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       Dragă domnule Adrian Grauenfels, 
 
Felicitări pentru noul număr, în care regăsesc 
tot ce apreciez la revista dumneavoastră: 
excelent dozaj între eseu, poezie, medalion, 
proză - toate de foarte bună calitate; bucurie a 
trăirii spirituale, preocupări constante pentru 
artele vizuale,  acum - cu accent special 
pentru marii colecționari de artă, cultivarea 
valorilor contemporane, cu precădere - a celor 
literare de expresie română din Israel, din 
România, de pretutindeni în lume. Admirabile - 
reproducerile de artă selectate cu gust infailibil 
Cu sinceră prețuire și prietenie, 
                                                             Iulia Deleanu 
               

Marga Grauenfels           Recolta tribală   

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiecte de cult – ceramică, ramuri de palmier 

fibre de canabis 
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POEZII 

Adriana Chidu 

 

E noapte și culegem flori 

E trupul zeiței 

Sunt sânii ei înstelați ce cad în memoria Ta  

ăsată pe câmpiile visate de un copil  mic 

și cărămizile de sub care ieșeau vorbele 

bunicii, aricii, plasele puse în fața ușii, 

șoriceii ce dorm pe umărul tatei, isteriile 

infantile pe care le-ai cărat cu tine până la 

maturitate mesele din sufragerie lăcuite de 

mersul tuturor generațiilor de furnici certărețe, 

abisul minuscul al pâinii de casă unsă cu 

pietricelele culese din genunchii juliți viața plină 

de fulgi de găină și găluște de aur, ușile imense 

ce nu se deschid niciodată, dulapurile de haine 

cu cheile pierdute, abia acum am deschis ochii și 

am văzut cravata din mătase neagră atârnată pe 

spătarul scaunului din hol, scările pe care le 

coborai în fugă, covorul albastru ros, o hoardă 

de pantofi așteptându-și stăpânul, e noapte și 

dorm, zeița își lasă sânii înstelați peste ei.  

Alejandra Pisarnik 

Pentru tine 

 

priveliștea mea: 

lunile, memoria 

scutul glorios 

salonul ursuz plin de sare 

tu sus, sus 

anunți anularea 

arcului arhaic 

greutatea tuturor 

îl sugrumă 

cerc ciudat,  iubește-mă 

este jocul tău 

îți spun 

și nu spunea nimănui secretul 

că  nu e nimic de spus 

(partea din spate a cortinei 

face dragoste cu vântul) 

eu aștept 

până când voi termina 

viața 

fără tine 

în zori , tot fără tine 

Mă văd goală 

peste zgura 

pe care o aruncam 

fiecare la rândul său 

să-l fac să plângă 

la fiecare lipsă a ta  

Am ales, 

Am devenit pură... 

Am băut să-i văd din nou 

la fundul paharului de vin 

strigătul lui, inutil 

 Beatrice Bernath 

 

ne vom iubi  

probabil 

într-o caldă complicată vară 

o zi 

poate încă o zi. 

obrăzniciile tandre intime  

le vom ascunde în scoici  

să cânte  

marea ta, marea mea.  

scoica sânului din palma ta  

căuș va rămâne  

și vei citi în ea 

palma-mi care ți-a netezit fruntea.  

o vară, așa a fost să fie  

și am plutit pe bărci  

din foaie de hârtie 

visând  

marea mea, marea ta. 

  

L 
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În căutarea vinului pierdut 

Ioan T. Morar 

  

i s-a întâmplat, nu de puține ori, 

la discuțiile în jurul unui pahar 

de vin cu francezii, să fiu întrebat 

dacă „se face vin în România“ sau, mai nuanțat, 

„cam ce vin se face în România?“ Uneori, tonul 

e sincer, alteori e amestecat cu un fel de 

superioritate a celor care produc cele mai bune 

vinuri din lume. Cel puțin în sistemul lor de 

valori. Mărturisesc, abia aștept întrebarea asta, 

pentru că am un răspuns care-i uimește pe 

interlocutori, mai ales pe cei mai instruiți. „Păi, 

cum să nu se producă? Nu știați că vinul preferat 

al lui Proust era unul românesc, de la Corcova?!“ 

De cele mai multe ori reacția este o tăcere, apoi, 

cu un fel de neîncredere, mi se cere o 

confirmare: „Proust, Marcel Proust?“ 

Da, le spun eu, începând povestea despre 

marea prietenie a lui Marcel Proust cu Antoine 

Bibesco (adică Prințul Anton Bibescu, 1878-

1951), o prietenie în urma căreia a rămas ca 

probă (printre altele) un volum de epistole ale 

scriitorului francez către boierul român, apărut 

la o editură din Geneva. Un volum pe care, din 

nefericire, nu l-am găsit (încă). Astfel încât 

citatele de mai jos din scrisorile lui Proust sunt 

preluate de pe site-ul domeniului viticol Catleya. 

Proust și Bibesco s-au împrietenit nu 

neapărat pentru că au locuit, amândoi, pe Rue 

de Courcelles, în arondismentul 8 al Parisului, ci 

pentru că frecventau același mediu monden. 

Apropierea locuințelor a facilitat, mai apoi, 

întâlnirile dese dintre cei doi, ducând la o 

prietenie foarte puternică, în care își luaseră ca 

nume de cod Ocsebib și, respectiv, Lecram. 

Nu, nu e ceea ce v-ați putea imagina, gândindu-

vă la sexualitatea lui Proust. Antoine se plasa 

tocmai la celălalt pol. Era un afemeiat notoriu 

sau, cum l-a numit o fostă amantă, scriitoarea 

Rebecca West, un „atlet de budoar“. Aceasta a 

relatat că, aflată la o recepție într-un salon al 

Ambasadei Marii Britanii la Paris, a constatat că 

aproape toate doamnele prezente trecuseră prin 

patul lui. Diplomat de primă clasă (a fost, 

printre altele, ambasadorul României la 

Washington), Antoine Bibesco a avut și o carieră 

artistică semnificativă, scriind mai multe piese 

de teatru, dintre care una i s-a jucat, cu oarecare 

succes, chiar pe Broadway. Dacă opera sa 

literară a căzut în uitare, Antoine Bibesco va 

rămâne în literatura universală prin trăsăturile 

pe care i le-a împrumutat personajului 

proustian Robert de Saint-Loup.  

Căsătoria lui cu poeta și viitoarea actriță 

Elisabeth Charlotte Lucy Asquith, fiica Lordului 

Asquith, prim-ministru al Marii Britanii, a fost 

evenimentul monden al anului 1918. La nuntă 

au participat, printre alții, și Regina Mamă, și 

George Bernard Shaw. Priscilla Helen Alexandra 

Bibesco, unicul copil al cuplului, l-a avut ca naș 

pe Marcel Proust. 

  După obiceiul pământului, Prințul oltean 

se ducea din când în când încărcat cu vin la 

cumătrul Proust. Vin de Corcova, Mehedinți, 

unde, pe colinele moșiei sale, Anton Bibescu 

orânduise o podgorie cu specialiști francezi. Un 

vin care i-a plăcut atât de mult ilustrului scriitor 

francez, încât visa să ajungă să viziteze locurile. 

Ba chiar voia să petreacă o iarnă întreagă la 

moșia Bibeștilor de la Strehaia.  Starea fragilă a 

sănătății nu i-a permis să călătorească și totul a 

rămas doar o dorință prezentă în 

corespondență: „Mais ne peux-tu me faire dire 

par quelqu’un tes intentions et si ma proposition 

d’aller à Corcova passer mars, avril, mai, juin 

t’irait.“ („Poți să-mi transmiți prin cineva 

intențiile tale și dacă propunerea mea, să merg 

la Corcova unde să petrec lunile martie, aprilie, 

mai, iunie, îți convine.“)  

În altă scrisoare: „J’avais justement écrit 

dernièrement à Mme de Noailles pour lui 

M 

https://romanialiterara.com/author/ioan-t-morar/
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demander de croire et de te dire que de chers 

noms comme celui de Corcova m’étaient aussi 

familiers et doux que Senlis et mille fois plus 

chers que Bonnetable, et que je tremblais 

toujours de les voir dans un communiqué“. 

(„Tocmai i-am scris Doamnei de Noilles să-i cer 

să mă creadă și să-ți spună că nume scumpe 

precum cel al Corcovei îmi sunt tot atât de 

familiare și de dulci precum Senlis și de o mie de 

ori mai dragi decât Bonnetable, și că tremuram 

mereu când le vedeam în câte o misivă.“) Istoria 

s-a contorsionat urât și moșiile boierului 

Bibescu, printre care și podgoria de la Corcova, 

au fost confiscate de comuniști și distruse. De 

câțiva ani, trei francezi pasionați de vin (și de 

literatură) au reconstituit și replantat viile care 

produceau vinul atât de drag lui Marcel Proust. 

Au botezat domeniul cu numele Catleya, 

orhideea preferată a marelui romancier francez. 

Acum putem să bem și noi vinul lui Proust. 

Păcat că talentul nu se transmite pe această cale! 

Pour la bonne bouche, am să închei cu un alt 

citat dintr-o scrisoare adresată Prințului român: 

„Cher Antoine, je t’ai toujours considéré comme 

le plus intelligent des Français; je te prie de me 

croire maintenant un peu Roumain“. („Dragă 

Antoine, te-am considerat mereu cel mai 

inteligent dintre francezi. Acum te rog să mă 

consideri și tu pe mine un pic român.“) 

Hai noroc, cumetre Marcel! 

Din România literară nr. 25/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Beatrice Bernath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* E bine să te îndrăgostești la prima vedere, dar 

nu strică să te uiți încă o dată! 

  

 * Sunt atât de sărac încât, după ce mă îmbrac, 

am impresia că mă mut! 

   

https://romanialiterara.com/arhiva/25-2021
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        Pozând pentru un portret de familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nasul este cel mai important organ al 

corpului, fiindcă dacă nu ți-l bagi unde nu 

trebuie, restul corpului îți este salvat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Cei mai mulți copii sunt crescuți azi de 

cupluri de același sex: mama și bunica. 

  

 * Când dormi prost toată noaptea, este 

imposibil să te trezești deștept dimineața! 

 

* Cerere modernă în căsătorie : vrei să fii soția 

mea, până când alta ne va despărți? 

  

  * Acum câțiva ani, erai șmecher dacă aveai 

mașină, acum ești șmecher dacă găsești un loc 

de parcare.  
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     Amicii   JURNALULUI   ISRAELIAN 

          Emanuel Pope, Dorina Sisu, Viorel       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Alexandru  Cristian                        Sofia Gelman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Romascanu  -           Silviu Ilievici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AG                                 Eugen Matzota 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Costel Postolache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Brindusa Palade 
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                 Ichim Dumitru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Marga & Lydia Elron           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Bianca Marcovici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Adrian   

                   Munteanu 

 

Maria SAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Beatrice Bernath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Stephan Benedict 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Iulia Deleanu 
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                        Liviu Antonesei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mihaela Condrat                   Dominic Diamant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ovidiu Bufnila 

 

 

                                   Anica Andrei-Fraschini 

 

                                         

 

                                     Mugurel Barbulescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Iulian Caragea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Ioan Mircea Popovici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurnal Israelian nr. 59 ■ 23-09- 2021 
 10 

 Paul Mircea Goreniuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Munteanu Mircea Mongolu’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi Colegi, 

Scriitori, poeți, jurnaliști, artiști, dragi prieteni, 

e peste un an realizăm împreună  un 
săptămânal  de artă și cultură care a 
atras aprecieri și vorbe de bine din toată 

sfera de limbă română. 

Am demonstrat că arta nu are bariere și că mai 
există atât producători cât și  consumatori  de 
revelație estetică. În ciuda pandemiei, a izolării 
impuse, netul ne-a ajutat să producem o esență 
pentru subiectele vaste care preocupă 
intelectualii în anul 2021.  Cred că am reușit 
performanța unui jurnal de joi care nu a ratat 
nicio apariție în cele 60 de lansări săptămânale. 

Este momentul să mulțumesc celor care au pus 
umărul cu materiale, știri, sfaturi și mai ales 
pentru sprijinul moral,  necondiționat și 
entuziast al unor iubitori ai scrisului. Ne-am 
adunat aici, în paginile JURNALULUI, din trei 
continente, într-o demonstrație majoră a 
desființării barierelor fizice, geografice, de etnie 
sau ideologie. 

Și toată această lucrare de suflet nu ar fi fost 
posibilă fără aportul și substanțiala susținere 
din partea  soției mele Marga, muză și călăuză  
în aventura la care  ne-am înhămat prin lumea 
cuvintelor și a imaginilor. 

          Cu recunoștință, Adrian Grauenfels 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

D 
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Murphy era un optimist  (redactia) 

  

Legea guvernării 

Există o excepție pentru toate legile. 

Legea deplasării prioritare pentru 

parlamentari 

Du-te acolo unde sunt banii! 

Legea ministerelor 

În orice minister există un grupușor de oameni 

care muncesc, dar ei nu pot fi găsiți decât foarte 

greu. 

Legea privind ieșirile - intrările 

Un ministru care iese din guvern intră în 

altceva. 

