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Colajul modern: text si desen

Arta digitală, o artă indispensabiă?

Beatrice Bernath

E

gravidă cu al treilea, măritată de doi ani
- cumnatele talentate au depășit-o în
cucerirea
soacrei,
cu
numărul
progeniturilor și cu praznicele săptămânale de
vineri cu familia - pui la cuptor cu orez și
stafide, pește în sos iute de roșii, cușcuș,
prăjituri, pâine de casă și alte bunătăți. Soacra
o presează cu exemplul vecinelor care sunt la cu
totul la alt nivel productiv cu cei 8 nepoți pe
fiecare cap de noră inclusiv cu faptul că femeile
gătesc pentru o cantină, sunt total neobosite harnice și devotate soților ce învață de
dimineață până noaptea cartea sfântă care ne
va salva când va veni Messiah pe măgarul lui
alb. Și prietena mea e din nou gravidă.
Studentă la pedagogie, îmbracă pantaloni absolută blasfemie în viața dublă pe care abia o
trăiește și e tare obosită, dar nu are curajul să
spună nimănui. În drum spre casă, își leagă
părul cu un batic gros și intră într-un WC
public, să-și schimbe pantalonii cu o rochie
lungă, neagră care o acoperă până la încheieturi
și glezne. ©BB

Dacă la începuturile ei arta digitală era
stângace și vădit artificială, cu timpul s-au
dezvoltat platforme bazate pe microprocesoare
"multicore" care permit procesarea imaginilor
complexe cu mare viteză și cu detalii extrem de
delicate care provoacă artiștii contemporani la
competiție cu pictura clasică. În balanță avem
două curente care se bat pe ochiul
spectatorului: pictorii hiper-realiști care
realizează prin mijloace clasice tablouri de
mare rezoluție, care par a fi fotografii la scară
mare, versus artiștii digitali care au controlul
imaginii prin softuri specializate în a genera
imagini artificiale, mânuite de artist. În
numărul de față al Jurnalului, încercam să
comparăm cele două curente fără să comentăm
calitățile sau lipsurile vreunui curent. Arta este
subiectivă la interpretare și la consum. Fiecare
epocă și cultură are manierele sale, stiluri iubite
și altele detestate. Important nu este stilul ci
emoția estetică și impactul pe care arta îl are în
societate, în educație și în dezvoltarea umană.
Hyper-realism
sau
Fotorealism
portrtet de englezul Kyle Lambert, care este
pictor și ilustrator, folosește un iPad Air cu
aplicația Procreate. Acest portret al lui
Morgan Freeman a fost desenat pe baza unei
fotografii, dar reproducerea demonstrează că
Lambert l-a recreat în întregime prin propriul
său talent artistic. Deși scurta perioadă de
timp face să pară o clipă, Lambert a necesitat
mai mult de 200 de ore și 285.000 de
manipulații pe ecran pentru al finaliza.
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într-adevăr un optimist din fire). Dar, trebuie
să mă îndrept spre suprarealism-simbolism
pentru a transmite sentimentul fricii, a
misterului și pentru a traduce acest coșmar în
linie și culoare pe pânză. Pentru mine pictura
este un mijloc de a exprima, într-o formă
vizuală și interpretativă, tot ceea ce simt și
trăiesc în viața mea, în visele mele, treaz și în
somn.

Arie LAMDAN - Israel - uleiuri, desene

R

ealism, fantastic, suprarealist
Când mă uit în jurul studioului meu,
un artist israelian, îmi văd tablourile
care mă privesc de pe pereți, de pe rafturi,
stând pe podea sau îndreptate pe șevalet și nu
pot să nu pun întrebarea: „Sunt acestea operele
unui singur artist?" Cu fiecare nouă lucrare mă
confrunt cu nevoia de a alege unul dintre
multele stiluri diferite, prin care îmi pot
exprima gândurile sau sentimentele actuale.
Experiența însăși este cea care dictează modul
adecvat de exprimare. De mulți ani, ca artist
care trăiește în Israel, am pictat peisaje
israeliene, precum și bătrânii din orașul meu,
Rishon-Le-Zion - jucând șah în parc sau stând
pe o bancă cu ochii obosiți fixați pe oamenii
care se plimbă pe aici. Încerc să prind atingerea
trecătoare a tristeții de pe chipul unui bătrân
sau indiciul unui zâmbet pe chipul întunecat și
întunecat al unei bătrâne yemenite. Pentru a le
surprinde în vopsea, mă îndrept spre
impresionism, folosind linii rapide de culoare
pe pânză pentru a crea o simfonie pictată a
tuturor culorilor curcubeului. Fiind un artist
israelian, sunt, uneori, copleșit de gânduri
negre despre acest „țară de lapte și miere” care
a devenit pentru mine „țara care își devorează
oamenii”,
în
care
suportăm
războiul
interminabil, atacuri teroriste, explozii care fac
ravagii în piețele orașului, înjunghieri și
atentate sinucigașe. Apoi, din tristețe și
supărare suprimată, mă trezesc pictând lucrări
precum „Hemmed in” sau „Disperare” (și sunt
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Desene hiperealiste executate în
tehnicile Renașterii

Baruch ELRON - Realism Magic

Dirk Dzimirsky- like a photo
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Digital art – Dominique Czerednikow
(Canada)

E

ste artist digital, vizual si autodidact. Și-a
construit pasiunea și educația artistică
prin experiențe și experimente de viață
falsificate. Uleiurile au fost mediul ei principal
timp de peste 12 ani, cu toate acestea
tehnologia a stimulat-o să caute mai departe.
Lucrând doar cu iPad-ul ei, și-a adus tehnicile
de artă tradiționale la un alt nivel. În ultimii an,
lucrările sale digitale sunt expuse în colecții
internaționale din California și Paris. Pentru ea
pictura în ulei este sacră, dar tehnologia este
mai puternică. Când îi veți vedea lucrările pe
viu, în ulei sau la expoziții digitale, veți ști
întotdeauna că este Czerednikow, deoarece
inima dvs. ar putea sări peste o pulsație.
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Raha Art studio - Teheran- India
Fotografia digitală + prelucrare
Jovan Dezor

Clara Gaby-Rose (behance)
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Așa a apărut meseria de Smecker, care îi

UMOR

însoțea pe negustorii sași spre podgoria
Drăgășani pentru a face schimb de produse și

"Şmecher” vine de la faptul că boierii

pentru a aduce vin în Transilvania.

olteni care aveau podgorii au angajat câte un

După ce sașii se îmbătau, intra în joc

specialist în degustarea vinurilor. Cum în

„Der Schmecker”, „cel care degustă”. Toți îl

germană cuvântul “schmecken” înseamnă a

respectau și nici unul nu-i ieșea din vorbă.

avea gust, a fi bun la gust, s-a ajuns ca

Dintre toți el era singurul care nu punea strop

specialistul respectiv, pe care nu îl puteai

de băutură în gură.

păcăli cu vin prost, să fie numit “șmecher”,

Acesta negocia și stabilea prețul de

adică un individ isteț, imposibil de fraierit. El

vânzare a produselor meșteșugărești și tot el

era cu mintea limpede.

gusta vinul și fixa prețul de cumpărare. Oltenii

Anecdota spune că era o vreme când
sașii din Siebenburgen (cum i se mai spunea
Transilvaniei),

treceau

Carpații

i-au spus ”șmecher” și au înțeles că el este ”cel
care nu poate fi păcălit.

pentru

Acum știu că vreți toți carnet din ăsta!

schimburi comerciale și ajungeau și în zona
Drăgășanilor, de unde cumpărau vin. Ofereau

Helga Krech

la schimb articole de meșteșugărie, pe care
sașii le produceau de o calitate recunoscută în
toată Europa.
Oltenii au găsit repede o modalitate să-i
păcălească pe negustorii sași. Le dădeau să

Follow

mănânce, apoi le serveau vinul cel mai tare pe
care-l aveau. Cum sașii nu erau obișnuiți cu
băutura, se „amețeau” repede, iar când
începeau

negocierile

pentru

prețul

produselor, erau aproape beți și nu mai
reușeau să vândă la preț bun.
Pe când cumpărau vinul, oltenii le
dădeau să guste și din ăla și din ăla și din ăla.
și imediat negustorii sași se „pileau” la loc.
Când încărcau vinul târguit, pe lângă
faptul că era cumpărat la un preț mult peste
cel normal, vinul bun era înlocuit cu cel mai
rău zaibăr și tulburel. Când ajungeau acasă, își
dădeau seama că negustorii sași erau păcăliți:
vindeau ieftin produse de calitate și cumpărau
vin scump și prost.
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Italo Calvino - Arta ficțiunii

Adrian Grauenfels

Ș

tiți unde s-a născut scriitorul Italo
Calvino? În Santiago de Las Vegas, o
suburbie a Havanei - Cuba, la 15 oct 1923.
Tatăl, Mario, era agronom în America de Sud
iar mama, Eva, o botanistă născută în Sardinia
- Italia. Părinții se întorc cu noul lor născut în
Liguria. Micul Calvino crește între San Remo, la
mare (tatăl conducea o seră cu flori) și casa lor
de la țară, aflată între dealuri, unde tatăl său
experimenta creșterea de grapefruit și avocado.
Tânărul Calvino studiază la San Remo și
apoi se înscrie la secția de agricultură a
Universității din Torino unde rezistă până la
primul examen. Când Germania ocupă Liguria
și tot nordul Italiei (războiul al II-lea mondial) Calvino și un frate mai tânăr, de 16 ani,
evadează din fața fasciștilor și se alătură
partizanilor.
Aici, Calvino începe să scrie, mai ales
despre experiențele sale în timp de război.
Publică povești ici și colo, în timp ce își termină
studiile universitare, pe care le transferase la
literatură. În acest an scrie prima sa nuvelă
"Poteca cuiburilor de păianjen", pe care o oferă
la concurs Editurii Mondadori, care o respinge.
În schimb, Cesare Pavese îl remarcă pe Calvino
și îl recomandă la Torino editorului Giulio
Einaudi care îl acceptă pentru o relație amicală,
care va dura toată viață. Nuvela "Poteca
cuiburilor de păianjen" apare în 1947, anul în

care
Calvino
își
completează
studiile
universitare. În anul 1949, romanul "Ultimul
vine corbul" îi aduce recunoaștere și un
deosebit succes.
După război, literatura italiană se ocupă
intens cu politica și implicit, Torino, un oraș
puternic industrializat, devine un focar
intelectual. Calvino se înscrie în Partidul
Comunist Italian și este numit reporter la firma
de automobile FIAT. Următoarea nuvelă
semnată de Calvino (Vicontele înjumătățit)
apare în 1952. Nuvela scrisă în 1951, în numai
30 de zile (Il Visconte dimezzato) îi conferă lui
Calvino descoperirea genului de fabulă
alegorică modernă. El împletește cu talent
elementele fabulei clasice cu fantezia
imaginativă. Ca un frate Grimm modern,
Calvino colindă Italia și culege 200 din cele mai
frumoase povești populare ale limbii italiene.
Mai târziu scoate o serie de cărticele pentru noi
autori, numite "Fise". Imediat, aceste scrieri
minore sunt lăudate de critica locală care
aplaudă demisia sa din partidul comunist în
1956, ca un protest la invazia Uniunii Sovietice
în Ungaria.
Tot în anul 1956, Calvino publică o
importantă colecție de folclor italian. Anul
următor ne va aduce "Baronul din copaci" iar
în 1959 "Cavalerul inexistent".
În 1964, vizitează țara sa natală Cuba și îl
întâlnește pe Che Guevara. Realizează un
interviu cu idolul său literar: Ernest
Hemingway.
În 1967, se mută cu familia la Paris, iar în
1968 invitat de Raymond Queneau, aderă la
grupul Oulipo, grup experimental la care
participau și Georges Perec, Claude LeviStrauss și Barthes. Cei trei au influențat
puternic operele sale ulterioare.
Vor urma "Cosmicomics" și, în 1979,
antinuvela "Dacă într-o noapte de iarnă un
călător". Ultimele sale lucrări publicate sunt
"Mr. Palomar" (1983) și o colecție de povestiri:
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"Iubiri dificile" în 1984. Moare în 1985, la
Sienna, după un accident vascular.
După moartea lui Italo Calvino, în
septembrie 1985, John Updike a comentat:
„Calvino a fost un geniu, precum și un scriitor
de geniu. El a dus ficțiunea în locuri noi, în
care nu a fost niciodată înainte și a revenit la
izvoarele fabuloase și antice ale narațiunii". La
acea vreme Calvino era un scriitor italian
eminent, influența romanelor și poveștilor sale
fantastice trecând mult dincolo de Mediterană.
Cu ani înainte, "The Paris Review" comandase
un interviu cu Calvino, realizat de William
Weaver, traducătorul său în engleză, pentru
multă vreme. Nu a fost niciodată terminat, deși
Weaver l-a rescris mai târziu, ca o amintire
postumă. Mai există un interviu înregistrat cu
Calvino (produs și regizat de Damien Pettigrew
și Gaspard Di Caro) și un artcol de amintiri, al
lui Pietro Citati, criticul italian. *
Ceea ce urmează - este un colaj, un portret
realizat prin prisma celor care l-au cunoscut de
aproape.
William Weaver:
L-am cunoscut pentru prima dată pe Italo
Calvino într-o librărie din Roma, cândva în
primăvara anului 1965 - îmi amintesc, purtam
amândoi niște costume ușoare. Locuiam la
Roma de mai bine de un deceniu. Calvino se
întorsese în oraș doar cu puțin timp înainte,
după o lungă perioadă la Paris. El m-a întrebat
brusc - (nu a fost niciodată un bărbat care să
piardă timpul pe introduceri sterile) - dacă aș
dori să traduc ultima sa carte,"Cosmicomics".
Deși nu l-am citit, am spus imediat că da. Am
luat o copie înainte de a părăsi magazinul și neam înțeles să ne vedem câteva zile mai târziu.
Locuia cu familia într-un apartament mic,
recent modernizat, în cartierul medieval al
orașului, lângă Tibru. La fel ca alte locuințe ale
lui Calvino, pe care aveam să le cunosc mai
târziu, apartamentul acela mi-a dat impresia că
este mobilat destul de puțin; îmi amintesc de
zidurile albe severe, de lumina soarelui care te

