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      Ovidiu  Bufnilă 
                                        

      A p o c a l i p s a
      Navigatori de-ai noştri ne-au transmis 
semnale disperate.  Au slobozit o tristă notă 
de jazz dintr-un trombon de sticlă. Nu găseau 
Africa. Zăreau doar sclipirea Mediteranei 
revărsându-se tumultuoasă în Oceanul Atlantic. 
Doar atât. Din când în când, dintre valuri, ieşea 
câte o pompadură argintie care cânta cântecele 
porcoase şi care tot chitea să se drăgălească pe 
seară cu vreun matroz ca să pună la cale o 
nouă specie de fiinţe fabuloase. Vrăjitoarea 
Esmeralda, proaspăt întoarsă de la Congresul 
Mondial al Magicienilor, ne-a strîns într-o 
seară ca să ne desluşească ce şi cum în această 
cumplită chestiune. Au venit la întâlnire mai

mulţi deputaţi şi senatori, gunoierii din nord, 
femeile despletite din clanul Gomero, fizicienii 
reformaţi din Huko, sticlarii hrăpăreţi din 
Fasinmo şi circarii din Gastrea. Toate fiinţele 
astea fabuloase se dădeau în vânt după 
poveştile vrăjitoarei deşi, potrivit unor surse 
care doresc să-şi păstreze anonimatul, mulţi 
n-o credeau pe Esmeralda. Aglaia Protopopescu 
plângea în hohote după Europa şi America. Eu 
am vrut s-o consolez în fel şi chip, dar ea m-a 
făcut cu ou şi cu oţet şi mi-a spus, aşa, de la 
obraz, că-s nesimţit. Vrăjitoarea Esmeralda a 
adus cu ea un glob de cristal, ca să ne citească 
în el trecutul, prezentul şi viitorul. Ea a fost de 
părere că noi, cei din arhipelagul Bibiland, vom 
rămâne singuri pe Pământ şi că vom da 
naştere unei rase superioare. Ne-a transmis 
chiar şi mesajul papei Urban, care, de când 
dispăruse Europa, zbura vaccinat peste ape 
într-o fortăreaţă de cristal.
– Acum e momentul să tăiem din nou pensiile, 
zise Sara către Bibi.
NR: Textul original a fost alterat cu aprobarea  
Papei.
                         O  lacrimă  pt  India 

mailto:gadrian40@gmail.com
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Statele Unite ale Americii și China sau 
despre viitorul geopolitic

După căderea Cortinei de Fier Statele Unite ale 
Americii au devenit hegemonul absolut al 
lumii. După anii 2000 lumea a devenit uni-
multipolară, hegemonul american a intrat  în 
competiție cu alte mari puteri, Republica 
Populară Chineză și Federația Rusă. Atacurile 
din 11 septembrie 2001 au fost o tragedie 
pentru poporul american ce a lăsat  urme 
adânci până în zilele noastre,  iar pentru alții 
a  însemnat începutul declinului puterii 
americane.

             Puterea americană se află în declin ? 
     În opinia mea nu se află în declin ci în plină 
transformare. Statele Unite ale Americii sunt la 
fel de puternice în schimb au apărut 
competitori geopolitici mai agresivi.

Federația Rusă o promotoare asiduă a 
războiului hibrid, a conflictelor asimetrice și a 
doctrinei eurasianiste a provocat hegemonul 
american prin chei geopolitice non-clasice.

Republica Populară Chineză o putere 
economică mare este o inițiatoare a unui nou  

“Drum al Mătăsii”, a unei expansiuni în Marea 
Chinei de Sud și un mare investitor în Africa, 
mai ales în Africa Subsahariană un alt pivot 
geopolitic de mare importanță, pivotul de sud 
geopolitic al lumii.

În secolul al XIX-lea Statele Unite ale Americii 
un stat în plină expansiune, cu o mare vitalitate 
economico-socială  a promovat o doctrină ce a 
ajutat-o să-și potențeze puterea, Doctrina 
Monroe, enunțată în data de  2 decembrie 1823. 
Clasica doctrină a imaginat și a reușit să obțină 
supremația în Marea Caraibilor,  care a fost  un 
punct de pornire în dobândirea statului de 
mare putere în detrimentul Imperiului Britanic.

În secolul al-XXI-lea, începând cu anul 2015, 
China dorește să-și impună propria “ doctrină 
Monroe” în Marea Chinei de Sud. O supremație 
în această mare va permite Chinei să preia 
controlul țărmului marelui pivot eurasiatic și pe 
urmă să devină un real competitor pentru 
stăpânirea Heartland-ului-Insula Lumii.

Cine stăpânește Heartland-ul stăpânește 
lumea, cine stăpânește Rimland-ul, care este o 
zonă de țărm ca o semilună,  poate să intre în 
competiție directă pentru stăpânirea 
Heartland-ul. Așadar China prin propria 
doctrină de stăpânirea a Mării Chinei de Sud, 
coroborată cu presiunea geopolitică în Marea 
Chinei de Nord dorește să preia controlul 
Rimland-ul și apoi să intre intre în competiție 
directă pentru Insula Lumii.

                 Heartland și Rimland

Statele Unite ale Americii sunt obligate 
geopolitic ca în următorii ani să oprească 

https://www.usro.ro/wp-content/uploads/2020/11/picture1.jpg
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controlul Rimland-ului de către China printr-
o politică de îndiguire a expansiunii 
chineze. Politica de îndiguire poate reprezenta 
continuarea unor cooperări prezente dar și 
reluarea unor cooperări mai vechi:

 Menținerea parteneriatelor cu Japonia, 
Coreea de Sud și Taiwan în zona Mării 
Chinei de Sud

 Obținerea unei descurajări nucleare în 
peninsula Coreea

 Dezvoltarea unui parteneriat solid cu 
India, un G2 – Washington D.C.- New 
Delhi

 Menținerea unor relații de cooperarea cu 
alte state din Asia de Sud Est – 
Thailanda, Malaezia, Singapore, 
Indonezia

 Consolidarea Tratatului de Securitate cu 
Australia și Noua Zeelandă – Anzus

 Redimensionarea Tratatului de Apărare 
Defensivă cu Filipine prin revizuirea 
acordului de staționare a forțelor 
americane în statul insular, acord de 
staționare denunțat de Manila în 
februarie 2020

 Consolidarea unor parteneriate cu statele 
aliate din zona Orientului Mijlociu

 Sprijinirea securității și statalității 
Israelului

 Construirea Cortinei de Oțel în zona 
istmului ponto-baltic ( deși se referă la o 
barieră în fața Federației Ruse poate fi și 
o barieră împotriva expansiunii puterii 
chineze )

 O încercare de refacere a tratatului Asiei 
de Sud-Este ( SEATO ) care și-a încetat 
activitate în anul 1977

 

 

 

 

 

 Anzus- Tratatul de Securitate Colectivă între 
Statele Unite ale Americii, Australia și Noua 
Zeelandă

 În drumul Chinei spre atingerea hegemoniei 
globale aceasta are un termen limită 1 
octombrie 2049 un secol de la proclamarea 
republicii populare comuniste 
chineze.   Politica de îndiguire geopolitică și 
geostrategică a Statelor Unite ale Americii 
trebuie să fie aplicate într-un  viitor, nu 
îndepărtat,  pentru a zădărnici sau chiar 
împiedica stăpânirea Rimland-ului de către 
China și ulterior a Heartland-ul sau Insula 
Lumii.

Lecția americană de istorie oferită de Doctrina 
Monroe este un model pentru expansiunea 
Chinei, diferența este că în Marea Caraibilor 
nici un stat nu avea vectori de balansare. În 
Marea Chinei de Sud Statele Unite ale Americii 
pot contrabalansa expansiunea chineză și pot 
îndigui ocuparea masei acvatice care poate 
duce la stăpânirea Rimland-ului.

Bătălia  pentru stăpânirea lumii până în anii 
2050 este reprezentată de expansiunea Chinei 
și politica de îndiguire a Statelor Unite ale 
Americii, iar cheia de boltă este Marea Chinei 
de Sud.

 
Autor:  Alexandru Cristian
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            LEGENDA  URIAȘULUI  ADORMIT
    Thunder Bay, Ontario
                                                      Dumitru Ichim
  
   
    Thunder Bay înseamnă Golful Tunetului și 
este pe malul Lacului Superior fiind unul din 
cele mai însemnate porturi ale Marilor Lacuri. 
Eram cu Matei în mașină. Am închis ochii și 
parcă am auzit pe Dănuț certându-mă:

- Mitrel, aseară nu ai venit și eu te-am așteptat 
și mă gândeam să nu ți se fi întâmplat ceva rău.

- Mergeam prin pădure și am găsit un pui de 
raton care plângea singur. Se rătăcit prin 
pădure și nu știa unde este mămica lui. Aici 
toate drumurile, parcă ar fi niște copii curioși, 
duc în port unde vin vapoare mari, iar 
drumurile vin aici ca să-și ia rămas bun. ”Cum 
te cheamă?” , l-am întrebat. ”Toți îmi zic 
Racoonel cel Năzdrăvan dar mie nu-mi place 
pentru că eu sunt băiat mare și o să merg la 
școală la anul.” Și uite-așa, din vorbă în vorbă 
am ajuns la drumul mare și cine crezi că venea? 
Era chiar mămica lui și când l-a văzut a început 
să plângă de bucurie și îl pupa și-l strângea în 
brațe. I-am povestit când eram mici ne-au 
trimis părinții, când eram cu toții la Delucian la 
strânsul fânului, să aducem apă de la Șipotul lui 
Mardare și cum ne-am rătăcit. Luasem drumul 
greșit că toate erau la fel. Și tu ai început să 
plângi de mi se rupea inima. Și eu te mângâiam 
și-ți spuneam că o să găsesim drumul. Atunci, 
de la răsărit, a țipat o gaiță de au răsunat 
pădurile de ecourile ei de metal. Și am luat-o 
spre răsărit și am ajuns la fânațul nostru. 
Mămica lui Racoonel ne-a întrebat ce să facă 
pentru noi că i-am adus odorul și eu i-am spus 
tare să ne spună povestea Uriașului Adormit, 
dar am zis atât de tare deschizând ochii că 
Matei a întors capul spre mine și ridicând din 
sprâncene: ”Tată, cum stai cu pluta? Te-ai dus 
cu ea?”

            LEGENDA URIAȘULUI ADORMIT

          Călătorind cu Matei în fiecare zi sute și 
sute de km mare ne-a fost mirarea să ne 
întâlnim, la un han de pe autostrada 
transcanadiană, cu aceeași familie din Dakota 

cu care ne-am salutat la Cascada Kakabeka. Le-
am povestit despre peripețiile noastre de a ne 
cățăra pe Muntele McKay, despre căprioarele 
întâlnite și ce ne-a uimit mai mult a fost să 
zărim ieșind dintr-un tufiș un ursuleț de toată 
frumusețea. Noroc că eram în mașină că nu știu 
cum ne-ar fi salutat mămicuța lui! De la ei am 
aflat povestea Uriașului Adormit (The Sleeping 
Giant), simbolul orașului Thunder Bay!

...în vremurile de demult trăiau pe Insula 
Regală tribul de indieni Ojibway. Pentru 
loialitatea lor purtată cerului și pământului, 
pentru dragostea ce o aveau pentru animăluțele 
pădurii, copacilor, stelelor și păsărilor cerului, 
vestitul Nanabijou ( Spiritul-Abisului-Mării) a 
vrut să-i răsplătească într-un mod dumnezeiesc 
cu un dar cum nu au cunoscut muritorii. Așa se 
face că într-o seară a luat de mână pe bătrânii 
tribului și într-un cântec cum nu s-a auzit ceva 
mai frumos de când au fost zidite porțile mării 
și încet, încet i-a condus la un tunel care ducea 
sub pământ. Acolo totul era făcut numai și 
numai din argint mai strălucitor decât lumina 
soarelui de primăvară. Le-au spus că această 
peșteră va fi numai a lor și a fiilor fiilor lor, din 
neam în neam până la sfârșitul lumii. De 
asemenea, le-a adus aminte ca acest secret să 
nu-l spună la nimeni și în special Omului Alb. 
Blestemul era că în momentul în care vor trăda 
secretul Nanabijou se va transforma în piatră, 
iar neamul tribului Ojibwue va dispărea.

    Vremurile treceau și femeile tribului se 
împodobeau în bijuterii numai și numai de 
argint, iar fetele lor erau mai strălucitoare decât 
răsăritul lunii prin plânsetul roșu al arțarilor de 
toamnă. Acum această veste a făcut înconjorul 
lumii și a ajuns și la urechea și ochii lacomi ai 
rivalilor lor și anume cei din neamul Sioux. De 
multe ori acesti războinici năvăleau în insula 
lor și încercau să le fure secretul. În zadar erau 
schingiuielile sau prin înșelăciuni și promisiuni 
de blănuri de mare preț, că secretul rămânea ca 
liniștea din inima pietrelor.

    Într-o zi celor din tribul Sioux le-a venit în 
minte o viclenie cum să afle secretul. Au 
îmbrăcat pe un flăcău de al lor exact cu hainele, 
penele și podoabele vrășmașilor lor și astfel 
deghizat l-au trimis pe insulă ca și cum ar fi 
venit de la pescuit. Șiretlicul a mers și astfel a 
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aflat secretul grădinii de argint în care se putea 
pătrunde numai printr-un tunel.

    Bucuros de izbânda planului tânărul viclean 
s-a strecurat noaptea să se convingă și a luat de 
acolo de sub copacii de argint niște pietricele și 
ele tot din argint curat mai strălucitoare decât 
luceafărul de seară. În drum spre casă i s-a 
făcut foame și a mers la hanul oamenilor albi 
care se ocupau cu vinderea blănurilor și a cerut 
să mânânce punând în loc de bani o pietricică 
de argint. Oamenii albi, care aflaseră și ei de 
pădurea de argint subterană, și-au dat seama 
despre ce e vorbă. Măi, și ce fete frumoase i-au 
adus să-l mângâie și să-l drăgostească de nu 
știa flăcăoașul nostru ce se întâmplă cu el, mai 
ales că fetele cu pielea albă ca luna răsfrântă în 
lac îi tot umplea paharul cu apă de foc care 
dezlega limba și dăsea minții halucinante 
vârtejuri de plăcere....și în noaptea aceea 
oamenii albi au aflat secretul și prin tunelul 
ascuns au pătruns în împărăția de sub pământ. 
Mică le-a fost bucuria că Uriașul Nanabijou s-a 
ridicat mânios până la cer ridicând valurile 
Lacului Superior mai înalte decât munții. Albii 
au pierit ca furnicile, flăcăul și fetele spulberate 
în mare, iar Nanabijou s-a întins deasupra 
apelor, și-a pus mâinile pe piept și a adormit 
transformat în munte în Golful Tunetului așa 
cum îl vedem până în ziua de astăzi...

           UMOR

             PERE  MĂLĂIEȚE

            catrene și epigrame vesele
            de  Melania Rusu Caragioiu

Despre pară mi s-a spus
Să o caut în apus.
 Am căutat-o în piață,
 Era lemn, nu mălăiață !

Câte pere sunt pe lume,
Acre, fade, sau prea bune,
 Eu pe toate le-am gustat !
Și-am ajuns un nemâncat !

Iar a rodit plopul pere!
O minune dintr-acele,
Minciuneli cu precădere,
 De n-ai nici vin, nici ulcele !

Pară, pară, dulce-n vară
Mi te-ai pus prea sus în pom,
Rumenești pomii din țară
Și pe om îl faci neom !

Vara părul face pere, 
Părul face coc și coadă,
Păruiala te desnoadă,
Mălăiața-i pierde-avere !

Ai văzut pere cu dinți ?
Și cu semințele seci ?
Au un zâmbet de părinți
 Când te pun la colț în beci...

Pere-n pom, pere pe jos,
Îmi zâmbesc pline de miez,
Le-aș culege bucuros,
Da-s vedenii ! Pariez !

 Pară, păr și păruială
 Stau la margine de drum.
 Plătești dijmă lui Păcală:
 Astea-s vremile de-acum !
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     Adrian Grauenfels
             Guercino, Umbrele Barocului
 
 

 Giovanni Francesco Barbieri (1591 – 
1666), cunoscut sub numele de Guercino 
(saşiul ) s-a născut în Italia la Cento, un orăşel 
aflat între Bolonia şi Ferrara. Autodidact, este 
primit în ucenicie de  pictorul Benedetto 
Gennari, aparţinând şcolii Bolognese . Pe 
la  1615 este pomenit şi lăudat de marele 
Ludovico Carracci. De la acesta  pictorul învaţă 
tehnica folosirii culorilor stridente aplicate în 
stil Veneţian , în plus aprofundează maniera de 
expunere a temelor religioase.  

      Guercino produce două pânze de mari 
dimensiuni: "Elijah hrănit de corbi" şi 
"Samson prizonier la Filistini"  ambele 

pentru cardinalul Serra, trimisul papal la 
Ferrara. Aceste pânze se aseamănă mult cu 
lucrările naturaliste ale lui Caravaggio deşi este 
cert că cei doi nu se cunoşteau. Pictată în 1620 
în stil prebaroc pânza " Elijah hrănit de corbi" 
este plină de mişcare şi excitaţie. Profetul 
aşezat, este învelit în draperii voluminoase, 
răsucit parcă de nişte linii de forţă invizibile. 
Totul este instabil, fluid. Lumina tremură 
reducând claritatea. Umbre adânci înghit 
detalii, în schimb părţile luminate strălucesc 
puternic. 
 

       O altă pânză dramatică este "Păstorii  
Arcadiei (1618) . De o compoziţie tumultoasă , 
plină de energie care stă în contrast cu pânzele 
ulterioare , inspirate de Guido Reni, care sunt 
mai optimist tratate , cu calm şi claritate.
Guercino este recomandat papei Gregorius XV 
instalat la Bolonia. Trimis la Roma (1621-1623) 
artistul devine extrem de productiv , se cunosc 
frescele "Aurora" la vila Ludovisi, plafonul din 
San Crisogno (1622), un portret al papei 
Grigorius şi "Altarul  sfântului Petronilla" 
executat pentru Vatican, considerat a fi 
capodopera sa. 
     După moartea lui Gregorius XV, Guercino se 
întoarce acasă la Cento. În 1926 începe câteva 
fresce în Domul Piacenza. Cariera sa de după 
1629 este bine documentată de cartea Libro dei 
Conti di Casa Barbieri, o agendă  la  zi  ţinută de 
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Guercino şi fratele său Paolo Antonio Barbieri. 
Între anii 1618-1631 un tipograf Giovanni 
Battista, produce 67 de gravuri  după lucrările 
din tinereţe ale lui Guercino, nepomenite în 
Libro dei Conti. În 1642,  ca urmare a decesului 
lui Guido Reni, Guercino îşi mută atelierul la 
Bolognia unde devine pictorul principal al 
oraşului.  Va produce (în 1655) altarul Sfântul 
Luca cu Madona şi copilul Isus. Familia Corsini 
comanda pentru 300 ducaţi "Flagelarea lui 
Crist" tablou finisat în 1657.
 