Axioma bunăstării 

Imediat ce o idee politică vine în folosul 

societății, se schimbă guvernul. 

Legea lui Heller 

Primul mit al managementului este că acesta 

există. 

Legea lui Green a dezbaterii 

Totul este posibil dacă nu știi despre ce 

vorbești. 

Legea ireversibilității speranțelor 

Prognozele pozitive generează rezultate 

negative, prognozele negative generează 

rezultate negative 

Legea lui Albrecht 

Inovațiile sociale tind spre nivelul minim al 

toleranței bunăstării. 

Legea lui Jacob 

A greși este omenesc, a da vina pe altcineva este 

și mai omenesc. 

Legea lui Finnigan 

Cu cât viitorul e mai îndepărtat, cu atât arată 

mai bine. 

Axioma salariului 

Creșterea salariului este îndeajuns de mare 

pentru a-ți spori taxele și îndeajuns de mică 

pentru a nu avea niciun efect asupra sumei pe 

care o aduci acasă. 

Conceptul lui Peter 

Fiecare individ promovează ierarhic până la 

nivelul la care devine incapabil. 

Consecința 1 a conceptului lui Peter 

Cu timpul toate posturile sunt ocupate de 

persoane incapabile. 

Consecința 2 a conceptului lui Peter 

Munca este făcută de acei indivizi care nu au 

ajuns încă la nivelul incapacității lor. 

Legea promovării 

Șansele de promovare pe cale ierarhică sunt 

invers proporționale cu inteligența. 

Șarada esențială 

Optimistul crede că trăim în cea mai bună lume 

posibilă, pesimistul se teme că acest lucru este 

adevărat. 
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ÎNTREBARE : 

- Care este soarta Europei ? 

RĂSPUNS: 

Noul ecosistem conduce la 

islamizarea Europei în anul 2070 

Prof. Dr. Jean Askenasy 

 
inamica ecologică conduce la un nou 

ecosistem și acesta impune o nouă 

ordine a lumii vii pe planeta pământ. 

Noul ecosistem este rezultatul despăduriri 

masive, scăderea semnificativă a resurselor de 

apă potabilă, poluării continue, reducerii 

semnificative a biodiversității, mărirea găurii 

din stratul de ozon, creșterea temperaturii, 

topirea ghețarilor, creșterea densității 

populației și migrația popoarelor.  

      Migrația popoarelor spre Europa impun 

instaurarea unei noi dinamici demografice, 

stabilită de diferența dintre natalitățile 

băștinașilor și cea a imigranților. La 22 

septembrie 2011, Papa Bendict, cu ocazia vizitei 

sale în Germania, vorbește despre ”moartea 

demografică a Europei” datorită scăderii 

natalității europenilor. El explică: pentru a 

perpetua o grupă etnică, nivelul ei de 

multiplicare trebuie să fie deasupra zonei limită 

de 2,1 pentru fiecare mamă, tradusă în realitate 

3 copii (Rivh-2009), în caz contrar dispariția 

grupei etnmice are loc în 3 generații. 

   Singura țară cu nivel de supraviețuire este 

Irlanda de 2,13. Toate celelalte națiuni se află la 

”nivel de eradicare” adică : Franța 1,87; Anglia 

1,92; Luxenburg 1,78; Norvegia 1,77; Danemarca 

1,74; Finlanda 1.73; Suedia 1,67; Statele Baltice 

1,66; Belgia 1,65; Lichtenstein 1,53; Monaco 

1,50; Portugalia 1,50; Albania 1,47; Spania 1,47; 

Republica San Marino 1,46; Elveția 1,46; Cipru 

1,45; Croatia 1,43; Germania 1,42; Bulgaria 1,41; 

Austria 1,39; Serbia 1,39; Ungaria 1,39; Grecia 

1,37; Armenia 1,36; Slovacia 1,36; Italia 1,32; 

Polonia 1,29; Slovenia 1,29; Moldova 1,28; 

România 1,27; Bosnia-Herțegovina 1,26; Cehia 

1,25. 

      Drumul spre califatul mondial este 

asigurat de procesul natural al dinamicii 

evoluției vieții pe planeta pământ. Este inutilă 

necesitatea cataclismului propagat de doctrina 

islamismului extremist prin ideologia imamilor 

musulmani care conduc azi Iranul. Din contră, 

soluția cataclismului pe cale de împlinire prin 

realizarea bombei atomice de Iran, ar putea 

împiedeca califatul planetar, datorită 

diferențelor substanțiale în armament nuclear și 

în abilitatea manipulării lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR:  Prof.  Askenasy este un optimist. După toate 

studiile demografice recente punctul “of no return “este 

undeva peste 10-20 de ani.  

D 



Jurnal Israelian nr. 59 ■ 23-09- 2021 
 13 

Adrian Grauenfels (Israel) 

Cât de veche este masca? O scurtă istorie 

andemia care continuă ne trimite la 

bibliotecă. Măștile sunt noi sau vechi? Ce 

scopuri are acoperirea feței? Numai 

protecție? Ascunderea fizionomiei  purtătorului, 

sau mister la balul mascat, obiect ritual în 

dansurile tribale? Multe întrebări, pentru un 

subiect vast și plin de surprize.  Teatrul grec 

obliga purtarea de mască peste fața actorului. Se 

foloseau măști triste sau vesele după cum cerea 

narația piesei jucate.  

Și teatrul japonez Noh folosește circa 150 

de măști pentru a personifica diferite tipologii 

umane. Prima  mască de protecție folosită de 

oameni a fost consemnată de Pliniu cel Bătrân, 

care descria minerii Romei care își protejau fața 

cu piei de animale, pentru a nu inhala oxid de 

plumb, un agent extrem de toxic.  

În Renașterea Italiană  Leonardo da Vinci 

desenează un dispozitiv fabricat din pânză 

subțire, care, înmuiat în apă, ar fi de folos 

cioplitorilor în piatră și marmură  sau  pentru 

tunarii care inhalau praful toxic al proiectilelor 

de tun.  La balurile aristocratice măștile erau 

doar un prilej de distracție și seducție, dar 

numele a rămas neschimbat. Ar trebui pomenite 

și măștile folosite de aborigeni, indieni, de 

șamani sau preoți la ceremonii rituale, diferite 

de etnie și continent.   

În 1799, pe când lucra ca inginer de mine, 

un german Alexander Humboldt a introdus un 

prototip de mască confecționat din cauciuc și 

material textil sub forma unui sac tras pe cap, cu 

orificii în dreptul ochilor și un furtun care 

asigura exhalarea dioxidului de carbon. În 

Europa, un chimist care studia proprietățile 

carbonului, a realizat o mască de protecție 

bazată pe cărbune activ, care îl proteja de gazele 

toxice emanate în timpul muncii. 

Primul Război Mondial a dezvoltat multe 

invenții medicale - au fost realizate primele 

transfuzii de sânge, s-au diferențiat grupele 

sanguine,  și au apărut primele măști de gaze 

militare  în Europa. În aprilie 1915, armata 

germană a lansat un atac cu clor gazos împotriva 

trupelor franceze, dar Statele Unite aflaseră deja  

de la canadieni, care au descoperit că amoniacul 

din urină neutralizează clorul, astfel încât 

foloseau materiale textile îmbibate în urină, care 

permiteau respirația. 

Cărțile dau credit unui american Garett 

Morgan, care a fost  inventatorul măștii de gaze 

moderne, utilizată prima oară pentru salvarea a 

peste 30 de muncitori blocați într-un tunel 

subteran. Britanicii au patentat și ei, o mască de 

protecție cu cărbune activ, la care a fost 

adăugată o cască, valve și un orificiu pentru băut 

apă, pentru soldații lor aflați  în prima linie 

împotriva nemților. Utilizarea măștii de gaze a 

devenit, după primul război mondial, o parte 

obligatorie din echipamentul  minerilor, 

soldaților, pompierilor, și a lucrătorilor în medii 

toxice.  

În anul 1905, se recunoaște că saliva 

împrăștiată în timpul tusei purta diverși 

germeni, astfel că personalul medical a început 

să folosească măști faciale, pentru a se proteja de 

bacilul tuberculozei și a bloca răspândirea bolii. 

În Israel am trecut zile și nopți de coșmar acum 

30 de ani, în ianuarie-februarie 1991, când țara 

a fost atacat de rachetele SCUD ale lui Saddam 

Hussein aflat în război cu USA legat de anexarea 

Kuweitului.  

Cum Irakul folosise arma chimică contra 

Iranului, Israelul a presupus că rachetele 

dictatorului vor purta material chimic de 

distrugere în masă. Guvernul a distribuit 

P 
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armatei și populației civile măști filtrante  

potrivite gazului presupus folosit contra 

Israelului.   

Din fericire, cele 42 de rachete care au lovit 

Israelul purtau explozibil convențional și nu 

gaze ucigătoare. Iar acum în anul 2020-2021 

purtăm măști din alt motiv. Virusul COVID-19, 

venit din China, face planetar ravagii. Din nou 

purtăm măști, de data aceasta din pânză care 

acoperă gura și nasul pentru a împiedica 

picăturile de salivă să se răspândească în aerul 

înconjurător.  

Împreună cu un  vaccin dezvoltat de firmele  

Pfizer și Moderna, portul măștii și distanța fizică 

impusă au redus  mult pandemia.  Împreună  cu 

cititorii, așteptăm să respirăm liber și să 

revenim la viața normală   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZICERI 

Confesiune (și nădejde masculină):– Soția mea este 
puterea mea. Restul femeilor sunt slăbiciunea mea. 
 

Previziune.– Cum îți dai seama că un bărbat se 
gândește, preventiv, la viitor?– În loc de 2 sticle de 
bere, el cumpără o ladă. 
 

Migrene (premature). Soțul se joacă cu fiica lui de 5 
ani. După un timp, fetița se așează pe un scăunel și 
spune:– Gata, ajunge, pe mine mă doare capul! 
Soțul se uită mirat spre soție:– Pe voi, femeile,  din 
copilărie vă învață asta?!? 
 

Fizică. Legea termodinamicii: Când femeia fierbe, 
bărbatul se evaporă! 
 

Ofertă.” 300 de euro, sejur de 7 zile în Grecia. 
Aproape cât 6 porții de hamsii la noi, la Mamaia.” 
 

Love.Azi, iubi al meu mi-a dat o dovadă de 
iubire!Mi-a luat ciocolată și a mâncat-o el, doar să 
nu mă îngraș! Nu e drăguț? 
 

Abstract. – Bulă, poți să-mi spui ce înseamnă 
abstract?, întreabă profesorul.– Da, domnule 
profesor. Ceea ce… nu se poate atinge.– Bine, Bulă. 
Poți să-mi dai un exemplu?– Fierul de călcat, 
încălzit… 
 

Cireșe. La aprozar:– Puneți-mi de 10 lei cireșe, vă 
rog.– Ori luați una întreagă, ori de loc, că eu din ea 
nu tai! 
 

Imobiliare. Vecinul meu este un geniu. Și-a vândut 
apartamentul și, după 6-7 luni, s-a căsătorit cu 
femeia care l-a cumpărat. 
 

British. – Domnule, nu îmi place că te culci cu soția 
mea!– Eu nu mai înțeleg nimic, domnule! Ce fel de 
familie sunteți?! Unul zice că îi place mult, celălalt 
că nu-i place… 
 

Anunț. ” Primesc în gazdă un bărbat. Baie și 
bucătărie separat, dormitor comun”. 
 

 Tandrețe. – Iubitule, este adevărat că insectele nu 
au creier?– Este adevărat, buburuza mea! 
 

Upss! Întrebare, doar pentru cei re- căsătoriți:– 
Când faceți baie, unde vă ascundeți telefoanele? 
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Man Ray - fotograf-pictor- 

avangardist 

   Salvador Dalí and his wife Gala, 1929 
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Man Ray – pictor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 plimbarea -1915 
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Man Ray - Subiect închis 

 

an Ray mi se pare un personaj - 

subiect închis. Orice descriere, 

analiză cât de admirativă ar fi ea, nu 

va atinge mai sus de genunchii artistului. Îl văd 

cu mâinile crispate pe lumina pe care o silește să 

se culce pentru el pe emulsia fotografică. Uneori 

o mângâie ca pe o prepeliță captivă unei elipse, 

alteori imaginea scârțâie ca o frigare ruginită 

sub lumina Lunii. Pe hârtie au loc crime în 

numele esteticii. Umbre și lumină, pete 

variabile, înlănțuite, altele despărțite. Inima 

irizată de un ultraviolet blând sau furios 

strălucind prin fulgii de zăpadă. Ce mă 

interesează este noima sau lipsa ei, ca un nor 

diform care dă din umeri. Oare de ce suntem 

construiți așa? 

Man Ray, artist complex, atacă arta direct 

și pe la spate. E un domn al artelor toate, cu 

aparat fotografic la bandulieră. La început 

lumea lui este fără culoare, ca o pensulă oarbă 

înmuiată în apă chioară. Simți fiorul, 

slăbiciunea conturului care ne atacă 

sensibilitatea și credința? Imperfecțiunea cuiva 

bate precizia mașinilor. Cloncăne ele, scot fum, 

scuipă ulei și vor să le strângi șuruburile. Sunt 

naturi moarte cu o doză de viață sau imitații ale 

divinului? Priviți coșurile de fum, gările lui de 

Chirico, piața goală care înconjoară nudul lui 

Venus, ce atracție pentru poftele noastre, 

cetățeni ai griului,  ai  fadului, ai  platului. 

