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               AZI YOM HASHOAH

       Azi 8 Aprilie 2021 vor suna sirenele de 
Yom Hashoah (שואה יום)  pentru Ziua 
Holocaustului, mai exact - Ziua Amintirii 
Holocaustului și a Eroismului  în Israel. În 
această zi comemorăm cele șase milioane de 
evrei care au pierit în Holocaust ca rezultat al 
acțiunilor Germaniei naziste și ale aliaților ei, 
precum și a comemorării rezistenței evreiești în 
acea perioadă. Yom Hashoa este în Israel o zi 
de doliu național. În 12 aprilie 1951 Knessetul a 
fixat data de 27 Nisan, după calendarul evreiesc 
ca zi oficială a comemorării Holocaustului. 
Data de 27 Nisan a fost aleasă deoarece în luna 
Nisan a izbucnit Revolta evreiască din ghetoul 
Varșoviei. Editura SAGA, în JURNAL-ul 
ISRAELIAN dă glas amitirilor și mărturiilor 
care au marcat trecutul și au afectat istoria 
poporului evreu în secolul XX. Publicăm curent 
articole, cărți, fotografii și cercetări ale 
catastrofei numită Holocaust. În literatura și 
arta evreiască urmărim destinele unor familii, 
artiști, scriitori, copii,  intelectuali...  pe care 
soarta i-a trimis în mașinăria de anihilare 
germană. Alții, care au scăpat urgiei au rămas 
să ne povestească și să scrie generațiilor care 
urmează, grozăviile îndurate de poporul evreu, 
ca acest act odios să NU SE MAI REPETE ! 
      În acest an 2021 sărbătorim centenarul 
marelui scriitor evreu-polonez  Stanislaw 
Lem, un norocos supraviețuitor al 
Holocaustului. Editura SAGA va semnala 
evenimentul cu o serie de traduceri din 
povestirile lui LEM care în mod genial și subtil 
ne amintesc haosul, hărțuirea, deprimarea din 
lagăre și cruzimea celor care au construit 
și condus  un monstruos mecanism de  
anihilare etnică. 
                           NEVER  AGAIN !
                                                                                      
 

mailto:gadrian40@gmail.com
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    Medalion:  Miriam  Gamburd    
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          ESTHER  ha-MALKA

    Picture of Esther by the German artist,   
    Hermann Anschutz (1802–1880).  

    Ester era numele dat  Hadassei, vara lui 
Mordecai.  A devenit Regina Imperiului 
Persan fără a-și dezvălui strămoșii. În 
acest fel, a reusit să salveze întregul popor 
evreu de exterminare.
   Numele „Esther” (אסתר) poate avea 
sau nu origini păgâne. Sună similar cu 
Ashoreth, o zeiță păgână venerată în 
Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, 
„Esther” poate fi legată de cuvântul 
rădăcină ebraică „Seter” (סתר) din care 
derivează  verbul a ascunde sau   
adjectivul „secret”. 
Evreul Mordecai provenea din orașul 
SUSA, din Persia antică
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    Curiozități

    Posta …  Par Ballon monté

    În 1870, a izbucnit războiul franco-prusian . 
În cele 136 de zile ale asediului Parisului, din 
cele 65 de baloane care au părăsit solul 
capitalei, 47 au fost închiriate de Poștă. 
Instrucțiunile erau stricte, iar scrisorile trimise 
pe calea aerului nu puteau depăși 4 g. În timpul 
asediului, 3 baloane au căzut în mâinile 
prusacilor, alte 2 s-au scufundat în mare 
provocând moartea piloților lor. Un ultim balon 
a aterizat neintenționat în Norvegia, la 1.250 
km de Paris! 

     În total, au fost trimise mai mult de 
2.500.000 de scrisori în acest mod, adică peste 
11 tone de corespondență.

Câteva lucruri pe care merită să le știm 
despre scoțieni:
 
1. Animalul oficial al Scoției este inorogul. 
Floarea Scoției, ciulinul.
2. Cea mai scurtă cursă aeriană din lume e cea 
dintre Westray și Papa Westray, două așezări 
din insulele scoțiene Orkney. Zborul durează 1 
minut și 14 secunde.
3. Scoția are aproape 800 de insule, doar 130 
dintre ele fiind și locuite.
4. Mausoleul Hamilton, din South Lanarkshire, 
produce cel mai lung ecou din lume pentru o 

construcție realizată de om. Ecoul durează 15 
secunde.
5. Capitala țării e Edinburgh, al doilea oraș 
după Glasgow.
6. Edinburgh este primul oraș din lume cu o 
brigadă de pompieri.
7. Asemeni Romei, capitala Scoției a fost 
construită pe șapte coline și este printre orașele 
cu cele mai multe clădiri de patrimoniu din 
lume.
8. Până în 1603, Scoția a avut propriul monarh. 
După moartea reginei Elizabeth I, rege a 
devenit James al VI-lea al Scoției, ajuns apoi 
James I al Angliei, domnitor al ambelor țări.
9. Scoția este patria golfului, acest sport fiind 
practicat de strămoșii lui Sean Connery încă din 
secolul XV.
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10. Edinburgh este și orașul natal al 
lui Greyfriars Bobby, loialul skye terrier care a 
cucerit inima scoțienilor după ce, se spune, a 
stat la mormântul stăpânului său nu mai puțin 
de 14 ani.
11. Cel mai înalt punct al Scoției este Ben Nevis, 
situat la 1343 de metri altitudine.
12. Mottoul Scoției: „Nimeni nu mă va provoca 
fără să cunoacă urmările!”
13. Castelul Balmoral este locul de vacanță 
preferat al familiei regale britanice.
14. Prima apariție a presupusului monstru din 
Loch Ness a fost consemnată în anul 565 AD., 
când „o bestie acvatică" l-a atacat pe unul din 
discipolii de la St. Columba.
15. Aberdeen este cunoscută drept capitala 
petrolieră a Europei sau „Orașul de Granit”.
16. Cel mai adânc lac al Scoției, Loch Morar, are 
328 de metri și este pe al 17-lea ca adâncime 
din lume.
17. Cea mai mică distilerie a Scoției, Edradour, 
are 100.000 de vizitatori într-un an, dar nu 
produce decât 90.000 de litri de whisky anual.
18. În Scoția se află cel mai vechi copac din 
Europa, vârsta lui fiind estimată între 2000 și 
9000 de ani. Conform legendei, la umbra lui 
s-a născut și s-a jucat Pilat din Pont.
19. Pelerina de ploaie a fost inventată, în 1824, 
de scoțianul Charles Macintosh, chimist din 
Glasgow.
20. Scoția a obținut independența în 1314, după 
ce Robert the Bruce a învins armata Angliei în 
bătălia de la Bannockburn.
21. Regatul Scoției a rămas stat independent 
până la 1 mai 1707, când au fost semnate Actele 
Unirii cu Anglia și Scoția a devenit parte a 
Regatului Unit al Marii Britanii.
22. De la 1 iulie 1999, Scoția are, pentru prima 
oară după 1707, propriul parlament.
23. Țara are o suprafață de 78.772  de km² (de 
dimensiunile Cehiei, Emiratelor Arabe Unite 
sau a insulei japoneze Hokkaido) și o populație 
de circa 5,2 milioane de locuitori, adică în jur 
de 8,5% din populația Regatului Unit.
24. Sunt cam tot atâția scoțieni în America de 
Nord ca și în Scoția, numărul celor cu origini 
scoțiene în Statele Unite și Canada fiind de 
circa cinci milioane.
25. Banca Națională a Scoției a fost fondată în 
1695 și este cea mai veche instituție finaciară de 
acest gen dintre cele care funcționează în 

Regatul Unit. De asemenea, a fost prima bancă 
europeană care și-a tipărit propriile bancnote.
26. Printre invențiile faimoase ale scoțienilor se 
numără metoda algoritmului (1614), telefonul 
(1876), asfaltul (1820), cauciucul pneumatic 
(1887), televiziunea (1925) și penicilina (1928).
27. În Scoția sunt trei limbi recunoscute oficial: 
engleza, dialectul scoțian și galica (limbă 
celtică), aceasta fiind vorbită de 1% din 
populație.
28. Scoția are 19 universități și institute de 
învățământ superior.
29. Primii doi prim-miniștrii ai Canadei, John 
A. Macdonald (1815-1891) și Alexander 
Mackenzie (1822-1892) au fost scoțieni.
30. Gânditorii scoțieni celebri: Adam Smith, 
James Watt, David Hume și John Stuart Mill.
31. Scriitori scoțieni celebri: Sir Walter Scott, 
Lord Byron sau Sir Arthur Conan Doyle.
 

                           Beatrice   Bernath
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    Liviu Antonesei

Die Kehre, altcum văzută…

Întotdeauna, cuțitul cel bun are două tăișuri –
și vîrful care le încununează, le catalizează,
ca un punct incandescent, un  foc alb, care
îl aruncă, le aruncă cu putere spre înainte…

Așa am încercat să-mi duc în lume viața
și am reușit atît de puțin, atît de arareori,
încît zece degete au căzut pe podea,
unul după altul, pînă la cel de pe urmă…

Le-am ridicat de la primul la cel din urmă
și le-am pus cu meșteșug la  locul lor –
un calm nesfîrșit m-a cuprins în găoace,
o albă, suprafirească împăcare cu toate…

   Adrian Grauenfels

OO - obiecte obiective - poem pentru 
Gherasim Luca 

ahh obiectele 
găsite, mângâiate…
 apoi îmbinat-mirosite 
într-un curcubeu şi o diademă de faţete 
ale percepţiei vagi, pripite 
care întreabă: aici e realitate sau o măsluire, 
un vis, poate o hipnoză 
o imagine plată ce devine 
o tridimensională poză
multi-plurală, 
cu umbre ascuţite ca un junghi în plex 
abscons de morală, 
de-un univers complex, 
un nevăzut criminal, 
având putere şi mirare 
sau de fapt chemat de o altă duhoare 
a unei fraze desculţe, desuete, 
desprinsă din montajul cu frumoase fete, 
femei, cu forme diforme
ce numai lutul poate adorne 

Obiect obiectiv , instalație - corp de Miriam 
Gamburd, obiecte găsite: barometru și calup 
de lemn brut: AG
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                 Poștă de la cititori

    DI-VINA COMEDIE DIN (AMOS) OZ

Demonizări fără zări....

        Bineînțeles că Amos Oz este vinovat. Are, 
probabil, toate hibele pe care, fără să 
recunoaștem, le îndrăgim și purtăm cu noi ca 
pe niște ofrande. Cu excepția uneia-nu se mai 
poate apăra în niciun mod. Departe de mine 
ideea de a ridica vreo statuie, însă nici nu prea 
pot înghiți disimulările în evocarea unui om de 
excepție, totuși om-cu toate slăbiciunile 
aferente-în primul rând. Grăbiți să tragem 
concluzii fără analiză, ne pricepem să și punem 
la zid, imediat ce ni se oferă ocazia. Sunt la 
modă, oricum, dezvăluirile ,,picante”, să le 
spunem, despre cei trecuți în alte dimensiuni. 
Amorsarea celebrității din Amos Oz se face prin 
cerebralitatea și, de ce nu, cerberalitatea fiicei 
sale, Galia. Dar merită să confundăm mereu 
omul cu opera lui? Așa, niciun geniu nu se 
susține, practic, în istoria culturală a omenirii. 
Că e paranoia, că e depresie, dorință de 
celebriate sau pur și simplu o evocare cu 
scandal, ce mai contează? Oricum societatea 
greu își mai strigă dorul în sufletul gol, totul e 
drapat în pixeli, nu prea mai ducem emoțiile 
până la capăt. Sigur că marele scriitor nu a fost 
perfect. Însă e la mintea cotcodăcioaselor că nu 
prea poți fi tributar și parcursului artistic, și 
vieții de familie, în aceeași măsură. Dar într-o 
lume care purică mult și bine totul scandalul 
zâmbește ubicuu și trage binevoitor din lulea. 
Da, poate a fost, din punct de vedere al tatălui 
de familie Amos Oz, ceva mascat în iubire, de 
mai multe ori, dar cine poate judeca asta cu 
certitudine? Nu suntem de cele mai multe ori și 
noi mascați în om? Încercând, zadarnic, dă 
depășim cumva magicul stadiu larvar în care, 
cu ochii larg închiși, ne zbatem între 
prejudecăți, interese de moment sau de 
mormânt iluzoriu dezvelit?

Măcar de-am fi capabili de un fluid emoțional, 
motivațional, măcar de-am putea să găsim-și să 
păstrăm-acei câțiva oameni dragi de care e 
nevoie ca sufletul să înflorească, fără să se mai 

înzorzoneze degeaba. Nu cred că Amos Oz a 
fost un demon sau un sfânt, cartea ca atare nu 
mă interesează foarte mult. Dar și mai 
interesant ar fi să nu ne mai specializăm atât în 
a trage concluzii ferme despre ceea ce nici nu 
ne-ar da prin gând să analizăm puțin. Altfel, 
suntem precum acel Greenhorn amintit în 
primele pagini ale cărții Winnetou...Teribil de 
chițibușari, dar fără mare înțelepciune...

Lea Sarel

    SOFIA GELMAN - Oameni suntem

      În această zi de tristă amintire în 
care cu toții rememorăm victimele 
Holocaustului aș vrea să mă refer la 
situația noastră politică prin a sublinia cu 
prisosință pericolele discriminărilor în 
diversele împrejurări. Suntem pe cale de 
a avea  un guvern nou a cărui compoziție 
încă nu o știm fiindcă sunt necesare 61 de 
mandate pentru a forma o coaliție. 
Membri parlamentului sunt împărțiți în 
pro și contra în ceea ce privește 
continuarea sprijinului acordat actualului 
Prim Ministru. Până la urmă se va decide 
care parte a Knessetului va avea câștig de 
cauză. Este foarte trist că în negocierile 
dintre diferitele formațiuni politice 
intervine factorul artificial al 
neacceptării colaborării cu cei douăzeci la 
sută  din populația țării - cu minoritatea 
arabă adică ! Ce-ar spune acei „mândri” 
politicieni dacă într-o țară europeană de 
pildă, colaborarea cu evreii ar fi 
boicotată ? Vă asigur, ar fi revoltați - pe 
bună dreptate…   
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Mircea Munteanu Mongolu’

                                    Despre vaccin 

      Cu cât se mărește numărul oamenilor, cu 
atât are mai mult natură de suferit. Indiferent 
de tehnologie. Omul este un animal care 
distruge tot în jurul său. (Lemn pentru foc, 
lemn de construcție, vânătoare, teren pentru 
ogoare, dejecții etc. Nu mai vorbim de 
industrie, poluare.) Cum omenirea este în 
creștere, datorită a numeroși factori 
(alimentație asigurată, medicină și 
farmacologie dezvoltate și în continuă 
perfecționare, asigurarea căldurii necesare în 
zonele cu probleme), evident că Planeta și viața 
sălbatică au de suferit. Orice măsuri am lua, 
rezultatul este același. Poate dacă revenim la 
uneltele de piatră și os și reducem populația la 
câteva grupuri umane, să putem echilibra 
natura. Așa că efortul "verzilor" este ridicol, la 
nivel global. Nu pot proteja natura, în condițiile 
în care omenirea crește numeric. Indiferent de 
tehnologie. (Se zice că natură e distrusă de 
combustibilii fosili. Și a apărut nebunia cu 
electricitatea. Problema e că bateriile necesare 
se fac cu pământuri rare, existente 
preponderent în China. Și poluează mai mult 
decât banalele cărbune, petrol, gaze.) În 
ce privește epidemiile (pompos numite 
"pandemii", când e vorba de mai multe țări), 
lucrurile sunt foarte simple. Un microb sau 
virus nou agresează toate grupele umane 
(vârstă, sex, ocupație). Cei rezistenți scapă, 
ceilalți mor. Cei care au fost bolnavi și au 
scăpat, dezvoltă anticorpi nu doar pentru ei. Ci 
și pentru urmași. Informațiile întră în ADN și 
se transmit progeniturilor. În felul asta ,se 
obține imunizarea de turmă. De reținut că 
informațiile genetice despre anticorpi sunt 
transmise doar de tată. Situația este atât de 
sigură, încât în comunism, se acceptă ca probă 
judiciară pentru stabilirea paternității. 
Analizele serologice urmăreau capacitatea de 
producție a anticorpilor la tatăl prezumtiv și 
copil. Dacă erau la fel, paternitatea era 

probabilă. Dacă erau diferite, tatăl era total 
exclus de la paternitate.

Ori prin vaccinarea în masă, nu se ține cont de 
acest lucru. Se refuză imunizarea de masă, 
naturală. Se crează dependență "turmei" 
de vaccin. În plus, vaccinul trebuie 
repetat...(?!!!)  (Vedeți cum albii ajunși în 
Americi au distrus populația locală nu prin 
arme, ci prin microbi. Albii au căpătat 
imunitatea de turmă în decursul istoriei, 
băștinașii americani nu au venit în contact cu 
microorganismele respective. Când albii 
le-au  adus - doar erau purtători imuni-, 
epidemiile s-au ținut lanț. Până când băștinașii 
americani au căpătat -și ei- imunitatea de 
turmă.) Practic, dependență de industria 
vaccinurilor este urmărită fără scrupule și fără 
să se spună popoarelor ce se întâmplă. (Deci, o 
sursă continuă de bani, pentru marile firme din 
domeniu.) S-a luat o decizie de sus, de cineva, 
și se merge cu aplicarea planului, chiar dacă 
asta e o nenorocire pentru omenire. Până și cei 
care au deja anticorpi, sunt vaccinați? Cei care 
au fost bolnavi și s-au vindecat, au anticorpi. 
Sângele lor e folosit pentru injectarea celor 
bolnavi și nu pot să facă față. Dar -totuși- și ei 
se vaccineaza. În plus, asimptomaticii sunt mai 
numeroși decât cei internați. Au făcut boala în 
formă ușoară, au dezvoltat anticorpii necesari. 
În mod normal, trebuie făcut un test de sânge 
înainte de vaccin. Doar cei care nu au anticorpi 
să meargă la vaccinare.  Dependență totală a 
unei mase uniforme de oameni. În clipă în care 
transformi întreagă masă umană într-o masă 
uniformă, omogenă, ai distrus diversitatea 
genetică umană. Ai distrus omenirea. Nu mă 
interesează dacă virusul asta a fost produs de 
om sau a apărut natural. De când omul a 
imblânzit animalele, am fost expuși permanent 
la acest pericol. Omenirea a făcut față fără 
vaccinuri. Nu sunt împotriva vaccinurilor. Dar 
trebuie făcute cu moderație și doar acolo unde e 
cazul. Și lăsate grupuri mari de oameni 
nevaccinati,  ca grup "martor", care să evolueze 
paralel. Nu se știe ce va fi în viitor. Va fi nevoie 
de oameni care nu au vaccinuri și s-au adaptat 
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natural. În fond, cel care e vaccinat de ce se mai 
teme? Chiar dacă virusul va există, el nu va 
putea fi afectat. Ăștia sunt nebuni?

