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                        Australia on my mind...
                           DE  ce  AUSTRALIA?

Pentru că există !
pentru multele paralelisme Israel- Australia 
pentru că este mai mult deșertică și izolată ca și 
Israelul
pentru că a fost construită de imigranți din
Europa,  la fel ca Israelul
pentru că e izolată și îndepărtată mental de restul 
lumii la fel ca Israelul
pentru Koala, canguri, și clima grea
pentru că arde uneori ca și Israelul incendiat de vecini
pentru că artiștii români se împletesc cu localnicii și
produc o artă aparte, fascinantă, de mare valoare
pentru că există un scris românesc și o elită culturală 
care nu  a pus condeiul jos, pulsează și produce emoție 
estetică
pentru eucaliptii care aduși la noi au secat mlaștinile

     Pentru că de acolo se vede un alt cer și alte stele !
                               Pentru că EXISTĂ !

AG - SAGA 2021

    Coperta:
    Iness Rychlik este fotografă și 
cineastă de origine poloneză, cu un 
interes deosebit pentru drama 
istorică. În ciuda miopiei ei severe, 
ea s-a fost dedicată producțiilor  
vizuale de peste un deceniu. Iness a 
absolvit Premiul I la clasa de film la 
Screen Academy - Scotland.
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           TĂCEREA

Când trăiești într-o lume
de sunete ce amuțesc
într-o clipă în care
roțile se opresc
aeronavele nu mai vuiesc

Brusc îți apare ea în față
făptura îngerească de cristal
dar nu e mută
căci tăcerea
își are glasul ei.

AUTOR: ROSE AUSLÄNDER,
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din „Die Sichel mäht die Zeit zu Heu“ 
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G. BACOVIA

Translation:    Adrian G. Sahlean  

The big snowfall a few days ago prompted 
me to revisit my version of the lovely poem 
'DECEMBER', by George Bacovia 
(1889-1957). 
(It is followed by the Romanian original.)

December - George Bacovia 

Look out of the window, my darling,
How softly is snowing December!
Come listen with me by the fire
The crackle of slow-dying embers...

We'll move armchairs near to the woodstove
To hear in the chimney the blizzard  
Of flakes – singing to me, for my winter,
A symphony played by a wizard.

Come close, let’s drink tea and keep quiet
Surrounded by lands of white fairies...
Or read to me tales from the Arctic -
Let the snow fall... slow the world bury!

So peaceful and warm is your chamber
And all in the house seem so holy –
How softly is snowing December...
Don't laugh at me, keep reading slowly!

The day has grown dark, feels like evening,
We'll soon have to light up the candle –
The snow's piling up on the doorstep
And white frost has covered the handle...

I may have to stay here forever!
Deluge lies before us and after –
How softly is snowing December...
Keep reading, don't give me that laughter!

Translation © Adrian G. Sahlean (1998)

Decembre - George Bacovia

Te uită cum ninge decembre...
Spre geamuri, iubito, priveşte –
Mai spune s-aducă jăratec
Şi focul s-aud cum trosneşte.

Şi mână fotoliul spre sobă,
La horn să ascult vijelia,
Sau zilele mele – totuna –
Aş vrea să le-nvăţ simfonia.

Mai spune s-aducă şi ceaiul,
Şi vino şi tu mai aproape, –
Citeşte-mi ceva de la poluri,
Şi ningă... zăpada ne-ngroape.

Ce cald e aicea la tine,
Şi toate din casă mi-s sfinte, –
Te uită cum ninge decembre...
Nu râde... citeşte-nainte.

E ziuă şi ce întuneric...
Mai spune s-aducă şi lampa –
Te uită, zăpada-i cât gardul,
Şi-a prins promoroacă şi clampa.

Eu nu mă mai duc azi acasă...
Potop e-napoi şi-nainte,
Te uită cum ninge decembre,
Nu râde... citeşte-nainte.
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   Alina Cohen
   Marele Mark Rothko sau  puterea   
   emoțională a culorii

     

       

       Numele Mark Rothko (1903-1970) este 
sinonim cu pânze sensibile care prezintă 
aranjamente de suprafețe  dreptunghiulare 
în nuanțe vii. Artistul era un colorist 
priceput. Este o bucurie de a cerceta 
picturile   analiza modului în care culorile, 
formele și fundalurile interacționează unele 
cu altele, în special în jurul marginilor. 
Granițele moi, sau aspre, care îi înconjoară 
câmpurile de culoare creează o stare de 
spirit, în timp ce liniile mai clare și drepte ale 
formelor centrale provoacă o alta. 
Juxtapuneri alternative de tonuri similare 
sau divergente - nuanțe de albastru intens 
împotriva violetului închis sau roșu 
strălucitor împotriva maroniului - provoacă 
răspunsuri emoționale spectatorului.  
Folosind structuri elementare, Rothko a găsit 
o variație infinită. În ciuda devotamentului 
său pentru acest stil modern, abstract, 
Rothko a găsit  inspirație semnificativă din 
arta și arhitectura veche, medievală și 
renascentistă. Cercetător erudit, artistul  a 
transformat înțelegerea perfectă a istoriei 
artei în tablouri reduse. La început, picturile 
par opace pentru privitorii care caută puncte 
de referință, dar Rothko nu se descuraja. 
„Imaginile mele sunt într-adevăr fațade (așa 
cum au fost numite)”, a spus odată.  „Uneori 
deschid o ușă și o fereastră sau două uși și 
două ferestre. Fac asta numai din viclenie. 
Există mai multă putere în a spune puțin 
decât în a spune totul”. Acest mister și 

complexitate i-au adus una dintre cele mai 
durabile și mai apreciate reputații în arta 
secolului XX.
     Rothko s-a născut Marcus Rotkovich la 
Dvinsk (un oraș din Letonia) în 1903. 
Pogromuri violente, trecute cu vederea de 
stat, stimulate de antisemitism au zdruncinat 
regiunea și l-au determinat pe tatăl său să 
mute treptat familia în Statele Unite. La 10 
ani, Rothko s-a mutat la Portland, Oregon - o 
schimbare traumatică care l-a lăsat cu 
sentimentul perpetuu de a fi un străin. La 
mai puțin de un an de la sosirea sa, tatăl lui 
Rothko a murit. Viața de adult a artistului nu 
a fost mult mai ușoară. A studiat la Yale din 
1921 până în 1923, când administrația era 
încă plină de atitudini discriminatorii: 
universitatea a impus restricții  studenților 
evrei, cărora nu li s-a permis să participe la 
numeroase acțiuni extrașcolare. Rothko a 
plecat fără să primească o diplomă. În loc să 
meargă acasă, el a optat pentru mutarea la 
New York ca, în propriile sale cuvinte, „să 
rătăcească, să meargă, să moară de foame”. 
În 1924, Rothko s-a înscris la o clasă de 
desen după modele la Liga Studenților în 
Artă. Apoi trece la Școala de Design din New 
York. Treptat, Rothko a găsit comunitatea pe 
care o căutase: în 1927, a început să 
frecventeze saloane la casa pictorului Milton 
Avery, devenind în cele din urmă prieten cu 
alți membri ai grupului, precum Barnett 
Newman și Adolph Gottlieb. Cercul său 
social a crescut pentru a include alți artiști 
care vor deveni în curând expresioniști  
abstracți.
     În această perioadă, a vizitat în mod 
regulat Muzeul Metropolitan de Artă. Rothko 
a apreciat  utilizarea emoțională a luminii de 
către Rembrandt. „Realitatea nu a fost 
descrisă atât din exterior, cât și luminată din 
interior”, scrie fiul artistului, Christopher 
Rothko, într-un catalog pentru o 
retrospectivă la Kunsthistorisches Museum 
din Viena.  „Dacă aceasta este o calitate pe 
care o vedem frecvent în opera lui Rothko, ea 
a servit nu doar ca o momeală senzorială, ci 
și ca o expresie a ideilor orientate filosofic 
despre esența picturii și despre modul în care 
ea poate adresa adevăruri universale.
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     La începutul carierei sale, Rothko a lucrat 
însă, suprarealist, figurativ. Inspirat de viața 
urbană și mitologie, a pictat subiecte care au 
variat de la metrou până la păsări mistice 
până la reconsiderări despre Cina cea de 
Taină și Răstignirea. În timp ce lua o pauză 
de la pictură, a studiat filosofia și drama 
clasică. Rothko și-a scris chiar propriul tratat 
filosofic despre realizarea artei, intitulat 
Realitatea artistului. Capitolele au explorat 
subiecte precum „generalizarea  Renașterii”, 
„influența civilizațiilor primitive asupra artei 
moderne” și „arta indigenă”, demonstrând în 
continuare că, în timp ce Rothko încerca să 
împingă arta înainte, el privea adesea spre 
trecut.

 
       Practica lui Rothko s-a construit treptat 
spre abstractizare. Într-o scrisoare din 1943 
adresată editorului de artă al New York 
Times, el și Gottlieb au stabilit un program 
pentru stilurile lor naționale de expresionism 
abstract. „Favorizăm expresia simplă a 
gândului complex”, au scris ei. „Suntem 
pentru forme mari, deoarece au impactul 
neechivocului. Dorim să reafirmăm planul de 
imagine. Suntem pentru forme plate, 
deoarece acestea distrug iluzia și dezvăluie 
adevărul. ” Trei ani mai târziu, practica lui 
Rothko a luat o întorsătură crucială când a 
început să picteze „multiforme” - compoziții 
ocupate, colorate, de forme fuzzy și pete 
planând pe un fundal adesea de o singură 
nuanță.
      În următorii câțiva ani, și-a perfecționat 
tehnica până la stabilirea stilului său, acum 
faimos. Totuși, așa cum ne amintește fiul lui 
Rothko în catalogul Kunsthistorisches, 
„oricine crede că Rothko a găsit o formulă în 
1949, pe care a aplicat-o și a reaplicat-o pur 

și simplu în următorii douăzeci de ani, si ca 
nu a privit foarte atent accentul distinct cu 
care vorbește fiecare pictură. ”
   Deși Rothko găsise o soluție estetică 
câștigătoare, apetitul său vorace pentru 
istoria artei i-a inspirat pânzele mult după 
pauza de a apare public luată la mijlocul 
anilor 1940; student perpetuu, nu a încetat 
niciodată să cerceteze predecesorii săi 
artistici. Călătoriile, departe de studioul său 
din New York i-au influențat foarte mult 
practica. În 1950, a început un turneu de 
cinci luni prin Franța și Italia împreună cu 
soția sa, Mell. Au vizitat biserici, au văzut 
picturi ale vechilor maeștri și au văzut fresce 
celebre. „Eforturile eroice ale pictorului 
renascentist au devenit în mare parte propria 
sa luptă, o căutare finală de a crea un limbaj 
artistic care să exprime adevăruri unificate 
într-o lume care era din ce în ce mai 
fragmentată cu fiecare zi care trece”.
     

     Între timp, cariera lui Rothko era în 
creștere. În 1952, Muzeul de Artă Modernă a 
inclus lucrările sale abstracte în expoziția 
care definea epoca „15 americani”. Marii 
dealeri ai zilei, inclusiv Betty Parsons și 
Sidney Janis, expuneau lucrările lui în 
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galeriile lor (pentru a fi corect, Peggy 
Guggenheim îi oferise deja o expoziție solo în 
1945). O altă onoare importantă a fost în 
1958 când Rothko a reprezentat Statele Unite 
la Bienala de la Veneția. O retrospectivă din 
1961 la MoMA  i-a consolidat locul în 
panteonul de artă modernă.
     În 1964, colecționarii John și Dominique 
de Menil i-au comandat lui Rothko realizarea 
de pânze pentru o capelă din Houston. 
Având în vedere adorarea artistului pentru 
arhitectura ecleziastică, el se potrivea 
perfect. A realizat 14 tablouri la scară largă în 
nuanțe de violet și negru, montate acum de-a 
lungul pereților sanctuarului octogonal. 
„Sunt un fel de fereastră spre dincolo”, a 
explicat odată istoricul capelei Suna Umari. 
Rothko a spus: "culorile strălucitoare îți 
opresc viziunea la pânză, in schimb culorile 
întunecate depășesc. Și cu siguranță te uiți 
dincolo. Te uiți la infinit ".
       După ce Rothko a finalizat picturile, a 
fost lovit de un anevrism aortic. Sănătatea sa 
mintală a scăzut ulterior. Separarea sa de 
soția sa în 1969 și diagnosticul de emfizem 
au agravat declinul. În 1970, Rothko s-a 
sinucis în studioul său. Când s-a deschis 
capela De Menils în anul următor, 
Dominique l-a lăudat pe regretatul pictor. 
„La fel ca toți marii artiști care urmează o 
chemare interioară, el a sacrificat tot ceea ce 
era superflu viziunii sale. Mesajul pe care 
trebuia să-l transmită era unul atemporal ”.
       

        Artsy.net

        Spiritul lui Rothko trăiește în picturile 
sale emoționante și reflexive. A lăsat în urmă 
sute de pânze, mărturisind atât 
devotamentul său față de studio, cât și 
angajamentul său neclintit de a avansa arta 
modernă. Așa cum a scris fiul său, în ciuda 
îndatorării față de predecesorii săi, „artistul, 
pentru tatăl meu, este totuși un mare erou 
romantic, cu o pensulă mai puternică decât 
stiloul sau sabia”. Rothko a obținut această 
glorie prin magistralele sale juxtapuneri de 
culoare aplicate pe pânze la scară largă 
pentru a obține răspunsuri aproape 
religioase.
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       Geometria  descriptivă - AG

 Clienta asta  nu  spune clar  ce dorește
e greu să intuiești pretențiile cuiva
mulți se aștepta să fim profeți
să  le  ghicești  gândul  
de aici  până  aici
de  colo colo
nu  sau  da
poate..
eii
e

 

Griji suficiente  pentru destule  zile  și  nopți
orice dorim să înfăptuim cere mult timp
o matură trece și gonește nisipurile
dormeam chiar și în plină lumină
în coliba  zguduită  de vânt
suntem  niște  copii
copilul  plânge
dorește  ceva
ce  oare
doare?
eee
e

         SETEA, de Nichita Stanescu

Ah, ce sete a putut să-mi fie!
sete a umbrei față de frunză
Ah, ce sete a putut să-mi fie!
ca pe un clavir mi-alergau degetele pe 
frânghie
mângâiere lină de beregată
Ah, ce sete a putut să-mi fie!
de laptele negru al morții.

           Poezia,  de  Nichita Stanescu

Poezia este ochiul care plânge.
Ea este umărul care plânge,
ochiul umărului care plânge.
Ea este mâna care plânge,
ochiul mâinii care plânge.
Ea este talpa care plânge,
ochiul călcâiului care plânge.
O voi, prieteni,
poezia nu este lacrimă
ea este însusi plânsul,
plânsul unui ochi neinventat,
lacrima ochiului
celui care trebuie să fie frumos,
lacrima celui care trebuie să fie fericit.