Man Ray ascultă plânsul liliecilor din 

minele părăsite, șuieratul torpedoului militar, 

predicile emoționant lăcrimoase de după 

comuniuni. El ne vorbește cu emoții mereu noi, 

în fiecare caz, plural sau unic, cu sau fără 

culoare. Cu ochii pe noi, el nu ne vede. Stăm în 

cerc și discutăm deconstrucția. Arta inversată. 

Constructivism. Revelația becului electric. 

Invenția lentilei polarizante. Unii zic că arta e 

găinaț. Alții se închină prin muzee. Mulți au 

preferat impresionismul apoi expresionismul. 

Seducția vulgară, nudul electric legat cu frânghie 

de corabie. Pe mulți îi chinuie invidia. Ești Man 

Ray sau nu ești. Restul sunt zugravi. 

Colecționarii de dadaism, de suprarealism.. au 

șters vopseau de pe cadavre declarând că pictura 

bună este cea care se vinde scump. Pictura pusă 

în rame aurite, ca și hainele de lux, asta e arta 

adevărată, marmură și catifea ochiului. Restul e 

pișat. În acest timp, Man Ray îndeasă obiecte 

uzuale în cadrul negru-alb al hârtiei sensibile. 

Lumina vine de la sute de lumânări de seu 

franțuzesc. Flash-ul sau primitiv, ca un fulger 

bine cambrat, bate în plăcerea vizuală produsă 

de stelele Orionului. Cerul e senin. 

Ray ne arată că oglinda aruncă lumina pe 

dos, spirala pleacă de parcă vine, un revolver 

trage indecis în ce direcție vrea el, un ou e tare 

sau moale pentru un unic motiv, ecoul nu 

precede vocea, copilul nu-și alege părinții, 

frumusețea nu se consultă cu nimeni, arta este 

un produs chimic, mecanic sau o excrescență a 

minții umane? Aș da orice să pot juca șah cu 

Man Ray. Pe o tablă de lumină, folosind 

escrocheriile sale, simbolurile sale, să punem 

pariuri pe grajdurile minții, dimineața să ne 

adăpăm împreună cu cămilele sultanului, să 

câștigăm inteligență, pasiune, o călătorie spre 

soare, o umbrelă deschisă invers de un vânt nou, 

magic și la urmă să îmi dea cadou un tub de ulei 

albastru de care am o imediată acută nevoie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrian Grauenfels - text si piese de șah, (ceramică pe 

lemn) pentru Man Ray, poză jefuită de photbucket fară 

permisie !  

M 
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The Best Analog/Film Photos Of The 

International Photography Awards 

Primele locuri 
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Spiritul Modernist 

Via Maria Sava 

 ”Ne place să considerăm modernismul ca 

fiind șic, „tare”, în ton cu era mașinismului, 

nerăbdător cu autoritățile și dogmele epocilor 

anterioare. Şi nu greșim, numai că nu este, așa 

cum credem uneori, și ateist, cel puțin nu în 

sensul radical, actual, al termenului. De fapt, 

dacă privim ezoterismul ca un refugiu al 

superstițiilor antice, atunci asta este cu adevărat 

modernismul. Marele spirit unificator al 

modernismului, cel care îi adună laolaltă pe 

Picasso, Joyce, Malevich, Gaudi, Beuys, Borges 

și Calvino, este o dorință de a submina și 

distruge materialismul științific aflat la ordinea 

zilei. Este nevoie de o anume investigare a vieții 

acestor artiști și scriitori pentru a înțelege că 

erau cu toții profund implicați în domeniul ocult 

și că ezoterismul le oferea îndrumarea estetică și 

filosofia de viață. Dacă îi privim pe Baudelaire și 

Rimbaud ca puncte de plecare reprezentative 

pentru modernism, ne este foarte ușor să 

interpretăm tulburarea simțurilor pe care ei o 

recomandă ca scop în sine. Cei doi credeau însă 

de fapt că, atunci când lumea materială dispare, 

trăsăturile lumilor spirituale devin vizibile. 

„Poetul devine el însuși clarvăzător, spunea 

Rimbaud, întorcând toate înțelesurile cu susul 

în jos, într-o manieră prelungă și rațională.” 

Gauguin, Munch, Klee și Mondrian erau teozofi. 

Pe acesta din urmă, teozofia l-a învățat că este 

posibil să discernem o realitate spirituală ce 

structurează aparențele lumii materiale. 

Gauguin se vedea pe sine însuși ca făurind 

sculpturi care - aidoma Golemului - pot fi aduse 

la viață de spirite neîntrupate. Aidoma lui Franz 

Marc, Kandinsky era discipolul lui Rudolf 

Steiner, dar principala influență formativă 

asupra picturilor sale, cea care a deschis calea 

abstracțiunilor, a fost aceea a „formelor-gând” 

percepute în stare de transă și înregistrate de 

teozofii Annie Besant și C. W. Leadbetter. Klee 

s-a reprezentat pe sine în picturi meditând 

asupra celui de-ai treilea ochi. Malevich era 

vrăjit de Ouspensky. Rădăcinile ezoterice ale 

artei lui Matisse sunt puțin mai bine ascunse, 

dar el susținea că uneori trebuia să privească 

săptămâni și chiar luni în șir un obiect pe care 

voia să-i picteze, înainte ca spiritul acestuia să-i 

îndemne să-i confere o expresie artistică. 

Arhitectura cu influențe arabe a lui Gaudi, 

caracterizată de arabescuri luxuriante, în care se 

îmbină și se contopesc forme animale și umane, 

invită vizitatorii să intre într-o stare alterată de 

conștiință. Spania este, probabil, țara europeană 

în care supranaturalul se află cel mai aproape de 

suprafața vieții de zi cu zi. Picasso, marele artist-

mag al modernismului, a avut întotdeauna o 

puternică predilecție pentru interferențele 

lumilor spirituale.  

                                  Gleizes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  În copilărie, unii dintre prietenii săi 

credeau că el are capacități supranaturale, ca 

darul profeției și abilitatea de a citi gândurile. 

Când a vizitat Franța, Max Jacob, Eric Satie, 

Apollinaire, George Bataille, Jean Cocteau și 

alții I-au inițiat într-o sofisticată tradiție ocultă. 

Picasso utiliza frecvent teme ezoterice în 

lucrările sale. Uneori se reprezenta pe sine 

însuși sub chip de Arlechin. Acest personaj este 
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asociat cu Hermes și cu lumea subterană, mai cu 

seamă în orașul său natal, Barcelona, unde 

victoria Arlechinului asupra morții este 

celebrată anual în carnavaluri. Prietenul său, 

Apollinaire, îl numea uneori „Arlechin 

Trismegistus”. Alteori, Picasso se înfățișa în 

picturi într-o imagine din tarot, suspendat între 

lumea materială și cea spirituală. Analizând o 

lucrare din 1934, mult timp ignorată, ce înfățișa 

o luptă cu taurii, Mark Harris reliefa tema din 

Parsifal. Eseul său este un exemplu ilustrativ al 

modului în care gândirea ezoterică poate 

ilumina dimensiuni interzise eticii 

convenționale. În tinerețe, Picasso fusese 

membru fondator al unul grup numit Valhalla, 

format pentru a studia aspectele mistice ale 

operei lui Wagner. Desenele înfățișau scena în 

care practicantul magiei negre aruncă spre 

Parsifal sulița lui Longinus, dar fiindcă acum 

Parsifal este inițiat, aceasta nu face decât să 

plutească deasupra capului său. Georges Bataille 

a studiat mithraismul, iar în 1901 Picasso a 

realizat o serie de lucrări în care erau 

reprezentate femei cu acoperământul de cap 

specific mithraic, un simbol tradițional al 

inițierii. Harris arată că desenul din 1934 este o 

portretizare a inițierii în lumea de dincolo. La fel 

ca Dante și Dostoievski înaintea lui, Picasso 

sugerează că iadul pe care trebuie să-i traverseze 

candidatul începe cu cel al propriilor sale 

dorințe. Iadul se află de cealaltă parte a 

mormântului, dar viața aceasta este infernală 

deopotrivă, infernală în funcție de situația 

vremurilor. Desenul este o ilustrare a uneia 

dintre marile teme ale lui Picasso. Lumea 

noastră este sfărâmată, fragmentată de o 

năvălire a forțelor subterane malefice. Artistul 

inițiat, Picasso, poate recrea lumea, poate fi un 

zeu al fertilității renăscut, dar nu va face acest 

lucru în termenii canoanelor de frumusețe 

convenționale, ci va recombina urâtul și 

sfărâmatul în modalități noi, splendide. Pictorul 

abstracționist și conceptualist Yves Klein a 

descoperit filosofia ezoterică atunci când, 

întâmplător, a dat peste o carte a unui susținător 

modern al rozacrucianismului, Max Heindel, 

care fusese inițiat de Rudolf Steiner, dar s-a rupt 

apoi de acesta și și-a înființat propria sa mișcare 

rozacruciană. Având în vedere transfigurarea 

materiei, Klein voia ca arta sa să inaugureze o 

nouă Eră a Spațiului, ilustrată în pânze de un 

ultramarin neîntrerupt de linii sau forme. În 

noua sa eră, spiritul uman liber de restricțiile 

materiei și formei va pluti și va levita.” (Jonathan 

Black) 

Paul Klee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                  

                                         Vuillard 
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                     Van Dongen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Album cu gânduri 

Poemul meu?! nu este poemul meu, citit într-o 

pauză de masă devine coproprietatea  

Comensalilor. Obligații, drepturi, dizidență 

colectivă. Construcția unui pod suspendat  

Pe pârghii. Flexibil în vremuri de puternice vânturi, 

opunând rezistență. Divizat în alte   

Și alte poeme, citite chiar pe codul bară, în metrou, 

pe o bancă, pe o plajă, ansamblul  

Paradoxal, geometrie infinită, atributele de luat și 

predicatele de lăsat. Aspirat, împărțit  

Între cei care îl mănâncă și beau, poemul circulă în 

toate stările, folosește seria logică,  

Cardio-pulmonară. Zvârcolit între circulația mare 

și circulația mică, regurgitat, mestecat 

Până coeziunea între molecule devine omogenă, dar 

lichidă. Blestemat. Prețuit. Rătăcit. 

Convivial aluat, rupt în bucăți, imaginea alb-negru 

al aceastui poem pare a fi recunoscută 

Rămâne o unică copie în albumul gândurilor, 

originalul hoinărește cu viteza apei în natură.  

 

Invazia lepidopterelor 

 

Venise ziua în care făcusem pace cu molia instalată 

în vestonul stărilor. 

Ceea ce admiram la tinea pellionella era discreția 

distrugerii, încet, sigur 

Până la un punct, firele de lână se împleteau topite 

în crisalidele cenușii 

Pe care detectivi sârguincioși le studiau mai apoi cu 

unicul scop de a ști 

Ora la care vasele de sânge s-au închis decuplând 

brusc motorul central. 

 

Orașul, de obicei trepidant, era pe o frecvență de 

huruit de scări rulante 

Prea pline de material antiderapant, panourile cu 

reclame luminoase erau 

Pe jumătate stinse, mirosul cafelei absent, 

muzicienii anonimi din gurile de 

Metrou dispăruți, o apatie violentă care estorca 

singurătatea urbană de puls 

La fiecare pasaj al trenului subteran. Tânăra din 

fața mea își filmeză decolteul  

 

Filmează atent. Linia suplă, dreaptă se aruncă 

abrupt între cei doi sâni prizonieri 

Ai unui suport de antrenament, posibil, adidas, 

impresia de dizarmonie e sesizantă 

Filmează atent apoi șterge, sperând la un unghi mai 

bun, (privirea fixă, înșurubată 

Pe mobilul ei, ceilalți călători nu o văd, la rândul 

lor branșați la micul ecran), vagoane 

Unduitoare alunecă spre inima pământului, e cald, 

pe geamuri nimeni nu lasă semne. 

 

Într-o mână rigidă, celularul filmează vestonul de 

lână și invazia primelor larve 

Devenite pe dată molii plumburii, disciplinat 

ocupând fiecare milimetru de piele  

În noapte, roiuri ordonate, alterau scheletele în 

gheme de țesut conjunctiv elastic 

Desfăcând ecranele în pixeli din ce în ce mai mici. 