       Tabloul "Purificarea Virginei" (1654) 
demonstrează o distanţare substanţială  de 
operele din tinereţe. Tabloul radiază calm 
şi  renunţare. Figurile stau ca nişte blocuri 
paralele cu  planul picturii. O lumină delicată 
umple spaţiul interior, umbrele sunt 
transparente şi nu interferează cu obiectele 
peste care cad. Accentul este pus pe demnitate 
şi claritate.   Schimbarea de stil în paleta 
pictorului se petrece la Roma pe la 1620, critică 
şi clienţii îl presau spre o orientare clasică. 
Francesco Scannelli scrie în 1657:  "Adesea 
Guercino a fost criticat de cei care vedeau 
personajele sale înecate într-o umbră densă.       

      Unii considerau că pânza este neterminată 
sau că artistul nu a fost capabil să redea o fată 
sau o acţiune mai dificilă. Astfel pictorul 
s-a văzut nevoit să-şi satisfacă clienţii 
şi   pretenţiile criticii, trecând la o tratare 
clasică, mai uşoară, mai puţin baroca decât ar fi 
vrut.  Rapid la mână, Guercino realizează 106 
altare în biserici, şi 144 de picturi majore. Mai 
face multe desene în cerneală, sau cu cretă 
roşie. În plus, desena peisaje, caricaturi, şi 
făcea schiţe pentru plăcerea sa personală. 
Desenele lui Guercino sunt celebre pentru stilul 
lor curgător, rapid şi caligrafic combinat cu 
linii, puncte, striuri paralele care dau umbre 
sau produc forme curioase. Guercino a 
continuat să picteze şi să predea arta picturii 
până la moartea sa în 1666. 
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                      Meserii care dispar
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                  Khalid Elhassan
 O enormă, vicleană păcăleală, pomenită 
de istorie 
 
     Unul dintre marile păcăleli pomenite de 
istorici a avut loc în anul 208 AD. Era în 
perioada celor trei regate din China. Pe măsură 
ce se apropia o bătălie majoră, două  armate 
rivale se pregăteau de luptă separate de râul 
Yangtze. Unui general pe nume Zhuge Liang 
i se dă sarcina aparent imposibilă de a produce 
100.000 de săgeți în doar câteva zile.
       Omul se gândește la o soluție, apoi adună o 
flotă de bărci, le tapetează cu baloți de paie, 
apoi într-o noapte de ceață grea le înșiră în 
liniște plutind pe apă aproape de partea 
inamică a râului. Ajunge acolo nedetectat, 
poziționează bărcile într-o linie paralelă cu 
poziția inamicului, apoi, la un semnal, le 
ordonă oamenilor să facă un enorm din-dong 
zgomotos, cu tobe bătând, bărbații urlând 
sălbatic.

    Inamicul surprins, crezând că un atac de 
noapte-surpriză este în plină desfășurare, 
dezlănțuie o furtună de săgeți la siluetele 
plutitoare ale bărcilor din întuneric. Săgețile se 
înfig  cu ușurință în baloturile de paie. Apoi, cu 
bărcile gemând de greutatea săgeților 
capturate, Zhuge Liang   a ordonat flotei să se 
întoarcă la țărm. Nu numai că obținuse mai 
mult de 100.000 de săgeți necesare, ci și  
dulcea satisfacție de a ști că acele săgeți 
proveneau din stocurile inamicului.

 Poem matematic, problematic si desigur 
pe vertical, apoi orizontal, geodezic, 
virtuos de Ioan Mircea Popovici   

                              portativ cu motiv în tiv,...

 
Infinitul meu şi Infinitul tău

Sunt două jumătăţi inegale

Care se potrivesc ca Soarele şi Luna

Când stăm faţă-n faţă

Stânga mea este dreapta ta

Şi invers

tu-mi dai semn de integrală

pe evenimentul zilei

când pe zâmbetul copilei

văd în lacrimă cuvinte

şir de sunete alinte

din alintul alintării

punctului din dunga zării

amânării, dezmierdării

întuneric şi lumină

pacea visului să vină

precum mierea de albină

scrum de zbatere şi vină

Ină, cină-n albul nopţii

zar căzut în pliul sorţii

la un semn căzu cortina

scena, goală-n aşteptare

valuri, maluri, dinspre mare

cântecul valurilor în joc secund cu şoaptele

vocile-şi fac vocaliza-n vocalele

aaaa, eeee, iiii, oooo, uuuu

din ecou răspund pescăruşii

of, of, of,…

 Aport, raport, report, port, cort, tort, toartă, 
soartă, poartă, fereastră, uşă, măturţă, coardă, 
cordiţă, rochiţă, aluniţă, chip, gest, atitudine, 
latitudine, longitudine, coordonate, polare, 
sferice, cilindrice, absolut, lut, mamut, bou, ou, 
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erou, zicere, zacere, facere, arc, arcaş. urmaş, 
înaintaş, apărător, mijlocaş, caş, caşcaval, val, 
barcă, arc, parcă, par, far, zar, bar, var, jar, dar, 
bazar, halviţă, mioriţă,  pasăre,păsărică, 
păsăroi, roi, joi, boi, voi, noi, doi, soi, moi, foi, 
ţoi, ţoiu,Tiţoiu, cere, plăcere, bere, mere, vere, 
sere, vadră, vidră, vidă, vodă, lobodă, slobodă, 
alergare,  arătare, tare, slab, subţire, amintire, 
ceşcuţă, cafeluţă, fotografie, grafie, poezie, 
poem, chem, ghem, gem, dulceaţă, apă, pahar, 
cană, vană, dană, pană, aripă, îndemn, demn, 
semn, integrală, radical, bal, spital, zăduf,puf, 
uf, ... portativ cu motiv în tiv,...

        Robert Doisneau - URBANE
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      Dominic Diamant  - PASTILE

Turnirul filosofic şi amical din volumul 
„Despre destin” dintre Pleşu şi Liiceanu e 
suficient de lămuritor şi accesibil ca să 
provoace cititorii la reflecţie şi interogaţii. Eu îl 
savurez, citind metodic doar câte-o scrisoare pe 
zi. 

Întotdeauna m-am ghidat după propriul 
principiu „Eu zic (sper) să nu ne-aventurăm 
aiurea crezând, naivi (considerând),că 
exprimăm (onorăm,vom salva) pădurea” În ce 
măsură l-am şi respectat, nu pot spune, deşi ne 
aflăm la ora bilanţului.

*** 
Cercetătorii şi savanţii avertizează lumea 

că ne aflăm în faţa unei primejdii mortale 
pentru întreaga umanitate.Cauza ar fi 
transmiterea bolilor zoonotice, adică a bolilor 
transmise de animale la om, prin defrişarea 
pădurilor care determină apropierea şi 
contactul aestora cu oamenii.

Descoperitorul Ebolei în 1976, Jean-
Jagues Muyembe Tamfum trage semnalul de 
alarmă, afirmând că răspândirea tot mai mare a 
agenţilor patogeni poate fi letală pentru 
întreaga omenire. În special liliecii, nevoiţi să 
plece din habitatul lor prin defrişarea pădurilor 
africane, ar fi transmiţătorii acestor viruşi.

Tot oamenii de ştiinţă avertizează că sunt 
necesare costuri impresionante, de zeci de 
miliarde de dolari, pentru monitorizarea şi 
restrângerea acţiunii viruşilor patogeni dar că 
acestea merită să fie făcute în slujba şi spre 
binele umanităţii.   

***
Am terminat lectura celor zece scrisori 

din vol. „Despre destin” de Gabriel Liiceanu şi 
Andrei Pleşu cu satisfacţia că nu mi-am irosit 
timpul degeaba, că turnirul lor intelectual şi 
confesiv s-a încheiat într-un mod cât se poate 
de agreabil şi pozitiv, dar şi cu regretul că s-a 
sfârşit atât de repede, urmând să-mi continui 
Calea tot pe cont propriu, tot căutând şi 
negăsind, tot siderat de marele mister al vieţii 
şi al morţii.

Ambii participanţi la dezbatere au fost 
savuroşi, fiecare susţinându-şi ideile cu tot 
patosul şi arsenalul cognitiv din dotare şi cu 
dorinţa manifestă de a fi acreditaţi de către 
cititor.Recursul la cărţile sfinte, la marii filosofi, 

părinţi ai bisericii şi teologi preocupaţi de acest 
subiect esenţial n-a lipsit la niciunul dintre ei, 
fiecare apelând la unul sau la altul, după cum s-
a priceput şi i-a dictat interesul de a-şi susţine 
cât mai elocvent şi revelator demonstraţia.

Ca să n-o lungesc inutil, consider că 
respectiva carte e o mare reuşită cu şanse 
considerabile de a stârni noi dezbateri şi 
controverse în rândul celor interesaţi.

***
Pentru că tot ne aflăm în prag de 

sărbători, când ne amintim că trebuie să fim 
mai buni şi darnici, am văzut pe postul TVR 1 
emisiunea Bine faci, bine găseşti, unde au fost 
prezentaţi diverşi oameni de bine, care s-au 
dedicat afacerilor şi antreprenoriatului pentru 
cauze nobile, începând cu încercări cât se poate 
de modeste şi ajungând să realizeze lucruri de 
mare valoare dedicate celor năpăstuţi şi în 
suferinţă.

Am reţinut  ca pe un fapt meritoriu şi 
nobil activitatea iranianului românizat 
dr.Ienayti care, ajuns milionar, îşi investeşte 
banii în cauze sociale.

Demnă de admiraţie este şi activitatea 
binomului Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu 
care, înfiinţând „Asociaţia Dăruieşte viaţă”, s-
au dedicat în întregime acesteia, construind 
spitale moderne utilate cu tot instrumentarul la 
cele mai înalte standarde.

Nu mai puţin meritorie e şi iniţiativa şi 
munca soţilor Scripcaru, el sculptor şi soţia 
critic de artă, stabiliţi în com. Piscu, nu departe 
de Bucureşti, unde au făcut muzeu cu produse 
de ceramică şi olărit în casa construită de ei şi 
promovează cu entuziasm şi eficienţă tradiţia.

De reţinut este şi numele lui Dan 
Perjovschi, un artist bărbos talentat, dedicat şi 
implicat, cu o mare deschidere către 
problematica socială şi o elocvenţă retorică 
demnă de invidiat.

Ar mai fi şi Larita Constantinescu şi Dan 
Brâncuşi, la fel de implicaţi în cauze nobile.

Am credinţa că asemenea celor citaţi mai 
sus mai există şi mulţi alţii care, oneşti, preferă 
să rămână anonimi. Cinste lor, tuturor acestor 
semeni ai mei care au înţeles cum să-şi 
gestioneze destinele !
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  Clelia Ifrim -  extrase din volumul

Când lumina e pasăre la geam

Haiku la Porţile Orientului*

 „Suntem aici la Porţile Orientului, unde totul 
este mai lejer”. Aşa se spune. Aşa este. 

Am înţeles acest lucru, lejeritatea, ca supleţe a 
gândului, ca veşnică mişcare a spiritului şi a 
faptei, ca toleranţă a contrariilor, ca acceptare a 
paradoxurilor.

Am înţeles lejeritatea şi ca dorinţă de a căuta 
infinite variante, alternanţe, la un model dat, 
fix. 

Şi pentru că suntem la o sărbătoare a Haiku-
ului, vom socoti acest poem ca model. Primit, 
acceptat şi adoptat. Dar nu o acceptare pasivă, 
ci una continuă, activă, care mă face să mă simt 
faţă de acest model în largul meu, adică lejer. 
Nu-i voi rămâne tributară. Îmi voi plăti toate 
datoriile faţă de el – studiu, exerciţiu –, după 
care sunt liberă să scriu haiku.

Iată de ce cred că tocmai această aşezare la 
Porţile Orientului, aşezare geografică, 
spirituală, culturală, îmi dă speranţa că poate 
odată, eu, ca poet român (european) voi scrie 
un haiku la fel de frumos ca unul japonez, 
respectându-l întru totul dar respectând şi 
fiinţă mea poetică. Nu va fi nicio trădare faţă de 
nimeni.

Am considerat întotdeauna această 
componentă orientală, infimă de altfel, dar 
existentă, această fibră lejeră, elastică, drept un 
mare avantaj. Îl voi folosi ca atare.
__________________

* Text prezentat la Simpozionul Internaţional 
„Matsuo Basho”, Bucureşti, 1994, cu prilejul 
sărbătoririi a 300 de ani de la moartea 
acestuia.

      Am primit haiku-ul, modelul, ca punct de 
plecare, ca zero pur. Dincolo de el, mă voi 
deplasa pe ruta mea artistică.

     Pornesc de la „gradul zero al scriiturii” al lui 
Roland Barthes. În treacăt fie spus, acest 
împărat al semnelor, acest degustător de 
bunuri lingvistice, a fost o vreme şi lector la 
Universitatea din Bucureşti, deci mai mult ca 
sigur a gustat şi din plăcerea rafinată a 
variantelor lejere.

     Pornind de la acest lucru, voi spune că 
pentru  mine    haiku-ul este o poezie de gradul 
zero. Dar zero ca puritate, ca început. Zero pur. 
Nu zero steril, nu zero fără fructe, nu zero 
oglindă doar ca reflex al simbolurilor, nu zero 
lingvistic – lopa – din gramatica lui Panini, 
care înseamnă scindare, nici zero occidental, ca 
limită, prag, prăbuşire.

   Haiku-ul este o poezie pură. Este scrisă dintr-
o singură suflare. Nu suportă modificări, 
adăugiri, întoarceri, reluări. Ar fi o contraface 
pentru cele 17 silabe. Haiku-ul nu este un 
palimpsest. Nu poţi adăuga nimic, nu poţi 
şterge nimic. Imaginile, scrierile, straturile nu 
se suprapun. Nu aderă una peste altă. Oricât ai 
zgâria cu unghia nu dai decât peste una 
singură. Şi de suprafaţă şi în adâncuri. Ea 
conţine fragmentul cel mai pur dintr-o imagine, 
realitate, gând sau filozofie. Este binecunoscutul 
„moment haiku”. Clipa care nu se repetă 
niciodată.

      Aici intervine un paradox, cultivat cu 
plăcere în haiku, atât prin filozofia lui cât şi 
prin jocuri de cuvinte, caramboluri, răsturnări 
de sensuri. 

Haiku-ul ca poezie pură este dat, scris, 
odată pentru totdeauna, adică nu mai poţi 
lucra, schimba, retrage niciuna din cele 17 
silabe. S-ar părea ca este o poezie închisă, 
autodevorându-se.
        Dar nu este aşa. Puritatea duce la formule 
laconice, care nu explică niciodată, nu 
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povestesc, nu descriu, nu pun cuvintele la 
punct. Este şi această o formă de lejeritate, de 
tânguire a tăcerii care nu are preţ fix, o 
speculaţie a cuvântului nerostit, nescris. 
Sugestia şi libera interpretare împiedică 
autoconsumul. Cele 17 silabe reprezintă timpul 
exact pentru o respiraţiei. Nimic în plus, nimic 
în minus. Respiraţia este un act pur. Ea poate fi 
a noului născut dar şi suflarea muribundului. 
Viaţa noastră se desfăşoară între aceste două 
momente ale respirării. Am putea spune că 
viaţă noastră se desfăşoară între două poeme 
haiku.

     Spunând despre haiku că este o poezie pură, 
nu înseamnă că alt gen de poezie este impur. 
Afirmaţia nu este exclusivistă. Puritatea nu are 
nevoie de contrarii pentru a fi demonstrată. Am 
ales haiku-ul pentru că suntem la o sărbătoare 
a lui şi vorbim despre el. Puritatea lui este 
naturală, neprelucrată, tocmai prin concreteţea 
celor 17 silabe. Nici nu ai avea timp să te întrebi 
de ce respiri, cum o faci, cât trebuie să respiri, 
ce respiri? Respiri şi atâta tot.

     Şi sonetul este o poezie pură, dar puritatea 
lui este asamblată sau ţine de întreg ansamblul. 
Ai timp să lucrezi după inspiraţie, eventual să 
ceri chiar asistenţă poetică. Haiku-ul este o 
poezie de viteză, de sprint, sonetul, o poezie de 
maraton.

     Am fost tentată să număr silabele sonetului 
şi am făcut-o. Sunt 154. Le-am împărţit la cele 
17 silabe ale haiku-ului. În fond, orice poezie 
cuprinde, conţine un număr oarecare de haiku-
uri. El însuşi s-a desprins din tanka, devenind 
un poem de sine stătător.

     Într-un sonet sunt 9... poeme haiku. Am fost 
uşor nemulţumită că nu a ieşit un număr 
întreg. Dar şi zecimalele rămase, zecimale 
artistice sunt virtuale haiku-uri.

     Această fragmentarizare la infinit, această 
divizare, este un act pur, regenerator.

       Dacă vom lua, penultimul fragment, (pe 
ultimul nu-l vom şti niciodată), putem 
reconstitui măcar unul din cele 9 haiku-uri de 
bază, sau chiar pe toate, numărul întreg, 
sonetul de la care am pornit. Metoda 
hologramei este foarte apropiată de haiku. 
Orice fragment, oricât de mic poate reconstitui 
întregul. Şi pentru lucrul acesta, consider 
haiku-ul o poezie pură.  

Am ales două exemple din Basho: 

Coliba asta –
ades, ciocănitoarea
vă scobi stâlpii *

Kimonouri la uscat –
privesc mâneca 
copilului mort **

     Niciun comentariu, nicio explicaţie. Nicio 
finalitate. Imaginea pură, fără niciun scop. 
Imaginea, realitatea nudă, liberă, lejeră. 
Poate, doar un vers din Odysseas Elytis: 
„ca sentiment, un cristal”.

_______________

*/** Traducere de Ion Acsan şi Dan Constantinescu
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    Fara (multe ) cuvinte

   Nu demult, fix de Ziua lui Brâncuși, a ieșit 
scandal cu blesteme și pucioasă la Primăria 
sectorului 1 din București, că România n-ar mai 
fi “Grădina Maicii Domnului” dacă n-ar pluti în 
bălăcăreală. 14 tineri artiști de la UNARTE au 
fost invitați de Clotilde Armand să își expună 
lucrările în holul de onoare al Primăriei. 
Politicienii au devenit brusc critici de artă și au 
sărit cu bărdița: Clotilde e satanistă, cum să-ți 
plătești impozitele în clădirea cu femei goale 
care lucrează pentru Diavol? Am intrat pe firul 
epic al bătăliei cu Satan și am aflat cu nume și 
prenume cine sunt vinovații care au venit în 
fața poporului cu arta lor decăzută, 
hipsterească & neomarxistă. 
   Scuipați în sân (pardon pentru “sân”) și citiți. 
   Marcel Ciolacu, președinte PSD: “Românul 
intră în hol, își face cruce și pleacă. Nu sunt 
critic de artă, dar nu știu cât de oportun este 
să fie femei dezbrăcate în holul unei 
instituții publice. Doamna Clotilde nu a aflat 
până acum cu ce se ocupă primarul. Poate că 
acesta este progresismul neomarxist”.