     Nemaivorbind de isteria provocată de noile 
tulpini ale virusului. Păi dacă vaccinurile astea 
nu ne apară de noile tulpini, de ce le mai 
facem? Pe lângă faptul că victimele sunt destul 
de puține: aprox.2% din bolnavii oficiali. 
(Nimeni nu știe câți asimptomatici sunt, de 
fapt. Câți s-au îmbolnăvit și s-au vindecat cu 
forțe proprii, fără să fie nevoie de spitalizare, 
medicamente etc. Și care nu sunt în evidențe. 
Tocmai de aia era necesar testul de anticorpi, 
înainte de vaccinare.) Și încă și majoritatea 
zdrobitoare a victimelor, aveau comorbidități ce 
îi plasau, deja, pe lista deceselor în așteptare.

    Rezolvarea "pandemiei" este o nebunie? Sau 
o mârsavie atent regizată? (Scopuri politice, 
economice. Acum și în perspectivă.)

                         PAUL  BLAJ 
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Radio Erevan:   
VOM PLECA PE MARTE !  Foto: NASA
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  Ion Andreiță
  Bursa de iluzii
    
  Citesc romanul “Bursa de iluzii” (Editura 
EIKON, 2018) al scriitoarei Magda Ursache – și 
nu știu cum se face că, tot înaintând în lectura 
acestei cărți de excepție, trăiesc tot mai 
acut sentimentul apropierii de o altă carte de 
excepț ie, „Decameronul”, lui Boccaccio. Un 
sentiment neașteptat, un paradox care mă 
împinge la descifrarea, la înțelegerea 
acestei ciudate analogii. S-o luăm iavaș-iavaș… 
Scriitorul florentin Giovanni Boccaccio (1313-
1375) a trăit pe vremea așa-numitei 
Ciume Negre, Bubonice, care, între anii 1347 și 
1351 – în patru ani, așadar – a ucis în Europa 
25 de milioane de oameni (până la, zice-se, 
jumătate din locuitori, fiind nevoie de două 
secole pentru ca populația continentului să 
ajungă din nou la nivelul de dinainte
de 1347). Trăitorii acelui timp erau convinși c-a 
venit sfârșitul lumii. (Moartea neagră a luat 
viața unor importante personalități ale 
timpului. Năprasnicei maladii i-a căzut 
victimă și frumoasa Laura, iubita-muză a lui 
Petrarca, a căror iubire a devenit legendară). În 
această perioadă de moarte și disperare, 
Boccaccio scrie – între anii 1348-1353 – 
faimoasa lui carte „Il Decameron”. Subiectul 
cărții: zece personaje tinere, șapte femei 
(„grațioase doamne” care cunosc arta amorului) 
și trei bărbați (la fel de bine documentați) se 
refugiază într-o vilă din apropierea Florenței 
unde, pentru a scăpa de contaminare și 
obsesia morții, se pun pe petreceri, conversații, 
banchete, dans, zaiafet. Totodată, timp de zece 
zile (fără a pune la socoteală vinerea și 
sâmbăta, dedicate religiei – !) fiecare din cei 
zece (nobili, negustori, țărani, călugări) spune 
(zilnic) o poveste; despre orice, dar mai ales 
despre iubire sub toate aspectele sale, amoruri, 
în care sexul înoată ca peștele în apă. Se 
adună astfel o sută de povești/nuvele, pe care 
Boccaccio le strânge harnic într-o carte, 
alcătuind un important document despre viața 
și obiceiurile din Italia secolului al XIV-lea.
          Trecând, acum, la cele două cărți – 
„Decameronul” și „Bursa de iluzii” – petrecute 

într-un timp de identitară 
restriște – vom observa și 
aici unele asemănări (fie 
formale, fie de fond) ca și, 
firești, deosebiri. (S-ar 
putea deschide aici o 
paranteză în ceea ce 
privește timpul acțiunii: 
Giovanni Boccaccio scrie 
în plină desfășurare 
a pandemiei; Magda 
Ursache scrie în pragul 
mai apropiat sau mai 

depărtat al apariției/declarării (oficiale) a 
pandemiei; deloc neobișnuit: avantaj Magda, 
pentru spiritul vizionar.)
      Personajele lui Boccaccio se adunau într-o 
casă (vilă) unde sau pus la povești. Personajele 
Magdei Ursache se adună și ele tot într-o casă 
(„Casa cu absidî”) sediul Asociației Uniunii 
Scriitorilor din Iași. În timp ce boccaccienii 
(nobili, negustori, țărani, călugări) povesteau și 
petreceau ca să uite de pericol, magdalienii, toți 
scriitori de elită, au o preocupare mult mai 
importantă: ei fac parte dintr-un juriu chemat 
să hotărască acordarea premiilor pe acel an, ale 
Asociației scriitoricești respective: cine să fie 
fericiții câștigători la cele câteva secțiuni de 
creație: poezie, proză, teatru, publicistică-eseu, 
critică și istorie literară. În „Decameronul”, 
zece personaje își încrucișează elegant floreta 
cuvintelor gingașe – timp de zece zile. În 
„Bursa de iluzii” sunt numai cinci personaje 
principale, alături de alte câteva, care mânuiesc 
spada cuvintelor când dure, când, uneori, 
mieroase – vreme de numai șapte zile. Să fie o 
aluzie, cumva, la Zilele Facerii, în care 
Dumnezeu a creat cerul și pământul, munți și 
în care jurații noștri abia reușesc să cadă de 
acord asupra beneficiarilor celor câteva pârlite 
premii („la noi premiul e cât un scuipat în 
Bahlui”)?! Să le urmărim, în arena Bursei. Celor 
cinci personaje principale – Dumitrel, Camil, 
Iris, Rodiana și Popoacă; în odinea intrării în 
scenă – li se adaugă, cum spuneam, alte șase 
pesonaje, foarte importante și ele: Iancu Păun, 
Eva Rogojan, Hada, Fronea, Leon și Profesorul 
Teu. Fiecare, bine individualizat, după vorbă, 
după port, după temperament și caracter, după 
faptă (și răsplată). O veritabilă menajerie de 
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sticlă, nu de fragilitatea tennesseewilliams-iană 
(deși, răsar unele ecouri: vezi povestea de 
iubire dintre Maria Lia și Camil) ci o menajerie 
de sticlă afumată, ciobită, de mahala (literară) 
cu ștaif, mai apropiată de „Gaițele” lui 
Alexandru Kirițescu (vezi duetul Fraulein – 
Rodiana) – sub bagheta fermecată a Magdei 
Ursache, autor și regizor (ea însăși, uneori, 
personaj, cu numele real, în „piesă”, fie și prin 
simplă evocare). Am zis „menajerie de mahala”, 
întrucât observ că Magda Ursache radiografiază 
o actuală imagine social-culturală a ceea ce 
constatase, cu un secol și jumătate mai înainte, 
Mihai Eminescu: 
   „Nimic nu întrece mahalagismul ieșean, nici 
vorbăria goală înrădăcinată la Junimea, nici 
discuția cam trivială pe care onorabila 
societate, de câtăva vreme, o face să 
înflorească față de toate producțiile literare”.         
      Or, eroii „Bursei de iluzii”, tocmai asta fac. 
Ei sunt prozatori, poeți, critici și istorici literari, 
oameni de radio și televiziune, dascăli 
universitari, surprinși într-un moment de 
răscruce, de tensiune, al vieții lor –atât 
personale, cât mai ales profesionale: debarca-
rea, cu arme și bagaje (apucături, metehne, 
trădări, turnătorii, abuzuri, hoții, lăcomie, 
minciună) din vechea societate comunistă (a 
„eticii și echității socialiste”) în noua societate, 
capitalistă (a libertății totale și dreptății 
depline) – mai exact, în largul perimetru, de 
peste un deceniu, al originalei noastre tranziții. 
În fapt, în romanul Magdei Ursache își 
încrucișează spadele tot zece atleți ai cuvântului 
(Rodiana este secretara cu cafelele) printre care 
scapără, din când în când, două fulgere de foc 
pedepsitor/purificator: Paul Goma și Luca Pițu 
– împlinind astfel numărul apostolilor biblici.   
      Romanul „Bursa de idei” poate fi citit în 
două feluri, în două registre suprapuse: la o 
primă vedere/lectură, ca o frescă tragicomică a 
unor întâmplări din viața și activitatea unui 
grup de scriitori, stârnind, ca la o comedie, 
umor, ironie, zâmbete (poate și ceva grimase); 
la o privire mai profundă, însă, penetrantă, 
romanul se dovedește a fi o dramă, poate chiar 
drama, starealimită în care a ajuns literatura 
română, cultura în general. Acest ultim registru 
este modul în care trebuie înțeleasă și apreciată 
această carte-semnal-de-alarmă, avertizare a 
unor pericole ce amenință nu doar cultura 

română, spiritualitatea, ci însăși ființa 
românească, esența ei. Sigur, trebuie avut în 
atenție (și) cine citește, cui se adresează această 
carte; de fapt, tot ceea ce scrie Magda Ursache. 
Iată, în propria ei mărturisire, opinie francă și 
limpede, împărtășită nu demult în revista 
„Actualitatea literară” (din Lugoj) nr. 105/sept.-
oct. 2020, pag. 14, în eseul „Sfaturi de folos 
unui prozator tânăr”: „Totdeauna, însă, scriu 
numai pentru cititori neapărat cultivați, 
avizați”. Luându-și și un aliat convingător, în 
susținerea punctului de vedere: „Cum le spune 
Aura Christi, cititori complice, pentru care nici 
aluzia livrescă, nici efectele de text filologic nu-
s străine”. ªi, totuși, cu toată această 
(obligatorie) însușire elitistă (în sensul curat al 
cuvântului; că-ți vine să strigi aidoma lui 
Vlahuță: Unde ni sunt elitiștii? – adevărații 
elitiști, cărturarii acestui neam viteaz, nu 
îngâmfații, cominterniștii, globaliștii, trădătorii 
de astăzi, ce se dau drept spuma țării) – 
însușire presupusă în oarecare câtime 
cititorilor, romanul este accesibil cititorului 
mediu, doritor de literatură adevărată; 
„favoare” datorată măiestriei artistice a 
autoarei, artei cuvântului impecabil, și 
inconfundabil, al Magdei Ursache.
    Coborând în mijlocul personajelor, dar 
păstrând un ochi deasupra mesei de poker, 
observi ardoarea cu care fiecare partener de 
partidă își susține ciracul. Nu înainte de-a-i 
elimina din joc pe cei ce-ar fi putut merita o 
astfel de recompensă, după niște regulamente 
absurde și opinii stupide: dacă au mai primit 
premiu în ultimii trei ani, dacă au fost 
premiați și de alte instituții etc. etc. Popoacă, 
îmbălsămându-și limbajul cu exces de 
diminutive (secundiță, vodcuță, târzior, 
cărțișoare, o lecuță, soțioară bolnăvioară; cam 
tot ce-i vine la îndemână din DEX) – tic? sau 
falsă umilință împăciuitor-răzbătătoare? – un 
fel de maestru de ceremonii al partidei – se 
luptă să-l impună între premianți pe primarul 
Sergiu Coșarcă (de la care, dacă nu curge, tot 
pică: o casă, o slujbă, o aprobare etc.) autorul 
unui roman a cărui valoare artistică o 
deconspiră Iris, citând: „Bă, Sulică, ne-am căcat 
în baftă dacă pleacă Nelu-n Germania. 
Rămânem cu dânsantrânsa”. (Dar manevrele 
lui Popoacă îl vor aduce, câștigător, la potou, pe 
primar, care declară, la festivitatea de 
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premiere, că se simte flatulat (adică, flatat) de 
onoarea făcută. Lupte se dau și pentru 
promovarea poetei Filomela (sau „Filomița”) 
din a cărei plachetă de versuri citează tot Iris: 
„De ce să-i spun penis, de ce / când pot să-i 
spun”… – și, de jenă, Iris „pronunță cu tremă, 
piulă”. 
      Confruntările continuă pentru multe alte 
nume, spre impunerea cărora teribilele săbii se 
dovedesc a fi, deseori, de mucava. Un personaj 
cu totul aparte este Rodiana („Vevericioara” – 
după cum o „alintă” Popoacă) – secretara 
Asociației Scriitorilor, care-și spune „povestea” 
ce-o frământă (à la Decameron) zilnic, fiecare 
debutând cu aceeași expresie, în inconfundabi-
lul grai moldovenesc (pe care, tocmai pentru a-l 
scoate în evidență, autoarea îl consemnează cu 
litere italice). Iat-o pe Rodiana, cea din prima 
zi: „Pi‘z dai seama? Eu stau cu moșnegii și cu 
babilii pentru două-trii milioani șî mulatra ceia 
mustăcioasă di sus până jos, bomba sexi di 
smoală șî di cărbune, că-i scoasă ca din iad, ia 
3000 de verzișori să se prostitueze – ptiu! – sî 
pozeze goală, cu mâna-ntre picioare. Îs o tipă 
mai tare dicît ea, n-am probleme cu sutienele. 
ªî uite că eu îmi strâmb limba cu numili ăstora 
de se dau scriitori în concurs, nu Nadina”. 
Remarcile ei, pe parcursul celor șapte zile, de o 
suculență mereu proaspătă, au o autenticitate 
năucitoare. Aș mai cita doar felul cum îi vede 
Rodiana pe scriitorii pe lângă care slujește: „Ia 
să văd – oups! – cu ce animale samănă fiecare. 
Hada, am zîs, c-un bou. Eva – un râs năpârlit.    
Șefulică (Popoacă – n. n.) i-un maimuțoi. 
Celălalt, năsosu, un rechin. Doamna cu cățelu? 
(Iris – n. n.) Aiasta-i mai degrabă din floră 
decât din faună. Dumitrel Mitrofan îi ca un 
hultan. Leon – ursul panda cu ochelari. Camil? 
Camil e un vulpoi cu ochii verzi și cruzi. (...) 
Iancu, dă, e pohtitor di cobîlțăire cu 
„vevericioara”, da nici o Viagră di putut nu l-ar 
mai...”. 
    Pi‘z dai seama? Evenimentul – oricât ar 
părea, și-ar fi, de ambiguu, superficial, ridicol, 
pătimaș, ilar – se constituie, totodată, și într-un 
așa-zis moment al adevărului, în care sunt 
deconspirate turnătorii îngrozitoare, nedreptăți 
strivitoare de vieți, fracturări profesionale 
cu sechele de nevindecat, cameleonism, 
oportunism. Popoacă, scuzându-se că el turna 
din datorie patriotică (Dumitrel simte din plin 

pe pielea lui rașcheta patriotică a acestuia) îi 
arată, acuzator, cu degetul, pe Scândură și 
Cavaleru: „Erau în stare ăștia doi să-și toarne și 
ofițerii de legătură”. Porniți pe o reevaluare a 
scriitorilor contemporani, și nu numai, 
Popoacă „îl execută” pe Marin Sorescu la Tele 
Next, spre satisfacția lui Hada, critic literar, 
care în „regimul celălalt” („Gușa mică!”, îi 
atrage atenția Păun) îl propunea la Nobel. 
„Fronea, cu o viperă în gură, are ceva de zis 
despre idolatrie. S-a săturat de Poetul 
Nepereche, de monstrul sacru național, de 
gipsuri poleite…”. Eva Rogojan, profesoară 
universitară („Îi am la mână pe toți. Le rup 
gura la toți”.) o dă afară din Universitate pe 
Iris, colegă de catedră. O mică paranteză… 
deschisă. ªtim, din propria-i relatare, că însăși 
autoarea, Magda Ursache, a suferit acest 
tratament: eliminată din Filologia ieșeană, apoi 
– efectul diabolic al dominoului? – și din 
redacția unei reviste, interzicându-i-se dreptul 
de a publica, a fost eliminată din viața publică 
timp de 13 ani. De fapt, asemănarea cu Iris 
(personalitate puternică, mod de-a gândi, de-a 
acționa) până la un anumit nivel, nu este 
întâmplătoare. În revista și articolul citate mai 
devreme, scriitoarea Magda Ursache 
mărturisește, solicitând „imunitate ficțională”: 
…„mă joc cu biografemele contemporanilor 
mei, în Bursa de iluzii”. Dar, atenție: …„nu mă 
citiți ad litteram, căutând cheia”. Pentru că, 
adaug eu, chiar dacă ai descoperi-o, cheia 
descoperită nu se potrivește întocmai pe ușa 
prin care vrei să intri. Și, totuși. Prin anumite 
personaje, Magda Ursache împărtășește din 
opiniile sale, puncte de vedere, sentințe, 
întâmplări. Personajul Leon, de exemplu, 
povestește cum, după ce relatase într-o revistă 
(„Convorbiri”) faptul că-n Universitate erau 
turnători și securiști, „l-au chemat la biroul 
Consiliului și i-au cerut să dezmintă... Leon, a 
„dezmințit”, cu mâna la chipiu: „Raportez cu 
sinceritate, ca Tudor Postelnicu, fost strungar, 
că nu știu. Ce știu sigur e că mă simt în 
securitate”. În realitate, este vorba de o 
întâmplare petrecută în tulburătoarea viață a 
cuplului Magda și Petru Ursache. Petru 
Ursache, profesor la Universitatea din Iași, 
căruia apropiații (inclusiv soția) îi spuneau cu, 
dragoste, Bătrânul, este cel care a trăit delicatul 
moment, pe care-l redau prin cuvintele Magdei 
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Ursache, transcrise din volumul „Supraviețuiri 
în Post-Moralia” – în dialog cu Adrian Alui 
Gheorghe – Editura Eikon, 2018 (pag. 208): 
„Ce s-a amuzat (Petru Ursache – n. n.) când 
decanul D. Irimia l-a chemat la sediu, ca să-și 
retragă acuzația că ar fi informatori în 
Universitate! (…) I s-a cerut să dea dezmințire 
în ziarul „24 de ore”. Bătrânul a dat. Dar ce 
dezmințire! „Dacă vrem să respectăm strict 
adevărul adevărat, trebuie să spun că în 
Universitate mă simt în securitate”. În „Bursa” 
există încă un moment al adevărului care 
trebuie lămurit. Citez (pag. 247): „Ferească 
Dumnezeu să te fi luat Secu în cătarea puștii: 
denunțul. Vinovații de denunțuri ne-au distrus 
carierele. 
      Șansele lor creșteau direct proporțional cu 
neșansele noastre. Savu (un personaj din 
roman – n. n.) are dreptate: „Mam obșnuit cu 
ideea că prietenii s-au turnat între ei, dar să-l și 
sărut (ca Hristos) pe cel care m-a vândut la 
Secu?”. În volumul citat adineauri („Spraviețuri 
în Post-Moralia”, pag. 142) Magda Ursache, la 
capătul unor speranțe și idealuri distruse, al 
unor suferințe greu de imaginat, își asumă 
acest adevăr și declară – imbatabil: „Bătrânul 
Goethe a spus că: „a ierta înseamnă a-i oferi 
celuilalt ocazia de a mai greși o dată”. 
Mărturisesc: a-i ierta pe aceia care i-au făcut 
rău Bătrânului, de la cei trei A, Arvinte, 
Andriescu, Adăscăliței, care au speriat lumea 
universitară de pe Bahlui, la Nicu Crețu, e prea 
dificil pentru mine. Nu mă răzbun pe ei, dar 
nu-i uit și nu-i tac”. În sprijinul/spiritul acestei 
afirmații, Magda Ursache evocă un moment 
aflat în recentul volum ce-i aparține, „Ridică-te, 
Gyr, ridică-te, Crainic!”,   
       La întrebarea preotului duhovnic, Pr. Prof.
Univ. Ioan C. Teșu (cel care a ajutat-o să 
depășească drama de după moartea lui Petru 
Ursache) – citez: „Cum stați cu iertarea, 
doamna Magda?”, aceasta răspunde: „Rău, 
Părinte, dar monahul Nicolae Steinhardt m-a 
încurajat să nu uit, pentru că anume vrăjmași 
nu pot fi iertați. Mi-e imposibil să mă rog 
pentru ei. Rugăciune pentru călăi nu poate face 
oricine”. În romanul „Bursa de iluzii” există, se 
desfășoară pe un paralel fundal clar-obscur, 
țesute cu cuvinte din alt dicționar, două povești 
de dragoste: Iris – Dumitrel și Maria Lia – 
Camil. Două povești insolite, pentru a căror 

cercetare literară s-ar cuveni (se cuvine) o 
abordare separată, un articol de sine stătător.
…Revenind la analogia din debut, amintesc 
adevărul că fanaticul călugăr Girolamo 
Savonarola, considerând cartea „Decameronul” 
ultrapericuloasă pentru bunele moravuri ale 
epocii, a cerut să fie arsă în public. 
(Manuscrisul, desigur, pentru că așa circula 
opera, care a văzut lumina tiparului peste mai 
mult de o sută de ani, 1470). Târziu, în timpul 
modern, „Decameronul” a fost cercetat, 
analizat, comentat; după el s-au turnat filme, 
între care cel regizat de faimosul Paolo Pasolini, 
în 1971. Pe când regizorul care să se aplece 
asupra cărții Magdei Ursache? Bursa 
este/rămâne deschisă.

