulberat de postura modernă, regele a 
coborât de pe cal, despuiat de zorzoane face 
primii paşi într-o lume scăldată de lumină şi 
culoare.
 ...acum mestec uleiuri cu neon ce intră pe fereas-
tra atelierului cu mirosul de castane prăjite de la 
hotelul George V, cu ţipăt de fete, rive gauche…

      Modelul este gata pentru o aventura în sine, 
ochiul şi mâna se articulează într-o orchestraţie a 
esteticului. Aceeași privire cercetătoare zboară 
între pânză şi model, repetată de mii de ori, 
având un singur scop după cum spunea Becket: 
“a depăşii nevăzutul, a face posibil imposibilul..” 
Fără îndoială, influenţa lui Becket în arta lui 
Arikha este enormă. De pildă autoportretele. Pri-
virea ne fuge de la un tablou la altul, de la atitu-
dinea pasivă, umilă, şi până la strigătul unui 
Munch realist în detalii şi mimică. 
      Spaţiul euclidian este eliberat, dizolvat, rămâ-
nem într-un câmp vizual stăpânit de himere. Por-
tretele fac ecoul strigătului unui om curios şi 
frământat de aspectele artei care catalizează seva 
zilelor, aşa cum îl vedem stând în picioare lângă o 
pânză neîncepută, pânza care îi este scut, 
adăpost.. dar şi marmita în care fierbe neliniştea 
creaţiei, acolo în fața pânzei nude se evaluează 
relaţia artistului cu mediul, cu lumina şi privito-
rul.    
     Suntem supuşi unui triunghi, balansul elemen-
telor este lăsat liber emoţiei privitorului. Lipsesc 
arabescurile, contrastele reduse la necesar, spaţi-
ul este populat de senzaţii şi de mirajul picturii. 
Accesăm o coerentă viziune a realităţii imediate, 
brutale, artistul nu flatează şi nu menajează. 
Ridurile, angoasele, îndoielile artei sale, sunt 
toate acolo, ca o sumă a trăirilor unui artizan al 
lucrurilor elementare, despuiate de mofturi. 
Sofisticarea rezidă într-o inimitabilă simpleţe.  
Expuse sub slabe reflectoare electrice, forţa pic-
turii depăşeşte spectrul artificial, sunt pânze pu-
ternice, bărbăteşti, artistul ne hipnotizează cu 
ochii săi calzi şi cercetători, din spatele ochelari  

 

lor ...Arikha era miop. 

….te gândesc în timp ce faci dragoste
în camera ta slab luminată în patul tău cu 
gratii de strigăt /sub glastre de fier cresc
cheile oraşului /părul tău are sensul subtil al 
tablourilor în cărbune cultură şi memorie îmi 
zici, aducând genunchii tăi arici sub palmele 
mele pline de vopsea, ce fior în această după 
amiază, ploaie de parcă totul se petrece într-un 
revers foetal în care tu ai plecat să vânezi 
fluturi cu bunicul apoi te naşti pe masa mea de 
lucru, într-o irizată pată de sânge..

            Text şi versuri: Adrian Grauenfels  
         (AG lui Arikha, oda mirării, fragmente)  
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Discursul lui Giorgos Seferis la 
banchetul Nobel la Primăria din 
Stockholm, 10 decembrie 1963

     Simt în acest moment că sunt o contradicție 
vie. Academia suedeză a decis că eforturile 
mele într-o limbă faimoasă de-a lungul secole-
lor, dar care nu este răspândită în forma actu-
ală, sunt demne de această înaltă distincție. 
Aducem un omagiu limbii mele - și în schimb 
îmi exprim recunoștința într-o limbă străină. 
Sper că veți accepta scuzele pe care le invoc 
pentru mine. Eu aparțin unei țări mici. Un 
promontoriu stâncos în Marea Mediterană, 
care nu are nimic să-l distingă, decât eforturile 
oamenilor săi, marea și lumina soarelui. Este o 
țară mică, dar tradiția sa este imensă și a fost 
transmisă de-a lungul secolelor fără întreru-
pere. Limba greacă nu a încetat niciodată să fie 
vorbită. A suferit schimbările pe care le trăiesc 
toate ființele vii, dar nu a existat niciodată un 
decalaj. Această tradiție se caracterizează prin 
dragostea față de om; dreptatea este norma ei. 
În tragediile clasice bine organizate, omul care 
își depășește măsura este pedepsit de Erinye. Și 
această normă a justiției se menține chiar și în 
domeniul naturii. “Helios nu va depăși sarcina 
sa”; spune Heraclit, “în caz contrar, Erinyes, 
emisarii Justiției, îl vor pedepsi”. Un om de 
știință modern ar putea profita folosind acest  

aforism al filosofului ionian. Mă emoționează 
realizarea că simțul dreptății a pătruns în 
mintea greacă într-o asemenea măsură încât a 
devenit o lege a lumii fizice. Unul dintre men-
torii mei a exclamat la începutul secolului 
trecut, “Suntem pierduți pentru că am fost 
nedrepți” El a fost un analfabet, care nu a 
învățat să scrie până la vârsta de treizeci și 
cinci de ani. Dar în Grecia zilelor noastre 
tradiția orală se întoarce până la tradiția 
scrisă, la fel și poezia. Mi se pare semnificativ 
faptul că Suedia dorește să onoreze nu numai 
această poezie, ci și poezia în general, chiar și 
atunci când își are originea într-un popor mic. 
Căci cred că poezia este necesară acestei lumi 
moderne în care suntem afectați de frică și 
neliniște. Poezia își are rădăcinile în respirația 
umană - și ce am deveni dacă respirația noas-
tră ar fi diminuată ? Poezia este un act de 
încredere - și cine știe dacă neliniștea noastră 
nu se datorează lipsei de încredere? Anul 
trecut, în jurul acestei mese, s-a spus că există 
o diferență enormă între descoperirile științei 
moderne și cele ale literaturii, dar ca diferență 
între dramele moderne și cele grecești a rămas 
foarte mică. Într-adevăr, comporta-mentul ființelor 
umane nu pare să se fi schimbat. Și ar trebui să 
adaug că astăzi trebuie să ascultăm acea voce 
umană pe care o numim poezie, acea voce care 
este în mod constant în pericol de a se stinge 
din lipsă de dragoste, dar care renaște mereu. 
Amenințată, a găsit întotdeauna un refugiu; 
negată, a prins din nou instinctiv rădăcini în 
locuri neașteptate. Nu prefera locurile mici, 
nici cele mari ale lumii; locul său este în inimi-
le oamenilor din întreaga lume. Are farmecul de 
a scăpa de cercul vicios al rutinelor. Îi datorez 
recunoștință Academiei suedeze pentru că este 
conștientă de aceste fapte; fiind conștientă de 
faptul că limbile despre care se spune că au 
circulație restricționată nu ar trebui să devină 
bariere care ar putea înăbuși bătăile inimii 
umane; și pentru că este un adevărat Areopag, 
capabil “să judece cu adevăr solemn turnura 
nepotrivita a vieții”, pentru a-l cita pe Shelley, 
care, se spune, l-a inspirat pe Alfred Nobel, a 
cărui noblețe a inimii răscumpără violența 
inevitabilă. În lumea noastră care se micşo-  
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1

Adonis

rează treptat, toată lumea are nevoie de toți cei-
lalți. Trebuie să căutăm omul oriunde îl putem 
găsi. Când se îndrepta spre Teba, Oedip a întâl-
nit Sfinxul, răspunsul său la enigma acestuia a 
fost: “Omul”. Cuvântul acela simplu a distrus 
monstrul. Avem mulți monștri de distrus. Să ne 
gândim la răspunsul lui Oedip.
 

**

      Înainte de discurs, I. Svennilson de la Aca-
demia Regală de Științe s-a adresat poetului 
asfel:  “Giorgos Seferis - Nathan Söderblom, un 
prieten al lui Alfred Nobel, ulterior arhiepiscop 
al Suediei și unul dintre câștigătorii Premiul 
Nobel pentru Pace, a dezvoltat pe baza stu-
diilor sale științifice ideea că religia ar trebui 
privită ca o revelație continuă a valorilor spiri-
tuale propuse de o lungă procesiune de profeți 
și sfinți. Știm că marii clasici sunt dragi popor-
ului grec și vă salutăm ca un inovator în cadrul 
acestei tradiții vii”.
_______________________________
 Din Prelegeri Nobel, Literatură 1901-1967, 
editor Horst Frenz, Elsevier Publishing Com-
pany, Amsterdam, 1969

Louise Glück:  Copiii înecați

Premiul Nobel 2020

Vedeți, nu au nici o judecată.
Deci e normal să se înece,
mai întâi gheața care-i duce
și apoi, toată iarna, eșarfele lor de lână
plutind în spatele lor în timp ce se scufundă
până când în cele din urmă se liniștesc.
Iar iazul îi ridică în brațele lui multe și întunecate.
Dar moartea lor trebuie să vină altfel,
atât de aproape de început.
De parcă ar fi fost dintotdeauna
orbi și fără greutate.Iar  ceea ce urmează
restul e visare, lampa,
pânza albă bună ce acoperă masa,
corpurile lor.
Și totuși  ei încă mai aud numele vechi
ca năluci lunecând peste iaz:
Ce mai aștepți
vino acasă, vino acasă, tu cel pierdut
în ape, vânăt și pentru totdeauna.

*
Traducere  - Mariana Floarea.
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Ștefan Teodor Cabel

Din “POEZIA NAIVA a LUMII” autori
Dumitru Ichim  și  Adrian Grauenfels
Editura  SAGA 2020
    
     
       Am citit de curând o carte, al cărei conținut 
mă cam bântuie de aproape două săptămâni. 
Din poezia naivă a lumii, editura Saga 2020 
(o antologie). Am încercat să mă detașez cu o 
atitudine critică cu privire la stilul abordat, dar 
m-a dominat o bucurie a lecturii căreia m-am 
abandonat cu plăcere. M-am gândit de unde 
chestia cu poezie naivă? Este o sintagmă potrivită 
prin folosirea sa de către Adrian Grauenfels 
când a conceput volumul “Din poezia naivă a 
lumii” atât timp cât conceptul de artă naivă există 
și are reprezentați notorii, mai ales în pictură. 
Victor Ernest Masek în Arta naivă, editura Me-
ridiane, 1989, scrie în cartea sa: “Pentru toți 
acești artiști mirajul universului inedit promis de 
viața și arta popoarelor primitive răspundea 
încercării chinuitoare de a se regăsi de fapt pe ei 
înșiși, propria puritate, în afara ipocriziei, con-
vențiilor și stereotipiei unei culturi oficiale resi-
mțite ca sterilă.” Și se referea la: “Paul Gauguin 
începea o altfel de îmbarcare spre utopicele 
insule ale naivității, cea care căuta în spațiul 
geografic, real, urmele unei expresivități primi-
tive a popoarelor naturale, o expresivitate plină 
de forță, extaz solar și de o intensitate cromatică 
instinctivă. El le va regăsi în insulele Oceaniei. în 
urma lui Gauguin, Kandinsky le va căuta în 
Africa de Nord; Nolde în mările sudului și în 
Japonia; Pechstein în insulele Palau, în China și 
în India; Segall în Brazilia; Klee în Tunisia 
ș.a.m.d.” Poetul Dumitru Ichim face acest lucru 
în literatură. Ceea ce se impune tranșant în 
poezia naivă a volumului, în special a poetului 
Dumitru Ichim este naturalețea, sensibilitatea 
nedisimulată, exuberanța, sinceritatea, originali-
tatea. Este aici un impact major între civilizații. 
Muntele indienilor, istoria, educaţia creştinului 
Dumitru Ichim, Psalmii lui David, filozofia 
creștină. Acestea sunt foarte bine întrepătrunse 
prin substanța textului. Și altceva, un act repara-  

toriu, omul alb recunoaște suferința produsă, nu 
personal, de cei dinaintea lui, nu neapărat din 
neamul său, suferința produsă triburilor indiene 
de pretutindeni de fapt. Poezia “Doliul alb” este 
marcată de tragism, de durere. “Omul Alb ne-a 
vânat/ până când dintre noi/ au rămas doar 
munții și apele/ cu numele nostru. ”(pag 12) 
Întâlnim starea de empatie, a intra în pielea 
celor despre care se scrie; “poezii pe care le-am 
scris în British Columbia în duhul indienilor de 
pe aici,” spune autorul într-o conversație avută 
pe acest subiect. “dar Omul Alb nu înțelege/ nici 
un grai de-al pădurii,/ decât limba-i de sârmă 
ghimpată/ rupând căprioarelor carnea. (IMNUL 
SOARELUI CĂTRE WAKAN – TANGA)

     Nu pielea, / ci tobele noastre sunt roșii,/ ca 
inima/Atotputernicului Wakan-Tanga,/ ca 
flăcările/ iubirii din arderi de tot, / ca buzele/ 
ce-au sorbit din sărut neapusul rubin/ și cântă/ 
ca duhurile roșii prin arțari:/ “I-ya-he na-ko-da, 
e-ha-ge na-ko-da, / e-ha-ge, e-ha-ge, e-ha-ge,/ 
i-ya-he, e-ha-ge na-ko-da...”