Ora deceselor e, cu siguranță,  

Exactă, sisteme decuplate stopează vibrația. E cald 

în metrou, ventilația s-a oprit.  
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Liviu Antonesei 

Jurnal intim (1980 – 1984) – ultimul 
episod 
 

 
           8 octombrie 1983, o sîmbătă 

 

  Aproape trei săptămîni de cînd am fost 

„eliberat“ din funcția de la revistă. Aproape trei 

ani de cînd am revenit acolo. Aproape zece de 

cînd amînceput. Zece ani de presă din care în 

ultimii trei, eu am făcut-o aproape în întregime, 

adică în ceea ce contează, partea culturală. Și de 

care nu-mi este rușine. Nu mă deranjează atît 

faptul că m-au scos, cît maniera. Măcar niște 

mulțumiri poate aș fi meritat. De plecat, oricum 

plecam în februarie cînd aș fi avut exact trei ani, 

cînd revista ar fi avut zece. Dar ce să te aștepți? 

Te folosesc cît te folosesc și apoi … E foarte 

adevărat că, în acești trei ani, revista a fost 

pentru mine aproape singurul meu motiv de 

entuziasm. Mi-a plăcut să scot o revistă, chiar cu 

neglijarea propriului meu scris, chiar cu 

enormul sacrificiu de timp pe care mi l-a cerut. 

A fost frumos, dar – oricum – trebuia să se 

termine. Am deja 30 de ani, numai două cărți 

scrise și nici una încă publicată. Cel mai devreme 

– dar în circumstanțe extrem de favorabile – aș 

debuta în volum în 1985! Adică la 32 de ani. 

Acum cînd copiii de 23-24 de ani publică deja 

cărți, cînd la 25-26 au două! Nu că m-aș grăbi, 

dar nu poți rata toate momentele fară a trezi 

suspiciune, în tine mai ales. Trebuie să te 

confrunți și cu publicul, cu critica. Tipul ăsta de 

glorie orală mă obosește deja. Scriitorul există 

mai întîi prin cărțile sale. Să-mi fac cartea de 

eseuri, să scriu despre Mallarmé, să văd ce fac cu 

tipologiile. Observ, însă, că deși am „scăpat“ de 

revistă, îmi irosesc foarte mult timp. Sper că e 

numai o criză de adaptare. Am reușit totuși să 

scriu cîteva articole (nici o poezie) în ultimele 

două luni. Nu mai scrisesem nimic din mai, de la 

absurdele întîmplări. Nu credeam să mă 

afecteze pînă într-atît. E greu să te obișnuiești să 

fii tratat ca un vinovat fără să ai vreo vină. Sper 

să nu se întoarcă vremurile în care vinovații fără 

vină plătesc … ce plătesc? Nevinovăția trebuie și 

ea plătită, probabil. Trebuie plătit, oare, și 

numai simplul fapt că poți gîndi, că nu ai reușit 

să-ți ucizi gîndirea? Că ești altfel, fără a fi 

împotrivă pentru că nu te interesează să te opui 

la ceva care ține de superficie și nu de 

profunzime? Există, probabil, numai două 

lucruri efectiv importante: iubirea (adică viața) 

și moartea și care la fel efectiv mă interesează. 

Apoi poezia, cultura ca singure modalități de a 

supraviețui. Să plătești pentru că nu-ți pot fi 

indiferente nici unele din acestea? Că mai 

consideri cultura, de pildă, un lucru important? 

Că nu suporți să o vezi batjocorită de diverși inși 

de calitate mai mult decît îndoielnică? Și toate 

calomniile ce se aglomerează în jurul tău și 

sistemul generalizat al delațiunii interesate sau 

doar pur și simplu inconștiente,că efectiv nu știi 

cu care mai poți discuta serios – lucruri serioase, 

poezie, cultură ș.c.l. pentru că nu poți să știi ce 

va scoate acela din discuția ta și ce va spune și 

unde va spune. Aș fi fericit să mă înșel, să se 

întîmple toate în mintea mea, poate, puțin 

obosită. Dar, din păcate, nu cred că e așa. Prea 

multe semne mă contrazic. Mai sînt, probabil, 

trebuie să fie, oameni de bine, dar îi mai poți 

recunoaște, mai poți fi sigur că nu te înșeli? 

Doamne, încotro mergem? Iarăși era 

suspiciunii? 

  Nu am avut mai multă libertate decît este 

posibilă în circumstanțele actuale, dar e greu de 

suportat să-ți fie și aceea lovită, să te trezești 

percheziționat și interogat numai în funcție de 

simple zvonuri sau de necesitățile unui scenariu 

care trebuie să iasă. Nu reproșez, practic, 

organelor de ordine nimic – și-au făcut datoria, 

probabil nici ei bucuroși. Politicoși, de altfel. 

Vinovată e însă situația care a făcut posibil 

faptul, atmosfera care s-a creat în jurul său. Și 

aici vinovați sînt oamenii, unii ce-i credeai 

apropiați, oricum măcar neutri dar care, cînd au 

https://antoneseiliviu.wordpress.com/2021/07/17/liviu-antonesei-jurnal-intim-1980-1984-episodul-10/
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prilejul să lovească, nu se pot abține. Ce naiba a 

putut să-i înrăiască în halul asta? Probabil, cei 

mai mulți știau foarte bine că fac un joc murdar. 

Și l-au făcut Niciodată nu aș putea face asta. Nu 

pot suporta delațiunea oricum ar fi, interesată, 

inconștientă, iresponsabilă. Cît de puțini sînt 

însă cei despre care poți spune cu mîna pe inimă 

că nu ți-ar face asta, excluzîndu-i pe părinți, 

soția, sora. Cît de puțini. Să trebuiască să stai tot 

timpul în gardă, să ai grijă ce spui, deși e inutil, 

te pot denunța și dacă ai tăcea tot timpul, îți 

citesc, îți inventează gînduri. Mă întreb dacă sînt 

într-adevăr crezuți. Integral, probabil că nu. Dar 

ceva, ceva … Calomniați, calomniați, ceva tot 

rămîne. Acum vreo doi ani m-am amuzat copios 

cînd am auzit zvonul c-aș fi homosexual! Acum 

înțeleg jocul: evreu nu puteam fi, că se cunoaște. 

Apoi, acum vreun an, c-aș fi în nu știu ce 

legătura cu Europa liberă. M-am amuzat și 

atunci. În inconștiența mea, priveam lucrurile 

astea ca pe niște mici răutăți benigne datorate 

invidiei, rivalităților literare. Dar, probabil, încă 

de atunci se construia un scenariu în care 

trebuia să fiu și eu prins, prea mă arătam 

independent, prea părea să nu-mi fie teamă de 

nimic. Ceea ce e adevărat, nici nu-mi este. Nici 

măcar de moarte, după ce am fost de atîtea ori 

tentat de ea. Asta-i și enervează, probabil, faptul 

că sînt tare. Nici nu știu dacă e așa, dar nu pot fi 

dat ușor peste cap, sînt – în felul meu – un 

luptător, în alt fel, un jucător. Am simțul riscului 

– nu absurd, inutil, pe cauze minore, pe o cauză 

mare care e viața mea și posibila operă. Cei lași 

acceptă greu asta. Cum acceptă greu o anume 

generozitate pentru care nu fac eforturi, căci îmi 

este înnăscută. Sînt calități greu suportabile 

pentru cei care nu le au nici făcînd eforturi. Nu 

vreau să mă autoflatez, aici, îmi cunosc prea bine 

defectele, care-s mai multe și mai mari decît 

calitățile, nu mă iluzionez în această privință, 

dar vreau să-mi clarific lucrurile. 

  Revista. S-a dus. Oricum, după toate cele 

întîmplate, nu ar mai fi putut fi ceea ce a fost. În 

fond, orice publicație își are o perioadă de vîrf 

după care se scaldă în mediocritate pînă dispare. 

Poate altădată, în alte condiții. Sigur, este ceva 

de gazetar, de constructor de publicații în mine, 

care nu se vindecase. Dar poate voi – ehe, Freud 

– sublima în scris energiile economisite astfel. 

Îmi pare bine că știu acum – experiența 

contează – cum se poate face o revistă care să 

conteze, să fie vie, serioasă, fără a fi scorțoasă, și 

interesantă. Nu-i un cîștig mic. 

Iar mi-am amintit că mi-au citit jurnalul. 

Ce rost avea? De ce să intri așa în sufletul 

omului? E singurul lucru pe care nu-l iert. Va 

veni, poate, timpul să cer socoteală pentru asta. 

Nu se poate să nu vină. 

  Citind jurnalul ăsta, am rămas îngrozit 

cînd mi-am dat seama cîți din scriitorii 

(intelectualii, în genere) noștri importanți au 

murit sau au părăsit țara în ultimii trei-patru 

ani. Și cultura română cine s-o mai facă? Barbu, 

Lăncrănjan, Paul Anghel, Paul Georgescu, 

Crohmălniceanu ș.a.? Dumnezeule! O groază de 

staliniști reciclați și de neostaliniști. Ce ne 

facem? Pînă și din cei tineri au început să plece. 

Nu-mi dau seama dacă-i condamn. Poate acolo 

au mai multe șanse de realizare personală. Dar e 

și mult egoism aici. Nu e mai eroic să încerci să 

reziști integru și să lucrezi în orice condiții? Știu 

eu, poți lăsa totul în urmă? Nu cred că aș putea 

face asta, indiferent de tentații. Și, apoi, poet nu 

poți fi decît în limba maternă, e o fatalitate. 

Chiar dacă e puțin cunoscută, asta e crucea! Ce 

va face Hurezeanu, de pildă? După cîte îl cunosc, 

n-are veleități de cărturar, așa că … M. Ursachi 

ar putea face o carieră didactică, dar poezia? Cu 

ea probabil s-a terminat pentru el. Încă o dată, 

nu-i condamn, dar mi-ar fi plăcut să nu aleagă 

soluția asta. Tocmai pentru că țineam la ei, la 

poezia lor. Trebuie rezistat integru în orice 

condiții. Cultura noastră rebuie să reziste. Forțe 

există, condițiile se mai pot ameliora. Ce naiba, 

dăm cu toții bir cu fugiții? 

  Să studiez, să învăț limbi străine, să scriu. 
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Știu acum ce a fost chestia din mai. Cred că am 

înțeles-o. După ce am văzut că s-a schimbat 

conducerea revistelor. Au vrut să compromită 

niște oameni care făceau ceva, care încercau să 

facă – totuși – cultură, ca să-i poată înlocui. Prea 

se vorbea despre revistă, inclusiv prin alte locuri. 

Și atunci pac! cu satîrul. De ce să miște ceva, de 

ce să se mai gîndească? Sînt curios la ce nivel s-

a luat hotărîrea. Bine că nu le-a trecut prin cap 

să împingă lucrurile mai departe încă, cum am 

impresia că s-a intenționat la un moment dat. În 

fond, din elemente disparate și neimportante se 

poate construi – cu „bunăvoință“ – orice 

scenariu. Dacă n-au mers mai departe e pentru 

că nu au vrut să creeze cazuri, martiri, 

victime.Au lichidat revistele și scopul s-a atins. 

Asta, e, probabil. Asta nu înseamnă că mai tîrziu 

nu s-ar putea dezgropa povestea ca să se 

lovească mai dur. Asta cînd va fi nevoie de țapi 

ispășitori. Să sperăm că nu vor veni chiar astfel 

de vremuri. 

Ce mult am mai scris astăzi în jurnal. Cred că a 

fost un fel de auto-analiză. 

 

18 noiembrie 1983 

  Se termină și anul ăsta, probabil cel mai 

prost din cîți am avut de trăit pînă acum: 

evenimentul din mai, scoaterea de la revistă etc. 

etc. Totuși, am depus două volume de poezii la 

edituri pentru 1985, 1986. Și sîntem în 1983! Ce 

să fac? Măcar de-ar fi sigur. La anul, însă, avînd 

și timp de-acum, va trebui să-mi scriu cartea 

despre tipologii și să-mi definitivez traducerea. 

În fond, acum nu mai am altceva de făcut decît 

să lucrez, să lucrez ca să nu mă las prins de 

demență. „Sapă, frate, sapă; munca îl alină pe 

om“ scria, parcă, în finalul unei povestiri de 

Borges. La muncă, deci. Pînă la 1 decembrie, 

lucrarea de plan și textul despre Jurnalul de la 

Păltiniș. Apoi, pînă la 1 februarie, circa 20 de 

pagini despre tipologiile culturale la Blaga 

pentru un volum colectiv. Apoi textele 

fundamentale pentru tipologii, traducerea, 

articole curente (mai puține ca să nu irosesc 

timpul). 

 

26 martie 1984, o marți 

  Am scris în aceste trei luni din urmă două 

studii de relativă amploare – de 20 pagini 

fiecare – pentru două volume colective. În cel 

despre Blaga – Repere pentru o filosofie a 

culturii – cred că am reușit să situez filosofia sa 

(cea a culturii) în raport cu sursele: psihanaliza 

jungiană, apriorismul kantian și morfologia 

culturii și să o raportez, apoi, la tentativa 

similară (premisa kantiană comună) a lui 

Cassirer din Philosophie der symbolischen 

Formen, pe care – de-abia acum – reușesc să o 

xerografiez după o ediție franceză. Celălalt 

studiu – Preliminarii la o disciplină a 

consensului. Elemente pentru o abordare 

interdisciplinară a limbajului cotidian – este o 

încercare de a sintetiza toate preocupările mele 

anterioare (studii, eseuri, comunicări) în 

domeniul limbajului. Cred că e un punct de 

vedere, de plecare, interesant, dar nu-mi dau 

seama cum voi reuși să înaintez de aici mai 

departe. 