inunda. Am vorbit despre cartea pe care o
citisem între timp. Am aflat că el a încercat deja
- dar a concediat un traducător în engleză și am
vrut să aflu motivul demiterii colegului meu.
Indiscret, Calvino mi-a arătat corespondența.
Una dintre poveștile din volum a fost numită
„Fără culori”. Cu un exces de originalitate
greșită, traducătorul a intitulat piesa „În alb și
negru”. Scrisoarea de demitere a lui Calvino
arăta că alb-negru sunt și ele culori. Am
acceptat să iau lucrarea. Prima mea traducere
din Calvino a avut o istorie dificilă. Redactorul
american care a comandat-o și-a schimbat locul
de muncă imediat ce am terminat traducerea și,
la sfatul meu nefericit, Calvino l-a urmat la
noua sa firmă. Dar chiar atunci redactorul s-a
sinucis, noua editură a refuzat "Cosmicomics",
vechea casă nu ne-a primit înapoi, iar cartea a
fost abandonată.
A fost respinsă și de alți editori, până când
Helen Wolff de la Harcourt Brace Jovanovich a
acceptat-o, începând astfel asocierea îndelungată a lui Calvino cu acea editură. Cartea a
primit recenzii strălucitoare și a câștigat
Premiul Național de Carte pentru traduceri.
Din 1966 până la moartea lui, nu a fost
aproape niciun moment în care nu am tradus
(sau ar fi trebuit să traduc) ceva de la el.
Uneori, el mă suna și îmi cerea să traduc câteva
pagini de text cu o maximă viteză - o declarație
pe care trebuia să o facă pentru un program de
televiziune canadian, sau o mică introducere la
o carte despre conducte. Îi plăceau comenzile
ciudate: "Castelul destinelor încrucișate" (1969)
s-a născut ca un comentariu la un pachet de
cărți de tarot renascentiste.
Cu Calvino trebuia cântărit fiecare cuvânt.
Ezitam minute întregi asupra celui mai simplu
cuvânt - bello (frumos) sau cattivo (rău).
Fiecare cuvânt trebuia verificat. Când
traduceam "Orașele Imaginare", obligam
oaspeții mei din weekend să asculte povestea
unui oraș sau două, citite cu voce tare.
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Scriitorii nu-i prețuiesc neapărat pe
traducătorii lor și am avut ocazional senzația că
Italo Calvino ar fi preferat să își traducă singur
cărțile. În anii de mai târziu, îi plăcea să vadă
șpalturile traducerii; dorind să facă schimbări în engleza lui. Modificările nu erau neapărat
corecturi ale traducerii; mai curând erau revizii,
modificări ale propriului său text.
Engleza lui Calvino era mai mult teoretică
decât idiomatică. Avea și un mod de a se
îndrăgosti de cuvintele străine. Cu traducerea
"Domnului Palomar", el a dezvoltat o idee
asupra cuvântului feedback. El a continuat să
însereze cuvinte în text iar eu am continuat să
le îndepărtez cu tact. Nu puteam să-i explic clar
că expresiile "charisma, input, bottom line, sau
feedback", oricât de frumoase păreau pentru
urechea italiană, nu erau potrivite într-o
lucrare literară în limba engleză.
Într-o după-amiază de august, în 1982, am
șofat spre casa de vară a lui Calvino - o vilă
modernă,
încăpătoare,
într-un
complex
rezidențial din Roccamare, pe coasta mării
toscane, la nord de Grosseto. După ce am făcut
un schimb de saluturi, ne-am așezat în scaune
mari și confortabile, pe terasa umbrită. Marea
nu era vizibilă, dar o puteam simți prin aerul
înțepător, cu parfum de pin. Calvino, de cele
mai multe ori, nu era vorbăreț și nici deosebit
de sociabil. Prefera să se vadă cu aceiași
prieteni vechi, unii dintre ei colegi de la
Einaudi.
Deși ne cunoșteam de douăzeci de ani, ne
vizitam reciproc și lucram împreună, nu ne
făceam niciodată confidențe. Într-adevăr, până
la începutul anilor ’80, ne-am adresat reciproc
cu nume formale; l-am numit Signor Calvino și
el mă numea Weaver, fără să știe că urăsc să fiu
apelat cu prenumele meu. Chiar și după ce am
trecut pe termeni de prenume, când îmi
telefona, puteam simți o pauză înainte de
„Bill?”, el murea să mă cheme Weaver ca în
trecut.

Nu vreau să dau impresia că nu putea fi
prietenos. Alături de tăcerile sale, îmi amintesc
de râsul lui, adesea stârnit de vreun eveniment
din munca noastră comună. Și îmi amintesc de
un cadou pe care mi l-a oferit, o mică publicație
elegantă despre un tablou restaurat recent de
Lorenzo Lotto din biserica Sfântul Ieronim.
În interior, Calvino scrisese: „Pentru Bill,
traducătorul în chip de sfânt.” Totuși,
gândindu-mă la fraza asta, m-am simțit
oarecum un intrus.
Calvino - Gânduri înaintea unui
interviu
În fiecare dimineață îmi spun: Astăzi
trebuie să fiu productiv - și atunci se întâmplă
ceva care mă împiedică să scriu. Azi ... ce zi
este… ce trebuie să fac astăzi? Oh, da, ar trebui
să vină să mă ia la interviu. Mă tem că romanul
meu nu va avansa nici un singur pas înainte. Se
întâmplă întotdeauna ceva. În fiecare
dimineață știu deja că voi pierde toată ziua.
Întotdeauna este ceva de făcut: du-te la bancă,
la poștă, să plătești facturi. . . întotdeauna ceva
încurcături birocratice cu care am de-a face. În
timp ce sunt afară, fac, de asemenea, corvezi
cum ar fi cumpărăturile zilnice: cumpăr pâine,
carne sau fructe. În primul rând, cumpăr ziare.
Odată cumpărate, omul începe să citească
imediat ce se întoarce acasă - sau cel puțin se
uită la titluri pentru a se convinge pe sine că nu
este nimic demn de citit. În fiecare zi îmi spun
că citirea ziarelor este o pierdere de timp, dar
atunci. . . Nu pot renunța la ele. Sunt ca un
drog. Pe scurt, doar după-amiază stau la biroul
meu, care este întotdeauna scufundat în
scrisori care așteaptă răspunsuri, nici măcar nu
știu de cât timp și acesta este un alt obstacol
care trebuie depășit.
Până la urmă ajung să scriu și apoi încep
adevăratele probleme. Dacă încep ceva de la
zero, acesta este cel mai dificil moment, dar
chiar dacă este ceva început cu o zi înainte,
ajung întotdeauna într-un impas unde trebuie
depășit un nou obstacol. Și abia după-amiază
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târziu încep să scriu propoziții, să le corectez, să
le acopăr cu ștergeri, să le corectez și să le
rescriu. În acel moment, telefonul sau soneria
de la ușă sună de obicei și iată un prieten, un
traducător sau un intervievator. Vorbind despre
interviul de azi. . . Nu știu dacă voi avea timp să
mă pregătesc. Aș putea încerca să improvizez,
dar cred că un interviu trebuie pregătit din
timp pentru a suna spontan. Rareori un
intervievator pune întrebări la care nu te
aștepți.
Am acordat multe interviuri și am ajuns la
concluzia că întrebările arată întotdeauna la fel.
Aș putea da întotdeauna aceleași răspunsuri.
Dar cred că trebuie să-mi schimb răspunsurile,
deoarece cu fiecare interviu ceva s-a schimbat
fie în interiorul meu, fie în lume. Un răspuns
care a fost corect prima dată poate să nu fie din
nou corect la al doilea. Acesta ar putea fi baza
unei cărți. Mi se oferă o listă de întrebări,
întotdeauna la fel; fiecare capitol ar conține
răspunsurile pe care le-aș da în diferite
momente. Schimbările ar deveni apoi
itinerariul, povestea pe care o trăiește
protagonistul. Poate în acest fel aș putea
descoperi câteva adevăruri despre mine. Dar
trebuie să mă întorc acasă - se apropie timpul
pentru interviu. Doamne ajută-mă!
Interviatorul sosește:
- Ce loc ocupă delirul în munca
dumneavoastră?
Calvino:
Delirul? . . . Să presupunem că răspund,
sunt întotdeauna rațional. Orice aș spune sau
scriu, totul este supus rațiunii, clarității și
logicii. Ce credeți despre mine? Ați crede că
sunt complet orb, când vine vorba de
mine, un fel de paranoic?
Dacă, pe de altă parte, aș răspunde, ah, da, sunt
delirant - scriu mereu ca și cum aș fi în transă
(nu știu cum de scriu astfel de lucruri
nebunești), aș fi considerat fals, jucând un
personaj nu prea credibil. Poate că întrebarea

de la care ar trebui să pornim este de la ceea ce
eu pun în ceea ce scriu.
Răspunsul meu: mi-am pus rațiunea, voința,
gustul, cultura din care fac parte, dar, în același
timp, nu pot controla, să spunem nevroza mea,
sau ceea ce am putea numi delir.
Interviatorul:
Ce visați? Vă interesează Jung sau,
poate, Freud?
Calvino:
- După ce am citit "Interpretarea Viselor" lui
Freud, m-am dus la culcare. Am visat. În
dimineața următoare am putut să-mi amintesc
perfect visul, așa că am putut să aplic metoda
lui Freud în visul meu și să o explic până în
ultimul detaliu. În acel moment, am crezut că o
nouă eră începe pentru mine; din acel moment
visele mele nu ar mai păstra niciun secret. Nu
s-a întâmplat. Aceasta a fost singură dată când
Freud a luminat vreodată întunericul din
subconștientul meu.
Din acel moment, am continuat să visez așa
cum am făcut-o înainte. Dar visele le uit, sau
dacă pot să mi le amintesc, nu înțeleg nici
măcar primele lucruri despre ele. A explica
natura viselor mele nu ar satisface un analist
freudian, ci unul jungian. L-am citit pe Freud
pentru că îl consider un scriitor excelent… un
scriitor de cărți polițiste care poate fi consumat
cu mare pasiune.
Am citit și Jung, care este preocupat de lucruri
de mare interes pentru un scriitor, precum
simboluri și mituri. Jung nu este un scriitor la
fel de bun ca Freud. Dar, oricum, mă
interesează amândoi.
Interviatorul:
Imaginile zeiței Fortuna și ale
întâmplării reapar destul de frecvent în
ficțiunile dvs., de la amestecarea cărților de
tarot, până la distribuirea întâmplătoare a
manuscriselor. Noțiunea de șansă joacă un rol
în compoziția operelor dvs?
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Calvino:
Cartea mea despre cărți de ghicit,
"Castelul destinelor încrucișate" , este cea mai
calculată carte din tot ce am scris. Nimic din ea
nu este lăsat la voia întâmplării. Nu cred că
șansa poate juca un rol în literatura mea.
Interviatorul:
- Cum scrieți? Care este actul practic
al scrisului?
Calvino:
Scriu de mână, făcând multe, multe corecții.
Aș zice că anulez mai mult decât scriu.
Trebuie să vânez cuvinte când vorbesc și am
aceeași dificultate când le scriu. Apoi fac o
serie de completări, interpolări, pe care le
scriu cu litere minuscule. Vine un moment în
care eu nu pot citi scrisul meu de mână, așa
că folosesc o lupă pentru a descoperi ce am
scris. Am două scrisuri de mână, diferite.
Unul este mare, cu litere destul de mari - de
exemplu O care are o gaură mare în centru.
Aceasta este mâna pe care o folosesc când
copiez sau când sunt mai sigur de ceea ce
scriu. Cealaltă mână corespunde unei stări
mentale mai puțin sigure și este foarte mică aici "o" arată ca niște puncte. Acest lucru este
foarte greu de descifrat, chiar și pentru mine.
Paginile mele sunt întotdeauna acoperite cu
linii de anulare și revizii. A fost o perioadă în
care am făcut o serie de schițe scrise de
mână. Acum, după prima ciornă, textul scris
de mână și complet canibalizat, încep să-l
scriu la mașină, descifrând pe măsură ce îl
transcriu. Când recitesc în cele din urmă
(tipografia) ce am dactilografiat, descopăr un
text complet diferit pe care îl revizuiesc
adesea, în continuare. Apoi fac alte multe
corecții. În fiecare pagină, încerc mai întâi să
îmi fac corecțiile cu o mașină de scris; apoi
corectez mai mult cu mâna. Adesea, pagina
devine atât de imposibil de citit încât o
butonez pentru a doua oară. Îi invidiez pe
acei scriitori care pot scrie fără a corecta.

Interviatorul:
- Lucrați zi de zi sau numai în anumite zile și
ore?
Calvino:
În teorie, mi-ar plăcea să lucrez în fiecare zi.
Dar dimineața, inventez toate scuzele posibile
pentru a nu funcționa: trebuie să ies, să fac
niște cumpărături, să cumpăr ziarul. De regulă,
reușesc să pierd timpul dimineața, așa că
sfârșesc așezat la scris după-amiaza. Sunt un
scriitor în timpul zilei, dar, deși pierd
dimineața, am devenit un scriitor de dupăamiază.
Aș putea scrie noaptea, dar când o fac, nu
dorm, așa că încerc să evit asta.
Interviatorul:
- Aveți întotdeauna o sarcină stabilită, ceva
anume la care decideți să lucrați? Sau aveți
diverse planuri care se întâmplă simultan?
Calvino:
- Am întotdeauna o serie de proiecte. Am o listă
de aproximativ douăzeci de cărți pe care mi-ar
plăcea să le scriu, dar va veni momentul când
voi decide să scriu "cutare carte". Sunt doar un
romancier ocazional. Multe dintre cărțile mele
sunt alcătuite din texte scurte colectate
împreună, nuvele, sau altfel, sunt cărți care au
o structură de ansamblu, dar sunt compuse
din diverse texte. Construirea unei cărți în
jurul unei idei este foarte importantă pentru
mine. Îmi petrec foarte mult timp construind
o carte, făcând contururi care în cele din urmă
se dovedesc fără nici un folos. Le arunc. Ceea
ce determină cartea este scrisul, materialul
care se află de fapt pe pagină. La început sunt
foarte lent. Dacă am o idee pentru un roman,
găsesc fiecare pretext imaginabil pentru a nu
lucra la el. Dacă fac o carte de povești, din
texte scurte, fiecare are timpul său de pornire.
Chiar și cu articole, sunt lent în a le demara.
Chiar și cu articole pentru ziare, de fiecare
dată am aceleași probleme în a le începe.
Odată ce am început, atunci pot fi destul de
rapid. Cu alte cuvinte, scriu repede, dar am
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perioade imense de gol. Este ca în povestea
marelui artist chinez - împăratul i-a cerut să
deseneze un crab, iar artistul a răspuns: Am
nevoie de zece ani, o casă grozavă și douăzeci
de slujitori. Au trecut cei zece ani și împăratul
i-a cerut desenul crabului. Mai am încă doi
ani, a spus el. Apoi a cerut încă o săptămână.
Și în cele din urmă și-a ridicat stiloul și a făcut
un crab într-o clipă, cu un singur gest rapid,
precis.
Interviatorul:
-Începeți cu un grup mic de idei fără legătură
sau cu o concepție mai mare pe care o
completați treptat?
Calvino:
-Plec de la o mică idee sau imagine, apoi o
lărgesc. Așa s-au născut "Orașele imaginare"
sau invizibile, (1972) o colecție de texte scurte
dedicate unor orașe fictive. A fost considerat
modelul de proză în versuri, despre care
autorul declară:
"Este un spațiu în care cititorul trebuie să
intre, să se vânture, să se piardă ca spre
sfârșit să-și găsească singur ieșirea la
lumină."
Iată câteva pagini din carte:
Memoria

necunoscut. Au visat că o urmăresc și tot
alergând, fiecare pe rând au pierdut-o. După
vis, s-au dus să caute acel oraș; nu l-au găsit,
dar s-au găsit între ei; au hotărât să
construiască orașul din vis. Fiecare a refăcut
traseul parcurs, a rânduit spațiile și zidurile
dar altfel, ca femeia să nu le mai poată scăpa.
Acesta este orașul Zobeide, oamenii s-au
așezat așteptând să se repete scena.
Dar scena nu s-a mai repetat. Străzile
erau acum folosite ca să ajungi la lucru, la
piață, veneau noi veniți și se așezau în oraș,
primii veniți nu înțelegeau ce-i atrage pe acești
oameni la Zobeide, orașul ăsta urât, capcana
asta.
Octavia
Octavia este orașul păianjen. O prăpastie
între doi munți abrupți, orașul st ă peste
hăuri, legat de creste prin funii, lanțuri și
pasarele. Mergi pe scânduri, ținându-te de
plasa de cânepă. Sub tine sute de metri
dedesubt nu se află nimic, mai trece câte un
nor răzleț. Aceasta este temelia orașului. O
plasă care este și punte și suport. Totul atârnă
dedesubt: scări de funie, hamace, terase în
formă de bărcuț , burdufuri de apă, coșuri
legate de sfori, trapeze și cercuri de jucărie.
Lampadare. Peste abis viața locuitorilor este
mai nesigură decât cea din alte orașe. Ei știu
că plasa nu poate ține mult.
Comerțul