                                 Jurnal Israelian   No. 40    13-05- 2021                                             Pagina  16   

     Unul dintre nerușinații care a avut tupeul să 
își expună lucrările în holul primăriei este 
Radu Panait, 36 de ani, sculptor, absolvent al 
UNARTE cu studii în Italia și un masterat în 
sculptură la Carrara. L-am întâlnit în atelierul 
lui Alexandru Dascălu (bun prieten, sculptor și 
el), într-un subsol neîncălzit. Pentru că în 
România, dacă ești artist, nu-ți dă statul atelier, 
nu-ți dă nimic mai precis, lucrezi pe unde poți. 
Statul ăla reprezentat numai de politicieni cu 
doctorate în critică de artă.

                            Radu Panait

      Curatorii expoziției, Călin Stegerean, fost 
director al MNAC, și sculptora Reka Csapo Dup 
au explicat demersul: “Ziua Națională Brâncusi 
poate fi asociată în primul rând forței de creație 
și înnoire a tinereții, pe care expoziția noastră 
dorește să o pună în evidență. Pe lângă nevoia 
de a crea oportunități de afirmare a tinerei 
generații de sculptori, această expoziție își 
propune să aducă în atenția publicului cele mai 
noi modalități de expresie specifice tinerilor 
artiști”.

Până nu demult, arta “degenerată” era 
înfierată atât de naziști, cât și de 
comuniști

     Poftim?! Asta e artă tânără? Dracoaice fără 
sutien care lezează pudoarea poporului ortodox 
muncitor? Nu ar fi pentru prima dată în istorie 

când arta nouă care iese din canonul oficial 
(sau deja cunoscut, știut și-ntr-un final 
acceptat) este pusă la zid. Să nu uităm că, nu 
chiar atât de demult, pictorul Adolf Hitler a 
confiscat mii de tablouri care înfățișau 
arta  “degenerată”  modernă și le-a 
denumit “monstruozități ale nebuniei “ din 
simplul motiv că nu-i plăceau lui, am văzut eu 
documentar pe Viasat History. Arta era o 
perversiune creată de minți bolnave. Și să nu 
uităm că în comunism, în iulie 1971, Ceaușescu 
lansa celebrele teze care interziceau “munca 
decadentă la radio și la televiziune” și alcoolul 
în centrele universitare. Așa se face că, dacă 
erai artist, trebuia să fii realist socialist si să 
sculptezi toată viața brigadieri cu brațe 
vânjoase și bustul lui Lenin din toate părțile, 
până când ți se făcea rău.

Radu Panait: “Expoziția s-a numit “Dincolo 
de Canon. Noua sculptură azi” pentru că 
asta a făcut și Brâncusi la vremea sa. Pe ideea 
asta s-a mers, să faci un pas în față, să sari din 
canon, un canon care, din păcate, se mai 
regăsește doar la noi. Dacă lumea a fost 
oripilată pentru ceea ce s-a făcut aici, înseamnă 
că habar nu are ce se prezintă la o Bienala 
mondială arhicunoscută. Noi am fost, in incă, 
foarte cuminți. A fost un atac politic, dar 
populația largă a înțeles că noi, de fapt, chiar 
suntem sataniști. Ne confruntăm, cred eu, cu o 
majoritate a populației care nu are nicio vină, 
pur și simplu nu a fost instruită să înțeleagă 
arta contemporană. Eu am luat-o ca pe un lucru 
pozitiv, pentru că s-a făcut reclamă. Și nu am 
pe cine să mă supăr. Le mulțumesc tuturor, 
indiferent de ce latură a baricadei se află, pe noi 
ne-a ajutat. În cazul meu, mi-au văzut lucrările 
cei de la Artmark, parte dintre ei fiind și 
organizatori ai Art Safari, și sunt invitat să 
expun anul acesta la Art Safari. În lumea 
artistică oricum se știa de mine, mă cunoaște 
lumea, dar, din păcate doar lumea artei”. 
Antoaneta Dohotariu in https://b365.ro/

https://b365.ro/author/antoaneta-dohotariu/


                                 Jurnal Israelian   No. 40    13-05- 2021                                             Pagina  17   

            EUGEN MATZOTA

Fragmente din eseul  NEW AGE

                 Oamenii New Age
 
     Au fost acei care luptau împotriva 
Sistemului, împotriva valorilor prețuite de 
conservatori, dacă nu cei tineri, firește, 
majoritatea studenți, încercând să schimbe 
lumea părinților lor. Tineretul din America, în 
special cei din campus-uri universitare, a 
început să protesteze împotriva tuturor 
lucrurilor care i se păreau nedrepte în America: 
rasismul, distrugerea mediului înconjurător, 
sărăcia, misoginismul și represiunea sau 
exploatarea sexuală, violența domestică si 
războiul din Vietnam, depersonalizarea 
datorată noilor tehnologii, și corupția din 
politica…În pofida opiniei general acceptate, 
hippies aveau un mare respect pentru America 
și credeau că ei sunt adevărații patrioți, singurii 
care doreau cu sinceritate să își salveze patria și 
să o facă să devină din nou cea mai bună țară 
posibilă. Organizația religioasă oficială de masă 
este respinsă mai ales de către hippies în 
favoarea unei experiențe spirituale mai 
personale, unii fiind atrași de credințe 
religioase indigene și populare, cum ar fi cultul 
vrăjitoarelor sau Vechea Religie. Unii 
îmbrățișează păgânismul, alții, curente 
religioase de inspirație orientală.   Ethosul 
grupului hippy îl constituia, esențialmente, o 
mișcare religioasă, a cărui scop era să 
transceandă limitările instituțiilor religioase 
oficiale de masă, după cum apare argumentat 
de către Timothy Miller . Conducătorii 
spirituali, numiți Înalți Preoți, erau mult 
respectați în comunitățile hippy.

      „În vremuri agitate, în vremuri de mari 
schimbări, oamenii se orientează în două 
direcții extreme: fundamentalism și experiență 

spirituală personală… În lipsa unor liste de 
membri sau chiar a unei
filosofii sau dogme coerente, este dificil să 
definim sau să măsurăm amplitudinea 
mișcării – neorganizate- New Age. Dar în 
fiecare oraș important, American sau 
European, mii dintre cei care caută
introspecție și dezvoltare personală se 
grupează în jurul unei biblioteci, al unui dascăl 
spiritual ori al unui centru de educație.” 

       În general, ideea principală era că 
înțelepciunea sau cunoașterea ocultă veche 
poate să ofere o cale spre iluminare și salvare. 
Mai mult decât atât, exista dorința de conectare 
la alte realități, ceea ce a adus la utilizarea 
drogurilor cu scopul expres de desprindere de 
realitatea imediată și de conectare la Lumea 
Divină.

               Rock&Roll – o stare de spirit
    Ei bine, da, Rock&Roll este o stare de spirit, 
firește, constituind un fel de factor unificator 
care a catalizat noua tendință spre o nouă 
mentalitate și viziune asupra vieții în anii 1950. 
Iar acest nou stil de viață pretindea nu doar 
jachete și ghete de piele, ci și un nou stil de 
muzică. La fel ca Epoca de Aur din anii 1920, și 
Les Annees Folles, cum erau numiți acei ani, se 
poate remarca o perioadă de prosperitate 
economică și culturală în anii 1950. De data 
aceasta, însă, vorbim despre Rock&Roll, un stil 
de muzică nou și total diferit, care a explodat pe 
scena unde Bing Crosby și marile orchestre
muzicale deveniseră învechiți pentru noile 
generații. Totul se petrece pe la începutul anilor 
1950, când generația celor născuți după război 
se îndrăgostește imediat de această formă de 
muzică revoluționară. De fapt, la fel ca jazzul, și 
Rock&Roll are rădăcini adânci în blues, 
country, gospel, R&B, muzică tipică pentru cei 
de culoare, niciodată atinsă de persoane 
distinse si elegante precum Bing Crosby, 
reprezentantul generațiilor senioriale. Noul tip 
de muzică era un gen opus valorilor 
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conservatoare ale Sistemului. În acele vremuri, 
ținta devenise muzica mucegăită, fadă și 
insipidă a represiunii din timpul regimului lui 
Eisenhower, reflectată perfect de cei ca Bing 
Crosby. Noua generație, însă, aștepta altceva, 
năzuind să uite de ororile războiului și de ura 
post-belică îndreptată împotriva tuturor celor 
care nu gândeau în stil american. Filmul 
Procesul maimuțelor oferă încă o imagine clară 
a doua lumi opuse: cea învechită, Sistemul, și 
cea nouă, New Age.

Muzica — cea mai divină și spirituală 
dintre arte  
       Așa este considerată muzica de către unul 
dintre Mahatma, acesta fiind vehiculul adecvat 
pentru noua stare de spirit. La începutul anilor 
1950, evoluția tehnologiei îi permitea oricărui 
tânăr să-și ia radioul și să asculte muzica 
preferată oricând și oriunde. Pentru 
adolescenți, aceasta era muzica lor, pentru 
părinții acestora, doar o sursă de zgomot. De-a 
lungul anilor, tehnologia joacă un rol
important în schimbarea gustului muzical, de la 
radio-transistor până la sistemul stereo, de la 
Walkman la iPod. Muzica lui Jimi Hendrix, 
Bob Dylan, the Beatles și a altora, este 
asociată cu era Pești-Vărsător (1433-3574) cu 
un punct culminant în Scorpion în 1970. După 
cum subliniază Richard Tarnas în cadrul 
atelierelor sale de muzică și astrologie, muzica 
anilor 1960-1970 a fost o combinație de 
medium/ambianță electric/electrică Uranian 
/Uraniană (tipic pentru Vărsător) și un beat de 
tip Rock&Roll sexual (tipic pentru Scorpion). 
Dar acesta era numai începutul. Tinerii care nu 
erau în largul lor în timpul adunărilor de la 
biserică, simțeau nevoia de a se reuni în 
comunități mult mai mari. Astfel, apariția, pe la 
mijlocul anilor 1960, a amplificatoarelor de 
mare putere, de peste 300 de wați pe canal, a 
schimbat literalmente decorul, și astfel 
concertele gigantice au devenit un fel de 
biserică de tip New Age. Deodată, au devenit 
posibile imense concerte live, implicând o 

comunitate de persoane care împărtășeau 
aceleași valori și aceleași idealuri. Mersul la un 
asemenea concert satisfăcea astfel necesitatea 
sau dorința de a fi împreună, într-un soi de 
fraternitate. De aici, doar un pas până la marile 
comunități reunite la Woodstock, unde erau 
împărtășite și adulate noile idei ce veneau 
dinspre filosofiile Orientului. Valorile Teosofiei 
își găsesc astfel locul acum, într-o comunitate 
tot mai numeroasă, care vrea să facă dragoste, 
nu război. Da, cântăreții de Rock&Roll nu erau 
la începuturi prea atenți cu versurile cântecelor 
lor. Acest lucru se va schimba dramatic ceva 
mai târziu, când chiar și The Beatles s-au dus în 
India să lucreze departe de lumea occidentală. 
Astfel, acolo unde bisericile au pierdut după 
război, rămânând la fel de impozante, dar 
goale, a reușit muzica Rock& Roll, ca o nouă
stare de spirit. 

Stairway to Heaven - o profeție New 
Age?

      Oricine ar trebui să cunoască această 
melodie, una dintre cel mai cântate ale tuturor 
timpurilor, dacă nu cea mai cântată. 
Legendarul grup Led Zeppelin a creat această 
capodoperă cu adâncă spiritualitate, esoterică 
și plină de simboluri păgâne și alchimice. Când 
vezi titlul, te gândești, poate, la scara lui Iacob 
din Biblie. Scara, pe de altă parte, poate fi 
întâlnită în multe tradiții mistice și în Arborele 
Vieții din Kabbala. Cântecul are șapte versuri, 
câte unul pentru fiecare chakră, și muzica urcă 
parcă treptele, încet, ajungând la apogeu în 
final, ca o călătorie spre cer.
 
Există o doamnă care crede ca tot ce 
strălucește este aur
Și își cumpără o scară spre Cer.
Când ajunge acolo știe, dacă magazinele sunt 
închise, 
Că va putea să obțină tot ce își dorește cu un 
singur cuvânt.
Ooh, ooh, și își cumpără o scară spre Cer.
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       Vorbind în termenii folosiți la cărțile de 
Tarot, versurile ar putea sa sugereze 
Împărăteasa care stăpânește peste lumea 
lucrurilor materiale, ținând în mână un baston 
cu un glob de aur deasupra. Aurul este, în 
alchimie, simbolul căutării evoluției spirituale. 
Robert Plant, autorul acestor cuvinte, spune că 
acesta este ”un cântec al speranței”. Profeția 
noii ere, așa cum o simțeau cei din anii 1960, 
începe în versul al 4-lea.
 
Dacă e freamăt în gardul tău viu, nu te 
alarma, E doar curățenia de primăvară 
pentru Regina lunii Mai.
Da, există două poteci pe care poți pași, dar cu 
timpul Mai ai răgaz să te răzgândești asupra 
drumului pe care îl apuci.
Și acest lucru mă face să mă întreb…

   UMOR 

 – De ce te cerți mereu cu nevastă-ta și pe soacră o 
respecți?
– A fost singura care s-a opus căsătoriei.

* Începând cu 1 martie, la internarea în spital 
pacienții sunt obligați să aibă: extinctor, trusă de 
prim ajutor și lanternă de semnalizare.

* Un arab este întrebat:
– Cum poți trăi cu două sau trei femei în același 
timp?
– La fel ca voi, doar că noi nu ne ascundem…

* Ați mâncat parizer toată viața și acum nu 
vă vaccinați că ”nu știți ce se bagă în vaccin”…

* La spitalul de nebuni.
– Eu sunt Ștefan cel Mare!
– Mai avem noi aici câțiva domnitori, o să vă simțiți 
bine.
– Eu nu sunt domnitor, eu sunt bulevard.

* – O cafea, vă rog!
– Lapte, zahăr, să pun?
– Fără săpun!

* Rai – Salariu american, casă englezească, 
mâncare chinezească, soție româncă.
Iad – Soție americancă, mâncare englezească, 
casă chineză, salariu românesc.

* Dacă ar fi să sacrificați o țară pentru a ne salva de 
COVID-19, ce țară ați alege și de ce Ungaria?

* – De ce ai venit la mine?, întrebă un dentist pe 
un țigan care avea toți dinții îmbrăcați în aur.
– Am venit să-mi pui o alarmă…!!!

* De ce sunt acceptate mai ușor teoriile conspirative 
decât cele științifice?
Pentru a le înțelege pe cele științifice, trebuie 
să înveți.

* – Pe o scară de la 1 la 10, cât ești de sărac?
– Nici scară n-am.

* Vaccin COVID-19:
Bărbaților li se va implementa un cip, iar femeilor li 
se va da telecomanda!

* – Aveți șampon?
– Numai de ouă.
– Și pe restul cu ce mă spăl?!

* Am visat toată noaptea că slăbeam…
Așa de mult slăbeam, încât am mâncat repede o 
ciocolată și trei gogoși, să nu ajung, Doamne 
ferește, piele și os!
Hmmmm…, nu-i de glumă cu sănătatea!

* În fiecare an, în lume sunt tăiate 3 miliarde de 
flori pentru ziua de 8 Martie.
Protejați planeta, domnilor! Cumpărați diamante!

* Țineți minte când de Crăciun râdeați de fete 
că vine moșul la ele?
Să văd ce faceți în Martie, când vin babele voastre!

* – Iubi, ce îmi cumperi de 8 Martie?
– Nimic.
– Poți să-mi spui măcar că sunt frumoasă?
– Îți spun de 1 Aprilie!