  



Jurnal Israelian nr. 59 ■ 23-09- 2021 
 25 

GHEORGHE SCHWARTZ 

 

ENIGMELE INFINITE 

 

VOCALIZE 
 

55. Acvariul  

Julius Zimberlan s-a trezit leoarcă de 

sudoare: visase că era un pește de acvariu, un 

scalar asemenea unui fluture. Nu știa cât a 

dormit, dar ținea minte cum înota strecurându-

se printre plantele ornamentale până ce dădea 

de peretele de sticlă. Atunci se întorcea și înota 

strecurându-se printre plantele ornamentale 

până ce dădea de un alt (?) perete de sticlă. Pe 

urmă, Julius Zimberlan își amintea foarte 

limpede că era un pește de acvariu, un scalar 

asemenea unui fluture ce înota strecurându-se 

printre plantele ornamentale, până ce dădea de 

peretele de sticlă. Atunci se întorcea și înota 

strecurându-se printre plantele ornamentale 

până ce dădea de un alt (?) perete de sticlă.  

„Groaznic! se tânguia Julius Zimberlan, e 

cumplit să fii încorsetat între niște pereți de 

sticlă, să depinzi de bunăvoința stăpânului… 

proprietarul acvariului… pentru a primi 

mâncarea, pentru a se curăța apa, practic pentru 

orice! Groaznic!” 

Visul acela l-a urmărit toată ziua: și cât s-

a plictisit la serviciu și a fost admonestat pentru 

întârzierea lucrării, și cât și-a numărat banii la 

băcănie, și când s-a strecurat prin traficul 

intens, și cât și-a completat formularele pentru 

fisc.  

În noaptea următoare, Julius Zimberlan 

s-a trezit din nou leoarcă de sudoare: visase 

iarăși că era un pește de acvariu, un scalar 

asemenea unui fluture care înota grațios, 

strecurându-se printre plantele ornamentale. Şi 

realiză că în visul său nu s-a insinuat nici șeful 

de la serviciu, nici polițistul de la circulație, nici 

banii întotdeauna drămuiți.  

Seara următoare abia așteptă să se viseze 

pește, scalar superb, asemenea unui fluture. Şi 

se trezi leoarcă de sudoare când realiză că nu se 

mai află în acvariu. 

56. De ce tocmai acum? 

Julius Zimberlan (desigur, tatăl) s-a 

îmbolnăvit și medicul i-a recomandat o 

intervenție chirurgicală lipsită de riscuri majore. 

De ce tocmai acum? s-a lamentat Julius 

Zimberlan (desigur, tatăl), tocmai acum când 

trebuie să mă prezint la interviul pentru 

ocuparea postului de șef de birou, momentul pe 

care-l aștept de atâta vreme. De ce tocmai acum? 

Așa că a mai amânat operația, mai ales că 

exista și posibilitatea ca lucrurile să se îndrepte 

și fără ea. 

Dar nu s-au îndreptat și medicul i-a 

recomandat o intervenție chirurgicală lipsită de 

riscuri. 

De ce tocmai acum? s-a lamentat Julius 

Zimberlan (desigur, tatăl), tocmai acum când 

trebuie să mă prezint la interviul pentru 

ocuparea postului de director adjunct, 

momentul pe care-l aștept de atâta vreme. De ce 

tocmai acum?  

Așa că a mai amânat operația, mai ales că 

exista și posibilitatea ca lucrurile să se îndrepte 

și fără ea. Dar nu s-au îndreptat și medicul i-a 

recomandat o intervenție chirurgicală. 

De ce tocmai acum? s-a lamentat Julius 

Zimberlan (desigur, tatăl), tocmai acum când 

trebuie să mă prezint la interviul pentru 

ocuparea postului de director plin, momentul pe 

care-l aștept de atâta vreme. De ce tocmai acum? 
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Directorul Julius Zimberlan, un adevărat 

martir al datoriei, a fost condus pe ultimul drum 

de un alai nesfârșit de rude, de prieteni și de 

pierde vară.   

57. Cunoaște-te pe tine însuți (I) 

„Cunoaște-te pe tine însuți!”, este maxima 

înscrisă pe frontonul templului lui Apolo din 

Delphi și preluată de Socrate. Așa că Julius 

Zimberlan, recunoscut drept om de treabă și 

cetățean exemplar, a început un lung proces de 

autointrospecție. Așa a aflat, deja după prima 

săptămână, că e cam prea mulțumit de sine. 

Ceea ce l-a întristat profund.  

După cea de a doua săptămână i-a devenit 

absolut limpede că nu spune întotdeauna 

adevărul și numai adevărul. După care, om 

cinstit fiind, a simțit cum i s-a stricat și mai mult 

dispoziția. Însă când, după alte doar trei zile de 

meditație profundă, a constatat că el, Julius 

Zimberlan, recunoscut drept om de treabă și 

cetățean exemplar, nu este decât un farsor, un 

profitor cinic și un parvenit de cea mai joasă 

speță, o depresie cumplită l-a copleșit.  

„Uite cine sunt eu cu adevărat!” se 

lamentă el, mai ales că după nici trei luni de 

autoanaliză a trebuit să-și recunoască și faptul 

că nu valorează prea mult nici ca soț și nici ca 

tată.  

Așa că nu i-a rămas decât să-și pună 

ștreangul de gât.  

Întâmplător sau nu, cam în același timp, 

și alte mii de persoane au început să urmeze 

sfatul bătrânului Socrate. Rezultatul a fost un șir 

nemaiîntâlnit de sinucideri.  

În disperare de cauză, autoritățile au șters 

îndemnul lui Socrate din toate sursele, ba, mai 

mult, au refăcut, după două mii cinci sute de ani, 

procesul acestuia, consfințindu-i printr-o 

sentință definitivă și irevocabilă condamnarea la 

moarte.  

 

58. Cunoaște-te pe tine însuți (II) 

„Cunoaște-te pe tine însuți!” a tot repetat 

Socrate cu foarte multă vreme în urmă. Doctorul 

Julius Zimberlan a pus acest îndemn pe ușa 

cabinetului său. Iată care este teoria sa: „Se 

spune că munca medicului pediatru este cea mai 

dificilă întrucât micii săi pacienți nu sunt în 

stare să-i comunice ce anume simt ei, adică 

motivul care i-a adus la doctor. Dar pacientul 

matur știe cum să-l informeze pe medic despre 

simptomele sale cele mai intime? De câte ori nu 

vine bolnavul mult prea târziu la consult, fiindcă 

n-a fost în stare să înțeleagă la timp limbajul 

propriului său corp? Cu care nu e capabil de un 

dialog real! Dacă s-ar cunoaște pe sine, omul ar 

putea depista din primele semne orice început 

de maladie, iar prognosticul ar fi incomparabil 

mai optimist!” 

 „Cunoașteți-vă pe voi înșivă, tună 

doctorul Julius Zimberlan la conferința ținută în 

fața a sute de auditori și milioane de 

telespectatori. Învățați limbajul corpului 

vostru!” a încheiat el destul de patetic, dar cu 

mult efect conferința.  

Aplauzele au fost pe măsură. Poate de 

aceea n-a auzit doctorul Julius Zimberlan 

strigătele disperate de alarmă ale trupului său. 

Așa că bineînțeles că - în timpul acelor 

binemeritate ropote de aplauze - a murit.  

     

59. Un om realizat 

Jochann Zimberlan, unul dintre unchii 

dinspre tată ai lui Julius Zimberlan, a fost un om 

cinstit, perseverent și ambițios: ce și-a pus în cap 

a și realizat! De elev, Jochann a dorit să 

îmbrățișeze cariera militară: era încântat de 

uniforme, de disciplină și de ierarhiile clare. Așa 

că a parcurs cu mult succes liceul militar.  
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Jochann Zimberlan, un om cinstit, 

perseverent și ambițios, a urmat Academia 

Militară și a devenit sublocotenent șef de 

promoție. 

Ambiția și perseverența l-au făcut pe 

Jochann Zimberlan să nu se mulțumească doar 

cu epoleții de ofițer și a urmat și Institutul 

Politehnic Militar. La nici douăzeci și doi ani, a 

devenit căpitan inginer. 

Maiorul inginer Jochann Zimberlan, un 

tânăr strălucit, și-a dat doctoratul la douăzeci și 

șapte ani. La douăzeci și nouă, a devenit 

locotenent colonel, iar la nici treizeci și unu, 

avansat la excepțional, a ajuns colonel.  

Jochann Zimberlan, unul dintre unchii 

dinspre tată ai lui Julius Zimberlan, a fost un om 

cinstit, perseverent și ambițios: el a fost primul 

general din atât de distinsa familie Zimberlan. 

Dar nu numai atât, Jochann s-a străduit și, prin 

meritele sale de netăgăduit, a obținut și cel mai 

râvnit loc din ierarhia militară: cel de Şef al 

Marelui Stat Major. 

După asta… După asta, la ce să mai 

aspire? Așa că a murit. 

 

60. ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII 

PENTRU A NU GÂNDI LA CE A FOST ŞI LA 

CE  VA FI  

„Să nu gândești sub nici o formă la ce va 

fi! Dacă te bucuri, ai putea să ai o decepție 

extrem de dureroasă! Dacă-ți faci griji, îți strici 

nu numai viitorul, ci și prezentul!” scrie pe 

frontispiciul ACADEMIEI DE ÎNALTE STUDII 

PENTRU A NU GÂNDI LA CE A FOST ŞI LA CE 

VA FI. 

Iată ce a învățat Julius Zimberlan la atât 

de apreciatul înalt for științific: 

Dacă nu gândești la penibilul moment ce 

te așteaptă, te simți de parcă totul ar fi în 

ordine. 

Dacă nu gândești la ce te poate aștepta pe 

masa de operație, te simți de parcă totul ar fi în 

ordine. 

Dacă nu gândești la ce o să le pui ailor tăi 

în farfurie, după ce ai terminat și ultimii bani, 

te simți de parcă totul ar fi în ordine. 

Dacă refuzi să gândești la pierderea 

irecuperabilă suferită, te simți de parcă totul ar 

fi în ordine. 

Dacă nu gândești la călăul care tocmai îți 

intră pe ușă, te simți de parcă totul ar fi în 

ordine. 

Dacă nu mai gândești la nimic, te simți 

de parcă totul ar fi în ordine. 

Julius Zimberlan este fericit: tocmai a 

absolvit ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII 

PENTRU A NU GÂNDI LA CE A FOST ŞI LA CE 

VA FI, pe care a frecventat-o beneficiind de o 

bursă oferită de statul generos. Julius Zimberlan 

nu mai gândește decât strict în prezent. 

Oamenii spun că s-a țâcnit. 

______________

_____ 
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  Aici Planeta Pamant     
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 Alex Cristian  

 Mic dejun la Tiffany 
 

 

numite opere trăiesc împletite de o aură 

de legendă. Romanele de legendă devin 

filme de legendă. Povestea romantico-

tragică a Americii este Mic dejun la Tiffany, o 

țară a tuturor posibilităților dar și 

imposibilităților. Într-o Americă în căutarea 

unui sens al istoriei, dacă există unul, o femeie  

își face un renume de invidiat. 

Un tânăr locuiește într-un apartament în 

Upper East Side o zonă mai înstărită  a New 

York-ului. Aici o întâlnește pe domnișoara Holly 

Golightly.  Aceasta îl alinta punându-i numele 

de Fred, care în mintea ea era un alter ego al 

fratelui ei. 

Barul de pe Lexington Avenue este barul în 

care Fred, să-l numim așa, cunoaște povestea 

fascinante domnișoare Holly. Patronul barului 

Joe Bell este îndrăgostit de această femeie 

aventuiroasă, această visătoare. 

Pe cartea de vizită scria Domnișoara Holly 

Golightly, Călătoare. O căutătoare a vieții și  a 

iubirii. Un suflet  neliniștit torturat în universul 

de sticlă și beton al New York-ului. 

Holly era căsătorită cu un medic veterinar 

care o iubea la nebunie. Însă spiritul ei a făcut-o 

să plece de lângă el și copiii lor. Holly era legată 

de un mafiot, Salvatore “ Sally” Tomato. Un om 

pe care ea îl descria ca pe tătăl ei, închis pe viață 

la celebra închisoare Sing-Sing. O zi pe 

săptămână îi era rezervată acestui Sally. Fiind 

frumoasă și extrem de atrăgătoare Holly se 

învârte într-un cerc închis de oameni bogați și 

influenți. Se căsătorește cu insipidul Rusty 

Trawler un om tânăr dar foarte bogat.  Deși nu-l 

iubește cu adevărat, consideră că lumea din care 

face parte Rusty este lumea care i se potrivește. 

Visul lui Holly era să rămână aceeași persoană 

dar în fiecare zi să ia un mic dejun la Tiffany, 

celebrul magazin de bijuterii. 