Celui ce călărește prin ținuturi sălbatice i
se face dor de un oraș. Ajunge la Isidora, unde
palatele au scări în spirală, unde se fabrică
ocheane și viori meșteșugite, unde când
străinul șovăie între două femei, întâlnește o a
treia.
Isidora este cetatea visurilor lui. Cu o
deosebire, orașul visat îl conține pe el tânăr, la
Isidora drumețul ajunge la o vârstă înaintată.
În piață există un zid al bătrânilor, el s-a
așezat acolo în rând cu ei. Dorințele au și
devenit amintiri.
Zobeide
Oameni au visat că văd o femeie care
aleargă noaptea despletită printr-un oraș

Barca legată, ancorată la Eufemia cu o
încărcătură de ghimbir și bumbac va ridica
pânzele cu chila plină de fistic și mac, iar
caravana care a descărcat nucșoară și stafide
își leagă baloturile pentru întoarcere, pline cu
muselină aurită. La Eufemia nu se vine doar
pentru comerț, ci și pentru că, noaptea la
focuri, așezați pe saci sau butoaie pentru
fiecare cuvânt rostit - lup, soră , comoară,
bătălie, râie, ibovnică, fiecare își spune
povestea lui cu lupi, cu surori, cu comori, cu
râie, cu ibovnici, cu bătălii. Iar tu știi că, în
lungul drum care te așteaptă, pentru a
rămâne treaz în legănarea cămilei sau a
corabiei începi să-ți înșiri toate amintirile, una
câte una, lupul tău va fi preschimbat în alt
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lup,sora ta în altă soră, bătălia ta în alte
bătălii, la întoarcerea din Eufemia, cetatea în
care amintirile se schimbă la fiecare solstițiu.
Cerul
Cine ajunge la Tecla nu vede un oraș ci un
enorm șantier. Grilaje, punți, sfori, instalații
de ridicat găleți, bidinele și îngrădituri de
scânduri. Călătorul întreabă: de ce durează
atât de mult construcția orașului?
- Ca să nu înceapă năruirea.
Lucrătorii se tem că odată scoase schelele,
orașul are să se dărâme și se va face bucăți.
- Şi nu numai orașul...
Dacă tragi cu ochiul printr-o gaură de
gard vezi că macarale ridică alte macarale,
structuri proptesc alte structuri, bârne sprijină
bârne.
- Ce sens are construcția se miră
călătorul, ce rost este să construiești un oraș
dacă nu este oraș, unde este planul?
- Ţi-l vom arăta când se termină ziua,
acum nu ne putem opri, răspund constructorii.
Munca încetează la apus. Coboară noaptea cu
cerul ei înstelat.
- Iată proiectul, spun ei.

apocalipsei care va urma. Ne angoasează
gândul că orașele, devenite organisme
autosuficiente, ar putea să-și continue existența
chiar și după dispariția ultimului om.
____________________
(*) Text de Rowan Gaither, 1992, traducere
si adaptare- AG

Ziceri
I .L. CARAGIALE
* "Celebru este unul care începe să trăiască după
ce a murit”
* "Opiniile sunt libere, dar nu și obligatorii”
* "Orice critică implică de netăgăduit o plângere”
* "O mare durere e să iubești, o mare nenorocire
e să scapi de această durere”
* "Lumea asta se aseamănă cu un vast bâlci”
* "O virtute împinsă peste o anumită limită

**

începe a fi o curată meteahnă”.

Avem în această minunată carte o
declarație de dragoste făcută culturii urbane
atacată de entropie și de năravurile umane.
Calvino nu scrie un roman, nu un eseu, ci o
enormă metaforă poetică, catalizată de dialogul
celor doi protagoniști: Kubilai, marele han
mongol, și călătorul Marco Polo care îi arătă
primului esența distrugerii care îi devorează
imensul imperiu. Polo observă și surprinde, dar
nu sintetizează, el are o nostalgie a drumurilor,
el speră că liantul uman va salva
descompunerea, dar și barierele culturale și
lingvistice. Găsim aici un semnal de alarmă
împotriva ritmului demențial pe care l-a atins
dezvoltarea.
Calvino ne avertizează, melancolic, dar nedogmatic, despre amoralitatea modernității
noastre. Plătim comoditatea cu înstrăinare.
Orașele devin carcase ale singurătății,
distrugătoare de identitate, cimitire ecologice,
traiul în aceste spații este o repetiție generală a

* "Toate mulțumirile trebuiesc plătite. Înainte de
a se capătă, par destul de ieftine, în urmă, prea
scumpe”.
* "Pentru un român care știe a citi, cel mai greu
lucru e să nu scrie”.
* "Talentul este puterea de expresivitate ce o au
îndeosebi unii, pe lângă iritabilitatea pe care o au
toți ce nu au talent”.
* "Un om nu trebuie să încerce decât ceea ce
poate”
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În curând în Israel
Marga Grauenfels
Idoli ancestrali - Fibre, Ceramică
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Arta Digitală
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Drama

Fridei

Kahlo.

Fotografii

și

autoportrete

G

eniul artistei Frida Kahlo a fost adesea
numit alter-ego feminin. Criticii au
plasat-o pe Frida ca fiind suprarealista,
dar de-a lungul vieții ei a respins acest
„stigmat”.
Miezul operei
sale
este
autobiografic, bazat pe aluzii efemere sau o
combinație paradoxală de forme, este marcat
de durerea pierderii, a dezamăgirii și a trădării,
toate trecute prin prisma percepției personale a
lumii. În această prezentare vom prefera
fotografii si desene cu puțin text explicativ.
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon
s-a născut cu trei ani înainte de revoluția
mexicană, la 6 iulie 1907, în așezarea Coyoacan
(o suburbie a orașului Mexico).
Mama artistei, Matilda Calderon, era o
catolică fanatică șomeră, care impunea

austeritate soțului și copiilor , pe când tatăl ei,
Guillermo Kahlo, adora creativitatea și lucra ca
fotograf.
La vârsta de 6 ani, Frida a contractat
poliomielită, în urma căreia piciorul drept a
devenit mai subțire cu câțiva centimetri decât
stângul.
La vârsta de numai 15 ani, a intrat la
Școala Națională „Pregătirea”, unde tânăra a
studiat medicina timp de câțiva ani.
În septembrie 1925, s-a întâmplat un
groaznic eveniment care a dat viața Fridei peste
cap: autobuzul pe care Kalo, în vârstă de 17 ani,
se întorcea acasă, s-a ciocnit cu un tramvai.
O bară metalică a străpuns stomacul fetei,
uterul și a ieșit în zona inghinală, coloana
vertebrală s-a rupt în trei locuri, iar piciorul,
schilodit de boala copilăriei, s-a fracturat în
unsprezece locuri.

Frida Kahlo (in dreapta) cu surorile ei

Tânăra a rămas inconștientă în spital timp
de trei săptămâni.
În ciuda declarațiilor medicilor că rănile
fetei erau incompatibile cu viața, tatăl, spre
deosebire de soția sa, care nu a venit niciodată
la spital, nu și-a lăsat fiica in mana soartei.
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speranță. Potrivit Fridei însuși, în spatele
hainelor frumoase și al frazelor ei pretențioase
ascundea sufletul ei infirm, pe care îl arăta
lumii doar pe pânză.

Privind corpul nemișcat al Fridei înfășurat
într-un corset din ghips, tatăl i-a numărat
fiecare respirație ca pe o victorie.
Contrar, Kahlo s-a trezit. A simțit o poftă
incredibilă pentru pictură. Tatăl i-a făcut o
targă specială, care a făcut posibilă lucrul în
timp ce stătea întinsă, cu o oglindă mare sub
baldachinul patului, astfel încât fata să se poată
vedea pe ea însăși și spațiul din jurul ei în timp
ce picta.
Un an mai târziu, Frida a realizat prima ei
schiță în creion „Accident”, în care a schițat
catastrofa care a schilodit-o fizic și mental.
Stând ferm pe picioare, Kahlo a intrat în
Institutul Național din Mexic în 1929, iar în
1928 a devenit membru al Partidului Comunist.
Grațioasă și rafinată ținea cu siguranță un
pahar de vin și un trabuc în mâini. Este izbitor
contrastul dintre imaginea unei persoane
impulsive, vesele și picturile din acea perioadă,
impregnate de un sentiment de lipsă de

Pictura
Frida Kahlo a devenit faimoasă pentru
autoportretele sale colorate (se cunosc în total
70 de tablouri), o trăsătură distinctivă:
sprâncenele contopite și absența unui zâmbet
pe fața ei.
De remarcat este lucrarea intitulată „Two
Fridas”, pe care artista a realizat-o după o
scurtă pauză cu Diego.

„Eul” interior al lui Kahlo este prezentat în
imagine în două moduri: Frida mexicană, de
care Rivera era îndrăgostit nebunește și Frida
europeană, care a fost respinsă de iubitul ei.
Durerea pierderii este exprimată prin imaginea
unei artere sângerânde care leagă inimile celor
două doamne.
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Deja în 1932, mai multe elemente grafice
și suprarealiste pot fi văzute în opera lui Kahlo.
Frida prefera subiecte fantastice și exagerate:
artista și-a exprimat suferința reală pe pânzele
ei.
Legătura cu această mișcare a fost destul
de simbolică, deoarece în picturile lui Frida se
poate găsi influența civilizației precolumbiene,
motivele și simbolurile naționale mexicane,
precum și tema morții.
În 1938, soarta a împins-o împotriva
fondatorului suprarealismului, André Breton,
despre întâlnirea cu care însăși Frida a vorbit
astfel: „Nu am crezut niciodată că sunt
suprarealista până când André Breton nu a
venit în Mexic și mi-a spus asta”.
Înainte de a-l întâlni pe Breton,
autoportretele Fridei erau rareori percepute ca
fiind deosebite, dar poetul francez vedea pe
pânze motive suprarealiste care îi permiteau să
descrie emoțiile artistului și durerea ei nespusă.

Această întâlnire a condus la o expoziție de
succes a picturilor lui Kahlo în New York.
Faima mondială s-a produs în 1938, când
a avut loc la New York prima expoziție a operei
sale. Cu toate acestea, starea de sănătate a
artistei a afectat rapid munca ei.
Cu cât Frida se întindea mai des pe masa
de operație, cu atât picturile ei deveneau mai
întunecate (Thinking about Death, The Mask of
Death). În perioadele postoperatorii, au fost
create pânze, orbitoare ecouri ale poveștilor
biblice: „Coloana spartă” și „Moise, sau nucleul
creației”.
La deschiderea expoziției operei sale în
Mexic în 1953, Kahlo nu se putea mișca
independent.

Cu o zi înainte de vernisaj, toate
tablourile au fost atârnate, iar patul frumos
instalat, pe care Frida era întinsă, a devenit o
parte completă a expoziției.
Cu o săptămână înainte de moarte,
artista a pictat o natură moartă „Trăiască
viața”, reflectând atitudinea ei față de moarte.
Pictura lui Kahlo a avut un impact uriaș
asupra picturii contemporane.
Una dintre expozițiile de la Muzeul de
Artă Modernă din Chicago s-a axat pe influența
Fridei asupra lumii artei și a inclus lucrări ale
artiștilor contemporani pentru care Frida a
devenit o sursă de inspirație și model.
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Expoziția a fost intitulată
contemporană după Frida Kahlo".

"Arta

Viața personală
Chiar în timpul studiilor, Frida și-a
întâlnit viitorul soț, artistul mexican Diego
Rivera.
În 1929, drumurile lor s-au intersectat
din nou. Anul următor, o fată de 22 de ani a
devenit soția unui pictor în vârstă de 43 de ani.
Căsătoria dintre Diego și Frida a fost
numită în glumă de contemporani unirea unui
elefant și a unui porumbel (celebrul artist era
mult mai înalt și mai gras decât soția sa).
Bărbatul a fost tachinat cu „prințbroască”, dar nicio femeie nu a putut rezista
farmecului său.

Frida știa despre infidelitatea soțului ei.
În 1937, artista însăși a avut o aventură pe care
a numit-o cu afecțiune „o capră” din cauza
părului și a bărbii sale gri.
Faptul este că soții erau comuniști zeloși
și, din bunătate, au adăpostit un important
revoluționar fugit din Rusia: Troțki.
Totul s-a încheiat cu un scandal serios,
după care Troțki a părăsit în grabă casa lor.
Fără excepție, toate poveștile amoroase
ale Fridei sunt învăluite în mister. Printre
presupușii iubiți ai artistei s-a numărat și
cântăreața Chavela Vargas.