TEEPEE, înseamnă cort. Reprezentarea mentală 
este eliberată să circule colorând denotații: „Tee-
pee/ sunt hărțile noastre în formă de con, (…) 
Fiecare lucru are un teepee/ pentru duh bântu-
ind lăuntricul lui. (…) Niciodată să nu te 
încrezi/în cel nenăscut în teepee. / În afara 
cuvântului/el își are sălașul,/și-atât de departe 
de numele lui,/ că lacul și codrul și marea/ sunt 
scrise de el pe hârtie,/ hârtie uscată, vopsită și 
tare/ ca inima Omului Alb.”

“Din soare,/numai atât ați putut să-nțelegeți?/ 
Doar umbra? (UMĂRUL PĂRINTESC AL LUI 
YOHO) E prag de păduri, dar nu e doar lemn,/ e 
prag ca de ape,/ dar nu e ascuns pe sub lotus,/ 
ci-n inima Taborului din rouă/ Eu sunt ușa !,/ a 
zis Fiul Meu către voi,/ nu poartă,/ tot ce-ngrădi-
rea și-ar dori mai mult. (PRAGUL DE SUS AL 
LUI YOHO). Admirând civilizația autohtonă 
sentimentele trăitorului se manifestă din preap-
linul spiritual, aici filozofia creștină. Sincroniza-
rea conceptelor ține doar de deschiderea intelec-
tuală și sufletească a celui care o face. Sau în 
“ZIMBRUL ALB”: “ Și a fost seară/ precum oare
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când pentru Iacob./ Și a fost dimineață/ precum 
în ziua a treia. / Dormisem lângă miezul de 
noapte/ și Yoho purta ieslea în primul colind/ 
cu-n Prunc gângurind/ zimbrului alb al Vârfului 
de Munte.” 

    La Adrian Grauenfels: „undeva ciulinii/acoperă 
o mare câmpie/ bântuită de capre/ desigur, 
femeile te tulbură/ lipsa lor fantomatică/ pe care 
o desenezi: trup tânăr/ ieșind din penița stilou-
lui” (Algeria din lavoar) :
              Mai semnează: Adrian Munteanu, Barbara 
Fant, Judita Vaiciunaite.  L. Ash Williams:   Mă 
gândesc la tot ce am moștenit, / toate trupurile 
îngropate pentru ca eu să fiu aici/ și să rămân 
aici, cum m-am născut prin durere/ cu 
recunoștință în oasele mele”. 

         La Peter Payack este altceva: Toți cei 74 mil-
iarde de locuitori care au populat cândva planeta 
sunt invitați la o petrecere./ Invitația este la ora 8 
seara .. și spre surpriza mea/adresa este aparta-
mentul meu. (Cea mai faină petrecere), Marilyn 
Chin, Beth Gylys: „Ei nu sunt făcuți din curbe și 
umbre./nu poartă fuste pentru a putea sări de sus 
și a te provoca/ cu ochiul, nici nu-și clatină părul, 
nici nu îl rotesc./ Nu e dificil să zăpăcești bărbații 
pentru a-i atrage:/o mișcare de șold sau, vino la 
ei cu fesele/ înfundate în blugi decolorați - le 
lipsește flerul estetic. (Problema poemelor de 
dragoste despre bărbați); Rowan Ricardo Phil-
lips, Lucille Clifton, Enzo Surin, Phillis Wheatley, 
Hana Fratu, Alberto Ríos, Julio Cortázar, Jericho 
Brown. O incursiune deosebită în literatura lumii 
prin diversitatea pe care o realizează. Mulțumesc 
pentru volum poetului Dumitru Ichim!

Baruch Elron - Măşti

Mulțumim scriitorului STEFAN TEODOR CABEL
pentru onoarea de a prezenta recenta carte “DIN 
POEZIA NAIVĂ A LUMII”, Editura Saga, Israel

Autorii

În pregătire “Dumitru Ichim - Psaltirea lui IOV ”
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Ovidiu PECICAN    -  Partea a III-a

Omul-problemă și a pleca, a rămâne 

     Într-o carte scrisă anume pentru a dezbate des-
tinul istoric al evreimii, un eseu elaborat dintr-o 
perspectivă asumat autobiografică, Gheorghe 
Schwartz spune că și-a scris cartea ca “... 
să(-mi) lămurească locul evreului român în spaţi-
ul românesc şi în diferitele destinaţii ale pribegiei 
din ultimii ani şi nu numai” (Gheorghe Schwartz, 
Problema, București, Ed. Hasefer, 2019). 
     Întrebările fundamentale pe care le formulează 
sunt grupate în jurul unei mari dileme exis-
tențiale: “A pleca, a rămâne, unde a pleca? unde a 
rămâne?” (Ibidem) La o privire mai atentă, 
această chestiune crucială pentru așezarea 
omului în propria existență a frământat omeni-
rea încă din perioada anterioară revoluției neolo-
tice. „Inventarea” agriculturii a separat oamenii, 
după un criteriu ocupațional, în sedentari și 
migratori. Creșterea animalelor a permis perpe-
tuarea vechiului nomadism în forma transhu-
manței. În schimb, dependența de roadele cul-
tivării pământului a făcut ca populațiile ocupate 
cu cultivarea pământului să rămână stabile și să 
își pună probleme precum cea a teritorialității și 
a proprietății în termeni de stabilitate a locuirii. 
Într-un eseu de tinerețe, filosoful Constantin 
Noica identifica tipurile agricultorului și pe cel al 
păstorului cu cei doi frați arhetipali, Cain și Abel. 
    Universalitatea acestei situații nu îi scapă nici 
lui Gheorghe Schwartz, chiar dacă el este preocu-
pat în particular de chestiunea evreiască. Cum 
însă, prin racordarea sa teologică la univers și 
prin istoria sa milenară, de mare continuitate, 
dar și de mare răspândire pe glob, poporul evreu 
este conectat la universalitate mai mult și cu o 
mai mare vechime decât altele, a vorbi, într-un 
asemenea caz, despre evrei înseamnă să vorbești 
despre om și umanitate. 
     Asta chiar dacă faptele și întâmplările evreilor 
rămân profund particularizate, aparținându-le 
pe mai departe în întregime. 
     Gheorghe Schwartz observă și latura univer-
sală din istoria evreilor: “Oamenii se mişcă de 
când lumea: pentru a supune pe altul, pentru a se 
salva pe sine. Astăzi trăim un episod din lunga 
migraţie: refugiaţii venind cu sutele de mii din

Asia şi din Orientul apropi-
at, populaţia riscând să 
moară de foame în sudul 
Saharei: jumătate dintre cei 
de acolo declară că ar pleca, 
dacă li s-ar ivi prilejul chiar 
şi pe «scara de incendiu»; în 
Ghana şi Tanzania chiar trei 
sferturturi dintre cei ches-
tionaţi. Toţi vor să vină în 
Europa.  

     Ca evreul, lăsând totul în urmă, doar pentru 
a-şi salva viaţa sau sperând la nişte “oportunităţi” 
(Ibidem). 
     Cu toate că, așa cum se poate lesne înțelege, 
experiența migrației este atât de răspândită, 
reprezentând una dintre condițiile fundamentale 
ale omului dintotdeauna, cu evreii se întâmplă, 
totuși, altceva. “... Oamenii problemă reprezintă 
poporul migrator cu cea mai lungă perioadă de 
mutare dintr-un loc într-altul. Şuvoiul de refu-
giaţi vrea în Europa. Evreul, chiar şi cel din 
Europa, are veşnica problemă a omului proble-
mă: să plec? când să plec? să amân? să rămân? 
Chiar şi astăzi, când are Ţara Lui, un mare pro-
cent din populaţia evreiască pendulează pe toate 
meridianele lumii” (Ibidem). 
     Diferența între migratorul generic și oricare 
alta dintre ipostazierile lui concrete, pe de o 
parte, și evreu, pe de alta, este că evreul este, prin 
excelență, omul-problemă (OP). “Evreul e făcut 
să plece. [Dar – n. O.P.] Nimeni nu pleacă din 
locul naşterii, din locul grupului de adopţie dat 
decât atunci când fie că nu are încotro, fie că i se 
înfăţişează o speranţă pentru o viaţă mai bună” 
(Ibidem). Datorită destinului lor istoric particu-
lar, evreii au perpetuat în istorie, la cote majore, 
chestiunea neașezării stabile și a plecării (izgoni-
rii) lor periodice de pe locurile unde se născuseră 
și trăiseră până la un moment dat. 
  Autorul atrage atenția asupra continuității 
antisemitismului în societățile europene, dând 
acestui fenomen o înțelegere proprie: “preluaţi 
de unii de la alţii, evreii n-au lipsit niciodată din 
tiradele naţionaliste, încât antisemitismul a 
devenit şi este o manifestare tradiţională, tradiţie 
posibilă tocmai pentru că evreii, spre  deosebire 
de alte naţiuni, au supravieţuit vremurilor şi, 
deci, atacurile împotriva lor au putut câştiga con
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tinuitate. Este singura explicaţie de ce pot avea loc 
persecuţiile împotriva întregului neam evreiesc, 
indiferent de ce se speră a se obţine în urma 
acelor acţiuni” (Ibidem). 
       Dar explicațiile crizelor antisemite sunt, la Gh. 
Schwartz, nuanțate, diferențiate și plauzibil argu-
mentate. „Dacă pogromurile care au ucis sărănto-
cii au fost mai mult acte instinctive, e drept că 
sprijinite de autorităţi religioase şi laice, atacurile 
împotriva evreilor bogaţi au avut mobiluri mult 
mai raţionale. Conştienţi de aceste riscuri, evreii 
au trebuit să găsească mereu soluţii pentru a se 
salva pe ei şi averile lor. Una dintre soluţii – 
măcar pentru un timp limitat – a fost să se facă 
utili, mai ales în situaţiile de criză” (Ibidem). 
     Scriindu-și eseul, Gheorghe Schwartz prozato-
rul nu uită nicio clipă specializarea sa profesiona-
lă de bază: psihologia. El încearcă deci să ofere o 
înțelegere adecvată și cât mai profundă a situației 
perpetue a evreilor, asumând însă poziția sa de 
intelectual european dintr-o țară congtemporană 
din sud-estul continentului. Față de alți autori 
evrei de origine română care s-au referit persua-
siv la condiția evreului român, autorul arădean 
vine cu o reflecție întemeiată nu doar pe expe-
riența istorică a ultimei dictaturi comuniste, ci și 
pe cea a tranziției neoliberale din postcomunism, 
având deci prilejul de a examina subiectul și 
într-o ambianță de democratizare – poate insufi-
cientă și nu destul de rapidă – a unei societăți 
actuale scăpate de totalitarism. 
În istoria literaturii române, cele mai importante 
contribuții originale la discutarea problemei 
evreiești au fost De două mii de ani și Cum am 
devenit huligan urmat de eseul De două mii de 
ani de Mihail Sebastian și Întoarcerea huliganu-
lui de Norman Manea. 
Eseul Problema de Gheorghe Schwartz comple-
tează, printr-o contribuție de substanță, raftul cu 
aporturi literare de excepție la temă așa cum se 
conturează ea în ultima sută de ani de conviețuire 
în România, de-a lungul și de-a latul mai multor 
regimuri politice dintre cele mai dure. 
 