     Artist: Mugurel Bărbulescu

                         AUSTRALIA
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         Lecturi  - pur  GOLD

   „Pentru sufletul meu prins în treburi de-afară, 
focuri o sută-n oraș, vii în lătratul de câine...
Solitudine! adepții noștri zeloși ne dădeau 
dreptate, dar în gând deja asediam alte ziduri:
„N-am zis nimănui să aștepte... Pe toți vă urăsc 
cu blândețe... Și ce e de zis de cântecu-acesta, 
pe care-l tot scoateți din noi?...” Domn unui 
neam de vedenii de dus la Mările Moarte, unde 
găsim apa nopții ca să ne purificăm ochii?
Solitudine! armate de stele trec granița lumii, 
anexând din cămară un astru domestic.
Regii Aliați ai cerului duc război pe acoperișul 
meu și, stăpâni pe tării, acolo-și fac tabăra.
Să merg singur cu suflările nopții, printre 
Prinții Pamfletari, printre Bielidele căzătoare!...
Suflet lipit în tăcere cu smoală de Morți! cusute 
cu ace pleoapele noastre! laudă-așteptării sub 
genele noastre!
Noaptea-și dă laptele, să se ia bine seama! și-un 
deget cu miere să ungă buzele risipitorului:
„...Fruct al femeii, o Sabeeană!...” Trădând 
sufletul cel mai puțin cumpătat și ridicat de 
duhorile pure ale nopții, mă voi răzvrăti în gând 
împotriva activității visului; și voi porni cu 
gâștele sălbatice în mirosul fad al zorilor!
- Ha! când steaua-nnopta în aripa slujnicelor, 
știam că atâtea lănci noi deja urmăreau prin 
deșert silicatele Verii? „Zorilor, povesteați că...” 
Abluțiuni pe malurile Mărilor Morților!
Cei culcați goi în imensul sezon se scoală în 
gloată de pe pământ - se scoală în gloate și 
strigă că lumea asta e nebună!... Bătrânelul dă 
din pleoape în lumina galbenă; femeia se-
ntinde pe unghie; iar mânzul mânjit își bagă 
botul bărbos în mâna copilului, căruia încă nu-i 
vine să-i scoată un ochi...
„Solitudine! N-am zis nimănui să aștepte... O s-
o iau pe acolo când mi-o fi voia...” Și Străinul 
îmbrăcat complet  în noile lui gânduri, își mai 
face niște adepți pe căile liniștii: ochiu-i e plin 
de un fel de scuipat, n-a mai rămas în el nimic 
omenesc... 
Iar pământul în semințele sale cu aripi, ca un 
poet în vorbele sale, călătorește...”
 SJP -Amabaza – Cap V (Via Ancelin Roseti)

 **

       De trei mari sezoane fiind eu stabilit cu 
onoare, semn bun îmi inspiră pământul legiuit 
de mine.
Armele noastre în zori strălucesc; marea, la fel. 
Cailor lăsat pământul fără rod  ne dă acest cer 
fără capăt. Și soarele l-am lăsat fără nume, iar 
puterea sa e printre noi și marea în zori ca o 
tresărire de spirit.
Putere, cântai pe traseele noastre de noapte!... 
În miezul pur al zorilor, ce ne mai rămâne din 
moștenirea lăsată de vis?
Pentru încă un an printre voi! Stăpân peste 
grâne, stăpân peste sare; iar binele public în 
dreaptă balanță!
Nu am să chem niciun om de pe alte țărmuri. 
Nu am să trasez liniile niciunui măreț
cartier de oraș în pantă cu praf de mărgean. 
Dar am de gând să trăiesc printre voi.
Pe praguri de cort măreția întreagă! puterea 
mea printre voi! iar gândul pur ca sarea 
menține balanța peste zi.
...Așa că vă bântuiam orașul din vis și-mi 
stabileam în piețele părăsite acest pur negoț cu 
sufletul meu, printre voi nevăzut și ades ca un 
foc de spini în plin vânt.
Putere, cântai pe traseele noastre prin lumină! 
„În delectarea cu sare s-au strâns toate lăncile 
spiritului... Cu sare reînvigora-voi toate buzele 
arse de dorință!
Cel ce laudă setea fără a fi băut apă din nisipuri 
într-un coif nu-i prea acord credit în negoțul cu 
suflet..” (Nici soarele n-a primit vreun nume, 
dar puterea îi este printre noi.)”

 (Saint John Perse  ,Via Ioan Popovici)

     ”Voi scrie un imn tăcerii. Tu, muzician al 
fructelor. Tu, locuitor al pivnițelor, beciurilor și 
grajdurilor. Tu, vas de miere al hărniciei 
albinelor. Tu, odihnă a mării asupra 
plenitudinii. (...)
    Tăcere a femeilor care nu mai sunt decât 
carne în care se coace fructul. Tăcere a femeilor 
sub povara sânilor grei. Tăcere a femeilor, care 
e tăcerea tuturor vanităților zilei și a vieții, care 
le cuprinde pe toate. Tăcere a femeilor, care e 
sanctuar și perpetuare. Tăcere în care se va 
desfășura mâine singura cursă care duce 
undeva. Tăcere a depozitelor în care mi-am 
închis onoarea și sângele. 
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     Tăcerea bărbatului care-și sprijină fruntea în 
palmă și reflectează, primind fără cheltuială și 
fabricându-și esența gândurilor. Tăcere care-i 
permite să cunoască și să ignore, căci e bine, 
câteodată, să ignori. Tăcere care e refuz al 
viermilor, al paraziților și al ierburilor 
otrăvitoare. Tăcere care te apără în 
desfășurarea gândurilor. Tăcere a gândurilor. 
Odihnă a albinelor, căci mierea e făcută și nu 
mai este decât comoară ce trebuie îngropată. Și 
se coace. Tăcere a gândurilor ce-și pregătesc 
aripile, căci nu e bine să te agiți în sufletul sau 
în inima ta. 
                                       ***
    Tăcere a inimii Tăcere a simțurilor. Tăcere a 
cuvintelor lăuntrice, căci e bine să regăsești 
providența, care e tăcere în eternitate. Totul 
fiind spus, totul fiind făcut.
Tăcere a Domnului, ca somnul păstorului, căci 
nu există somn mai dulce, deși mieii par în 
primejdie, când nu mai există nici păstor, nici 
turmă, căci cine le-ar putea distinge sub stele 
când totul e somn, când totul e somn de lână?
Ah, Doamne, într-o zi, adunându-ți creația, să 
deschizi poarta rasei vorbitoare a oamenilor și 
să-i așezi în staulul etern, când timpurile se vor 
fi scurs, și să ridici, așa cum se vindecă bolile, 
orice sens al întrebărilor tale.
Căci mi-a fost dat să înțeleg că orice progres al 
omului constă în a descoperi, una după alta, că 
întrebările lui n-au sens, căci am consultat 
savanții și nu au găsit răspuns la întrebările de 
anul trecut, dar astăzi surâd de strădania lor, 
căci adevărul le-a venit ca dispariția unei 
întrebări. 
     Eu, care știu bine că înțelepciunea nu 
înseamnă răspuns, ci vindecarea vicisitudinilor 
limbajului, o știu și pentru cei ce se iubesc și se 
așază cu picioarele atârnând pe zidul scund ce 
mărginește plantația de portocali, umăr lângă 
umăr, cunoscând că n-au primit răspuns la 
întrebările pe care le puneau ieri. Dar eu cunosc 
dragostea, și aceasta înseamnă că nici o 
întrebare nu se mai pune. 
Și, una câte una , dintr-o contradicție învinsă în 
alta, mă îndrept spre tăcerea întrebărilor și, 
astfel, către fericire.
   O limbuților! Întrebările au stricat atât de 
mult oamenii. Nebun cel ce speră în răspunsul 
providenței. Ea te primește și te vindecă, 
înlăturându-ți întebările ca pe o fierbânțeală.

Adună-ți într-o zi creația, Doamne, deschide-ne 
porțile tale și du-ne acolo unde nu se va mai 
răspunde, căci nu vor mai fi întrebări, ci 
fericire, care e cheia de boltă a întrebărilor și 
imagine ce satisface.
Iar acela va descoperi întinderea mărilor, pe 
care o bănuise ascultând cântecul fântânii, 
când, cu picioarele atârnând, se va așeza pe 
marginea ei, care nu era decât gazelă respirând 
ușor după o cursă obositoare.
Liniște, port al vasului. Liniște întru Domnul, 
port al tuturor vaselor.”
       (Antoine de Saint - Exupery- Citadela)
                                       **
Ion Vinea - KOH-I-NOOR

Primăvară. Mi-amintesc:
izbucnise orchestra soarelui.
Pe fluviu dănțuiau sloiurile.
Pe cîmp frîngeau săbii luminile.
Tunete: se surpau malurile.
Pe oglinzile sparte-n noroi
se iviseră mieii noi.
Albe s-au destrămat balurile.
Pe mugurul cleios și crud
omida și-a răsfățat inelele.
Prin spărtura grajdului pustiu
fînul negru și ud
îl furau rîndunelele.
Primăvară. Mi-amintesc.
Pe conac se-mprospăta mucegaiul.
Iedera pregetînd
și-a răsturnat peste olane evantaiul.
Iar un fier de plug ruginit
din pămînt dezgropat de șuvoaie
a cîntat cu burlanele în ploaie.
Atunci, – mi-amintesc, – ai venit.

***
     ”Dar cultura nu ne cade din cer: au acces la 
ea numai indivizii apți, în funcție de proporția 
aptitudinii lor. Cultura e un aliment spiritual și, 
ca orice aliment, valoarea ei nutritivă depinde 
îninte de toate de o bună asimilare. Cel pe care 
îl considerăm un om cultivat este mai întâi un 
om capabil să asimileze, să integreze chiar în 
materia spiritului său influențele culturale cele 
mai diverse, și să asimileze efectiv aceste 
influențe. De altfel, aptitudinea pentru cultură 
îl antrenează în mod inevitabil spre cultură pe 
individul care o posedă. Există trei forme de 
cultură- cea născută din erudiție, cea născută 
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din asimilareaa experienței altora și cea 
născută din multiplicitatea curiozității 
intelectuale. Cea dintâi rezultă din studiul 
neobosit și laborios, precum și din 
rememorarea sistematică a rezultatelor acestui 
studiu. Cea de-a doua se dobândește prin 
facultatea naturală de a asimila rapid tot ceea 
ce citim, tot ceea ce auzim și tot ceea ce vedem. 
În sfârșit, cea de-a treia, cum am văzut este 
rezultatul unei multiplicități de interese 
intelectuale, nici unul dintre centrele de interes 
particulare nu este în sine dominant sau 
privilegiat, ci dimpotrivă, numai varietatea lor 
lărgește spiritul. Putem ilustra aceste trei forme 
de cultură citând trei mari poeți: prima formă îi 
aparține lui Milton, care s-a pregătit 
conștiincios pentru elaborareaa operei sale 
poetice- încă din tinerețe și fără să știe care va 
fi natura sa culturală- învățând greaca, latina, 
ebraica și italiana (limbi în care știa nu numai 
să citească, ci și să scrie în mod curent) și 
studiindu-i pe clasicii greci și latini. Cea de-a 
doua formă de cultură este a lui Shakespeare, 
care fără să fi citit sau să fi studiat știa să 
asimileze intens și în profunzime tot ceea ce 
vedea sau auzea, așa încât i se poate atribui o 
erudiție pe care în realitate era departe de a o 
poseda. În sfârșit, Goethe este exemplul pentru 
cea de-a treia formă de cultură: fără să posede 
erudiția lui Milton și nici extrema facultate de 
asimilare a lui Shakespeare, zonele sale de 
interes erau atât de diverse în toate artele și 
aproape în toate științele, încât universalitatea 
lui compensa ceea ce el pierdea în profunzime 
și în capacitatea de a asimila. 
      E mult mai probabil ca un poet care 
cunoaște curba lui Gauss să scrie un mai bun 
sonet despre iubire decât un poet care o ignoră. 
Ceea ce nu este decât în aparență un paradox. 
Poetul care s-a străduit să se intereseze de o 
dificultate matematică reprezintă el însuși 
instinctul curiozității intelectuale, iar dacă are 
acest instinct al curiozității intelectuale, cu 
siguranță că el a adunat în decursul vieții sale 
detalii despre iubire și despre sentimentele cele 
mai interesante într-o măsură mai mare decât 
ar fi făcut-o cel care nu se arată interesat decât 
de mersul normal al măruntelor sale vieți - 
momit de salariu și mânat din urmă de bâta 
supușeniei sale. Acesta va fi așadar mult mai 
viu cel puțin în poezie, ceea ce explică legătura 

subtilă existentă între curba lui Gauss și 
Amaryllis -ul momentului. 
Acesta va fi un poet și un om, nu un animal care 
comite versuri.”
(Fernando Pessoa, Poezie și cultură)

(Via Maria Sava)

                      Paul Mircea Goreniuc 
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          Avoth Yeshurun - Ostracon    
Interviu cu Hilit Yeshurun - O carte 
postumă  realizată de fiica poetului.  

 
      
   Avoth Yeshurun (1904-1992; născut Yehiel 
Perlmutter), este un aclamat poet ebraic 
modern. Câștigător al Premiului Israel pentru 
literatură în 1992. A.Y  s-a născut de Yom 
Kippur în anul 1904 la Niskhish (acum în 
Ucraina). Tatăl său, Baruch, provenea dintr-o 
familie de proprietari de moară. Mama sa, 
Rachel  era de origine rabinică. Yeshurun a 
crescut vorbind idișul. Când avea cinci ani, 
părinții săi s-au mutat la Krasnystaw, în 
Polonia de est. A plecat la Palestina aflată sub 
Mandatul Britanic în anul 1925, împotriva 
voinței părinților săi care au preferat să rămână 
în Polonia. Inițial a lucrat în construcții, la 
secat mlaștini și a cules fructe; mai târziu a 
lucrat într-o fabrică de cărămidă și pentru o 
tipografie. În 1929, s-a alăturat la Hagana, 
miliția evreiască care a devenit ulterior armata 
israeliană de apărare. În 1934 s-a căsătorit cu 
Pesyah Justman. Fiica lor Hilit s-a născut în 
1942. Familia lui Yeshurun, împreună cu cei 
2.000 de evrei din  Krasnystaw, au fost uciși în 
lagărul de exterminare Belzec din Polonia de 
astăzi. Interviul de față este realizat de Koby 
Meidan (R) cu fata poetului  Hilit (H). 
Traducere si note: Adrian Grauenfels - 
Editura SAGA 2021

                                              ***
R: Avoth Yeshurun (AY)  spunea că cine nu 
scrie data sub un poem publicat se sustrage de 
la plata impozitelor.  Poetul notează cu 

pedanterie data în care a finalizat poemele sale.   
Recent, fiica poetului decedat, Hilit Yeshurun 
scriitoare și traducătoare,  colecționează notițe, 
fragmente de poezii din arhiva tatălui  care 
acoperă peste 60 de ani de scris, și le publică 
într-o frumoasă și plăcută lecturii carte, cu 
numele ebraic "Harsim " sau tradus  Ostracon 
publicată în Februarie 2021 de Editura Sifriat 
Poalim.  Avoth Yeshurun este considerat  în 
general greu de înțeles și de descifrat, uzul 
limbilor străine, deformarea voită a ebraicii, fac 
lectura dificilă. Tocmai  limbajul notițelor din 
arhiva sa fac textul mai prietenos, reinvită la 
lectură.
H:  Se poate, dar mai este un argument, noi 
citim acum, după ani de contact cu scrisul tatei, 
e posibil ca un text de două - trei linii este mai 
descifrabil și mai accesibil.
R: Am cules câteva fragmente ca să le discutăm 
și  să le folosim de exemple. Iată unul:
 
 M-am  născut  de  Yom Kipur,  la  ora  ultimei 
rugăciuni și în toate zilele care au urmat n-am 
găsit ziua potrivită ca să dau socoteală. Dacă 
aș sumariza acum, în clipa asta , eu pot spune: 
"opera mea, unică, este  Aliaua mea în 
țara Israel".