Bârfa a fost determinată de fotografii în
care Frida, îmbrăcată într-un costum de bărbat,
se îmbrățișa cu Vargas.
Cu toate acestea, Diego, care și-a înșelat
pe șleau soția, nu a acordat atenție hobby-urilor
ei pentru femei. Asemenea legături i se păreau
frivole.
În ciuda faptului că viața conjugală a
celor două vedete nu a fost exemplară, Kahlo
nu a încetat niciodată să viseze la copii. Din
cauza accidentului avut, femeia nu a reușit să
experimenteze o maternitate.
Frida a încercat din nou și din nou, dar
toate cele trei sarcini s-au încheiat cu avort
spontan.
După o altă pierdere a unui copil, ea a
luat o pensulă și a început să picteze copii (la
spitalul Henry Ford), în mare parte morți,
încercând să se împace cu tragedia ei.
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În 1951, după mai mult de 30 de operații,
Frida uzată mental și fizic a reușit să îndure
durerea numai datorită analgezicelor. Deja în
acel moment îi era greu să deseneze ca înainte,
iar Frida consuma droguri si alcool. Imaginile
detaliate anterior au devenit mai neclare,
desenate în grabă și neatenție. Ca urmare a
abuzului de alcool și a căderilor psihologice
frecvente, moartea sa în 1954 a dat naștere la
multe zvonuri de sinucidere.
Moartea
Frida Kahlo a murit de pneumonie la o
săptămână după ce a sărbătorit 47 de ani (13
iulie 1954). Corpul ei a fost incinerat, iar urna
cu cenușă se află în casa-muzeu a Fridei Kahlo.
Ultimele cuvinte din jurnalul ei au fost:
"Sper că plecarea va avea succes și nu
mă voi întoarce."
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Digital works
Margarita Zhitnik
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Dirijorul Z U B I N
MEHTA

Sofia Gelman

R

areori se întâmplă să ți se pară că un
om pe care nu ai avut ocazia să-l
întâlnești la modul personal, să
reprezinte – totuși – parte deosebit de importantă a
vieții tale… Îmi veți permite ca de această dată,
materialul propus pentru paginile revistei Nautilus
să fie încărcat de sentimente subiective, iar
formularea – care de obicei se dorește a fi distantă
– să fie un fel de mărturie, destăinuire personală. A
te despărți de cineva cu care fuseseși în legătură ani
de-a rândul înseamnă a te priva de prezența sa
periodică, înseamnă de a renunța la clipele în care
așteptai revederea.
Vă voi deconspira: vorbesc despre dirijorul
Zubin Mehta, cu care legătura mea pe undele
muzicii s-a dovedit a fi una din cele mai magice
relații, de-a lungul acelor ani de când mă număr
printre participanții fideli ai concertelor orchestrei
Filarmonicii Israeliene. Sala care numără în jur de
3000 de locuri, poate deveni ca prin miracol, cadru
aproape intim în împrejurările în care atenția ta
este îndreptată exclusiv către orchestră și dirijorul
ei, tot ce se întâmplă în jurul tău nu este altceva
decât decorul plăcut al atmosferei unui concert în
care sunetele ți se adresează nemijlocit, direct,
aidoma unei confesiuni particulare… Primul
concert al fiecărui ciclu din cadrul abonamentelor,

debutează cu momentul solemn în care orchestra
dirijată de Zubin Mehta cântă imnul, publicul se
ridică în picioare și fredonează Hatikva împreună
cu instrumentiștii de pe scenă. Pot spune că am
cântat cu acompaniamentul Filarmonicii Israeliene
sub bagheta lui Zubin Mehta ?
Anul 2019, după o îndelungată simbioză care
a debutat în 1961 odată cu primul concert care i-a
fost încredințat, avea să marcheze despărțirea.
Maestrul Zubin Mehta a dirijat Filarmonica
Israeliană din acel an de debut, fără întrerupere, în
1969 a fost numit consilier profesional al orchestrei
iar din 1977 director muzical, titlu care i-a fost
conferit pe viață, în 1981. Biografia sa este
cunoscută – cred – totuși, voi reaminti faptul că s-a
născut la 29 aprilie 1936 la Bombay, studiile
muzicale îl călăuzesc la Viena, unde este student în
paralel la dirijat și … contrabas. Este perioada de
tinerețe când se leagă cele mai viabile prietenii : cu
Daniel Barenboim, Pinchas Zuckermann, Itzhak
Perlman. Zubin Mehta este în posesia unei
strălucite cariere, orchestre din Europa și America
s-au întrecut în dorința de a-l avea la pupitru, dar
legătura sa cu Israelul este mai profundă decât una
profesională, este o legătură – cum spuneam –
simbiotică.
Numeroase
exemple
confirmă
aserțiunea. În anul 1991, când a izbucnit războiul
din Golf, a venit în Israel, deși nu fusese a priori
programat, a venit ca semn de solidaritate și a
dirijat în mijlocul măștilor de gaz care populau sala
de concerte… Un alt exemplu elocvent este
sărbătorirea zilei sale de naștere, la rotunda cifră de
80. A ținut să fie împreună cu prieteni săi
israelieni, în compania invitaților săi de peste
hotare, la Tel Aviv.
Va fi greu să ne obișnuim cu absența sa,
Maestrul Zubin Mehta este parte nelipsită a vieții
muzicale israeliene. Repertoriul vast pe care și l-a
însușit în decursul anilor cuprinde și lucrări
semnate de compozitori israelieni, a promovat în
mod deliberat muzica contemporană, în cadrul ei
cea autohtonă. Înregistrările diferitelor companii
de discuri sau de video păstrează arta sa dirijorală
care se situează la cei mai înalți parametri ai
interpretării, în același timp, slujesc ca pildă
tinerelor generații. Timpul petrecut în Israel – spre
bucuria melomanilor - numără azi 58 de ani;
maestrul Zubin Mehta a hotărât să-și ia rămas bun
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de la orchestra sa iubită, de la publicul său drag. A
transmis prin Youtube un mesaj tuturor celor
pentru care arta sa este importantă, s-a adresat
iubitorilor muzicii sale, a menționat frumusețea
anilor în care soarta sa a fost parte din viața
noastră, locuitorii acestei țări. A ținut să
mulțumească publicului său fidel, i-a amintit cu
gratitudine pe cei care, la începutul carierei sale, de
tânăr muzician au avut încredere în potențialul său
și l-au numit dirijor al Filarmonicii Israeliene. Și-a
exprimat
sincera
recunoștință
membrilor
orchestrei cu care a colaborat mulți ani și a
menționat cu mult umor faptul că la începutul
drumului său fusese cel mai tânăr membru al
ansamblului, pe când la despărțire, este de trei ori
mai în vârstă decât majoritatea muzicienilor săi…
Clipele de vrajă, clipele miracolului
configurat sonor de către fermecătorul Zubin
Mehta vor dăinui în memoria celor care au avut
norocul de a fi părtași la prezența unuia dintre cei
mai de seamă dirijori ai lumii muzicale
contemporane, în sala de concerte de la Tel Aviv.

IL PARADISO (fragment din romanul
„Anii de singurătate”)

Iulia Deleanu
„La o margine de trotuar, înghesuite în
spațiul îngust dintre două mașini, două
vânzătoare ambulante, să fi având fiecare vreo
zece ani, își strigă marfa: «Avem cărți, un leu
bucata!». Cărțile-s așezate pe un taburet învelit
în ziare vechi. Oamenii trec nepăsători, deși o
carte costă mai puțin decât un știulete de
porumb fiert sau o gogoașă cu toping de
ciocolată. Mă apropii. Pe coperte – nume de
clasici. «Nu doriți?». «Am». «Da´ p´asta, sigur,
n-o aveți», insistă. Mi-aplec privirea.
«Amintirea unui loc drag». A fost un loc drag.
Sunt la țărm când soarele iese din mare.
Nu te poți așeza pe nisip; e umed încă. Hai să
mă plimb pe dig. Pe la mijloc – crăpături mari
și-adânci în piatra mâncată de vreme. Mă-ntorc
pe plajă. S-a dat drumul la muzică: răgete că nu

poți s-auzi ce zice nici companionul de ocazie
de-alături. Marea – nici vorbă. Dau să-mi
întind cearșaful. «N-aveți voie aici!», mă
oprește cu aplomb cineva; pare de-al casei.
«Aveți șezlong; zece lei ora». «Cui plătesc?».
«Mie».
Lume vine când mă ridic să plec. Vine
puhoi. Familii tinere, mulți copii, gălăgie.
Vacarmul continuă și-n stradă. Abia te strecori
pe trotuarul ocupat de-o parte și de alta de
tarabe: sclipiciuri de doi bani, vată pe băț,
guvizi prăjiți, creme dubioase, bikiniuri...
Vânzătorii-și țipă marfa. Trec pe lâng-un cort
pe care scrie tatoo. În fața lui – o namilă cu
pielea brodată: de la gât la călcâie. Trotuaru-i
spart pe alocuri: ori calci pe nisip, ori pe bucăți
de asfalt mișcătoare. Nimeni nu se sinchisește.
Soarele a ajuns sus. Privește impasibil
spectacolul.
După prânz, cu ochelari heliomatici și
cipilică-n cap, fac câțiva pași în spatele
pensiunii. Strada mi-e cunoscută. Și vilele astea
mici, unde vântul zgâlțâie rufele atârnate-n
curți. Și gardul înalt de sârmă împletită. Era
aici un cinema de vară. Aici am văzut cu mama
«Soldatul Sveijk» în primul an când am fost la
mare. Acum știu unde-s. Recunosc scurtătura
pe unde-o luam spre restaurantul «Neon». O
mai fi existând? O iau într-acolo. Există. Uite
terasa. Pustie. Dar cofetăria? Lacăt pe ușă.
Vitrină mâzgălită. Uite scările care duc –
duceau spre restaurant. Ringul de dans;
prăfuit, păianjeni pe la colțuri. De ce-i totu-n
paragină?
Ziua nu s-a sfârșit încă, dar arșița s-a mai
potolit. Îmi fac vânt spre plajă. Poate, acum...
Nu scap de mirosurile de ulei ars, untură de
pește, colonie ieftină de la gheretele
acaparatoare. Încep să cobor scările falezei. Cu
grijă. Au bucăți mari lipsă. Altele stau să cadă.
Trepte înalte, denivelate. La fiecare cinci – șase
câte-o pauză; un fel de nișe pătrate, umede,
mirosind a WC public. «Să vă dea Dumnezeu
sănătate!». Un bărbat încă tânăr blagoslovește
trecătorii. De când industria cerșetoriei a
devenit instituție, cine să-l bage-n seamă? Jos,
o șapcă-n care-și ține, momeală, câțiva bănuți.
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„...nătate, ...tate!» , vocea i se pierde-n du-te
vino-ul zgomotos.
Lumea care-a stat toată ziua pe plajă se
pregătește să plece. Nu toți se-ndură. Stau în
picioare cu brațele depărtate de corp. Spinări
roșii multe. Pescăruși scurmă-n pungile de
plastic rămase pe plajă.
Mă grăbesc să iau scările-n piept până nu
se-nserează. Ce-ar fi să stau pe postamentul
mărginind etajul de sus al falezei? Piatra-i
călduță. Trag aer în piept. Poate de-aici să simt
marea! Simt miros de cărbune încins. Mă ridic.
O iau spre locul unde știu că-s terenuri de
sport. Au fost. La câțiva metri, un robot, în fața
unui restaurant, te invită să faci selfie-uri cu el.
Am grijă să-mi pun în față geanta-poștaș,
când o pornesc la drum după masa de seară, că
nu se știe... Zice-se că te plimbi pe faleză. Te
plimbi ocolind mese, scaune, clienți, chelneri
făcând slalom printre obstacole; restaurantele
barează porțiuni de trotuar. Proprietarii fac
legea. Miros de grătar, tutun, bere. Caut o
bancă. Pot s-o caut mult și bine. Sunt câteva pentreg traseul. Și-alea ocupate. Trec dus-întors
prin fața lor pândind momentul când se
eliberează vreun loc. Dacă nu te grăbești să-l
prinzi, ți-l iau alții. În sfârșit, îl înșfac. Ce bine-i
să stai jos când te rup picioarele! S-a-ntunecat.
Roiuri de țânțari te iau în primire, ghidați de
lumina venind de la felinarele din preajmă.
«Uitați-vă-n direcția aceea!», întinde brațul o
femeie de lângă mine spre puzderia de lumini
depărtate în larg. «Știți ce-i acolo?». «Ce-i?».
«Il paradiso», așa-i zice. Un club de noapte
unde nu se poate ajunge decât cu iahtul, cine
are. Tre´ să ai card să intri. Poftim! Chiar acum
vine unul». «Cum v-ați dat seama?». «După
luminile mișcătoare înaintând în perimetru»”.