         Ivan Chelu,  Hommage und antwort
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    Maria Sava -  Rasputin

      Rasputin pare să aibă uimitoarea 
calitate de a-i face pe toți cei care 
scriu despre el să afirme lucruri 
neadevărate. Chiar și E.M. Butler în 
”Mitul magului” introduce o mulțime 
de idei false. Adevărul despre 
Rasputin este simplu și lipsit de 
senzațional. Spre deosebire de 
majoritatea magicienilor, nu avea 
nimic de șarlatan în el. Era, pur și 
simplu, un mistic religios la fel ca 
Boeheme sau Saint Martin. Fiu al unui țăran 
siberian era descendentul îndepărtat al unui 
șaman. Încă din adolescență, a început să se 
ocupe cu cărăușia și a dobândit faima de 
mare bătăuș. Într-o zi, a dus un tânăr novice 
la o mănăstire și a fost atât de impresionat, 
încât a rămas acolo timp de patru luni, după 
care s-a întors la viața de bețiv și de afemeiat. 
În 1890, când avea 20 de ani se căsătorește și 
are un copil care moare imediat după 
naștere. După ce are o viziune cu Fecioara 
Maria, pleacă în pelerinaj la Muntele Athos și 
se întoarce peste doi ani total schimbat. Își 
construiește o capelă mică în spatele curții și 
începe să-și petreacă timpul în post și 
rugăciuni. Imediat i se duce faima de sfânt în 
toată zona și, curând, începe să țină predici 
sătenilor. Evident, preoții din sat sunt 
nemulțumiți și se plâng episcopului din 
Tobolsk acuzându-l pe Rasputin că ar ține 
rituri orgistice și că ar fi membru al sectei 
Hlîstî, echivalentul rusesc al sectei 
americcane al Shaker-ilor sau al 
Mîntuitorilor de Șerpi. Această poveste a fost 
exploatată la maxim și folosită de toți 
biografii lui care s-au întrecut a o înflori. 
Cum că femei goale dansau în jurul unor 
ruguri și el ar fi îndemnat toți participanții la 
păcat care la urma dansului se împreunau 
de-a valma că acolo ar fi fost și surorile lui 
( Și Rasputin n-a avut nicio soră) și fel de fel 
de  baliverne jurnalistice Episcopul din 
Tobolsk a venit la fața locului și n-a găsit 
nimic din cele reclamate. Avea o viață de 
sfânt și nimic mai mult. Și n-a fost nici pe 
departe șarlatan. Toți banii pe care i-a primit 
drept danie i-a împărțit cu săracii. A plecat 

în pelerinaj și în timpul 
peregrinărilor sale a început să 
aibă capacități taumaturgice. 
Vindecările pe care le înfăptuia 
depindeau foarte mult de 
rugăciunile și de mătăniile lui. 
Avea treizeciși cinci de ani când a 
ajuns la Sankt Petersburg. În 
Rusia ca și în India statutul de om 
sfânt era foarte respectat, iar 
orașul St. Petersburg era, probabil, 
capitala mistică a lumii la acea 
vreme. Era plin de ocultiști, de 

mediumi, de membri ai unor societăți de 
spiritism, de discipoli ai lui Soloviov, 
Dostoievski și Tolstoi. Până și țarina era 
interesată de tot ceea ce însemna spiritism. 
La începutul secolului al XX-lea, Rusia era 
foarte asemănătoare Franței. La fel ca și 
Ludovic al XVI-lea, țarul Nicolae al II-lea 
avea un caracter slab, dar moștenise un tron 
ocupat de secole de țari cu puteri absolute. Și 
tot ca Ludovic al XVI-lea s-a însurat cu 
prințesă străină și când a venit la putere a 
făcut toate presiunile pentru instalarea unui 
parlament. Rasputin a dobândit o mare 
influență la curte. Țareviciul, moștenitorul 
tronului, suferea de hemofilie și la una dintre 
crizele sale a fost adus Rasputin care a stat în 
genunchi și s-a rugat lângă patul copilului 
până când acesta și-a revenit. Cel puțin 
aceasta este povestea cu care aproape toți 
”biografii” s-au pus de acord. Se pare că 
Rasputin îi cunoscuse pe țar și pe țarină cu 
mult înainte de-a se stabili la curte. Cert este 
că de fiecare dată când țareviciul a avut o 
criză de hemofilie, Rasputin l-a pus pe 
picioare. Nu-i mai puțin adevărat că areușit 
să-și facă o mulțime de dușmani la curte. 
Sfânta invidie funcționa și atunci ca și acum 
și faptul că din poziția de favorit al țarinei 
Rasputin și-a adus prietenii și au fost 
angajați la curte, a fost unul dintre motive. 
Însă nici pe departe influența lui asupra 
țarului sau asupra țarinei n-a fost atât de 
mare cum s-a scris și nici n-a fost intrigantul 
de mare clasă. Primul și cel mai mare 
dușman al lui a fost un călugăr, Eliodor, cu 
care la început a fost bun prieten. Eliodor era 
un fanatic religios al cărui model era 
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Savonarola și predicile lui aveau mare 
influență asupra auditoriului. În 1911 are loc 
prima confruntare dintre ei și călugărul 
Eliodor îl reclamă la episcop că ar fi 
desfrânat și bețiv. Episcopul Ermogen din 
Saratov îl cheamă la judecată pe Rasputin, 
care în cele din urmă se plânge țarului. Și 
pentru că țarina îl privea ca pe un sfânt, a 
intervenit în favoarea lui deși, nici ea nu era 
privită cu ochi buni la curte, la fel ca Maria 
Antoaneta era poreclită ”venetica” și când a 
început războiul din 1914 toți o credeau de 
partea Germaniei. Rasputin se trezește 
aruncat într-un vârtej de bârfe care au un 
final tragic- este înjunghiat într-o încercare 
de asasinat și câteva săptămâni se zbate între 
viață și moarte. 
       Ciudată coincidență, în aceeași zi, 
27 iunie 1914, este asasinat la Sarajevo 
moștenitorul tronului Austro-Ungariei, 
prințul Franz Ferdinand. Omul a cărui 
moarte a dat semnalul declanșării Celui de-al 
Doilea Război Mondial și cel care ar fi putut 
să-l împiedice cu sfatul pe care l-ar fi dat 
țarului de partea cui să încline balanța, au 
fost loviți în același timp. Doi ani mai târziu, 
pe 29 decembrie 1916, și Rasputin este 
asasinat. În acea seară a fost invitat la casa 
bogatului prinț Iusupov unde a fost servit cu 
prăjituri și vin otrăvite. Chiar dacă cantitatea 
de cianură n-a fost deloc neglijabilă Rasputin 
n-a dat niciun semn că moartea îi este pe 
aproape fapt care l-a determinat pe Isupov 
să-l și împuște. Când vine cu ceilalți 
conspiratori să ia cadavrul, Rasputin se 
ridică și fuge. Îl împușcă din nou și apoi îl 
lovesc cu o rangă în cap. Este dus și aruncat 
printr-o copcă în apele Nevei. După ce este 
recuperat cadavrul se constată că murise, în 
cele din urmă, înecat. Nu cu mult timp 
înainte de moartea sa, Isupov, ca să-și 
justifice crima, declară în fața unui tribunal 
că Rasputin fusese spion german. Ca și 
Eliodor și Iusupov era homosexual și nu-i 
exclus ca ura împotriva lui Rasputin să fi 
avut cine știe ce stranii conotații sexuale.
     Profețiile lui Rasputin s-au adeverit- la un 
an după moartea lui, a început revoluția. 
Țarul și familia lui sunt ținuți captivi un an 
apoi sunt executați. Se răspândește vestea că 

una dintre fiice, Anastasia, ar fi scăpat și că 
ar fi ajuns la Berlin. Ca și Crowley, Rasputin 
a fost un mag înnăscut. 

    Antivirale cu UCĂ MARIA IOV

       
      Tu știi că am captat un covid pe la finele 
lunii Mai ale acestui an. 
    Nu generalizez opinia mea despre covid. 
Fapt e că perspectiva din care studiez 
covidul, este profesională ca lucrător social. 
Ca lucrător social, am de a face cu probleme 
psihosociale, pe care mă văd nevoită să le 
contemplu din perspectiva experienței în 
învățământ...
        Acest virus este ceva ce se vede cu ochiul 
liber. Dacă ai obișnuința de a contempla ceea 
ce se petrece într-o răză de stare, sau cele ce 
se deruleazà în materia de sub pleoapele tale, 
odată ce ai captat un  covid, îl vezi. Fiindcă 
întră în ochi.
        Chiar așa, ultra educată cum sunt, ba și 
cu succes absolut la catedră, tot nu aș fi știut 
că văd covidul, dacă până în luna Iunie, nu aș 
fi parcurs toate rubricile cu vești despre 
simptome, caricaturile și desenele virusului 
totodată. Chiar vazându-l în Jurnal, 
desenându-l în toate transformările sale, tot 
nu mi-ar veni a crede că e posibil așa ceva, 
mai ales că nimeni nu pare a înțelege 
ce naiba spun, insă covidul mă 
educă. Urmându-l pas cu pas în toate 
manifestările sale, ajung la idei :
           -    Este extrem de inteligent.
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  -    Este o acțiune atât de inteligentă încât 
omul are de făcut cu totul altceva dacât 
vaccin. Omul are de făcut    cunoașterea de 
sine. Desigur această rețetă este imposibil de 
aplicat. Cunoașterea de sine se află în 
sertarele farmaciilor și în foaia de internare a 
spitalelor. În afară se ocupă managerul show 
businessului, consilierul politic de 
cunoașterea de sine.
       Nu avem voie să luăm pâinea de la gură 
atâtor meserii și să anunțăm abrupt materia 
de predare a cunoașterii de sine. Totuși, 
virusul este de așa natură că dacă va fi 
vaccinat va replica vaccinând la rândul 
lui. Acest virus este atent la toate propunerile 
mele. Devine tot mai mic, tot mai slab, tot 
mai fără corolă, fără aură dar este tot rău,
ba chiar mai rău, căutând terenul vulnerabil 
prin care să prolifereze. 
       Dacă de exemplu i-aș da paracetamol, iar 
Paracetamolul l-ar determina să slăbească, 
slab, nevolnic, s-ar tărî înspre firele de 
paracetamol, ar sorbi o doză în laboratoarele 
sale și și-ar reface ținuta, alura, prezentându-
se vertical cu, moț, gata la datoria de a 
virusa.
     În schimb, negociat , mă duce înspre 
descoperiri fantastice, incredibil de 
nemaipomenite.

 Sofia Gelman 

Oameni suntem

      Suntem în noul an, 2021 care, sperăm 
să ne aducă revenirea la o viață normală… 
Suntem – a patra oară într-un scurt 
răstimp – în preajma unor noi alegeri. Data 
de 23 martie va număra voturile noastre 
spre a desemna „distribuția” Knesetului cu 
cei 120 membri ai săi. Vreau să vă atrag 
atenția din timp, gândiți-vă bine la 

urmările scrutinului la care participați ! 
Avem experiența amară a doi ani în care 
guvernele alcătuite n-au prea rezistat. 
Vrem, cred, o stabilitate care să ne 
asigure bugetul atât de necesar și 
certitudinea rezolvării problemelor 
cotidiene spre liniștea noastră, a tuturor. 
Vă voi transmite părerea lui Voltaire - 
secolul XVIII  - potrivit căreia : „Politica 
este modul prin care cei fără principii îi 
conduc pe cei fără memorie.”

                   Desen: Uca Maria Iov
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Caliopia Tocală

Coboară dimineaţa de toamnă peste 
iarbă

Coboară dimineața de toamnă peste  iarbă,
cupolă peste cupolă, somn peste somn, 
în acest miracol care se va sfârși
nicio umbră nu știe când.
Eu, calmă, alung leii în toate părțile,
să mi-l aducă dintre creiere pe cel mai 
frumos.
Mă cuprinde cea mai mare tristețe, 
cum stau culcată pe valul înalt
al înserării, în timp ce soarele
își strigă setea de aer
iar scheletele setea de carne.

Cedarea reciprocă  a specificului 

Ca o scurgere de sânge din vene invizibile
se lasă amurgul, printre lanuri,
în bătaia vântului, un om
s-a întâlnit cu alt om. 
S-au oprit unul în fața celuilalt,
s-au privit îndelung,
apoi au plecat mai departe,
trecând unul prin celălalt 
și înlocuindu-și și trupurile.
Cerul era o carapace apăsătoare, neagră.

Joc de umbre 

În volute regale, cu sărituri peste cap,
patinam și nu mai eram decât
o flacără albastră iar patinoarul,
aripi de fluturi înnodate,
dar tu n-ai cum să știi
câtă grație este în zborul meu,
fiindcă tu nu poți vedea, vai,

în lumina viermuind de omizi, 
decât o statuie întâmplătoare
în apa unei cascade, 
întrezărită și aceea doar o clipită.

O viziune 

De când se uita el la mine 
vremea a-ncetat să mai treacă 
prin carnea mea,
pur și simplu timp nici nu mai exista,
dar a fost suficient ca el să se uite
numai o clipă-n altă parte,
pentru ca eu să îmbătrânesc brusc
și să alunec în moarte.
Asta am visat eu noaptea trecută,
dar mă întreb și acum:
s-o fi uitat el în altă parte?

Lumina altei lumi 

Eu, albă, subțire, întinsă de-a lungul 
patului,
cu părul răvășit, păianjen – mi-a venit în 
minte,
lumină neagră care așteaptă să urle, mi-a 
mai venit în minte,
cea din fața mea, întinsă și ea de-a lungul 
patului, 
care mi-a spus: 
vino să fim lumina altei lumi,
am văzut într-un târziu că sunt tot eu,
în locul meu a răspuns o voce care venea 
de nicăieri:
toți bărbații s-au transformat în femei,
ea surâse, se ridică pe coate, scoase o 
gheară de leu,
își spintecă venele, 
îmi spintecă și mie venele,
eu n-am zis nimic, am râs, ba am lătrat, 
nu mai știu,
ne-am aruncat una în brațele celeilalte,
într-o îmbrățișare roșie, leii au tresărit ușor,
negru, apoi alb, din nou negru, iarăși alb,
lumina a început să latre,
o, suflete jilav, 
păianjene, 
lumină a altei lumi, 
creier al cărei nopți?
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Vechi și noi pe la noi

              Când am aterizat în Israel cu toată 
familia nu m-am gândit nicio clipă de câte 
obstacole mă voi împiedica! Mă consideram 
o analfabetă în ebraică cu diplome în 
buzunare care mai trebuie să se recicleze în 
domeniul care eram pregătită. Adică 
ingineră… într-o limbă atât de grea ebraica, 
în care chiar dacă voi acumula cuvintele 
necesare sigur nu voi înlocui visele în care 
mă cert în limba română cu cioclii sau 
literaţii de peste noapte… Pornind de la zero, 
la vârsta de 40 de ani presupuneam să ai şi 
ambiţia de a învăţa lucruri noi în timp foarte 
scurt. Cum, nu avusesem nici un calculator 
pe mână până atunci, am început reciclarea 
la Tehnion şi, mai târziu am reuşit la testele 
de intrare la serviciu… după ce mi-a căzut în 
mână o carte groasă de teste a fiicei mele cele 
mari, care se pregătea intens de bacalaureat 
şi armată… Am răsfoit-o şi, parcă mi s-au 
deschis ochii deodată. Am pus vioara în cui, 
toate speranțele poetice gândindu-mă numai 
cum trebuie să am un serviciu, orice serviciu!
    Dar, acum trebuie să deschid ochii şi mai 
largi, pentru că nu fac faţă la progresul 
telefoanelor mobile, tabletelor şi tot ce e 
legat de internet când sunt cu nepoţii. Doar 
la programul de şah pe calculator m-am 
descurcat destul de bine.     
     Nu mai spun că la serviciu am fost 
reciclată cu programe SAP, Benarit, Exel și 
alte năzbâtii de programe…şi numai să ţin 
pasul cu noile mele obligaţii de serviciu.    
      Când m-au pensionat oficial, funcţie de 
vârsta, am respirat uşurată; voi avea timp de 
citit, poate şi de tehnoredac-tări mai atente 
la cărţile trimise în manuscris, la editurile 
care vor totul de-a gata, (au uitat vremurile 
când materialele trimise erau copiate de pe 
foi volante!)  Nu aşa se întâmpla pe vremuri 
(Editura “Junimea, Hasefer, Minimum”) în 
România când stăteai la discuţii pe fiecare 
cuvânt cu editorul ,responsabil să cizeleze 

stilistic textul, să-l corecteze şi chiar să-şi 
pună amprenta editurii prin lucruri moderne 
de care scriitorul să nu aibă habar! Aşa că, 
m-am bucurat mult când editoarea mea, o 
evreică marocancă care nu ştia româneşte şi 
pe care am plătit-o să-mi editeze o carte la 
Haifa a reuşit, printr-o mişcare automată, să-
mi pună litere diacriticele la  toate,     plus-
minus… şi  fără  s-o rog! Mai greu a fost 
să  scot toate semnele, decât să le pun, şi cred 
că am continuat şi în ediţia a doua revăzută 
la multe din cărți sau antologii,   să mă lupt 
cu ele. (Dar compostorii de litere au fost 
mulți!) Cert e că mă voi specializa în 
continuare pentru că, e evident că nu strică o 
reciclare la pensie pe laptop, să ai mereu o 
ocupaţie poetică în afară de baby-sitter! 
Păcat că, problemele de sănătate sau vederea 
se degradează spre bătrânețe, efectele 
secundare se văd, dar rămân la cartea mea 
favorită “Pianista” de Elfriede   Jelinek! 
Am  crezut că - în sfârşit- intrând în lumea 
scriitorilor pensionari voi fi legănată ca într-
un hamac şi voi fi iubită chiar fiind în 
conducerea unor grupuri, aşa cum e normal 
să fie un boboc primit de pe băncile 
facultăţii. 
       Dar la fostele întâlniri literare dinainte 
de pandemie s-au preferat dulciurile gratuite 
de pe masă… în loc de   de cumpăra-
rea  cărţilor, tocmai pentru că erau unele… 
lângă altele…şi nimeni nu suferea de diabet! 
Așa că le-am dăruit fără dedicație. O carte 
precum Rebela din Haifa  - Dedicație, la una 
de întâlniri, în valoare de 1 șekel dedicația. 
La mine a fost  coadă CU MULȚI CITITORI 
nu și la cei care își lansau cărțile și cereau 
valoarea cărții afișate pe un carton vizibil! E 
trist dar adevărat! Scriitorii israelieni de 
expresie română sunt marginalizați! Mai 
mult, sunt   umiliți să-și vândă cărțile prin 
reclame costisitoare în presă. La mulți ani și 
o gogoașă!