Cântecul balenelor

 Ovidiu Bufnilă

     Într-o bună dimineaţă, Aglaia Protopopescu 
a început să scoată nişte sunete teribil de ciu-
date. Proprietarul pensiunii în care locuia a 
somat-o să-şi facă bagajele, iar o vecină a rec-
lamat-o la poliţie. Duba poliţiei nu a venit 
pentru că pe plajă tocmai se prăbuşise un satelit 
american. Aglaia Protopopescu s-a dus să vadă 
şi ea ce şi cum. A continuat să scoată sunetele 
acelea imposibile enervându-i pe reporterii 
postului local de televiziune şi scoţându-l din 
pepeni pe un parlamentar sosit la faţa locului.
    Aglaia Protopopescu nu s-a speriat atunci 
când nişte derbedei au vrut s-o violeze printre 
boscheţii de pe plajă şi i-a croit voiniceşte cu 
umbreluţa ei mâncată de molii. 
    Arcibald de la Arsenal ne-a povestit seara 
târziu că Aglaia Protopopescu s-a dus pe digul 
dinspre Farul Genovez şi că a început să scoată 
sunete din ce în ce mai asurzitoare. Într-un 
târziu a apărut un cârd de balene şi Aglaia 
Protopopescu s-a aruncat în valuri preschim-
bându-se într-un caşalot.
      Analizându-se în laboratorul poliţiei, un fir 
de păr al fostei soprane, a ajuns la concluzia că 
ea avea în codul genetic o jumătate de program 
cetaceic.
      O balenieră finlandeză a dus cu ea un gra-
mofon la Polul Nord şi a reuşit să filmeze 
caşalotul Protopopescu. Căpitanul balenierei a 
povestit reporterilor că faimosul exemplar a 
lăcrimat tot timpul cât prin iarna polară a răsu-
nat glasul cristalin al fostei soprane.
      Al treilea război mondial a îngropat povestea 
asta zguduitoare sub zece milioane de morţi 
într-o singură noapte.
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americană, toţi am fost mişcaţi de moartea unor 
oameni nevinovaţi. Cauzele sunt multiple şi s-au 
scris milioane de  pagini, de la teorii ale conspi-
ra-ţiei  foarte atractive şi ciudate, până la pagini de 
studii ştiinţifice. Am să încerc puţin să analizez 
cauzele acestui eveniment apoi să vedem direcţia 
politicii externe americane.Un mare politolog 
american Samuel P. Huntigton (1927-2008) a 
prezis posibila ciocnire acivilizaţiilor, ciocnirea 
dintre islam şi vest. De-a lungul istoriei au mai fost 
ciocniri ca cele din timpul cruciadelor încheiate cu 
victoria musulmanilor. Câteva argumente, împo-
triva lui Huntigton pe care am să le descriu aici 
sunt legate de spaţiu şi mediu societal. Este greu 
să delimitezi cele două civilizaţii.  Nu putem 
spune, cu exactita-te,  unde începe o zonă creştină 
sau europeană şi una islamică. Să nu uităm că în 
Europa trăiesc aproximativ 15-20 milioane de mu-
sulmani. Preponderenţa lor este prezentă în două 
mari ţări, Franţa şi Germania.
Şi în islam ca şi în creştinism există mai multe 
variante de ritualice.  Şiiţi şi sunniţi sunt două 
mari grupări care la rândul lor conţin mai multe 
grupări confesionale. Este greu de crezut că 
într-un timp scurt ele se vor uni ca să realizeze 
visul Al Qaeda, califatul arab. Vestul după epoca 
Luminilor a fost impregant cu un puternic raţion-
alism.  Acest raţionalism putem spune cu accente 
de extremism a proclamat superioritatea culturii 
europene, dezvrăjită după Max Weber, care intră 
în contact cu tradiţionalismul islamic.  Starea de 
conflictualitate dintre o lume magică plină de 
superstiţii şi una raţională dar cu ambiţii mari 
poate fi periculoasă pentru lume. Mesianismul 
cultural european intră în conflict cu mesianismul 
mahomedan islamic. Această revoltă a Vestului a 
produs multe progrese dar şi un regres care este 
reprezentat de intoleranţa la ce este străin. Lumea 
islamică nu mai este aceea lume, pură, fără păcat 
la rândul ei a devenit şi ea coruptă, venală. Cum 
am amintit mai sus să nu uităm că preşedintele 
George Herbert Bush a acordat sprijin  mujahed-
inilor celebrii luptători ai libertăţii din Afganistan.  
Sprijinul a fost unul cu un scop pur politic des-
curajarea armatei sovietice de invazie, prin acte 
teroriste. Un ultim argument care vine în sprijinul 
lui Huntington este revolta islamului împotriva 
Occidentului şi a globalizării. Dorinţa pură a

 terorismului este aceea de a răspândi teamă,oro-
are şi violenţă. Câteva caracteristici ale actelor 
teroriste sunt:

 – Violenţa terorismului are un scop politic;
– Condus de non-actori statali:
– Atinge non-combatanţii, panică, groază;
– Îşi atinge scopul,ţinta fiind fizică dar şi psihică.

     Un act terorist este nu numai un act violent dar 
este şi unul plin de laşitate. „ Neavând forţa să mă 
măsor cu un stat, eu terorist, ucid bătrâni, copii şi 
femei ”. În unele cazuri terorismul a fost acceptat. 
Cazul celebru este cel din 1946,când mişcarea 
evreiască Hagannah a  aruncat în aer hotelul King 
David din Ierusalim.Unii afirmă că statul Israel 
este născut din terorism, actul de la hotelul King 
David este lupta disperată pentru libertate.După 
atacul terorist politica externă americană începe 
să  aibă un comportament mesianic, justificate de 
emoţia atacului dar şi de şocul şi mirarea 
neputinţei celui mai puternic stat al lumii. După 
11 septembrie s-a schimbat percepţia răului. În 
anul 2002 Strategia Naţională de securitate 
crează celebra formula: axa răului.  Această axă a 
răului cuprinde acele state numite ticăloase 
(rogue states). În ele au fost cuprinse statele care 
sprijină terorismului,care adăpostesc terorişti ca 
Iran, Sudan, Siria, statul comunist Coreea de 
Nord dar și alte state potențiale sprijinitoare ale 
terorismului.
      Preşedintele Bush într-un discurs a spus: 
“Sunteţi cu noi sau împotriva noastră?” Un con-
silier pentru comunicare al lui Bush, de către unii 
acreditat cu sintagma de axă a răului a pus o între-
bare şi a dat un răspuns care reflectă clar situaţia 
după 11 septembrie dar şi viitorul drum al politicii 
americane:’’Ce fac guvernele rele? Ucid iar cele 
bune trebuie să ucidă şi ele” O declaraţie ce a 
marcat cursul politicii americane. Ofensiva împo-
triva terorismului abia începea S.U.A. au fost 
atacate pe teritoriul lor, în baza Capitolului VII, 
articolul 51 al Chartei O.N.U. au drept la 
autopărare individuală dar şi colectivă. Filosoful 
politic american Michael Walzer a afirmat că un 
război trebuie întărit de drept, acest drept este de 
fapt securitatea colectivă, legitimarea O.N.U.  
Scopul unui război de apărare trebuie să poarte şi 
caracteristicile războiului just. Jus in bello o 
sintagmă ce determină comportamentul statelor  
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în război, mai exact,  principiul proporţionalităţii 
ce ne arată cum trebuie să acționeze un scop.  
Acțiunea întreprinsă trebuie să corespundă cu 
scopul, iar scopul să corespundă cu împlinirea 
rezonabilă a scopului. Răspunsul trebuie să fie 
proporţional un exemplu simplu este dacă eu stat 
am călcat din greşeală cu un tanc pe teritoriul 
tău sau cu intenţie, tu nu trebuie să retaliezi 
masiv, făcând uz de forţa pe care nu o deţin. Răz-
boiul din Irak este poate cel mai contestat război 
de la începutul acestui secol, dar şi din istoria mi-
litară a lumii. S-a afirmat că statele aliate au 
răspuns cu duritate, fără dovezi clare dar având şi 
scopuri pur economice, bogăţia Irakului în petrol. 
Însă Statele Unite ale Americii şi aliaţii au făcut 
cel mai mare efort posibil pentru a-i separa pe 
combatanţi de non-combatanţi. Declaraţiile admi-
nistraţiei americane au fost combătute de mulţi,-
ca fiind false, cu interese obscure, pline de cinism, 
istoria a demonstrat efortul american în 
reducerea pierderilor de vieți omenești. Revenind 
la politica americană după atacul asupra World 
Trade Center preşedintele Bush şi discursurile 
sale pot fi o cheie de a identifica o direcţie anume. 
După tragedie Bush într-un discurs dă un frumos 
citat din Evanghelie: “Lumina străluceşte puter-
nic în întuneric, iar întunericul nu va mai veni 
nicioadata (Ioan 1:5).” Acest discurs este dătător 
de speranţă,plin de credinţă în misiunea S.U.A. 
de a distruge întunericul terorii în lume. Chema-
rea la arme este justificată de Dumnezeu.  Este o 
temă a predestinării, poporul american trebuie să 
salveze lumea de la ignoranţă. Bush ca să nu pară 
un vehi cruciat sau mai rău un inchizitor într-un 
alt discurs afirmă că el respectă pluralismul reli-
gios şi îi respectă şi cei non-religioşi. Un discurs 
democratic impregnat cu un mesianism ameri-
can. Astfel de discursuri nu sunt o surpriză, sau 
nu ar trebui să fie ,pentru mulţi. S.U.A. a fost 
umilită de nişte terorişti, poporul este îngrozit era  
normal să reacţioneze în așa mod. Un discurs cu 
tentă religioasă înmoaie inimile tuturor adversa-
rilor  Statelor Unite dar le îmbărbătează pe cele 
ale americanilor. Providenţa este des întâlinită în 
astfel de discursuri. Noua politică pre-emptivă 
sau cea de autoapărarea anticipativă este numită 
doctrina Rumsfeld. Doctrina este în contradicţie 
cu valorile morale americane clasice, justificarea 
implementării sale este folosirea ei  doar în faţa 
unui atac iminent. Direcţia după 2001 a politicii  

americaneva cuprinde o direcţie majoră în  com-
baterea  terorismului. O politică curajoasă mar-
cată de realism.Realismul spune că nu ar trebui 
să existe constrângeri morale pentru a lupta 
pentru supravieţuirea statului.  Pacifiştii cred că 
renunţarea la uzul forţei este morală şi demnă de 
urmat. Greu de analizat cine are acum dreptate 
dar respectând toate regulile logici un stat atacat 
trebuie să se apere, cum se apăra este o problemă 
ce ţine strict de teoria războiului just.

  O nouă pax americana?

     Cea mai lungă perioadă de pace din istoria 
lumii este pax romana, când imperiul stăpânea 
aproape toată lumea cunoscută până atunci. În 
epoca contemporană, Războiul Rece a adus în 
discuţie două tipuri de pax, sovietica şi ameri-
cana. Paradoxal această perioadă a fost cea mai 
liniştită pe care a cunoscut-o lumea după Război-
ul Crimeei.

 Statele Unite ale Americii sunt de departe 
cea mai mare putere militară a istoriei.
 
Este singurul stat care îşi poate proiecta puterea 
oriunde în lume şi la orice moment. Deşi ca per-
formanţă de mobilizare Tsahal-ul israelian este 
operativ în 6 ore, gigantul militar al S.U.A.este 
mobilizat între 12-24 ore. S.U.A deţine flote 
navale în toate oceanele lumii. Controlează 
aproape toate strâmtorile importante, Bering, 
istmul Panama. Prin intermediul N.A.T.O.mai 
controlează şi Gibraltarul ,poarta către Europa. 
Puterea sa economică este greu de egalat iar pres-
tigiul democraţiei sale depăseşte graniţele. 
Putem afirma că S.U.A. sunt o putere hegemon-
ică şi imperială. O asemenea putere poate 
impune un anumit ritm al politicii internaţionale, 
poate regulariza comportamenul inter-statal. 
Pentru a combate terorismul au apărut aşa 
numitele “coalitions of the willing”. De acum 
încolo statele pot acţiona de unele singure fără să 
mai fie oprite de vreun impediment, asigurându-
şi legitimitate prin forţa dreptului internaţional 
cutumiar. O victorie asupra terorismului este 
greu de crezut că se va întâmpla.Dar această cru-
ciadă produce un climax de securitate nemaiîntâl-
nit de la căderea U.R.S.S.Terorismul trebuie limi-
tat prin toate mijloacele. Hugo Grotius afirma:
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“Războiul preventiv nu este niciodată just” 
Este o afirmaţie perfect concertată cu timpurile 
de atunci, acum războiul preventiv în opinia 
mea este perfect just. Dacă ai certe dovezi că vei 
fi atacat trebuie să reacţionezi pentru a nu 
provoca suferinţe poporului tău.Primul dezide-
rat pe care trebuie să îl respecţi ca ales al popo-
rului tău  este binele naţiunii mai presus de 
orice. Doctrina auto-apărării anticipative a fost 
bine gândită dar din păcate nu la fel de bine 
implementată. Pot să afirm că această ofensivă 
împotriva terorismului corelată cu o serie de 
măsuri de securitate naţională poartă am-
prenta unei noi PAX AMERICANA.

       Data de 11 septembrie nu va fi uitată curând 
de lume. Datoria noastră de acum încolo este să 
încercăm să prevenim aceste tragedii  nu numai 
prin  măsuri ofensive dar şi de colaborare sau 
defensive. Colaborare cu lumea islamică şi nu 
numai o colaborare la nivel internaţional, dar şi  
o reducere a principalilor factori ai terorismu-
lui cum ar fi sărăcia, foametea, războiul, 
anti-semitismul, xenofobia. 
Un terorist nu ar trebui să înspăimânte atâtea 
milioane de oameni ci statele ar trebui sa  
impună respect teroriştilor şi să-i descurajeze.

Alexandru Cristian

POEZII

Öykü Tekten *

a două zi, după ce dudul a căzut pe burtă, 
armata a bombardat un camion
plin de umbrele negre trimise din Rusia 

împotriva tiraniei ploii. 
ei au spus: umbrelele negre nu mai sunt per-
mise în munți. pălării
sunt admise. și armele sunt. zeii sunt. 
copacii agresează cerul. atunci
au numit limba noastră munte, apoi l-au 
declarat mort.
suntem în vis, ai spus. 
ascunde durerea înainte de a vorbi
împotriva zeilor cu gurile pline de ploaie.
o limbă tăiată în jumătate devine mai ascuțita, 
ai spus. scrie data lângă rană.  

* Poetă  kurdă

Bianca Marcovici - Ascultă, Israel!