PE FIRUL APEI PÂNĂ LA GEORGIAN
BAY

Dumitru Ichim

N

u numai ”natura”, ci și omul prin
”naștere”,
mai
mult
decât
etimologic
”nascio”,
devine
”nativ” al cerului. E o afirmație a unei
cauzalități din afara materiei care, vrând
nevrând, ne duce prin porți împărătești de
metaforă la Olarul care din fecioria lutului a
”născut” oala și potirul.
Călătoresc cu Matei prin țara care a fost a
nativilor, cei care respectau natura ca pe o soră
de care trebuia să aibă grijă ca fii ai aceluiași
Creator.
Pe cât ochii noștri s-au bucurat de
zburdălnicia păpădiilor sărind într-un picior ,
vă spuneam că traseul acesta e plin de ferme de
vaci ,de unde dreptul păpădiilor, din neam în
neam, de a fi prințesele pășunilor, pe atât s-au
întristat până la lacrimi un tablou groaznic de
care numai omul culturii McDonald ar fi în
stare. La o fermă vedem ceva unic specific și
simbol al dezumanizării omului al cărui
dumnezeu este dolarul. Vedem niște cotețe albe
ca niște corturi. Prima dată am întrebat ce sunt
și răspunsul ne-a cutremurat. În ele sunt viței.
Imediat ce vaca a fătat i se ia vițelul și pus în
acest coteț pentru pregătirea galantarelor
marilor magazine. Biata creatură n-o să mai
vadă nici soarele, nici mămicuța lui, nici
zburdălnicia păpădiilor. În întuneric, vițelului i
se va pompa mâncare artificială și hormoni
într-o creștere maratonică și dezvoltare
împotriva naturii. În câteva luni va fi pe farfuria
consumatorului ca fripturică de vițel.
Pe partea cealaltă vine o trăsură trăgând
cutiuța neagră a unui cuplu care, prin felul cum
sunt îmbrăcați, ne duc în urmă prin 1800 și
ceva. Acești menoniți/amish, după scena
oribilă a vițeilor din cutiuțe, ne spală vederea și
admirația prin aceea că nu folosesc metodele
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moderne cu semințe și animale modificate
genetic, cu chimicale și fertilizatoare care
distrug pământul și pe omul care se hrănește
din ce oferă mall-urile. Mă gândesc la cei de
acasă care ar trebui să încurajeze pe țăran și
agricultura tradițională a lui și nu să cumpărăm
usturoi din China, roșii din Belgia și făină de
porumb din Polonia.
Trecem pe lângă o fermă de cai, apoi pe
lângă niște grajduri acoperite cu tablă verde.
Grădini de zarzavat și femei îmbrăcate în portul
menoniților, cu rochii până la pământ, șorțuri
albe și pe cap cu tradiționalul acoperemânt. Nu
știam cum apare un covor de soia cu flori mici
albe și violete. Mi-am adus aminte de cântecul
haios din vremea studenției ”Sunt student la...”
cu ”Soia-n sus și soia-n jos/ Doamne cât sunt
de soios”. Pe stânga restaurantul ”Country
Sisters” unde am mâncat cel mai bun grătar, cu
legume proaspete culese de la vecini în aceeași
dimineață. Teviodale și altă fermă cu vițeii în
cuști de lemn, ca niște clopote sau corturi în
care sunt chinuite bietele animale de oamenii
fără de inimă și lacomi de profit rapid. Noroc că
nu sunt prea multe ferme de genul acesta.
Gândul ne sare, fără să vrem, la referințele
vetero-testamentare despre ”milă”. În ebraica
veche cuvântul pentru ”milă” este un plural
”rachamim” care, pare o enigmă pentru
specialiștii lexicografi. Ebraica veche,, până la
masoreți, nu avea vocale. Singularul ”racham”
are aceleași consoane” ca ”rache” = pântece
roditor. Numai un savant specializat în acest
domeniu biblic poate descâlci aluzia. În Vechiul
Testament a nu avea copii era un blestem al
sânului sterp, dar în urma rugăciunilor fierbinți
Dumnezeu în ”mila” Sa trimite binecuvântarea
asupra lui ”rachem” și pântele femeii devenea
roditor. De aici încuscrirea celor două cuvinte
însemnând ”pântece roditor” și ”milă”. (Vezi
prelegerile pe această temă a Dr. Eli LizorkinEyzenberg) .
Pe bucăți de scândură, proptite pe
marginea drumului - reclame pentru ouă

cafenii și sirop de arțar. Iată și o fermă de oi.
Drăguțele de ele, ce dulci sunt! Casele pe lângă
care trecem ne amintesc de vremuri bogate în
liniște, căpițe de răbdare, lumi care au dispărut
odată cu caligrafia sufletului frumos, roditor de
bine, dragoste și de bună vecinătate cu
Dumnezeu. Sunt zidite din cărămidă, dar nu
precum mormăindele morocănoase de prin
mahalalele din New York, Montreal sau
Toronto.
Case care au personalitatea lor oprită în
nostalgie și cu proporții dictate de flaut și nor
caligrafiindu-și duhul intensității de alb. La
colțuri și gea muri casele au cărămizi
ornamentale, cu obloane verzi și cu grădini,

cascade de flori până la stradă care mă fac să
oftez după grădina mamei, cu trandafiri și
curcubeie și curcubeie vegetale, precum
grădinile din Dărmănești unde se oprea
Dumnezeu seara să binecuvânteze pe om și pe
frații lui din neam de trandafir - plini de țepi, e
adevărat, dar oare ce frumusețe nu e păzită de
păscutul boului ce se pricepe să pască trifoiul
banalității și al locului comun biologicului care
nu are nevoie nici de trandafiri, nici de
nostalgia sacră după dorul cel care te înțeapă cu
floarea și te mângâie cu spinul de dulce durere
cu care se începea basmul și prima iubire.
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PASTILE

Dominic DIAMANT

Halucinant și stupefiant !

N

ici teatrul grecesc, nici cel elisabetan
nu se pot compara cu performanțele
incredibilei Mamonii care, la discreția
cohortelor de TBC-iști (Tâlhari, Bandiți,
Criminali) a reușit să ajungă pe culmile
absurdității și ororilor, depășind orice
imaginație.
Pe acest tărâm paradisiac denumit în
semn de omagiu și Grădina Maicii Domnului,
frica, foamea și frigul din sistemul totalitarist
au fost înlocuite cu haosul și confuzia unei
democraturi deșănțate unde nimic din valorile,
tradițiile și cutumele de altădată nu mai există,
totul evoluând la bunul plac al forțelor
întunecate specificate mai sus.
Singura revoluție însângerată din Europa
unde au fost uciși peste o mie de tineri
manifestând pentru libertate, a fost înăbușită
de o clică de TBC-iști care au preluat
samavolnic puterea, legiferându-și propriii eroi
și propriile legi discreționare, pe adevărații eroi
lăsându-i să moară, marginalizându-i și
neacordându-le drepturile pe care le meritau.
Președintele ales de o populație spălată pe
creier, obedientă și manipulată, tartorul
atrocităților și crimelor petrecute, să ajungă a
primi stipendii fabuloase și a trăi o senectute
liniștită, lipsită de griji. Când am citit pe un
canal de știri informația cu veniturile lui, am
rămas pur și simplu blocat. Așa ceva nu se
poate ! mi-am zis, dar în Mamonia, când e
vorba de rele, totul se poate.
Au fost câteva mineriade, susținute de
minerii manipulați de actanții răului și
întunericului care, ca și dosarele evenimentelor
din decembrie 1989, nici după trei decenii nu s-

au rezolvat, fiind tergiversate la nesfârșit de o
justiție oarbă și coruptă.
Nici incendiul de la Colectiv, nici acțiunile
jandarmeriei de la manifestația din 10 august
nu au găsit o rezolvare. TBC-iștii atotprezenți în
toate structurile statului orwellian având grijă
de toate, într-un mod impenetrabil și fatidic.
Pandemia de coronavirus care s-a abătut și
asupra noastră și a decimat atâtea vieți nu
poate egala răul făcut de TBC-iștii atotputernici
vreme de atâția ani, aducând țara pe marginea
prăpastiei și în sapă de lemn.
Realitatea pe care o trăim este ireală,
neavând nimic comun cu realitatea visată și
dorită de acest popor. Mamonia este o
republică instaurată prin forță de bolșevici cu
sprijinul trepădușilor trădători de țară. Nici
argumentele irefutabile ale istoricilor privind
ilegalitatea și ilegitimitatea ei nu sunt luate în
seamă de monștrii TBC-iști care dețin puterea
din tată-n fiu și nu vor să renunțe la ea, de-ar fi
să piară lumea.
Acesta este adevărul terifiant și dureros pe
care-l trăiește poporul român. Aceasta e
Mamonia. Restul sunt doar povești pentru
adormit copiii. O spune un om onest care se
îndreaptă spre nouăzeci de ani, supraviețuind
tuturor vitregiilor istoriei,
***
Dizgrațios subiect! M-am pronunțat în
scrierile mele despre existența nefastă a
dictatorilor și oligarhilor. Dar acesta le
depășește pe toate.
Președintele american Donald Trump,
pierzând alegerile democratice în favoarea lui
Joe Biden și neacceptându-și înfrângerea a
provocat o destabilizare a SUA cum nu s-a mai
văzut, determinându-i pe republicanii care l-au
ales să ia cu asalt Capitoliul, să producă
pierderi însemnate și să arate întregii lumi o
imagine de coșmar, toată povestea terminânduse cu morți și răniți și cu arestări.
Democrația americană a avut enorm de
suferit din cauza acestui dement care i-a incitat
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pe protestatari, forțele de ordine și de
securitate intervenind prea târziu pentru
restabilirea ordinii. Or, dacă cea mai veche și
consolidată democrație poate fi destabilizată
până la un pas de destrămarea ei, mă întreb ce
s-ar putea întâmpla acolo unde aceasta este mai
firavă sau abia în formare. Rămâne cert faptul
că tiranii autoritariști au un rol nefast în istorie
.***
Doar moartea e reală pe pământ
În rest brașoave și iluzii sunt
Doar moartea e atotcovârșitoare
Că nu se mai întoarce cine moare.
Pandemia ucigașă atinge noi dimensiuni,
apar noi tulpini, și mai contagioase, numărul
celor căzuți pe câmpul de luptă tot crește și
nimeni nu poate garanta că vom găsi soluțiile
salvatoare, oricâte vaccinuri s-ar descoperi.
***
Afară e o vreme câinească. Stau în bârlog
și nu-mi găsesc locul. Citesc o pagină-două și
renunț. Rezolv câteva cuvinte din revista Rebus
și renunț. Ascult radioul și-l închid. Deschid
televizorul și imediat îl opresc.
Nu-i asta o probă de neliniște și agitație
psihică în stare să te ducă la depresie ? Cum ai
putea, în aceste condiții, să-ți găsești puterea și
capacitatea de a privi mai optimist lucrurile, de
a rezista la asaltul nemilos al realității
înconjurătoare ? Cum te-ai putea preface întratât încât să te minți că nu vezi ce se întâmplă
și, detașat de toate, să rătăcești pe aripile
creației ca un Ariel triumfător și bine dispus ?
Zăpada acoperă tot mai abitir pământul,
fulgii mari ca niște foloștoace se perindă prin
fața ferestrei sub forța gravitației. Se apropie
ora mesei de prânz dar nu am niciun chef nici
de mâncare nici de vreo licoare. Cert și
înnebunitor rămâne faptul că în lumea noastră
se moare în draci și nicio emisiune, niciun talkshow și nicio pipiță mortală nu reușesc să mă
scoată din starea deplorabilă în care mă aflu..
***

Confratele și bunul meu prieten Adrian
Grauenfels din Tel Aviv mă cadorisește
săptămânal cu revista sa Jurnal israelian.
Cum am primit și primul număr pe anul
acesta, atât de bogat și divers, atât de atractiv,
neputându-mă abține să-l felicit din nou,
bibicul mi-a propus să-i trimit niște texte care
să binedispună cititorii.
Deși e evidentă starea mea de spirit
prezentată mai sus, voi încerca să scriu câte
ceva, în așa fel încât să nu mă fac de rușine iar
d-sa să aibă de unde alege. Par exemple:
NAŞPA
N-aș paria nicicum pe-o nașparlie
n-aș paria pe niciun nașparliu
căci nașpa-s toți acei ce vor să fie
acreditați de gen abramburiu.

BABA LINA LA PÂRLEAZ
Baba Lina vrea să treacă pârleazul la o
vecină.
Din proxima vecinătate, o văd și o
atenționez
-Aveți grijă, mătușico, să nu vă treziți cu
vreun par, scuzați-mă, în fund !
La care dânsa, intrigată, mi-a și dat
replica.
-Ai d-ta vreun par mai acătării ?
Sfrijitule, nu vezi cum arăți ?
***
DOUĂ FETE ŞI-UN MĂGAR
Două fete cucuiete
Se jucau lâng-un perete
Un pârlit de găligan
Apăru c-un toroipan
Să le-arate el ce poate
Dar puțin cam prostovan
Se împiedică de-o piatră
Şi căzu instant pe spate.
Fetele se amuzară
- Vezi dacă nu ești atent
Ce ușor o dai în bară ?
Găliganul ofuscat
Replica pe loc le-a dat
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-Care bară, căprioare,
Să vedeți de ce-s în stare
Cu toiagul de v-o pun !
Fetele, dinamitate
De intențiile lui,
Îl trântiră iar pe spate.
-Măi, băiete, ești nebun,
Tu nu vezi că nu se poate ?
Iar nărodul, tot pe spate,
-Să vedeți cât sunt de bun
Am de gând să mă răzbun
Nu pe două, ci pe toate !
Fetele - Ce baloane de săpun!

Colajul ready made - Aceste instalații sunt
realizate din obiecte găsite: Metale, fibre de
palmier, ceasuri și pana unei păsări aplicate
pe un placaj cu fond acrilic . Piesele din
metal provin din atelierul pictorului Baruch
Elron, folosite ca modele în picturile sale AG
Desene de corpuri tridimensionale, aprox.
1650.
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O descriere timpurie a „Turnului
Babel”?
O mărturie veche de 4.300 de ani, cu o
imagine familiară
robabil că sunteți familiarizați cu
faimoasele
reprezentări
de
artă
renascentistă
ale
turnului
Babel,
înfățișând în mod clasic o clădire înaltă,
formată din mai multe niveluri, în spirală sau
aranjate ca un tort de nuntă. Datorită muncii
arheologice din întreaga Mesopotamia din
ultimele două secole, știm acum că turnul Babel
a fost aproape sigur un ziggurat, (cele mai
impunătoare clădiri religioase timpurii găsite în
întreaga Mesopotamia); înalt, dar de multe ori
remarcabil de larg și de masiv. Cercetările ne
oferă o ilustrare fascinantă a aspectului
turnului Babel.
La fel și o altă descoperire ciudată, mult
mai mică. În 1927, un disc mare de alabastru a
fost dezgropat în timpul săpăturilor lui Sir
Charles Leonard Woolley la Ur. Pe fața discului
era o reprezentare a unei structuri înalte, în
trepte,
una
asemănătoare
izbitor
cu
reprezentările de artă mai moderne ale turnului
Babel. Ar putea fi acesta un exemplu
contemporan al aspectului infamului turn?
Cunoscut sub numele de „Discul
Enheduanna”, artefactul este datat între 2350
î.e.n. și 2200 î.e.n. Prințesa căreia este dedicat,
Enheduanna, a slujit în această perioadă ca
preoteasă a zeului lunii Nanna. Este, de

P

asemenea, cunoscută ca cel mai veche autor din
lume, cu numeroase inscripții atribuite ei. Deși
discul era fragmentat, a fost reconstruit.
Artefactul seamănă oarecum cu o roată de
brânză prin stil și dimensiune - în jur de 25 de
centimetri în diametru și 7 centimetri grosime.
Partea opusă descrie patru indivizi (cu
Enheduanna al doilea din stânga) în procesiune
religioasă, care se apropie de un altar. În
spatele altarului este o structură în trepte; se
crede că aceasta reprezintă (deși nu la scară) un
templu înalt al lui Inanna, cu un ziggurat în
spatele altarului său.