bianca marcovici
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      Johnny  Răducanu 
    (1931- 2011)  text:AG
   

          A fost un contrabasist, pianist, 
compozitor, aranjor și conducător de 
formație român, de etnie romă.
        Pe numele său real  Răducan Crețu, s-
a născut la Brăila într-o familie de romi cu 
tradiții muzicale de peste trei sute de ani, de 
pe timpul lăutarului Petre Crețul Șolcan. S-a 
remarcat ca un talentat interpret de jazz la 
contrabas, încă de la 19 ani. A făcut studii 
muzicale la Iași și Cluj, apoi la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu” din București (clasa 
contrabas, 1953-1956). Îndrumător  al tinerei 
generații, Johnny Răducanu a fost considerat 
un veteran al muzicii românești de jazz. A 
avut colaborări în afară României, cu 
trompetistul Art Farmer, Slide Hampton 
(trombon) și Friedrich Gulda (pian). 
       Era poreclit "Mr. Jazz of România". 
A fondat  școala românească de jazz pe care a 
condus-o timp de 5 decenii. 
      Puține informații despre om și viața lui 
Răducanu au rămas. În anii comunismului 
era foarte rar difuzat la radio, jazzul fiind în 
total dezacord cu muzica populară, iubită de 
conducători. Era un om singuratic și dedicat 
muncii sale. Cuiva a făcut o scurtă 
confidență: "ca țigan am trebuit să aleg între 
crimă și muzică, eu am ales jazzul". Și totuși, 
cercetând prin arhive găsim unele referințe 
la marele muzician. În cartea "Singurătatea.. 
meseria mea" un entuziast al jazzului scrie 
astfel:
         Johnny a fost şi este un „infanterist" al 
jazzului. Obstinat, îndurând umilinţe 

şi neînţelegeri, el a continuat să cânte cu o 
dedicaţie şi o dăruire exemplară 
impunându-se ca o personalitate a genului, 
ca animator şi educator al mai multor 
generaţii de iubitori de jazz. Spirit liber, 
îngăduitor, generos şi intransigent în 
acelaşi timp, el îşi petrece viaţa în mod 
admirabil făcând ceea ce îi place cel mai 
mult - "face jazz". Pentru mine personal, 
prezenţa lui monumentală în Lăptaria lui 
Enache îmi face bine şi mă protejează. 
Drept care, cu plecăciune, îi declar veșnica 
mea afecţiune.   Mihai Oroveanu

         Lăptăria lui Enache datează încă din 
anii 1920 și era locul de întâlnire al 
scriitorilor avangardiști din București, 
situată pe strada Bărăției 37. În memoriile 
sale, Sașa Pană o descrie așa: "Intrând în 
maghernița plină de hamali, coșari care 
înfulecau la mesuțe de marmură slinoasă, în 
fumul de mahoarca și aburii de plită la care 
Stephan  Roll bătea scrobul, nu știam că, din 
ziua aceea, mulți ani de zile voi fi pe acolo 
aproape cotidian. Pentru că acolo bătea 
inima mișcării moderniste, de avangardă din 
România." În jurul lui Roll, s-a închegat 
mișcarea avangardistă, care a transformat 
laptaria în "cel mai original cenaclu din câte 
a cunoscut România". Aici se adunau: 
Sașa Pană, Victor Brauner, Geo Bogza, Ion 
Vinea, Ilarie Voronca etc. Prin grația 
unei tinere entuziaste, care l-a cunoscut 
pe Johnny Răducanu personal, descoperim 
o  excepțională  prietenie între jazz-man și 
marele poet Nichita Stănescu.  Prietenia a 
generat afecțiune și poezie. O serie de 
scrisori inedite au fost fotocopiate postum 
și oferite editurii SAGA, de către 
doamna  Simona Ioana Cucuian, întru 
publicare. Și iată ce scrie poetul despre idolul 
său:
       Johnny Răducanu şi-a înnodat inima pe 
acoperişul timpanelor noastre ca un leopard 
în rut. De fapt, Johnny nu cântă. La el 
melosul este un deşert al tăcerii. Răsare o 
sahară în noi, prefigurându-se cămilă. Şi 
totuşi el ne călătoreşte. De ce îl iubim noi pe 
el şi pe geniul lui atât de mult? Amândoi 
sunt doi singuratici. Johnny îşi ţine geniul 
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de mână ca pe un copil. Nici nu-l lasă să se 
joace, dar nici mâna nu i-o strânge prea 
tare, ca să nu i-o vatăme. Uneori îi văd pe 
amândoi, pe el şi pe geniul lui, trecând prin 
inima mea ca pe o alee roşie. Alteori, 
amândoi mă uită, de încep să văd tablouri 
dintr-o expoziţie. Mi-aduc aminte de 
Musorgski când Johnny mă lasă singur de 
el şi de eul său. Sunt un om gelos. Şi atunci, 
de supărare, căutând să-l uit, încep să-l 
aud.

NICHITA  STĂNESCU

Scrisoare către Johnny Răducanu:

Ţiganii sunt cei mai liberi oameni,
patria lor nu este în afara lor
patria lor este înlăuntrul lor,
în inima lor.
Nu smulgeţi niciodată o inimă de ţigan,
nu muşcaţi cu gura niciodată din această 
inimă,
iar dacă o faceţi, ce vă aşteaptă:
vă vor curge toate cuvintele prin urechi,
iar creierul vă va sparge osul frunţii
din nestăvilitul cântec
din nestăvilitul cântec
din nestăvilitul cântec.
Veţi muri cu capetele sparte-n şanţuri
şi tot ei vor veni să vă măture cu viorile,
dar cel mai bine vă sfătuiesc
să nu smulgeţi inima din ţigani.
Ei au inimi de rezervă. Vă spun,
dar în afară de cântecul mamelor
voastre de leagăn
altul n-aveţi, vă zic ! 

Scrisoare către Răducanu:

Dacă gheaţa s-ar topi
nici un urs nu ar mai fi.
Dacă munţii ar fi moi
păsăretu-ar fi noroi.
Dacă marea-ar fi de piatră
peşti-ar fi de altădată.
 Dacă eu aş fi ca tine
n-aş mai fi cu mine, mine.
Cântecul eliberat
ar fi liber, necântat!

  
Către Johnny Răducanu:

Inima se îngheţase de teroarea pielii suferind 
de febră.
Vino mamă şi taie-mi capul!
Izbeşte-mă mamă în tâmple
până când el se arată a fi un ou!
lzbeşte-l de piatră,
scoate-i coaja
şi întinde pe tigaia pielii lui
ochiul meu galben
ochiul meu galben
galben de cântec
şi galben!
 
A două scrisoare către Johnny :

Să te ferească Dumnezeu
dacă te poate şi feri
nu de cuvânt să te ferească dânsul,
ci de cântec.
El pare tuturora a zâmbi
în timp ce-ţi bagă un cuţit în pântec.
Dispreţul nu e spus printr-un cuvânt
şi nici prin cel care cuvântă.
Te-apucă moartea-atunci când vezi
o piatră care cântă.
 
ŢIGANII INIMII MELE
Se dedică marelui artist Răducanu:
 
Voi neam sublim şi muzical
mai arbori decât sunt copacii
cu rădăcinile  în stele
şi-n luna ce-o mănâncă vârcolacii.
 Voi dragii mei spăşiţi şi mândri
ai bucuriei şi-ai tristeţii mele
de n-aţi fi voi, ce negru cerul
ar fi fără de stele.
__________________________

     Johnny Răducanu spunea că atunci când 
merge la mormântul prietenului sau, poetul 
Nichita Stănescu, îi toarnă votcă pe 
mormânt. "Bre, ce faci acolo? Hai, vino 
înapoi, că mă plictisesc singur aici", spunea, 
în timp ce îi turna votcă pe mormânt.
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Dicţionar iudaic

Agada: Partea ne-juridică din Talmud şi din 
Midrash, povestiri, folclor, legende etc., 
opusă Legii ca atare (Halacha).
Alia: „Urcarea"; emigrarea în Israel; 
chemarea de a citi Legea în sinagogă.
Am ha-aretz: Lit. „Poporul pământului"; 
poate să însemne „băştinaşi", uneori folosit 
în sens peiorativ, desemnând ignoranţa; 
oamenii de rând; populaţia în întregul ei.
Amoraim: Cărturarii evrei, din secolele III-
VI BC., care au produs Ghemara.
Ashkenazi: Evreii germani; evreii din 
vestul, centrul şi răsăritul Europei, spre 
deosebire de evreii sefarzi.
Baal Shem: „Stăpân al numelui sfânt"; un 
cabalist erudit care ştia cum să folosească 
puterea numelui sfânt; un erudit, de obicei 
hasidic.
Bar: „Fiul lui" (aramaică) în nume 
personale.    Ben:  (ebraică) înseamnă 
acelaşi lucru.
Bar-mitzva: Iniţierea în treburile 
comunităţii a băiatului evreu în vârstă de 
treisprezece ani (majoratul religios iudaic).
Bet Din: Instanţă rabinică.
Cabala: Misticism iudaic. „Cabala practică" 
este o formă de magie.
Casher: Mâncare care respectă legile 
alimentare ale evreilor; cashrut.
Cohen: Evreu de descendenţă sacerdotală 
ori aaronică.
Conversos: Termen spaniol şi medieval 
pentru evreii care s-au convertit la 
creştinism, precum şi pentru descendenţii 
acestora (convertiţi).
Daian: Judecător în instanţa rabinică.
Diaspora: Termen colectiv pentru 
populaţia împrăştiată în afara graniţelor lui 
Eretz Israel şi pentru evreii care o compun.
Galuth: Exilul; comunitatea exilată.
Gaon: Mai-marele academiei babiloniene.
Ghet: Act evreiesc de divorţ.
Ghemara: Reguli ale amoraimilor, 
completând Mishna şi constituind o parte 
din Talmud.
Gheniza: Arhiva scrierilor sacre; se referă 
de obicei la cea existentă în Fustat (vechiul 
Cairo).

Golem: Un om artificial, căruia i se dă viaţă 
prin intermediul magiei. 
Hagana: Forţa de apărare a evreilor sub 
mandatul britanic, care a devenit 
fundamentul armatei israeliene moderne.
Halacha: O decizie judecătorească general 
acceptată în cadrul legii rabinice şi parte a 
Talmudului, care se ocupă de probleme 
juridice, diferită de Agada.
Hanuca: Sărbătoare care celebrează victoria 
macabeilor împotriva păgânilor greci.
Hasidim: Adepţi ai formei fervente a 
iudaismului cu puternice elemente mistice, 
de obicei în Europa răsăriteană.
Haskala: Forma iudaică a Iluminismului 
european din secolul al XVIII-lea. Adeptul se 
numea maskil.
Hazan: Liderul rugăciunilor liturgice.
Heder: Şcoală primară iudaică.
Herem: Excomunicare.
Histadrut: Federaţia israeliană a 
muncitorilor.
Ieşiva: Academie rabinică. Şeful acesteia se 
numeşte Roş ieşiva.
Iom Kipur: Ziua Ispăşirii.
Irgun: Aripă militară clandestină a mişcării 
revizioniste din Israel, 1931-1949.
Ishuv: Aşezare; comunitatea evreiască din 
Eretz Israel înainte de crearea statului.
Iudaismul ortodox: iudaism tradiţional, 
bazat pe respectarea strictă a Legii.
Iudaismul reformat: Cult evreiesc care 
modifică Legea pentru a putea răspunde 
cerinţelor moderne.
Ketuba: Contractul de căsătorie la evrei.
Kibutz: Aşezare evreiască, de obicei 
agricolă, unde bunurile sunt deţinute în 
comun.
Kidush: Binecuvântarea vinului, înainte de 
Sabat sau înainte de a lua masa la sărbători.
Kneset: Parlamentul israelian.
Legea Orală: Opusă Torei scrise ori Bibliei; 
transpusă pentru prima oară în scris în 
Mishna.
Maghid: Predicator hasidic popular.
Marranos: Evrei ascunşi, descendenţi ai 
evreilor spanioli şi portughezi obligaţi să se 
convertească.
Masoret: Cuvânt folosit pentru tradiţia 
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comun acceptată de scriere şi pronunţare a 
Bibliei.
Menora: Lampa cu şapte braţe folosită în 
Templu; candelabrul cu opt braţe folosit de 
Hanuca.
Mezuza: Rugaciune din Tora scrisă pe 
velum, prinsa de uşile caselor evreieşti.
Midrash: O interpretare a Scripturii sau o 
culegere de asemenea texte.
Minian: Forum (de zece evrei adulţi) pentru 
rugăciunile comunitare.
Mishna: Versiune codificată a Legii Orale 
iudaice.
Mohel: Cel care execută circumcizia.
Moshav: Cooperativa micilor proprietari 
din Israel.
Naghid: Capul comunităţii evreieşti în 
epoca medievală.
Nasi: Preşedintele Sanhedrinului; prinţ 
evreu; descendent al lui Hilel, recunoscut ca 
patriarh evreu.
Palmah: Unităţile de militari de profesie 
din Hagana.
Parnas: Oficialitatea principală a sinagogii 
ori şeful ales al mirenilor. 
Pilpul: Discuţie sau dispută talmudică, 
adeseori mergând până la despicarea firului 
în patru.
Piyut: Poem liturgic în ebraică.
Purim: Sărbătoare ce comemorează 
eliberarea evreilor persani de către Estera.
Rabi: „Dascăl" în sens literal; dascăl religios.
Responsum: Punct de vedere scris, 
răspunzând întrebărilor legate de Lege. 
Revizionist: Adept al mişcării sioniste 
disidente condusă de Jabotinski. 
Rosh Hashana: Anul Nou evreiesc.
Sabat: Intervalul de timp de după apusul 
soarelui în ziua de vineri şi până după 
lăsarea întunericului în ziua de sâmbătă. Zi 
de odihna.
Sanhedrin: Curtea Supremă a erudiţilor 
religioşi în a doua uniune de triburi.
Sidur: Carte de rugăciune.
Shadhan: Peţitor/peţitoare; peţirea se 
numeşte shiduh.
Shamas: Paracliser la sinagogă.
Shechina: Literal „locuinţă"; prezenţa 
spirituală a lui Dumnezeu pe pământ. 

Shekel: Perucă purtată de evreica ortodoxă 
în public.
Shema: Mărturisirea iudaică a credinţei 
(Deuteronomul 6:4).
Shiksa: Tânără neevreică.
Shofar: Corn de berbec pentru liturghie.
Shohet: Măcelar care sacrifică animalele 
după ritualul prescris de Legea iudaică.
Shtetl: Orăşel evreiesc în Europa de Est.

Shulchan Aruch: Faimosul cod al lui Iosef 
Caro pentru legile iudaice.
Sukot: Sărbătoarea Tabernaculelor.
(Tabernacul=cort portabil pentru 
manifestarea prezenței divinității în timpul 
Exodului din Egipt până la cucerirea 
Canaanului de către evrei.)
Talit: Şal de rugăciune.
Tannaim: Erudiţi rabinici din perioada 
Mishna.
Targum: Traducerea în aramaică a Bibliei 
ebraice.
Tefilin: Filacterii sau mici cutii de piele 
prinse de braţ sau de frunte în timpul 
rugăciunilor.
Tora: Pentateuhul, sau sulul care conţine 
aceste texte; întregul corp al Legii şi 
învăţăturii iudaice.
Tosefta: Colecţie de învăţături tannaice 
legate de Mishna.
Tzadik: Lider hasidic ori om sfânt.
Zohar: Principala lucrare din Cabala, un 
comentariu mistic la Pentateuh. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Canaan
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Adrian Munteanu
DESCHIDE POARTA, OMULE ŞI 
FRATE!
 
Deschide poarta, omule şi frate,
Să intre solul jertfei în absidă!
Îl vezi cu pasul blând, să nu ucidă
Smerenia, zvârlindu-te-n păcate.
 
Te va salva din crâncenă obidă
Chemând din spaţii energii uitate.
Într-un târziu, la uşă când vei bate,
Uitându-ţi trândăvia de omidă,
 
Va unge rana inimii bolnave
Cu harul sfânt, înmiresmând ardent
Corola tainei pe tăcute nave
 
Purtând nădejdi spre un etern prezent.
Pe ţărmul tău, îndepărtând epave,
Te vei simţi eliberat torent.