       Degeaba ne rugăm,
    Sunt prea mulți în afara galaxiei noastre, 
Prea mulți care ne mănâncă de la interior, Prea 
multă corupție legată de groapa cu bani, “Și 
nimic nu luăm cu noi,  lumea de apoi” e pre-
tutindeni! Ascultă, Israel! Pașii următori sunt 
importanți, ignoră presupunerile, fățărnicia, 
gustul amar din gura cuvintelor, culoarea 
ochilor și orientarea politică, tangoul morții e 
cu noi...
      Clasează pe cei care ne disprețuiesc, lasă tre-
cutul să adoarmă în timp de pandemie; con-
viețuirea dintre nații e necesară precum oxi-
genul pentru cel contaminat cu corona...
      Lasă rugile deșarte, vorbe de mii de ani nea-
duse la zi, (nimeni nu ne-a acoperit cu pălării 
de vulpi argintii în cap pe vreme de vară și 
zulufi) unde-s legendele prezente... pe 
Zoom???  tradițiile le respecți... atât timp cât e 
un joc...o ficțiune și nu atacă viața copiilor 
noștri, sau viitorul nepoților! “Toți suntem o 
apă și un pământ ” până la urmă...
     Deșteaptă-te evreule! Cu masca insipidă 
confecționată pe bandă rulantă ca să înghițim 
gălușca supunerii nu rezolvăm nimic… tăcuți 
tăcuți!
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Alexandru Laszlo
Idei care ucid *

     La iniţiativa preşedintelui României, în 
octombrie 2003 s-a instituit o prestigioasă 
comisie internaţională pentru a studia 
problemele legate de Holocaustul din 
România. Lucrările s-au desfăşurat sub 
preşedinţia onorifică a lui Elie Wiesel, lau-
reat al Premiului Nobel pentru Pace.
Cercetările au fost definitivate, concluziile 
au fost stabilite, eforturile depuse au fost sublini-
ate cu recunoştinţă în alocuţiunile rostite de doi 
preşedinţi succesivi (Ion Iliescu şi Traian Băsescu). 
Statul român a comandat Editurii Polirom publi-
carea impresionantei lucrări. De aici încolo însă, 
un văl gros de tăcere se aşterne în presă peste 
această carte incendiară, încît nu mai ştii ce să 
crezi: lumea n-a citit-o, sau optează doar pentru 
aşteptarea prudentă?
Pe undeva, liniştea generalizată de azi – între-
ruptă ici şi colo de invectivele antisemiţilor – e 
justificată. Căci Raportul final al Comisiei Wiesel 
ne propune o abordare extrem de complexă, pe 
linia studierii mentalităţilor, a biografiei intelec-
tualităţii române reprezentative, a istoriei eveni-
menţiale, cu numeroasele sale detalii tragice, a 
consemnării unor mărturii directe, de la “firul 
ierbii”, a unor acute dezbateri morale şi exis-
tenţiale asupra trecutului şi prezentului nostru, 
din secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Numeroasele 
ipoteze lansate de unii studioşi pe cont propriu în 
ultimii zeci de ani şi combătute de alţi cercetăto-
ri, legate de implicarea României în masacrul 
extins asupra evreilor, sînt astăzi pentru prima 
dată însumate şi asumate oficial, într-un docu-
ment cu pondere istorică, politică, diplomatică şi 
(poate) economică. Absolut impresionantă e mai 
ales organizarea logică, minuţioasă, temeinică, a 
materialului prezentat. Faptele sunt urmărite nu 
doar în momentul istoric al tragicei lor des-
făşurări, ci luându-se în considerare întregul 
proces al cauzalităţii, de-a lungul deceniilor. Cum 
se poate ca oameni paşnici, blânzi şi  inofensivi

 să se năpustească într-o bună zi asupra vecinilor 
sau concetăţenilor, să-i lovească, să-i jefuiască şi 
să-i ucidă? Răspunsul la o asemenea întrebare 
elementară ar trebui să conţină mai multe trepte 

de explicitare.Una din ele aşază la temelii 
complicitatea intelectualităţii reprezenta-
tive. Nume de frunte ale intelighenţiei 
româneşti, directori de conştiinţă ai 
poporului dezorientat şi-au pus în repetate 
rânduri puterea influenţei în slujba urii. 
Atunci cînd un om fascinant, inteligent, 

prestigios sau carismatic îţi repetă insistent că 
evreul de lîngă tine aparţine unei subcategorii 
umane care nu merită respect, riscul de a se face 
crezut e foarte mare. În loc să ne tot întrebăm 
“cum a fost cu putinţă?”, ar trebui să recitim inter-
venţiile publice ale numeroşilor intelectuali ai 
vremii. De la ideile care ucid şi pînă la crima efec-
tivă era doar un singur pas – care a fost făcut cu 
frenezie.
      - Ion Brătianu, om politic de frunte, refuză 
în 1866 acordarea de drepturi cetăţeneşti pentru 
evrei, în conformitate cu tratatele internaţionale, 
şi îi cataloghează ca fiind plaga socială a 
României: “Numai măsuri administrative puter-
nice ne pot scăpa de această pacoste şi îi pot îm-
piedica pe proletarii străini să ne invadeze ţara”.
     - Cezar Bolliac, revoluţionar de la 1848, se 
plînge de parazitismul evreilor:“Este înspăimân-
tător, domnilor, să vezi extinderea de zi cu zi a 
acestei congregaţii funeste, dar mai înspăimân-
tător este că gândeşti că nicăieri ea n-a prins 
rădăcini atât de adânci ca la noi”.
     - Mihail Kogălniceanu, om de stat presti-
gios, intensifică în 1869 procesul de eliminare a 
evreilor din satele româneşti, lipsindu-i de mij-
loacele de existenţă: “Veţi vedea că Moldova e 
secată, suptă de cârciumarii şi accizarii evrei; 
veţi vedea cum în Moldova un evreu intră în sat 
sărac lipit şi peste 2-3 ani iese cu capital mare, 
veţi vedea lipitorile satelor din Moldova”. Inter-
pelat de guvernele democratice occidentale, poli-
ticianul român se prevalează orgolios de dreptul 
neamestecului în treburile interne: “Iată limba-
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giul ce l-am ţinut străinilor, am zis că noi nu recu-
noaştem puterilor străine dreptul să se amestece 
în afacerile noastre administrative din întru [din 
interior]”.
      - Bogdan Petriceicu Hasdeu, personalitate 
de talie enciclopedică, justifică în 1866 ura pe care 
evreii ar atrage-o asupra lor prin trei elemente: 
“tendinţa de a câştiga fără muncă, lipsa simţului 
demnităţii şi ura contra tuturor popoarelor”.
     - Vasile Conta, filosof recunoscut, afirmă în 
1879 că intenţia evreilor este de a-i alunga pe 
români din România pentru a-şi stabili un stat pur 
evreiesc şi declară în Parlament: “Dacă nu luptăm 
contra elementului evreiesc, murim ca naţiune”.
    - Vasile Alecsandri, poet român de frunte, 
atrage atenţia în 1879 asupra fanatismului religios 
al evreilor şi asupra caracterului ocult al acţiunii 
lor: “Patria lor este Talmudul! Puterea lor este 
fără de măsură, căci alte două puteri constituie 
temelia şi sprijinul său: francmasoneria religi-
oasă şi aurul”.
   - Ioan Slavici, prozator clasic ardelean, în 
lucrarea sa Chestiunea ovreilor din România 
(1878), îi caracterizează pe aceştia ca fiind o 
“boală” şi propune soluţia radicală, prefigurînd în 
mod surprinzător Holocaustul: “Ne rămîne doar 
ca, la un semn, să închidem graniţele, să-i 
sugrumăm, să-i aruncăm în Dunăre pînă la cel 
din urmă ca să nu mai rămînă nici sămînţă din 
ei”.
    - A.D. Xenopol, istoric reputat, declară în 
1902 că numai evreii botezaţi ar trebui să primeas-
că cetăţenia română, iar cei care nu s-au convertit 
încă ar trebui alungaţi din ţară.
      - Nicolae Iorga, strălucită personalitate a is-
toriografiei româneşti, intelectual enciclopedic şi 
figură emblematică a politicii naţionale, îndeamnă 
în 1937 la izolarea evreilor în societate şi la mobili-
zarea generală împotriva elementului alogen: 
evreii “lucrează ca să aibă pentru ei, ca naţie 
năvălitoare, cât mai mult. Până şi în profesiu-
nile libere, pînă şi în învăţămînt, în ştiinţă, în 
literatură, ca avocaţi, ca medici, ca arhitecţi, 
ca profesori, tot mai mulţi, cu filologii, cu 
ziariştii, cu poeţii, cu criticile lor, ei ne dau pur  

şi simplu afară din ţara noastră… pentru ei, 
ca naţie năvălitoare, cît mai mult. Până şi în 
profesiunile libere, pînă şi în învăţămînt, în 
ştiinţă, în literatură, ca avocaţi, ca medici, ca 
arhitecţi, ca profesori, tot mai mulţi, cu 
filologii, cu ziariştii, cu poeţii, cu criticile lor, 
ei ne dau pur şi simplu afară din ţara noas-
tră… Ei ne sugrumă bisericile, ne înlocuiesc 
moralitatea prin opiul ziaristic şi literar cu 
care ne incită. (…) Noi să ne organizăm pentru 
războiul conştiinţei şi al muncii. Să ne strân-
gem împreună unde mai sîntem. Şi să pornim 
la recâştigarea prin truda de fiecare zi şi prin 
perfecta bună înţelegere, prin ruperea de 
raporturi cu aceia care vreau să ne înlocuias-
că, şi să ne recucerim cele ce le-am pierdut. / 
Ei între ei, pentru ei, cum au vrut. Noi între 
noi, aşa să vrem!”.
      - Octavian Goga, poet al unităţii naţionale 
(dar şi politician veros), înainte de a promova 
legile antisemite ce confiscau cetăţenia română 
şi drepturile civile câtorva zeci de mii de evrei, 
se răfuia în 1935 cu mentalitatea şi moralitatea 
etniei minoritare: “Oameni care n-au loturi în 
cimitirele româneşti cred că pot să îndrume 
sufletul, impulsul material al gîndirii noastre, 
îşi închipuie că orice manifestare morală a 
noastră e patrimoniul lor, se ating de aceasta 
cu mîinile lor murdare, fac din rotativele lor 
pur şi simplu un mijloc de dărăpănare morală 
a societăţii româneşti”.
Iar apoi, cînd cuvintele şi-au atins ţinta, au 
venit faptele: Holocaustul din România. Au 
pierit de moarte violentă între 280.000 şi 
380.000 de fiinţe umane.
 
* Din volumul :Viață șocantă. Scrieri despre 
evrei – Editura SAGA 2020
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Umor în ziceri

ADOLESCENŢA
Plictiseala de a fi singur, dorinţa de a fi doi, 
teama de a fi trei.
AJUTORUL PENTRU LUMEA A TREIA
Ajutor plătit de săracii din ţările bogate pentru a 
ajuta bogaţii din ţările sărace. 
AMOR
Cuvânt de 4 litere: două vocale, două consoane... 
şi doi proşti. 
AVOCAT
Singura persoană capabilă să scrie un document 
de 10.000 cuvinte şi să-l intituleze “Sumar” 
BOLERO
Vesta scurtă spaniolă pusă pe muzică de Ravel.
CAPITALISM
Regim în care omul îl exploatează pe om. În 
regimul socialist e invers. 
CĂSĂTORIE
Unire care face două persoane să suporte lucruri 
pe care n-ar fi trebuit să le suporte vreodată, dacă 
ar fi rămas singure.
CELIBATAR
Bărbat care poate avea mai multe femei pe 
genunchi, dar niciuna pe braţe.
A COMPLICA
Nimic nu e mai complicat decât a simplifica, 
nimic nu e mai simplu decât a complica. 
CONSULTANT
Specialist care-ţi ia ceasul de la mâna, îţi spune 
cât e ora şi te face să-i plăteşti serviciul. 
CURTEA CU JURI
Grup de douăsprezece persoane trase la sorţi 
pentru a decide cine, dintre acuzat şi victimă,are 
cel mai bun avocat. 
DEMOCRAT
Prea sărac pentru a fi capitalist şi prea bogat 
pentru a fi comunist.
DEMOCRAŢIE
Regim în care fiecare are dreptul să susţină că e 
sub dictatură. 
DICTATURA
Regim în care toata lumea trebuie să spună că e 
democraţie.
DEZILUZIE
Sentiment resimţit atunci când posteriorul 
superb pe care-l admirai nucoincide cu faţa care 
se întoarce.