H:  Da, și eu m-am siderat când am văzut 
această frază, atât de radicală.
R: Este o înfrumusețare voită? Să anuleze 
întreaga lui operă poetică în schimbul emigrării 
în Israel?
H:  Toată opera sa este integrată în "Alia" la un 
om ca el, compus din  vina de a părăsi 
casa,  locul natal, pentru realizare unui ideal 
visat, de evadare dintr-un loc rău, iar apoi 
nevoia de a construi o limba a ta și numai a ta.  
R: Să povestim celor care nu știu că tatăl tău a 
venit în țară, părăsind familia la Krasnystaw, și 
a făcut alia ca Perlmutter. Aici își schimbă 
numele în Avoth Yeshurun și s-a simțit mereu 
urmărit de regretul că și-a lăsat părinții   
în urmă, nu le-a răspuns la scrisori, iar ei în 
final și-au găsit moartea în Holocaust. 
H: A răspuns, dar în mod întâmplător.
R: Vina aceasta, abandonul părinților, 
abandonul limbii vorbite acasă, l-a urmărit 
toată viața, și despre acest episod el spune: 
Este evenimentul cel mai important din viața 
mea?  
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H: Corect, avem un paradox care 
îl caracterizează. E un paradox căci nu 
poți toată viața să te caini că ți-ai parăsit 
familia și apoi să declari că fapta importantă  a 
vieții tale este emigrarea. El traduce plecarea ca 
un act poetic, și poezia lui e un fel de plecare, e 
percepută ca acțiune...
R: Au trecut …câți ani de la moarte 30? 
H: Aproape 30. Am fost rugată să fac ordine în 
arhivă,  să clasific  materialele, ciornele unor 
poezii  care începeau undeva , și se terminau 
aiurea pe alte pagini... În timp ce aranjam 
arhiva, am descoperit mult material de care nu 
aveam știre , și care merită ...el se află în acest 
volum. 
R: E chiar o experiență să pătrunzi în arhiva 
secretă a cuiva... dacă găseai o iubită ascunsă a 
tatei?
H: Măcar să fi fost vorba de o iubită, mi-era 
teamă să nu descopăr un frate sau o sora despre 
care nu am habar. Undeva în Brazilia...
R:  Și ai găsit?
H: Nu, nu am găsit.
R: Trebuie să adăugăm că în timpul editării 
cărții (ești redactor la o revistă importantă 
printre cele de la noi care se ocupă de poezie, 
numit "Încăperi". și de asemenea ai tradus 
în ebraică pe Proust) apare interesant că 
în Ostracon mergi de la notițele recente înapoi 
spre cele mai vechi, exact cum se întâmplă într-
o săpătură arheologică... e adevărat?
H; Da, așa am simțit, nu de la început, e o 
hotărâre luată mai târziu, să inversez axa 
timpului în carte, determinată de două fraze 
spuse de tata cu o luna înainte de deces, cu care 
se   deschide  lectura.
R:  E adevărat că multe notițe le-a făcut pe cutii 
de țigări folosite?
H: Da, e adevărat, explic… pentru el estetica 
hârtiei, a cartonului, a creionului.. deci toate 
obiectele materiale folosite erau pentru dânsul 
dnsul o parte a poeziei. Poetică lui nu era 
eterică, era materială, cuvântul e materie și nu 
ceva abstract.
R: Deci e interzis să ștergi cuvinte, el nu 
elimina cuvinte, ci le înconjoară cu un cerc, 
izolandu-le parcă ar zice.. afară cu voi... Am mai 
găsit poezii minunate în carte, dedicate 
nepotului său, fiul tău  Aviam. La pagina 65, 
citez, scrie atât de frumos:

Primăvara (poem pentru ziua nepotului care 
împlinește 7 ani, care folosește limbajul 
obișnuit, doar că este dedicată unui copil)
H: Corect

R: 
Primăvara, primăvară lipită 
Aviam.. Aviam, în primăvara dorită 
are doar șapte ani
natura se naște în luna Nissan 
Nissan, din rădăcină 
minune de lună
dintr-o rădăcina nouă
lumea s-a născut la șase
Aviam a fost făcut la șapte
De la bunicul cald
și bunica deșteaptă...

R: Pentru finalul acesta merită bunicul o 
sărutare! Din păcate unii cunosc povestea 
tragică a fiului tău Aviam, care a pierit în 
Africa, pentru ei această poezie are și mai multă 
forță și adâncime...
H: Am mai găsit o frază care apare în luna 
nașterii lui Aviam, ea sună așa: Moartea e o 
plantă prezentă..
R: Am citit "cântecul crocodililor" , un poem 
impresionant în care din  burta crocodilului se 
aud cântecele celor înghițiți de fiară, aș zice că e 
vorba de simțuri de vrăjitor sau profetice 
cum  se credea despre Altman. Am impresia că 
aceste notițe sunt lăsate în mod expres, el știe 
că vor fi colectate și ghicește că de fata lui, Hila.
H: Wow, de ce spui asta?
R: Datorită legăturii speciale dintre voi. Ea se 
simte în poeziile timpurii. Faptul că ai născut 
exact de ziua Holocaustului.. toate astea te-au 
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nominat la jobul care l-ai asumat. 
H: Într-o zi l-am găsit pregătind plicuri cu 
hârtii, întreb ce-i cu astea? Și el a spus: "Nu 
vreau să te ocupi de ele, după moartea mea, 
le pun pe foc mâine".
R: Deci ai încălcat dorința lui.
H: Era doar o încercare, cine e sincer distrugea 
"moștenirea", el nu ștergea un singur  cuvânt, 
cum să ardă tot vraful de amintiri ?
R: Harasim, o carte minunat, deschisă cititori-
lor, recomand. Mulțumim Hilit Yeshurun !

© AG (traducere) 

                 Desene: Beatrice Bernath
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Cine este considerat cel mai nesuferit 
laureat Nobel?  Răspuns :   
Probabil  William Shockley.

                                   Autor: Franklin Veaux

 
     Shockley a primit  Premiul Nobel pentru 
fizică în 1956 pentru dezvoltarea tranzistorului. 
Co-cercetătorii săi John Bardeen și Walter 
Brattain au așteptat să iasă din laborator 
înainte de a anunța primul tranzistor funcțional 
realizat, atât de mult îl urau.

      Shockley  este motivul pentru care Silicon 
Valley a devenit centrul tehnologic al Americii. 
A înființat o companie în Palo Alto numită 
Shockley Semiconductor, unde a devenit vestit 
ca director paranoic, despotic, răzbunător, 
mereu supărat, care își abuzează frecvent 
angajații. Era atât de detestat și disprețuit de 
oamenii care lucrau pentru el, încât opt dintre 
cercetătorii săi de top s-au revoltat și au părăsit 
compania pentru a forma Fairchild 
Semiconductor. Fairchild Semiconductor a 
continuat să fie incubatorul pentru multe dintre 
cele mai importante firme de tehnologie 
din Silicon Valley.

     În acel moment, Shockley  capatase 
o  reputație de autocrat dominator și vicios, 
încât nimeni nu a mai lucra pentru el, iar 
Shockley Semiconductor a eșuat.
Era un rasist și un susținător al eugeniei. El și-a 
îndepărtat atenția de la fizica solidă și și-a 
petrecut ultimii cincisprezece ani din viață 
încercând să găsească „dovezi științifice” că 
oamenii negri erau inferiori albilor.

      Iată  ce a spus, citat:

       "Cercetările mele mă conduc inevitabil la 
opinia că principala cauză a deficitelor 
intelectuale și sociale ale negrilor americani 
este ereditară și rasial genetică de origine și, 
prin urmare, nu poate fi remediată prin nicio 
masură ".
Soluția lui? "Încercați să determinați guvernul 
să adopte legi care împiedică reproducerea 
oamenilor negri și a altor rase „minore”.
El a propus, de asemenea, o lege care să 
plătească oricui cu un coeficient de inteligență 
sub 100 pentru a fi supus sterilizării voluntare.
Un fizician care l-a întâlnit pe Shockley la o 
conferință și l-a descris ca un „bătăuș” și un 
„monstru”.

  
                

https://www.quora.com/profile/Franklin-Veaux
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          YOM HASHOAH 

     Yaakov Barzilai*  

          Pe rampa morţii 
 

   Mama şi fiica stăteau îmbrăţişate
   în faţa doctorului – diavol, care,
   îmbrăcat în halat alb, dirija circulaţia:
   la dreapta, la stânga, din nou ladreapta,  
   din nou la stânga…
   Mama se întrebă: oare şi acest demon
   a depus jurământul medicilor cândva ?

 
Către moarte

În drumul către moarte
fiica îşi sărută Mama în timp ce ea
care credea în Dumnezeu,
 încercă să-i ceară ajutorul:
 „Ia-o la Tine ! Ia-o până nu e prea târziu !
 Ia-o în braţele Tale pe unica mea fiică !”

    „N-are rost să ne grăbim – spuse Domnul –
    Eu oricum vă  voi aştepta  
    sus, la ieşirea din coş”   

  *traducere în limba română 

                                             Sofia Gelman

     Amintiri din gară *

     Zăpada roșie desenează un animal 
măcelărit.  Ningea, şi noi spuneam 
rugăciuni pentru Sabat, înveliți în fulgi albi, 
iar marele curcan, fabulos pregătit, lăsat 
pradă suflărilor spiritului, se înfoia  în 
propria friptură. Mama se lăsase de băut, 
acceptând rușinoasă pahare de vin ieftin. 
Musafirii nu ne-au surprins, nimeni nu 
saluta, pe cea mai înaltă frunte pălăria de 
blană contura  orele mătăsoase, prima 
atingere a portețelanului fragil suna ca o 
zbatere de gene. Din depărtări auzeam cum 
cădeau  rachete de marmură neagră, cu 
zorzoane de metal german, pe nimeni n-a 
surprins,  nimeni n-a pângărit acest 
moment pios, ca la prima înfiorare la 
vederea unei ghilotine strălucitoare, noi 
nouțe.  Se serveau mici felii de pâine 
prăjită.  Și patul meu mirosea a vanilie. 
Pisica dormea în el, încinsă de vise. Mama 
ceruse încă un pahar.  Şi toată noaptea, fără 
ştirea noastră,  purtând  speranțe şi poveri 
de suflet, musafirii se încolonau în 
procesiuni -  acei care au avut  intuiția, a 
căror memorie acum le e nesigură şi 
privirea rătăcită.  Sânii mamei erau prea 
mari ca să treacă prin ușa strâmtă a 
coșmarului.  Ne gândeam că vom rata 
deportarea... Dar în acea zi, un porc de om 
din gară,  s-a oferit să taie o bucată din 
mama și ea a zis da, da… cerșind sărutari, 
luându-și rămas bun de la fiecare. 
A dispărut cu trenul acela blestemat, care 
lasă și azi, urme roșii în zăpada albă...

* AG- scris pentru Yom haShoah  
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 Ghidon Efrat – omul fermecat de arte

     Ghidon Efrat, (istoric cultural) este omul de 
cultură, curatorul căruia datorăm dezvoltarea 
artei vizuale în Israel. Este cel care  a trimis 
"sera" lui Avital Gheva la Bienala de la Veneția. 
Este un personaj plin de merite. O carte 
apărută recent sumarizează activitatea lui. În 
ea  explică  de ce noțiunea de curator pare a fi 
compusă din două cuvinte: perete și pasiune. 
Materie și gând. În ebraică otzer înseamnă 
curator dar același cuvânt poate fi și comoară. 
Fie ea artistică.

Ghidon Efrat (un monolog) :
       Deodată, toți s-au transformat în "curatori" 
femei și bărbați, îmi amintesc cum recitam ici și 
colo:
  "Cu un cui și ciocan de muncitor
 fii un harnic curator..."
      Sub fiecare pom înfrunzit  înflorește câte un 
curs care te învață cum să atârnăm un tablou pe 
un perete alb, la 1.60 înălțime și în linie 
dreaptă . E o pierdere a lucidității, e o inepție să 
devi curator numai din lecturile cuiva despre 
artă.
     Eu cred că peste  sloganul curator = perete + 
pasiune, cel care se numește curator este 
artistul care integrează la un loc toate artele.    
Am dorit foarte mult să scriu această carte, am 
nevoia să spun ceva artelor din punctul de 
vedere al curatorului. Prietena mea, Galia Bar-
Or (1) m-a presat sufletește  timp de luni, să mă 
culeg și să scriu cartea. De fapt mi-a făcut 
plăcere, am scris-o în câteva săptămâni. 
Nu este un îndrumător pentru curatori, dar 
sper că în final va servi cursurilor de artă în 
viitor.
       Cartea spune clar: prieteni aruncați cărțile, 
cartea e un prieten la drum, dar drumul trece 
prin voi. Am avut noroc, părinții mi-au permis 
să învăț muzică în copilărie, să pictez toată 
viața... eu mă declar un pictor frustrat, și e bine 
că e așa, căci vin înarmat cu sensibilitate, cu 

Efrat – portret si cartea lui Curatorul Gherilei
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simțuri de pictor... știu ce e culoare, cum se ține 
o pensulă, știu cum se face o schiță !  Și mai știu 
că nu-s destul de bun. La început am studiat 
filosofie, puțin teatru, dar era prea târziu 
pentru actorie, mai tot timpul am plătit serios 
cu timpul meu, pentru studii. Erau timpuri 
grele, când am devenit "curatorul gherilei" am 
făcut "lucruri" care nu se fac. Împrumutam 
lucrri de la instituții importante, muzee, galerii, 
declar că au greșit având încredere în mine. 
Fratele meu avea un van, încărcam acolo opere 
în mod barbar , neambalate,  criminal legate 
unele peste altele pe acoperiș . La ieșirea din 
Ierusalim, e o pantă mare spre șes, și spre 
groaza mea văd cum "istoria artei în Israel" 
zboară luată de vânt. Simplu ca zmeele ridicate 
în cer, tablourile s-au răspândit pe șosea în 
ambele direcții. Am oprit circulația între Tel 
Aviv și Ierusalim, în ambele sensuri. Dumnezeu 
a fost cu mine, și nici măcar o pânză nu a fost 
călcată... Eu, fără respirație, mă învârteam 
printre mașini trecând de pe o bandă pe 
altă  ca  să le culeg. Povestesc aventura asta cu 
rușine și oroare.  Sunt un criminal. În clipa 
aceea am încetat să fiu un curator răzvrătit, al 
gherilei. Drumul pe care l-am adoptat, metoda 
pe care am numit-o "Curator de Ready 
made"  esența era să iau instalații întregi și să le 
montez într-un spațiu estetic, aranjate ca să 
devină o provocare artistică. A început în 1993 
când am deplasat atelierul  agricol al lui Avital 
Gheva, din kibbutzul Ein Shemer (2 hectare, 8 
mt înălțime )  direct în centrul  Bienalei de la 
Veneția. A făcut o senzație colosală. În 1995 
când din nou am apărut la Veneția am expus 
subsolul Bibliotecii Naționale și am invitat trei 
artiști: Joshua Neustein (2), Uri Tzaig (3), și 
scriitorul David Grossman ca să discute și să 
critice acest "Ready made". S-a produs în mod 
natural tensiune cu acești trei creatori, ei nu 
agreau ideile mele acaparante ,sau  dacă vreți, 
ei doreau un spațiu al lor. "Mă pot da în lături" 
le-am spus... și de atunci mi-am pierdut 

                      David Grossman



                                Jurnal Israelian   No. 35    08-04- 2021                                             Pagina  28

interesul de a fi curator.
         Am o cantitate vicioasă de autocritică, 
înclinarea de a mă anula, probabil un 
antagonism cu dorința de a mă pune în lumină. 
Pe a doua încerc să o ascund, ca să evit din 
capul locului critica, e o metodă de apărare . Nu 
știam că sunt așa, credeam despre mine că sunt 
un tip simpatic, deschis, care acceptă totul, așa 
spunea draga mea Aliza (4), deși adesea ne 
înțepam reciproc. Am lucrat împreună la 
redactarea cărților ei, mai puțin la critici sau 
recenzii. Mergeam mult împreună să 
fotografiem, îmi asumam sarcina de al treilea , 
al patrulea , al cincilea ochi etc...  îi strigam: 
Aliza uite asta, uite asta ... Când am cunoscut-
o  era  fotoreporter, lucra minunat, știu cât de 
bună era. După decesul ei, azi știu, era mult 
mai apreciată decât eram eu conștient în timp 
ce am fost împreună. Un oarecare aport a avut 
de la mine, dar probabil o și stânjeneam, o 
frânam. Nici  fetei mele Eden, nu i-a fost 
drumul simplu, dar ea l-a făcut în stilul ei. De 
multe ori mă amuz cu filmele ei video. Sunt 
foarte atent, când propune un subiect, iar eu 
acaparator îi spun direct "hei, merită de făcut 
așa, și să adaugi și asta..." Iar ea: tată.. TATĂ!
Fac efort să mă dau la o parte, eu vreau să repar 
o hartă , sunt un cartograf. Sfârșitul anilor '40, 
începutul anilor '50. Este perioada în care 
"Noile orizonturi" -abstracționismul israelian- 
s-a născut, ei au desființat fără urmă o grupă 
minunată de artiști, ok?  Naftali Bezem (5), 
Avraham Ofek (6), Shimon Sabar (7), Gershon 
Knispel(8), realiștii societății israeliene de 
atunci. Ei pictau o artă socială, protestatară 
contra guvernului militar pro palestinian, erau 
proletari în sine. În jurul lui 1980,  eu și Yigal 
Tzalmona (9), ne-am înrolat să producem o 
carte "Bezalel shel Schatz (10)". După ani de 
dispreț, în care muzeul arunca lucrările lui 
Bezalel în curte, azi Bezalel e recunoscut și toți 
se bat să îl colecționeze cu mulți bani... 
                      