 Alexandru Cristian
 Ne întoarcem

A fost ceva uitat
Într-o lume apusă
Și de nimeni spusă
Un poet aparent ciudat

Care scria versuri și fraze
Pentru oameni și păsări
Nu mai este! ale soarelui raza
Îi scaldă mormântul, nori

Plini de regret deasupra
Țării mele, a pământului
Ce m-a plămădit din astre...
Auzi acel vers al Veșnicului!

   Saadi Youssef *     Epuizare

Ca doi cai
ne-am înșurubat spre marginea pământului.
Apoi am căzut
fără să aflu,
felul în care cade umbra soarelui
în colțul camerei mele.
   
Să ardem această țară cu benzină și 
dinamită  

Cum să culeg iarba pe care o mestecăm, 
în ceața neclară a verii
Apă, și sare, un gust de lipici,
altul de condimente, și verdeața?
Cum să mă prind de o stea care a căzut odată 
pe minaretul moscheii noastre
așa că ne-am ascuns de ea în partea de jos a 
scării în spirală
și apoi ea s-a ascuns  
în râurile uscate
înfășurată în galabie
în frunzele de palmier și murdărie
până când un băiat a venit să găzduiască 
steaua în piept 
Cum să apăr trupul soției mele?
Cum să stau în balconul casei mele
dacă este închiriată ?
Cum să citesc  secretul unei inimi străpunse 
de săgeți între două nume
cioplite pe un trunchi de copac?
Cum să lupt pentru mamele soldaților 
împotriva străinilor?
Cum mă împac cu celula din creierul meu, cu 
distrugerea ei bruscă. . .
Cum să mă aranjez pentru o „poză”?
Cum să mă apăr?
Cum să atac / să ataci
          apără/atacă 
          atacă/apără
          apără/apără                  apără !
                                                   apăr                      
__________________________
* Saadi Youssef  (n.1934, lângă Basra, Irak) 
este autor, poet, jurnalist, editor și activist 
politic irakian.   A publicat treizeci de 
volume de poezie și șapte cărți de proză.  
Traducere AG
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”Mir iskusstva” („Lumea artei”)

Maria Sava

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

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

      Între 1900-1917,  Parisul și Moscova au 
făcut un schimb intens de artă contribuind 
imens la maturizarea și modernizarea artei 
spectacolului. 

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

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

      Un grup de liceeni, deveniți apoi studenți,  
s-a strâns în jurul fiului cel mic, Șura Benois,  
al cunoscutului arhitect din Petersburg, 
Nicolai Leontievici Benois. Dacă înainte de 
inițierea mișcării artiștii plastici se formau 
direct în Academia de artă, acum, apare  o 
nouă categorie de artiști care aveau deja o 
formare spirituală și artistică înainte de-a 
intra la Academie. Grupul de tineri care se 
grupase în jurul lui Alexandr (Sașa) Benois a 
întemeiat o ”societate de autoinstruire” care, 
la început,  a fost sub forma unui cerc de 
prieteni. Din grup făceau parte: D. Filosofov, 
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V. Nuvel, G. Kalin și N. Skalon alături de care 
au mai venit Leon Bakst, Serge Diaghilev și 
Charles Birlet funcționar al Consulatului 
francez din Petersburg. Acesta din urmă le-a 
făcut cunoștință membrilor grupului cu 
poezia 

Serge
Diaghilev

simboliștilor francezi Rimbaud, Verlaine, 
Mallarme, dar și cu revistele de artă de 
orientare ultramodernă precum ”Mercure
 de France” și ”La Plume”. Așadar 
”miriskusnicii” proveneau, cu precădere, din 
familii ale intelectualității burgheze ruse, 
crescuți într-o atmosferă îmbibată de artă. 
Membrii ”societății de autoinstruire” care se 
autointitulau ”Pickwickienii de pe Neva” 
țineau conferințe făcând cunoscut unul altuia 
pictura, muzica istoria literaturii, istoria 
teatrului, temele predilecte fiind legate de 
marii maeștri. Animatorul cercului a fost 
Alexandr Benois (1870-1960). Majoritatea 
participanților la acest cerc avea deschidere 
către Occident și dorința de-a se alătura 
procesului artistic universal. O altă 
caracteristică a grupului era cuprinderea 
sintetică a fenomenului artei și al culturii, în 
general. Nici unul dintre ei nu se mărginea 
doar la studiul unui singur domeniu și după 
mărturisirile lor erau, pur și simplu, 
”sfâșiați” neștiind ce drum să aleagă atât de 
multe pasiuni îi copleșeau. Și nu neapărat 

cea din urmă caracteristică a grupului era 
recursul la trecut, la marii maeștri, la epocile 
în care Frumosul fusese în lumină. Un lucru 
interesant și demn de remarcat este că mulți 
dintre ”miriskusnici” care au devenit artiști 
profesioniști nu au absolvit Academia de 
Arte.
 

    K.A

 Somov

        Este cazul lui Benois, Filosofov, 
Diaghilev, Nuvel care au absolvit facultatea 
de drept a Universității din Petersburg. După 
absolvirea studiilor, ”miriskusnicii” au plecat 
peste graniță și mulți dintre ei s-au stabilit la 
Paris. Diaghilev (1872-1929) începe să joace 
un rol tot mai important în cercul lor de 
prieteni. Era mare amator de muzică  și de 
pictură, dar marea lui vocație va fi 
mecenatul. Primul dintre ”miriskusnici” care 
s-a afirmat a fost K.A. Somov (1869-1939), 
care, fără să fie un copil minune, a devenit un 
artist de geniu. Prima mare expoziție a 
mișcării ”Mir iskusstva” a fost deschisă  în 
ianuarie 1898, Expoziția artiștilor ruși și 
finlandezi de la muzeul Stieglitz. Pentru 
prima dată a ieșit în evidență talentul 
strălucit de organizator al lui Diaghilev: pe 
lângă tinerii ”miriskusnici” au mai expus: 
Vrubel, Serov, Levitan, Nesterov, Korovin, 
Vasnețev, Maliutin, Polenova. N-a trebuit 
mult să apară și reacțiile vechii garde prin 
gura patriarhului acesteia V. Stasov care a 



                                             J. I.  2021                                                                                  

                            
       Jurnal  Israelian  No.  22 – 07 Ianuarie 2021                                 Pagina 20  

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

Bibliografie: 
 1. Vasile Florea, O istorie a artei ruse, 
Editura Meridiane, 1979 
 2.Natalia Lapșina, Mir iskusstva, Editura 
Meridiane, 1980

 

    Marga Grauenfels – Aventuri în lut
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  Robert Hass - Poet american
       
       Robert Hass este unul dintre cei 
mai celebri și mai citiți poeți americani 
contemporani. Pe lângă succesul său ca 
poet, Hass este și un critic și traducător 
de frunte, în special al poetului polonez 
Czeslaw Milosz și al maeștrilor japonezi 
de haiku Basho, Buson și Issa. Criticii 
apreciază  poezia lui Hass pentru 
claritatea expresiei, concizie și imagini, 
deseori extrase din viața de zi cu zi. 
„Hass și-a remarcat propria afinitate pentru 
haiku-urile japoneze”, a remarcat poetul 
Forrest Gander, „iar lucrarea sa se ocupă de 
detaliile vieții cotidiene cu o claritate 
remarcabilă”. Gander a descris harul lui Hass 
pentru „poezie muzicală, descriptivă, 
meditativă”. Carolyn Kizer a scris în New 
York Times Book Review că Hass „este atât 
de inteligent încât să-i citești poezia sau 
proza sau să-l auzi vorbind, îi oferă o plăcere 
aproape viscerală”. Hass a scris în Chicago 
Review: „Poezia este un mod de a trăi. ... o 
activitate umană cum ar fi coacerea pâinii 
sau jocul de baschet. ”
      Prima carte laureată a lui Hass, Time and 
Materials: Poems (1997-2007), „arată 
talentul  de a se împotrivi clișeelor si modei 
timpului său. În afara de poezii despre artă și 
artiști, meditații despre vârsta mijlocie și 
descrieri ale Californiei bine-cunoscute 
cititorilor lui Hass, cartea prezintă și poezie 
implicată în afacerile mondiale, politica 
contemporană și, în special, „Războiul lui 
Bush” în Irak. Revista The New Yorker, a 
remarcat faptul că există  o continuitate între 
"Timp și materiale" și lucrările anterioare ale 
lui Hass:   „Dorința lui Hass de-a face poezia 
să semene cu lumea cât mai aproape posibil 
(„claritatea ”sa stilistică e adesea remarcată) 
a fost o constantă în metoda sa de lucru de la 
început; ceea ce s-a schimbat nu este stilul, ci 
viziunea asupra lumii.” Lăudată în 
unanimitate de critici ca fiind o colecție 
extrem de bine creată, Time and Materials a 
câștigat atât Premiul Național al 
Cărții, cât și Premiul Pulitzer.  
 

Blândului poet 
Kobayashi Issa
             de Robert Hass
           
               traducere - AG
    
    Dimineața  Anului Nou -
          totul este în floare!
                      Mă simt ales

    O broască uriașă și eu
uitându-ne unul la celălalt,
    niciunul dintre noi nu mișcă.

    Această molie a văzut strălucire
în camera unei femei -
   și  a ars până la scrum

    Întrebat câți ani are
băiatul în noul kimono
   a întins  toate cele cinci degete.

    Înflorește noaptea,
ca oamenii
    emoționați de muzică
    
    Somnoros jumătate din zi;
nimeni
    nu m-a pedepsit!

A cincizecea aniversare:
    De-acum înainte,
Totul este câștig,
   cu fiecare cer.

    Nu vă faceți griji, păianjeni,
Țin casa curată
    întâmplător.

    Acești melci de mare,
pur și simplu nu par
    japonezi.

Iadul:
    Luna strălucitoare de toamnă;
melcii din iaz plângând
    în cratiță.
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10 fragmente din autobiografia 
actriței Maia Morgenstern: 
                   „Nu sunt eu”   

Să nu uiți.
 Asta am învățat eu de la tata. Să le povestești 
copiilor. Să nu urăști. Asta mi-a transmis 
bunica. Să le transmiți trecutul generațiilor 
care vin. Iată moștenirea mea.

2
Cu treizeci de ani în urmă. La Piatra 
Neamț. Puneam margarină pe pâine. Pâinea 
era pe cartelă. Și margarina. Sau untul. Dar 
nu se găsea. Apoi presăram Vegeta. Obținută 
cu greu, pe parale multe, din Iugoslavia. De 
la sârbi. Apoi citeam cartea de bucate. O 
aveam de la mama. Veche și cu gravuri. 
Sanda Marin. Uneori se lua curentul. 
Deseori. Mâncam pâine cu margarină și 
Vegeta, și citeam despre friptură. Și vânat.

3
Iată, mai tinere și drag coleg, 
concetățean și prieten! Ai dreptul! Ai 
dreptul să mă înjuri, să mă bălăcărești, să mă 
ironizezi! E dreptul tău să-mi arunci în față 
nemulțumirea și disprețul tău! Ai dreptul! Ți 
l-ai câștigat… Scuze! Ți l-am câștigat! Eu ți l-
am câștigat. În vremea Revoluției. Zile și 
nopți (nu prea multe, ce-i drept!). În timp ce 
nu reușeam să-mi înghit propria salivă, 
transformată în fière, de frică. Frică. În timp 
ce corpul meu degaja un miros pestilențial. 
De frică, am… (Vai, ce rușine, nu pot să spun 
așa ceva!) În timpul Revoluției, pe străzi, 
gloanțele zburau în jurul nostru. Poate erau 
oarbe, false. Frica mea, nu! Frica mea era 

concretă și umilitoare. Grețoasă și 
paralizantă. Paradoxal, nu? Strigam „Jos 
Ceaușescu! Jos comunismul!” Și-mi era frică. 
Jenant, nu? Așa a fost.

4
  
La Rotterdam plouă. Și e cam frig. Seara e 
frumos și luminat. Noi jucăm spectacolul 
„Empire”, producția Schaubühne, Berlin. 
Regia Milo Rau. Apoi vom juca la Torino. Pe 
urmă la Timișoara. Apoi… nu mai știu. (…) 
Spunem povestea. Fiecare spune povestea 
propriei vieți (filtrată, evident, prin sita 
dramaturgului, a regizorului… ce frustrare!). 
Patru artiști, patru actori – Akilas Karazisis, 
Rami Fadel, Ramo Ali, Maia Morgenstern. 
Din Grecia, din Siria, din România.
Poate că nu avem aceleași gusturi sau 
preferințe. Poate concepțiile noastre de viață 
diferă. Poate că tații sau bunicii noștri s-au 
dușmănit cândva. Poate s-au urât. Poate s-au 
războit. Poate s-au ucis. Acum, noi suntem 
pe aceeași scenă, construim un spectacol, 
aducem emoție. O invitație la gândire. La 
înțelegere. Și la pace. Cred că acesta este 
succesul. Un succes. O să-mi iau bulbi. De 
lalele. Și îi voi planta în grădină.

5
„Sold out!” nu este un criteriu. Nu 
pentru mine. Probabil sunt anacronică și, cu 
siguranță, demodată. Oricum, pe vremea 
mea se spunea „sală vândută”. Am jucat cu 
doi spectatori în sală. Am jucat în frig. Am 
jucat la lumânări, în lipsa curentului electric. 
Am jucat într-un deșert de moloz, în urma 
demolărilor. Am jucat pentru doi sau trei 
oameni ce își luau inima în dinți și înfruntau 
oceanul de dărâmături. Și bezna grea. Pentru 
a vedea un spectacol. Pentru a oferi un rost 
existenței unui teatru. Și artiștilor ce-l 
slujeau. Sigur, vorbesc acum despre Teatrul 
Evreiesc de Stat. Și despre doar o frântură a 
existenței și istoriei sale. Am cunoscut 
greutățile, durerea, determinarea și ambiția 
cu care lupți pentru a face să supraviețuiască 
un teatru. Sunt profund recunoscătoare 
acelor doi-trei spectatori prezenți la 
spectacolele noastre. Ce dădeau sens 
efortului și creativității noastre. Nu era în 
zadar! 

http://www.romanianactors.com/empire-un-spectacol-cu-4-actori-in-4-limbi-pe-tema-imigratiei/
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Mi-am promis ca la fiecare spectacol să 
cumpăr două bilete în memoria lor. A celor 
doi-trei spectatori care veneau la spectacolele 
noastre.

6
Tatăl meu cunoștea opt limbi străine. 
Scris, citit. Era nemulțumit de accentul lui în 
engleză și în spaniolă: „Sunt o umbră palidă 
a profesorilor, a dascălilor mei, a celor ce m-
au format… din Moldova. Le sunt 
recunoscător. Pot spune că mi-au salvat 
viața”, îmi repeta tata Dusea mereu.

7
 
Scrisul mamei. Amintirile ei. Durerile, 
idealurile, speranțele ei spulberate, despre 
care nu mi-a vorbit niciodată. Procesul. 
Condamnarea ei. Crima? A „ascuns” 
partidului faptul că sora ei, Yenta, sionistă, la 
fel ca soțul ei, a decis să plece în Israel. 
Împreună cu familia. O colegă (și bună 
prietenă, de altfel) vigilentă, curajoasă și 
profund atașată adevărului și dreptății 
(momentului) a denunțat trădarea tovarășei 
Sara Morngenstern. Sentința: cu unanimitate 
de voturi, mama a fost exclusă, concediată. 
Fără nici o remușcare, devotamentul ei a fost 
aruncat la gunoi. Fără nici un regret (sau 
responsabilitate), au renunțat la priceperea 
și pregătirea ei științifică: era matematician.
Și-a pierdut serviciul. Încrederea în oameni? 
Ei bine, nu! Paradoxal, nu-i așa?

8
Mama. Semăn cu mama.
Mă „ceartă” unii că nu-mi mai vopsesc părul:
– De ce te lași așa? Căruntă?
 Te îmbătrânește!
– Poate. Dar în felul ăsta mă întâlnesc cu 
mama. În oglindă. Uneori.

9
Gânduri de Hanuka. Se apropiau 
sărbătorile. Cu frig și veselie. Cu lipsuri, 
dar cu speranțe. Și cu gălăgie. Gălăgioasele 
sărbători. În magazine nu se prea găsea 
nimic înainte de… Apoi, mai apăreau: niște 
cozi la banane verzi, la unt, la… Copiii cântau 
pe străzi, dar mai ales în tramvaie: cu Steaua, 
cu Moșu’, cu păstorii. Era frig, dar ei erau 
colorați, costumați. Peste paltoane și căciuli 
gri, purtau măști sau panglici… Îi priveam 

fascinată, îi ascultam cu nesaț:
– Încă, incă, hai să le mai dăm un bănuț! îi 
rugam pe părinți.
Strângeam cu putere mâna lui Dusea 
Morngenstern – tata. Nu-i spuneam că-n 
zilele acelea mă simțeam cumva departe, 
exclusă. Din altă lume, străină. Altfel. Nu 
făceam parte din sărbătoare. Nu era a mea. 
Eram altfel. Și simțeam asta. Exclusă. Nu era 
nevoie să-i spun. Știa, înțelegea. Simțea 
dezamăgirea și tristețea copilului „altfel”. Era 
ateu. Dar a decis atunci, pentru prima oară, 
după 40 de ani, cred, de la Bar Mitzvah al lui, 
să sărbătorim Hanuka la noi acasă.