DIPLOMAT
Cel care-ţi spune să te duci la dracu' cu o aseme-
nea eleganţă încât îţi şi vine să te duci.
ECOU
Fenomen natural care are întotdeauna ultimul 
cuvânt, chiar şi cu o femeie.
ECONOMIST
Expert care va fi capabil să spună mâine de ce nu 
s-a întâmplat azi ceea ce a prezis ieri.
ECONOMIE
Sumă pe care o pui deoparte pentru a o avea 
dinainte ca să-ţi asiguri astfel dinapoia. 
GENEALOG
Cercetător gata să vă urmăreasca strămoşii atât 
de departe cât vă ţine punga.
A HORCĂI
Mod de propagare a zgomotelor (zvonurilor) de 
ultimă oră.
ÎNCREDERE
Libertate acordată unei persoane pentru a face 
prostii.
MIZERIE
Situaţie economică în care ai avantajul că elimi-
nă teama de hoţi. 
MOŞTENITOR
Rudă apropiată care vă ia pulsul de fiecare dată 
când vă strânge mâna.
PĂRINŢI
Cuplu care învaţă un copil să vorbească şi să 
meargă, pentru ca mai târziusă-i spună să stea 
jos şi să tacă din gură.
PESIMIST
Un optimist cu experienţă.
PEŞTE
Animal acvatic care creşte extrem de rapid, între 
momentul în care este prins şi momentul în care 
pescarul îl descrie prietenilor săi.
POLITICĂ
O chestie care are rolul de a împiedica oamenii 
să se ocupe de ceea ce-i priveşte 
PORTJARTIER
Accesoriu feminin a cărui dispariţie din cauza 
ciorapilor cu chilot a dus la falimentul a 
numeroase cinematografe de cartier.
PROGRAMATOR
Cineva care rezolvă o problemă pe care n-o 
aveaţi, într-un mod pe care nu-l înţelegeţi.
PSIHIATRU
Specialist în domeniul inteligenţei care-i ajuta pe 
oameni să înţeleagă de ce sunt sonaţi. 

Umor 
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Al doilea martor îi completă depoziţia:

- Stătea în patru labe şi vomita. Vomita aşa de 
crâncen, de am crezut că o să moară. N-a murit.
Alt martor, aflat întâmplător la faţa locului, a 
leşinat şi, în drum spre spital, a murit.

Din anchetarea martorilor a reieşit un singur 
lucru: numele. Pe făptaş îl chema Nudnik.

... de fapt, Nudnik se simţea rău. Îi era greață. 
Venea clătinându-se de la ultimele alegeri. 
Vroia să vomite, dar nu vroia să-şi verse 
maţele. Şi totuşi, asta s-a-ntâmplat: Nudnik 
şi-a vărsat maţele. Vărsă până când apendicele 
refuză să-i iasă pe esofag. Nudnik începu să se 
sufoce. Leşină. Când se trezi, constată că apen-
dicele zăcea lângă el, în praf. Intact.

    Îşi învinse scârba, îl culese de pe jos şi 
încearcă să-l înghită. Nu putu: era mult prea 
plin de praf.

    Lângă el, la vreo 20-30 de metri se zărea o 
cişmea. Nudnik porni clătinându-se spre ea, 
târându-şi maţele prin praf. Stomacul plin 
scotea gâlgâituri sinistre. Colonul transversal 
se agăţă de un bolovan colţuros. Nudnik trase  
de el; intestinul se rupse, conţinutul inform şi 
puturos i se revărsă pe stradă.

       Nudnik ajunse în sfârşit la cişmea şi se a-
pucă să-şi spele maţele. Spălă mai întâi apen-
dicele, pe care îl înghiţi cu o poftă nedisimu-
lată. Urmă colonul descendent, bine spălat. 

Martorul se hotărâ să vorbească:

- Da. L-am văzut. Venea clătinân-
du-se şi deodată a început să borască. 
N-am putut suporta şi am plecat.

 L-a înghiţit pe etape, bucată cu bucată, ţinân-
du-se cu o mână de nas. Petici apoi colonul 
transversal şi îl înghiţi - cu pauze tot mai mari.

Colonul ascendent alunecă foarte uşor pe gât. 
Ca să-şi învingă repulsia, Nudnik îşi dori un 
gât de şpriţ-á-la-Nudnik: 1 l lapte de capră, 1/2 
l sifon, 1/4 l must de o zi, 1/8 l zeamă de 
gogonele sau varză, 8 căpăţâni de usturoi 
(curăţate) şi două cepe mari tăiate mărunt. 
Înghiţi în sec înainte să-şi amintească de 
intestinul subţire şi de stomacul ce zăceau în 
praful şoselei.

Intestinul subţire îl spălă în timp record, apoi 
începu să-l înghită. După primii 15 metri, 
repulsia învinse şi îl vărsă din nou în praf. Îl 
luă, îl spălă din nou, apoi îl unse cu vaselină. 
“Sper să meargă!” gemu Nudnik exasperat.

    A mers. E drept că mai erau porţiuni în care 
praful era de două degete, dar asta nu putea 
să-i strice. Îi curăţa esofagul de resturi, deci 
era bine.

    Nudnik luă o pauză înainte de a-şi înghiţi 
stomacul. Era voluminos, aproape plin. Strălu-
cea unsuros în soare, stârnindu-i pofta de 
mâncare. Încercă să-l înghită. Nu reuşi la 
prima încercare, aşa că decise că trebuie mai 
întâi golit de conţinut. Se apucă să-l frământe 
până când, cuprins de convulsii, îi vomită 
conţinutul în praf. Aşa reuşi să-l înghită. Sper 
că e casher, suspină printre înghiţituri.

      La urmă culese resturile împrăştiate pe jos, 
le spălă şi le înghiţi. După care îşi văzu de 
drum. Următoarele  alegeri nu puteau fi prea 
departe. “De data asta lichidăm stânga” zise 
rânjind. 

KYRE
CARE CUM POATE

Fantezie 
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ION IONESCU-BUCOVU
IONEL TEODOREANU - MEDELENISMUL 
SAU AGONIA UNEI LUMI SUFLETEȘTI

       Cine citește “Medelenii” lui Ionel Teodoreanu, 
rămâne cu nostalgia unei tinereți risipite. Moar-
tea Olguței, lasă cititorii revoltați în fața unei 
sorți implacabile.  Dar lumea lui Ionel Teodoreanu 
rămâne totuși lumea zarzărilor înfloriți de la Me-
deleni. “Medelenismul” lui nu s-a învechit, cum 
au zis unii. Majoritatea criticilor au fost de acord 
că evocarea copilăriei și a adolescenței la Ionel 
Teodoreanu trece prin Creangă,  Delavrancea sau 
Duiliu Zamfirescu. Raiul  “Medelenilor” coincide 
cu vârsta de aur a copilăriei „nestatornice”. “La 
Medeleni” e o uimitoare explozie epic-lirică, o 
cascadă stilistică surprinzătoare prin atmosfera 
și duioșia evocărilor, un conflict de atâtea ori 
candid, cu episoade ce par asemenea unor frân-
turi de legendă. Romancierul abia împlinise 20 
de ani când a scris romanul. La apariție aplauzele 
cititorilor au fost frenetice. Apoi criticii i-au mai 
estompat din efuziuni. G. Călinescu stabilește că 
romanul “are o valoare durabilă”, Camil Petrescu 
arată că lucrarea prezintă “aspecte afective” ale 
copiilor printr-o serie de “incidențe de viață”, la 
rându-i Ibrăileanu stabilește cu Olguța este “tipul 
cel mai frapant”…“cel mai reușit” model de fată 
din literatura noastră. Perpessicius mărturisește  
că “entuziasmul” său “nu-și găsește aripi la 
înălțimea bucuriei prin care a trecut de-alungul 
acestor pagini de primăvară și mireasmă.”
În “Cum am scris Medelenii”, Ionel Teodoreanu 
ne spune: „Voi încerca astăzi, în fața domniilor 
voastre, să dărâm o legendă, să înlătur un 
neadevăr: acela al autobiografis-mului Medele-
nilor. Și fapta mea e legitimă nu fiindcă-mi apăr 
casa, ceea ce nu mă interesează decât pe mine, ci 
pentru că apăr însăși casa literaturii, care 
trebuie să 

ne intereseze pe toți; fie că-i suntem oaspeți, fie 
că suntem gazde…Toată copilăria e plină de 
minciuni estetice. Neștiind să scriu literatură, o 
făceam în viață…De aici a ieșit metafora.”

Caracterele celor trei personaje principale, 
Dănuț, sora lui, Olguța, și Monica, sunt apariții 
încântătoare, pline de poezie. Dănuț, la anii 
intrării în liceu, începe a avea conștiința că e 
“băiat” și ca atare nu se poate compara cu fetele. 
Fire melancolică, visătoare, cedează uneori în 
fața „băiețoasei” Olguța, mai  impetuoasă și vo-
luntară. Monica se dezvăluie ca o ingenuă, mai 
feminină. De o mare gingășie este figura lui  
moș Gheorghe, un alter ego al lui Baci Mihu din 
“Viața la țară”, Olguța devenind pentru el o 
adevărată slăbiciune. Moartea lui rămâne 
impresionantă pentru copii.
     Trebuie spus că majoritatea cititorilor rămân 
cu impresia că acest roman este un roman auto-
biografic. Nimic mai fals. Ionel Teodoreanu și-a 
propus să înfățișeze drumul unei “generații de 
moldoveni a căror copilărie a început pe vremea 
demodată a valsului și a căminului patriarhal, și 
a căror tinerețe, după ce s-a înfruptat din 
marele război, a reînceput în ritmurile 
jazz-band-ului.”
      În al doilea roman al trilogiei, Ionel Teodoreanu 
reia firul vieții eroilor adolescenți. Povestea 
amorurilor juvenile ale lui Dănuț cu o Adina, 
soția unui căpitan, apoi cu Ioana Pală, soție de 
pictor, este un fel de bildungsroman, înfățișând 
formarea lui Dănuț care devine “maturul” Dan 
Deleanu care în al treilea volum, se căsătorește 
cu “blânda” Monica și practică avocatura la Iași.
     Vânzarea Medelenilor unui parvenit lasă 
urme tragice în familia Deleanu. Iar Olguța, bol-
navă de cancer, se sinucide, rugând-o pe 
Monica să-i ducă un ultim adio lui Vanea, 
iubitul ei.
    Medelenii sunt o lecție vie prin care trece orice 
tânăr în luptă cu destinul.
   Finalul vieții scriitorului l-a prevestit în niște 
versuri emoționante, variantă proprie 
a eminescianului “Mai am un singur dor” la 
câteva luni până la moarte:

“Dar într-o zi, întors în pământ, voi uita de 
viață și de moarte.
Fraților mei de atunci dacă-n file
Veți regăsi prospețimea pădurii în floare, ca 
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cei de pe mare,
Prin voi, dar fără mine: cenușă sub cruce, Voi fi 
în pădurea-nflorită la marginea mării, a doru-
lui mare de moarte.”

Nu știu cât mai citește tineretul de azi „La Me-
deleni”,dar ignorarea acestui roman lasă un gol 
imens în sufletul lor, pervertit de goliciunea tim-
purilor prezente.

Roni Căciularu

Dicteu   Chestia cu pac, mac și tac !

      Chestia e că nu tu de despați de clipă. Nu! 
Ea pleacă. Te părăsește. Te trădează. Îți ignoră 
iubirea. ( Nu se știe dacă măcar a fost, vreo-
dată, sensibilă clipa față de dragostea ta. 
Nelimitată!). In egoismul ei grăbit, ea își vede 
de drum, iar tu te auto-amăgești că trăiți 
împreună, ea și tu și tu și ea, sunteți chiar în 
același pat, iar câd juisezi, ea râde și se 
gândește la Apollinare, la Andre Breton și la 
orânduiri sociale, nemuritoare, de beton. 
Pardon! Se gândește la vii, ba și la podgorii, și 
la șiruri de cimitire, ori chiar la maternități și 
la laptele praf, Materna. Viorile tac, două rațe, 
mac, mac, apoi două revolvere pac!,pac!, filmul 
de la televizor, prost, senzațional, înfiorător, 
însă totul  s-a cam terminat, ești la pat, ești 
obosit și mulțumit, ești prostit, viața s-a cam 
consumat, clipa ta te-a cam trădat... 
     Toate-au rimă doar cu pat. 
   Pat de pușcă, stai în cușcă, vezi că cineva 
împușcă, și mai tragi o dușcă; om serios, te-ai 
îmbătat, toată viața ai fost beat, te culcai cu ea, 
cu clipa, ea-și strângea aripa și zbura sub nori 
buclați, la alți băieți, mai talentați, la amanți și 
vieți reale, care-nseamnă trei parale. Bani și 
vise și minciuni, oameni harnici și nebuni, 
ordonați, planificați, însurați și vinovați, tot 
crezând în clipa lor, în iubire și umor, în pod-
gorii și pardes.  Oameni fără înțeles... Clipa 

te-a trădat, te-a dus de nas, și-ai rămas fandat, 
singur și cu ochii ficși pe ceas. Nu-i a ta și nici 
n-a fost, e a ei și nici a ei, nu-i a ceasului solar, 
orar, barbar și funerar. Ceasul ei nu-i milenar, 
ci stelar. Ceasul ei, ceasul vulgar, cu priviri ori-
bile, folosește limbile, de bătrân neobosit, ca 
să joace tenis. Timpul n-are denis, n-are fenix, 
n-are nici xxx. Culmea, nu dă chix! Și jucând 
set după set, o-amețește-ncet, încet. Dar ea nu 
e nici a lui, e a nimănui. E a vântului și, poate,  
ea de fapt nici Nu-i!...
      Dă-te jos din pat, uită ce e de uitat, pac-pac 
, mac- mac... Viorile cântă, pe când tac.
A crăpat un drac! Care nu sunt eu. Simplu, 
e-un dicteu...