Zigguratul din Ur
Această structură este indicată și de o
inscripție pe partea din spate a discului, pe care
scrie: „Enheduanna, zirro-preoteasă, soția
zeului Nanna, fiica lui Sargon, regele lumii, în
templul zeiței Inanna.” Inanna era o zeitate
sumeriană principală, venerată mai târziu ca
Ishtar al Babilonului; Astarte din Canaanul
biblic, Fenicia și Israel; Afrodita Greciei; și
Venus la Roma - cunoscută sub epitetul
„Regina Cerului”.
Desigur, faimosul turn al Bibliei a fost
construit la Babel, nu la Ur (deși cele două
orașe sunt relativ apropiate). Totuși, discul
Enheduanna este datat aproximativ în aceeași
perioadă ca turnul Babel, conform cronologiei
biblice, și servește astfel ca o bună reprezentare
a tipului de construcție religioasă falnică care se
ridica în sud-estul Mesopotamiei la acea vreme.
Și se potrivește bine cu alte lucrări de artă (cum
ar fi reconstrucția ulterioară a lui Nebucadnețar
a unui turn original din Babilon - vezi desen),
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Posibil Ziggurat – machetă digitală

Text: Christopher Eames - din Watch

împreună cu rămășițele diferitelor ziggurate
propriu-zise.
Toate acestea ilustrează în mod adecvat
descrierea biblică a sud-estului Mesopotamiei
la sfârșitul mileniului al treilea î.e.n. așa cum
este descris în Geneza 11: „Și și-au spus unul
altuia:‘ Haideți, să facem cărămizi și să le
ardem temeinic. ’Și aveau cărămidă pentru
piatră, iar nămol pentru mortar. Și au spus:
‘Haideți, să ne construim un oraș și un turn, cu
vârful lui în cer ...” (versetele 3-4).

Pieter Bruegel the Elder (1563) - Turnul Babel
Pe baza descrierii stilistice a discului
Enheduanna, se poate spune că picturile
renascentiste nu au fost departe de adevăr.

Jerusalem

Poezii și imagini pe teme iudaice
Jericho (AG)
Sub zidurile tale Jericho (*)
am crescut, eu și frații mei luptându-ne
pentru atenția mamei
Ca niște zei semitici. colorați.
mereu în pantaloni scurți
gata să facem rău sau bine,
după cum scrie în carte
cu ciocolată mânjită pe mustățile tinere
iar mama lui Lot plângea știind de viitorul lor
sărat (**)
ne antrenam la trompete, la jazz,
la o muzică nouă
chiar și domnul surd de la etaj părea interesat
până în ziua când am exersat rock, full volume
de au căzut zidurile cetății, praf s-a făcut
pietrele s-au rostolgolit ca Rolling Stones
în toate colțurile lumii
mama ne-a bătut măr cu constelația Leo
și ne-a confiscat trompetele de aur
până la primul război mondial
când ne-au înrolat în fanfara kaizerului
_______________
* Este vorba de căderea orașului biblic
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** Femeia lui Lot privește înapoi la Sodoma în flăcări și
e transformată într-un stâlp de sare
AG

Baruch Elron - Jericho

toți rânjind la ecrane, plini de speranțe
zeii râd și se bat pe burtă
noi creștem bărbi, ne frământă cuvantul
Elochim…
iată și locul de unde am plecat
pădurea e neagră, stelele la fel. iarna zăpadă,
grâne vara.
Pantere zac agățate de crengile copacilor
totul e împletit și legat ca un nod de corabie...

Maternitate evreiască (AG)
o femeie ascute cuțite de oțel
noapte de noapte
ca să te primească cu sufletul
în strălucirea lamelor tăioase
și la lumina lor
dragostea ei lucește doar pentru ochii iubitului
dar după ce naște un copil
ea, parcă dispare puțin
iar lumina cuțitelor
devine ceva mai palidă...

Baruch Elron: Primii oameni

O algă la Marea Roșie (AG)
Mă gândesc cartezian,
sunt strămoșul urmașilor mei
un fel de pastă într-un termos
viață, moarte, informație, fertil și genetic
totul e o supă electro-chimică
cu etichete clonale
O algă pe o dună de nisip, e la fel de complexă:
bătută de vânt, dependentă de stânca
pe care s-a născut
pământul meu a fost german
apoi, curând, unii din noi s-au urcat în
trenuri...
un fluture așezat pe o algă nu face rău
nimănui
și totuși moare după câteva ore
Azi privim iubiții, selfinarii, fake'omonii
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Accidente de circulație

Avi Shein - poet stradal

La urmă vor rămâne felinare
decoltate, în negru
îngerii învățăcei decapitați
sângerând pe pedala de gaz
și parbrizuri mânjite de oameni.
claxonul orfan murmură litanii de doliu
am fost un automobil în vastul genocid
căut victime pe autostradă
iată copilul vostru
îmbrăcați-l în flanele comode
puneți-l lângă cutia de viteze
în drumul său spre paradis
claxonați și călcați
visele culese
pe șoselele verii - iată sfârșitul
protezelor pline de sânge

duce poetul la introspecții, găsesc în "Regrete"
o subtilă atitudine antisocială, un cinism
dobândit după ani de eșecuri, căderi în
căutările de apartenență la vreun grup sau
altul. Încercările vin și se dizolvă ca valurile,
toate rezultă în același efect, dar sunt diferite
ca formă. E aici un tenace refuz al cooperării
cu mediul sau un semn al maturizării? Omul
copt își cunoaște limitele, un copil are infinitul
și sufletul în buzunare.
Regrete
M-am întâlnit
după ani de indiferență
și nu m-am recunoscut
ce păcat
că ziua e galbenă și noaptea e inclusă în noi
iar omul este incolor, ce păcat..
în fiece dimineață, valuri noi pe plaje, ele
declară:
Noi suntem noi!
în spatele lor, valuri și mai noi
se întâlnesc cu cele ce revin de la mal
și malul se abține să râdă
e obosit și vrea să doarmă
în zare câmpul verde.

am fost un punct pe monitor
deviant de la linia dreaptă...
***
E ora 13, forfota și atmosfera de bâlci
sunt în toi. Stradă se desfășoară că o junglă cu
multiple paliere. Sus, peste case, păsări. Cer.
Aer albastru, miros de săpun, de portocală.
Mai jos plutește muzică de radio, plânsete,
lătrat de câine, țipete de copil, motoare de
taxiuri poluante, pocnitorile care înnebunesc
cățeii cartierului. E lumea vocilor. Îmi zic că
suntem lipsiți de originalitate, omul singur e
singur la Londra ca și la Paris, Amsterdam
sau New York. Ce schimbă meridianul? Noi ne
schimbăm, cu percepția lucrurilor rafinată sau
nu, alterați de cultura dobândită sau de
teribila ei lipsă. Relativul stărilor stradale

Noaptea sosesc oameni noi
să demonstreze vehement în piață
ei declara susținut: Noi!
și piață se abține să râdă
piața vrea să doarmă.
M-am întâlnit cu mine
după mulți ani
ce păcat, că nu m-am cunoscut mai de
dinainte.

Traduceri: AG
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Concertul brandenburgic...

Silviu Ilievici

Ș

oseaua liberă curge lin printre lanurile de
grâu străjuite de dealurile verzi, ce stau
parcă de pavăză în marginea lor,
protejându-le de vânturile ce se rostogolesc din
culmile înalte ale munților cu gulere încă albe
de iarnă. Ascult Bach pentru că-mi pare potrivit
imaginilor ce-mi zboară prin fața mașinii
grăbite. Departe, peste mări, în spatele casei
mele, căldura a cucerit deja câmpul iar
pământul dezgolit de verdele primăverii pare că
suferă cu strigăte gâtuit roșiatice împrăștiate
odată cu praful, prin aerul fierbinte.
Aici însă, în mijlocul Europei occidentale,
oceanul ăsta de verde îmi umple inima de
liniște, la fel cum orga ascunsă undeva într-o
catedrala austeră vibrează emoție pură prin
difuzoare. Vara e blândă și colorată cu cei de
aici, lăsând adierile răcoroase să se împletească
unduios prin spicele firelor de grâu ridicate
semeț în soare. Spre orizont se întrezăresc
adunate ca într-un mușuroi, acoperișurile
cărămizii ale unui sătuc și turnul înălțat al
bisericii. Satele abia zărite în depărtări m-au
incitat încă din copilărie și îmi răscoleau
întotdeauna imaginația cu o lume întreaga de
povești. În ochii mei, chiar și acum, sub
acoperișurile îndepărtate, se aud doar poveștile
fericite în care cumva îmi regăsesc copilăria
ascunsă printre dealurile din satul bunicilor.
Până acolo însă, drumul era mult mai greoi,
prăfuit vara și veșnic plin de hârtoape. De
nerăbdare, aș fi apăsat pedala accelerației până
la blana Daciei albe a părinților mei. Tata însă
era grijuliu și conducea întotdeauna prea încet
pe drumul bătătorit doar de căruțe și
zgomotosul autobuz ce ducea oamenii din zonă
la muncă. Cu ochii aproape lipiți de parbriz,
căutam printre frunzele salcâmilor ce strajuiau
drumul, turla și acoperișurile roșii. În timp, îmi
"luasem" ca semn o cotitură după care, în toată

splendoarea lui, împrăștiat pe dealuri, apărea
raiul vacanțelor mele de vară.
Uneori mașina nu reușea să urce drumul
de piatră spre sat și atunci tâșneam pe
scurtătura de peste deal până sus în coamă,
unde o îmbrățișam în bucătăria de vară pe
bunica.
Toate astea au rămas însă în urmă, agățate
cumva în gândurile mele ca niște fire de
păianjen întinse prin lumea asta mare, până
sub streașina roșie a casei în care au curs doar
emoții și povești frumoase de care-mi amintesc
ca și acum, când plutesc lin lângă Bach și lanul
de grâu.
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Liviu Antonesei – Jurnal intim
( 980 – 1084) – episodul 9
20 aprilie 1983, o joi
Inteligența este apatridă, întrucît ea este o
facultate menită să depășească particularul.
Particularul omului, într-un sens, este
apartenența la o comunitate. Inteligența este
pură. Desigur, orice naționalism exacerbat este
o prostie pur și simplu. Patriotismul nu ține de
inteligență, ci de caracter. Orice om inteligent
este, probabil, patriot cu măsură, nici într-un
caz naționalist extremist. Luciditatea necesară.
Poezie – putere. Acolo unde apare puterea,
poezia se retrage dezgustată. Ea este libertate
pură, vagabondaj al semnificației. Poezia
privește alianța cu puterea drept o ignobilă
mezalianță. De cîte ori este trădată prin putere,
poezia se va răzbuna. (Cîteva din cele scrise lui
Cezar Ivănescu. Care, probabil, orgolios cum
este, se va supăra. Dacă ar putea citi lucid și
calm scrisoarea, i-ar prinde bine. Nu cred că o
poate face).
Peste cîteva zile voi împlini 30 de ani.
Dumnezeule! Și nu am făcut aproape nimic.
Pînă și volumul colectiv de la „Litera“ ne-a fost
respins. Ce nostim! Nu mai poți fi trist,
pesimist etc. nici măcar pe banii tăi. Încotro
mergem? Mașinile de scris! Ehe! Totuși, sînt
într-o dispoziție egală, fără mari tulburări. De
aceea, probabil, nici nu prea scriu.
De scris odată despre promovarea
obstinată
a
imposturii,
inculturii
și
veleitarismului. Groaznică este orbirea chiar a
oamenilor de bine în fața tupeului incult și
agresiv. Ivănescu, de pildă (dar la el este
tentația puterii, necesitatea adulării), Brumaru
ș.a.
19 mai 1983, o joi
Ieri, trezit la 6 dimineața de trei tovarăși
de la instituția din Copou. Percheziție 6 ore,
apoi sus, un fel de interogatoriu de alte 6 ore. O
zi și jumătate de muncă (12 ore!) irosite. Cred
că de la Cuțitaru mi se trage. Nu-mi dau seama
ce voiau, sau voiau ceea ce nici eu nu știu.

Totuși se lăudau că-s bine informați! S-au
purtat corect, au pus toate lucrurile la locul lor,
mi-au dat înapoi cele ridicate. Probabil, un fel
de încercare de intimidare. Dar nu înțeleg de
ce? Pe de o parte, nu sînt chiar ușor intimidabil,
pe de alta, cu ce le-am dăunat? Azi am aflat că
au mai fost și alții în aceeași situație. Ce naiba
se întîmplă? Or fi ceva tulburări pe undeva? Se
întorc „bunii ani ’50“, „gloriosul deceniu“, cum
ar zice P. Georgescu? Cînd mi-au dat drumul,
mi-au spus că rămîn în continuare „la
dispoziție“. Ehe! Parcă aș fi putut zice că n-am
chef! Dacă se întinde, însă, coarda, mă voi duce
la București, în audiență la P. Enache. Sau la
Dragoș, măcar. Am impresia că e vorba și de
revistă. S-o fi supărat Barbu! M-o fi turnat și
Cuțitaru, că și avea ceva. Mi-au spus că știu
(sau că au fost sesizați!) că aș avea „înscrisuri
ce pun în pericol securitatea statului.“ Da ce’s
eu, conspirator sau scriitor român? Mă
gîndeam să mă duc la Județ, dar am renunțat.
În fond, s-au purtat corect și aveau dreptul
legal să verifice sesizarea. Dacă aflu cine mi-a
făcut asta, nu-i va fi ușor. Am fost foarte calm,
chiar cu simțul umorului și, într-un fel, a fost o
experiență interesantă. Vreo doi din ei au și
spus că e un bun subiect de promoție! Și ei
aveau simțul umorului! Dar Irina a fost complet
dărîmată, deși dimineața, la plecare, păruse
foarte sigură pe ea. Trebuie să-i fac educație. Să
înțeleagă că un intelectual (și scriitor pe
deasupra, unde sînt atîtea rivalități, invidii,
mizerii pe care cu greu ți le poți imagina) este,
în fond, o persoană căreia i se poate întîmpla
orice. În fond, în epocile de criză se caută țapi
ispășitori. Și doar nu o se atingă de muncitori.
Să las dracului povestea asta. Calm, muncă,
liniște.
La naiba! Mi-au citit și acest jurnal, pe
care nici Irina nu-l răsfoiește. Poate ar trebui să
încerc să descriu situația. Mai bine, nu.
23 iunie 1983, o joi
Citind nota de sus, simt nevoia să notez
cîteva ecouri ale întîmplării. Desigur, nu-mi
dau seama prea bine ce naiba voiau. Aproape
sigur, însă, intră intimidarea. Cum cele politice
nu mă interesează deloc sau, oricum, pur
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exterior, ca să știu cam pe ce lume trăiesc,
acțiunea a fost inutilă. Trebuie, însă, și ei să-și
justifice salariile mari care ies din sudoarea
noastră, a ăstora care facem ceva. Ei ce fac? E
plină țara de spioni și conspiratori? Nu prea
cred.
Cert este că, cel puțin pentru o lună, mi-au
stricat somnul și m-au scos aproape complet
din formă. De abia reușesc să citesc, nu prea
pot să scriu, am coșmaruri. Acțiunea lor a fost,
deci, complet distructivă (îmi imaginez că și
asupra celorlalți). Deci: instituția a reușit să
afecteze forța de muncă a nu știu cîtor oameni.
Curioasă situație. În principiu, rolul ei este de
protecție a acesteia. Ehe! Greu de ieșit din
această încurcătură.De ce (cînd nu ai de gînd să
schimbi guvernul etc.) nu ești lăsat dracului în
pace să-ți vezi de munca ta, de preocupările tale
care nu dăunează nimănui? Cui folosește
această permanentă suspiciune, senzația că ești
urmărit, cotrobăirea în cele intime ale ființei?
Să-ți fie citită corespondența, să-ți fie urmărite
toate gesturile, să-ți fie citit pînă și „jurnalul
intim“. Aberant. Uite așa îți poți pierde
răbdarea și chiar poți face prostii pe care altfel
nu le-ai face. O populație atît de liniștită ar
trebui, probabil, lăsată în liniștea ei. Chestiile
astea sînt și provocatoare. Pe mine nu mă
interesează politica, nu sînt opozant. Dar, cine
știe … încă vreo cîteva întîmplări de acest fel mar putea, poate, transforma.Cred că ar avea
nevoie de psihologie ca să-și facă meseria mai
atent.