10
Tata, Dusea Morgenstern, avea grijă să 
invite întotdeauna un copil, un prieten, un 
vecin, care să aprindă lumânarea martor: 
Shammash. Apoi aprindeam, împreună cu 
părinții sau rudele (cele rămase), lumănările 
de Hanuka. Pe rând. Opt zile. Eram cu toții 
împreună. Ne bucuram cu toții de lumina 
sărbătorilor. Dar mai ales, ascultam 
povestea… Învățam din cântece, cu joacă… 
Învățam istorie. Legenda Macabeilor și 
drumul către libertate. Pipăiam cu mintea 
mea de copil ce înseamnă determinare, 
identitate, demnitate. Și, mai ales, ce 
înseamnă cultură, studiu, învățătură. Ne 
jucam cu titirezul – dreidl dreidl. După 
aceea, plecam și eu cu Steaua…
Sărbători fericite!
 
           Sursa :  Ziarul Metropolis  



Kyre
ORA DE RELIGIE la CLASA a 
III-a
            Rumeguş părăsi clasa în urletele 
şi ţipetele celorlalţi copii.
            – Să ştii că e ultima absenţă pe care ţi-
o mai tolerez! zise după el părintele Galeră, 
după care dori linişte în clasă. Ca prin 
farmec, copii tăcură, privind fascinaţi spre 
acest popă de 1,83 înălţime, cu barba vâlvoi 
până la buric, cu o cruce imensă, împodobită 
cu mărgele colorate de plastic atârnându-i 
peste piept. Pe scurt, părintele Galeră, de la 
biserica ortodoxă din oraş.
            – Aşa, zise părintele Galeră.
            Copii îl priveau fermecaţi.
            – Cine mai doreşte să iasă afară, ca 
nesimţitul de adineauri? întrebă părintele.
            Copii tăcură.
            – Ştiţi că l-am dat afară pentru că 
mesteca gumă, nu?
            – Şi ce e rău în asta? întrebă Mitrică, 
cel mai bun prieten cu Rumeguş.
            – Să mesteci gumă în faţa 
profesorului, începu părintele Galeră…
            – Da’ mata nu eşti profesor, zise 
Mitrică.
            – Haideţi mai bine să vă spun o 
poveste, zise părintele.
            Copii se făcură comozi în bănci.
            – La început era nimicul, începu 
părintele.
            Pe urmă le spuse pe larg copiilor cum 
a luat fiinţă lumea, întâi lumina, pe urmă 
pământul şi apele, pe urmă animalele şi la 
urmă de tot oamenii, pe urmă copii.
            Copii erau fermecaţi.
            Şi cum toate astea le-a făcut 
Dumnezeu. Pe urmă, a povestit mai departe 
părintele, diavolul s-a răzvrătit…
            – Mesteca gumă? întrebă nevinovat 
Iţic.
            Nu, nu mesteca gumă, dar nu e frumos 
să mesteci gumă în clasă, în faţa 
profesorului. E semn de obrăznicie. De asta 

l-a alungat Dumnezeu pe Lucifer, că era 
obraznic.
            În momentul acela, se ridică în 
picioare Abdulla şi-şi ceru politicos voie să 
mergă la baie, pentru că e ora spălării rituale 
şi a rugăciunii de dimineață.
            Pe urmă Dumezeu a dobândit primul 
lui duşman, pe diavol, care dorea el să fie 
Dumnezeu, să facă şi el lumea, să aibă grijă 
de oameni.
            – Dar cum are grijă diavolul de 
oameni, vedeţi şi singuri, încheie părintele.
            La baie, Rumeguş îşi bătea joc de 
Abdulla, care se spăla pe faţă.
            – Păgân nenorocit, îi zicea Rumeguş 
lui Abdulla, musulman împuţit, bestie, 
scorpie, negroteiule, cioară.
            Abdulla întinse un covoraş pe jos şi se 
puse în genunchi, cu faţa spre Mecca.
            – Râmă, îi zise Rumeguş.
            În clasă, părintele Galeră dori să 
încheie ora cu o rugăciune. Iţic mimă 
conştiincios că se roagă, dar în gând avea 
numai măscării. Copii cântau Tatăl Nostru, 
câte unul mai zbiera în falset, dar, pe 
ansamblu, imaginea era de pioasă râvnă 
creştină. Iţic dădea din gură ca un peşte.
            Se auzi clopoţelul. Copii începură să 
zbiere, îşi scoaseră gumele de mestecat din 
bănci, începură să se bată cu ghemotoace de 
hârtie şi să înjure. Piciu’ fugărea fetele şi, pe 
care le prindea, le săruta zgomotos pe gură. 
La baie, Rumeguş şi Abdulla îşi trăgeau 
picioare şi se băteau cu săpunul.
            – A fost o oră emoţionantă, mărturisi 
părintele la cancelarie. Numai Rumeguş e 
cam obraznic.
            Profesorul de istorie lăsă ochii în 
podea.
            – Propun să i se scadă nota la purtare, 
zise părintele Galeră. Nu de alta, domnule 
profesor, dar fiul dumneavoastră şi-a cam 
luat-o în cap.
            De la etaj se auzea o gălăgie 
înfiorătoare.
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    Special:  PRIETENI  DIN  AUSTRALIA
Eveniment editorial dedicat iubitorilor de poezie 
românească din SUA, Canada, Australia, Noua 
Zeelandă, Marea Britanie, Israel  (și restul lumi…)



          

       

          De curând a apărut în Statele Unite ale Americii și Australia (dar și în alte țări din mediul 
anglo-saxon cum ar fi Marea Britanie, Canada sau Noua Zeelandă – ultimele prin platformele 
Amazon și TheBookDepository) volumul Romanian Poetry from its Origins to the 
Present/ Poezia românească de la origini și până în prezent, publicată 
de Australian-Romanian Academy for Culture. Antologator și traducător principal 
este Daniel Ioniță, asistat de Profesor Dr. Daniel Reynaud, Dr. Adriana Paul și Eva 
Foster.
        Acest grup „recidivează” de la mare distanță geografică față de ultimul lor succes, care a 
fost volumul Testament – 400 de ani de poezie românească/400 Years of 
Romanian Poetry (Editura Minerva, București), volum căruia i-a fost acordat premiul 
pentru traducere (din limba română într-o limbă strănă) „Antoaneta Ralian”,  decernat de 
Târgul de Carte Gaudeamus în noiembrie 2019. Daniel Ioniță și echipa lui au mai realizat în 
2018, împreună cu Maria Tonu și sub sigla editurii MediaTon din Toronto, 
Canada,  volumul Basarabia sufletului meu/The Bessarabia of my Soul, o 
reprezentare a unor poeți semificativi, de limbă română, din Republica Moldova.

     Romanian Poetry from its Origins to the Present este de fapt o re-prezentare, cu 
mici schimbări, pentru cititorii din afara României, a volumului deja 
menționat, Testament – 400 de ani de poezie românească pe care editura Minerva din 
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București, sub îngrijirea redactorului șef Ana Munteanu, l-a publicat și îl promovează și 
distribuie în România.
      Ca o scurtă trecere în revistă pentru cititorii din afara României, după cum sugerează titlul, 
volumul începe cu ceea ce reprezintă probabil perioada primelor poeme în limba română – 
poeme „dinainte să existe poeți” (cum bine a caracterizat acest fapt scriitorul Lucian Vasilescu) 
– baladele anonime Miorița și Baladă maramureșană, și continua cu primele poeme oficial 
publicate în limba română – eșantioane din Psaltirea lui Dosoftei, selecție din poemele lui 
Ienachiță Văcărescu, Ioan Budai-Deleanu (este prezentat tot Cântul IX din Țiganiada – 
călătoria lui Parpanghel în iad), ale lui Ion Heliade Rădulescu, Dimitrie Bolintineanu, Grigore 
Alexandrescu sau Vasile Cârlova.
      Bineînțeles că mare parte din volum este ocupat de „clasicii” (în sensul larg al cuvântului) 
poeziei românești. Amintim, printre alții, pe Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexadru 
Macedonski, Ion Minulescu, George Coșbuc, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Magda Isanos, George Bacovia, Ion Barbu, Nicolae Labiș. Dar nici poeții de 
avangardă/suprarealiși sau moderniști nu sunt neglijați – cum ar fi Ion Vinea, Ilarie Voronca, 
Tristan Tzara, Max Blecher sau Benjamin Fondane (Barbu Fundoianu). 
       Următorul grup, ca reprezentare și spațiu, este bineînțeles rezervat semificativei generații – 
pentru poezia românească – a anilor ’60–’70, din care menționăm: Nichita Stanescu, Ana 
Blandiana, Adrian Paunescu, Radu Gyr, Marin Sorescu, Ion Caraion, Nina Cassian, Nora Iuga, 
Leonid Dimov, Romulus Vulpescu, Cezar Ivănescu, Mircea Dinescu, Ileana Mălăncioiu, Irina 
Mavrodin, George Țărnea, Petre Stoica, Dan Verona, Constanța Buzea, Cezar Baltag.
Dintre numele contemporane cunoscute nu lipsesc  Adrian Popescu, Ioan Es Pop, Mircea 
Cărtărescu, Lucian Vasilescu, Angela Marinescu, Marta Petreu, Horia Bădescu, Florin Iaru, 
Liliana Ursu, Cristian Popescu, Ion Stratan, Aurel Rău, Emil Brumaru, Ioana Crăciunescu, 
Octavian Soviany, Magda Cârneci, Daniela Crăsnaru, Liviu Ioan Stoiciu.
       Dar editorii au luat riscuri în a promova și poeți relativ „recenți” (unii mai tineri, alții mai 
puțin… –  menținăm doar câțiva: Adela Greceanu, Miruna Vlada, V. Leac, T.S. Khasis, Marius 
Ianuș, Ciprian Măceșaru, Ania Vilal, Teodor Dună, Claudiu Komartin, Ruxandra Cesereanu, 
Hana Botta, Eva Precub, Diana Geacăr, Vasilica Ilie, Simona Popescu, Traian Furnea, Camelia 
Radulian, Robert Șerban.
       Un spațiu semnificativ este rezervat poeților originari din Basarabia – din nou, dăm doar 
câteva exemple: Alexei Mateevici, Alecu Russo, Arcadie Suceveanu, Renata Verejanu, Leo 
Butnaru, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Grigore Vieru; iar din generația tânără avem pe Irina 
Nechit, Vasile Gârneț, Mihai Vakulovski, Aura Maru, Maria Paula Erizanu, Ana Donțu, Iulian 
Fruntașu, Ion Buzu. Și nu numai…
       Antologatorii nu au uitat nici poeții români care s-au stabilit în afara țării, fie în locuri mai 
apropriate de România (Italia, Franța, Spania), fie departe – Statele Unite, Canada, Australia, 
Noua Zeelandă. Menționăm pe Dinu Flămând, Gabriela Schuster, Carmen Firan, Andrei 
Codrescu, George Roca, Dumitru Ichim, Lucia Cherciu, Cristian Bădiliță, Gelu Vlașin, Adrian 
Sângeorzan, Anca Stuparu, Valentina Teclici, Alexandra Balm, Matei Vișniec, Flavia Cosma, 
Cristian Petru Bălan, Nuța Istrate Gangan, Alina Celia Cumpan. Unii din ei (desigur nu toți…) 
au fost neglijați poate de către editurile și critica literară din România.
Câteva aprecieri din partea unor critici literari :
„Felicitări editorilor și poeților pentru actul de credinţă pe care poezia îl reprezintă și pentru 
măiestria cu care au creat acest volum, descoperind astfel, acestui anglofon, o deschidere 
extraordinară în această Țară a Minunilor care este poezia românească. Istoria îi va eticheta 
drept vizionari.” – Martin Langford, Președinte al Australian Poetry Inc.
„Poezia românească de la origini și până în prezent – această strălucitoare paradă a 
lirismului românesc, poate fi acum apreciată nu doar de români, dar și de iubitorii de poezie 
care citesc în limba engleză, această lingua franca a zilelor noastre. Pare o enciclopedie dar 
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este de fapt 1001 de nopți. Nu mai există în literatura română o asemenea carte.”  –     
Alex Ștefănescu.

Volumul poate fi achiziționat (din afara României) pe mai multe platforme online, 
atât în formatul eBook (Kindle) cât și tipărit, cu coperți cartonate. Iată câteva:

Amazon.com: Romanian Poetry from its Origins to the Present: A Bilingual Anthology 
(9780995350281): Ionita, Daniel, Reynaud, Daniel, Paul, Adriana: Books
Romanian Poetry from its Origins to the Present : Daniel Reynaud : 9780995350281 
(bookdepository.com)

Daniel Ionita – Lector Universitar – Organisational Psychology – 
University of Technology Sydney

Daniel Ioniță - originar din București și emigrat la antipozi (Noua 
Zeelandă inițial, apoi Australia) în 1980. Daniel predă 
Organizational Improvement la Universitatea Tehnologică din 
Sydney, Australia. A publicat volumele antologice Testament – 400 
de ani de poezie românească (Editura Minerva 2019 - volumul a 
primit Premiul „Antoaneta Ralian” pentru traducere - al târgului de 
carte Gaudeamus 2019), Basarabia Sufletului Meu (Ed. MediaTon 
– Toronto 2018) prescum și Poezia romeascâ de la origini și până 
astăzi (Australian-Romanian Academy Publishing, 2020). Dintre 
volumele proprii de poezie – Agățat între stele (Ed. Minerva 2013), 

ContraDicție (ed. PIM, 2016), Cuvintelor de Acasă (Ed.Limes – Cluj, 2017) și Instrucțiuni 
(ROCART, 2020). Este actualul președinte al Academiei Australiano-Române pentru Cultură.

https://www.amazon.com/gp/product/0995350280?pf_rd_r=ZWN4NH5QMC132CNRBKT3&pf_rd_p=6fc81c8c-2a38-41c6-a68a-f78c79e7253f&pd_rd_r=b0e8bf08-7afb-4a53-8146-6f66b51d0161&pd_rd_w=1AOFH&pd_rd_wg=W7Fdi&ref_=pd_gw_unk
https://www.amazon.com/gp/product/0995350280?pf_rd_r=ZWN4NH5QMC132CNRBKT3&pf_rd_p=6fc81c8c-2a38-41c6-a68a-f78c79e7253f&pd_rd_r=b0e8bf08-7afb-4a53-8146-6f66b51d0161&pd_rd_w=1AOFH&pd_rd_wg=W7Fdi&ref_=pd_gw_unk
https://www.bookdepository.com/Romanian-Poetry-from-its-Origins-Present-Daniel-Ionita/9780995350281?ref=grid-view&qid=1602123810520&sr=1-1
https://www.bookdepository.com/Romanian-Poetry-from-its-Origins-Present-Daniel-Ionita/9780995350281?ref=grid-view&qid=1602123810520&sr=1-1
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Daniel Ioniță - POEZII     Foto:  Josephina Alon
          Melbourne

Rămâi cu noi

Ne naștem în durere și extaz,
Nemernici, nevoiași, sărmani și goi,
Sorbind al mamei zâmbet lăcrimat,
Dar primul strigăt e „rămâi cu noi”.

Când printre flori de dalbe primăveri
Plivim iubirea-n fragedul altoi,
Beţia vieţii-o tragem cu nesaţ
Și uneori sperăm „rămâi cu noi”.

În vara vieţii, apriga vâltoare
Ne-aruncă diamante și noroi,
Furaţi de timp, mai spunem câteodată
Vreun rar și disperat „rămâi cu noi”. 

Iar când sub greul anilor zvârlim
O ultimă privire înapoi, 
Un vis stingher ne prinde tot mai des
Șoptind înfriguraţi „rămâi cu noi”.

Rămâi cu noi, căci soarele, pe-o dungă,
Răzleţi ne trece-n seara de apoi;
De-aceea frânge colţul sfânt al pâinii
Și-n noaptea asta ai să rămâi cu noi.