Pam�et 
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“New World Order 2 (c) 2020 
Mircea Paul Goreniuc - Controlul 
globului prinvaccinare 
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“No Home Go Home / 
Go Home No Home”
      Jeffrey Yang (text) &                                                                                          
Kazumi Tanaka (desene)

        Ah dorința de a deschide poarta  pășește înăuntru 
izvorului ea apare   într-un vis   țăranului sărman 
Kuan Yin  ca un spirit de fier al altarului pe care îl 
îngrijise de atâtea anotimpuri, l-a condus la peșteră, la 
rădăcinile îngropate, o împușcătură miloasă a trecut 
pe frunze pentru a prepara un refugiu temporar cad-
rului  fără  de poartă. Țiglele acoperișului înghit vântul 
din pinul inumaki îl vezi crescând în mine Îmbrățișat 
de timp Stâlpul cu felinar își trimite semnalele peste 
streașina joasă  Cine este cel care privește prin fereas-
tră departe dincolo de fața fără față a grădinii ferme-
cate?

De unde ești? Unde ai crescut? Plecarea ta te-a adus 
aici La cuibul din centrul casei  Unde ai zburat? Pri-
virea ta coborâtă se întâlnește cu unghiul de lumină, 
tocmai nașterea ei așteaptă cuibul  de crenguțe și 
umbra de aer a păsării cântătoare împotriva oglinzii 
oarbe. Ramura de cărbune mai arde în oala de fier sub 
ceaunul cu fața lunii îmbrățișată de pirostrie? Ochii 
mici ai unui pește se ridică din aburii  apei,  lasând pete 
de cerneală pripită și amintiri de pensule pentru vopsit 
piscine.  Pe un petec pătrat de pământ respiră vidul  
dintre strălucirea galben pal de afară și casă natală 
rămasă departe în urmă.
Calea grădinii începe la colțul de sud-est, în spatele 
gardului de lemn care se îndoaie de la marginea lui 
verticală, mai aproape  de tine, în lumina soarelui,un 
loc vacant, o nostalgie înspăimântătoare spală tot ce e 
deasupra inimii.

Ca și cum într-un vis norul a umplut pereții camerei cu o 
pată de ceai portocaliu pe albul moale la fel ca silabele 
care cheamă  zeitatea franjurilor de hârtie. La capătul 
holului a apărut o scufundare de ceață în fața rețelei de 
sticlă opacă înclinată în oglinda ovală forjată ornamental 
Ecoul privirii clare a unei pânze ridicate printr-un hublou 
pătrat sfâșie ceața Două borcane mici de farmacie  se în-
ghesuie la colțul   unei podele de mozaic.
Astfel de obiecte posedă o  răbdare infinită și colectează 
praf cu indiferența care  strălucește de cealaltă parte a fe-
restrei Vă puteți aminti fiecare zi la fântână? Să te speli pe 
mâini și să-ți confrunți devotamentul față de curățenia ta 
păstrându-te ieri la fel ca astăzi acum privind înapoi la 
zâmbetul  născut sub prezenței mamei…
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5 clădiri antice  în functiune și azi

       Când vorbim de structuri sau clădiri antice, 
ne gândim imediat la Marea Piramidă din Gizeh, 
Marele zid chinezesc  sau Colosseum. Cu toate 
acestea, există o mulțime de alte construcții 
antice uimitoare care sunt utilizate chiar și 
astăzi. Aceste clădiri ve chi de aproape două 
milenii au reușit să reziste trecerii secolelor, 
păstrându-și măreția de odinioară. Ele nu 
servesc doar ca amintiri ale unui trecut fasci-
nant, ci ne spun multe despre cunoștințele de 
inginerie ale acelor vremuri. Enumerăm 5 dintre 
aceste superstructuri antice minunate care s-au 
încăpățânat să facă față trecerii timpului.

1    Turnul lui Hercule, Spania

     Clădirea se află la intrarea în portul La 
Coruña, din nord-vestul Spaniei, unde a servit 
ca far și reper pentru marinari vreme de secole.-
La baza farului există o inscripție în latină, 
sculptată în piatră, care spune că este opera 
unui arhitect numit Gaius Sevius Lupus și că 
turnul este dedicat zeului Marte. 
Turnul lui Hercule are înălțimea de 55 de metri 
și a fost renovat o dată, în secolul XVIII.

     Amfiteatrul din Arles, Franța

    Amfiteatrul din Arles (cunoscut în franceză 
sub denumirea de Les Arènes d’Arles) este 
exemplul perfect al arhitecturii romane și se 
spune că este inspirat de renumitul Colosseum 
din Roma. Structura are peste 120 de arcade, 
numeroase galerii și scări și două niveluri de 
scaune. Timp de patru veacuri, a servit ca plat-
formă pentru o varietate de spectacole, cum ar fi 
bătălii de gladiatori, curse de carete, lupte cu 
animale și execuții. Aici au avut loc și spectacole 
culturale, precum piese de teatru, și discursuri. 
Amfiteatrul a fost transformat în cetate după 
căderea Imperiului Roman, în secolul V, și a fost 
în scurt timp înconjurat de case, biserici și o 
piață. Apoi, în secolul XIX, amfiteatrul a fost 
readus la starea inițială și a fost chiar pictat de 
Vincent van Gogh. Astăzi, amfiteatrul 
găzduiește diverse piese de teatru și concerte. 
Uneori, este folosit pentru coride.
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      Teatrul lui Marcellus, Roma

    Era o clădire impunătoare – 33 de metri 
înălțime, 130 de metri lungime – și a fost dedi-
cată nepotului lui Augustus, Marcus Claudius 
Marcellus (42-23 î.e.n.). Teatrul avea capaci-
tatea de 20.500 de spectatori, care puteau 
urmări spectacole de pantomimă, recitaluri de 
poezie și muzică și piese de teatru. Apoi, în se-
colele XI și XII, familia Pierleone a transformat 
teatrul în fortăreață. În 1712, o altă familie 
bogată, Orsini, a adus clădirii mai multe modi-
ficări, iar teatrul este acum cunoscut sub numele 
de Palazzo Orsini. Structura  include două nive-
luri ale celor 12 arcade originale ale teatrului.

      Palatul lui Dioclețian, Croația
 
    Palatul lui Dioclețian din Split este unul dintre 
obiectivele turistice de top ale Croației, fiind 
inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. A fost 
construit în anul 305 de către împăratul roman 
Dioclețian. Stilul arhitectural unic, pe jumătate 
grecesc, pe jumătate bizantin, a stârnit fasci-
nația privitorilor vreme de secole, iar palatul, 
mare și bine conservat, continuă să uimească 
oamenii chiar și astăzi. Răspândit pe o suprafață 
de trei hectare, palatul avea ziduri masive pe 
toate laturile, 16 turnuri (dintre care astăzi mai 
există doar trei) și patru porți. În interior există 
chiar și o magnifică galerie cu arcade mari, care 
era folosită pentru expoziții de artă și avea 
deschidere spre mare. Chiar dacă împăratul 
folosea locul pentru relaxare, palatul avea și o 
cazarmă unde era încartiruită o forță armată 
substanțială, care îl proteja. În jurul palatului au 
început să apară noi construcții și, în scurt timp, 
vechiul oraș Split s-a mutat aproape cu totul 
între zidurile casei împăratului roman.  
   
       Templul Mundeshwari, India
 
      Templul Mundeshwari din Kaura, India, este 
considerat cel mai vechi templu hindus încă 
funcțional, pe baza inscripțiilor găsite aici. 
Dovezile descoperite de arheologi arată, de 
asemenea, că templul exista deja în epoca Saka 
(inaugurată de Kanishka, liderul imperiului 
Kushana, în anul 78). Templul are forma octo-
gonală și prezintă multe gravuri și decorațiuni

interesante. Istoricii cred că templul a fost 
inițial mai mare, deoarece în jurul clădirii încă 
se mai pot găsi rămășițele unei vechi structuri. 
Arheologii studiază fragmentele rămase și 
există speranța că templul antic poate fi restau-
rat la gloria sa originală.

Foto: Internet  Text: Incredibila.ro
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Ion Ghica – Din vremea lui Caragea (I)

Amice,

    Mazilia lui Ipsilant și a lui Moruz, unul din 
domnia Valahiei și celalalt din scaunul Moldovii, 
înainte de împlinirea celor șapte ani stipulați în 
tractatul de la Kuciuc-Kainargi, adăogându-se la 
alte pricini de gălceavă ce împăratul Alexandru 
căuta sultanului, a adus războiul de la 1806; și 
după șase ani de luptă crâncenă, în care victoriile 
se precumpăneau, puterile Europei, cășunând 
asupra Porții, au silit-o să încheie pace numai și 
numai ca să lase Muscalului mâinile slobode în 
lupta cu Napoleon. După zicătoarea românească 
‘Turcul să plătească’, sultanul a dat lui Alexandru 
Basarabia și un bun hârtău în Asia pe malul Mării 
Negre, și astfel a făcut Englezului pe plac, iar 
după încheierea păcii de București contele 
Metternich, profitând de încurcătura în care se 
găsea Rusia pe malurile Moscovei, a împins la 
domnia Țării Românești pe Iancu Caragea, 
amicul și protegiatul cavalerului de Gentz. 
Dar, cu toată stăruința internunțiului la Constan-
tinopole, sultanul nu a voit să-i dea domnia până 
ce mai întâi nu l-a asigurat Caragea că-și va da 
demisia după trei ani. Pe de o parte, suzeranul 
căta să eludeze stipulațiunea de domnie pe șapte 
ani, și pe de alta, voia să aibă pe grec la mână.
       După mai multe străgăneli cu inșaala, cu pe-
chei și cu bacalum, pe la sfârșitul lui octombre, 
Caragea a putut ieși din Constantinopol, și în ziua 
de Sf. Spiridon al anului 1812 el și-a făcut intra-
rea în București cu alai domnesc, călare pe tab-
la-bașa, în sunetele clopotelor, ale surlelor și 
tobelor. După ce a descălecat la Sfântul Spiridon 
cel Nou din Podul Beilicului (astăzi Calea Şerban-
Vodă), s-a dus de s-a miruit în biserica Curtea- 
Veche, după obicei.
       Sosirea acestui domn în București a fost sem-
nalul a mari calamități pentru țară! Chiar în 
noaptea instalării sale, palatul domnesc de la 
Mihai-Vodă din Dealul Spirei a ars până în teme-
lie și Curtea domnească a devenit Curtea arsă 
până în ziua de astăzi; iar a doua zi, la 13 decem-
brie, s-a ivit ciuma între oamenii curții veniți cu 
vodă de la Țarigrad. A fost în multe rânduri 
ciumă în țară, dar analele României nu pomenesc 
de o boală mai grozavă decât ciuma lui Caragea!  

Niciodată acest flagel 
n-a făcut atâtea  victi-
me! A murit până la 
300 de oameni pe zi și 
se crede că numărul 
morților în toată țara a 
fost mai mare de 
90.000. Contagiunea 
era așa de primejdioa-
să, încât cel mai mic 
contact cu o casă mo-
lipsită ducea moartea 
într-o familie întreagă, 