                       
                            cu soția Aliza

                         Film video cu Eden Efrat

       Aceasta a fost sarcina mea, de scriitor, de 
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curator, de lector, de Ghidon. Munca mea de 
curator conține conceptul megaloman pe care 
mi l-am  asumat să vin și să scriu despre artiști 
israelieni. Împreună cu prieteni, mulți și 
talentați, am reușit să producem un raft despre 
arta israeliană , o nișă care nu exista: cum să 
colecționăm artă, cum vorbim despre o opera 
de artă, cum învățăm secretul artelor, cum 
predăm artă. Scrisul, în contrast cu opera, 
este  o disciplină în sine. Am scris zeci de cărți 
și mii de articole, zi de zi, toată ziua. Am un 
blog numit:  "Depoul lui Ghidon Efrat". Acolo 
sunt multe eseuri. Mi-e rușine să spun câte, dar 
spre satisfacția mea zi de zi circa 400 de cititori 
se perindă pe blog, și chiar de-ar fi numai 2, ei 
nu scriu pentru ziua de azi ci pentru studenții 
de mâine și poimâine. Cartea despre care am 
vorbit "Curatorul Gherilei" se bazează pe o 
poveste reală și este numai despre munca 
curatorială, așa mi s-a cerut", dar mai 
important mie este scrisul, scriu și iar scriu...
     **

Note
1- Galia Bar-Or Istoric de artă israelian, 
curator și director de muzeu
2- Joshua Neustein (născut Israel în 1940) 
este un artist vizual contemporan care trăiește 
și lucrează în New York. Este cunoscut pentru 
arta sa conceptuală, instalațiile de mediu, land 
art, lucrări din hârtie post minimaliste, 
abstractizare, lucrări deconstruite și picturi pe 
hărți la scară largă.
3- Uri Tzaig (născut în 1965) este un artist 
israelian. Tzaig, care are  experiență în teatru, 
lucrează adesea în multimedia, video și 
instalații.
4- Aliza Orbach, fotograf, soția lui Ghidon 
5- Naftali  Bezem ( 1924 -  2018) a fost un 
pictor, muralist și sculptor israelian. Naftali 
Bezem s-a născut la Essen, Germania, în 1924.
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Adolescența sa timpurie a fost petrecută sub 
asuprirea nazistă, cu frica constantă pentru 
siguranța părinților săi, care au pierit în lagărul 
de concentrare de la Auschwitz. Naftali a 
emigrat în  Palestinei în 1939, la vârsta de 
paisprezece ani, cu un grup de tineri Aliyah.Din 
1943 până în 1946, a studiat artă la Academia 
de Artă și Design Bezalel din Ierusalim cu 
pictorul israelian Mordecai Ardon. Apoi a 
petrecut trei ani studiind la Paris. Fiul lui 
Bezem, Yitzhak, a fost ucis în explozia terorista 
din Piața Zion din 1975, în centrul 
Ierusalimului.  
(6) Avraham Ofek, artist multidisciplinar, 
 s-a născut în Burgas, Bulgaria. La doi ani de la 
înființarea statului Israel în 1948, 45.000  de 
evrei ai Bulgariei au plecat voluntar în Israel, 
inclusiv Avraham Ofek, în vârstă de paisprezece 
ani. S-a stabilit în Kibbutz Ein HaMifratz. În 
mod informal, Ofek a studiat pictura de la 
vecinul său, Arye Rothman.
(7) Shimon Sabar a fost  scriitor, ilustrator, 
artist de benzi desenate, pictor, desenator și 
publicist israelian. A emigrat la Londra din 
cauza opoziției față de politica israeliană.  
Data nașterii: 5 martie 1926, Tel Aviv-Yafo, a 
decedat în 2007, Londra.
(8) Gershon Knispel a fost  pictor și sculptor 
israelian care a lucrat în Israel și Brazilia, unul 
dintre artiștii israelieni de top din a doua 
jumătate a secolului XX. De-a lungul celor 
șaizeci de ani de activitate artistică a creat 
sculpturi, desene, tipărituri, picturi și altele, 
care i-au adus premii la bienale internaționale 
din Berlin, Moscova și Sao Paulo. A aparținut 
curentului „realismului social” din arta 
israeliană.   S-a născut la 11 septembrie 1932, 
Köln, Germania, a decedat în 2018.
(9) Yigal Tzalmona -Curator israelian, critic 
de artă și istoric de artă Data nașterii 28 aprilie 
1945  Tel Aviv  Educat la Universitatea din 
Paris (1966–) . Activitate:  Academia de Artă și 
Design Bezalel (lector), Muzeul de Artă din Tel 
Aviv (curator, 1972–1974)  Muzeul Israelului  

(curator, 1980–2012) Ziarul Maariv (critic de 
artă, 1975–1980)
(10)  Boris Schatz (1866 -  1932) a fost un 
artist și sculptor evreu lituanian care s-a stabilit 
în Israel. Schatz, care a devenit cunoscut ca 
„părintele artei israeliene”, a fondat Școala 
Bezalel din Ierusalim. După moartea lui Schatz, 
o parte din colecția sa de artă, inclusiv un 
celebru autoportret al maestrului olandez Jozef 
Israels, oferit de artist, a devenit nucleul 
Muzeului Israel.

                                Boris Schatz

                                 Naftali Bezem 
________________________________

     Surse:  Can 11- Sohen Tarbut, Wikipedia  

     Traducere si note:   ©Adrian Grauenfels
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   Fernando Corona   
    general din fotoliu, istoric militar 
    și  fascist clasic * 

    O scrisoare de la Hitler...

     În 1919, pe cand  Adolf Hitler servea în 
armata bavareză**, generalul său  i-a cerut 
părerea cu privire la evrei, răspunsul lui Hitler 
oferă o perspectivă foarte clară despre  ura  sa 
pentru evrei. Citatele care le prezentăm sunt 
extrase din scrisoarea respectivă.

    „Prin reproducere timp mii de ani, adesea în 
cercuri foarte mici, evreul a reușit să-și 
păstreze rasa și caracteristicile rasiale cu mai 
mult succes decât majoritatea oamenilor 
printre care a trăit. Drept urmare, trăiește 
printre noi o rasă  non-germană, nevrând 
și  incapabilă să-și ascundă caracteristicile 
rasiale, sentimentele, gândurile și ambițiile 
sale particulare și care se bucură totuși de 
aceleași drepturi politice ca noi înșine. Și 
întrucât sentimentele evreului se limitează la 
tărâmul pur material, gândurile și ambițiile 
sale sunt extrem de puternice. Dansul lor în 
jurul vițelului de aur devine o luptă nemiloasă 
pentru toate bunurile pe care   nu le 
considerăm cele mai înalte și nici singurele 
pentru care merită să ne străduim pe acest 
pământ. ”
 
    Adolf Hitler a enumerat unele dintre efectele 
negative cauzate de evrei:

     „Valoarea unui individ nu mai este 
determinată de caracterul său sau de 
semnificația realizărilor sale pentru 
comunitate, ci doar de mărimea averii sale, a 
bogăției sale. Măreția unei națiuni nu se mai 
măsoară prin suma resurselor sale morale și 
spirituale, ci doar prin bogăția bunurilor sale 
materiale”.
                                               **
    

"Toate acestea au ca rezultat acea atitudine 
mentală și acea căutare de bani și puterea de 
a-i proteja, care permit evreului să devină atât 
de lipsit de scrupule în alegerea mijloacelor 
sale, atât de nemilos în utilizarea lor în 
propriile scopuri. În statele autocratice, el se 
apleacă în fața „maiestății” prinților și 
folosește în mod greșit favorurile pentru a 
deveni o lipitoare a poporului. În democrații, 
el concurează pentru favoarea maselor, laudă 
„măreția oamenilor”, dar recunoaște doar 
măreția banilor ”.

 

                       Hitler-soldat în uniformă
 
       „El clatină caracterul prințului cu lingușire 
bizantină; mândria națională și forța națiunii 
cu o seducție nerușinată spre viciu. Metoda sa 
de luptă este acea opinie publică care nu este 
niciodată exprimată în presă, dar care este 
totuși administrată și falsificată de aceasta. 
Puterea sa este puterea banilor, care se 
înmulțește în mâinile sale fără efort și fără 
sfârșit prin dobânzi cu care impune națiunii 
un jug care este cu atât mai periculos cu cat 
sclipirea lui  deghizează consecințele sale 
tragice, ulterioare. Tot ceea ce îi face pe 
oameni să se tindă să atingă obiective mai 
înalte, fie că este vorba de religie, socialism 
sau democrație, este pentru evreu doar  un 
mijloc spre un scop, calea de a-și satisface 
lăcomia și setea de putere. 
         Rezultatele   acțiunilor sale sunt 
tuberculoza rasială a națiunii. ”

https://www.quora.com/profile/Fernando-Corona-7
https://www.quora.com/profile/Fernando-Corona-7
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În concluzie, rațiunea lui Adolf Hitler pentru a 
ura evreii a fost că aceștia exercitau o forță 
negativă asupra societății, legată inerent de 
genetica lor, care a apărut în mod constant la 
toți evreii. Această „forță negativă” a avut 
rezultatul ca societatea să devină materialistă, 
într-un asemenea grad încât indivizii să nu fie 
judecați după moralitatea lor sau după 
realizările lor, ci pur și simplu prin acumularea 
materialistă, în mod similar, națiunile nu au 
fost judecate după forța lor spirituală sau 
morală, ci pur și simplu prin bogăția lor 
materialistă.

      Pentru a realiza acest lucru, evreii ar fi 
mințit, atât în statele democratice, cât și în cele 
autocratice. Religia, socialismul, democrația 
,etc s-au transformat în mijloace simple 
scopul  fiind acumularea de bani. În ochii 
lui  Hitler, acest lucru a dus în cele din urmă la 
„tuberculoza rasială a națiunii”.

 Note
*  pseudonim, autor necunoscut 

** Hitler avea 25 de ani în august 1914, când 
Austria-Ungaria și Imperiul German au 
declanșat în Primul Război Mondial. Din cauza 
cetățeniei sale austriece, el a trebuit să solicite 
permisiunea de a servi în armata bavareză. 
Permisiunea i-a fost acordată, în ciuda 
dovezilor dezvăluite ulterior de un raport al 
autorităților bavareze datat 1924, care punea la 
îndoială aprobarea ca Hitler să servească în 
armata bavareză. Hitler a fost deci înrolat 
printr-o eroare a guvernului. Autoritățile nu au 
putut explica de ce nu a fost deportat înapoi în 
Austria în 1914 după ce nu a reușit examenul 
fizic pentru armata austriacă.  În armată, Hitler 
a continuat să-și expună ideile naționaliste 
germane pe care le-a dezvoltat încă de la o 
vârstă fragedă. NR

    Sursa: Quora

Beatrice Bernath

                         From cholera times 

 

     Biancăi Marcovici....

Dragă Bianca,
Ce ființă vie ești !
Răspândești în jur nu numai nostalgie,

      ci și tinerețe.
Îți doresc sărbători minunate, 

      pe orice limbă le sărbătorești,
vara-vara-primăvară, ca în cântec
și poftă de scris.
Cu aceeași colegialitate,

                              Ana Blandiana
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Pastile de Aprilie
DOMINIC DIAMANT

Fenomenal este acest Doru-Saza ( Andrei 
Dorian Gheorghe)!, care mi-a onorat ani la 
rând produsele astropoetice în cadrul 
SARMului şi mi-a rămas un bun prieten.

Peste o oră i-a trebuit, până a murit 
telefonul din cauza bateriei, ca să-mi explice cu 
lux de amănunte motivul absenţei lui din 
peisaj.

În primul rând că s-a pensionat înainte 
de termen, cu o pensie decentă, de vreo 4000 
de lei. Apoi, m-a terminat cu un discurs despre 
mişcările  sale de posedat al cerului, universului 
şi cosmosului atât prin locaţiile de veche 
tradiţie românească şi nu numai din capitală 
cât şi participant la diverse manifestări pe 
aceeaşi temă prin ţară  dar şi în Emiratele 
Arabe Unite, ajungând până în vârful unui bloc-
turn de vreo opt sute demetri înălţime din 
Dubai, unde a crezut că se află pe altă lume.

În tot acest timp s-a ocupat şi cu unele 
proiecte, care l-au confiscat efectiv, ajungănd să 
se trezească uneori, ca şi în ziua de Crăciun, că 
nu mai avea nimic de-ale gurii.

Astfel că mi-a mulţumit pentru faptul că 
şi-a petrecut sfânta sărbătoare cu mine, faţă de 
care mărturiseşte că se simţea dator.

Ironic, i-am spus că i-a mai rămas de 
văzut Antarctica, la care mi-a precizat că ar 
urma să mai viziteze SUA şi Rusia,ca să fie 
mulţumitdeperegrinările sale.

N-au lipsit nici referirile la pandemia de 
covid-19, aflând că eu cu familia am trecut prin 
ea fiind afectaţi şi respectând cu stricteţe 
regulile impuse iar el că ar fi avut unele uşoare 
simptome pe care le-a tratat cu paracetamol.

Încă duce dorul întâlnirilor noastre din 
Dejagaskar şi speră ca molima să treacă iar noi 
să ne revedem cu bine pe terasa din fundul 
curţii.

Împuindu-mi capul cu existenţa sa 
aeriană, la cele mai înalte  cote, i-am 
recomandat şi eu spre lectură cartea „Despre 
destin” a lui Liiceanu şi Pleşu, din care nu mai 
am mult de citit.  

  
                                      ***   

Acum mă delectez cu cartea „Peisaj după 
isterie” de Mircea Cărtărescu, care conţine o 
serie de articole de-ale scriitorului. O fac cu 
plăcere şi-o indescriptilă durere, văzând câtă 
dreptate are articlierul nostru.

Ca un creator care se respectă şi este 
respectat, tradus şi premiat  de nu ştiu câte ori, 
Cărtărescu se exprimă în modul cel mai franc 
cu putinţă, analizând intransigent societatea 
românească în toate articulaţiile sale politico-
socio-economice şi punând hotărât degetul pe 
rană la fiecare manifestare a ei crunt pervertită. 
Scepticismul şi amărăciunea lui sunt evidente 
de fiecare dată când dezbate un subiect, având 
în vedere incredibila realitate din jur pentru 
existenţa căreia de vină este întreaga 
societate.Adevărul a ajuns de râsul minciunii 
triumfătoare şi tot ce ne caracteriza altădată ca 
naţie şi indivizi călăuziţi de principii şi precepte 
sfinte s-a dus pe apa sâmbetei, căzând în 
derizoriu.

În onestitatea mea, consider că toate 
acestea se datorează în primul rând construirii 
noii societăţi postdecembriste pe baze 
mincinoase şi false, ca aceeaşi Mărie cu altă 
pălărie.

***

        Autorul cărţii „XANAX”  care s-a vândut ca 
pâinea caldă , în vreo 10.000 de exemplare, 
jurnalistul Liviu Iancu, în vârstă de 45 de ani, a 
făcut un stop cardiac fatal şi a încetat din viaţă. 
Păcat de el, că era destul de tânăr, ar fi putut 
surprinde lumea cu alte creaţii scandaloase. 
Dumnezeu să-l odihnească lalolaltă cu toţi 
ceilalţi duşi dintre noi !

 Nu numai că pandemia de coronavirus e 
în scădere. Bucurându-se şi de alte tulpini, face 
ravagii în continuare şi, după spusele 
doctorului Antonio Fauci, ar trebui să ne 
aşteptăm la vremuri şi mai grele din cauza ei.

Vaccinul anticovid fabricat se distribuie 
în toată lumea, a ajuns şi la noi, unii deja s-au 
vaccinat, alţii abia aşteaptă pe când alţii nici nu 
vor să audă. E un haos şi-o confuzie 
irepresibilă, lumea care va supravieţui se va 
schimba radical, adoptând alte modalităţi de 
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trai şi noi proiecte pentru salvarea planetei şi a  
umanităţii.

Eu, unul, sceptic fiind, nu-mi fac iluzii 
pentru anul care urmează.E prea mare distanţa 
dintre dorinţă şi putirinţă iar optimismul 
gratuit îmi displace. Dea Domnul să fie mai 
bine, e prea multă suferinţă !

                                   
      MARIA  SAVA

                                         VAN GOGH

          Vincent către Theo, 29 aprilie 1890

     Vincent plecase în sud pentru soare, dar 
când a ajuns la Arles zăpada era de jumătate de 
metru și încă ningea. Era una dintre cele mai 
grele ierni și cu toate astea nu pleacă la Marsilia 
așa cum gândise la un moment dat. Primăvara 
se instalează curând și Vincent își ia șevaletul, 
vopselurile și vechiul său cadru și iese în câmp 
să picteze. ”Acord mare importanță folosirii 
cadrului”, îi scrie el lui Theo, fiind convins că 
mult mai mulți pictori vor începe să folosească 
acest instrument. Pe măsură ce natura din 
împrejurimile Arles-ului se trezește la viață și 
picturile lui Vincent încep să respire prin culori 
blânde pline de viață. Și pentru că nu găsește 
culori în oraș îi cere lui Theo să-i trimită: 
galben-lămâie, argintiu, alb, carmin, albastru 
de Prusia verde smarald, verde foarte deschis, 
miniu de plumb. Theo îi trimite 100 de tuburi 
de vopsea. Îi ajută și Tersteeg care expune la 
filiala Goupil de la Haga pe lângă Monet, 
Degas, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Monticelli 
și o pânză a lui Vincent. Pentru prima dată într-
o mare galerie! Vincent și-ar dori să picteze ”un 
cer înstelat, de exemplu, așa cum aș picta pe 
timp de zi o pajiște înverzită, presărată cu 
păpădii”. Este fericit că Theo îl ajută cu 
materialele, dar își face griji să nu cheltuiască 
prea mult cu el. Sugerează că 
poate face economie de culoare și se poate 
ocupa de desen. Mistralul, vântul puternic și 
uscat care vine asupra Arles-ului dinspre nord 
îl determină să intre în casă unde se ocupă de 
gravuri și desene sub influența gravurilor 

japoneze. Theo are și el probleme cu șefii de la 
galerie: expune prea mulți impresioniști care 
nu se vând. Vincent se mută și închiriază două 
camere vopsite și pe dinăuntru și pe dinafară în 
galben. Afară soare, înăuntru soare, în sufletul 
lui este pentru o scurtă perioadă de timp 
lumină. Îi trimite lui Theo o ladă plină cu 
picturi, mai mult de jumătate dintre ele 
reprezentând pomi înfloriți. Theo se 
îmbolnăvește de inimă, dar continuă să lucreze 
pentru a-i trimite materiale lui Vincent. 
Folosește mult albul de zinc, dar și celelalte 
vopsele, lucrând în tușe groase de albastru, 
galben, roz, portocaliu, alb verde, roșu. În cele 
444 de zile cât stă la Arles face 200 de picturi și 
100 de desene, un număr uriaș pentru orice 
artist. Multe picturi sunt cu planta lui favorită- 
floarea soarelui, dar și irișii, peisaje, scene 
nocturne și multe portrete pentru că îl 
impresionează profund contactul cu natura 
umană. Însă nu numai pictura îl acaparează pe 
Vincent. Citește foarte mult și îi recomandă și 
fratelui său anumite lecturi. Întâlnirea cu 
poemele lui Whalt Whitman îi vorbesc despre 
natură, despre eternitate, despre Dumnezeu și 
prin ele găsește o cale de-a combina cele două 
pasiuni ale sale: dumnezeirea și arta. Primește 
și o veste bună: Paul Gauguin va veni să 
locuiască cu el în Casa Galbenă și vor lucra 
împreună împărtășind din propria experiență 
fiecare. Vincent își împodobește pereții casei cu 
picturile  despre care crede că i-ar plăcea 
oaspetelui. Scrie acasă și cere fotografia Annei 
și  a lui Dorus pentru a le face portretele. Orice 
s-ar spune, Vincent și-a iubit părinții faorte 
mult, pe Ma în mod special. 