* – Cine își mai amintește? Pe vremea noastră, 
când se lua curentul, ne uitam cu lumânarea la 
televizor!
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       Magda Ursache

                                     OAMENI DE APĂ

         „Conștiința a ceea ce este și hotărârea 
fermă e puterea cea dintâi  a unui popor.”                                              
N. Titulescu       

       Am aflat, în „Jurnal israelian” Nr. 33, 
2021, un poem magnific de Șerban Foarță, 
intitulat Om-de-Apă.  
    Mâhnit „că nu-și poate forma/păstra-o,-
asta e enorma/rușine a Omului de-Apă”; el se 
lamentează, ce-i drept, dar ia forma vasului în 
care e turnat.
     Spuneam în foiletonul precedent, Anulează 
Cultura!”, că nu vreau să mă supun acestei 
politici/mișcări sau ce-o fi ea, Cancel Culture.   
S-a mai dărâmat o dată statuia lui Maiorescu. 
În studenția mea, zăcea pe strada Sărărie, în 
curtea lui Ioan Nădejde, propovăduitor al 
socialismului și ateismului, care se tot întreba 
între 1881 și 1884: Este sau nu este Dumnezeu? 
Statuia a fost apoi topită și din bronzul ei s-au 
făcut clanțe rectorale. O prăvălire iarăși de 
statui? Îl prăvălim pe Kogălniceanu pentru că 
nu ne mai place direcția sa, a Daciei literare, 
dar și pentru că omul din Cogâlnicul Basarabiei 
arată, din fața Universității „Cuza”, direcția: 
peste Prut. După „cotitura” din 1944, a fost 
decapitat bustul lui Goga din rotonda Cișmigiu.  
La Iași, recentuț, doamna parlamentar 
Chichirău a făcut zarvă mare privind bustul de 
pe Copou al „poetului părtimirii noastre”. Altă 
consoră a sa  a apărut într-un tricou cu chipul 
Anei Pauker.
      Da, știu că n-a putut fi aplicat Punctul 8 de 
la Timișoara, că membrii de vârf PCR n-au fost 
lustrați (cazul Ion Iliescu), dar de ce urmașii 
celor care au rezistat ocupației sovietice (cu 
arma în munți sau  prin  cuvântul scris) să fie 
discriminați iarăși și iarăși? Mă întreb și eu, ca 
Ioan Roșca (într-un dialog cu Dan Culcer), de 
ce „se incriminează aprecierea unor oameni 
care au acționat într-o perioadă în care era 
firesc să aperi interesele neamului tău”? 
    Centrul INSHREW, prin vocea domnului 
Florian, ne culpabilizează ciclic  ca barbari și 
criminali, ne vede rasiști, fasciști, mâncători de 
co-etnici. Cine nu-i docil, cine nu se lasă turnat 
în vasul Wiesenthal ca om-de-apă, cine nu-i 

intimidat de acuzele nedrepte, plătește iarăși 
nesupunerea, ca Octav Bjoza, în timp ce 
„profesorul” Brucan, anapaukeristul, a ieșit din 
spuma revoluției  pur și simplu.
       Albert Wass e nume de stradă, iar 
criminalul ungur deține și bust într-un parc 
bucureștean, zice presa încă liberă. Șeful 
INSHREW are ce are cu bustul lui Mircea 
Vulcănescu. Aici s-a ajuns, dacă într-un manual 
de istorie era „consacrată” Esca. Alternativă la 
Ana Ipătescu numărul 3? Sprințara Gianina 
Corondan, domnișoara Meteo, călca harta 
României în piciorușe. „Dame civice”, așa cum 
le   spune  istoricul  Mircea   Dogaru,  n-au  tată, 
n-au mamă când se vorbește despre etnie, 
religie, tradiție. Taie vorba interlocutorilor, cât 
se poate de gureșe și de decise: „Nu discutăm 
aspectul ăsta, nu, nu, nu...”
      Ești xenofob dacă te aperi de „musafiri” 
nepoftiți? Dacă vorbești despre retrocedări și 
despăgubiri cu acte false de proprietate? 
Proprietatea e sfântă doar pentru unii, a unora? 
Românii au rămas agresori în Războiul al 
Doilea Mondial; rezistența națională e 
considerată greșită, inutilă, aberantă. Cât pe ce 
să învețe copiii de școală balada lui Lazăr de la 
Rusca, „eroul” securist al lui Dan Deșliu.
Viruși vechi și noi fac ravagii, cel mai rezistent 
fiind virusul neomarxist. Știri rele, alarmante, 
de neînțeles: apar ca ciupercile alte statui Marx, 
Engels, Marx și Engels, Stalin... Hinc illae 
lacrimae!, sună latin phraze. De aici alte 
lacrimi!
       De 30 de ani încoace, se tot face istoria 
praștie ca să iasă argumente politice. 
Se deformează imaginea poporului român, 
prigonitor de maghiari în frunte cu pastorul 
Tökes Laszlo deportatul, chit că a ajuns 
europarlamentar al românilor și că se pronunță  
contra lor.
        În acel martie ‘90, la Tg. Mureș,  românii 
culegeau bolovanii care-i pocneau, ca să fie 
înarmați cu ceva. Revăd scena: 10-15 maturi cu 
furci alergau după un băietan: „Prindeți-l, e 
român!” Și-mi amintesc oftatul de ușurare al 
Anei Blandiana, după ce bietul Cofariu, bătut 
cu cruzime, a fost declarat ungur de presa 
internațională: Bine că-i român, nu ungur! 
     E ce mi-am spus și eu după ce am aflat că 
individul care a scris mârșav actriței Maia 
Morgenstern, amenințând-o cu moartea, este 
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evreu, cum precizează o parte a presei. Român 
sau evreu, ce-o fi,  sigur este că–i bolnav psihic. 
Antisemitismul - o repet- e boală psihică.
         În Israel funcționează Anti-Difamation 
League; în Anglia, legea contra defăimării țării. 
La noi, MCA: Centrul pentru Monitorizarea și 
Combaterea Antisemitismului. Pe de altă parte,  
e musai să ai revelația tembelismului românesc 
și să afirmi:  „La ce să te aștepți de la pedigree-
ul românilor?” Ba chiar apare un ONG, ținta sa 
fiind „Fără români la conducerea țării.” Care 
țară? România cumva? 
     Când scriitorul Sorin Lavric (care nu-i om-
de-apă) evocă în Parlament figuri legendare ale 
rezistenței armate anti-comuniste, e amendat, 
cu mânie corect politică, pentru că se abate 
(verb proletcultist) de la linie. Istoricul Marius 
Oprea (nici el  om-de-apă) afirmă despre frații 
Muraru, Alexandru și Andrei, care văd 
antisemiți pisti tăt, că, pentru ei, „suveranitatea 
României e o crimă și patriotismul  o ceapă 
degerată”.  
       S-a destrămat doar „colosul” comunist din 
Carpați, Ceaușescu, dar tehnica și strategia 
„Scânteii” s-au moștenit. Îmi amintesc bine că 
tatăl meu făcea haz de nehaz: „Dacă Napoleon 
ar fi avut un ziar ca „Pravda”, nu s-ar fi aflat în 
Franța că a fost bătut la Waterloo.” 
Cine a „lucrat” diversiunea cu teroriștii 
(preluată acuma de premierul Câțu, referitor la 
protestatari)?  Brateș, ginerele lui Nicolschi, 
anunțând și otrăvirea apelor.
     După ‘89, s-a cerut „arderea bătrânilor”
(îndemn al negativistului interbelicilor, Mihai 
Ilovici, scos de la naftalină), tocmai pentru că 
bătrânii știau bine prin ce au trecut după ce 
trecuseră peste noi „tancurile Sovieticei 
Armate”. Și da, bătrânii sunt mai greu de 
prostit, pentru că tot pățitu-i priceput. 
      Pe străzi, se strigau lozinci feseniste ca 
„Moarte pentru cei cu multă carte!” și 
„Boșorogii fără dinți vor să fie președinți”, ținta 
fiind Corneliu Coposu. O Antigonă declara: 
„bătrânețea egal ineficacitate culturală”. Câți 
ani o fi având acum? Cineva susținea, tot în anii 
90, cu obstinație, „eliminarea hârburilor”, ca 
Anton Dumitriu, ca Noica... Edgar Papu era 
cel mai lovit. M-a durut amărăciunea 
cărturarului evreu,  spunând pe un post Tv: „Eu 
v-am iubit.”

Toleranța se manifesta discriminatoriu. Era 
înțeles și  scuzat Brucan  și  „erorile” lui, în fapt 
crime. Poeții stahanoviști, ca Deșliu, Banuș, 
Cassian, erau declarați vaccinați și vindecați de 
boala copilăriei, stalinismul. Nu cumva pentru 
că înțeleseseră rapid de unde bătea vântul?
      Înainte de ‘44, România cunoștea maximum 
de eflorescență culturală. A urmat urgia. De ce 
a fost omorât în chinuri  istoricul Gh. Brătianu, 
în detenție? Pentru că trecuse  Prutul la vreme 
de război, ca voluntar? Istorici mari au fost 
declarați antisemiți: N. Iorga, Pârvan, Aurel C. 
Popovici... Am fost în ne-cultură, suntem acum  
în neocultură. Respectul valorilor e acuzat ba 
de crypto-comunism, ba de crypto-fascism.Un 
ins care abia putea formula o frază susținea pe 
un canal, în 3 aprilie a.c. . „Conservatorismul a 
dus la căderea celor mai importante civilizații.” 
Încerca să-l critice bâlbâit pe Constantin 
Rădulescu - Motru (filosof al cuturii și strălucit 
pedagog), „dacă îmi amintesc bine cum îl 
cheamă”. Nu-și amintea. Ar fi fost în stare să-i 
spună și Mortu, ca într-o regretabilă polemică.
       Anti-conservatorii sunt deranjați de Eliade, 
Cioran, Sandu Tudor,  Bernea, Țuțea. Chiar și 
de Gusti. Iar combinația patriotism + socialism 
mi se pare la fel de aberantă ca ideea că ar fi o 
ruptură între naționalism și europeismul lui 
Eminescu, Eliade, Stere, Motru, Șaguna...
De-a dreptul dia(bo)lectică în Infernaționala  
(mulțumesc, Dan Anghelescu!) zilelor noastre.
În anii mei de facultate (1962-67), Iorgu Iordan 
cerea „să spălăm creierele de tradiția cea 
rea”.Au revenit  „analfabetizatorii” proletcultiști 
ca Roller, Novicov, Gulian? Leonte Răutu 
scrisese articolul-direcție spre viitorul roșu,  
Împotriva cosmopolitismului. Or, cosmopoliții 
trebuiau eradicați: Dinu Pillat, Streinu, 
Comarnescu, Steinhardt...
    Cazul Alice Voinescu? A fost arestată în 25 
aprilie 1951, pentru participarea la conferința 
lui Petru Manoliu, întemnițat și el de două ori. 
A doua oară, pentru că fusese surprins citind 
Ispita de a exista  de Cioran. Traducătorul lui 
Thomas Mann umbla în petice la propriu. 
Fusese poreclit Arlechinul. Pentru Alice 
Voinescu au urmat 12 luni la Ghencea, apoi DO 
(domiciliu obligatoriu), lângă Tg. Frumos, la 
Costești. La 68 de ani, cu tensiunea 26, fără 
pensie, i-a trimis un memoriu lui Nicolschii 
(da, cu doi i) și a primit de sus altă lovitură de 
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pedeapsă: „Consider că s-a procedat just,  
anulându-se pensia”. Justă, după Călin Vlasie 
(29 martie 2021), este cenzurarea lui Sorin 
Lavric în „România literară”: „suspendarea 
definitivă a rubricii ipochimenului”. Lavric –
ipochimen, Eminescu–idiot...Nimic nou sub 
soare. Președintele Academiei, Profesorul Ioan 
Aurel Pop, militând pentru istorie adevărată, e 
atacat de presari ignoranți pentru că ar fi fost 
membru UTC, cum erau, de altfel, toți elevii, la 
hurtă. Faptul că Mihai Răzvan Ungureanu a 
urcat în  CC/UTC, lângă Nicușor, n-a fost 
piedică pentru premierat, nici pentru scaun de 
ministru MAE, nici pentru șefie SIE.
     A existat un proiect prezidențial „România 
educată”? Cum, când sunt scoși în față, pe varii 
canale, tocmai inși fără apetit pentru cultură? 
Într-un editorial „BLA” (iunie-iulie 2020), 
Florentin Popescu semnala: întrebat cine-i 
Eminescu, un tinerel a răspuns candid: 
„Eminescu e o stradă din București. ”Sunt 
sigură că asta ar fi spus și despre Maiorescu, alt 
„conservator”, și despre Iorga, marele 
„conservator” și sămănător (v. Ioan Stanomir, 
Spiritul conservator. De la Barbu Catargiu la 
Nicolae Iorga, Curtea veche, București 2008).
În nopțile anului 2013, cel mai urât an al vieții 
mele, discutam cu arhitecta Eugenia Greceanu 
despre  New Age: „Au program, metodă, 
fonduri”, îmi spunea Jeni. Și recapitulam 
împreună indicațiile:
-  Omul să asculte de Putere;
- Copiii au drepturi asupra părinților; ei, 
părinții, trebuie educați;
- Fără icoane și rugăciune în școală;
- Familia trebuie „deschisă”; traiul nu în doi, ci 
în grup e viitorul;
- Trioul adevăr-frumos-bun e caduc; estetica 
urâtului trebuie promovată; 
- Binele universal presupune toleranță.
Numai că toleranța asta se repartizează pe 
sărite, discriminator.
Avem, mai avem posibilitatea să alegem singuri 
grâul de neghină. Ni s-a dat liberul arbitru. Și o 
facem dacă nu suntem oameni de apă. 
                                         ***
Notă: Sublinierile în bold aparțin editorului.

Sofia Gelman 
Oameni suntem

Astăzi - când redactez aceste rânduri - 
am aflat că data de 6 mai este dedicată 
pe plan internațional zilei fără dietă ! Ca 
atare, dacă nu trebuie să numărăm 
caloriile, ne putem înfrupta din plin din 
bunătățile care altădată ne erau 
interzise. Ideea mi se pare deosebit de 
interesantă, ne-am obișnuit cu „ziua 
planetei” când pentru câteva ore se sting 
luminile pretutindeni în semn de 
solidaritate, „ziua femeii” sau „ziua 
mamelor” dar o zi destinată în 
exclusivitate gurmanzilor ? Aș vrea să 
propun ca această zi deosebită să fie 
flexibilă în sensul în care să se poată 
muta de la o dată la alta în funcție de 
cerință: să marcăm sărbătoarea de 
Shavuot ca zi fără dietă ! Vom întâmpina 
astfel o zi cu plăcerile ei, printre altele 
cu  delicioasele sale prăjituri cu brânză și  
savuroasele ei produse lactate – fără 
remușcări… Deci, poftă bună !  



                                 Jurnal Israelian   No. 40    13-05- 2021                                             Pagina  23   

 Françoys Villon: Balada Doamnelor  
de odinioară
                                    Via Liviu Antonesei

Spune-mi , în ce tărâm de vis
E Flora, splendidă-ntrupare
Archipada și Thaïs
Care au fost și verișoare
Echo, vorbind din depărtare
Pe lung de râu , din vârf montan
Ea unde e, ci unde-s oare
Zăpezile de-acum un an?  

Unde-i mintoasa Héloïs
De-al cărui drag primi castrare
Pierre Esbaillart  la Saint- Denis?
O prea cumplită încercare.
La fel, unde-i regina care
L-a aruncat pe Buridan
În Sena, însă unde-s oare
Zăpezile de-acum un an?    

Regina Blanche, un crin deschis
Care cânta în gura mare
Berthe- Piciorlung, Bietrix, Aliz,
Haramburgis, stăpânitoare
În Maine și Jeanne, lorena care
De-nglezi fu arsă la Rouen
Unde or fi, dar unde-s oare
Zăpezile de-acum un an?  

Închinare:  

Nu-mi face , Prințe, întrebare
Unde sunt ele, e în van
Să dau răspuns, ci unde-s oare
Zăpezile de-acum un an?  

      
     DESEN: Tudor Banuș

https://antoneseiliviu.wordpress.com/2021/04/05/cercu-poetilor-aparuti-uvertura-francoys-villon-balada-doamnelor-de-odinioara/
https://antoneseiliviu.wordpress.com/2021/04/05/cercu-poetilor-aparuti-uvertura-francoys-villon-balada-doamnelor-de-odinioara/
https://antoneseiliviu.wordpress.com/author/labig/


                                 Jurnal Israelian   No. 40    13-05- 2021                                             Pagina  24   

       SCHIȚĂ PENTRU UN PORTRET: 
                  GEORGE  VIGDOR 

        Foarte tânărul George Vigdor s-a impus 
deopotrivă ca poet și ca excelent publicist prin 
colaborarea la reviste românești precum: 
Steaua, Familia, Tribuna, Gazeta de Botoșani, 
Vatra, Convorbiri literare, Jurnal bihorean, 
Noua gazetă de Vest, Direct. 
      Născut în 20 mai 1963 la Cluj-Napoca, 
scriitorul este absolvent al Facultății de Electro-
tehnică din orașul natal (promoţia 1987). A 
funcționat până în 1994 ca inginer la 
Intreprinderea „Meta-lica” din Oradea. 
      În 1994 va emigra în Israel, publicând 
poezie și articole în cotidianul Viața noastră și 
în săptă-mânalul Facla magazin. În paginile 
acestor presti-gioase publicații va contribui cu 
peste două sute de articole cu caracter politic și 
social. Este laureat al prestigiosului Premiu 
pentru poezie al Fundației Haim și Sara 
Ianculovici din  Haifa.  Din 1999 revine în 
România, unde talentul său a fost remarcat 
la concursurile de poezie: Mihai Eminescu 
(Botoșani, 1991), Ion Minulescu (Slatina, 1991), 
Panait Cerna (Tulcea, 1992).
     Poetul a debutat editorial în orașul natal, cu 
volumul de poezie Ancore de sânge (Editura 
Clu-sium, 2000), urmat, la puțină vreme, de un 
volum de publicistică intitulat Geografie 
imposibilă, apărut la aceeași editură condusă 
de criticul Valentin Tașcu. Dar mirajul 
integrării depline în Clujul tinereții sale se va 
dovedi ineficient în fața „iubirii care mișcă sori 
și stele”, astfel că scriitorul se va stabili, prin 
căsătorie, la Budapesta, o metropolă din care, la 
diverse intervale de timp, își expediază creațiile 
scrise în românește. 
     La nivelul universului imaginar, atitudinea 
poetului pare a fi o prelungire a polemistului 
din articolele de atitudine. Lirica sa dezvăluie o 
conștiință modernă, neliniștită, în care întâlnim 
rareori seninătatea apropierii de miracolele 
exis-tenței. Chiar și sentimentul iubirii e văzut 
aici ca o stare de paroxism, de limită a ființei, 
ca o ardere intensă. Iată un fragment din 
poemul intitulat Tăcerea oglinzii, unde, alături 
de ipostaza paradi-siacă, convențională, a unei 
iubiri candide (înveș-mântată „cu petale de 