și violența era așa de mare, încât un om lovit de 
ciumă era un om mort.
     Spaima intrase în toate inimile și făcuse să 
dispară orice simțemânt de iubire și de devota-
ment. Muma își părăsea copiii și bărbatul soția 
pe mâinile cioclilor, niște oameni fără cuget și 
fără frică de Dumnezeu. Toți bețivii, toți 
destrămații își atârnau un șervet roșu de gât, se 
urcau într-un car cu boi și porneau pe hoție din 
casă în casă, din curte în curte. Ei se introduceau 
ziua și noaptea prin locuințele oamenilor și 
puneau mâna pe ce găseau, luau bani, argintării, 
ceasornice, scule, șaluri etc., fără ca nimeni să 
îndrăznească a li se împotrivi. Fugea lumea de 
dânșii ca de moarte, căci ei luau pe bolnavi sau 
pe morți în spinare, îi trânteau în car, claie peste 
grămadă, și porneau cu carul plin spre Dudești 
sau spre Cioplea, unde erau ordiile ciumaților. 
Se încrețea carnea pe trup auzindu-se grozăviile 
și cruzimile făcute de acești tâlhari bieților creș-
tini căzuți în ghearele lor.
       Rareori bolnavul ajungea cu viață la câmpul 
ciumaților. De multe ori o măciucă peste cap 
făcea într-o clipă ceea ce era să facă boala în 
două-trei zile! … Și poate că acei uciși astfel erau 
mai puțin de plâns, căci mai mult erau de jale 
acei aruncați vii în câmp, fără așternut și fără 
acoperământ, pe pământ ud și înghețat. Cale de 
jumătate de ceas se auzeau țipetele și vaietele 
nenorociților din câmpul Dudeștilor! …
      În urma mai multor scene oribile, neomenoa-
se și bestiale, petrecute la ordie, unde unul din 
acești mizerabili fusese rupt cu dinții de un tânăr 
care apăra cinstea soției sale, lovită de ciumă 
chiar în ziua nunții, și în urma revoltei ciu-
maților, cari au sărit cu parul și au omorât zece 
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ciocli, autoritatea în sfârșit a luat măsură de a 
organiza un fel de serviciu sanitar. Ea înființase 
câțiva vătășei însărcinați de a întovărăși pe ciocli 
din casă în casă, și aceștia strigau de la poartă: 
‘Sănătoși copii?’ Unul din ei, într-un raport către 
șeful său, zicea:
     ‘Azi am adunat 15 morți, dar n-am putut îngro-
pa decât 14, fiindcă unul a fugit și nu l-am putut 
prinde.’
      Deasupra orașului se ridica un fum galben și 
acru, fumul băligarului care ardea în curțile bo-
ierești, și orașul răsuna de urletul jalnic al cânilor 
rămași fără stăpân.
      La fiecare poartă era câte o șandrama, un fel 
de gheretă, în care se adăpostea câte un servitor 
pus acolo pazarghidan (comisionar pentru 
târguielile de pâne, de carne și de zarzavaturi). 
Nimic nu intra în curte decât după ce se purifica 
la fum și trecea prin hărdăul cu apă sau prin stra-
china cu oțet.
       Cioclii, când treceau pe lângă o casă bogată, 
nu lipseau de-a arunca zdrențe rupte de la ciu-
mați, ca să răspândească contagiunea. Ei nu se 
temeau de molipsirea boalei, căci mai toți erau 
dintre acei cari zăcuseră de câte două-trei ori de 
acea grozavă epidemie. Ciuma, ca toate boalele 
mortale și lipicioase, ca vărsatul, ca tifosul, ca 
lungoarea neagră, foarte periculoasă întâia oară, 
devine puțin violentă la acei cari au mai fost loviți 
de ea.
     Jafurile și tâlhăriile oamenilor, direct sau indi-
rect prepuși la serviciul ciumaților, au fost 
nepomenite. Multe averi și case mari s-au ridicat 
în București după ciuma lui Caragea din sculele și 
banii bieților bolnavi.
După un an, cam pe la decembrie, boala a început 
a se domoli și lumea s-a readunat încetul cu 
încetul în oraș. Acei cari se regăseau, se 
îmbrățișau, dădeau o lacrimă celor pierduți pe 
câmpia de la Dudești și porneau cu viața înainte, 
uitând suferințele și însetați de plăceri.
     Totdeauna după o epidemie, ca și după un război, 
omenirea caută a-și recăpăta nivelul; în aparență 
viața devine mai lesne, averile flăcăilor și zestrele 
fetelor sporesc prin moșteniri și prin moartea fraților 
și a surorilor cu cari ar fi avut să împartă averea 
părintească, dacă ar fi trăit ei. Când este o mortalitate 
mare, poporul zice că se ieftinește pânea, și această    

credință avea pe atunci oarecare temei, căci 
țara fiind pe atunci lipsită de esport, grâul nu 
avea altă căutare decât pentru consumația 
interioară. Și în asemenea împrejurări căsăto-
riile trebuiau să devie numeroase, cu atât mai 
mult numeroase cu cât răul a săcerat mai 
multe ființe. Deci, îndată după încetarea 
boalei, lumea s-a pornit pe nunți.

NUNȚI  
                 
       Pe atunci nunta nu vrea să zică un petec de 
hârtie velină, tipărită frumos la Socec sau la 
Weiss din partea d-lui X sau a d-nei Z, 
anunțând celebrarea cununiilor fiului sau 
fiicei lor în ziua cutare, la biserica Sărindar 
sau la Domnița Bălașa, ș-apoi … pe ușă afară! 
Pe atunci nunta era dandana mare!
Mai întâi pețitorii și colăcerii cu aldamaș; 
după ei logodnă cu arhiereu, cu diaconi, cu 
preoți, cu cântăreți, cu lăutari și cu ziafet toată 
noaptea până la luceafărul de zi. Cu câteva zile 
înainte de nuntă, dacă mirele și mireasa erau 
de neam de boier, se făcea cherofilima (săru-
tare de mână) la curte, unde tinerii cu toate 
rudele lor erau duși cu alai spre a săruta mâna 
lui vodă și a doamnei, cerându-le binecuvân-
tarea.
     Când se apropia ziua nunții, mahalaua se 
împodobea cu brazi de la casa ginerelui până 
la casa miresei. În ajunul nunții, cam după 
amiază, porneau călțunuresele, tot cucoane 
alese dintre rudele cele mai frumoase ale 
ginerelui, în trăsuri înhămate cu armăsari de 
preț. Întâia călțunăreasă intra la mireasă 
purtând o căție de argint cu flori suflate în aur, 
din care ieșea fum de udagaci și de curse; ea 
mai purta și o stropitoare din care arunca apă 
de trandafir, semnul curățeniei, și ura miresei 
să fie totdauna spălată și parfumată. O a doua 
călțunăreasă ducea pe tava de argint florile cu 
cari se împodobeau cununiile. 
     A treia călțunăreasă aduce o tavă cu peteală, 
semnul bogăției. Veneau în urmă celelalte 
călțunărese cu zece-douăsprezece tave încărcate cu 
tot felul de daruri: șaluri, giu-vaere, stofe scumpe, 
bani, cofeturi etc. Mulțime de fete înconjurau pe 
mireasă, și lăutarii ziceau din vioare și din gură cântecul 
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vechi:
      Astăzi cu fetele
      Mâne cu nevestele …

     După ce fetele deschideau boccelele și admirau 
darurile, ele tăbărau pe tavele cu peteală și pe 
flori; unele împleteau cununiile: cruce întreagă 
pentru ginere și cruce jumătate pentru mireasă. 
Celelalte desfășurau jurubițele de peteală, le 
depănau și făceau urzeală lungă de trei coți, po-
doaba miresei, un râu de aur în care se putea 
ascunde copila logodită din cap până-n picioare. 
Din vreme în vreme, fetele trăgeau cu coada o-
chiului și aruncau flori sau noduri de peteală în 
partea flăcăilor; aceștia le ridicau și le aninau de 
fermenele; pe când fetele, ca unele ce împărțeau, 
își făceau și ele parte, agățându-și la piept, în 
dreptul inimei, snopuri de peteală.
     După clacă se puneau cu toții la jocuri: de-a 
ineluș-învârteguș, de-a baba mija, de-a gaia, de-a 
cârpa, și acestea se încheiau printr-o horă mare. 
Astfel, mireasa își lua ziua bună de la fete și surate; 
iar bătrânii și babele, bărbații și nevestele petre-
ceau toată noaptea pe ziafet, pe bere și pe mân-
care, în sunetul necurmat al lăutarilor.
       Dar a doua zi mai cu seamă era ce era! Nunta 
începea chiar din zori; nuntașii nu mai osteneau 
întruna de la casa ginerelui la casa miresei. 
Cununia se celebra la amiazi la biserica enoriei, de 
unde apoi mireasa nu se mai întorcea la căminul 
părintesc. Ea, împreună cu mirele, se punea în 
trăsură cu cei care purtau gevrele, și lua la trăsură 
lumânările aprinse, înfipte într-o pâne. Iar dacă 
cununia era a se face acasă la ginere, una din 
rudele cele mai de aproape ale acestuia, mama, 
sora sau mătușa, pleca de lua pe mireasă și o 
aducea acasă la mirele ei, cu așternut, cu zestre cu 
tot. Trăsura era înconjurată de toți flăcăii, rude și 
amici ai ginerelui, cari încurcau caii lor, aducând 
știre că sosește mireasa.
      Momentul despărțeniei de părinți era solemn 
pentru mireasă, însă ea, când pășea pragul casei 
părintești, trebuia să tragă din picior, pentru ca să 
se mărite și celelalte fete. Obiceiul cerea ca să o 
podidească plânsul în acel moment, și lăutarii 
cântau:
       Taci, mireasă, nu mai plânge,
       Căci la mă-ta mi te-i duce
       Când a face plopul mere
       Și răchita vișinele … etc.
   
    

 După cununie, masă mare cu zaharicale de la 
becerul Manolachi și cu cofeturi de la vestitul 
Pascu; cu vin de Drăgășani, cu pelin de Dea-
lu-Mare și cu vutcă de vanilie și de cursă. Lăutari 
și horă toată noaptea, iar în ziuă se trămiteau 
nunii, socrii și nuntașii pe la casele lor, cu lăutari.
   Acest chef, la cei de jos, ținea trei zile, iar la 
boieri ținea șapte zile și șapte nopți, după legea 
domnilor și a împăraților. O nuntă se isprăvea și 
zece începeau, încât Bucureștii într-o sărbătoare o 
duceau. Doliul se schimbase în veselie!
      Viața aceasta îi pria lui Caragea, căci popor și 
boieri, cufundați în ziafeturi, nu băgau în seamă 
jafurile domnești; ș-apoi caftanele după cari aler-
gau însurățeii îl ajutau mult la sporirea pungii. 
Îmbulzeala la ranguri era atât de mare, că se um-
pluse din scoarță în scoarță condica pitacului 
domnesc, și se spune că, în ziua fugii lui Caragea, 
postelnicul de-abia a pridedit să citească numele 
celor din protipendadă și câteva din starea a doua. 
Chemat de vodă ca să plece, el a trântit pitacul jos, 
strigând cu glas tare: ‘Iar voi ceilalți, pitari și 
serdari!’. Va urma...
  

Sofia Gelman 

    Oameni suntem

    Data de 29 octombrie marchează  - potrivit calen-
darului ebraic – rememorarea a 25 ani de la  asasin-
area premierului Ytzak Rabin. Calendarul gregori-
an păstrează memoria zilei de 4 noiembrie, când 
după reușita reuniune organizată la Tel Aviv de 
către Shlomo Lahat – primarul orașului la acea oră, 
reuniune ce avea ca scop  exprimarea sprijinului 
celor prezenți (și nu numai)  în  aprobarea drumu-
lui către pace, criminalul a tras trei focuri cu care a 
ucis premierul și împreună cu el speranța într-un 
viitor mai bun. Dincolo de trauma colectivă care a 
caracterizat  perioada îndelungată de după pier-
derea brutală a premierului, cu toții am constatat că 
înțelepciunea sa - pusă în slujba îmbunătățirii trai-
ului de zi cu zi și privirea către orizontul păcii cu 
care ne obișnuise - a dispărut   lăsând loc incertitu-
dinii pe toate planurile.  Aserțiunea care circula în 
anii de după asasinat potrivit căreia “timpul trece și 
absența ta se simte din ce în ce mai mult” este și azi 
actuală…     
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Mircea Dinescu

INTEROGATORIU
Ce extaz? Ce șampanie? Ce picioare?
Ce îngeri nedeclarați?!
Nici plăpumi. Nici ceai de cicoare.

Gări oarecum frigidere.
Măcelăria parcă-i tramvai.
Astăzi nu-i zi de tăiere.
Botezătorule, hai!

Nici-un port!… Port bretele pe burtă,
voi intra în altă clasă, presupun,
ca un mongol năbădăios în iurtă,
speriat de fiara săpun.

Nici-un vis!… Vis-à-vis, mai degrabă,
unii schimbă viori pe cartofi,
alții fluturi din cap la tarabă,
nebuni gri, nebuni verzi, nebuni movi.

Ce extaz? Ce lichele mioape
îmi citesc de pe limbă scrisori?
Mîna-ți cade ca paiul pe ape,
crezi că mori și deodată chiar mori.