       În cea de-a treia săptămână a lui octombrie 
1888 sosește Gauguin la Arles. Lucrările lui 
erau deja cunoscute și mai bine cotate decât ale 
lui Vincent. Traiul în comun al celor doi e ca o 
furtună cu mici intermitențe de acalmie. Când 
beau se aprind și mai tare. Nu-i ușor de trăit cu 
niciunul dintre ei, dar, din fericire, au și 
puterea de-a se abține și de a respecta 
înțelegerea pe care o făcuseră la început. Toate-
s bune și frumoase până vine iarna și frigul 
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care-i adună în casă pe amândoi. Își fac 
portretul unul altuia. Vincent îl privește pe al 
său făcut de Gauguin și remarcă: ”Cu siguranță 
sunt eu după ce am înnebunit.” Nici Gauguin 
nu se arată prea încântat de al său. Îi scrie lui 
Theo că nu mai poate trăi alături de fratele său. 
Se ceartă ca nebunii în fiecare zi. Amândoi 
trimit lui Theo  scrisori cu acuzații unul la 
adresa celuilalt, însă Theo avea și el partea lui 
de furtună la Paris. Se reîntâlnește cu Jo și, de 
astă dată, sentimentele lui renasc mult mai 
puternic și îi răspunde și Jo. Se îndrăgostesc 
unul de celălalt cu o pasiune de nestăvilit. Jo îl 
va accepta pe Theo așa cum era. Un vis e pe 
cale să devină realitate când Jo își anunță 
familia că intenționează să se mărite cu Theo. 

      

La Arles, furtuna se transformă în uragan: cei 
doi locatari ai Casei Galbene beau în draci și se 
iau continuu la harță. În timp ce Theo și Jo își 
fac planuri de nuntă, Theo primește o scrisoare 
de la Gauguin  în care-i spune că Vincent e grav 
rănit. În noaptea de 23 spre 24 decembrie au 
băut și au discutat amândoi despre artă până 
când, la un moment dat, francezul s-a înfuriat 

atât de tare că a ieșit din casă și a plecat pe 
străzi, aiurea. Vincent a plecat să-l caute. Se 
întâlnesc și se ceartă urât de tot. Mai târziu, 
Vincent merge la un bordel pe care-l frecventa 
cu Paul și o cheamă pe Rachel, prostituata lor 
preferată. Îi întinde o batistă rugând-o: ”Ai 
grijă de acest obiect”. În batistă era urechea 
stângă a lui Vincent. Acesta ajunge acasă și își 
pierde cunoștința. Îl găsește a doua zi Gauguin 
și anunță poliția. S-a vehiculat și ideea că cearta 
lor ar fi degenerat și că cel care i-a tăiat urechea 
ar fi fost chiar Gauguin. Oricum, Vincent era pe 
moarte. Theo n-are încotro și vină să-și vadă 
fratele. De fapt, o avertizase pe Jo că avându-l 
pe el, îl va avea și pe Vincent. Avea de ales, dar  
Jo îl iubește prea mult și este de acord cu Theo 
care ajunge cu trenul de noapte la Arles. 
Medicii îl avertizează că Vincent avusese 
simptomele ”celei mai teribile maladii, 
nebunia.” Theo este distrus. Intră în salon și se 
așază lângă fratele său. Vincent deschide ochii 
și  se simte ca altădată când erau copii la 
Zundert. Theo îi povestește că este fericit 
alături de Jo, dar Vincent începe să delireze de 
la febră. ”M-am simțit atât de trist aici, îi scrie 
Theo lui Jo. Din când în când toată durerea se 
zvârcolea în trupul lui , iar el încerca să 
plângă dar nu putea. Sărman luptător, 
sărman suferind. Nu se poate face nimic 
deocamdată pentru a-i atenua durerea, iar 
aceasta e prea profundă și greu de suportat 
pentru el. Dacă ar fi reușit măcar o dată să 
găsească pe cineva față de care să-și deschidă 
sufletul, poate că nu s-ar fi ajuns aici. Dacă 
Vincent ar fi putut găsi pe cineva așa cum te-
am găsit eu pe tine...”

      Theo îl ia pe Gauguin și pleacă la Paris. Jo 
plecase în Olanda  și îi lăsase o scrisoare: 
”Gândurile mele se îndreaptă constant către 
tine, în acea călătorie lungă și dificilă, dar 
mă întreb mereu cum oare îl vei fi găsit pe 
fratele tău, cum te simți tu acum.” Theo 
conștientizează, plin de recunoștință față de Jo, 
că toată așteptarea a meritat  și peste zece zile o  
va urma la Haga. Nu se știe exact dacă Vincent 
va supraviețui. Deja medicul lui curant îl 
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înștiințează pe Theo că starea lui mintală s-a 
înrăutățit și a fost închis într-o cameră de 
izolare. Familia trebuia să se gândească la un 
azil. Spre surprinderea medicului, însă, Vincent 
își revine- mânâncă bine și pare întremat 
psihic. 

          Pe 7 ianuarie 1889, Vincent este externat  
și ajutat de unul dintre prietenii lui ajunge 
acasă. Theo se logodește cu Jo, dar se întoarce 
la Paris și își reia munca. ”Îți mulțumesc 
pentru toată bucuria pe care mi-ai dăruit-
o, pentru toată dragostea pe care mi-o 
arăți, mă simt atât de norocoasă,  atât de 
fericită”, îi scrie Jo lui Theo. La Arles, 
Vincent e singur. Lucrează la o pânză cu floarea 
soarelui pe care i-o ceruse Gauguin. Se duce la 
bordel să ceară scuze fetei căreia îi dăduse 
batista cu urechea fiind sigur că gestul lui o 
afectase pe biata fată. Cu timpul,  mintea lui 
devine mai tulbure, nu se mai înțelege nici cu 
femeia care-i făcea curat. În cele din urmă, pe 7 
februarie,  este internat iar în spital. Un anume 
reverend Salles îi scrie lui Theo și-i spune că 
Vincent a intrat într-o muțenie totală.  

Conștient că Vincent nu-și va mai reveni 
niciodată Theo îi scrie lui Jo: ”Mintea lui a 
fost atâta vreme preocupată de lucruri pe 
care societatea noastră le-a făcut imposibil 
de rezolvat și cu care totuși el, cu inima lui 
bună și energia lui vulcanică s-a luptat din 
răsputeri. Eforturile lui n-au fost 
zadarnice, dar el nu va putea niciodată 
culege roadele, căci oamenii vor înțelege 
prea târziu ce avrut el să exprime, cu 
adevărat.” Theo știe că fratele lui este un 
geniu. Vincent  se întoarce după 2 săptămâni la 
Casa Galbenă, dar lucrurile merg spre mai rău. 
Nu mănâncă și când bea are halucinații vizuale 
și auditive. Locuitorii din cartier sunt speriați 
de comportamentul lui și cer ajutorul 
autorităților. Cu toată boala lui știe că Theo 
suferă pentru el și îi scrie să-l încurajeze așa 
cum făcuse întotdeauna el, fratele mai mare. 
Mâncatul pe sponci, lipsa odihnei cafeaua și 
alcoolul îl dărâmă definitiv pe Vincent. Îi 
trimite lui Theo toate lucrările lui și se mută la 
Saint-Remy-de-Provence, un orășel situat în 
apropiere de Arles unde este internat într-un 
azil pe banii lui Theo. Va avea aici și o cameră 
transformată în atelier și de câte ori se simte 
bine pictează. 

     Spre bucuria lui, Theo îi scrie că urmează să 
aibă un băiețel și-l roagă să-i fie naș. Vincent e 
încântat. Va fi primul copil din familia lor. Nici 
Theo nu se simte prea bine: tușește, slăbește, 
devine tot mai palid. Se îngrijorează unul 
pentru celălalt, însă Vincent încearcă să țină 
moralul sus pentru amândoi deși, sănătatea lui 
mintală este tot mai imprevizibilă. La Saint – 
Remy, Vincent își înghite vopselele încercând 
să se otrăvească. La Paris, Theo, epuizat de 
boală, devine tată pe 31 ianuarie 1890 și copilul 
este botezat Vincent Willem van Gogh. 

     Pentru prima dată, în ziarul Mercure apare 
un articol elogios la adresa lui Vincent van 
Gogh  semnat de criticul de artă Albert Aurier. 
Îl consideră demn urmaș al meștrilor olandezi 
din secolul al XVII-lea și tehnica lui e pe 
măsura temperamentului: viguroasă, exaltată, 
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brutală, intensă. Aurier spune că Vincent este 
nume important în lumea artei contemporane, 
că nu-i pe deplin înțeles fiind prea subtil pentru 
mințile burgheze, dar că va veni vremea când 
lucrările lui vor avea o valoare uriașă.  Vincent 
pictează și trimite darul de botez pentru 
nepotul său: o ramură de migdal plină de flori.

                                                 Gaugain

     
 

”Articolul lui Aurier m-a încurajat și dacă  aș 
îndrăzni să mă iau după el, aș  risca, de altfel, 
să ies din realitate și să fac din culoare o 
muzică plină de tonalități așa cum sunt unele 
tablouri ale lui Monticelli. Dar îmi este atât de 
dragă realitatea, căutarea adevărului, de 
asemenea, în fine, eu cred, eu cred că prefer să 
fiu mai degrabă  gravor  decât un muzician al 
culorilor.” 

                        

                               VA URMA !

   Prăbușirea temporară a Texasului    
prefigurează prăbușirea totală a SUA?

       Avem o scurtă avanpremieră a ceea ce se va 
întâmpla în cele din urmă cu Statele Unite în 
ansamblu. Infrastructura din America 
îmbătrânește și se destramă. Rețelele electrice 
americane nu au fost niciodată destinate să 
aibă mulți consumatori, sistemele noastre de 
apă sunt cu totul o glumă și a devenit absolut 
evident că ne-am pierde controlul dacă ar 
apărea vreodată o urgență națională majoră pe 
termen lung. Texas are o bogăție imensă și 
resurse energetice imense, dar acum este numit 
„stat ratat”.
      Dacă nu poate rezista nici măcar câteva zile 
pe vreme rece, cum va arăta în rest America 
atunci când lucrurile vor lua amploare în a 
deveni foarte haotice în această țară?
În acest moment, a devenit clar că rețeaua 
electrică din Texas este într-o stare mult mai 
proastă decât oricine și-ar fi imaginat vreodată. 
Când vremea extrem de rece a lovit statul, 
cererea de energie a crescut dramatic. În același 
timp, aproximativ jumătate din turbinele 
eoliene pe care se bazează statul Texas au 
înghețat, iar restul sistemului electric pur și 
simplu nu putea face față creșterii masive a 
cererii de curent.
     Milioane de texani au rămas fără curent 
electric timp de mai multe zile, iar alte sute de 
mii de oameni din Texas nu au nici acum 
curent electric în timp ce este scris acest articol.
Acum învățăm că Texas a fost literalmente la 
doar câteva momente distanță de „un eșec 
catastrofal” care ar fi putut duce la întreruperi 
de curent electric pe timp de „luni întregi”...

https://www.texastribune.org/2021/02/18/texas-power-outages-ercot/
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Alejandra
Pizarnik

Singurătate
cu  Aripi

           
   Prefață 

     Leo Butnaru: La început a fost rana  

Fiica mai mică a unei familii de evrei din 
Rovno (azi Belarus), care a emigrat din Polonia 
în Argentina (1934). Născută Flora Pizarnik 
Bromiker (1936). Tatăl s-a acomodat destul de 
repede în noul mediu, sporind cu succes 
bunăstarea familie destul de bine situate pe 
scara socială. De fapt numele le era Požarnik 
(Pompierul), însă, în noul mediu lingvistic 
părea dificil de rostit, încât a fost reformulat în: 
Pizarnik. 

Printre veniturile familiei erau și cele din 
comercializarea mărfurilor din Europa, trimise 
de rudele care, din nenorocire, aproape toate – 
atât pe linie paternă, cât și maternă – au căzut 
jertfă națiștilor. După ce află de tragedie, 
Alejadra începe să se gângăvească, e chinuită de 
insomnie (Cineva a plâns fără măsură/ 
extinzând zorii./ Cineva a înjunghiat perna/ 
căutând imposibilul/ loc de odihnă), 
coșmaruri, astm, fiind diagnosticată cu 
nevroză. Tema morții avea să devină una 
frecventă în versurile sale de viitor: „În ecoul 
morților mele/ mai există încă spaima./ Ție ți-
e cunoscută spaima?/ Știu că spaima se teme 
când îmi rostesc numele./ Spaima/ spaima cu 
pălărie neagră/ îmi ascunde-n sânge 
șobolani/ sau spaima cu buzele moarte/ îmi 
bea dorințele toate./ Așa e. În ecoul morților 
mele/ mai există spaimă”; „timpului îi este 
frică/ frica are timp/ frica/ se plimbă prin 

sângele meu/ mănâncă cele mai bune fructe 
ale mele/ devastează zidul meu lamentabil/ 
distruge distrugerile/ numai distrugere/ și 
frică/ nespus de frică/ frică”. Și totuși, ar fi de 
remarcat și vraja cu care, peste ani, o mai 
învăluia copilăria cu toate ale ei, precum în 
acest poem tandru: „Din copilărie nu știu 
decât/ o teamă luminoasă/ și o mână care mă 
trage/ de cealaltă parte a mea. // Copilăria și 
parfumul ei/ de pasăre alintată”.

În eseul La escritura invisible: el 
discurso autobiográfico en Alejandra Pizarnik 
(Scriitura invizibilă: discurs autobiografic 
despre Alejandra Pizarnik) Patricia Venti 
relevă faptul că sentimentul înstrăinării e unul 
atât de suprafață, cât și unul subtextual: 
„...alteritatea semit/argentiniană a făcut-o 
străină, personaj fără loc în societate, cu șanse 
mici de a se dizolva în masa amorfă și 
atomizată a unei comunități”. Posibil, o altă 
cvasi-alternativă a lui a se dizolva ar fi a se 
încadra; a se manifesta, a fi vizibilă, apreciată 
ca personalitate dăruită cu energii creatoare, 
subtilitate și abilitate spirituală, cu motricitate 
intelectuală neordinară. 

Înstrăinarea și dorința de dragoste, 
apropiere, solidaritate, înțelegere. Iar când 
acestea nu vin din exterior, poeta notează în 
Jurnal: „...uneori nu sunt foarte rea cu mine; 
uneori, în mijlocul nenorocirii și serii, îmi spun 
mie însămi cuvinte duioase și calde, cu o 
delicatețe ce mă face să plâng, pentru că ele 
sunt cele pe care nu mi le va spune nimeni 
altcineva din cei care nu mi le-au spus 
niciodată, nici măcar atunci când încăpeam în 
palma unei singure mâini”.

Odată cu înaintarea în vârstă vin și 
chinurile legate de înfățișarea trupească: 
ereditar, femeile din neamul Pizarnik erau 
predispuse la obezitate și, pentru a contracara 
manifestarea acesteia, Alejandra apelează la 
amfetamină, substanță care, provizoriu, 
atenuează foamea, tânăra poetă mai gândindu-
se că astfel ar putea să-și amelioreze problema 
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insomniilor. Numai că, după un timp, își 
administra amfetamina doar de dragul 
euforiilor în spațiul virtual al cărora o duceau 
aceasta, încât, la 18 ani, încearcă primele 
dereglări psihice și simptome ale dedublării de 
personalitate. Apelează la un psihiatru, acesta 
menționând repetat că suferințele ei își au 
originea nu în trupesc, ci în sufletesc. 
      O sfătuiește să țină jurnal, pe care, la 
început, adolescenta îl completează cu versuri. 
Și nu ar fi exclus ca fiorul creației, declanșarea 
acesteia să fi avut de impuls tocmai acea 
recomandare de a-și expune/divulga sieși 
gândurile, sentimentele. Sau poate expresia 
poetică, exemplaritatea acesteia devin tocmai 
modalitatea de a înlocui rostirea în realitate, 
sonoră a cuvintelor, care îi pricinuia chin, 
durere, nemulțumire, dezamăgire etc. din cauza 
logonevrozei. 

Așadar, viitoarea poetă a fost botezată 
Bliuma (Floare), de unde și numele de ieșit în 
lume: Flora. Implicit, o vibrație de ecou în 
versurile de mai târziu: „eu m-am născut/ 
suferind dublu/ în memoria de aici și de acolo”. 
Însă de la un moment încolo, în „concurență” 
cu sora ei, ce părea un model de jună blondă, 
bine făcută, adică fără metehne fizice și 
„infirmități” psihice, ajunge a-și urî numele, 
intenționând să-și contureze o altă identitate. 
De parcă ar fi fost încercată și călăuzită, ferm, 
lucid, de voința de a fi altcumva, altceva, la care 
să ajungă inclusiv prin abandonarea 
apelativului Flora, în alte variante, în familie, – 
Bluma, Blímele. Se gândea să-și aleagă un 
nume pe care să și-l „construiască”, modeleze, 
„îndreptățească” prin ceea ce credea că va fi în 
stare să creeze. În dorința de a se remarca, de a 
excela. În fine, de a fi o învingătoare. Iată, peste 
ani, o mărturie în Jurnal: „Mă tem că dorința 
mea de a scrie nu e altceva decât un mijloc de-a 
atinge scopul dorit, succesul, gloria, credința în 
mine. Ar fi de înțeles, odată ce eu nu studiez 
«serios», din moment ce nu trăiesc «serios». 
De asemenea se poate întâmpla că, având în 

vedere dificultatea de a mă exprima oral, fac tot 
posibilul de a nu mă sufoca, de a scuipa focul 
angoasei mele”. Adică Alejandra Pizarnic, 
privată de facilitatea, cursivitatea, normalitatea 
comunicării exprese, prin viu grai, apelează din 
plin, aplicat, la modalitatea scripturală de a-și 
transmite gândurile, sentimentele. Și-a 
conceput identitatea dintr-un sentiment de 
excepționalitate, considerând că era 
predestinată să ajungă mare scriitoare, care 
prin opera ei să minimalizeze eșecurile din 
viața cotidiană, extra-literară, extra-expresie 
publică, extra mesaj audibil cursiv. 