fluturi și aripi de flori”), apare și cea a unei 
iubiri devastatoare: „Dincolo de coama morții/ 
ard nestinși/ vulcanii incandescenți/ ai irișilor 
tăi incendiați./ Sărut lava/ și buzele-mi arse/ 
topesc gratiile întunericului./ Printre ele/ tru-
purile noastre, torțe,/ își unesc limbile de foc./ 
Pe muchia nopții/ Dumnezeu despică/ spațiul 
din cer dintre noi./ Îți dăruiesc eternitatea/ 
unei nopți trecute prin miezul tău de foc./ Arde-mă, 
până la capătul zilelor.” 
                                            *
       Deși nou venit, George Vigdor privește 
spectacolul politic și social din Israel cu un ochi 
necomplezent, el regăsind între liderii politici ai 
Țării Sfinte numeroase personaje ce par extrase 
din comediile lui Caragiale. Un important lider 
israelian e prezentat ca „Bibicul Național”, ca 
demagog ce utilizează o retorică naționalistă, 
vânzând electoratului, după mobilier american, 
„naționalism cu sclipici” (Pax Americana). 
Israelul îi apare comentatorului ca un „paradis 
al birocrației”, în care sionismul navighează 
între „himeră și realitate”. Țara Sfântă e 
considerată drept un teritoriu în care e greu să 
găsești un loc de veci pentru cei răposați (Fără 
loc de veci), unde noii veniți, mai ales evreii 
sovietici, se simt „nedreptățiți, discriminați și 
înjosiți”. S-ar părea că George Vigdor e un 
spirit negativist, excesiv în verdicte, dar 
impresia este evident falsă. În realitate, autorul 
acesta e un spirit realist, cu un ochi critic avizat, 
nedispus să accepte poziția medio-crității 
conciliatoare. Animat de un patriotism 
autentic, publicistul consideră Israelul ca 
„bunul cel mai de preț al poporului evreu, 
unicul reazim existențial”. Această atitudine îi 
dictează fermitatea și consecvența de ziarist, de 
democrat convins. Aceeași poziție e adoptată și 
atunci când dezbate probleme spinoase, 
referitoare la istoria României sau la prezentul 
ei. În calitate de publicist, poetul se dovedește o 
conștiință, un om de caracter, unul care crede 
în principii eterne, precum adevărul și drep-
tatea, indiferent pe ce parte a baricadei s-ar afla 
acestea. George Vigdor clamează nedreptăți, 
pune degetul pe răni neînchise, analizează 
prejudecăți, denunță fanatisme etc. cu o 
pasiune ce înțelege să rămână mereu în limitele 
adevărului. 
    Volumul de față, Pastile metafizice, ne 
oferă prilejul de a descoperi o nouă fațetă a 
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talentatului scriitor, aflat la vârsta maturității 
depline. Cartea este, în fond, un jurnal de 
meditații ale unui spirit sceptic, din familia 
spirituală a marelui „clasic al deznădejdii” care 
a fost Emil Cioran. George Vigdor practică aici 
îndoiala metafizică, finisându-și fragmentele 
din care-și compune mozaicul de gânduri cu o 
pasiune de șlefuitor de lentile, ce nu refuză 
efluviile poetice. Așa se întâmplă în fragmentul 
ce deschide cartea, cu un elogiu adus iubirii 
care-l întâmpină la reîntoarcerea sa din mitica 
Țară Sfântă: „Ai venit din a patra dimensiune 
precum un meteor pe unda de grad zero a 
speranței. Cu tine am prins din nou rădăcini pe 
tărâmul deșertic al paradisului pierdut. 
Beatitudinea dragostei ne-sperate trăite la 
altitudini celeste, zbor înaripat deasupra 
destinului comun. Efemerul trăit incan-
descent, la limita fecundă a eternității sufletelor 
pereche. Poemul nostru astral se scrie cu 
pulberea stelară a superbelor amintiri înscrise 
în versurile cotidiene ale împreunării noastre 
karmice.” 
                                            *
     În alte pagini ale acestui inedit jurnal ne 
întâmpină un bogat evantai de reflecții ale unui 
observator atent al lumii în care trăiește. 
George Vigdor regăsește România ca pe o țară 
„răvășită de provincialism, incompetență, 
corupție generalizată, înapoiere economică și 
tembelism politic”. Nici priveliștea Europei 
unite nu e zugrăvită în culori mai roze, autorul 
constatând că evreii europeni, „componentă 
fundamentală a civilizației europene”, „a fost 
decimată în mod ireversibil”, duplicitarii, 
politicieni europeni de azi încurajând „afluxul 
populațiilor musulmane, o masă primitivă, 
minim dispusă să se integreze, „hotărâtă să-și 
impună chiar cu forța religia și civilizația 
islamică”. Poetul reîntors găsește o Europă în 
care până „și mesajul critic al iubirii aproapelui 
a rămas undeva în umbra istoriei, un îndemn 
evanghelic uzat.”. 
         E greu să nu accepți acest diagnostic al 
unui scriitor informat, care-și extinde analiza 
într-o zonă dominată de „ignoranța colectivă 
formată educațional și întreținută mediatic”, 
atmosferă prevestind „începutul unui nou ev 
mediu, al unei epoci de întuneric digital”. 
Scrutând în beznele unei istorii recente, George 
Vigdor trage concluzia că fosta orânduire, 

comunismul, „a nivelat societatea cu buldozerul 
egalitarismului social”, în timp ce capitalismul 
modern nivelează prin „supralicitarea forțată a 
consumului de masă și a individualismului 
material.”  
                         Ion Cristofor

Armistițiul cuvântului 
cu tăcerea                  (fragment)
… Timp de trei decenii, de când mă aflu în afara 
patriei, singura mea identitate românească am 
menținut-o cultural prin scris. Am încercat să-
mi păstrez limba română nealterată în două noi 
medii național-culturale, precum cea mai 
intimă și profundă sursă de individualitate. În 
paralel, în țara mea de origine, nivelul lexical și 
cultural au scăzut dramatic, încât până și ca-
librul meu modest de publicist întâmplător 
autoexilat este dificil de perceput și obligă 
eventualul cititor de azi din România la un efort 
intelectual greu de depășit. Nu vreau să o fac pe 
deșteptul, să fac pe profetul nici atât. Această 
stare de fapt constituie o tragedie românească 
contemporană ce are loc sub ochii noștri, și 
anume că rinocerizarea și zombizarea culturală 
și lingvistică au atins cote alarmante, chiar în 
sânul intelectualității. Risc să rămân nu numai 
fără patria mumă, dar și fără limba de referință, 
fără prieteni spirituali și ancore culturale. 
Puținii mei prieteni literați sunt atât de 
egocentrici și preocupați obsesiv de genialitatea 
proprie și construcția acerbă a edificiului 
postum, încât rămân o insulă de românism în 
exil. Rătăcesc în vidul cultural individual și, ce-i 
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mai trist și implacabil, plutesc în derivă pe 
marea lingvistică primordială, fără șanse de a 
ieși la țărmul paradisului originar al limbii 
române. Aflat la răspântii de căi spirituale, mă 
obstinez să scriu românește, dincolo de granițe 
și deveniri, călău-zit de parnasul vrăjit al 
creației infinite, fără determinări practice și 
finitudini mundane de incidență stilistică. În 
traducere liberă, îmi con-tinui drumul cu sens 
unic al scrierii românești, în stilul propriu, 
pentru că nu-mi pot depăși propria umbră de 
cultură sau ignoranță struc-tural transilvană, 
mioritică, iudaică. 
      Probabil vom ajunge tangenți la axa iubirii 
infinite. Posibil să rezonăm cu vibrația intimă a 
pământului. Imaginabil să ne scriem poemul 
stelar cu metafora împreunării eterne. Sigur ne 
trăim viața cu intensitatea sufletelor pereche 
incandescente. 
      S-ar putea să cadă cortina peste reprezen-
tația mea lamentabilă. Poate voi dispărea în 
culise și apoi voi fugi val-vârtej prin ieșirea din 
spate a paginii după care-mi ascund esența. Mă 
voi refugia într-un exil abia perceput, în biblio-
teca fragmentelor netipărite, a ciornelor 
aruncate la coș, a fircăliturilor de pe marginea 
caietelor, a mâzgăliturilor de pe filele nescrise. 
Apoteoza gândului nedus până la capăt, 
apostazia credinței în litera scrisă. Biblioteca 
eșecului cultural, ce conține manuscrisele 
amărâte, pătate de neliniș-tea existențială, de 
grăsimea puturoasă a medio-crității și 
semiîntunericul lipsei de talent. 
     Din tărâmul fermecat al artei pure mi-a mai 
rămas doar eșecul voluptuos al transcendenței. 
Căderea sublimă în deșertul paginii albe, unde 
orice avânt creativ este pură deșertăciune. 
Bântui precum o stafie dezmembrată prin 
mirajul metafizic al pustiului infinit. Destinul 
meu este esențialmente orizontal, limitat 
spațial, mărginit temporal și aproape de 
epuizare prin conținut. Rămân treptat fără 
combustibil interior, aievea unui satelit în 
derivă, capabil doar de mici peregrinări în jurul 
unor idei puține, dar fixe. Lipsit aproape în 
totalitate de vocația verticalei, de spiritul 
întreprinzător al temerarelor zboruri celeste, 
mă rezum la căznite și amare experiențe de 
levitație deasupra destinului meu minor și 
comun. Efortul intelectual scrâșnit al unui 

pribeag de duzină prin neantul paginii nescrise, 
prin golul cumplit al cuvântului neîmplinit. 

                Arta:  Jim Waren

                          Arie Lamdan
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John Andersson
Ph. D. student in History & Political Science, Lund University

Au vizitat Vikingii Egiptul?

     Primele trei imagini provin dintr-un 
mormânt nordic vechi de 3.400 ani, găsit în 
Olby, în Danemarca; datand din epoca 
bronzului. O femeie îngropată cu bijuteriile ei, 
inclusiv mărgele albastre din sticlă făcute în 
același atelier de sticlă egiptean din Amarna 
care a produs bijuterii pentru faraonul egiptean 
Tutankhamon.

     În schimb, oamenii din jurul Mării Baltice 
exportau chihlimbar în Egipt. Chihlimbarul era 
piatra soarelui, mărgelele albastre sau lapis 
lazuli erau piatra lunii. Pietrele erau prețioase 
atât pentru popoarele nordice, cât și pentru 
egipteni.

     A patra imagine este dintr-un mormânt 
vechi de 2.000 de ani din județul meu natal 
Skurup, regiunea Skåne, Suedia. Cel mai 
probabil este mormântul  unui fost șef. Servise 
în armata romană. Paharele de sticlă sunt de o 
calitate deosebită, fabricate în Siria sau poate în 
Egipt. Este probabil că el a slujit în provinciile 
de est ale Imperiului Roman.

     Da, da, dar din „Epoca Vikingă”? În calitate 
de istoric, nu puteți exclude nimic, cu excepția 
cazului în care se dovedește imposibil. Dar este 

probabil ca cineva din țările nordice să fi vizitat 
Egiptul în urmă cu 1.000 - 1.200 de ani?

NU cred!

     Popoarele nordice s-au implicat puternic în 
comerțul internațional, în primul rând pentru 
că au creat nave care se puteau deplasa ușor pe 
mare, astfel încât să poată acoperi totul în 
direcția est-vest. Dar, de asemenea, se știe că 
puteau trece cu ușurință granițele dintre țările 
creștine și cele musulmane, zone care de altfel, 
sufereau de conflicte.

      Lumea arabo-musulmană a fost un partener 
comercial important pentru popoarele nordice, 
pentru o perioadă îndelungată si importantă. 
Dar acest comerț a fost făcut direct cu Califatul 
Abbasid din Bagdad sau efectuat în marile 
centre comerciale de-a lungul râului Volga, în 
Imperiul Khazar sau Volgo-Bulgar.

     Negustorii nordici călătoreau apoi cu bărcile 
pe râurile mari din Europa de Est, cum ar fi 
Volga, Don, Nistru, Nipru etc., care erau 
„autostrăzile” din acea vreme. Apoi au ajuns la 
importantele centre comerciale internaționale 
din jurul Mării Negre sau chiar al Mării 
Caspice. 

https://www.quora.com/profile/John-Andersson-18
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Trebuie să fi fost extrem de rar să găsești pe 
cineva care a făcut un ocol extrem de periculos 
prin Marea Mediterană pentru a merge în Egipt 
ca negustor, cu atât mai puțin ca turist !!
     Iata câteva exemple ale unui număr  masiv 
de monede de argint din lumea arabo-
musulmană, găsite în țările nordice. Din 
Califatul Umayyad, Califatul Abbasid și în cele 
din urmă au imitat monedele Abbasid, bătute 
probabil în Imperiul Volga-Bulgar. 

Bianca Marcovici

                                    Da Capo al Fine

Muncești  o întreagă  copilărie  studiind zi de zi

La vioară  arpegii game partituri solfegii 
concerte anuale  examene

Ca să  ajung ingineră

Nu de sunet ci de betoane armate nu aromate 
ci precomprimate...

Fiecare detaliu  al remușcări mele da capo al 
Fine e doar o amăgire

Precum îmi  țin  respirația pe timpul scrisului 
muzical pe literele astea luminate din cadranul 
virtual 

Nici o repetiție  nu poate să -mi 
renască  degetele boante

Strivite de bătrânețe timpurie 

Care nu usucă  amintirile ci le aduce mereu 
în  prim plan

Ca o strâmbătură  vopsită într-un 
zâmbet  diafan ...
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    EMINESCU  PUBLICIST  ȘI  POET :  
EVREII  ÎN  OPERA  LUI  PUBLICISTICĂ  
ȘI  LITERARĂ - partea I-a
   Lucian-Zeev Herșcovici

       Sunt un iubitor al poeziei lui Eminescu. La 
fel ca și mulți alți oameni, vorbitori de limba 
română. Chiar pot adăuga că, din acest punct 
de vedere, fiecare iubitor de poezie are un 
Eminescu al lui.  Unii iubesc poeziile sale de 
dragoste, care pătrund la suflet.  Alții iubesc 
poezia lui filosofică, reprezentată de renumita 
”Glosa”.  Alții iubesc ”Luceafărul” și poezia sa 
mistică.  Unora le plac poeziile care descriu 
natura și frumusețile ei, codrul.  Altora le place 
poezia cu aspecte sociale, istorice și patriotice. 
Dar toate reunite îl reprezintă pe Mihail 
Eminescu poetul. O reunire așa cum o vedea 
criticul și istoricul literar George Călinescu. Pe 
unii îi interesează și proza lui Eminescu , 
precum piesele sale de teatru, poate insuficient 
analizate, parțial uitate. O lume romantică, de 
acum 130-160 de ani, cu multe aspecte încă 
discutabile în ziua de astăzi. Există cercetători 
ai istoriei vieții și operei lui Eminescu, numiți 
”eminescologi”:  numele genialului poet a 
produs și un termen academic în limba 
română. Dar ce se întâmplă cu o parte 
însemnată a operei eminesciene, mai ”prozaică” 
și care pare uitată, sau este folosită de unii 
intelectuali și oameni politici în afara 
conținutului ei real, deși este sora (poate mai 
puțin cunoscută) a operei literare a marelui 
poet? Mă refer la publicistică. Un ziarist mi-a 
spus odată că un articol de ziar trăiește o 
singură zi, aceea în care trăiește ziarul în care a 
apărut. Dar ce influență socială au respectivele 
articole? Care este situația articolelor de presă 
adunate ulterior în volume? Influențează ele 
oare asupra societății  și asupra posterității, 
mai ales dacă autorul lor este un personaj 
important în viața politică și culturală? La 
această ultimă întrebare pot răspunde pozitiv, 
mai ales atunci când mă refer la publicistica 
eminesciană.
     Analiști și critici s-au referit la această 
publicistică în forme diferite, toți considerând 
–o însă un aspect secundar în opera lui 
Eminescu. O prezentare istorică a acestei teme 
a fost făcută încă în 1932 de către istoricul 
literar Dumitru Murărașu, în  lucrarea 

”Naționalismul lui Eminescu” (teza sa de 
doctorat, reeditată în 1955 la Madrid, în exil, 
apoi într-o ediție prescurtată la București, în 
1994). Dintre mențiunile bibliografice prezente 
în această carte, amintim de contemporanul lui 
Eminescu, scriitorul Bogdan Petriceicu Hașdeu, 
adversar politic al său, care a afirmat că poetul 
s-a îndreptat spre gazetărie fiindcă nu avea ce 
mânca.  La începutul secolului al XX-lea, un 
observator afirmase că Eminescu n-ar fi avut 
pricepere pentru problemele timpului, altul că 
articolele politice nu-i fac cinste, al treilea că 
Eminescu nu înțelegea nimic din viața politică 
și economică a României  și a fost un pătimaș. 
Criticul Eugen Lovinescu afirma că Eminescu a 
fost un pamfletar de idei, dar un pamfletar 
regretabil. Unii oameni s-au opus chiar 
republicării articolelor publicistice ale lui 
Eminescu. Alți analiști au afirmat însă 
contrariul. Afirmația lui Nicolae Iorga (1903) 
este că Eminescu n-a colaborat la ziare pentru o 
bucată de pâine, ci fiindcă avea un suflet cald, 
doritor de a face bine neamului întreg, mai 
presus de clase și mai presus de hotare. Gala 
Galaction afirma că atunci când Eminescu 
scria, făcea acest lucru cu tot sufletul, iar 
invectivele și blestemele din articolele lui 
țâșnesc ca din izvoarele psalmistului. Dumitru 
Murărașu observă concepția naționalistă a lui 
Eminescu, ce reiese în toate amănuntele din 
activitatea lui de ziarist și citează afirmația 
criticului Garabet Ibrăileanu, după care 
întotdeauna la Eminescu chestia socială ia 
aspectul de chestie națională. 
Se poate afirma că Mihail Eminescu a fost unul 
dintre ziariștii cei mai importanți și mai 
influenți din România în perioada 1875-1883. 
Activitatea publicistică el și-a început-o încă 
mai devreme, înainte de 1870, ca student. El se 
manifesta în acest domeniu nu cu scopul de a 
câștiga ceva bani, ci din idealism patriotic: era 
un domeniu în care avea ceva de spus. Temele 
erau atât situația din România, cât și situația 
românilor din Transilvania, Bucovina și 
Basarabia. De la început, el s-a manifestat ca un 
naționalist romantic de orientare paseistă, 
idealist în gândire, un om care avea ceva de 
spus, iar acesta era motivul pentru care făcea 
publicistică. Majoritatea articolelor publicistice 
ale lui Eminescu au apărut în ziarele ”Curierul 
de Iași” (1876-1877) și ”Timpul” (București, 
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1877-1883), deși articole publicistice ale sale au 
apărut și în alte ziare și reviste. Este perioada în 
care el a fost redactor la aceste două ziare, 
ambele conservatoare. Să nu uităm că 
Eminescu a fost un conservator convins, 
gândirea lui politică și socială prezentându-l ca 
pe unul dintre ideologii publiciști ai partidului 
conservator. El s-a manifestat împotriva 
partidului liberal în mod deschis, unele articole 
– și chiar poezii – conținând atacuri împotriva 
acestui partid și chiar atacuri la persoană 
împotriva unor personalități liberale precum 
Ion C. Brătianu și Constantin A.  Rosetti. 
Perioada ideală a istoriei României, din punctul 
de vedere al lui Eminescu, era trecutul, prima 
jumătate a secolului al XIX-lea. Eroii ideali 
erau din trecut, cei considerați patrioți, 
naționali, ziditorii națiunii române, precum 
domnitorii Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul: ei 
erau cei admirați de Eminescu. În plus, el avea 
o simpatie deosebită pentru domnitorii din 
familiile Basarabilor și Mușatinilor. Decăderea 
a început, după părerea lui Eminescu, odată cu 
anul 1848. Totuși Eminescu a manifestat 
respect față de domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza, domnitorul liberal; problemele legate de 
corupție, politicianism, sărăcie, exploatarea 
masei s-ar fi manifestat în special după 
abdicarea lui forțată, de care era vinovat tot 
partidul liberal. Deși modern în gândire, 
Eminescu era un adversar al liberalismului și al 
capitalismului, al unor legislații pe care le 
considera nepotrivite. Dintr-un anumit punct 
de vedere se poate afirma că era influențat de 
teoria formei fără conținut a lui Titu Maiorescu 
în ceea ce privește organizarea politică, socială 
și economică a României post-pașoptiste, 
precum și a instituțiilor ei. De fapt, el nu cerea 
revenirea la forma organizatorică veche, ci 
reorganizarea socială și politică de așa natură 
încât situația României să se îmbunătățească: 
prin crearea unei baze legale și nu numai, ci și 
practice, pentru îndreptarea stării morale și 
educative a țărănimii, considerată de el clasa de 
bază a statului, prin încurajarea muncii 
naționale. Opoziția lui cea mai puternică era 
împotriva politicianismului, cosmopolitismului 
nepotrivit, îndreptării tineretului spre activități 
funcționărești care nu solicitau prea multă 
muncă și încurajarea acestei îndreptări. El 
cerea politicienilor să fie patrioți, dar nu spera 