S O R I N    L A V R I C 
Îmi aleg biblioteca ideală în amintirea plăcerii 
pe care am trăit-o odată citind poeții de mai 
jos. Azi îi deschid rar, din neputința de a mai 
regăsi voluptatea din trecut. Nu sunt un degus-
tător de poezie în sens estetic, ci în accepția 
rugătoare a termenului: cred în ritualul de pro-
tecție lăuntrică pe care îngânarea sacadată a 
versurilor îl iscă în cititor. Poezia, în clipele ei 
mari, e incantație ducând la înălțarea sufletu-
lui. Altminteri, obsesia schemelor mă împ-
iedică să mă las în voia prozodiei înfipte în 
lexicul cu pretenţii lirice. Nu simt vâna lirică a 
poeziei, cum nu m înțelegere pentru versul 
alb. Cât despre poezia actuală, mă declar cu 
totul depășit: nu-i văd noima, nu-i întrezăresc 
motivaţia, nu-i intuiesc farmecul.  
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Aleşii mei: 
● Juvenal, fireşte în ediţiile care păstrează 
imperativul ritmului şi al rimei din hexametri. În 
româneşte, satirele lui sună magistral, ca un 
fluviu de maliţii turnate într-o limbă neaoşă. O 
ceremonie de biciuri istețe, molipsindu-ți dara-
bana gândurilor. 
● Homer, e un autor implacabil, cu neputinţă de 
ocolit, e de prisos să dau argumente în privinţa 
valorii lui. E matca din care au pornit cântăreții 
lumii. 
● Goethe, pentru cadenţa şi aliteraţiile uimi-
toare, care se pierd cu totul la traducere. Un 
geniu intraductibil. 
● Rilke, pentru candoarea mistică de ins aflat cu 
un picior dincolo. La fel ca Goethe, de 
netălmăcit. 
● Ovidiu, ale cărui Metamorfoze mi-au întreţinut 
patima pentru mitologia greacă, mi-au stârnit 
imaginația și mi-au ridicat tonusul în duh. În 
Ponticele, cu asprime lor sălbatică, nu m-am 
regăsit. 
● Edgar Allan Poe, ale cărui stanţe, pătrunse de 
tenebre, arcane şi primejdii, sună uimitor de 
bine în româneşte. Un autor de cețuri și de 
alcooluri groaznice. 
● Mihai Eminescu, un fel de stihie a cărei relaţie 
cu limba română a atins un prag de sudare 
copleşitoare. Insul nu e poet, ci un câmp de fasci-
naţie pledând pentru existenţa puterilor imate-
riale. 
● Ion Barbu, un silen lexical, cu o cadență de 
piston pneumatic, ale cărui născociri expresive 
exercită o putere hipnotică asupra cititorului. 
● Tudor Arghezi, alt mânuitor rapace al ritmului 
și rimei, cu un fler al silabelor ce mă 
îndreptățește să cred că există o bădărănie cultă 
a limbii. 
● Radu Gyr, un exemplu de cum suferința poate 
trece în prozodie clasică, cu un efect de cutremu-
rare. Gyr nu scrie poezii, ci scoate țâșniri 
scrâșnite de calupuri lexicale, ordonându-se în 
rime insolite. Un unicat al poeziei carcerale. 
P.S. Nu l-am putut niciodată digera pe Dante, ale 
cărui terține livide nu m-au mișcat defel, cum 
m-au obosit mereu perorațiile 
interminabile, de o emfază pe cât de patetică pe 
atât de vetustă, ale lui Shakespeare. 
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Nu le tăgăduiesc locul în canonul literar, doar le 
constat lipsa de farmec asupra mea. Erudiția 
pusă de Ezra Pound în versuri m-a indispus, pe 
nordici nu i-am citit, francezii mi s-au părut 
veșnic cabotini iar spaniolii stânjenitor de exta-
ziați. În rest, organul meu pentru poezie se 
reduce la o anemie incultă pe care e prea târziu 
s-o mai corijez. ●

Dana Logigan   POEZII

Dincolo de mine
dincolo de mine este o haită de lupi -
ceasornic al tristeților,
urlet adânc nu la lună,
ci la hăul din oameni
am crezut că vântul
e un crai desculț de durere
dar nu!
m-am înșelat
vântul e doar o moașă bătrână
ce urzește chinurile facerii
la gura peșterii
cristelnițe cu urlete prelungi
botează-n mine
cascade de lacrimi
și slove de sânge
la gura peșterii
dincolo de mine
vântul e mesagerul lupilor

Implozie  
Pentru că
eram perfecți
autosuficienți
dătători de aer și viață unul celuilalt
totul din tot totului
și atât de aproape de linia orizontului pe care 
cerul și pământul o nășteau pentru noi?
pentru că
eram perfecți
precum o sferă a năzuințelor împlinite
a fost de ajuns o milisecundă să ne prăbușim
unul în altul și înlăuntrul nostru?
implozie nenorocită
nu știi decât piesa asta
now fuck off, you're way too happy

Tablou gotic
Nu, nu mai pictați bolovani în loc de gard aces-
tui țântirim!
vor veni lupi și corbi și-și vor săpa oglinzi în ei,
apoi vor urla sub crucile de piatră și de fier
asmuțind simțuri.
printre morminte luna își va împietri visul
pomii își vor anestezia frunza în rugina ble-
stemului
iar voi, lunaticilor, veți ajunge să beți lapte de 
mătrăgună cerșind un petec de lumină
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Paste, futurism, arhe-
ologie                             Cătălin  PAVEL

      Cred că puțini literați i-au detestat atâta pe 
arheologi ca fondatorul mișcării futuriste, 
Marinetti. Unde deschizi colecțiile lui de texte 
(de pildă, F.T. Marinetti, Critical Writings, ed. 
G. Berghaus, New York, 2006), dai de ocări 
pentru această breaslă. El spune că luptă împo-
triva “tradiționalismului italian în toate formele 
lui respingătoare: arheologie, academism, pedan-
terie, sentimentalism, erotomanie ș.a.m.d.”. (Pa-
sajul revine într-o formă aproape identică în 
diferite publicații și discursuri; într-unul se 
adaugă acestei liste și “turismul străin”.) Când 
pledează pentru intrarea Italiei în război, futur-
istul notează diverse avantaje ale războiului, 
care va încuraja gimnastica și sportul, și o va 
termina cu „profesorii, filozofii, arheologii, cri-
ticii, (…) cu greaca, latina, istoria, senilitatea, 
muzeele, bibliotecile și industria turistică”. 
Bombardamentele și trenurile blindate țin de 
viață, de triumf; poezia pasivă, clasică (din care 
unul din stiluri este, zice el, poezia arheologică) 
e moartă. Dorește acum “un cult al progresului 
și vitezei, al sportului, al vigorii fizice (...) al ero-
ismului și pericolului, împotriva oricărei obsesii 
cu cultura, educația clasică, muzeul, biblioteca 
și vestigiile arheologice”. A, mai e și punctul 
patru din manifestul futurist din 1909, din care 
rezultă că automobilul de curse care gonește, 
„împodobit cu tuburi groase ca niște șerpi cu 
răsuflare explozivă” este mai frumos decât Vic-
toria din Samothrace. O comparație însă în care, 
cu pedanteria și academismul meu, eu nu văd 
decît un compliment pentru statuia greacă. Ar fi 
trebuit poate să încep tocmai cu acest manifest. 
Aflăm de acolo că Marinetti și ai lui vor să 
salveze Italia de “cangrenă”. (Urmez aici varian-
ta celebră a textului, apărută în Le Figaro; văd 
că în versiunea italiană publicată, din cîte înțe-
leg, cîteva zile mai devreme, e adăugat și adjec-
tivul fetidă). E vorba de o cangrenă de “profe-
sori, arheologi, ghizi turistici și anticari”. „De 
prea multă vreme Italia este un tîrg de vechituri, 
care furnizează lumii mobilierul strămoșilor 
noștri [partea cu mobilierul lipsește în it.]   (…)
       Noi vrem să debarasăm Italia de  nenumă-

ratele muzee care o acoperă ca nenumărate 
cimitire. (…) Muzee: dormitoare comune unde 
se zace pentru totdeauna alături de ființe detes-
tate sau necunoscute. Se poate admite să facem 
o vizită [pelerinaj, în it.] pe an la muzeu, așa 
cum mergem să ne vedem morții o dată pe an. 
(…) Dar să mergem să ne plimbăm zilnic prin 
muzee tristețile, curajul fragil și anxietatea [in 
it. mai e i morbidă], asta nu admitem. (…) 
Frecventarea zilnică a muzeelor, a bibliotecilor 
și academiilor, aceste cimitire ale eforturilor 
irosite (…) este pentru artiști ca tutela pre-
lungită a părinților pentru tinerii inteligenți, 
beți de talent (…). Dați foc la rafturile bibliote-
cilor! Deviați cursul canalelor ca să inundați 
cavourile muzeelor” [în it., muzeele și atît, deși 
în ambele variante, puțin mai jos, bibliotecile 
sunt niște “catacombe”]. Să-i fie rușine oricui 
deduce de aici că micul Marinetti (care 
copilărise în Egipt) a fost dus cîndva de părinți 
la muzeu și s-a speriat de mumii.
     Unul din motivele pentru care omul nostru 
sprijină intervenția Italiei în Africa otomană 
(războiul italo-turc, 1911-1912) este pentru ca 
țara sa să nu mai trăiască din gloria antică, ci 
să-și asigure una modernă. Războiul în sine e 
dezirabil ca “unica igienă a lumii” și pentru 
că reprezintă  (pace von Clausewitz…) o extin-
dere a artei cu alte mijloace. Dar și în 1915, anul 
intrării Italiei în război, el se distanțează de 
naționaliștii care au “o manie pentru monu-
mente și o venerație pentru ruinele atice”, a 
căror Italie arheologică și culturală pusă pe un 
piedestal el o vede altundeva ca pe o “patrie a 
cadavrelor, imens Pompei”.
    Nu trecutul Italiei în sine e dezgustător 
pentru     Marinetti,    ci    valorizarea    obsesivă 
a  trecutului  (numită passatismo),  care împie-
dică țara, după el, să se deschidă spre o vivace, 
violentă modernitate. Cum nu te poți lupta cu 
ceva abstract, el dă obsesiei cel mai la 
îndemână corp – al celor care descoperă în 
săpături obiecte vechi și al celor care au grijă de 
ele în muzee. Nu e nici singurul care gîndește 
așa. Oribilul portret pe care îl face Veneției 
(văzută ca prostituîndu-și peisajul urban și 
istoria) nu e departe de ce zice Papini de Flo-
rența, încremenită în Renaștere, a cărei măreție 
e azi o povară și ai cărei specialiști din univer- 
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sități, academii și muzee ar fi nimerit să fie arun-
cați în rîul Arno. (Ca unul născut pe Dâmbovița, 
recunosc că nu înțeleg foarte bine cum e să te 
strivească, ca pe florentini, moștenirea culturală 
a orașului tău, deci n-ar trebui să mă grăbesc să 
judec.) Cei doi nu sunt singurii care critică mu-
zeele. În 1910, un alt futurist, Boccioni, vorbește 
de “fanatismul religios... hrănit de existența peri-
culoasă a muzeelor” și critică admirația pentru 
statui vechi și alte lucruri roase de viermi și ero-
date de vreme. Marcel Iancu povestește că dada-
iștii lui simțeau același lucru: că totul trebuia 
demolat, ideile burgheze despre artă, opinia pu-
blică, instituțiile, muzeele, bunul gust.
     Ca să fiu drept, lui Marinetti nu i-a cășunat 
doar pe muzee și arheologi, de care uneori uită și 
se ocupă de altceva. Critica pe care o adresează 
patriei lui este complexă; ea include și pastele, 
“absurda religie gastronomică italiană”. Spune că 
cei care consumă paste le duc “ca pe o ghiulea de 
plumb în stomac, ca pe o ruină, asemenea 
prizonierilor ce execută o pedeapsă pe viață sau 
arheologilor”. 
      E ultima lovitură pe care ne-o dă, prin surprin-
dere, Marinetti: arheologii și ocnașii sunt ejus-
dem farinae.
     În romanul lui Mafarka futuristul (1909), văd 
totuși că autorul nu e chiar deasupra istoriei și 
arheologiei romane de care se văita atît. Eroul 
principal este un african cu pielea “de culoarea 
frumoaselor statuete de teracotă”.    

Mai important e că Mafarka își alcătuiește 
singur, fără să ne explice prea exact cum, un 
copil, un supraom cu aripi. Într-un pasaj abso-
lut dezolant, Marinetti exaltă posibilitatea de a 
face copii sans le concours et la puante com-
plicité de la matrice de la femme. Calea asta 
fusese deschisă de un discurs ținut cândva de 
Augustus în Senat, în sprijinul legislației lui 
pentru căsătorii și creșterea numărului de 
copii, în care cita un cenzor republican care 
zisese că toți romanii ar evita neajunsul de a-și 
lua o soție dacă neamul s-ar putea perpetua și 
fără ele (Titus Livius, Per. 59)  
      Nu vreau să-i reproșez lui Marinetti fleacuri, 
cum ar fi că pînă la urmă a încercat și a reușit să 
devină academician. Știu că retorica avangardei 
barbare care regenerează o civilizație epuizată 
– osuarul unei lumi de esteți – nu era ceva 
nemaiuzit, nici, luată de una singură, prea peri-
culoasă. De acord că muzeele nu sunt ceva 
tineresc și eroic – nu ăsta e scopul lor – și de 
acord că gloria trecutului, băgată pe gât cu forța 
de mic, poate să te sastisească. M-aș bucura, în 
plus, să se poată demonstra că futuriștii au virat 
spre fascism doar din speranța de a asigura 
artei un rol mai important în societate. Dar, așa 
cum istoricii literari au spus-o, moștenirea 
estetică a futurismului italian s-a dovedit 
benignă, iar cea politică, malignă.
     Înțeleg că ceea ce zic manifestele literare – 
inclusiv despre arheologi – trebuie, probabil, 
luat în spirit, nu în literă. Dar asta numai dacă 
ai o minte deschisă; în obtuzitatea mea, rămân 
în continuare ofensat. Ceea ce e cu atît mai grav 
cu cât eu îmi înec supărarea în paste.
_____________________________
Cătălin Pavel este arheolog și scriitor. 
Cea mai recentă carte publicată este “Arheolo-
gia iubirii. De la Neanderthal la Taj Mahal”, 
Humanitas,  Dilemaveche.ro   



22 15

Nota Redacţiei 

pagina 32Jurnal Israelian -  Nr. 12, 29 Octombrie 2020

Carti Noi,  recomandate
  

  cartea se poate procura de  la autoare:
      melania rusu <mel_rus@hotmail.com>