Romanţă deșănțată

Gladiator al vieţii, port în mine,
prin întuneric, veștede cununi –
săruturi tulburi, prinse de cu seară,
cusute-n remușcări de zei nebuni,
care-mi tăiau în gând, odinioară,
răzbite încleștări catifelate
zăcând pe-o rână lângă sâni molateci –
cârmuitori spre vise deocheate,
curtând alene cu măscări sordide
muieri scârbavnice pe-o canapea,
cu roata Universului pe pântec
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și-o răsuflare aprigă și grea – 
ca oseminte-ntr-un pahar aiurea,
sorbit prin lăturalnice mocniri,
cotrobăind prin dosnicii de trupuri
croite din sudalme și-înjosiri. 
Mă ruginisem de atâta plânset
și rob al rănii sfinte mă jertfeam,
când m-am trezit, între rostiri și patimi,
cum prins de vrăji pe trupu-ţi colindam.
Dar azi, în schilava-mi singurătate
mă văd șezând pe-un scaun sub un tei,
tot cobzărind romanţe deșănţate,
cântând povești cu feţi-frumoși și zmei
care se bat pe viaţă și pe moarte,
și pentru coapse ample de femei.

Cluj launch of Testament – Anthology 
of Romanian Verse,  writers Adrian 
Popescu, Horia Bădescu, Vasile Igna, 
Aurel Rău, and editor Ana Munteanu 
(Minerva Publishing) and Daniel 
Ioniță.

Lansarea Testament Antologie de 
Poezie Română – scriitorii Adrian 
Popescu, Horia Bădescu, Vasile Igna, 
Aurel Rău, Ana Munteanu (Editura 
Minerva) și Daniel Ioniță.

 

    
DANIEL   IONIȚĂ  

 (președintele Academiei Australiano-Română pentru
 Cultură)  Patrick White – scriitor australian – 
 Premiul Nobel pentru Literatură 1973

Patrick White (28 mai 1912 – 30 septembrie 1990) romancier, este primul și, până 
acum, singurul australian căruia i s-a acordat premiul Nobel pentru Literatură (1973). 
Academia Suedeză raportează că „White prezintă o scriere epică și o narațiune psihologică 



                                                                                       

                            
       Jurnal  Israelian  No.  22 – 07 Ianuarie 2021                                 Pagina 31  

fascinantă, introducând un nou continent în literatură”. Volumul care i-a adus faima este 
Copacul Omului (The Tree of Man), o lucrare epică la scară largă, un raport psihologic de mare 
discernământ a unei părți a dezvoltării sociale australiene sub forma povestirii conviețuirii a 
doua personaje care luptă cu dificultăți externe și interne. Cadrul este unul de pionierat 
convențional, dar cu nuanțe și asociații filozofice, existențiale, biblice.

Stan, personajul principal din Copacul Omului, este unul din tipicii căutători ai 
adevărului din scrierile lui White, căutările lui contrastând cu atitudinea convențională a soției 
lui, Amy. Stan acceptă și respectă tainele soției sale, însă ea nu le poate accepta pe ale lui. 

„Doi oameni nu se pierd unul de altul exact în același moment, pentru că dacă ar fi așa, s-
ar regăsi și ar fi salvați. Nu e chiar atât de simplu.”

Povestirea, așezată în contextul dificultăților climei australiene (cu secete, focuri, 
inundații) se ocupă în prinicpal cu drama psihologică a dorinței lui Stan de a înțelege țelurile lui 
Dumnezeu, „care sunt descoperite babelor, călugărițelor și idioților”. În anumite momente, 
cruciale, atinge, fie și  doar mistic și tangent, divinitatea : „Și peștera de foc era enormă, ca un 
labirint, care era acolo ca să-l primească pe om. El se lărgea și se împățea în ramuri ca un copac, 
se umplea de flăcări, creștea în intensitate și apoi se stingea deodată în mici norișori fumurii și 
gânduri obosite .”

Un alt aspect al efectului psihologic, pe care interiorul Australiei îl poate avea, este 
descris în romanul Voss. Aici un explorator fanatic al interiorului neiertător al Australiei 
(personaj modelat după exploratorul german Ludwig Leichardt) își trăiește aventura 
existențială și își găsește sfârșitul.

„Și-a dat seama el însuși, că era mereu teribil de înspăimântat, chiar atunci când se găsea 
în culmea puterilor lui divine, un dumnezeu slab așezat pe un tron care scârțâia din toate 
încheieturile, temându-se să deschidă scrisori, să ia decizii, temându-se de cunoștința 
instinctivă a asinilor sau de ochii nevinovați ai oamenilor buni, de natura elastică a pasiunii, 
chiar de devoțiunea ce o primea de la unii oameni, și de la o femeie, și de la câini.”

Voss este un studiu intens al caracterului personajului juxtapoziționat cu sălbăticia 
fascinantă australiană și raportat pas cu pas la ea. Dar și a relației fracturate dintre un străin 
(Voss), care pricepe misterul acestei sălbăticii, și localnicii care n-o înțeleg decât superficial:
„Voss era în stare mereu, dacă era necesar, să nu înțeleagă nimic. Dar rănile îl făceau să tresară, 
în special în aerul sărat. Zâmbea și își înșuruba ochii la marele spectacol al luminii și apei. 
Unora le era milă de el. Unii îl disprețuiau pentru că arăta ciudat, ca un străin. Voss și-a dat 
seama, trepidând de mânie, că nimeni nu ere conștient de puterea lui. Oamenii mediocri, 
animali nu ghicesc niciodată cât de puternice sunt stânca sau focul, până în ultima clipă, când 
aceste elemente-i reduc la – nimic. Acesta, cel mai pal și mai transparent dintre cuvinte, este cel 
mai aproape de a fi complet.”

White este primul scriitor de talie mondială dăruind continentului australian, o voce 
autentică, având valențe universale – literatura sa contribuind – atât ideatic cât și artistic – la 
dezvoltarea literaturii universale.

Opera lui Patrick White este plină de aforisme care au devenit „agenți independenți”, 
cunoscuți fără a face referire la operele lui:

„Cred că este imposibil de explicat credința. Este ca și cum ai vrea să explici efectul 
aerului, doar prin separarea lui în elemente constitutive pe care să le etichetezi științific. 
Trebuie să-l respiri ca să-l înțelegi.”

„Luciditatea nu este o boală permanentă. Te vindeci de ea.”
„Nu există ceva care să poată fi mai inuman decât o ființă umană.”
„Ca să te poți re-crea, e nevoie ca mai întâi să te distrugi.”
„Misterul vieții nu este rezolvat de succes, care este un țel în sine, ci de eșec, de luptă, de 

devenire.”



                                                                                       

                            
       Jurnal  Israelian  No.  22 – 07 Ianuarie 2021                                 Pagina 32  

„Poezia rezistă pretențiilor false ale cercetării academice, după cum religia se evaporă ca 
un abur când vine în contact cu dogma.”

Ca mai toți scriitorii de la antipozi (fie ei din Australia sau din Noua Zeelandă) White, ca 
om, era un realist cu picioarele pe pământ – antipozii nu permit artiștilor să-și dea aere, să se 
considere „speciali”, să fie tratați ca staruri, să li se facă temenele. Iată, în propriile cuvinte, 
descrierea originilor lui:

„M-am născut pe 28 mai 1912 la Knitsbridge, Londra, din părinți australieni – Victor 
White, 42 de ani și Ruth Withycombe, zece ani mai tânără. La vârsta de șase luni, părinții mei s-
au reîntors în Australia, deoarece mama nu-și suferea prea numeroasele cumnate trăind cu ele 
pe aceeași proprietate. Familiile din partea ambilor părinți au fost la origine fermieri, dar nu 
bogați. Străbunicul meu White a emigrat în Australia, statul New South Wales, în 1826, și a 
primit un teren agricol în Upper Hunter Valley (la nord de Sydney). Niciunul din strămoșii mei 
nu sunt memorabili, deși există o legendă fascinantă cum că cineva din clanul mamei, 
Whitycombe, ar fi fost bufonul de curte al regelui Edward II.”

 

 
     Mugurel Bărbulescu  ♦ Timpul Visului
       

     Un artist român în Australia, cu o carte scrisă în Israel

        Îl cunosc de mulți ani pe Mugurel Bărbulescu.  Ne leagă o prietenie 
virtuală de peste  10 ani. Este  un amic discret,  și mult prea modest, 
pentru lumea zgomotoasă și agitată în care trăim. Arta lui Mugurel este 
deosebită și poate stranie europenilor. La prima vedere, ne șochează 
complexitatea ei, parcă voit  indescifrabilă a desenului. Mesajul este 
ascuns în povești și emoții personale.  Pictorul folosește culori primare, puternice, cerneluri și 
pigmenții unei civilizații pe care noi europenii nu o cunoaștem. Lucrările lui Mugurel acoperă 
un spațiu eclectic larg și variat, de la schiță și desen la caligrafie, picturi complexe, obiecte găsite 
și prelucrate migălos sau o ceramică pictată. După cum declară însuși pictorul, legăturile sale cu 
țara natală sunt vii și pregnante:            
      Australia! Pare straniu să ai impresia că ești prin...vecini și totuși să fii la atâția mii de 
km! De aici până în România sunt cam 11 000 de mile!  M-am născut în București dar am 
crescut la Vlădești, jud.Vâlcea cu bunicii parentali! Bunicul meu era preot și bunica 
învățătoare!  Bunicul meu  făcea sculptură în lemn și pirogravură și lucra și pe foi subțiri de 
aluminium!  Și cânta minunat la vioară! Am crescut cu lampa de gaz și cu difuzor cu 
radioficare! În mare măsură sufletul meu a rămas la Vâlcea și sunt sigur că o parte din 
simbologia folosită în lucrările mele provine din bogăția etnică a Vâlcei!  

     Dar arta lui este departe de a mima sau continua motivele românești ale tinereții  sale 
petrecute în România. Mugurel imigreză în vastul continent Austral unde va dezvolta noi 
tehnici și subiecte, o artă alimentată profund de cultura autohtonă,  de culorile deșertului, de 
starea de suflet a unui om sensibil la natură și la elementele specifice unui nou teritoriu, cu un 
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folclor vast, mistic și impresionant. Mă bucură minunata interacție dintre noi și hotărârea luată 
în comun de a produce acest album care să sintetizeze munca și viziunea unui  talentat pictor, și 
povestitor. Fiecare tablou, desen sau obiect prezintă o lume aparte, un vis, o poveste sau o 
legendă.  Am adăugat pentru cititorul de limba română noțiuni de bază despre Australia, istoria 
cuceririi ei, interacția colonizatorilor cu aborigenii nativi care locuiau acest pământ de zeci de 
mii de ani, dispersați în sute de triburi și etnii, atât cu obiceiuri, credințe diferite, mituri și 
ritualuri, cât și producând de milenii o artă impresionantă prin sinceritatea ei,  cu motive si 
semne,  pe care le  regăsim ca pe un ecou sofisticat, în opera lui Mugurel  Bărbulescu.

         

Colonizarea unui continent
     
      Australia a fost inițial folosită de către autoritățile engleze drept loc de deportare a 
deținuților de drept comun. La data de 13 mai 1787, o flotă engleză pleacă din Portul 
Portsmouth spre Australia, comandată de Arthur Phillip, cel care avea să fie și primul 
Guvernator al coloniei. Avea la bord aproximativ 1000 de oameni. O furtună violentă, lovește 
flota în timp ce se îndrepta spre Tasmania, provocând avarii destul de serioase.  Comandantul 
Philip trece pe nava Supply, cea mai rapidă dintre toate și pornește înainte, cu intenția de a 
pregăti terenul pentru restul flotei: să găsească un loc unde să se poată construi o așezare, cu 
apă potabilă și eventual să ridice câteva adăposturi. După el urmau să vină Alexander, 
Friendship și Scarborough, care aveau la bord majoritatea condamnaților bărbați, ultimele 
urmând să ajungă corăbiile de provizii, mai lente, însoțite de restul vaselor. Pe 18 ianuarie 1788, 
Supply ajunge în Botany Bay, a doua respectiv a treia zi ajungând și celelalte corăbii. Deci, după 
o călătorie de aproape 8 luni ajung la Botany Bay, în sudul continentului, la data de 18 ianuarie 
1788, denumind izvorul descoperit acolo Sydney, după numele Ministrului Coloniilor.  Astfel 
lua sfârșit una din cele mai importante expediții maritime din istorie -11 corăbii, cu peste 1.400 
de oameni, care au călătorit timp de 252 de zile, acoperind un traseu de 24.000 de kilometri, 
fără să piardă vreun vas. Pe țărm aveau să debarce, în total, 1373 de persoane, cu 47 mai puține 
decât plecaseră din Portsmouth. În timpul voiajului se născuseră 22 de copii, în timp ce 69 de 
persoane au murit sau au dezertat. Rata mortalității a fost de doar 3%, foarte scăzută dacă avem 
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în vedere condițiile în care s-a desfășurat expediția. Începutul este mai greu, proviziile aduse 
din Anglia terminându-se rapid, iar plantele cultivate nu au reușit să  prindă, datorită secetei 
existente. O corabie este trimisă în Batavia pentru a aduce provizii, se impun rații pentru 
deținuți, iar criza va fi ulterior rezolvată. A doua flotă va ajunge în 1792 la Botany Bay.  Dacă la 
început relațiile cu aborigenii sunt bune, ele se vor strica treptat, ajungându-se la masacre în 
special din partea populației albe. Imaginea pe care societatea engleză o avea despre Botany Bay 
era dublă: pe de o parte este văzut ca cel mai cumplit loc unde pot ajunge deținuții, iar pe de altă 
parte, este văzut ca locul unui nou început. O importantă minoritate, care are de la început o 
situație specială este cea irlandeză, catolică, în conflict continuu cu englezii. Relațiile cu 
aborigenii sunt la început bune, materializându-se în schimburi mărunte, însă curând vor 
începe masacrele de ambele părți. Populația engleză, conștientă de superioritatea sa, va deveni 
treptat o forță asimilatoare. Se formează o a două așezare la Paramatta. Al doilea Guvernator 
este Francis Grose, care are un rol important în dezvoltarea agriculturii și a comerțului. După 
eliberare, deținuții se angajau ca muncitori pe fermele ofițerilor, renunțând să se repatrieze în 
țara de origine. Este semnalul apartenenței la o nouă civilizație, însă, la acel moment, numele 
pe care îl poartă colonia este New South Wales. Pe lângă ciocnirile cu aborigenii, englezii sunt 
într-un conflict perpetuu cu irlandezii catolici. O rebeliune a acestora, în martie 1804, a dus la 
uciderea principalilor lideri ai irlandezilor și calmarea momentană a spiritelor. Economia crește 
treptat, în special datorită cantităților imense de lână și cereale exportate.