Torturată de anumite idei, Holly îl refuză pe 

cel căruia îi spunea Fred și se hotărăște să plece 

în căutarea unui  lucru pe care nu-l poate 

denumi. Căutarea a ceva ce există doar în mintea 

ei, aventura și luxul. Este arestată pentru trafic 

de droguri si apoi fuge din țară. Despre ea nu se 

mai cunoaște nimic sigur, ba că a murit ori că a 

înnebunit. 

Holly Golightly este prototipul femeii 

aventuriere care nu dorește decât pasiuni de 

scurtă durată și bogăție fără margini. Mic 

dejun la Tiffany descrie exact dilemele 

societății americane capitaliste. Truman 

Capote a descris formidabil comportamentul 

dual al noilor îmbogățiți ai Americii. 

 

Mic dejun la Tiffany este o capodoperă prin 

simplitatea și nonșalanța cu care a fost scrisă. 

  

  

A 
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GHERASIM LUCA sau extinderea 

convulsivă a vorbirii  

de Dominique Carlat 

 

pollinaire din "L'Enchanteur 

pourrissant" răspunde la apologia 

pentru tăcerea lui Apollonius din 

Tyana, „Tăcerea te face etern”, cu 

această exclamație a vrăjitorului: „Taci, tăcut! 

De atunci, această obiecție pare să fi rămas o 

literă moartă în domeniul poeziei franceze. 

Liniștea, amețeala ei și lirismul paradoxal pe 

care le trezește par să domnească pretutindeni. 

Poate că într-o zi un cititor uimit de această 

curioasă insistență va îndrăzni să repare 

nuanțele acestor cuvinte albe, să clasifice figurile 

retoricii singulare, să ordone filiația lor. Pe 

fondul acestei fascinații, opera lui Gherasim 

Luca, străină de simfonia tăcerilor noastre  pare 

disonantă. Acesta este, fără îndoială, motivul, 

dar nu singurul, pentru care fervoarea lui Gilles 

Deleuze și a altor câțiva cititori înflăcărați 

stârnește atât de puține reacții. Această poezie 

oferă într-adevăr imaginea unei experiențe 

poetice care, dacă nu eludează această întrebare 

a tăcerii, îi oferă un răspuns departe de clișeele 

contemporane. Tăcerea este valabilă aici pentru 

capacitatea sa de a dezorienta, si a dezarticula 

cuvântul; devine, de asemenea, unul dintre 

constituenții esențiali ai umorului. La un sondaj 

efectuat în 1978 de Le Soleil Noir, care a abordat 

întrebarea lui Hôlderlin „La ce bun poeții într-o 

perioadă de lipsă?” »,  

A răspuns Gherasim Luca trimițând o poezie 

anterioară, scrisă în 1960, Întrebarea:  

(... ) 

 Întrebarea prostească 

pe care bâlbâitul o pune surdului 

care o pune 

ca pe cheia unei mărturisiri 

pe buzele oarbe 

ale unui  bătrân mut beat și gol 

care scârțâie 

la ce? despre ce? 

și care scârțâie doar 

cârcoteala curtării 

cotcodăceala gâfâită 

pierzând respirația - și forma - 

la urechea enormă a vacarmului... 

           ...Morala acestui  răspuns definește 

singularitatea interogației poetice întreprinse în 

această lucrare. Umorul său deosebit, aflat la 

răscrucea absurdului și a comicului, este de 

natură să destabilizeze cititorul obișnuit cu 

"spiritul de seriozitate" de care poezia 

contemporană refuză atât de des să se 

îndepărteze. Încăpățânarea voluptuoasă cu care 

Luca se adâncește în cuvinte este însoțită de 

recunoașterea limitelor impuse acestei cuceriri a 

limbajului. Dar oare tulburarea pe care o 

resimte provine doar din această abatere de la 

regulile "bunelor maniere" poetice? Ar trebui să 

căutăm mai degrabă originea sa în punerea în 

joc a unui disconfort interior față de limbaj, în 

recunoașterea limitelor sale, asociate în mod 

singular cu cele mai mari solicitări care i se 

adresează. Poezia are de-a face cu o infirmitate a 

limbajului; nici măiestrie, nici asceză, este o 

slăbiciune, un mers neîndemânatic, "o întrebare 

stupidă". Recunoașterea inadecvării sale și 

imposibilitatea simultană de a găsi un substitut 

îi impune lui Luca un mod de a vorbi incomod. 

El face din acest disconfort propriul său teren, 

nu pentru a-l locui sau pentru a-l aranja, ci 

pentru a-i testa resursele. De aici apare nevoia 

de a inventa această "bâlbâială poetică" care 

multiplică piedicile: - à perdre haleine -. Un text 

selectat în Où où ouvrir (1970) poartă titlul 

A 
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semnificativ Le Tangage de ma 

langue; Michel Leiris va regăsi 

acest joc paronimic*  în 1985 în 

Langage Tangage. Poemul lui 

Luca, care are aspectul neobișnuit 

al artei poetice, pune în scenă 

relația dintre dezechilibrul impus 

cuvintelor și experiența unui corp 

devenit străin de el însuși: 

  

La această orgie de cuvinte 

și asceți care ascultă  

demonul meu de sunet acționează  

pe o lume care se neagă pe sine  

se îneacă și se înnoadă 

în fundul gâtului meu (...)  

 

   Astfel, tăcerea încetează să mai exercite o 

seducție intelectuală; departe de a fi ridicată la 

rang de figură a transcendenței sau de 

experiență originală, ea este integrată în 

cuvântul poetic, recunoscută ca un material: 

incomod, sigur, incongruent. Dar tocmai această 

incongruență pledează în favoarea sa. Poemul " 

Statuile", publicat în 1958 în nr.1 al revistei 

Edda, se deschide cu acest aforism: "spre 

deosebire de mutism, tăcerea este extensia 

convulsivă a cuvântului". Iar dacă se 

prelungește, nu este pentru a-i da o profunzime 

sau un ton profetic. Convulsiile despre care 

vorbim, și în care se exprimă apropierea 

întreținută cu suprarealismul, se manifestă în 

voce, în tăieturile impuse de "cabala fonetică". 

De aici acest caracter singular: aceste texte, al 

căror aranjament tipografic constituie o 

preocupare esențială în ochii lui Luca, trebuie în 

același timp citite și rostite. Recitalurile care îi 

punctează opera constituie tot atâtea provocări 

și încercări ale acestui risc asumat în 

discontinuitatea controlată a respirației.    

  Tăcerea, martoră a pauzelor interioare, 

devine forța dinamică care se agață de cuvinte, 

le dilată, le transformă apariția în "acte  

ratate"; iar amplificarea fenomenului duce la o 

formă de dramaturgie a poticnelii. Îndepărtat de  

limbajul  obișnuit, obsedat de legăturile de 

stăpânire și de supunere pe care structurile sale 

comune le perpetuează; el 

pune la îndoială 

automatismele obișnuite. 

Adunând lapsusuri, flori 

retorice paradoxale, Luca 

dezvăluie valoarea propriu-

zis euristică a ceea ce 

condamnă estetica de obicei 

ca "stângăcie". Sensul, care 

este de obicei un proces liniar 

și orientat, este supus unei 

ezitări constante, întorcându-

se mereu asupra condițiilor 

apariției sale.  

  Întâlnirea cu pictorul 

Joël Hubaut, cu care  

colaboreaza din 1987 în 

"Satyre et Satrape", nu este deci întâmplătoare: 

principiul proliferării "epidemice" a semnelor 

plastice pus în aplicare de acesta din urmă duce 

la același nomadism al sensului: rarefierea în 

opera lui Luca, supraîncărcarea în cea a lui 

Hubaut, duc în mod paradoxal la același efect. 

Prin multiplicarea relațiilor de contiguitate, 

pictorul interzice orice lectură definitivă și 

orientată a pânzei. În opera lui Luca, tăcerea, 

prin ruperea liniarității cuvântului, introduce un 

joc: o distanță jucăușă, dar și un mic decalaj care 

perturbă funcționarea mașinii și ne obligă în 

curând să îi reconsiderăm întreaga funcționare. 

Limbajul începe să se joace, ca și coca unei nave, 

fără să se poată prevedea dacă aceste minime 

dezechilibre introduse în construcția abilă nu-i 

vor amenința stabilitatea, nu vor ruina întregul 

edificiu: prin ricoșeuri succesive, cuvintele se 

deschid spre această tulburare veselă. Ar fi însă 

inutil și de puțin folos să căutăm în aceste texte 



Jurnal Israelian nr. 59 ■ 23-09- 2021 
 33 

poetice aplicarea unei "proceduri". Încercarea se 

va dovedi la fel de iluzorie ca și cea pe care au 

experimentat-o cândva criticii citind opera lui 

Raymond Roussel: "testamentul critic" lăsat de 

Roussel este poate cea mai seducătoare capcană 

a operei sale; simplitatea "explicațiilor" sale nu 

face decât să-i dubleze, în mod paradoxal, 

complexitatea. La fel, "regula formală" adoptată 

de Luca, dacă reușim să rezolvăm figurile 

multiple la univocitate, nu este niciodată decât 

un pretext pentru a reînnoi acest vertij în fața 

evadării cuvintelor "prinse de magnetul 

nonsensului". Frecvența  jocului de cuvinte, 

înmulțirea dislocărilor intempestive dintre 

sunet și sens oferă ocazii de a reînnoi această 

voluptoasă neliniște. Luca rămâne astfel la 

distanță de formalismul literar; poemul Crimele 

fără inițiale este suficient pentru a ilustra 

neîncrederea pe care o avea față de orice gândire 

și creație sistematică. În mijlocul unei 

enumerări a cărei scandare este aceeași care a 

dat ritm istoriei moderne, extragem acest 

fragment: 

 (.../figurism / formalism / funcționarism / 

gargarism /gongorism /  amorism / lirism / 

masochism / mesmerism / meteorism / 

militarism (...  majoritatea  sunt  sinonime, 

sunete sinonime / homografe/ homoclaști / 

homofagi / homofili / homofobi / homofoni ...)  

  Majoritatea termenilor incriminați au 

acest lucru în comun: desemnează apartenența 

la un grup sau la un sistem, sunt marca unei 

utilizări totalizatoare a limbajului: miraje care 

cultivă identitatea și asemănarea sau cadre goale 

care nu stupefiază privirea decât păstrând iluzia 

unui centru. Aventura poetică a cuvintelor în 

opera lui Luca, prin umorul său o împiedică să 

fie didactică, oferă cititorului o "învățătură": 

limba nu poate fi o chestiune de apartenență și 

nici de rezumare a experiențelor lumii. Singurul 

lucru pe care îl face este să se deschidă spre 

crestătura discretă și provizorie pe care vocile 

reușesc să i-o facă. Astfel, metafora științifică pe 

care Luca o folosea în 1946 pentru a descrie 

instabilitatea fundamentală a dorinței, cea a 

mișcării browniene, a încetat să mai fie o simplă 

imagine, în același timp în care dorința s-a 

întrupat în dorința de cuvinte; opera sa poetică, 

privită în unitatea ei, este străbătută de astfel de 

șocuri pulsatorii, de astfel de impulsuri. 

Imposibilitatea de a se agăța de o lectură 

definitivă, face acest material lingvistic să scape 

de sub controlul obișnuit al poeticii, ne interzice 

să reducem aceste texte la stilul (prea frecvent 

de lecturi) care constituie tăcerea plină de 

certitudinea iluzorie de a fi cucerit un sens ultim. 

Chiar de la primul contact cu lucrarea, se 

instituie o formă de bâlbâială: cititul este un act 

de stângăcie, de poticnire, de plăcere a 

bâlbâielii. Să recitești opera lui Luca înseamnă 

să împărtășești încântarea eșecului cuvintelor și, 

între disconfort și umor, să urmărești 

interogația: - Cum să ieși (din lectură) fără să 
ieși? 
 ___________ 

 * paronimic = cuvânt  asemănător ca sunet, dar deosebit ca 

sens de alt cuvânt, cu care în vorbire poate fi confundat. de 

ex: iminent  și  eminent. 

Ebook-traducere si note: Adrian Grauenfels 
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           Mihai Barbu 

Înghețată  israeliană... 

  

acă tot vorbim de înghețată, înaintea 

teritoriilor, înaintea consiliilor de 

administrație și a marilor firme 

străine, în 1923, familia Weintraub a imigrat în 

Israel din Londra, și s-a stabilit la Tel Aviv.  

Orașul încă tânăr și în construcție, avea 

nevoie de toate cele. Familia și-a construit casa 

pe strada Nahalat Binyamin nr. 40 din Tel Aviv 

și a deschis primul chioșc, prăvălie de înghețată 

din Israel numit „Bar Kochba”. 

   Dar, familia Weintraub a mai făcut un 

pas și afară de cafenea a început să vândă 

înghețată cu căruciorul în tot orașul...deși locul 

stabil al căruciorului era la colțul Nahalat 

Binyamin și bulevardul Rothschild. Rețetele și 

ingredientele de înghețată au fost importate 

din Anglia iar înghețata a fost pregătită în 

subsolul clădirii.  

Deși cafeneaua este cunoscută prin serile 

de dans și client  stabilă, la mijlocul anilor 1940, 

afacerea cu înghețată a fost cumpărată de 

Whitman, care a devenit un nume în Tel Aviv și 

în tot Israelul. 