Prin urmare, își schimbă numele, se 
auto-... rebotează în Alejandra. La catedra 
universitară de literatură modernă are norocul 
să fie remarcată de profesorul Juan Jacobo 
Bajarlía care, într-un fel, îi devine protector și 
ghid în abia începuta ei carieră literară. Îi 
citește și îi redactează textele ce aveau să intre 
în prima carte a poetei, o prezintă editorului 
Arturo Cuadrado, îi face cunoștință cu mai 
mulți artiști suprarealiști (Juan Batlle Planas, 
Oliverio Girondo și Aldo Pellegrini...). La 
îndemnul profesorului, studenta-debutantă în 
poezie își alcătuiește un program de lectură: 
Proust, Gide, Claudel, Kierkegaard, Joyce, 
Leopardi, Yves Bonnefoy, Blaise Cendrars, 
Artaud, Baudelaire, Andrè Pieyre de 
Mandiargues, George Schehadé, Stéphane 
Mallarmé, Henri Michaux, René Daumal, 
Alphonse Allais... O lectură creatoare, inclusiv 
de sine ca poetă, care identifica la marii autori 
posibile marcaje ale propriei identități, prin 
acele «scrieri» tainice, descifrate cu înțelegerea 
sa și întru înțelegerea sa cât mai plenară, prin 
subtexte și... supratexte parcă regăsindu-și... în 
avans propria personalitate, caracterul ei de 
intelectual și de creator.

La 19 ani, cu susținerea financiară a 
tatălui, Alejandra Pizarnik editează prima carte 
de versuri, La tierra más ajena / Cel mai străin 
pământ, răvășitoare prin ce ar numi românul 
dorul cel de moarte. 
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Este excepțional de... convingător, de... 
exact! ales motoul din quadripticul Tinerețe al 
lui Arthur Rimbaud, din partea a III-a a lui, 
„Douăzeci de ani”: Ah! egoismul nesfârșit al 
adolescenței, optimismul studios: cât de plină 
de flori era lumea în vara ce s-a sus! 
Văzduhurile și formele pierind... E o 
„exactitate” definitorie a destinului junei 
studente-poete Alejandra Pizarnik, pe atunci 
trăind, probabil, și ea un „optimism studios”, 
dar având și sentimentul plecării florilor, verii, 
locul lor, în timp, având a-l lua „formele 
pierind”. Apoi, referitor la respectivul discurs 
poetic în patru părți Suzanne Bernard 
menționa că în el autoarea evocă viziuni 
halucinante și vizitele amintirilor, acestea 
studioase, în strădania aplicată conștient, prin 
care tinde să-și stăpânească efervescențele 
spiritului, harului, ale energiilor creatoare. Să 
mai reținem că în poemul rimbaldian e și 
următorul vers: Un cor, pentru a potoli 
neputințe și depărtarea! Și această idee 
polifonică de asemenea în concordanță cu 
starea de spirit, de destin, prezentă și de 
perspectivă, a poetei argentiniene.  

În cartea de debut se întrevăd și 
branșamentele altor obsesii: vocea interioară, 
visul, imposibilitatea de a se găsi pe sine, 
autodistrugerea, ce duce spre creația 
simbolismului francez, în special a lui Arthur 
Rimbaud și Stephan Mallarmé. Rimbaud o va 
însoți și în continuare, titlul celui de-al doilea 
volum de poeme al tinerei poete fiind La última 
inocencia (1956) / Ultima inocență, preluat-
citat din „Un anotimp în infern” (La dernière 
innocence et la dernière timidité). 

La Universitatea din Buenos-Aires a făcut 
studii de filosofie și jurnalism, însă fără a le 
finaliza, fiind ademenită de artele plastice și 
luând lecții în atelierul pictorului suprarealist 
Batlle Planas. Însă continuă să citească mulți 
autori ai suprarealismului, traduce din creația 
lui Eluard, aceste preferințe ducând, 
bineînțeles, la conturarea propriei identități 

scriitoricești, intelectuale. În poezia ei revin 
mereu temele tentației morții, copilăriei 
pierdute, înstrăinării augmentate de 
sentimentul însingurării orfelinului exilat în 
sine însuși. Astfel că ajungând la 30 de ani, 
Alejandra rămâne a fi tăcută, retrasă, timidă, 
nemulțumită de trăsăturile feței sale oarecum 
lătărețe. Arăta ca o adolescentă care, cu toate 
ale ei, se interesa de lume, dar și interesa lume. 
Crește numărul interlocutorilor săi epistolari, a 
admiratorilor. Întreține corespondență cu 
somități de rangul lui Julio Cortázar și Henric 
Molina. Vălmășagul, torentul de impresii (și 
intenții!) sunt captate în numeroase scrisori, 
caiete, în jurnal. 

În fața biroului la care scria Alejandra 
fusese prinsă o frază a lui Antonin Artaud: 
„Pentru început ar trebui să dorești să trăiești”. 
Probabil, ideea aceasta îi atenua angoasele, 
nesiguranța în sine. O încuraja, probabil. Iar la 
un anume moment, simțind că ar fi poate 
benefic, dacă ar schimba atmosfera, mediul 
existențial și de creație, Alejanda Pizarnik urcă 
pe o navă transatlantică, ajungând la Paris. 
Sigur, după lungi tratative cu părinții, care erau 
contra, necrezând că plecarea ar fi alternativa 
optimă.

În metropola franceză se află patru ani 
(1960-1964), care, prin plinătatea și tensiunea, 
febrilitatea și curiozitatea existențială aveau să 
constituie iradiantul nucleu al creației sale 
pline de dramatism. Frecventează cursuri la 
Universitatea Sorbona (istoria religiilor și 
literatura franceză). Colaborează la revista 
„Cuadernos” (Caiete / Notițe), unde, printre 
altele, publică un interviu cu Jorge Luis Borges. 
Scrie eseuri, traduce, inclusiv din frenetic-
neliniștitoarea poezie a lui Lautréamont (să ne 
amintim: francez născut în America Latină), 
poemele căruia, deopotrivă cu ale lui Rimbaud, 
Artaud, sunt bântuite de motivele tentației 
fatale, autodistrugătoare. În ele poeta părea că 
își găsea refugii adecvate propriilor stări de 
spirit, anxietăților și frământărilor firii sale 
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terorizate de suflul și chemările neantului. 
Astfel părea să uite sau doar să facă abstracție 
(prin abstracțiuni/fantezii intrinseci artei 
cuvântului!) de neputința de a-și afla un loc cât 
de cât suportabil în perindarea măștilor social-
existențiale, inclusiv erotice. Încerca 
insurmontabile atracții față de uitare, de 
dincolo de absolutismul ei.

E printre colaboratorii revistei „Les 
Lettres Nouvelles” și a unor publicații de 
cultură-literatură latino-americane. În perioada 
pariziană leagă prietenie cu Julio Cortázar și 
Octavio Paz (pe atunci diplomat la Ambasada 
Mexicului), acesta scriindu-i prefața la volumul 
de poeme Arbol de Diana / Arborele Dianei 
(1962). Avea să susțină că se regăsește, ca 
prototip, în chipul/ destinul Magi din 
„Șotronul” lui Cortázar, însă prozatorul nega că 
ar fi fost așa. În schimb, i-a dedicat colegei sale 
câteva poeme. Îi cunoaște pe Italo Calvino, 
André Pieyre de Mandiargues, Roger Caillois. 
Scrie eseuri despre Henri Michaux, Antonin 
Artaud, André Breton, din creația primilor doi 
traducând, de altfel ca și din poezia lui 
Salvatore Quasimodo, Aimé Césaire, Yves 
Bonnefo, din proza Margueritei Duras, a lui 
André Pieyre de Mandiargues.

Fecund în creație, achiziții intelectuale, 
maturizare, personalizare, sejurul parizian e 
pentru Alejandra Pizarnik dacă nu al deplinei 
satisfacții, ca să nu vorbim și de fericire, e 
totuși unul benefic, al stabilității, precum se 
poate deduce dintr-o scrisoare, pe care i-o 
adresează psihologului León Ostrov: „În pofida 
insecurității exterioare, sunt fericită. Vreau să 
spun: pot scrie cu o mai mare libertate (ceea ce 
e atât de complicat, de inexplicat)”. E de 
menționat că ședințele de terapie la acest 
specialist au fost foarte importante în viața și 
creația Alejandrei, care i-a dedicat lui Ostrov 
una din cele mai frumoase poezii a sale, 
„Trezirea”. Pare-se că grația medicului a apărut 
motivația confluențelor dintre literatură și 
subliminal, de aici pornind și interesul poetei 

față de psihanaliză, lucru important pentru 
elaborarea și constituirea travaliului ei literar; 
important și ca instrument, modalitate de 
investigare a propriului subconștient, a 
subiectivității ca motricitate în creația artistică. 
Concomitent, în alte componente ale ei, poezia 
Alejandrei Pizarnik e una a dialogului continuu 
dintre ceea ce este lumea vizibilă și cea 
imaginară, de unde criptarea limbajului comun 
până la alteritate și înstrăinare, autoarea 
construind/creând (opina Patricia Veni în eseul 
citat mai sus) „un limbaj poetic ce abandonează 
conștient toate ancorările la realul referențial”.

În anul 1964 Alejandra Pizarnik se 
întoarce în Argentina, deja scriitoare matură ce 
avea nevoie de timp și sănătate pentru a-și 
dezvolta/realiza programul, intențiile de 
creație, pentru care dispunea de o energie pe 
potriva harului său impetuos. Timp de șase ani 
scrie și editează șapte cărți (posibil, unele din 
ele fuseseră gândite și concepute, in nuce, mai 
înainte): Los trabajos y las noches (Munci și 
nopți), 1965; Extracción de la piedra de locura 
(Extragerea pietrei nebuniei), 1968; Nombres 
y figuras (Nume și figuri), 1969; Poseídos 
entre lilas (Posedat în liliac), 1969 (teatru); El 
infierno musical (Infernul muzical), 1971; La 
condesa sangrienta (Contesa sângeroasă), 
1971; Los pequeños cantos (Cântece mici), 1971. 
(Extragerea pietrei nebuniei e o trimitere la 
unul din subiectele populare al Renașterii din 
Nord, abordat în picturile lor de Ieronim Bosch, 
cei doi Pieter Bruegel și alți pictori flamanzi; e 
cel mai apreciat volum de poeme al Alejandrei 
Pizarnik.) În genere, versurile par a fi de o 
respirație sincopată, conștient lipsite de accente 
și reprize semantice, uneori... aformale, să zic, 
rămase la stadiul adnotările ermetice și 
cvasiermetice, gen note de jurnal intim. E 
semnul jinduirii libertății și autonomiei 
prozodice.

În 1965 i se acordă Premiul pentru Poezie 
al Municipiului Buienos-Aires, an în care e și 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_condesa_sangrienta_(relato_de_Pizarnik)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_condesa_sangrienta_(relato_de_Pizarnik)
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protagonista unei expoziții de pictură, în 
parteneriat cu Mujica Lainez.

În 1969 beneficiază de Bursa în Artele 
din America Latină și Caraibe, iar în 1971 – de 
Bursa Fulbright, perioadă în care, în urma unui 
curs de psihoterapie, starea sănătății i se 
ameliorează. Din păcate, nu pentru mult timp, 
angoasele și chinurile personalității dedublatele 
fiind consemnate în jurnalul poetei (publicat 
postum). 

În 1972 Alejandra Pizarnik face o nouă 
tentativă de suicid (prima o avusese în 1970), 
însă e salvată la timp. Apoi o nouă încercare de 
acest gen, după care poeta este internată în 
ospiciu. Iar pe 25 septembrie, revenind acasă 
conform deciziei medicilor, ingurgitează 50 de 
pastile de secobarbital, punându-și capăt 
zilelor. Din păcate, în preajma ei nu se mai afla 
nimeni. Pe noptieră se afla fila cu următoarele 
rânduri: „nu doresc/ nimic altceva/ decât să 
ajung la fund”. 

La moartea poetei, Julio Cortázar 
i-a dedicat „o neîmblânzită filă despre 
niciunde”, asemănând-o cu (în)fermecătoarea, 
nemuritoarea Alice în Țara Minunilor, zână 
magică, măiastră în a-și crea din cuvinte 
propria lume. Superb poemul: Deoarece iadul 
nu există, tu ești acolo/ în ultimul hotel, 
ultimul vis,/ obstinată pasageră a absenței./ 
Fără bagaje și documente,/ Oferind un caiețel 
de note în loc de obol/ Sau un creionaș 
colorat:/ – Acceptă-le, luntrașule. Mai scump 
nu îți va plătit nimeni/ intrarea în Marile 
Transparențe,/ în grădina în care aștepta 
Alice. 
     Ca un ecou, o idee despre Marea 
Transparență dintr-un poem al Alejandrei: 
„Vântul rostește discursuri naive/ în onoarea 
liliacului/ și cineva intră în moarte/ cu ochii 
mari deschiși/ ca Alice în țara deja văzută”. Iar 
pe piatra de mormânt, ca epitaf pe care și-l 
anticipase, poemul „Un singur nume”:

      

alejandra alejandra
 sunt sub      
alejandra

         Precum constatase, laconic și dramatic, 
unul din traducătorii francezi ai poeziei 
Alejandrei Pikarnik: „La început a fost rana”, o 
parafrază a celebrului adagiu biblic despre 
Cuvântul înainte stătător, a toate întemeietor. 
Și iată implicita cvasi-explicație în versurile 
poetei: „Vântul moare în rana mea./ Noaptea 
îmi cerșește sângele”; „Tu alegi legătura cu 
rana/ în cazul în care ne vorbim tăcerea./ Faci 
din viața mea/ această ceremonie atât de pură”;   
       „Ce bestie răpusă de uimire/ se târăște 
prin sângele meu/ vrând să se 
salveze?”... 
       Cioburi negre-lucioase-scânteioase din 
metaforismul suprarealist al liricii Alejandrei 
Pizarnik, dramatic existențial în autoreflecții 
necruțătoare față de destinul celei care îl 
aducea pe lume. 

      Text:  Leo Butnaru
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  DUMITRU ICHIM  (Cele șapte 
învățături sacre ale celor șapte străbuni )
  

1. UMILINȚA – (I)

       Nietzsche nu putea să se nască nici în 
România, nici în Grecia, nici în altă țară 
ortodoxă pentru că ortodoxia este viață, trăire, 
inimă, suflare, în duhul iubirii spre deosebire 
de creștinismul apusean, toată cinstea lui, care 
fiind bazat pe scolasticism ne aduce cea mai 
frumoasă gândire despre viață, trăire, inimă și 
suflare vie. Un teolog protestant care s-a 
convertit la ortodoxie cu toată parohia lui din 
California a spus că dacă noi, protestanții, am fi 
cunoscut ortodoxismul ne-am fi regăsit înainte 
de tragedia Reformei. Creștinismul cunoscut de 
Nietzsche a fost cel al ”Marelui Inchizitor” din 
”Frații Karamazov” al lui Dostoievsky în care 
umilul Iisus e judecat de Marele Inchizitor care 
tocmai pentru umilința Lui ar fi produs 
dezastrul religios al unui visător, înconjurat de 
niște oameni simpli, niște pescari, la fel de 
simpli ca și nativii celor două Americi. 
Nietzsche vedea în creștinism o jalnică religie a 
sclavilor, a râmelor, a înfrânților, a 
năpăstuiților, un mod de gândire care trebuia 
schimbat cu măreția setoasă de întindere 
geografice și nu în profunzimea cerului.
Îmi închipui că evreii proaspăt convertiți la 
creștinism l-ar fi întrebat pe ucenicul lui 
Gamaliel, pe Pavel, Apostolul Neamurilor ce se 
va întâmpla, din punct de vedere soteriologic, 
cu romanii, cu grecii, cu dacii, cu nativii din 
America, sau din alte locuri, etc. care nu au 
cunoscut Legea? Pavel dă un răspuns pe cât de 
genial, pe atât de profund spre adâncimile 
ființei umane: ”Cei care nu au Legea, din fire 
fac ale Legii.”, o afirmație, hai să fim sinceri, 
destul de stânjenitoare atât pentru evreii zeloși 
cât și pentru creștinii care sar dincolo de cal. 
”Cum adică, m-ar întreba iezuiții Școlilor 
Rezidențiale, adică vrei să spui că munca 
noastră a fost în zadar?” Nu comentez și îmi 
șterg lacrimile.
Nativii nu ne-au lăsat ceasloave și manuale, ci 

totul s-a făcut din generație în generație prin 
viu grai, într-un mod oral. Din această cauză 
omul alb cunoaște adâncurile culturii și 
spiritualitatea nativilor la fel de mult cât 
Nietzsche a cunoscut despre lumina necreată, 
care nu ”se învață”, ci se câștigă prin umilința 
trăirii.
      Nativii au ca un fel de ”decalog” al lor, cele 
șapte învățături sacre ale străbunilor, fiind 
predate din generație în generație prin viu grai. 
Aceste șapte trebuie îndeplinite toate. E ceva, 
un exemplu banal, cum e cubul Rubik. O 
dinamică vie care se realizează într-o singură 
realitate. Sau altfel spus, aceste șapte precepte 
formează temelia ființială a omului. O temelie 
nu poate fi formată numai dintr-o singură 
piatră, ci fiecare din ele sustin împreună zidirea 
ontologică a omului. Nu poți avea adevărul, 
fără de iubire, sau să deții înțelepciunea, dacă 
îți lipseste respectul sau onestitatea și nu poți 
avea nici una dintre ele dacă îți lipsește 
umilința.
       Am discutat cu mulți ”elders” (bătrânii 
înțelepți care conduc tribul) despre acestea.   
Cele șapte animale înseamnă că nativii se 
închinau la ele ca la animale? În unison mi-au 
răspuns: Nu! Ele sunt un fel de litere care 
asemeni cubului Rubik formează diferite 
cuvinte derivate prin rotirea celor șase culori 
primordiale ale cubului, dar trebuie îndeplinite 
toate cele șapte învățături. Nu poți avea 
principiul cubului Rubik, dacă îi lipsește o 
culoare din cele șase, nu poți avea o temelie 
ontologică reală și eficientă fără cele șapte 
învățături. Unul dintre ”bătrâni” a fost și mai 
plastic în explicare recurgând la cele patru 
animale din iconografia ortodoxă, care nu sunt 
idoli, ci simboluri ale celor patru evanghelii.
Fiind vorba de culturi și spiritualități diferite e 
greșit a căuta o omologare perfectă a 
elementelor didactice ale nativilor și ale 
noastre. Relația europeanului față de natura 
înconjurătoare, de regnul mineral, vegetal și 
animal, e cea de despot, de satrap. Porunca din 
Geneză: ”Creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți 
pământul!” e înțeleasă ca aceea de a-l exploata 
fără milă și a-l distruge. Mie să-mi fie bine. 
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Apres moi, le deluge! Pe când la nativi omul e 
frate și neam cu păsările și animalele. Fratele 
lui Wenebajo, glumețul de Ivan Turbincă al lor, 
are ca frate mai mic pe lup. În legenda Ojibwe, 
care precedă Creația Lumii, Wenebojo se simte 
acasă în natura lui Dumnezeu și glumeț se 
adresează familiei de lupișori în frunte cu Lupul 
cel Bătrân care stăteau la foc: ”Hei, nepoțeilor! 
Dar voi stați și vă hodiți, dar la unchiul vostru 
nu vă gândiți că i s-a făcut burta tobă de 
foame?” Și toți nu știu ce să mai facă și cum să 
onoreze vizita unchiului. Îmediat îi fac niște 
frigărui din mușchiuleț de cerb, iar Wenebajo 
mânâncă și se veselește în familia fratelui mai 
mic, care încep apoi să-i doinească de-ale 
lupului până acesta adoarme spre dimineață. 
Unul din lupi văzând că focul s-a cam stins 
pentru ca unchiul să nu tremure de frig, se 
jertfește ca gazdă și sare peste foc și părul 
arzând luminează și încălzește pe Unchiul, 
deosebit de Uncle Sam. Înainte de a încheia 
paranteza legendei, fratele mai mic al lui 
Wenebajo este lupul care duce pe omul decedat 
în Lumea de Dincolo călăuzindu-l timp 
de patru zile, fără de popas.
Studiind credințele nativilor, ca dintr-o 
arheologie a spiritului pierdut, descoperim 
pagini din istoria noastră despre simbolul și 
semnificația lupului la nativii de aici și, eu nu 
găsesc deloc curios, la strămoșii noștri, daci,i 
care aveau lupul, nu ca totem și nu ca idol la 
care să se închine, ci ca aducere aminte a unei 
lecții de pedagogie și morală din memoria 
nescrisă a popoarelor.
                                               

                             Va urma !