acest lucru în privința lor, mai ales în privința 
celor liberali, dar nu numai. Din acest punct 
de vedere, putem compara publicistica 
eminesciană cu sora ei, poezia pamfletară: cele 
cinci Scrisori, Epigonii, Ai noștri tineri. 
Eminescu se opunea și pasivității sociale, 
emancipării femeii (afirma că, dacă s-ar da 
drepturi politice femeilor, parlamentul, cu cele 
două camere ale lui s-ar transforma în două 
haremuri), pătrunderii unor ”străini greci și 
bulgari din sudul Dunării” în viața economică și 
politică. Acești ”străini” erau de fapt în 
conducerea partidului liberal muntean, așa-
numiții ”roșii”. Era oare gândirea lui Eminescu 
– atât poetică, cât și publicistică – reacționară? 
O putem considera într-adevăr în cadrul 
”forțelor reacționare”, după cum putem 
înțelege din analiza lui Eugen Lovinescu? 
Rămâne o întrebare. De fapt, Eminescu nu voia 
renașterea trecutului, nu era atât de pesimist și 
paseist, ci critica prezentul, voind 
îmbunătățirea lui, aducând exemple din trecut. 
Era de fapt critica prezentului prin trecut.
S-a afirmat că Eminescu a fost antisemit iar 
antisemitismul lui s-a manifestat prin 
publicistică. Este greu a răspunde acestei 
afirmații cu exactitate. Pentru a înțelege 
gândirea lui Eminescu asupra evreilor trebuie 
să analizăm situația generală a României în anii 
60-80 ai secolului al XIX-lea și poziția evreilor 
în țară în aceeași perioadă. Pe de o parte, era 
vorba despre o țară abia întemeiată, cu 
diferențe mari de la o regiune la alta, precum și 
între oraș și sat, o țară în plin proces de 
modernizare și europenizare forțată, dar care se 
cerea mai lentă: de aici și teoria formei fără 
fond. O țară care și-a câștigat independența 
abia în anul 1877, cu un preț politic și uman 
ridicat. O țară cu o economie agrară, dar în care 
poziția relațiilor de muncă agricolă era 
problematică. 
     Reforma agrară din 1864 desființase claca, 
eliberase țăranii, împroprietărise o parte dintre 
ei în funcție de poziția lor socioeconomică. Dar 
sistemul proprietății necondiționate, al 
arendărilor și ”legea învoielilor agricole” din 
1868, sistemul cametei și dificultățile 
climaterice care influențau culturile agricole și 
implicit viața țăranilor, ca și situația lor morală 
și culturală, respectiv analfabetismul, lipsa 
asistenței medicale și atracția spre cârciuma 
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satului agravau situația. La toate s-au adăugat 
menținerea imașurilor în mâna marilor 
proprietari, fapt care îngreuia creșterea vitelor 
de către țărani și determinase scăderea 
numărului capetelor de vite, ceea ce complica 
munca agricolă, producția agricolă și 
transportul, determinând și diminuarea 
populației rurale; pe de altă parte, 
fragmentarea loturilor proprietate țărănească 
datorită împărțirii moștenirilor. Toate aceste 
aspecte împingeau țăranii să facă datorii, 
împrumutându-se de la cămătari. 
Împrumuturile erau însoțite de dobânzi 
ridicate, urmând ulterior dobânzi la dobânzi, 
ceea ce agrava situația și determina ruinarea 
unei părți mari a țăranilor, în special a celor 
săraci. În felul acesta s-a născut ”chestiunea 
țărănească” în România. Dar nici situația 
evreilor nu era strălucită. Deși în ambele 
Principate exista o populație evreiască stabilită 
în mod treptat, în secolele XVI-XVIII, numărul 
evreilor crescuse după războiul ruso-turc soldat 
cu pierderea Bucovinei (1775) și mai ales în 
perioada Regulamentului Organic, datorită 
emigrărilor din Galiția. Majoritatea evreilor se 
stabiliseră în Moldova, datorită poziției ei 
geografice. Proprietarii de moșii constataseră 
că această imigrație le poate fi utilă: evreii 
așezați în grupuri în puncte comerciale puteau 
transforma un sat în târg, iar cei instalați ca 
familii izolate în sate puteau arenda moșii, 
porțiuni de moșii, puncte de vamă, sau 
cârciumile satelor. Chiar dacă unele lucruri 
erau interzise, de exemplu arendarea 
cârciumilor, ele se făceau, nerespectându-se 
legile, datorită setei de câștig a proprietarilor și 
datorită corupției. Mai târziu a apărut 
concurența între arendași în privința prețului 
arendei. Proprietarii de moșii cereau o arendă 
mare, iar arendașii, atât evrei cât și creștini, se 
concurau între ei oferind sume tot mai mari, 
oricum mai mari decât cele oferite de 
concurenții lor. Ulterior, ei își scoteau banii și 
câștigurile din munca agricolă a țăranilor, ca 
urmare a subarendărilor și a legii învoielilor 
agricole. Pe de altă parte, în orașe era o 
populație evreiască săracă. Din alt punct de 
vedere, numai o parte relativ mică a evreilor 
imigrați în special în Moldova erau integrați 
lingvistic și cultural. Mișcarea de Haskala 
începuse să pătrundă, dar deocamdată multe 

familii evreiești refuzau să-și trimită copiii la 
școlile ”moderne” sau la școlile publice.  
Majoritatea evreilor erau ”hasidim”, iar 
aspectul lor exterior era diferit. Din punct de 
vedere juridic, evreii nu erau cetățeni, ci străini, 
fie cu cetățenie străină, fie fără cetățenie. 
”Emanciparea israeliților”, despre care se 
vorbise la revoluțiile din 1848, nu fusese pusă 
în aplicare, după cum nu fuseseră puse în 
aplicare prevederile Codului Civil propus de 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Articolul 7 
din Constituția de la 1866 interzicea 
încetățenirea străinilor care nu erau ”de rit 
creștin”, fapt care oprea încetățenirea evreilor 
și le interzicea exercitarea profesiunilor care 
solicitau cetățenia română. Polemica pentru 
emancipare debutase la începutul anilor 60. 
Congresul de la Berlin (1878) decisese ca 
România să acorde cetățenie ”israeliților”, dar 
guvernul român refuzase. Dintre cele trei 
posibilități – încetățenire imediată a tuturor 
locuitorilor evrei, recte emanciparea; 
încetățenirea treptată pe grupe; naturalizările 
individuale – guvernul român alesese metoda 
naturalizărilor individuale. Era metoda propusă 
de Eminescu în calitate de ziarist. Este 
”chestiunea israelită”. Datorită ocupațiilor 
evreilor ca mijlocitori, arendași și comercianți 
la sate, cele două chestiuni din viața României 
antebelice – țărănească și israelită – s-au 
dovedit unite una cu cealaltă. Fapt observat și 
de Eminescu și care a fost constatat după 
primul război mondial, când au fost soluționate 
ambele și a fost introdus votul universal.
Cum îi vede Eminescu pe evrei? La ce aspecte 
din viața și poziția lor socială se referă el? Cât 
din publicistica lui se referă la evrei? Începem 
cu răspunsul la cea de a doua întrebare. Pe baza 
unei analize statistice aproximative făcută de 
academicianul Dimitrie Vatamaniuc (1920-
2018), în studiul introductiv la volumul: ”Mihai 
Eminescu – Chestiunea evreiască” (București,  
1998, reeditat 2010), din circa 1500 articole 
publicistice ale lui Eminescu, mai puțin de 100 
se referă la evrei și la ”chestiunea evreiască”. 
Profesorul Vatamaniuc a adunat aceste articole 
în volumul citat, culegându-le din ediția 
academică a operelor lui Eminescu pentru a le 
face accesibile publicului cititor mediu. 
Articolelor întregi dedicate temei evreiești le 
adaugă fragmente de articole dedicate altor 
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teme, dar care includ porțiuni dedicate 
problemei evreiești. Dar nu sunt numai articole 
referitoare la evrei și ”chestiunea evreiască” în 
România, ci și în țările vecine sau apropiate: 
Prusia, Rusia, Austria, Ungaria, Franța (în acest 
caz referirile sunt la ”Alianța Israelită 
Universală”), Turcia (în privința Conferinței 
internaționale de la Constantinopol, decembrie 
1876-ianuarie 1877), precum și la provinciile 
Galiția și Bucovina, aflate în fruntariile 
Imperiului Bicefal. Clasificarea articolelor, așa 
cum apare în volumul editat de academicianul 
Dimitrie Vatamaniuc pe capitole, este:  
Chestiunea evreilor (în limbajul lui Eminescu, 
pe baza limbii române din timpul său: 
”Cestiunea izraelită”);  Congresul de la Berlin și 
”Constituția” României;  Conferința 
internațională de la Constantinopol și evreii din 
România;  Situația din România și presa 
românească condusă și susținută de evrei;  
Evreii în Prusia, Rusia, Ungaria și Austria:  
Aspecte culturale.  
      În articolele lui Eminescu referitoare la 
evrei și la ”chestiunea israelită” observăm un 
element care apare ca un laitmotiv: rolul 
negativ al partidului liberal, care era partidul de 
guvernământ. Eminescu, ziarist aparținând 
partidului conservator aflat în opoziție, 
redactor al oficiosului acestui partid, ”Timpul”, 
făcea politică din opoziție, criticând guvernul. 
Astfel, el critica poziția guvernului în 
problemele centrale ale statului: demografică, 
economică, socială, politică. Asemenea critici 
apar în majoritatea articolelor pe temă 
evreiască referitoare la această problemă. În 
problema demografică el critică poziția 
guvernului față de imigrarea necontrolată a 
evreilor emigrați din Rusia, Austria și Turcia. 
Totuși, cifrele menționate de el sunt exagerate: 
circa 600.000 de evrei imigrați recent s-ar fi 
aflat în România, populând Moldova și orașul 
Iași în mod special și începând să populeze și 
Bucureștiul. Eminescu încearcă o analiză 
demografică bazată pe statistici referitoare la 
natalitate și mortalitate în rândul românilor 
creștini și al ”israeliților” din diferite județe ale 
României, cu populație evreiască mai mare 
(Moldova) și mai mică sau aproape inexistentă 
(Muntenia și Oltenia), afirmând teama că 
populația românească creștină din Moldova 
este în scădere. Cauza ar fi alcoolismul 

dezvoltat datorită cârciumilor proprietate 
evreiască la sate, cârciumarii vânzând băuturi 
de calitate inferioară primejdioase sănătății, 
precum și specula. Vinovat este, bineînțeles, 
guvernul liberal, mai ales ministrul său de 
interne C. A. Rosetti, care tolerează abuzurile și 
corupția, permițând arendarea cârciumilor 
rurale de către proprietari unor evrei săraci 
imigrați din Galiția, ajutați să se îmbogățească 
de comunitatea evreiască, în loc de a se arenda 
cârciumile unor localnici cu drept de vot, 
alegători. Eminescu se teme de scăderea 
populației țărănești, fapt care ar influența 
asupra situației sociale și politice a României, 
țară agricolă. Putem afirma că, deși unele cifre 
publicate de Eminescu pe baza statisticilor 
oficiale, sunt reale, alte sunt inexacte. Deși 
lupta lui împotriva alcoolismului este 
justificată, ca și lupta împotriva speculei, unele 
afirmații ale lui au un caracter de pură 
polemică politică:  evreii nu erau singurii 
cârciumari și singurii speculanți din mediul 
rural. În privința aspectului economic, 
observăm că Eminescu era cunoscător al unor 
lucrări economice clasice, printre care scrierile 
lui Carey, Malthus, David Ricardo, Eugen 
Duhring, pe care le citise în original sau în 
traducere germană. El făcea diferența între 
”problema socială” și socialism, polemizând în 
acest sens atât cu partidul liberal și cu oficiosul 
său, ziarul ”Românul”, cât și cu alte ziare, unele 
de influență sau proprietate evreiască, precum 
”Fraternitatea”, ”Apărătorul”, ”Cumpăna”.   
       Elementul comun al acestor ziare era 
orientarea lor liberală, susținând ideea statului 
bazat pe contract social, afirmată de Jean-
Jacques Rousseau. Eminescu se opunea acestei 
idei, lucru pe care îl susține în articolele sale în 
mai multe rânduri: teza sa era cea a statului 
natural, național. Această teză, bazată pe ideea 
romantică a statului națiune, al locuitorilor săi 
nativi aparținând unui singur popor, capătă un 
aspect special la Eminescu. El paralelizează 
acest sistem politic cu cel al statului bazat pe 
contract social, exemplificând cu America.

                                Va urma !
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   Kunstwerk - Lucrarea de Artă 

    Un serial SAGA despre vederile lui 
Walter Benjamin asupra artelor și a 
valorii artei. Traduceri din germană: 
Daniel Clinci, note și comentarii: AG, 
Internet, Wikipedia, Muzeul de artă Tel 
Aviv  - Partea I-a

         Walter Benjamin (1892-1940) este 
considerat a fi unul din cei mai importanţi 
filosofi şi critici din perioda interbelică. S-a 
născut la Berlin, a făcut studii la un liceu de 
elită, apoi călătorii la Freiburg şi Paris de unde 
se întoarce pentru a se înrola voluntar în 
primul război mondial. Este refuzat pe motive 
medicale şi din acest moment tânărul Benjamin 
se dedică filosofiei, literaturii şi lingvisticii 
neglijând aspectele politice şi sociale ale vieţii. 
În 1915 îl cunoaşte pe Gershom Scholem cu 
care leagă o strânsă prietenie. Din 1917 îl găsim 
la Berna unde studiază filosofie, literatură şi 
estetică. În 1920 revine la Berlin ca să lucreze 
ca traducător şi critic la diverse reviste. 
Scholem îi obţine o bursă pentru a studia 
ebraică la Ierusalim, dar Benjamin preferă să 
rămână în Germania până în 1933 când naziştii 
ajung la putere. Caută să fugă în Spania dar 
este reţinut la graniţa spaniolă şi ameninţat că 
va fi predat Franţei şi mai departe Gestapoului. 
Benjamin se sinucide cu o supradoză de 
morfină. 
    Acum câțiva ani muzeul Tel Aviv prezenta 
pentru prima oară în Israel, arhiva marelui 
filosof german care se distinge prin stilul aparte 
cu care a tratat subiecte extreme: trecutul şi 
viitorul, nostalgia şi revoluţia, istoria şi politica, 
materialism şi misticism. La fel de ferm şi 
inovativ este tratat subiectul identităţii sale: 

este oare evreu-german sau un german-evreu? 
în expoziţie se găseau manuscrise, note, 
scrisori, agende şi cărţi poştale. Diverse aspecte 
ale biografiei sale erau adresate: copilăria, 
Berlinul anilor prebelici, dialogurile sale cu alţi 
gânditori: Theodor Adorno, G Scholem, 
Hannah Arendt, Bertolt Brecht. 
     Este subliniată aprecierea sa pentru Goethe, 
meditaţiile sale asupra spaţiului şi timpului cât 
şi interesul său special pentru Zionism, 
Messianism şi Identitate  Evreiască.  Ca autor 
Benjamin este inspirat de conceptul arhivării, 
de ideea că o opera trăieşte prin percepţia, 
comentarea, critica şi reproductibilitatea ei. În 
expoziţie apar numeroase corespondenţe cu 
Ernst Bloch, Franz Hessel, Bertolt Brecht, 
Arendt, Adorno, Gisele Freund. Benjamin 
interpretează texte din Kafka, le consideră a fii 
o muncă în progres, o transcendenţă. Mai 
găsim ecouri ale unor vizite la Moscova, Riga, 
Toscana, Insulele Baleare. Cu un simţ profetic 
al relelor care vor scufunda Europa Benjamin 
reuşeşte să salveze arhiva să personală fiind 
conştient că un viitor este posibil numai acelui 
prezent care se leagă şi  se  bazează  pe  
generaţiile precedente. 
 
     Din ideile lui Walter Benjamin: 
  
- Despre copilărie: Percepţia copilului este 
deschisă şi nealterată. Fiecare copilărie este 
importantă şi necesară umanităţii. Copiii sunt 
curioşi, se interesează de tehnologie, de 
fenomene şi invenţii, înainte de a inventa ei 
înșiși ceva, ei leagă progresul de simbolurile şi 
realizările trecutului. 

- Despre mediul intelectual: În 1932 în “Cronica 
Berlineză”, Benjamin scrie: Diagrama vieţii 
mele seamănă cu cea a unui labirint. 
În centrul labirintului locuieşte ego-ul sau 
soarta individului spre care numeroase poteci 
aduc cunoștințe, personaje, femei şi bărbaţi, 
care la un loc modelează personalitatea şi 
intelectul individului. 

- Amiciţia cu Gershom Scholem (1897-
1982): Sionist din tinereţe Scholem emigrează 
în Palestina în 1923. Devine profesor la 
Universitatea Ebraică. Cei doi devin prieteni. 
La Berna, în 1918-19 cei doi fondează 
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Universitatea Muri, o instituţie fictivă care 
parodia viaţa academică.Discuţii aprige poartă 
cei doi pe tema Sionismului, a identităţii 
Iudaice, a materialismului şi a metafizicii. Cei 
doi discută faţă în faţă şi ulterior prin 
corespondenţe impresionante. În centrul 
discuţiilor lor târzii se află Kafka. După al 
doilea război mondial, Scholem şi Theodor 
Adorno își asumă sarcina de a edita 
inestimabila moştenire rămasă de la 
Walter  Benjamin. 

- Despre Kafka: În timpul Exilului Benjamin 
scrie un important eseu: "10 ani de la moartea 
lui Kafka". În vederea lui Benjamin, Kafka este 
preocupat de condiţia opresivă a oamenilor, a 
animalelor, depresia este starea fizică a 
personajelor sale obidite, învinse. Eseul se 
închide cu o imagine optimistă, o utopică idee a 
salvării: "Indiferent dacă este un cal sau un om, 
important este să i se dea jos povara cărată în 
spate. "  

- Lucrări  Critice: Benjamin traduce critică şi 
comentează din Baudelaire, Marcel Proust, 
Andre Gide, Goethe, Karl Kraus, Peter Hebel şi 
alţii. Într-un studiu critic el afirmă că impactul 
cultural al unei opere nu este imediat. El este 
stabilit indirect prin mediile care preiau opera, 
cât şi din spiritul autorului: de predecesor, 
contemporan sau futurist. 