plin de idei pe care știe să și le pună în practică
aproape instantaneu, în teatru sau în scris,
regizorul Alexander Hausvater.
Deși insistă aproape permanent că nu este
scriitor (chiar în ultimele paginii ale cărții
semnalate, intitulate „Câteva gânduri”, un fel
de postfață la roman, spune: „Nu mă consider
scriitor în adevăratul sens al cuvântului”) în
ultimul an a publicat patru romane(!) pe care
le-a scris chiar în această perioadă de
pandemie, nu le-a scos dintr-un sertar, romane

UN BASM PARABOLĂ: LUDI

Stelian ȚURLEA

D

e la început ținem să precizăm
că semnalăm astăzi o carte
extraordinară, scrisă de un
om cu totul deosebit, cu o
putere de muncă ieșită din
comun, cu o minte sclipitoare,
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care s-au bucurat de succes, toate apărute la
Editura Integral: Penumbra; Aici; Radio
Eros; Dor Călător și... romanul semnalat
acum. Aceasta din urmă e o carte
surprinzătoare, cu totul deosebită de
precedentele. Un fel de basm care se
transformă în parabolă, dar mai mult de atât. O
imaginație debordantă. Un personaj iese din
cartea în care e închis de scriitor, îl observă pe
acesta și lumea din jur, dar îl lasă și pe scriitor
să-și scrie cartea la care lucrează de aproape
două decenii. Pe personaj îl cheamă Ludbert
Keller, zis și Ludi, iar numele autorului este
Edwin Gotsche. Și unul și altul au o viață
aventuroasă, mai ales personajul, un tip
mărunt, ghebos, strâmb, cu o mână mai mică,
dar extrem de inteligent. O situație tragicomică.
Dar „această deformație facilitează schimbarea
perspectivei”. Un personaj care trăiește într-o
lume demult pierdută, medievală, cu obiceiuri
stranii. Și căruia i se întâmplă enorm de multe
lucruri, până când... dar mai bine vă stârnim
curiozitatea și vă îndemnăm să citiți. Precizăm
doar că Hausvater aduce totul în prezent:
manuscrisul abandonat într-o ladă într-un pod
acoperit de praf timp de două generații, a fost
adus la lumină la începutul secolului 21.
Alexander Hausvater a decis să adauge la
final acele „câteva gânduri” de care vă
spuneam, în care explică relația sa cu
personajul; „Pe măsură ce înaintam în povestea
lui Ludi mă surprindeam uneori scriind ca și
cum eram un participant activ în desfășurarea
evenimentelor. În majoritatea timpului, însă,
m-am simțit ca un copil în așteptarea vocii
tatălui ca să afle în ce criză va mai intra Ludi și
cum va mai reuși să iasă din ea numai ca să
intre în următoarea. Cu alte cuvinte eram un
spectator curios de înșiruirea evenimentelor.
M-am lăsat surprins de itinerariul parcurs de
Ludi cocoșatul, dar mai ales de apariția în sine
a unui astfel de personaj cum nu l-am întâlnit
vreodată în viața mea și nici nu îmi amintesc să

fi auzit sau citit despre cineva cu un destin
asemănător. Și totuși, de mic copil îmi auzeam părinții amenințându-mă, stai drept altfel
vei deveni cocoșat sau dacă nu-ți mănânci
spanacul îți va crește o cocoașă și toți vor râde
de tine, sau, mai rău, dacă vei continua așa te
vei transforma într-un cocoșat scârbos și nici o
fată nu se va uita la tine, poate doar o pitică cu
o cocoașă până la pământ. Asta vrei? E limpede
că nu voiam sub nici un chip să devin un
cocoșat iar dacă îmi ieșea unul în față pe stradă,
traversam în viteză pe trotuarul celălalt, ca nu
cumva să mă molipsesc, scuipam pe furiș peste
umăr și mă uitam după ce- va din lemn în care
să pot bate de trei ori. Tot de atunci îmi
amintesc de întâlnirea cu Rigoletto la Opera
Română din București. Bufonul cocoșat cânta:
ridoi perche, în timp ce oamenii ducelui se
pregăteau s-o răpească pe Gilda, propria lui
fiică. El credea că era vorba de una din
amantele ducelui. Cum mai râdea publicul la
bancurile bufonului cocoșat! De ce? Probabil
pentru că un cocoșat provoacă râsul chiar și
într-o situație tragică. Prezența cocoșatului m-a
făcut să înțeleg tragicomicul. Această
deformație neașteptată facilitează schimbarea
perspectivei. Oamenii râd încurajați de iluzia că
nu arată ca el, ba mai mult, se simt în siguranță
elevați pe platforma lor morală și se cred
îndreptățiți să judece o conduită ca aceea a
unui cocoșat.
Conștient sau nu, Ludi, cocoșatul meu din
poveste își vede cu obstinație de parcursul lui
presărat cu violență, violuri, dar și dragoste și
suferință, un parcurs care m-a surprins și pe
mine în cele din urmă. Așa că drumurile
noastre s-au despărțit. El își continua drumul
lui, eu pe al meu. Un drum care m-a dus în
plină pandemie la vaccin. Am primit prima
doză exact când mă pregăteam să închei
romanul. Eu am ales supraviețuirea, Ludi era
condamnat să revină mereu în aceeași formă în
alt timp și în alt loc. Poate drumurile noastre se
vor reîntâlni cândva, undeva.”
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Un roman extraordinar scris, cu cuvinte și
expresii picturale de-a dreptul.
Alexander Hausvater surprinde din nou, la
final: „Cu toții purtăm pe spate o cocoașă, ca
Ludi. Câteodată ea e vizibilă, dar în majoritatea
cazurilor reușim s-o ascundem sub titluri
universitare, medalii, premii, diplome sau
certificate de tot felul. Înăuntrul nostru însă ea
continuă să existe. Pe de o parte, ne face
vulnerabili, slabi, nesiguri, dar pe de altă parte
tocmai ea este cea care ne conferă spiritualitate.
Ne face să trăim o existență paralelă cu cea
reală. Iar uneori când cele două se con topesc,
visele devin realitate. Prin ele, ajungem să
transcendem slăbiciunea, mediocritatea și
nedreptatea. Spiritul devine respirație și
respirația devine suflet. În acest fel devenim
autorii propriei noastre vieți. O voce comună ne
adună pe toți laolaltă. Cu toții suntem creația
unei ființe supreme care ne iubește indiferent
dacă purtăm cocoașele la vedere sau nu.

Concurs Duel International SAGA 2021
Premiul I - poezie
KOCSIS Francisko

Victime colaterale
un prieten mi-a povestit o scenă care m-a
făcut în seara aceea
să urăsc gerul și fiecare fulg de zăpadă căzută
peste Europa
și trupul precar al omului și istoria pe care o
face crezând
că urcă treptele de marmură ale civilizației
și când e înarmat până-n dinți;

a fost în iarna anului 1994, la Sarajevo, după
trei zile de zloată,
ninsoare, vânt, capricornul s-a lăsat cu un ger

cumplit,
trosneau rănile clădirilor împușcate de parcă
ar fi continuat
să crape zidurile și ar fi vrut să se ghemuiască
la pământ
ca să pună capăt gemetelor de oțel, beton și
țigle sfărâmate;
într-una din acele nopți cu frig zgrunțuros, doi
soldați rătăciți
căutau un adăpost ca să scape de îngheț, nu
erau vremuri
în care să bați la ușa unei case încălzite, erau
prea multe
gloanțe îndărătul lor și diperați care să le
tragă,
de aceea au spart ușa de intrare în clădirea
bibliotecii municipale
fără să știe că înăuntru se afla paznicul de
noapte,
un profesor bătrân încotoșmănat ca
Amundsen la pol
ca să reziste în ghereta fără foc;
soldații l-au întrebat de lemne, iar când le-a
spus că nu are,
s-au dus la biblioteci și au ales volumele cele
mai groase
de parcă ar fi despicături de lemn de esență
tare
și s-au apropiat cu ele de soba de teracotă
masivă,
„nu”, s-a împotrivit profesorul, dar un brânci
înverșunat
i-a vorbit clar și răspicat în singura limbă
universală a omului
disperat, încrâncenat, decis să-și salveze
pielea
cu prețul tuturor pieilor de om din lume;
cu dinții clănțănind, au aprins focul rupând în
grabă filele volumelor,
bătrânul profesor răzbit de frig și îngrozit n-a
mai spus nimic
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în timp ce soldații întețeau focul din ce în ce
mai luminos,
doar buzele sale păreau că citesc titlurile, că
fac un inventar
pentru o lume care nu se știe dacă va mai veni
vreodată înapoi;
soldații râdeau zgomotos și se încălzeau
cu volume masive de Platon și Aristotel, cu
Divina comedia,
poeziile lui Hölderlin, Faust în ediție legată,
Voltaire
și piesele lui Shakespeare, cu Război și pace,
cu Amintiri din subterană și Maestrul și
Margareta,
printre ele și un volum subțire cu poezii de
Nichita Stănescu,
uite ăsta ce pișpiriu e, cred că nu prea are
valoare,
criteriul valorii era grosimea – o măsurau în
calorii,
se bucurau cât de frumos arde Annabel Lee;
după asta prietenul meu a tăcut scrâșnind;
nu l-am mai întrebat nimic, îl aveam în minte
numai
pe bătrânul profesor cu lacrimile curgându-i
pe față, șiroaie
Artă digitală generată de calculator

Oameni suntem

Sofia Gelman

A

stăzi este ajunul zilei de Yom
Kippur, ziua destăinuirii trăirilor
interioare ale sufletului. Scrisesem
săptămâna trecută despre Yom Kippur,
despre deosebita sa însemnătate dar simt
că vă mai sunt datoare cu câteva gânduri
legate de cea mai importantă sărbătoare a
religiei iudaice.
Yom Kippur este zenitul, apogeul
anului calendaristic, el este dedicat
purificării spirituale pentru fiecare dintre
noi, religioși sau laici; este de asemenea
destinat
momentului
promisiunilor,
legământului și a făgăduinței pentru anul ce
vine.
Yom Kippur reprezintă și un fel de
katharsis moral în care ne identificăm cu
însemnătatea faptelor noastre spre a
îndrepta tot ce este posibil pentru viitor.
După datina evreiască, în această zi, ni
se hotărăște soarta în ceruri: vom primi
dreptul de a mai trăi puțin sau nu.
GMAR HATIMA TOVA !
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Maia Levy-Iron

Poeți israelieni - traduceri

Tami Kofman

Deviație
M-am întors obosită.
afară pe cer mă așteptau prunci
îmbibați în roz violent
berzele, spuneau la radio, au deviat spre vest
din drumul lor spre Africa.
Nu știu încotro voi continua,
lăsând în urmă pretendenți la fecunditatea
mea.
flori imortale se cațără pe bustul meu
vocea mea se pierde, amuțește..

Măslinii din curtea mea
se preling spre pământ
Îmi cântă un refren
în tremolo sorbit
din limba lor maternă
purtat spre munții depărtați
înfășurat în chemarea
lungă
a muezinului
Uneori, aud eu cum ei schimbă limba
îmi vorbesc despre cutare sau cutare lucru
și mi-e de-ajuns
ca să-mi închipui
că suntem
aproape…

Mă depărtez,
cu prudență de astă dată
din drumul către mine însumi.

Yacov Barzilai
Dragoste după potop

Alexander Spiegelblat
din volumul "Mierea tristeței"
Dimineața cenușie
Dimineața sumbră, străzi pustii
ferestrele moțăie și ele
în spatele jaluzelelor trase
un motan negru cu lăbuțe albe,
ceafa albă și ochi verzi
(ca la un preot catolic)
căina moartea unui corb bătrân
bătrân era, matusalemic
croncănea de peste un secol,
ciugulise ochi, în zeci de războaie
se plimbase ca martor
peste spânzurători fără de număr

La miez de noapte
E ora bufnițelor
să se gătească.
în oglinda întunecată
o pereche de zgârie-nori
vorbește dragoste
în timpul marelui crah.
undeva cocoșul
povestește întuneric nopții.
și zgârie-norii vorbesc neatingerea lor
în umbra dorințelor îmbrățișate.
când pământul se va clătina
și țara se va cutremura
atunci vor cădea turnurile
fiecare în brațele celuilalt
și-și vor trăi iubirea
în propria ruină,
de după potop.

se scarpină motanul după o ureche
dă din coadă și meditează la moarte
tristețea verde a ochilor săi dispare
în roșul dimineții ce răsare.
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Dacă încerca doruri
sau alte sentimente
nu-s informat

privea de la fereastră
deși cerul era un beton de decembrie
și lumea se închidea-n uterul de apă.
m-am înghesuit față în față
în autobuzul celor sculați de cu zori
avea geamurile umede, aburite
se putea auzi clar strigătul ei
ba nu, nu striga
râdea..
râsu-i urca spre cer
perechi de aripi albe, puternice
îi creșteau din nicăieri
și o purtau peste oraș
peste gheața murdară, afumată
îți jur că așa a fost...