Desenul bidimensional, lipsa adâncimii            

      Deși artele plastice au descoperit perspectiva și iluzia volumului pe pânză sau hârtie, încă 
înainte de anul 1500, marea majoritate a tablourilor lui Mugurel sunt realizate în planul 
bidimensional, personajele și obiectele lui trăiesc în planul imediat, plat, oferit vederii. 
Și Brauner dar şi Jules Perahim au experimentat, timp de o perioadă desene suprarealiste 
bidimensionale, bazate doar pe grosimea pastei plastice aplicate. La Mugurel nu vom găsi 
umbre, simularea adâncimii, perspective, straturi sau planuri multiple, așa cum folosea pictura 
clasică. Din contra, el adoptă tehnicile vechi de desen planar, ale aborigenilor, sau ale culturilor 
Maya, cu care cochetează intens.  Artista contemporană, Silvia Bächli, consideră că desenul este 
o apariţie în mişcare,  o abatere nuanţată, un schimb în câmpul gravitaţional, care atrage 
indirect atenţia asupra obiectului şi a plăsmuirii visului, care nu vor fi niciodată concretizate în 
desen. A desena înseamnă a intra într-un teritoriu neatins, a te învârti şi plimba prin el, a crea 
un spaţiu şi a-l cerceta, a lucra cu şi împotriva vârstei hârtiei. Desenul deschide spaţii interioare 
şi există în acele spaţii, fără a le ocupa în totalitate. Dacă a picta înseamnă a însufleţi desenul, a 
face să înflorească forma, după cum afirma André Lhote, atunci desenul va fi nelipsit din creaţia 
picturală. În desen sau pictură, forma este sugerată în spaţiu, iar în sculptură forma este 
poziţionată în acel spaţiu. Declara Mugurel despre opera sa:   
      „Este ca și cum aș avea un ghem de linie infinită, lungă, pentru oricât ar fi nevoie și 
atemporal aflată  în interiorul meu și,  doar marginile pânzelor, plăcilor, obiectelor găsite, 
costumelor, statuilor, măștilor, pieselor ceramice... pot opri acel flux continuu de linie care 
șerpuiește în plan.  Îmi place în mod special să ofer o a două șansă pentru diverse obiecte și 
lucruri pe care oamenii le aruncă, deoarece le consideră inutile sau demodate. Arta mea este o 
combinație de artă tribală și suprarealistă. Utilizarea detaliilor extreme atunci când îmi prezint 
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labirinturile, cu subiecte înlănțuite în desen,  dezvăluie adevărata mea intenție de a exprima o 
gamă largă de sentimente și emoții. Artistul român Victor Brauner  și picturile sale mistice, 
caligrafia pe blocuri de lemn japoneza, arta primitivă de pe diverse continente, arta bizantină și 
scrierile lui Carl Gustav Jung stau la rădăcina începuturilor mele în artă. Mă consider un artist 
străin, cu o obsesie față de linia și detaliile artelor plastice. Materiale pe care le folosesc: 
creioane, pasteluri, cărbune,  stilou cu bilă și 
cerneală, vopsea și perii acrilice, guașe, 
colaje, asamblări , de asemenea obiecte 
găsite, cerneluri diluate, monoprinturi și 
hârtie de schițe.  
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George ROCA     SUB CRUCEA SUDULUI

Partea [1]- ŢARA NOROCOASĂ

„The lucky country”, aşa îi spun localnicii Australiei... adică „ţara norocoasă”! După 
aproape 30 de ani de şedere pe aceste meleaguri îndepărtate, deseori mi-am dat seama ca au 
dreptate. Majoritatea emigranţilor sosiţi aici doar cu o bocceluţă s-au bucurat de oportunităţile 
oferite de noua patrie, unde prin muncă şi integrare au ajuns să aibă o viaţă prosperă, desigur 
cu mult mai bună decât cea pe care au avut-o pe meleagurile de unde veneau. Mulţi dintre cei 
care au călcat pe acest pământ „nou”, realizând la ce distanţă este situat acesta de ţinuturile 
natale, cuprinşi de sentimentalism şi-au spus în gând că după o perioadă de şedere şi de „făcut 
banii” se vor reîntoarce acolo de unde au venit... Totuşi, marea majoritate au rămas aici până la 
moarte, iar dacă unii mai tenace, cuprinşi de nostalgie şi dragoste de tărâmurile strămoşeşti, au 
încercat să se reîntoarcă „definitiv” la vechea vatră, nu au putut să se reacomodeze şi după o 
scurtă perioadă de zbucium... au făcut eforturi să revină în Ţara Norocoasă! De fapt această 
boală am putea-o numi „emigritis”. Fenomenul este foarte complex şi uneori greu de înţeles. 
Desigur, acesta nu este lipsit de suferinţă, durere sufletească, ambiguitate şi chiar diminuarea 
identităţii naţionale. Totuşi vibraţiile pozitive pe care le oferă continentul de la Antipozi sunt ca 
acel sunet suav de theremin pe care odată ascultat nu-l poţi uita, asemuindu-l cu „capcana” 
întinsă de cântecului sirenelor.  

   Australia are suflet, trăieşte din plin, îşi iubeşte naţionalii, îi răsfaţă şi le oferă oportuntăţile 
unei vieţi decente. Departe de „lumea dezlănţuită”, fără să fi avut războaie locale sau 
animozităţi teritoriale şi etnice, oamenii gândesc mai curat, poate chiar mai naiv decât mulţi din 
alte locuri declarate „fierbinţi”! Nu vorbesc niciodată urât de o altă naţie... Desigur că mai fac 
glume inocente folosind demonime prin care îi numesc pe americani „yankies”, pe francezi 
„froggies” (broscuţe!), pe englezi „pommies” (abrevierea „pome” derivând pare-se de la 
„Prisoner of Mother England”), pe neo-zeelandezi „kiwies” (după faimoasa pasăre kiwi)... 

   Engleza australianului de rând conţine o mulţime de elemente argotice, majoritatea aduse de 
strămoşii exilaţi aici de pe malul Tamisei sau din East End-ul londonez, elemente şi accente în 
vorbire care au asociaţii lingvistice cu limbajul cockney. Astfel, ajungând într-o localitate de 
provincie poţi fi întâmpinat cu o frază de salut pe care nu o pot înţelege nici cei buni vorbitori ai 
englezei literare care nu aparţin acestor locuri: „G'day mate, howsit hangin'? Bewdy Bonza 
love. Goin down the pier in me thongs to perv at the Sheilas!”. (Hello my good fellow. How are 
you feeling today? Everything is going exceedingly well my dear friend. I am going to the 
boardwalk wearing my sandals to look/ogle at the beautiful ladies of leisure!”) adică într-o 
traducere mai colorată pe româneşte ar fi „Salutare dragă amice! Cum o mai duci cu 
sănătatea? La mine toate merg la superlativ. Mă duc pe faleză, la o plimbare legeră în şlapi, 
pentru a admira reprezentantele sexului frumos”. Pentru „la revedere” se foloseşte „hooroo”, 
adică „goodbye” mai pe înţelesul anglofililor...
 
    Un australian get-beget se declară „fair-dinkum” (original) sau „true-blue” (adevărat), dar la 
general se alintă cu drăgălăşenie cu diminutivul „aussie”, sau „ozzie”! Tasmanienii sunt numiţi 
„tassies” chiar şi la ştiri sau la emisiunile sportive de la televizor! Inclusiv politicienii, pentru a 
părea mai populari, folosesc un limbaj apropiat de cel al australianului „de provincie” chiar dacă 
majoritatea şi-ai facut studiile la cele mai de seamă universităţi din lume. Australia şi Noua 
Zeelandă, în jargonul „aussie” sunt numite „Down Under”, adica „ţara de la... dedesubtul cel 
mai de jos” făcându-se referire la aşezarea geografică a acestor ţări pe harta globului pământesc. 
Australianul foloseşte foarte multe diminutive în vorbirea de zi cu zi! Astfel motocicliştii sunt 
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porecliţi „bikies”, biscuiţii „bikkies”, micul dejun „brekkie”, şoferii de taxi „cabbies”, poştaşii 
„posties”, ecologiştii „greenies”, bomboanele „lollies”, ţănţarii „mozzies”... 
Persiflant, unele grupuri sociale sunt categorisite ilar precum „bogans” - cu referire la cei care 
stau toată ziua în cârciumă şi beau bere, „bludgers” leneşi sau cei care nu vor să muncească, 
„yobbos” – aşa-zisa clasă muncitoare neevoluată, „yuppies” – tinerii snobi ai clasei de mijloc 
sau „baieţii de bani-gata”, „wuppies” pensionarii încă activi... Mai întâlnim pe aici şi „mobies” 
sau „dobies” (Mum/Dad Older, Baby Younger), adică cei care au devenit părinţi la bătrâneţe, 
„limers” (Less Income More Excitement) – mai puţin venit, dar mai multă distracţie, „hanks” 
(Health an Nature Keepers) – naturişti.     
     Australianul tradiţional îl recunoşti de la o poştă. Salută când trece pe lângă tine! Indiferent 
de vârstă se îmbracă specific, cu ciorapi trei sferturi şi pantaloni scurţi. Deseori este încălţat cu 
bocanci, iar pe cap poartă faimoasa pălărie numită akubra! În oraşe îl întâlneşti frecvent prin 
aeroporturi, gări sau locuri publice pe unde lucrează. Cel din provincie este şi mai  simpatic! 
Foarte vorbăreţ, adoptând un limbaj colorat, folosind o voce de cap, este oricând pus pe glume, 
sau pe „mişto”, fără să aibă intenţia să te jignească... Poartă o akubră decolorată de soare de 
borul căreia atârnă bile înşirate pe sforicele... având menirea să alunge, prin mişcări bruşte ale 
capului, sâcâitoarele muşte care se găsesc vara din abundenţă peste tot datorită multitudinii de 
animale domestice!!! De fapt chiar „salutul traditional australian” este luat în derâdere fiind 
reprezentat sub forma datului din mâini pentru a alunga muştele de pe faţă! Aici nimeni nu se 
supără sau simte jignit dacă faci o glumă de genul acesta! Inclusiv celebrul comentator 
american Bryant Gumbell de la CNN, a hiperbolizat „salutul australian” într-una din 
transmisiunile pe care le-a făcut la Olimpiada din 2000 de la Sydney. Desigur ca nu s-a supărat 
niciun „aussie”! Din contră... a fost citat deseori de către comicii prezentatori autohtoni de la 
programele de ştiri ale televiziunii australiene. 
     Aborigenii sunt cei mai vechi locuitori ai acestor teritorii. Se estimează că sunt aici de mai 
bine de peste 30.000 de ani.  Guvernul duce o muncă asiduă pentru emanciparea lor şi pentru 
intergrarea în societatea australiană. Destul de taciturni, îşi deschid foarte greu sufletul în faţa 
omului alb care le-a pricinuit foarte multe necazuri şi răutăţi pe parcursul timpului. Populaţia 
indigenă este estimată după ultimele recensămite la aproape o jumătate de milion, adică 2.7% 
din întrega populaţie australiană. La venirea europenilor aceştia vorbeau peste 250 de limbi şi 
peste 500 de dialecte, în prezent acestea fiind reduse la doar 15 limbi. Acum, majoritatea 
vorbesc limba engleză presărată cu cuvinte din limbile indigene, dezvoltând astfel o limbă 
denumită engleza aborigenă australiană. Cultura acestora este foarte interesantă. În artele 
plastice excelează printr-un gen de pictură format din linii şi puncte foarte apreciat de iubitorii 
de frumos. Necunoscând scrierea alfabetică au transmis literatură (in special legende) prin 
tradiţie orală sau prin pictograme. Muzica este de asemenea un mod de manifestare artistică a 
aborigenilor. Folosesc cu precădere un instrument de suflat denumit didgeridoo, elemente de 
percuţie combinate cu sunete cântate vocal. Desigur că mai sunt şi în prezent fricţiuni şi 
neînţelegeri între această grupare dezavantajată şi restul poporului australian, dar printr-o 
politică reconciliantă se ajunge deseori la un numitor comun atât de necesar pentru creearea 
unui echilibru şi o integrare cât mai „lină” a acestora în structurile naţiunii australiene 
moderne.
     Nu pot să închei fără a evidenţia aportul românilor la societatea multiculturală australiană. 
Statisticile recente estimează că în această ţară trăiesc peste 20 de mii etnici de origine română. 
Primii emigranţi au sosit pe la începutul secolului XX, apoi o grupare mai omogenă a fost 
remarcată în anii care au urmat celui de al doilea război mondial. După căderea comunismului 
foarte mulţi intelectuali şi profesionişti au fost admişi să se stabilească aici pe criterii de cerinţe 
şi selecţie profesională. Dar despre aceaştia vom vorbi mai detaliat într-un articol viitor. Să ne 
citim de bine! Hooroo!                           
                                                                          - VA URMA -
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     Maia Kodrin

Plagiatoare de natură 

O altă zi-i dată lumii mele în care 
tot mai subtilă umbra copacilor doare. 
Trecutul an plecat-a de când am încercat 
să n-ating frunzele vremii, eternul păcat. 

Universul m-aşteaptă la o plimbare 
întro zi fără rime şi-nsoţitoare. 
Dar nu și nu - noua viteză prin viaţă 
săruturi îmi trece în cerbii de gheață... 

Eva lumii înalţă totdeauna candoare - 
atașând Terrei noii născuți eternă  mirare, 
iubirile mele iubite toate-s prea mult - 
inimioara pruncului cu a mea o ascult... 

Natura plagiată aflat-a cum sunt - 
psalmii cad lacrimi în rugăciuni rând pe rând.... 
Doar prin ochii Tăi pot privi altfel toate 
vieţile pe mantia Ta-s nestemate! 

Plec din teama celor ce nu sunt în Cuvânt 
străbuni mă ridică-n aburi peste pământ... 
Sânzienele-s rime susurând călătoare 
trupule-mi ești un târziu panselat de chemare... 

Un trecut mi-aduce aproape o tihnă. 
Iubirea-i Iertarea, Speranţa din Milă! 
Oprită e teama celor din neCuvânt 
străbunii ne ridică-n rugăciuni din pământ...
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                                      Josephina Alon

Dreaming Away 

Swamped by distant memories
and overwhelming thoughts
I ask myself if I could save
my love for you.

Through pores exuding sadness
and shattered pale illusions,
I struggled with despair
to reach you.

Kept prisoner by distant sensibility 
I pensively sit on life's veranda
with a steaming cup of coffee
dreaming away.

Fir de nisip...

Fir de nisip sunt ne-nsemnat
pe malul mării plin d'emoţii
din loc în loc eu sunt purtat
în voia vânturilor şi-al sorţii.

Uitat pe mal şi singuratec
fir de nisip, sunt ne-nsemnat,
fierbinte sunt ca pe jăratec
de valuri sunt înamorat.

Cu soarta mea, sunt resemnat
mărunt de tot, la fel ca alţii,
fir de nisip, sunt ne-nsemnat,
sortit cu multe aspiraţii.

Din când în când mă rătăcesc,
pierdut în vise şi uitat,
pe valuri line îmi plutesc,
fir de nisip, sunt ne-nsemnat. 
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  111 ani de la nașterea lui Ionesco
  Giovanni Rotiroti

Revista AVALON

BADIA FIESOLANA, Florența, 13 noiembrie 
1986. Conferința Rhinocéros organizată de 
Institutul Universitar European. După un 
ceas în care Eugene Ionesco, în ipostază de 
autor-actor, ne citise scene din piesă, am 
avut prilejul să-i adresez câteva întrebări. Pe 
atunci eram un tânăr de douăzeci de ani, 
studiam franceză și română la Facultatea de 
Litere și Filozofie a Universității din 
Florența. Spre sfârșitul întâlnirii, în timpul 
discuției cu publicul din sala ticsită, o 
doamnă cu puternic accent românesc l-a 
întrebat pe dramaturg ce influență avusese 
literatura romană asupra operei sale. Sigur 
pe sine, Ionesco a negat orice influență: 
„Aucune influence, aucune!” Răspunsul, 
care sună definitiv și fără drept de apel, m-a 
făcut să tresar, că și cum acele cuvinte m-ar 
fi interpelat direct: „Comment”, mi-am zis, 
„aucune influence? ”. Deși gâtuit de emoție, 
am luat cuvântul și am repetat întrebarea 
doamnei, dar evocând în plus nume ca Ion 
Luca Caragiale, Tristan Tzara, poate Tudor 
Arghezi. Câtuși de puțin tulburat, Ionesco 
nega mai departe: „Aucune influence, pas du 
tout, aucune influence!” Tot mai mirat de 
tăgada lui incăpățanată, am scos din mânecă 
și ultima mea carte, care s-a dovedit un as: 
Urmuz. În adâncul sufletului simțeam că 
găsisem numele potrivit. Am susținut, nu 
fără oarecare patos, că la București Urmuz 
fusese „dadaist înainte de Dada” și că el, 
cu Paginile bizare, adusese cel dintâi pe 
scenă „tragedia limbajului” în România. În 
acel moment, nicidecum agasat de insistența 
mea, poate chiar un pic surprins de tânărul 
care-l sâcaia cu atâtea nume de scriitori 
români și încerca să-i explice cine fusese 
Urmuz, Eugene Ionesco mi-a dat un răspuns 
care mi s-a întipărit în memorie: „Eh bien, 
monsieur, vous avez raison: sans l’exemple 
litteraire de Urmuz je ne serais jamais 
devenu l’écrivain que je suis.”