   

Maria Cecilia Nicu                    La zi

 - La zi? Asta-i o boală care se ia.

- Adică?

- Buletinul de știri se poartă, toată lumea știe 
câte ceva și sigur vrea să comunice cât de 
necesară e informația în ziua de azi, nu?

- Cât e de necesară și cât este realmente 
eficientă această necesitate e cu totul altceva. 
Știi cum e, ploaia-i necesară, grozav de 
necesară chiar, dar dacă devine diluviană își 
pierde calitățile și ne inundă cu belele...

- Aha!

- Niciun aha. Chiar dacă am momente când aș 
vrea să știu nu cred că sunt suficient de 
disciplinată să accept înregimentarea asta a 
necesității de a ști. Nimic nu poate să fie 
absolut necesar și, cu precădere, nu cred că în 
viață poate avea un loc onorabil ideea asta de 
trebuie cu sensul ăla imuabil al englezismului 
must.

- Take it easy. Orice discuție oarecare devine la 
tine un fel de confruntare și, ce-i cel mai 
caraghios e că nu confrunți pe nimeni, vorbești 
singură, vreau să zic, te bați așa cu”morile de 
vânt”pentru că îți place sau nu știrile sunt 
astăzi ca ideile alea fixe pe care chiar dacă le dai 
“afară pe ușa”  ele reintră pe”fereastră”...Știi 
zicala.

- Obraznice ideile - cu alte cuvinte - și nu 
tocmai identifabile. Năvălirile au totdeauna 
trăsătura aia a confuziei, pe românește am zice 
că tot ce-i prea mult strică.

- Punct pe i!
- De fapt punct și gata. 
- .. Și de la capăt?
- Păi da. 

-Așa dar, la zi ar cam fi discuția despre venirea 
primăverii. Willy, Sam (ori Phill?) și nu mai 
știu cum îl cheamă pe ăla din Pennsylvania  
-au văzut umbra și deci au zis că venirea 
primăverii este în 6 săptămâni anul asta, asta e 
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devreme și nu m-a surprins deloc după iarnă pe 
care am avut-o până acum (deloc canadiană, cu 
zăpezi numai ici-colo și un ianuarie fără gerul 
bobotezii!) dar nu mi-a plăcut că n-au fost 
vizitați cu tot alaiul tradițional, presupun o 
conferință virtuală, zoom: avans tech. ori poate 
mai corect spus limitea vremurilor și eu nu sunt 
sigură că-mi place vreuna.

- “Vulpea și strugurii”, eh, ce nu înțelegi e 
“acru”|
- Ca și cum tu ai pricepe mai bine.

- Sigur că nu, dar mă consolez cu ideea că la 
grămadă nu se vede și mai avem și mască.

- Da și-mi închipui totuși că in ceea ce urmează 
primăvara vine cu tot felul de semnificații mai 
toate optimiste, senine, pline de bucurii, de 
avânt – ca să folosesc un termen învățat demult 
- ne scoate din amorțeala, ce zic, încremenirea 
asta care ne permite să credem că 2020 nici n-a 
existat, e un fel de abstracție intrată în real pe 
ușa din dos - și ne vom regăsi puterile să 
așezăm lucrurile la locul lor; știi cum e când 
muți toate boscârțele (valori mici sau mari) și 
devi confuz când încerci să-ți amintești cum 
erau, unde erau așezate și la ce  foloseau. 
Valentine day, ca deschidere, duce bărbații la 
florării și femeile la cofetării (take out, evident), 
mărțișorul o să ne amintească de ghiocei și 
dacă ținem la tradiție vom primii chiar șnurul 
alb-roșu cu o figurină  migălos concepută și 
plină de nostalgii...Vremea aia când catedra se 
umplea de pliculețe alese cu grijă și noi arătăm 
ca  un general sovietic plin de decorații...

- Ce vremuri!

- Și nici nu trebuia să ne spălăm pe mâini după 
ce mânuiam toată recuzita aia pe care regret și 
acum n-am adus-o cu mine aici.

- Aha! Vine deci primăvara și rezonanța ei este 
net superioară lălăierilor cu care ne pierdem 
timpul de un an de zile.

- Da, dar nu-i deloc rentabil când îl pierdem.

- Timpul         

Bianca Marcovici

Am totul

pe undeva râsul salvează lumea
tu ești copia muzei mele Calliope

repet în gând  jazz la Lucerna
vremuri apuse dar memorabile...
colecționez tot felul de nimicuri
din fiecare oraș
dar fiica mea  mi-a comunicat  să nu-i aduc 
porțelanuri sau cristale...din vitrina mea
arhiplină!
rostul meu s-a estompat
tema vieții e roasă ca o carte  distrusă de un 
câine
îl cheamă Bueno
i se dă foarte multă atenție pe F.B.
e de rasă, a costat mult!
el distruge lucrurile din casă sistematic
dar i se permite.
însă mie nici un sfat
n-am dreptul ca mamă să mai spun ceva...
nu am experiența lor, 
calculatoare,mobile,instagram, 
servicii de acasă, zoom...
ce-mi rămâne de făcut?
bizar, până și mormântul mi l-am făcut pe 
vremea pandemiei,
să nu cad pe capul copiilor cu cheltuieli de 
prisos!
pensia acoperă arnona și iaurtul
așa că am totul!
 

Dominic Diamant
     
      Fenomenal este acest Doru-Saza ( Andrei 
Dorian Gheorghe) !, care mi-a onorat ani la 
rând produsele astropoetice în cadrul 
SARMului şi mi-a rămas un bun prieten.

Peste o oră i-a trebuit, până a murit telefonul 
din cauza bateriei, ca să-mi explice cu lux de 
amănunte motivul absenţei lui din peisaj.

În primul rând că s-a pensionat înainte de 
termen, cu o pensie decentă, de vreo 4000 de 
lei. Apoi, m-a terminat cu un discurs despre 
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mişcările  sale de posedat al cerului, universului 
şi cosmosului atât prin locaţiile de veche 
tradiţie românească şi nu numai din capitală 
cât şi participant la diverse manifestări pe 
aceeaşi temă prin ţară  dar şi în Emiratele 
Arabe Unite, ajungând până în vârful unui bloc-
turn de vreo opt sute demetri înălţime din 
Dubai, unde a crezut că se află pe altă lume.

În tot acest timp s-a ocupat şi cu unele proiecte, 
care l-au confiscat efectiv, ajungănd să se 
trezească uneori, ca şi în ziua de Crăciun, că nu 
mai avea nimic de-ale gurii.

Astfel că mi-a mulţumit pentru faptul că şi-a 
petrecut sfânta sărbătoare cu mine, faţă de care 
mărturiseşte că se simţea dator.

Ironic, i-am spus că i-a mai rămas de văzut 
Antarctica, la care mi-a precizat că ar urma să 
mai viziteze SUA şi Rusia,ca să fie 
mulţumitdeperegrinările sale.

N-au lipsit nici referirile la pandemia de covid-
19, aflând că eu cu familia am trecut prin ea 
fiind afectaţi şi respectând cu stricteţe regulile 
impuse iar el că ar fi avut unele uşoare 
simptome pe care le-a tratat cu paracetamol.

Încă duce dorul întâlnirilor noastre din 
Dejagaskar şi speră ca molima să treacă iar noi 
să ne revedem cu bine pe terasa din fundul 
curţii.

Împuindu-mi capul cu existenţa sa aeriană, la 
cele mai înalte  cote, i-am recomandat şi eu 
spre lectură cartea „Despre destin” a lui 
Liiceanu şi Pleşu, din care nu mai am mult de 
citit.  

   ***  

     Acum mă delectez cu cartea „Peisaj după 
isterie” de Mircea Cărtărescu, care conţine o 
serie de articole de-ale scriitorului. O fac cu 
plăcere şi-o indescriptilă durere, văzând câtă 
dreptate are articlierul nostru.

Ca un creator care se respectă şi este respectat, 
tradus şi premiat  de nu ştiu câte ori, 
Cărtărescu se exprimă în modul cel mai franc 

cu putinţă, analizând intransigent societatea 
românească în toate articulaţiile sale politico-
socio-economice şi punând hotărât degetul pe 
rană la fiecare manifestare a ei crunt pervertită. 
Scepticismul şi amărăciunea lui sunt evidente 
de fiecare dată când dezbate un subiect, având 
în vedere incredibila realitate din jur pentru 
existenţa căreia de vină este întreaga societate. 
Adevărul a ajuns de râsul minciunii 
triumfătoare şi tot ce ne caracteriza altădată ca 
naţie şi indivizi călăuziţi de principii şi precepte 
sfinte s-a dus pe apa sâmbetei, căzând în 
derizoriu.

În onestitatea mea, consider că toate acestea se 
datorează în primul rând construirii noii 
societăţi postdecembriste pe baze mincinoase şi 
false, ca aceeaşi Mărie cu altă pălărie.

Autorul cărţii „XANAX”  care s-a vândut 
ca pâinea caldă , în vreo 10.000 de exemplare, 
jurnalistul Liviu Iancu, în vârstă de 45 de ani, a 
făcut un stop cardiac fatal şi a încetat din 
viaţă.Păcat de el, că era destul de tânăr, ar fi 
putut surprinde lumea cu alte creaţii 
scandaloase. Dumnezeu să-l odihnească 
lalolaltă cu toţi ceilalţi duşi dintre noi !

 Nu numai că pandemia de coronavirus e în 
scădere. Bucurându-se şi de alte tulpini, face 
ravagii în continuare şi, după spusele 
doctorului Antonio Fauci, ar trebui să ne 
aşteptăm la vremuri şi mai grele din cauza ei.

Vaccinul anticovid fabricat se distribuie în toată 
lumea, a ajuns şi la noi, unii deja s-au vaccinat, 
alţii abia aşteaptă pe când alţii nici nu vor să 
audă. E un haos şi-o confuzie irepresibilă, 
lumea care va supravieţui se va schimba 
radical, adoptând alte modalităţi de trai şi noi 
proiecte pentru salvarea planetei şi a  
umanităţii.

Eu, unul, sceptic fiind, nu-mi fac iluzii pentru 
anul care urmează.E prea mare distanţa dintre 
dorinţă şi putirinţă iar optimismul gratuit îmi 
displace. Dea Domnul să fie mai bine, e prea 
multă suferinţă ! 

                                       ***
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Jidanii, IP-ul și coliziunea memoriilor

I.

     Cu niște ani în urmă, în Bucovina mea 
natală, profesorul universitar și istoric Mihai 
Iacobescu se adresa unei mulțimi de elevi, 
profesori și studenți, adunată cuminte la Sala 
de Arte de la Biblioteca Bucovinei, vorbind 
despre cele câteva culturi trăitoare (uneori în 
comuniune, alteori în conflict) în nord. Era un 
istoric respectat, fiind reputat ca... bucovinolog. 
Despre fiecare cultură evocată, profesorul 
folosea termenii colocviali firești (românii, dar 
și ucraineni, ruteni (mă rog), lipoveni, germani, 
polonezi, unguri, etc., numai despre evrei 
folosea apelativul (cu scop degradant civic) 
"jidani". Iar atunci când rostea acest cuvânt, 
gura și figura se încordau într-un rictus suav-
fioros, un firișor de salivă ajungând pe 
fețișoarele inocente din primul rând. 

Ulterior, am înțeles că profesorul era un 
pasionat antisemit și un strașnic negaționist al 
Holocaustului. Gruparea din jurul lui era 
dominantă în Universitatea Suceava, în 
Partidele cu forță locală (PDL, PRM, PSD etc.), 
în serviciile de informații, în lumea oamenilor 
de cultură.

Era prin anii 2009-2010.

Am simțit, ca și Maia Morgenstern astăzi, 
greață și oroare. Tremuram.

M-a șocat ușurința cu care domnul profesor, 
sfidând legile românești, în spațiul public al 
școlii și al instituției de cultură, îi intoxica pe 
ucenici, îi otrăvea pe tineri și îi educa să urască, 
la fel ca el, evreii. Puținii evrei ce mai 
rămăseseră în Suceava...

Am vorbit despre asta, peste câteva săptămâni, 
la Radio Europa Liberă. 
https://moldova.europalibera.org/a/25674956.
html 

Profesorul avea, repet, mulți susținători: în 
partide, în media, în mediul academic, în 
Biserica noastră Ortodoxă, în servicii, în 
parchet și justiție. 

Eu nu aveam pe nimeni. Ah, aveam doar 
respect pentru legile istoriei, pentru legile țării 
și Constituție, pentru cultura iubirii prin spirit 
și știință de carte și arte. Și eram singurul om 
autentic ce pleda pentru dialogul european. 
Public și cinstit.

...Pedepsele s-au abătut asupra mea. Am fost 
efectiv asasinată civic și profesional. Pedepsele 
pentru că eram un bun român european. 
Pedepsele nu s-au abătut asupra celor ce 
alimentau antisemitismul și ura.

Am fost marginalizată, dată afară din job fără 
nicio avertizare, prin ordinul Căpeteniilor 
antisemite sucevene Gheorghe Flutur și Vasile 
Ilie (finanțatori, ca președinte și vicepreședinte 
al CJ, ai extremei drepte și a grupărilor neo-
nazi și neo-staliniste), urmărită de servicii și 
sistematic calomniată și anihilată profesional. 

Atacurile și campaniile organizate împotriva 
mea au fost dure, continue, specializate. Eram 
făcută peste tot "jidancă", "Ana Pauker", "omul 
Moscovei", "trădătoare de neam" etc. Dată 
afară de la revistele literare, inclusiv de la cele 
cu care avusesem o colaborare îndelungată. 

La un moment dat, atacurile prin presă și 
email-uri au devenit atât de infame, 
extinzându-se asupra întregii mele familii, 
încât, pentru prima oară, prin 2017, am 
îndrăznit să ripostez: am obținut de la presă IP-
ul denunțătorilor și torționarilor mei ascunși, și 
am făcut plângere penală la Parchetul Suceava, 
la Poliție, la BCCO. Am fost chemată să dau 
declarații, am avut dialog cu ofițerii. 
Anchetatorii se amuzau. Deși le duseserăm IP-
ul agresorilor, au refuzat să-mi dea identitatea 
lor, spunând că așa e în democrație: oricine 
poate spune orice. Mi se refuza dreptul de a-i 
da în judecată pe agresori, care continuau să fie 
protejați de instituțiile ce ar fi trebuit să mă 
apere pe mine. Îmi era acum clar că agresorii 
erau din lumea militară.

Textele infamante publicate de agresori 
împotriva mea și a familiei mele erau produsul 

https://moldova.europalibera.org/a/25674956.html?fbclid=IwAR2-lfwmSHTL9vyMLxOU1ei08m6-wXdgs0555jp94h3BSjISbiVbdXl3J_4
https://moldova.europalibera.org/a/25674956.html?fbclid=IwAR2-lfwmSHTL9vyMLxOU1ei08m6-wXdgs0555jp94h3BSjISbiVbdXl3J_4


                                Jurnal Israelian   No. 35    08-04- 2021                                             Pagina  48

MEDIILOR MILITARE, ALE SRI - SIE, și 
FOSTA SECURITATE.

Finalul: am primit acasă decizia organelor 
de urmărire - NEÎNCEPEREA URMĂRII 
PENALE. Faimosul NUP. 

Antisemiții beneficiau în continuare de 
protecție. Victima nu se putea apăra. 
România de azi este o Românie antisemită.
Eu nu sunt evreică. 
Eu sunt româncă. O creștină cu har.
Și sunt o "jidancă". 

           Voi continua să vorbesc și să scriu despre 
marile culturi care au dat, în Bucovina, 
Moldova și România, valori incontestabile ale 
literaturii și ale artei. Românești și universale. 
Printre ele, evreii.

II.

După zece ani...

               Continuă mesajele pline de ură și de 
atacuri antisemite la adresa actriței Maia 
Morgenstern și a etniei evreiești...

Situația este delirantă și are aspectul unui 
război mult mai amplu, cu mai multe fronturi, 
de la nivelul public basic până la Parlament și 
servicii.

Autoritățile au promis că vor găsi vinovații și 
vor urgenta rezolvarea situației. Asta, pentru că 
Bucureștiul este mai aproape de marea presă și 
de ambasade, iar tensiunile de acest tip nu pot 
fi escamotate ca în provincie (unde efectiv ești 
omorât cu zile, sub aplauzele presei și ale 
culturnicilor, sub scandările politrucilor și ale 
militarilor). Deja au aflat IP-ul...

Îmi iau libertatea să mă îndoiesc că situația va 
fi simplu de rezolvat. 

                 În acest caz, se dorește scandalul, 
decredibilizarea persoanelor și personalităților, 
propagarea unor vendete, începând cu nivelul 
high al tribunei parlamentare, unde senatorul 
Sorin Lavric derulează emfatic operațiunea de 
pomenire a bravilor legionari, versus "jidanii", 

în timp ce câteva forțe politice suspecte aspiră 
noile legiuni de fanatici constituiți ad-hoc sub 
toxina subliminală populistă. 

       Totul este parte a războiului asimetric 
împotriva stabilității României. Alimentat și de 
trădătorii din interior, fanaticii adepți ai 
COLIZIUNII MEMORIILOR, prin care își 
condamnă patria la delirul și sufocarea în 
dejecțiile totalitare. Ați crezut că a murit 
totalitarismul?

autor: Angela Furtuna

https://adevarul.ro/.../un-nou-mesaj-plin-
ura.../index.html
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