- Întâlnirea cu Andre Gide: Berlin 1928 -
 Benjamin este unicul jurnalist german pe care 
Gide acceptă să-l vadă. Întâlnirea devine o 
delicioasă experienţă, 2 ore de discuţii 
interesante, cei doi se simt atraşi reciproc. 

- Proiectul Arcade. În acest proiect Benjamin 
intenţiona să refacă în propria sa interpretare 
secolul XIX. Reconstrucţia arhitecturii, a 
modei, reclamele, prostituţia şi fotografia 
completau viziunea sa despre filosofia istoriei. 
Din proiectul lui Benjamin au rămas colecţii de 
citate culese de acesta din Biblioteca Naţională 
a Parisului. Ca şi Baudelaire,  Benjamin  se 
axează pe cele refuzate de public şi de istorie. 
Cercetând negaţia el pune lumină asupra 
adevărului. Ultimele sale cuvinte adresate în 
franceză, în anul 1940, amicului sau Theodor 
Adorno: 

 "Nu îmi rămâne destul timp să scriu toate 
scrisorile pe care aş fi vrut să le scriu".

                                       ***

     În principiu, opera de artă a fost întotdeauna 
reproductibilă. Ceea ce omul produce poate fi 
întotdeauna imitat de om. Copiile au fost 
realizate de către elevi în exerciţiul 
meşteşugului lor, de către maeştri pentru a îşi 
difuza lucrările, în fine, de către terţi 
(intermediari) pentru câştigul imediat. Însă 
reproducerea tehnică a lucrării de artă este ceva 
nou care, istoric vorbind, a avansat intermitent, 
în salturi peste intervale lungi de timp, dar cu o 
intensitate accelerată. Grecii cunoşteau doar 
două proceduri de reproducere tehnică a operei 
de artă: turnarea şi ştanţarea. Bronzul, teracota 
şi monedele erau singurele lucrări de artă pe 
care le puteau reproduce în masă. Toate 
celelalte erau unice şi nu puteau fi reproduse 
tehnic. Odată cu xilogravura, arta a devenit, 
pentru prima dată, reproductibilă mecanic, cu 
mult înainte ca scrisul să fie reproductibil prin 
tipărire. Marile schimbări pe care tipografia, 
reproducerea mecanică a scrisului, le-a produs 
în literatură sunt o poveste cunoscută. Cu toate 
acestea, în interiorul fenomenului pe care îl 
analizăm aici din perspectiva istoriei lumii, 
tipografia nu este decât un caz special, chiar 
dacă este deosebit de important. În cursul 
Evului Mediu, gravura şi acvaforte au fost 
adăugate xilogravurii; la începutul secolului al 
XIX-lea şi-a făcut apariţia litografia.
            Odată cu litografia, tehnica reproducerii 
a atins o nouă etapă. Acest proces mult mai 
direct – diferenţiat de faptul că desenul este 
trasat pe o piatră, și nu sculptat într-un bloc de 
lemn sau trasat pe o placă de cupru – a deschis 
posibilitatea ca arta grafică să îşi comercializeze 
produsele nu doar în număr mare, ca înainte, ci 
şi în diferite variaţii cotidiene. Litografia i-a 
permis artei grafice să ilustreze viaţa cotidiană. 
A început să ţină pasul cu tipografia. Dar numai 
câteva decenii mai târziu, arta grafică a fost 
înlocuită de fotografie. Pentru prima dată, 
fotografia a eliberat mâna de cele mai 
importante sarcini artistice din procesul 
reproducerii imaginii – sarcini care sunt 
atribuite acum numai ochiului. Şi, din moment 
ce ochiul percepe mai rapid decât poate desena 
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mâna, procesul de reproducere a imaginii a fost 
puternic accelerat, astfel încât acum poate ţine 
pasul cu vorbirea. Un cameraman care 
înregistrează o scenă în studio capturează 
imaginea cu aceeaşi viteză cu care vorbeşte un 
actor. La fel cum ziarul ilustrat era ascuns ca 
potenţialitate în litografie, filmul sonor se găsea 
latent în fotografie. Reproducerea tehnică a 
sunetului a fost abordată și ea la sfârşitul 
secolului trecut. Aceste întreprinderi converge-
nte proiectează o situaţie pe care Paul Valéry a 
indicat-o în fraza:
      Aşa cum apa, gazul şi electricitatea 
sunt aduse în casele noastre de departe 
pentru a ne satisface nevoile ca urmare a 
unui efort minim, la fel ni se vor furniza 
imagini auditive şi vizuale, care vor 
apărea şi dispărea la o simplă mişcare a 
mâinii, nimic mai mult decât un semn.
                   1920 foto

            

În jurul anului 1900, reproducerea 
tehnică nu numai că a atins un 
standard care i-a permis să reproducă 
toate lucrările de artă cunoscute, 
modificând profund efectul lor asupra 
publicului, dar a obţinut şi un loc 
propriu printre celelalte procese 
artistice. 
      În studiul acestui standard, nimic nu este 
mai relevant decât natura consecinţelor pe care 
aceste două manifestări distincte – 
reproducerea lucrărilor de artă şi arta 
cinematografică – le-au avut asupra artei în 
formele sale tradiţionale.

                                                         VA URMA !

     Fost cronicar de evenimente culturale la 
France Info și France Bleu, ANTOINE 

LEIRIS este jurnalist. “Nu veţi avea ura 
mea” este prima sa carte, apărută la 
editura franceză Fayard în martie 2016, la 
câteva luni de la atacurile teroriste care au 
avut loc la Paris pe 13 noiembrie 2015 și în 
care soţia autorului a fost ucisă.

    
       Vineri seara ați furat viața unei persoane de 
excepție, iubirea vieții mele, mama fiului 
meu, dar nu veți avea ura mea. Nu știu cine 
sunteți și nu vreau să știu, sunteți niște suflete 
moarte. Dacă acest Dumnezeu pentru care 
ucideți voi orbește ne-a creat după chipul său, 
fiecare glonț tras în corpul soției mele va fi fost 
o rană în inima lui. Așa că nu, n-am să vă fac 
darul de a vă urî. L-ați căutat cu orice preț, dar 
să răspund urii prin furie ar însemna să cedez 
aceleiași ignoranțe care a făcut din voi ceea ce 
sunteți. Vreți să-mi fie teamă, să mă uit la 
concetățenii mei cu ochii plini de neîncredere, 
să-mi sacrific libertatea pentru siguranță. Ați 
pierdut. Nu m-ați scos din joc. Am văzut-o azi-
dimineață. În sfârșit, după nopți și zile de 
așteptare. 
    Era la fel de frumoasă ca atunci când a plecat 
vineri seară, la fel de frumoasă ca atunci când 
m-am îndrăgostit nebunește de ea, acum mai 
bine de 12 ani. Bineînțeles că sunt zdrobit de 
durere, vă recunosc această mică victorie, însă 
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va fi de scurtă durată. Știu că ea ne va însoți în 
fiecare zi și că ne vom regăsi în paradisul 
sufletelor libere, unde voi nu veți avea niciodată 
acces. Suntem doar doi, fiul meu și cu mine, dar 
suntem mai puternici decât toate armatele 
lumii. De altfel, nu mai am timp de pierdut cu 
voi, trebuie să mă duc la Melvil, care se trezește 
din somnul de după prânz. Are doar 17 luni, își 
va mânca gustarea ca în fiecare zi, apoi o 
să mergem să ne jucăm ca în fiecare zi și în 
fiecare zi a vieții sale acest băiețel vă va sfida 
fiind fericit și liber. Fiindcă nu, nici ura lui n-o 
veți avea.

     Cornel Simion  GALBEN

   Aniversări - Tristan Tzara – 125 de ani

(Rosenstock, Samuel), n. 16 aprilie 1896, 
în Moineşti, judeţul Bacău - m. 24 decembrie 
1963, la Paris (Franţa). Poet, prozator, 
dramaturg, eseist, publicist. Este fiul 
Emiliei (n. Sibalys), menajeră, şi al lui Philip 
Rosenstock, contabil la Societatea Petrolieră 
„Steaua Română“ din Moineşti. A fost educat în 
spiritul religiei iudaice, absolvind cursurile 
primare ale Şcolii israelito-română din târgul 
natal (1902-1906) şi, apoi, pe cele ale 
Institutului „Schewitz Thierin“ şi ale Liceului 
„Mihai Viteazul“ din Capitală (1906-1914, 
actualul Colegiu Naţional), la acesta din urmă 
ca particular. Deşi Solomon Şapira susţine că  
s-a evidenţiat ca un „elev excepţional“ şi că a 
absolvit cursurile liceale la Bacău, traseul său 
şcolar nu a fost lipsit de evenimente, prin clasa 
a VIII-a de liceu având probleme cu 
promovabilitatea, întrucât a primit nota 3 la 
matematică şi 4 la disertaţie. La limbile 
franceză şi germană a avut, în schimb, 10 pe 
linie, graţie şi profesorilor de la institutul cu 
predare în limba franceză, iar la limba română 
doar 6. Cert este, după propria mărturisire, că 
îşi petrecea vacanţele la Gârceni, judeţul Vaslui, 
acolo unde tatăl său, devenit între timp mic 
industriaş, avea, la marginea pădurii, o fabrică 
de cherestea, în jurul căreia se aflau casele 
bunicilor, părinţilor şi muncitorilor ce nu erau 
din partea locului. În mica aşezare îl avea 
adesea ca oaspete pe Ion Eugen Iovanaki, 
viitorul poet Ion Vinea, pe care îl cunoscuse pe 

când era elev la secţia modernă a liceului 
bucureştean şi cu care va lega o strânsă 
prietenie, materializată într-o primă fază prin 
editarea, împreună cu el şi cu Marcel Iancu, a 
revistei Simbolul, ce va apare în patru 
numere. În paginile primului număr al acesteia 
a şi debutat, pe 25 octombrie 1912, cu poezia 
Pe râul vieţii, semnată cu preudonimul S. 
Samyro, pe care îl va abandona mai târziu în 
favoarea lui Tristan Ruia şi, în final, a lui 
Tristan Tzara, cel ce l-a făcut celebru şi pe care 
îl va adopta oficial, prin legalizarea lui, la 27 
iulie 1925. Până la 25 decembrie 1912, când 
publicaţia şi-a încetat apariţia, a reuşit să mai 
publice în paginile acesteia poeziile Cântec, 
Poveste, Dans de fee şi să adune în jurul ei 
nu doar creatori din rândul liceenilor şi 
studenţilor, ci şi nume consacrate în presa 
literară, în frunte cu Alexandru Macedonski, 
Adrian Maniu, Ion Minulescu, Al. T. Stamatiad, 
Iuliu Cezar Slăvescu, Emil Isac, Eugen 
Ştefănescu-Est şi Nicolae Davidescu. În 1914 se 
înscrie, culmea, la Facultatea de Matematică şi, 
concomitent, la Facultatea de Litere şi Filosofie 
din cadrul Universităţii Bucureşti, dar pe care 
le va abandona după numai un an, întrucât 
tatăl său l-a trimis la studii în Elveţia, dorind în 
acest fel să-l scoată din poema bucureşteană. 
Prima variantă a celebrului de acum 
pseudonim, Tr. Ţara, o găsim consemnată pe 
manuscrisul poeziei Chemare, datată 
„Pădurea Gârceni, 1913“, tot în casa părinţilor 
născându-se şi versurile din Vino cu mine la 
ţară, scrisă în 1915, în ultima vacanţă petrecută 
în România, alături de sora mai mică, Lucia-
Maria, şi de ceilalţi membri ai familiei. Până să 
plece la Zürich, în noiembrie 1915, editează 
împreună cu acelaşi Ion Vinea, cu o lună 
înainte, revista Chemarea, în care apare 
pentru prima oară atât noul pseudonim, 
Tristan Tzara, cât şi întâile semne ale unei altfel 
de poezii, ce se detaşează încet-încet de 
simbolism, şi colaborează la NRR, Azi, 
Versuri şi proză. Un nume poetic pe cât de 
percutant şi de sugestiv, pe atât de controversat 
când vine vorba de originea lui, cu trimiteri 
când la gura de rai de la Gârceni, când la un 
sfânt din calendarul ortodox (Victor Macarie), 
când la celebra operă wagneriană, când la 
cuvântul ebraic tradus prin tristeţe, jale, dar şi 
dor sau, pur şi simplu, la starea de spirit a 
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tânărului poet, „trist în ţară“ (Colomba 
Voronca, soţia lui Ilarie Voronca şi sora lui 
Claude Sernet, plecat şi el în lume tot de pe 
meleagurile băcăuane). În Elveţia, se înscrie 
mai întâi la Şcoala Particulară „Hausmann“, 
apoi la Facultatea de Litere şi Filosofie a 
Universităţii din Zürich, dar abandonează 
cursurile din pricina maladiei nervoase, după 
ce iniţial fusese scutit două semestre. 
Pendulând între pensiunile „Altinger“, 
„Furrer“, „Kalz“ şi hotelul „Scefor“, din care 
dispare uneori şi câte o lună, descoperă boema 
cafenelelor helvete, iniţiind împreună cu Hans 
Arp, Hugo Ball, Marcel Iancu şi alţi artişti 
Mişcarea Dada, căreia îi elaborează primele 
manifeste. Lansată la Cabaretul Voltaire, în 5 
februarie 1916, aceasta va fi însoţită de propria 
revistă, Dada, pe care o conduce între iulie 
1917 şi martie 1920, oferind-o cititorilor în 
versiune bilingvă, franceză şi germană. 
Debutează editorial, în Colecţia Dada, cu 
placheta La Premiere aventure celeste de 
Monsieur Antipyrine (J. Heuberger, Zürich, 
1916, ilustrată cu gravuri de Marcel Iancu), 
urmată în aceeaşi serie de Vingt-cinq 
poemes (Zürich, 1918, cu ilustraţii de Hans 
Arp şi un tiraj ce include şi 10 exemplare pe 
hârtie Hollande), ambele republicate, în ediţie 
facsimilată, de Thomas Press, Inc. (Ann Arbor, 
Michigan, 1983). Colaborează la revistele 
Nord-Sud şi SIC, iar în ţară prietenii îi 
publică versurile lăsate în manuscris, care încep 
să apară în Contemporanul, Noua revistă 
română şi unu. Suspectat de practici 
subversive,  în seara zilei de 29 septembrie 1919 
este arestat de Poliţia din Zürich, în Cafeneaua 
„Spolndit“, împreună cu Lucien Longenis şi 
Margot Jung. O lună mai târziu se numără 
printre editorii unicului număr al revistei Der 
Zeltweg şi se decide, la sfârşitul anului, să 
părăsească Elveţia, din ianuarie 1920 
stabilindu-şi noua reşedinţă la Paris. Dacă în 
Cabaretul Voltaire scandaliza publicul indignat 
„costumat ca un clovn dandy“, fredonând 
„melodii sentimentale şi nostalgice“ şi 
împărţind cocoloaşe de hârtie, în timp ce recita 
versuri din jurnalul lui Hugo Ball, la Paris, 
acest „bărbat mărunţel şi vioi, cu monoclu“, şi-a 
propus să dea o dimensiune universală mişcării 
pentru care scrisese 7 manifeste, antrenându-se 
în „activităţi tumultuoase cu André Breton, 

Philippe Soupault şi Louis Aragon pentru a 
şoca publicul şi a dezintegra structurile limbii“. 
Se integrează rapid în cercurile literare 
pariziene, publicând în Action, Aventure, 
Cannibale, L'Esprit Nouveau, Europe, 
Littérature, Manomètre, Orbes, 
Projecteur, Proverbe, Sélection, 391, Z 
ş.a. nu doar poezie, eseuri şi teatru, ci şi texte 
gen Manifestul despre amorul slab şi 
amorul amar (1920), în care teoretiza poetica 
hazardului şi lansa metoda colajului: „Luaţi o 
pereche de foarfeci. Alegeţi din ziar un articol 
care să aibă lungimea pe care vreţi să o daţi 
poeziei dumneavoastră. Decupaţi articolul. 
Tăiaţi cu grijă toate cuvintele pe care le conţine 
şi puneţi-le într-un săculeţ. Agitaţi-l uşor. 
Extrageţi cuvintele şi aşezaţi-le în ordinea 
extragerii. Copiaţi-le cu grijă. Poezia vă va 
semăna“. În vara anului 1920 va reveni în ţară, 
oprindu-se pentru 24 de ore în Bucureşti, de 
unde îi scria lui Francis Picabia (28 iulie), apoi 
face un ultim popas la Gârceni, unde va rămâne 
3-4 săptămâni, după care se întoarce la Paris, 
publicând, în Colecţia Dada, volumul Cinéma 
calendrier du coeur abstrait. Maisons 
(Au Sans Pareil, 1920, cu ilustraţii de Hans Arp, 
republicat apoi, în ediţie facsimilată, de 
Thomas Press, Inc., Ann Arbor, Michigan, 
1983). Se înscrie la Facultatea de Ştiinţe 
(specialitatea chimie generală), devine membru 
al Asociaţiei Studenţilor Români din Franţa 
(1920-1923), ia parte la editarea unor 
publicaţii, precum Dada au grand air 
(octombrie 1921), iar în aprilie 1922 devine, 
concomitent, director al „jurnalului 
transparent“ Le Coeur à barbe şi al revistei 
Dés, cultivând relaţii strânse cu marii artişti 
modernişti ai epocii (Louis Aragon, André 
Breton, Paul Eluard, Philippe Soupault). Pe 10 
iunie 1921, Théâtre des Champs-Élysées îi 
prezintă, în premieră, piesa de teatru în trei 
acte Le Coeur à gaz, ce va fi apoi publicată la 
Berlin, în Der Sturm, sub titlul La vraie 
Jeune France (martie 1922), rejucată de 
Théâtre Michel (6 iulie 1923) şi publicată în 
volum la casele editoriale G.L.M. (1946) şi J. 
Damase (1977). Între martie 1923 şi iunie 1924, 
noua serie a revistei Les Feuilles Libres îi 
publică, în foileton, romanul Faites vos jeux, 
în timp ce Editura Kra oferă cititorilor, în 
acelaşi an, 1923, volumul de poeme De nos 
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oiseaux (cu desene de Hans Arp), care pune 
capăt extravaganţelor dadaiste şi deschide calea 
către dimensiunea modernităţii („Evoluţia 
mea m-a făcut să abandonez caracterul 
demonstrativ, provocator şi negator al poeziei, 
ducându-mă către o exprimare mai 
constructivă a materiei poetice.“). Decesul 
dadaismului îl anunţase, de fapt, încă din 1922, 
când, împreună cu alsacianul Hans Arp, a făcut 
o călătorie în Germania, participând la 
Congresul Constructivist de la Düseldorf şi 
susţinând conferinţe la Berlin, Jena şi Weimar, 
în cadrul acesteia din urmă, decretând: 
„Spiritul Dada a avut influenţa şi continuitatea 
sa, dar Dada însăşi nu mai există, deoarece 
Dada nu era numai această influenţă. Dada era 
o adevărată activitate.“ Pe 17 mai 1924, Teatrul 
La Cigale îi montează, în premieră, tragedia în 
15 acte, Mouchoir de nuages, ce va fi 
publicată şi în volum de Editura Sélection 
(Anvers, 1924) şi, apoi, de Galerie Simon 
(1925). Tot în 1924, repune în circuit cele Sept 
manifestes Dada (Éd. du Diorama, Jean 
Budry et Cie, cu desene de Francis Picabia şi un 
tiraj ce include şi 50 de exemplare pe hârtie 
Madagascar), reluate de J.-J. Pauvert, în 1963, 
cu menţiunea Contient „l'édition originale de 
Lampisteries, réunissant les écrits en prose 
publiés par l'auteur entre 1917 et 1922“ şi, în 
facsimil, în 1978. Tensionarea relaţiei cu André 
Breton, care i-a reproşat că devenise monoton, 
duce la desprinderea definitivă de fenomenul 
dadaist, contestat în ţară de Nicolae Iorga şi 
Camil Petrescu, orientarea sa către 
suprarealism fiind ilustrată definitoriu de 
amplul poem L'Homme approximatif, în 
nouăsprezece episoade, „construit pe o schiţă 
epică discretă, absorbită în liric, în care se 
dezvoltă tema precarităţii fiinţei supuse trecerii 
timpului şi rarefierii identităţii“. O primă 
secvenţă din acesta o publică în revista 
Sélection, în noiembrie 1925, iar în volum, în 
1931 (Editura Foucarde, Paris, cu o gravură de 
Paul Klee). Tot în 1925 reia legăturile şi cu 
revistele româneşti, cărora le trimite poeme în 
limba franceză, inserate în paginile publicaţiilor 
Integral (1925-1928) Urmuz (1928) şi unu 
(1928-1932). Sub îngrijirea lui Saşa Pană, 
poeziile în limba română au fost grupate şi 
publicate sub titlul Primele poeme ale lui..., 
urmate de Insurecţia de la Zurich  