Cald....Cald de tot. 

Se vând blocuri de gheață pentru 

răcitoare,   vând ventilatoare, dar mai ales se 

vinde înghețată....care încă nu are un cuvânt 

ebraic care s-o definească. Îl inventează Eliezer 

Ben Yehuda de la rădăcina g-l-d și a 

ieșit..."glida"... 

Cererea se mărește, așa că în anii 1950 , 

un cuplu de imigranți din Bulgaria au deschis „ 

Înghețata Kozo” în Jaffa , unde a fost vândută 

prima „ înghețată mastic" , care aducea cu 

gumă de mestecat. Evident  unpas revoluționar, 

căci în acea vreme, industria înghețatei din țară 

producea o gamă foarte limitată de produse, în 

principal arome de vanilie și ciocolată , care 

erau vândute în bile mici într-o cană îngustă de 

vafe. În cafenele însă, era posibil să comanzi 

înghețată în cupe metalice cu o lingură. 

  La sfârșitul anilor 1950, un bufet de 

înghețată numit „Pizza” a fost deschis lângă 

Piața Dizengoff din Tel Aviv , unde înghețata în 

diferite arome a fost vândută în castronașe de 

plastic colorat cu lingurițe colorate. Imediat, 

alte locuri din oraș au răspuns provocării cu 

cupe și lingurițe de diferite forme și culori.... . 

La mijlocul anilor 1960, a apărut o altă 

inovație când un mic chioșc de pe strada 

Allenby din Tel Aviv, lângă Piața Mugrabi, a 

început să vândă înghețată în pahare înalte de 

plastic, care conțineau pastă de nuci și fructe pe 

fund și frișcă peste înghețată, probabil o 

versiune israeliană a înghețatei tradiționale 

americane de duminică . 

  Apoi, Pedia și Bracha Feldman imigranți 

din Polonia în colonia de atunci - Rehovot...... 

În 1962, municipalitatea a oferit cuplului 

să cumpere avantajos terenuri în zona 

industrială în favoarea înființării unei fabrici.  

Un an mai târziu, în 1963, Feldman a 

înființat o fabrică de înghețată: „Falco Ltd. - 

Feldman Ice Cream”, care a funcționat până în 

2018 când a fost a fost achiziționată de Green 

Lantern Foundation și antreprenorul Richie 

Hunter. 

S-a dezvoltat și industria înghețatei de 

familie și oamenii au început să cumpere 

înghețate în ambalaje din carton, plastic pentru 

acasă. 

De aici până dependența de înghețată a 

mai rămas un pas.  

D 

https://www.facebook.com/groups/1020102465092033/user/1094875094/?__cft__%5b0%5d=AZUYqNZwdK8jrXtn0xIszAH7cBWEmy-gWTu6JdqjVkn5wYkkr_SyFPYAeazT9bbT1ojf3NhIWrHtKmulSx713uhv4bHvsYBbZw1K1_SrS7ElxtXf7lzxs40nqabgiiw-1dcCGq7GinOr_Z3clcMxtmL0&__tn__=-UC%2CP-R
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Înghețata italiană concurează cu cea 

argentiniană, iar fabricile locale concurează 

între ele în dezvoltarea de arome complexe, 

ambalaje și tipuri de gheață. 

În 1970, Moshe Frankenthal și fiul 

împreună cu ginerele său au fondat fabrică 

„Snowkrest ” în Bnei Brak .  

Până la acest moment, înghețata din 

Israel se făcea numai pe bază de grăsime 

vegetală. „Snowkrest” imitând o companie 

engleză a început să facă înghețată  pe bază de 

smântână. 

Și iată: - la sfârșitul anilor 1980 , a sosit 

în Israel înghețata „ iaurt înghețat ”, dar care nu 

a rezistat mult timp. 

Suntem în anul 2002... 

În cartierul Neve Tzedek din Tel Aviv 

familia Avital, mama Anita și fiii ei Nir și Adi 

Avital deschid o făbricuță de înghețată care s-a 

dezvoltat într-o serie de sucursale în Tel Aviv, 

iar o serie de sucursale Anita s-au deschis în 

afara Israelului. 

Anita s-a transformat în 2010 în lanțul 

Golda, și este reprezentantul în Israel al 

companiei italiene Giuso, care produce materii 

prime pentru industria înghețatei.  

Dezvoltarea este rapidă și în aprilie 2021, 

avea 84 de sucursale în tot Israelul, folosind 

metoda  francizei. 

 

 

Majoritate sucursaleleor nu au 

certificat kosher !     SCANDAL-NR !

  
Consumul mediu în Israel este cam de 10 

litri pe an de persoană. 

Deci nu e de mirare că s-a deschis prima 

școală de înghețată din Israel în Tel Aviv în 

2008. 

Și multe centre de micșorarea dependenței 

de înghețată la un loc cu alte multe cursuri 

de slăbit...... ! 

Producția indigenă acoperă cam 65-68 % 

din consumul național. 

Și este încurajată permanent deși omenește 

este să guști și din înghețata  altora.....!!!! 
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         Enzo Tortteli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Peter Korniss 
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Dumitru Ichim 

SPIRIT ROCK CONSERVATION, 

ONTARIO  

 

e unde vine această imperceptibilă 

tristețe? Mă refer, la pădurile de pe 

lângă Marile Lacuri pe care în mare 

parte le-am străbătut cu piciorul, culegând 

lacrimile de rășină într-o cățuie de slovă din 

aramă, DIN POEZIA NAIVĂ A LUMII, apărută 

în decembrie la Editura Saga, coautor și editor 

având pe prietenul meu de stih Adrian 

Grauenfels.  

Parcă aștepți pe stăpânii acestor locuri, 

oamenii ce-au fost liberi, de la Munții Stâncoși 

până la Golful Mexicului, să apară după o 

cotitură a drumului, dar Pieile Roșii au fost 

demult decimați de Pieile Palide, uciși fără de 

milă, precum bizonii Marilor Câmpii, și astăzi 

avem rezervații și pentru oameni și pentru 

animalele din stemă. Le-au rămas doar numele: 

Nebraska, Dakota, Saskatoon, Toronto, 

Mississauga, Canada, Manitoba, Winnipeg, 

Niagara, Chicago, Muskoka, etc. și iarăși etc.  

E și acest straniu peisaj neobișnuit în care 

muntele e rupt în două cu o parte rămasă și 

cealaltă aruncată peste ape pe care geologii o 

numesc escarpement, iar Dicționarul de 

Neologisme o numesc escarpă și ”pantă ușoară”. 

Am pus fotografia pe facebook ca sa vedem cât 

de ”ușoară” e această râpă de piatră. În aria 

districtului Wiarton găsim mai multe ”bluffs”, 

râpi prăpăstioase, una dintre ele fiind cea de 

care vorbim și pe care am coborât-o pe o scară 

metalică în formă de spirală.  

După ce am ajuns până la nivelul lacului 

aruncăm privirea în sus și făcând abstracție de 

scară vedem scena pe care s-a ”jucat” legenda de 

dragoste nefericită, un fel de Romeo și Julieta a 

indienilor.  

Ne aflăm în negura vremurilor înainte ca 

Omul Alb să apară din neunde ca un frate al lui 

Windego. Am întrebat copacii pe care am crezut 

eu că sunt regii acestor genuni silvane. Și-au 

scuturat coroana, au răsfoit prin toate foile din 

arhivă dar nu au găsit decât un suspin repetat 

din frunză în frunză până dincolo de zarea 

sutelor de ani.  

A fost odată, dar mai bine nu ar fi fost. A 

fost odată două neamuri care se războiau între 

ele fiecare vrând să stăpânească întreaga 

împărăție pe care numai Vulturul Alb îi cunoștea 

hotarele. În apus stăpânea Chief Fiul Ursului 

Negru, un om puternic și vânjos ca piatra, dar 

trufaș, vanitos și câinos la inimă că se temeau de 

el și supușii și nesupușii lui. La răsărit, dincolo 

de Cascada Cerbului era Chief Vulturul Munților 

Stâncoși. Deși era la fel de puternic, că i se 

dusese faima dincolo de North Dakota, avea o 

inimă bună și știa să cânte din fluier de se 

opreau păsările să mai cânte doar, doar ar putea 

și ele să rostuiască asemeni minuni de cântec. 

Dar, deh, era și el om și ca fiecare dintre noi 

suferea și el de puțină mândrie, o mândrie 

nevinovată ca a unui copil față de jucăriile lui.. 

Altfel. avea o inimă bună ca o pâine caldă. Era 

înțelept, milos și iscusit în tămăduirea bolilor și 

a suferințelor. Cunoștea limba Ojibwe , limba 

sfântă cu care se strigă plantele de leac și ele știu 

să-ți răspundă. Înțelegea graiul păsărilor și al 

copacilor prevestitori de furtună și al stihiilor 

care răsturnau mările peste munți, precum și al 

vifornițelor cumplite care se stârneau în 

împărăția Marilor Lacuri.  

...și era și nu era, că drumul din poveste 

înainte mult mai este. Chief Fiul Ursului Negru 

avea o fată de o frumusețe despre care apele 

povesteau pruncilor lor, cuvinte de aur, din 

murmur în murmurul până la marginile lumii. 

Numele fetei era Prințesa Verde pentru că atunci 

când ieșea din tepee câmpurile oricât de uscate 

ar fi fost înverzeau, copacii se jucau de-a verdele 

care dintre ei pot găsi cea mai frumoasă nuanță 

de verde duios să-i poată cânta numele din 

D 
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frunză în frunză. Ce să mai vorbim de ochii ei 

verzi! Se spune că apele și lacurilor din Munții 

Stâncoși au rămas până în zilele noastre ca niște 

salbe de turcoază îmblânzită din săltărețul 

albastru al cerului în nuanța verde și nostalgică 

a ochiului îndrăgostit. O iubeau codrii fără de 

sfârșit, apele și toate animalele pădurii. Am 

văzut cu ochii mei o lupoaică venind la ea cu 

puișorii ca să-i mângâie și cum se gudurau veseli 

ca niște cățeluși abia hrăniți de țâțele darnice ale 

lunii pline. Ori de câte ori mergea la culcare 

venea un ursuleț, de unde Prințesa lua apă și îi 

aducea un fagure de miere în schimbul de a fi 

luat în brațe și de a fi mângâiat . Seara peștii 

săreau din apă ca măcar să o poată zări și fluturii 

i se așezau pe umăr.  

 

UMOR - O SINGURĂ IDEE 

 
* Blestem asiatic - fie să trăiești în timpuri 

interesante! 

* Dacă are o singură idee, e foarte normal să fie 

fixă. 

* Un domn adevărat nu înjură nici când are 

dreptate. 

* Când nimeni nu știe nimic, toată lumea știe tot. 

* Corona - Câte zile poate fi purtată o cămașă de 

noapte? 

* Sunt pesimist și nu mai vreau să am dreptate. 

* O prostie se poate ușor acoperi cu o prostie și 

mai mare 

* Mint pentru că dacă spun adevărul adevărat nu 

mă crede nimeni... 

* Nu poate fi dus la bun sfârșit ceea ce nici nu ai 

început (citat). 

* Dacă contul meu e gol și al tău la fel este co - 

vid. 

* Dogma întunecă mintea... 

* Panem et circenses... Dar pâinea e prea mică și 

circul e prea mare. 

* Luminița o fi la capăt, dar tunelul e prea lung. 

* S-a rezolvat repede, nu se poate. 

* Cine nu este țăran sau muncitor este intelectual? 

* Majoritatea oamenilor are o părere proastă 

despre majoritatea oamenilor. 

                                                 Dorel Schor 

 

 

Sofia Gelman  

    Oameni suntem 

ara și perioada sărbătorilor de toamnă  

constituie anotimpul călătoriilor; dacă 

virusul nu ne-ar fi terorizat, multă lume 

ar fi călătorit peste hotare. Chiar și așa,   la 

aeroportul Ben Gurion – deși este frumos și 

mare – cu greu ajungi la ghișeul îmbarcării,  

atâta lume  se înghesuie peste tot fiindcă 

israelienii dau dovadă de curaj și speră să nu se 

îmbolnăvească în străinătate. Am întrebat-o pe 

prietena mea, unde își va petrece vacanța și, 

mărturisesc, am primit un răspuns neașteptat:  

  „Unde ? La un hotel cu cinci stele, pe 

malul Mării Mediterane, un hotel cu tot 

confortul, aer condiționat și mai multe camere 

cu instalațiile de rigoare de care am nevoie vara, 

pe căldurile caniculare. Și unde mai pui, că nu 

trebuie să suport complicațiile unui zbor cu 

avionul !” 

   Da, destul de târziu, am înțeles umorul ei, 

vorbea de propria  sa locuință…    

V 
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 Un omagiu vaselor antice care       

transportau apa… 

 Lauren Moya Ford 

 

 recentă expoziție a artistei Asunción 

Molinos Gordo  la Galeria Travesía 

Cuatro din Madrid transformă în 

monumente vasele folosite cândva pentru a 

transporta, depozita și consuma apă. Îmbinând 

folclorul și arta plastică, expoziția Cuánto río 

allá arriba! (Câteva râuri mai sus!) prezintă o 

serie de sculpturi sub formă de piloni compuse 

din ulcioare, amfore, canistre și vase din 

ceramică, toate executate dupa modele vechi de 

secole, tipice Peninsulei Iberice și Mediteranei. 