Dimineața, pe stradă, trecătorii
merg cu ochii pe sus
și capul plecat

Primii evrei la Veneția

Zeli Gurwitch
Reportaj despre o cutare cunoscută
Nu ne mai putem baza pe vechile convenții...
O binecunoscută doamnă, de la etajul cinci
A deschis fereastra, în zori
ca să privească, cam o lungă oră, peste oraș
(am apucat să mai văd cum își plia aripa
stângă revenind grăbită, tăcută, în camera ei)

Nubia

P

Yehudit Sahar
Cer Tițian
O femeie era
lebădă de la gât în jos
peste ceruri Tițian eliptice,

Cannaregio

rimii evrei au sosit la Veneția în
secolul al XIII-lea. S-au stabilit în
special pe insula Giudecca (de unde
și numele). Pe la mijlocul secolului XIV evreii
au cerut Senatului să le dea terenuri pe care să
poată trăi permanent. De-a lungul secolului al
XV-lea, evreii erau fie chemați la Veneția, fie
expulzați de acolo. Senatul nu a arătat simpatie
sau ostilitate față de aceștia, ci era ghidat de
motive cu totul materiale. Când situația
economică a Republicii Venețiene s-a agravat,
evreii au fost mai ușor acceptați - cu condiția să
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deschidă birouri care acordau împrumuturi
mici locuitorilor orașului, cu un procent stabilit
de Senat. Ca atare, evreii erau de două ori utili:
au ajutat Veneția să iasă din criza financiară și
au deviat mânia săracilor care recurgeau la
serviciile lor. Când situația Republicii s-a
îmbunătățit, iudeii au primit ordin să o
părăsească.
Singura excepție de la această regulă a
privit medicii evrei care, în Evul Mediu,
datorită științei lor, erau apreciați mai mult
decât omologii lor creștini. La 29 martie 1516,
Senatul Republicii Venețiene a anunțat că 700
de evrei care trăiau în acea vreme în „Cea mai
strălucită Republică" trebuie să se mute într-o
parte a orașului , strict rezervată pentru ei. Ea
va fi păzită și închisă noaptea. Cartierul a fost
numit „ghetou”.
Cuvântul a venit de la topitoriile de metale
aflate în apropiere - „ghetto”. „Noul Ghetto” a
devenit primul loc de segregare religioasă din
istorie. A servit de model pentru toate
ghetourile ulterioare, până în secolul XX. Din
motive religioase și etnice, evreii locuiau
împreună, dar fără să se închidă noaptea și să
pedepsească pe cei rămași afară, cum propunea
Veneția.
Primii la Veneția au fost evreii Ashkenazi refugiați din Germania - Apoi li s-au alăturat
evrei din Provence și din regiunile din jurul
Veneției, iar apoi exodul a continuat din Spania
și Portugalia, unde evreilor li s-a oferit un timp,
posibilitatea de a accepta creștinismul sau de a
pleca. Cele mai numeroase au fost valurile de
refugiați din Maghreb și Orientul Mijlociu
(Egipt, Siria), precum și din Turcia.
Puțin înainte de 1500, Papa Leon X a ordonat
expulzarea evreilor din orașele italiene, iar
venețienii au propus un compromis: „Evreii
trebuie să locuiască împreună, în case situate în
zona Cannaregio, pentru a nu ieși noaptea, cu
acces printr-un pod, cu două porți, care vor fi
păzite de patru gardieni creștini iar evreii vor
plăti pentru ele. "

Dorința de izolare a fost reciprocă. Evreii
nu voiau să trăiască printre creștini, doreau să
își respecte legile, căsătoriile mixte erau strict
interzise. Dând evreilor un spațiu aparte,
autoritățile Republicii Venețiene le-au arătat o
mare favoare - pentru că tot ceea ce s-a
întâmplat pe acest teritoriu nu a fost sub
jurisdicția autorităților creștine. Prin urmare,
dreptul de a trăi în ghetou a fost acordat numai
elitelor - evreii Ashkenazi și imigranții din
comunitățile evreiești din alte orașe italiene.
Astfel a apărut un simbol marcant al vieții
evreiești în Europa, de mai bine de patru sute
de ani: ghetoul.
Aceeași segregare a fost practicată nu
numai în ceea ce privește evreii. Germanilor,
grecilor, perșilor, turcilor și armenilor li s-au
acordat și privilegii separate de autoritățile
Republicii, dar impunându-se multe interdicții
locuitorilor. Comerțul evreiesc era limitat prin
lege, la cumpărarea și vânzarea de haine vechi.
De fapt, aceste restricții au fost puțin luate în
considerare și, odată cu creșterea orașului,
filialele comerțului evreiesc s-au extins. Făceau
comerț cu o mare varietate de produse: sticlă,
cristale și aur, tapet, broderii, cărți etc.
Guvernul acorda o atenție deosebită vânzării de
pietre prețioase, dar fără mare succes.
În această industrie, evreii au câștigat o
reputație atât de puternică, încât chiar și
persoanele încoronate din Europa recurgeau la
serviciile lor. Într-un spațiu mic, au fost ridicate
5 sinagogi (în funcție de numărul de comunități
evreiești care provin din diferite țări) - italiană,
germană, spaniolă, levantină, cantonală.
Întrucât iudaismul interzice artele vizuale,
sinagogile au fost proiectate de arhitecți
creștini.
Într-un secol în care se construiau biserici
neobișnuit de frumoase în toată Veneția,
comunitatea ghetoului spaniol l-a invitat pe
celebrul arhitect Baldassare Longenu să
proiecteze sinagoga spaniolă. Această sinagogă
a devenit prima realizare arhitecturală a
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districtului, eclipsând tot ceea ce a fost
construit mai devreme. Interiorul său luxos,
proiectat în tonuri de roșu și auriu, cu sculpturi
magnifice pe lemn întunecat, este considerat
unul dintre cele mai frumoase din Italia.
De la porțile care odată separau Veneția
creștină de Iudeea noaptea, s-a păstrat doar o
impresionantă gaură pentru balamale , cioplită
în pereții de piatră. Dar clădirile rezidențiale au
supraviețuit până în zilele noastre. În ciuda
pereților dărâmați și erodați, peisajul nu este

mohorât. Desigur, la exterior, casele sunt
complet diferite de clădirile magnifice care
există în zonele San Marco sau Santa Croce.
Simplitatea aspectului a fost obligată, pentru a
nu atrage atenția și a nu provoca invidia
creștinilor care ar putea intra în ghetou. În
ghetou existau un conservator și un teatru; aici
locuiau muzicieni magnifici, adesea invitați în
cele mai nobile case venețiene. Evrei erudiți au
lucrat la traducerile unor scrieri antice, ale
căror texte au fost căutate chiar de episcopii
italieni.
În secolul al XVI-lea, Veneția a devenit un
centru recunoscut al culturii evreiești, cu o
tipografie și o teologie avansate. Cursurile școlii
de muzică și dans situate în ghetou au fost
deschise multor creștini respectabili din
cartierele vecine. Trăind în ghetou, evreii
venețieni s-au simțit mai în siguranță decât
oriunde în Europa, feriți de fanatismul religios
și la cheremul autorităților.

În secolul XVII, odată cu încetinirea
activității economice la Veneția, datorită
reducerii comerțului exterior, rolul relațiilor
comerciale evreiești (în special cu Levantul) a
crescut semnificativ. Comunitatea evreiască din
Veneția a devenit cea mai bogată comunitate
evreiască din Italia și a doua după Roma în ceea
ce privește populația evreiască, în 1655, având
aproximativ 5.000 de suflete.
Locul a devenit aglomerat, așa că nu este
surprinzător că primii „zgârie-nori” au apărut
în ghetou - case cu opt etaje - printre cele mai
înalte clădiri din Veneția.
În ghetoul venețian se consuma orezul cu
stafide, care era gătit și servit rece, ca în
Istanbul. Spaniolii i-au învățat pe semenii lor
cum să înmoaie codul sărat și să pregătească
cacao. Legume prăjite - au fost cele mai ieftine
alimente de stradă pe care negustorii evrei leau
vândut
venețienilor.
Și,
desigur,
condimentele, macarons-urile și portocalele au
fost moștenirea Orientului îndepărtat, cu care
evreii au continuat să mențină relațiile
comerciale. Datorită evreilor, venețienii au
gustat foie gras, gâturi de gâscă umplute și
cârnați de vită, ale căror rețete de au fost aduse
din Germania, la fel crap umplut, picioare de
vițel în aspic și alte feluri cum ar fi Kneidlach,
adică găluște, care s-a transformat în cugoli de
specialitate venețiană - sau gnocchi obținute
din firimituri de pâine. Desigur, trebuia plătit
pentru produse, iar prețul, de multe ori era
foarte mare: evreii erau impozitați foarte mult,
nu aveau dreptul să se angajeze în meserii,
agricultură, vinificație și tranzacții comerciale.
Li s-a permis să facă comerț doar cu
lucruri uzate, să practice medicină și acele
operațiuni bancare, care erau interzise
creștinilor: împrumutul de bani.
Chiar și banii, cheia prosperității, au fost
percepuți diferit în ghetou. Bogații și săracii
trăiau la un loc în ghetou - evreii nu aveau
dreptul de a se muta într-o altă zonă a orașului
sau de a cumpăra un atelier de artizanat. Deși
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administrația orașului fost în permanență sub
influență papală, venețienii s-au bucurat de o
oarecare toleranță, așa cum se observă în
general în marile orașe comerciale și portuare:
evreii, alături de alte neamuri, se bucurau de
dreptul de a se ruga liber. Republica era
puternică și bine organizată; în ea ordinea
internă era sever menținută și toate obligațiile
erau îndeplinite cu rigoare. Prin urmare,
Condotta („Regulile”) au fost respectate cu
strictețe iar viața și proprietatea evreilor au
găsit întotdeauna protecție prin lege.
În 1797, Napoleon, prin decretul său, a
înlăturat toate restricțiile privind circulația
evreilor în oraș și a desființat statutul ghetoului
venețian drept rezervație iar evreii au primit
toate drepturile civile în mod egal cu creștinii.
Porțile ghetoului au fost arse solemn, ca semn
al eliberării evreilor de sub asuprire - și de
atunci ghetoul a fost practic abandonat.
În revoluția din 1848, Veneția, aproape
fără vărsare de sânge, a forțat garnizoana
austriacă să se predea și a ales un nou guvern
interimar, care a inclus doi evrei. Președintele
republicii a fost Daniele Manin (pe jumătate
evreu). După aderarea Veneției la regatul
italian în 1866, evreii au devenit cetățeni
deplini ai țării.
Astăzi, în fostul ghetou evreiesc, trăiesc
între 150 și 300 de evrei. Există un muzeu al
evreilor, două sinagogi, un restaurant kosher și
un magazin, un centru de studii evreiești, o
școală (yeshiva), o grădiniță, un azil și un hotel.
În iulie 2017, Veneția a găzduit spectacole de
teatru unice. Echipa internațională de teatru
(Compagnia di Colombari), împreună cu
Universitatea Venețiană din Ca'Foscari, au pus
în scenă „Negustorul din Veneția,” piesa lui
Shakespeare, în peisajul autentic al ghetoului.
Evenimentul a fost dedicat a 500 de ani de la
crearea ghetoului și a 400 de ani de la moartea
lui William Shakespeare. Adrian Grauenfels
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Editura SAGA-Israel și Editura Integral.ro au plăcerea să anunțe stabilirea unui
parteneriat cu scopul de a facilita distribuirea cărților israeliene (print și ebook)
cititorilor din România, Israel și Diaspora.
Oferim la preturi convenabile cărți deosebite prin problematica abordată, stilul
modem, ilustrațiile inedite ale artiștilor plastici din Israel și România.
Vă invităm să ne vizitați la https://eintegral.ro/.
Director Costel Postolache.
Atașăm aici o prima listă de cărți SAGA care se pot comanda imediat pe site.
Lectură plăcută! Editura SAGA-Israel
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Drepturile actuale pentru supraviețuitorii
Holocaustului și moștenitorii lor:
1. Pensie lunară din Israel pentru cei care nu
primesc încă o pensie lunară sau trimestrială:
Supraviețuitorii Holocaustului care locuiesc în Israel
și care nu primesc încă o indemnizație lunară din
partea Israelului sau Germaniei, sunt eligibili pentru
o indemnizație lunară din partea Israelului, cu
condiția să fi fost în viață în timpul războiului din
România, atât ca copii, cât și ca embrioni (născuți
până în Iunie 1945). Este important să înțelegem acest drept este relevant numai pentru cei care în
prezent primesc doar o subvenție anuală sau nu au
primit încă niciun ajutor.
2. Pensie lunară pentru originarii din România asigurată de Serviciile de Securitatea Socială
Germane:
Supraviețuitorii Holocaustului din România care sau născut înainte de anul 1938 și în timpul
războiului, în zeci de orașe și sate din România
care au fost recunoscute ca ghetouri deschise, sunt
eligibili în anumite condiții să primească o pensie
lunară de la securitatea socială germană, pe lângă
indemnizația din partea Israelului sau cea din
fondul Articolului 2.
Cele zeci de orașe și sate recunoscute recent ca
ghetouri deschise sunt:
Timișoara, Dorohoi, Brașov, Arad, Ploiești,
Fălticeni, Buhuși, Huși, Brăila, Deva, Sibiu,
Suceava, Călărași, Turda, Târgu Frumos, Ilia,
Podul Iloaiei, Lugoj, Iași, Botoșani, Târgu Mureș,
Galați, Focșani, Tecuci, Roman, Piatra Neamț,
Bârlad, Vaslui, Alba Iulia, Constanța, Târgu Neamț,
Hârlău, Buzău, Râmnicu Sărat, Stefănești, Craiova,
Pașcani, Bacău.

legal potrivit unui testament, pot primi o plată
retroactivă pentru perioada cuprinsă între 07/01/97
până la data decesului supraviețuitorului. În
următoarele condiții (văduvii trebuie să respecte
doar condițiile 1 și 3, iar ceilalți moștenitori - copii
sau moștenitori conform testamentului, trebuie să
îndeplinească toate cele trei condiții:
1. Supraviețuitorul decedat s-a născut înainte de
1936 și a lucrat în ghetou și nu a solicitat niciodată
o pensie de la securitatea socială germană.
2. Supraviețuitorul sau văduva a decedat după 27
iunie 2002.
3. Supraviețuitorul a înaintat cerere la Bituah Leumi
din Israel pentru a primi pensie pentru limită de
vârstă, după 1975.
Aceste informații sunt puse la dispoziția dvs. de
Ami Bar, fiul unor supraviețuitori ai Holocaustului
din România, care vă poate ajuta cu sfaturi și
îndrumare. Vorbesc doar ebraică și engleză, din
păcate, așa că dacă nu vorbiți bine aceste limbi, vă
rugăm să solicitați ajutor de la cunoscuți.

Există două modalități de a mă contacta:
Telefon: 055-6665123 (pentru a lăsa mesaje)
Email: shoa.rights@gmail.com
Site-ul web: www.amibar.coi.co.il
Vă rog să aveți răbdare, sunt multe cereri și am
nevoie de timp pentru a reveni.
Cu respect, Ami Bar
SHOA RIGHTS

3. Drepturile moștenitorilor celor care au trăit în
ghetouri (inclusiv toate ghetourile menționate în
paragraful anterior):
Văduvii sau văduvele celor care au trăit în ghetouri
au dreptul la o pensie lunară pe viață. În plus,
moștenitorii care nu sunt văduvii acestor
supraviețuitori, ci copii lor, sau orice alt moștenitor
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