(Editura Unu, Bucureşti, 1934, ediţie bibliofilă, 
cu un tiraj de 230 de exemplare numerotate, 
dintre care 10 exemplare hors-commerce, cu un 
desen aquaforte de Yves Tanguy, şi 13  
exemplare „du tete“), reluată sub aceeaşi atentă 
supraveghere cu prilejul aniversării a 75 de ani 
de la naştere (Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 1971). La editurile pariziene, 
Primele poeme fuseseră precedate de 
volumele Indicateur des chemins de coeur 
(Jeanne Bucher, 1928), L'Arbre des 
voyageurs (de la Montagne, 1930, cu litografii 
de Joan Miro, ediţie reluată în 1968, în 
îngrijirea şi cu prefaţa lui Hubert Juin), Ou 
boivent les loups (Cahiers Libres, 1932, cu 
ilustraţii de Max Ernst; 1968, cu ilustraţii de 
Man Ray), L'Antitete (idem, 1933, cu ilustraţii 
de Pablo Picasso; 1949, alte trei ediţii, cu 
ilustraţii de Max Ernst, Yves Tanguy şi Joan 
Miro) şi urmate, până la izbucnirea celei de a 
doua mari conflagraţii mondiale, de Sur le 
champ (Sagesse, 1935), Grains et issues 
(Denoël et Steele, 1935, cu o acvaforte de 
Salvador Dali), La Main passe (G.L.M., 1935, 
cu o acvaforte de Kandinsky), Ramures (idem, 
1936, cu un desen de Alberto Giacometti), 
Vigies (idem, 1937), La Deuxieme aventure 
céleste du monsieur Antipyrine (des 
Réverbéres, 1938) şi Midis gagnes (Denoël, 
1939, cu desene de Henri Matisse; ediţia 
reluată, 1948). După ce a făcut câteva călătorii 
în Spania (1936-1937), solidarizându-se astfel 
cu luptatorii anti-Franco, între anii 1942 şi 
1944 vieţuieşte clandestin, la Souillac,   
alăturându-se ca maquisard mişcării de 
rezistenţă franceze şi colaborând la publicaţiile 
simpatizante ale acesteia (Confluences, Les 
étoiles de Quercy, Les Lettres françaises, 
Le Point, aici îndeplinind şi funcţia de 
secretar), precum şi la Radio Toulouse, unde 
coordonează unele emisiuni. Devenit militant 
comunist, îşi reia activitatea editorială, 
încredinţând tiparului volumele Une Route 
Seul Soleil (Comité National des écrivains, 
Toulouse, 1944), Ça va (Centre des 
Intellectuels, Cahors, 1944), Entre-temps (cu 
desene de Henri Laurens, Editura du Point du 
Jour, Paris, 1946), Le Signe de vie (cu 6 
desene şi o litografie originală de Henri 
Matisse, Editura Bordas, idem, 1946), Terre 
sur Terre (cu desene de Andre Masson, 
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Editura Tois Collins, Geneva, 1946) şi Vingt-
cinq et un poemes (cu 12 desene de Hans 
Arp, Editura de la Revue Fontaine, colecţia 
„L'Âge d'Or“, Paris, 1946). Începând cu luna 
octombrie 1946 întreprinde un lung turneu de 
conferinţe în Europa, care include oraşe din 
Cehoslovacia, Iugoslavia, România (Bucureşti, 
Cluj, Moineşti) şi Ungaria, iar în aprilie 1947 
devine cetăţean francez şi în acte, aderând în 
acelaşi an la Partidul Comunist Francez şi 
reluându-şi cu o intensitate mărită colaborarea 
cu editurile. Îi apar, astfel, volumele 
Morceaux choisis (prefaţă de Jean Cassou, 
Editura Bordas, 1947), La Fuite (poem 
dramatic în 4 acte şi un epilog, Editura 
Gallimard, Paris, 1947), Le Surréalisme et 
l’Après-Guerre (Editura Nagel, idem, 1947, 
publicat în februarie acelaşi an, în traducerea 
lui Saşa Pană, şi în revista Orizont), Picasso 
et les Chemins de la Connaissance 
(Editions d'Art Albert Skira, 1948), Phases (cu 
o litografie de Alberto Giacometti, Editura 
Serghes, idem, 1949), Sans coup férir (cu o 
acvaforte de Suzanne Roger, Editura Jean 
Aubier, idem, 1949), Parler seul (cu 70 
litografii de Joán Miró, Editura Marght, idem, 
1950; ediţie nouă, 1955), De mémoire 
d’homme: Poème (cu 9 litografii de Pablo 
Picasso, Editura Bordas, 1950), La Première 
main (Editura P.A.B., Aiès, 1952), Phases (cu 
portret de Paul Swan, Editura Maisonnneuve, 
1952), La Face intérieure (cu o litografie de 
Fernand Leger, Editura Seghers, Paris, 1953), 
Picasso et la poesie (Editura de Luca, Roma, 
1953), L'Egypte Face à Face (cu fotografii de 
Etienne Sved, Editura Clairefontaine, 
Lausanne, 1953), Parler seul (Planètes), 
Edition Caractères, Paris, 1955 (cu desene de 
Jean Arp), à Haute flamme (cu 5 desene de 
Pablo Picasso, Imprimeria Jacquet, Paris-Aiès, 
1955), La Bonne heure (cu ilustraţii de 
Georges Braque, Imprimerie de R. Jacquet, 
Paris, 1955), Miennes (cu 7 desene acvaforte 
de Jacques Villon, Editura Caractères, idem, 
1955), Le Temps naissant (cu 4 ilustraţii de 
Mehmed Melih Devrim Néjad, Editura P.A.B., 
1955), Le Fruit permis (cu 4 ilustraţii de 
Sonia Delaunay, Editura Caractères, 1956), 
Frère Bois (cu o gravură de Jean Hugo şi un 
tiraj de 34 de exemplare numerotate, Editura 
P.A.B., 1957), La Rose et le chien, poème 

perpétuel (cu desene şi prezentare grafică de 
Pablo Picasso, într-un tiraj de 22 de exemplare, 
numerotate şi autografiate de autor şi 
ilustrator, idem, 1958), Juste present (cu 
desene acvaforte de Sonia Delaunay, Editura La 
Rose des Vents, Lausanne, 1961), De la coupe 
aux lèvres (Edizioni Rapporti Europei, Roma, 
1961) şi Lampisteries précédées des sept 
manifestes Dada (cu portret şi desene de 
Francis Picabia, Editura Jean-Jacque Pauvert, 
Paris, 1963, a II-a ediţie, în 1979). În toată 
această perioadă a susţinut conferinţe despre 
avangardismul european şi creaţia sa, a făcut 
cercetări laborioase despre opera lui François 
Villon, Louis Labé şi François Rabelais, dar şi 
despre arta africană, care l-a cucerit după ce a 
participat, în 1962, la Congresul pentru Cultura 
Africană de la Salisbury. Dată fiind opera 
antumă şi contribuţia sa la diversificarea 
culturii europene, deţinătorul Marelui Premiu 
de Poezie „Etna-Taormina“ (1961) a avut o 
postumitate pe măsură, bibliografia sa 
îmbogăţindu-se cu noi reeditări, consemnate 
deja, cu volumele Les Premières poèmes de 
Tristan Tzara, suivis de cinq poemes 
oublies (prezentate şi traduse de Claude 
Sernet, Editura Seghers, Paris, 1965), 40 
Chansons et dechansons (prefaţă de Claude 
Sernet, cu ilustraţii de Jacques Herold, Editura 
Fata Morgana, Montpellier, 1972), Poemes 
roumains (traducere de Serge Fauchereau, 
Editura la Quinzaine Littéraire, Paris, 1974) şi 
cu monumentala ediţie de Oeuvres 
completes, I-VI (îngrijită de Henri Behar, 
Editura Flammarion, Paris, 1975-1991). La 
acestea se adaugă mii de consemnări, articole, 
eseuri şi studii, risipite în mai toate publicaţiile 
lumii sau adunate în exegeze ori în antologii 
tematice, la care contribuţia românească are un 
loc aparte. Postum, în România au fost 
publicate volumele Primele poeme. 
Insurecţia de la Zürich (ediţie mult 
adăugită, îngrijită şi postfaţată de Saşa Pană, 
Editura Cartea Românească, 1971), Şapte 
manifeste Dada. Lampisterii. Omul 
aproximativ (1925-1930, ediţie îngrijită, 
traducere şi prefaţă de Ion Pop, Editura 
Univers, Bucureşti, 1996), Fuga (traducere de 
Calistrat Costin, Editura Deşteptarea, Bacău, 
1996), Litanii avantdada (ediţie bibliofilă, 
îngrijită de Alexandru Condeescu, Ministerul  
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Culturii / Muzeul Literaturii Române, 
Bucureşti, 1996) şi Vingt-cinq 
poemes/Douăzeci şi cinci de poeme 
(ediţie bilingvă, traducere şi prefaţă de Nicolae 
Ţone, postfeţe de Serge Fauchereau, Pierre 
Mazares, Laurenţiu Ulici şi Marin Sorescu, 
Editura Vinea, Bucureşti, 1998). A fost inclus, 
de asemenea, în volumele colective Antologia 
literaturii române de avangardă (1969), 
Avangarda literară română (1983), Climat 
poetic simbolist (1987), Antologia poeziei 
române culte de la Dosoftei până în 1993 
(1993), Poezia românească modernă de la 
G. Bacovia la Emil Botta (1996), De la 
Cilibi Moise la Paul Celan (1996), O mie şi 
una de poezii româneşti (1997), Antologia 
poeziei române de la origini până azi 
(1998), Poezia Pădurii (1998-1999) ş.a. 
Firesc, băcăuanii nu puteau ocoli creaţia 
„moineşteanului universal“, în zilele de 5 şi 6 
decembrie 1968, bibliotecarul Victor Macarie 
organizând prima comemorare în urbea natală, 
la care au participat poetul Saşa Pana, eseistul 
Ştefan Roll şi pictorul M. H. Maxy. Tot atunci, 
sculptorul amator Traian Caloianu a făcut un 
prim bust din ghips al fondatorului 
dadaismului, deschizând calea spre dezvelirea 
plăcii memoriale „Tristan Tzara“ şi a efigiei 
scriitorului, executată de sculptorul Dumitru 
Gârea, spre inaugurarea librăriei şi fondarea 
Societăţii Cultural-Literare cu aceleaşi nume, 
evenimente petrecute la jumătatea lunii 
noiembrie 1991, când a avut loc şi primul 
Colocviu „Tristan Tzara“ organizat de aceasta. 
Sufletul şi animatorul tuturor manifestărilor 
dedicate autorului Omului aproximativ a 
fost preşedintele fondator, profesorul Vasile 
Robciuc, cel ce a declanşat o adevărată avalanşă 
de acţiuni omagiale, ce au culminat în anul 
Centenarului naşterii scriitorului, pus sub egida 
UNESCO. S-a inaugurat atunci impresionantul 
şi expresivul Monument Dada, operă a 
sculptorului Ingo Glas, s-a lansat timbrul 
omagial Tristan Tzara, s-a finalizat Concursul 
Internaţional de Poezie ce-i poartă numele şi s-
au derulat lucrările Colocviului „Dimensiunea 
lui Tristan Tzara“, cu invitaţi prestigioşi din 
ţară şi străinătate. Tot în 1996, la Bucureşti a 
avut loc o sesiune solemnă a Academiei 
Române, coordonată de criticul Eugen Simion, 
iar la Bacău s-au finalizat Expoziţia-Concurs de 

Ex-libris „Centenar Tristan Tzara“, spectacolul 
de muzică şi poezie şi lansarea albumului 
omagial „Tristaniana“, sub bagheta dirijorului 
Ovidiu Bălan, directorul Filarmonicii „Mihail 
Jora“, premiera piesei Fuga, tradusă de poetul 
Calistrat Costin şi montată la Teatrul Bacovia 
de regizorul Dumitru Lazăr Fulga, lansarea 
cărţii omonime şi a melaliei jubiliare, 
Simpozionul „Tristan Tzara“, cu invitaţi de 
marcă ai culturii contemporane. Om al 
provocărilor continue, Vasile Robciuc a lansat 
apoi primul număr al revistei plurilingve de 
cultură internaţională Caietele Tristan 
Tzara, fondată în 1998 şi care a ajuns, în 2015, 
la volumul XXIV-XXX, albumele discografice 
„Muzică pentru Tristan Tzara“ (1998, 2001) şi 
„Cheia orizontului“ (2001), Operele teatrale 
ale dramaturgului, traduse de el şi inserate în 
sumarul Caietelor (Prima aventură celestă a 
domnului Antipyrine, A doua aventură 
celestă a domnului Antipyrine, Inimă de 
gaz, Batista de nori, Cap sau pajură, 
Faust, Fuga, Editura Printemps, Moineşti, 
2007), atribuirea numelui scriitorului 
moineştean Şcolii Generale din cartierul 
Găzărie etc. Multitudinea activităţilor dedicate 
memoriei sale, în ţară şi în străinătate, ne face 
imposibilă consemnarea lor în totalitate, dar o 
imagine cât de cât complexă a personalităţii 
purtătorului Buletinului Dada o puteţi deduce 
din lectura bibliografiei inserate în volumul 
Scriitori băcăuani (Editura Corgal Press, 
Bacău, 2012), chiar dacă nici ea nu a putut fi 
exhaustivă.

 

    Fără Tzara, Marcel Ianco și Hugo Ball, cei 
trei care au fondat Dadaismul, cultura 
Europeană ar fi rămas undeva la simbolism și 
clasicism, curente epuizate ca și Rococoul cu 
două sute de ani mai devreme. Meritul celor 
trei este că au deschis drumuri negândite, au 
negat teoriile învechite și au intuit post 
modernismul cu cel puțin o decadă înaintea de 
stabilirea lui obiectivă prin afirmarea teoriei 
relativității lui Einstein. Rămânem fascinați de 
DADA-ism și ce l-a urmat: Suprarealismul, 
Realismul Magic, Abstractul și expresionismul, 
curente  artistice și  filosfice  care  ne  încântă 
și azi.    NR .
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        Picturi: Eva Pavel   Brenner        
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   Anarhism, 
             cu Rudy von Kronstadt

   Vânzatorii de frică
Să coasem aşadar gurile fricii 
şi în tărâm să anunțăm că-i soare. 
Căci, în secret şi peste tot în oameni
Se 'nalță focuri ca valuri pe o mare!
 *
*
*
(Poem inspirat de desenul lui 
                                                  Țăroi Ioan Aron)
 

 

,,FLAMURA NEAGRĂ A LUI ABRAXA" este un 
îndemn pentru găsirea caii optime în pădurea 
dezinformării și falselor credințe. Peste tot 
avem semne care ne indică un drum neașteptat. 
Depinde de noi să le vedem și să le urmăm. 

ABRAXA este Calea. Însă misterul ei nu se 
releveaza decât celor ce sunt pregătiți să îi 
înțeleagă sensul...

    
     Alături de ghei$hele mele, la o seară de 
Budocan, Koan și Alohamora. Orice ar însemna 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011974117814&__cft__%5B0%5D=AZVctozi3QiSB0ozmhhKTHa1GMjHhutgibN_bNNmWjKBRcILpuPnUUwoA3ceEZn06w6zjhlIhzJdy0-hx3H_JMfrKdogLJkzl4ymMGRFgF6ROsCfUbrkHYEcJdeU_WT-60c&__tn__=-%5DK-R
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asta.... Nu va încredeți în umbre!. 

,,Anticamera nostalgiei - Aparitia unui şotron 
hipercubic intr-un oras italian".
Fresh work! Noir sistem!

                     Rudy von Kronstadt  
După cum insinuează pseudonimul, e un artist 
neconvențional, nealiniat, năzdrăvan dar mai 
ales imprevizibil. Temele lui sunt protestatare, 
derivate din DADA  care devine la el NUNU , o 
negare estetică a ordinii firești și a convențiilor.
        Poate fi cinic, dur, nostalgic și blând în 
opere care ne surprind prin originalitatea lor 
spontană. 
          Arhi-anarhist, un Papă al refuzu-lui, 
al  convenționalului, al blazării în arte, Rudy ne 
duce pe căi proaspete și dacă nu imediat 
digerabile, bine orchestrate într-o operă de bun 
augur. Vă invităm să-l vizitați pe Rudy pe 
Facebook.

NR- Din Kronstadt provenea și familia tatălui 
meu!  AG 