 

  Vase din structurile lui Molinos Gordo au 

fost cândva instrumente esențiale ale vieții de zi 

cu zi, dar astăzi sunt  întâlnite doar în muzee.  
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Pe măsură ce schimbări climatice și globalizare  

continuă să pună stăpânire pe lumea noastră, 

exponatele artistice ne amintesc de un trecut 

agrar și artizanal dinaintea sosirii sistemelor 

moderne de alimentare cu apă curentă, in 

timpul când aceste obiecte produse manual ne 

legau strâns de pământ și de eterna căutare de 

apă curată. 

  Toate obiectele din expoziție au fost create 

de artizani contemporani din Manises, Spania, 

un oraș care a fost un important centru de 

producție de ceramica în Evul Mediu și în 

Renaștere. Nu este prima dată când Molinos 

Gordo resuscitează trecutul prin intermediul 

lucrărilor sale: proiectele recente ale artistei au 

reconstruit sisteme antice de irigații în Valencia 

maură și au documentat metodele tradiționale 

de prognoză meteo ale ciobanilor segoviști.   

  De exemplu, formele rafinate stivuite de 

Molinos Gordo atrag o nouă atenție asupra 

diversității vaselor, a formelor inventive și a 

motivelor decorative. Sculpturile se află 

aproximativ la înălțimea vizitatorului, iar 

suprafețele lor netede și lutul de culoarea cărnii 

ne invită să le atingem. În timp ce aceste 

caracteristici ne amintesc de relația strânsă pe 

care acest obiecte o aveau cândva cu corpul 

uman, configurația verticala aminteste, de 

asemenea, de sacralitatea unui totem. 

"Nu este o coincidență faptul că multe culturi 

diferite, fără legătură între ele, au ajuns să 

producă aceeași icoană totemica, îngrămădind 

obiecte unele peste altele, cu scopul de a aduce 

un omagiu unei povești, unei familii, unor 

oameni sau unui spirit care are mai multe 

straturi și o amploare greu de îmbrățișat 

deodată" spune Gordo.   

  Fiecare dintre vasele din cadrul expoziției 

este unic, forma sa fiind atent adaptată la un 

anumit tip de utilizare a apei. Unele sunt 

utilitare și ne-ornamentate, în timp ce altele 

prezintă glazuri elaborate și linii franjurate.  
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   Molinos Gordo include vase ceremoniale 
precum un "ulcior al înșelăciunii" , care are mai 
multe guri false de băut,  și una singură 
funcțională, și un jarra de novia (ulcior de 
mireasă), care îi stropește pe toți cei din jurul 
băutorului, cu numeroasele sale guri. Aceste 
vase jucăușe și interactive erau folosite la nunți 
și la alte sărbători pentru a exprima un 
sentiment de abundență. 

Alte exponate se întorc mult mai departe 
în istorie. Vasele strălucitoare, cu suprafețe 
pictate în mod elaborat, în tonuri de cupru, 
reproduc ceramica Nasrid, un stil care a înflorit 
în timpul secolelor în care Spania a fost sub 
dominație maură. Molinos Gordo a trăit între 
Egipt și Oman timp de aproape 10 ani, o 
experiență care a inspirat-o să ridice întrebări cu 
privire la istoria musulmană a Spaniei și la rolul 
său complicat, adesea trecut cu vederea de 
cultura pe care mulți spanioli o revendică astăzi. 
   
  Expoziția își ia numele de la un vers din 
poemul "Cántaro Roto" (Ulcior spart), scris de 
Octavio Paz în 1958. Poemul deplânge falsele 
promisiuni ale progresului modern, un lucru pe 
care Molinos Gordo îl cunoaște la nivel personal. 
Ea a crescut într-o familie de fermieri din 
centrul nordic al Spaniei, unde apariția noilor 
metode agricole a provocat schimbări profunde 
și ireversibile în modul de viață al comunității 
sale. "Am fost martoră  de la o vârstă foarte 
fragedă la efectele îngrozitoare ale 
industrializării agriculturii și la consecințele 
acesteia în ștergerea culturilor rurale", a 
declarat ea. Recentă expoziție a sa este o 
abordare originală a conservării istoriei și 

culturii agricole.    Traducere AG 
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Ioan Mircea Popovici 

 

Coborâsem ieri scara cu iederă 

1. 

Omenia s-a cam dus pe apa sâmbetei 

Îl rogi pe unul, din Timișoara, să urce până la 

trei 

La numărul 1 din Piața Sfântul Gheorghe 

Şi să-ți spună câte trepte are scara aceea 

monumentală 

Pentru tine este important, pentru el este un 

fleac 

Se va găsi, oare, un om din generația ‘71 să-mi 

spună? 

 

2. 

Sus, pe țărmul înalt de la Reina 

Cam la 100 de pași înspre Rotherdam 

Se afla birtul Marea Neagră, acum Happy 

De aici, coboară o scară cu iederă și 103 trepte 

Le-am numărat eu ieri, de Sfântul Pantelimon 

Zicea un bețiv de la masa din ușa birtului 

Oglinda te minte ca să-și păstreze serviciul 

Răspundea un alt filozof alt paharului 

Pe dinafara omul e altfel decât pe dinlăuntru 

Se confesa Marin Preda: ”Când nu zâmbesc pe 

dinafară, râd foarte tare în forul meu 

interior”. 

Așa-i zâmbetul românului, un pic încruntat și 

sceptic 

  

  

3. 

Curg generațiile românilor de după război 

una după alta. Generația Naționalizării,  

Colectivizării, Canalului,  Decrețeilor,  Epocii 

de aur,  Revoluției, Tranziției, Pandemiei,…. 

“Generația părinților noștri este generația 

celor care au trăit improvizat, într-o așteptare 

permanentă a “eliberării”. Ascultând Europa 

Liberă, spunând bancuri gen “un român, un 

rus și un american vorbeau despre…”, 

aplaudând când era de așteptat să se aplaude, 

mergând la biserică din când în când pentru a 

face frondă și așteptând cu anii o excursie în 

Bulgaria, să mai schimbe peisajul…” 

 

4. 

Gândul de ieri se întinde azi 

Pe Scara cu iederă 

Dacă stau și mă uit bine 

Parcă are ceva din mine 

Ce zic eu, parcă? 

Sigur are-n privirea aceea directă 

Care pătrunde în sufletul scării 

Care-o face să trăiască, să fericească 

Sămânța bună să se înmulțească 

Uită-te și tu ce mult s-a întins iedera 

Ce bine ține ea țărmul să fie înalt 
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Răzvan Voncu - Lectura clasicilor. 

Mențiuni de istorie literară, Editura 

Neuma 

nainte de a fi mare la figurat, ceea ce 

indiscutabil este, volumul lui Răzvan 

Voncu este mare la propriu (546 de pagini). 

Dimensiunile sunt justificate de întinderea 

perioadei la care se referă și de importanța 

numelor  evocate. Cartea conține „mențiuni”, 

cum prea modest le numește autorul, în realitate 

studii în toată regula, despre scriitori români de 

la Dosoftei la Ion Horea.  

  În afara celor peste 50 de capitole 

referitoare la „clasici”, nume dintre cele mai 

proeminente care îi aparțin canonului, în toate 

genurile literare, precum Mihail Kogălniceanu, 

Titu Maiorescu, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, 

Duiliu Zamfirescu, Alexandru Macedonski, 

George Coșbuc, Nicolae Iorga, Mihail 

Sadoveanu, Constantin Stere, partea a doua a 

volumului cuprinde 14 capitole referitoare la 

receptarea clasicilor în zilele noastre de autori la 

fel de semnificativi, printre care Eugen Negrici 

(despre poezia medievală românească), Alex 

Ștefănescu și Marco Cugno (despre Eminescu, 

desigur), Ioan Holban (despre Creangă), 

Mihaela Mancaș (despre „ADN-ul poeziei 

românești”). Dintre critici, Răzvan Voncu se 

referă la aproape toți cei însemnați. Lui 

Maiorescu îi urmează (capitolele urmăresc 

cronologia) N. Davidescu, E. Lovinescu, G. 

Călinescu, Tudor Vianu, Perpessicius iar mai 

aproape de noi Liviu Rusu și N. Steinhardt. 

Astfel, volumul despre clasici se racordează cu 

cel apărut de curând și intitulat Critici români de 

azi în șirul cărora se așază și autorul însuși. 

Unele omisiuni din sfera criticii (Ibrăileanu, 

Pompiliu Constantinescu, Vladimir Streinu, 

eventual Ș. Cioculescu), dar și din alte genuri, se 

explică prin aceea că fiecare capitol al cărții a 

fost publicat inițial ca un articol de actualitate, 

în principal în România literară, și a vizat 

apariții editoriale care erau la zi în perioada 

scrierii cronicilor respective. Acest fapt nu scade 

cu nimic importanța volumului și caracterul său 

impunător. El ar putea deveni, cu unele 

adăugiri, o panoramă completă a canonului 

literar românesc. Dar atenția istoricului literar 

Răzvan Voncu este una vie și, contemplând 

peisajul literar, el nu descrie doar piscurile 

foarte înalte. Așa cum se cuvine în calitatea 

asumată, el știe să descopere și să pună în 

valoare autori incidental și adesea pe nedrept 

vizitați mai rar, „uitați” din diferite motive. 

Acestora, Răzvan Voncu le fixează locul meritat 

și le descrie echilibrat opera, fiindu-i de un real 

folos cititorului. Căci, dacă despre Blaga, Ion 

Pillat sau Ion Vinea cititorul are destule surse de 

informații, ceea ce-i spune însă istoricul despre 

Constantin Stamati, G. Sion, Alexandru Grama, 

G.T. Kirileanu, Dumitru C. Moruzi, Leon Donici, 

Gheorghe Bezviconi, D. Iov (declarat explicit 

„un scriitor uitat”) este mai puțin cunoscut și, 

din acest motiv, cât se poate de interesant. Mai 

ales că i se indică și o ediție sau o monografie 

relativ recentă a fiecărui autor, izvor important 

pentru cei care doresc să aprofundeze studiul. În 

opinia mea, volumul lui Răzvan Voncu îi va avea 

ca beneficiari principali pe studenții de la Litere, 

pe masteranzi, doctoranzi și tinerii cercetători ai 

istoriei literare. Ei vor găsi într-o singură carte 

date numeroase, indicații bibliografice, dar și 

aprecieri critice care îi vor ajuta în studiile lor. 

N-ar trebui să ocolească realizarea lui Răzvan 

Voncu, ba dimpotrivă, profesorii de literatură 

română, pentru a înțelege, dincolo de informația 

bogată, că limba noastră nu e doar un mijloc de 

comunicare, ci a evoluat în strânsă legătură cu o 

tradiție literară jalonată de reprezentanți iluștri.  

  Cărțile lui Răzvan Voncu au cuprins până 

în prezent atât autori „de azi”, cum explicit le-a 

intitulat, cât și clasici. În ambele zone, istoricul 

și criticul literar arată informație bogată, 

sagacitate a interpretării, consecință a unei 

inteligențe ascuțite, și o mare limpezime a 

comunicării. Este o plăcere să-l citești pe Răzvan 

Voncu, bucurându-te de seriozitatea și eleganța 

scriiturii sale. 

 

 HORIA  GÂRBEA - din Rev. Luceafarul nr. 7  
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                Editura  SAGA - CĂRȚI NOI 
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            EXPERIMENT SAGA 

  

  Rugăm ajutorul Cititorilor! Lucrăm la realizarea 

unei cărți de muzică cu exemplificări ale textului cu 

audiții muzicale imediate, realizate cu telefonul  

celular. Va rugăm să ne ajutați să verificăm metoda de 

audiere, folosind instrucțiunile de mai jos : 

 

Mod de folosire pentru ilustrațiile și 
exemplificările muzicale. 

  Am ales o piesă de Bac în orice alt moment dorit. 

Este nevoie de un telefon celular h pe care o puteți 

audia în paralel cu lectura sau care are foto-camera. 

1-      Puneți telefonul în funcțiune pe aplicația Photo 

2-      Îndreptați telefonul spre barcodul QR al 

exemplului muzical indicat în text 

De ex:  

                 

Mischa Maisky 

             Bach Cello Suite No.1 

 

   

Centrați imaginea pe pătratul QR , va apărea pe ecran 

un semn mic care indică:  barcode-ul a fost descifrat 

3-      Atingeți ecranul în acest loc și apoi unde scrie go 

to website 

4-      Audiție plăcută! 

NOTA: Dacă telefonul dvs. este de tip vechi și nu are 

Barcode reader, instalați aplicația gratuită Free QR 

scanner oferită de Google Play.  

Ea vă va dirija automat la piesa codată în text.   

Trimiteți comentarii prin email   gadrian40@gmail.com  

sau whatsapp: +972 545 75 1946  VĂ MULȚUMIM !!! 
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