    

  Îmi amintesc că mărturisirea lui Ionesco a 
uluit literalmente publicul de față, iar eu am 
simțit născându-se în mine o emoție 
nelămurită, un amestec de rușine și bucurie. 
Probabil puțini  din cei prezenți știau că, în 
greii ani ’40 din Franța, Ionesco tradusese 
câteva Pagini bizare și că în 1965 scrisese 
despre Urmuz această mărturie 
extraordinară: 
    Urmuz, 1883–1923, inventa – poate prin 
1907 sau 1908, dată când compunea primele 
sale „pagini bizare” – un adevărat limbaj 
suprarealist. Era un magistrat conștiincios, 
cu înfățișare de burghez politicos, 
nemanifestând, aparent, nici o ciudățenie, 
nici o revoltă. Era un coleg bun, un fiu bun, 
un celibatar bun. Proza pe care o scria era 
destinată să fie citită doar fraților mai mici și 
surorilor, ca să-i desfete. Abia prin 1919, 
câțiva scriitori temerari, aflând de aceste 
pagini-manuscrise, înțeleseră că onestul 
magistrat era purtătorul unui mesaj foarte 
deosebit. 
      Ei îl publicară sub numele Urmuz, care 
ascundea identitatea prozaică a 
judecătorului Demetrescu. Urmuz fu găsit 
mort, în 1923, la vârsta de patruzeci de ani, 
într-o grădină publică. El n-a explicat 
motivul sinuciderii. Și nimic nu putea fi 
semnalat în purtarea să afară doar de o 
pasiune nebună pentru muzică. Este Urmuz 
un suprarealist autentic? Poate că, deoarece 
nu părăsește niciodată luciditatea să ironică, 
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e numai un caraghios, un frate spiritual al 
lui Jarry? Sau încă, dacă vrem să 
descoperim oarecare implicații, poate fi 
considerat un fel de Kafka mai mecanic și 
mai grotesc? Suprarealiștii din România îl 
revendică șef de coloană. În orice caz, 
Urmuz este într-adevăr unul din 
premergătorii revoltei literare universale, 
unul din profeții dislocării formelor sociale, 
ale gândirii și ale limbajului din lumea asta, 
care, astăzi, sub ochii noștri se dezagregă, 
absurdă ca și eroii autorului nostru (E. 
Ionesco, „Precurseurs roumains du 
Surrealisme”, în Les lettres nouvelles, Paris, 
XIII, 1965, p. 73. În românește din Urmuz, 
Pagini bizare, ediție întocmită de Sașa Pană, 
Minerva, București, 1970, pp. 184–185).
     Pe deasupra, știam că Ionesco îi dedicase 
o caracterizare și lui Caragiale, intitulată 
Portrait de Caragiale (1852–1912), publicată 
în 1962 în Notes et contre-notes. Printre 
altele, în acest portret citim:
     Caragiale este, probabil, cel mai mare 
dintre autorii dramatici necunoscuți […]. 
Pornind de la oamenii vremii lui, Caragiale 
este un critic al omului oricărei societăți. 
Ceea ce îl particularizează este virulența 
excepțională a criticii sale. Într-adevăr, 
omenirea, așa cum ne este înfățișată de acest 
autor, pare a nu merită să existe. Personajele 
sale sunt niște exemplare umane în așa 
măsură degradate, încât nu ne lasă nici o 
speranță. Într-o lume în care totul nu e decât 
batjocură, josnicie, numai comicul pur, cel 
mai nemilos, se poate manifesta (E. Ionesco, 
Note și contranote, traducere și cuvânt 
introductiv de Ion Pop, Humanitas, 
București, 1992, pp. 153–154).

     După ce s-a convins că nu sunt român, 
Ionesco a reluat firul discuției, intrând în 
miezul chestiunii pe care încercasem 
insistent să o ridic. Nu. Nu Caragiale m-a 
influențat, poate mai degrabă Tristan 
Tzara. Și a ținut să precizeze:

     În România s-a zis că eu îl imit pe 
Caragiale, că opera mea a fost influențată de 
Caragiale, dar eu nu percep influența asta. 
De altfel, Caragiale fusese influențat, la 
rândul lui. Adică el și cu mine aveam același 

izvor: dialogul portăreselor lui Monnier, 
Bouvard et Pécuchet, teatrul lui Labiche. 
Toate astea l-au anunțat pe Caragiale. Nu 
că-l subestimez, dar cred că eu și el avem un 
izvor comun. Privitor la influența lui Urmuz 
și a lui Tzara, Ionesco a spus:

       Tragedia limbajului la Urmuz, dadaist 
înainte de dada… Da, Urmuz. Poate. De 
altminteri dadaismul s-a născut în România.   
Nu se știa, dar în jurul acestui poet, 
prozator,  proz-actor – nu știu dacă-l 
cunoașteți în Italia, e un scriitor greu de 
definit –  în jurul lui se găseau Tristan Tzara 
și Ion Vinea. Tristan Tzara a plecat 
din  România prin 1914 sau 1915 și s-a dus la 
Zurich luându-l cu el. Urmuz a scris cu un 
an, poate doi, înaintea lui Tzara. Eu personal 
am făcut cercetări pe când eram un 
cercetator literar, nu un scribouillard, ca 
acum. Am văzut că unele poezii românești 
ale lui Tzara, ca Glas… Aici Ionesco a 
început să recite din memorie în românește 
primele versuri din poezia lui Tristan Tzara:

Zid dărăpănat
Eu m-am întrebat
Astăzi că de ce
Nu s-a spânzurat
Lia, blondă Lie
Noaptea de-o frânghie…

      Apoi a început să vorbească iar 
franțuzește, spunând că poemele românești 
ale lui Tzara – și îndeosebi Cântecul 
dezertorului, tradus în franceză de poetul 
Claude Sernet, român și el, că Tzara – îi 
datorează mult lui Urmuz. 
A încheiat: Mișcarea dada a pornit de la 
Zurich și cred că suprarealismul nu-i decât o 
ramură, o derivație a dadaismului. E și nu e 
adevărat. În Cehoslovacia erau pre-
suprarealiști, mi-a zis Kundera; era Kafka, 
erau pre-suprarealiști în Rusia, era 
Marinetti în Italia, dar mai era și 
Alice în Țara Minunilor în Anglia. Cred că 
dadaismul a influențat suprarealismul. E 
posibil, dar există și altă posibilitate. Deși 
dadaismul a răspuns unor circumstanțe 
istorico-literare determinate, Dada și 
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suprarealismul au rădăcini foarte adânci în 
trecut.
      La sfârșitul conferinței, când lumea 
începuse să plece, m-am apropiat timid de 
dramaturg, care în clipa aceea vorbea cu 
soția lui. Mă imboldea dorința tainică să-i 
spun că mi-ar fi plăcut să-mi fac teza de 
licență despre el, că-i iubeam la nebunie 
teatrul și că tocmai de aceea alesesem să 
studiez nu doar franceză, ci și română. Însă 
pe când căutam cuvintele nimerite pentru a-
i destăinui toate astea, Ionescu s-a întors pe 
neașteptate spre mine, s-a apropiat și, pe un 
ton ce nu admitea replică, mi-a spus că 
înainte de a scrie ceva despre el trebuia să 
citesc cu luare-aminte „paginile bizare” și să-
mi fac teza despre Urmuz. Ca să fie și mai 
convingător, a adăugat că în tinerețe, înainte 
să pășească pe scenă și să devină „un simplu 
actoraș”, fusese „cercetător foarte serios”. 
Am rămas interzis, fără cuvinte. M-am 
întors spre soția lui, care se află în spatele 
meu, și am văzut-o zâmbind. După ce mi-a 
zis asta, Ionesco a schițat un gest de salut și 
a plecat cu soția la braț. Într-o clipită s-au 
pierdut în mulțime și nu i-am mai revăzut.
      G. Rotiroti 

 

          Un mesaj din Franța

            S-a mai spus, guvernele practică 
infantilizarea societății.  Și este, de 
asemenea, adevărat că există mulți medici 
care nu o văd clar, dar ați văzut deja ce se 
întâmplă: un medic care ridică vocea, îi 
pierde locul de muncă și permisul ... Vreau 
doar să amintesc că știința nu este știință 
dacă nu permite discuții , dacă nu admiteți 
îndoieli sau discrepanțe.  Nu este știință, 
este îndoctrinare. Am putea vorbi despre 
multe alte aspecte ale acestei viziuni asupra 
lumii, în care suntem ținuți într-o „realitate 
paralelă”, continuând în același timp cu 
realizarea planului: transumanism, noua 
ordine mondială.  Nu putem înțelege pe 
deplin situatia fără a avea o imagine globală: 
chimie, nanotehnologie, vaccinuri, inteligen-
ță artificială, smartdust, HAARP, (acest 
proiecte are drept scop distrugerea 

comunicațiilor inamicului folosind ionosfera 
și undele electromagnetice. În prezent 
proiectul HAARP poate fi considerat o armă 
excepțională împotriva oricăror atacuri 
terestre, aeriene, cosmice, guvernul 
american investind din ce în ce mai mult în 
cercetări.)  Acestea sunt ingredientele 
unui tort grozav care a fost gătit treptat în 
fața ochilor noștri și despre care aproape 
nimeni nu a auzit.  Acum toate acestea ies la 
iveală, toate piesele au început să se unească 
și ne trezim ...
   Trebuie să recuperăm ceea ce ne face 
oameni.  Ce ne face om?  Mergi să savurezi o 
bere?  Ai un loc de muncă, o familie?  Nu am 
luat în considerare care este esența ființei 
umane.  Acesta este primul lucru pe care 
trebuie să-l recuperăm: libertatea nelimitată 
pe care am acordat-o guvernelor.  
      Recuperați suveranitatea de sine, auto 
responsabilitatea, autogestionarea ... 
     De acolo, din auto-responsabilitate, 
începeți să construiți o societate diferită, în 
care fiecare își poate exprima libertatea 
maximă individuală, ceea ce ne face unici, 
într-un context de armonie de grup, cu  un 
scop comun: să exprimăm în continuare 
viața care suntem, să exprimăm în 
continuare miracolul și misterul vieții la care 
participam.    Dacă vă este frică de un virus 
care vă face rău, îmbunătățiți-vă sistemul 
imunitar cât puteți: ieșiți în natură, mergeți 
desculți, faceți plajă, beți apă curată, faceți 
mișcare, meditați (sau conectați-vă cu acea 
parte din voi care este întotdeauna liniștită, 
oricum te uiți la ea), îmbrățișează-i pe cei pe 
care îi iubești, dansează, practica meserii, 
concentrează-te pe ceea ce îți dorești în 
viață.  Deconectați-vă de excesul de 
informații (în special din mass-media), 
deconectați-vă de excesul de tehnologii 
(urmați o dietă digitală), uitați de telefonul 
mobil cel puțin o zi pe săptămână, intrați în 
modul avion oricând puteți.  Folosește-ți 
mintea pentru a crea, nu pentru a repeta 
temerile care ți-au fost insuflate ... Acestea 
sunt recomandările mele.
       Ana María Oliva.  Inginer, cu un 
doctorat în biomedicină.  Via Mircea Paul 
Goreniuc
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Sofia Gelman

Radu Țuculescu: 
Femeia de marțipan 

          Titlul noului roman al 
scriitorului Radu Țuculescu 
este incitant (cui nu-i place 
marțipanul ?), promite surprize 
iar  derularea evenimentelor 
descrise pe paginile cărții 
devine din ce în ce 
mai palpitantă până la 
deznodământul neașteptat, 
frapant la care se ajunge într-o 
continuă tensiune. Cartea este 
structurată în trei capitole, personajul 
principal, Martin Breda, împreună cu 
prietena/amicii săi, prezenți pe parcursul 
celor trei capitole – altminteri construite în 
atmosfera contrastului geografic și al 
narațiunii – amintesc de formația muzicală 
a autorului (absolvent al Conservatorului G. 
Dima din Cluj, secția vioară). Este vorba aici 
despre un eșafodaj asemănător unei simfonii 
din epoca muzicii romantice, unde, fiecare 
dintre cele trei părți își păstrează 
personalitatea proprie concomitent cu 
prezența unor motive comune  care asigură 
legătura lăuntrică a secțiunilor în cadrul 
întregului.      Primul capitol se întitulează  
„Să-mi calc umbra !” expresie care, aidoma 
unui Leitmotiv  are să revină  mereu pe 
parcursul romanului. La începutul 
narațiunii, îl găsim pe tânărul Martin Breda 
– nu demult a terminat  liceul - 
experimentând  viața într-o toaletă publică 
(!!!) unde se va întâlni cu Maraia, viitoarea 
iubită dar și cu prietenii care îl vor însoți în 
periplul celorlalte două capitole. Fragmente 
- la prima vedere nesemnificative - vor avea 
rol de premoniție, ce se vor fi adeverit pe 
parcursul lecturii romanului.  Capitolul al 
doilea „Călătoria”  începe după o perioadă 
de șapte ani;  despre răstimpul acesta vom 
afla nu puține amănunte în funcție de  
legăturile narațiunii cu  intervalul timpului 
trecut, spre a elucida detaliile necesare în 
construirea acțiunii. „Călătoria” este o 
splendidă descriere a drumului parcurs de 
către protagoniștii romanului și totodată 

prilej pentru Radu Țuculescu să își 
farmece cititorii prin etalarea 
multiplelor informații despre 
locurile vizitate, informații  
presărate cu anecdote și personaje 
excentrice, pitorești. Orașele 
vizitate, Viena, Praga, Amsterdam, 
Basel, au o notă autobiografică: 
nenumărate amintiri ale scriitorului 
se împletesc cu narațiunea a cărei 
obârșie este fantezia… Nu lipsește 
nici pisica – prezentă și în alte 
împrejurări în romanele lui Radu 
Țuculescu, în capitolul al doilea 
apare motanul pe nume  

Schopenhauer.   Prenumele personajelor din 
acest capitol constituie aluziile nedisimulate 
ale autorului în ceea ce privește scriitorii pe 
care îi agreează : la Praga apare Bohumil 
(Hrabal) și Franz (Kafka). Nu lipsește nici 
umorul. „Pe pietonala aceea îngustă se 
plimba, ursuz și surd, Ludwig, după ce 
golea câteva carafe de vin (…) Străduța se 
numea Beethovenruhe. Aha ! Nu prea le 
am cu muzica simfonică și nici Maraia 
nu știu cum stă la acest capitol.”     
       Ultima secțiune a romanului „Crime pe 
malul Rinului”  clădește   deznodământul 
relatării evenimentelor, când, Martin Breda 
detectivul în schimb de experiență la Basel, 
rezolvă trei crime nedeslușite. Este ajutat 
de Maraia (chimistă)    -  prezentă și ea la 
Basel cu o bursă   – a cărei specialitate este 
studierea structurii lacrimilor. Marțipanul 
apare sub formă de corpus delicti în fiecare 
din cele trei cazuri de crimă. Ne vom întâlni 
și aici cu prietenii lui Martin Breda („poți să-
mi spui Marti”) alături de pisica aproape 
personificată, Rauna. Împreună vor porni pe 
urmele criminalului, vor urmări drumul 
marțipanului de la aluat până la dobândirea 
unor forme semnificative în care devine 
corpus delicti dătător de indicații în alegerea 
direcțiilor în care se vor continua 
investigațiile. Nu vom deconspira sfârșitul 
romanului spre a vă invita să citiți palpitanta 
carte semnată de Radu Țuculescu. 
     Referiri la cartea lui Erasmus „Elogiul 
nebuniei sau discurs spre lauda prostiei”, 
însoțesc desfășurarea acțiunii,  un alt 
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Leitmotiv important care leagă cele trei 
capitole. „Doar prostia încetinește scurgerea 
tinereții și alungă nesuferita bătrânețe” este 
de părere Erasmus și împreună cu el eroii 
cărții. Deși, protagoniștii sunt tineri, 
mărturie stau scenele erotice ale Maraiei cu 
Martin, scene descrise cu o deosebită 
sensibilitate, se simte totuși  teama  în fața  
trecerii timpului implacabil, subiect care îl 
frământă pe Radu Țuculescu.  Unul din 
mottourile romanului este, probabil, nu 
întâmplător cel semnat de Montaigne : 
„Moartea este sfârșitul vieții, dar nu și țelul 
acesteia.”    

 

                     Foto: OSCAR NILSSON

Tehnologia  
reconstrucției faciale

         Adelasius Ebalchus are un nume 
categoric latin pentru un om care a trăit în 
Elveția în jurul anului 700 AD, la câteva 
secole după ce Imperiul Roman de Vest s-a 

destrămat. Alegerea numelui a fost 
deliberată, explică Mirjam Wullschleger de 
la secția de arheologie a cantonului 
Solothurn. În acest moment, popoarele 
germanice s-au mutat în Platoul Elvețian din 
nordul țării, schimbând limba și cultura 
imperiului roman  în cea a tribului 
germanofon.
      Numele  Adelasius și tot ceea ce credem 
că știm despre el sunt speculații. Chipul său 
a fost reconstruit dintr-un schelet descoperit 
în 2014, recuperat dintr-unul dintre cele 47 
de morminte medievale timpurii excavate 
înainte de construcția unei clădiri în orașul 
Grenchen din nordul Elveției. A fost 
înmormântat   în stil roman, într-un 
mormânt căptușit și acoperit cu pietre și cu 
picioarele îndreptate spre nord.
       Pe baza rămășițelor sale, cercetătorii au 
stabilit că Adelasius avea între 19 și 22 de 
ani și o înălțime de aproximativ 1.63 m. El a 
suferit de osteomielită cronică, o infecție 
osoasă și deficiențe de vitamine - a căror 
combinație a dus probabil la moartea sa 
timpurie. Mormântul său căptușit cu pietre 
poate indica un statut social mai înalt decât 
al altor oameni care trăiau în Grenchen la 
acea vreme.    Sursa: NG  
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Mircea Paul Goreniuc

    Tudor  Gheorghe



                                                                                       

                            
       Jurnal  Israelian  No.  22 – 07 Ianuarie 2021                                 Pagina 47  


