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            Un mesaj din Franța 
 
     S-a mai spus, guvernele practică infantilizarea societății.  Și este, 
de asemenea, adevărat că există mulți medici care nu o văd clar, dar 
ați văzut deja ce se întâmplă: un medic care ridică vocea, îi pierde 
locul de muncă și permisul ... Vreau doar să amintesc că știința nu 
este știință dacă nu permite discuții , dacă nu admiteți îndoieli sau 
discrepanțe.  Nu este știință, este îndoctrinare. Am putea vorbi 
despre multe alte aspecte ale acestei viziuni asupra lumii, în care 
suntem ținuți într-o „realitate paralelă”, continuând în același timp 
cu realizarea planului: transumanism, noua ordine mondială.  Nu 
putem înțelege pe deplin situatia fără a avea o imagine globală: 
chimie, nanotehnologie, vaccinuri, inteligență artificială, smartdust, 
HAARP, (acest proiecte are drept scop distrugerea comunicațiilor 
inamicului folosind ionosfera și undele electromagnetice. În prezent 
proiectul HAARP poate fi considerat o armă excepțională împotriva 
oricăror atacuri terestre, aeriene, cosmice, guvernul american 
investind din ce în ce mai mult în cercetări.)  Acestea sunt 
ingredientele unui tort grozav care a fost gătit treptat în fața ochilor 
noștri și despre care aproape nimeni nu a auzit.  Acum toate acestea 
ies la iveală, toate piesele au început să se unească și ne trezim ... 
    Trebuie să recuperăm ceea ce ne face oameni.  Ce ne face 
om?  Mergi să savurezi o bere?  Ai un loc de muncă, o familie?  Nu 
am luat în considerare care este esența ființei umane.  Acesta este 
primul lucru pe care trebuie să-l recuperăm: libertatea nelimitată pe 
care am acordat-o guvernelor.  Recuperați suveranitatea de sine, 
autoresponsabilitatea, autogestionarea... De acolo, din auto 
responsabilitatea, începeți să construiți o societate diferită, în care 
fiecare își poate exprima libertatea maximă individuală, ceea ce ne 
face unici, într-un context de armonie de grup, cu  un scop comun: să 
exprimăm în continuare viața care suntem, să exprimăm în 
continuare miracolul și misterul vieții la care participam. 
    Dacă vă este frică de un virus care vă face rău, îmbunătățiți-vă 
sistemul imunitar cât puteți: ieșiți în natură, mergeți desculți, faceți 
plajă, beți apă curată, faceți mișcare, meditați (sau conectați-vă cu 
acea parte din voi care este întotdeauna liniștită, oricum te uiți la ea), 
îmbrățișează-i pe cei pe care îi iubești, dansează, practica meserii, 
concentrează-te pe ceea ce îți dorești în viață.  Deconectați-vă de 
excesul de informații (în special din mass-media), deconectați-vă de 
excesul de tehnologii (urmați o dietă digitală), uitați de telefonul 
mobil cel puțin o zi pe săptămână, intrați în modul avion oricând 
puteți.  Folosește-ți mintea pentru a crea, nu pentru a repeta temerile 
care ți-au fost insuflate... Acestea sunt recomandările mele. 
   
   Ana María Oliva.  Inginer, cu un doctorat în biomedicină. 
            Via Mircea Goreniuc 
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Mihai Barbu 

De ce Israelul nu a atacat Iranul 

       Prima dată a apărut ideea în 2007 când 
Ehud Barak a devenit ministrul apărării. El a 
alocat imediat fonduri pentru pregătirea 
operației. Era atunci prim-ministru Ehud 
Olmert care nu era prea convins, spunând că 
dacă Pakistanul are armă nucleară și ne-am 
obișnuit, ne vom obișnui și cu Iranul. Bush jr. 
era președinte. În 2008 el vine în Israel ca 
ultimă vizită ca președinte și insistă că Israelul 
să nu atace. Olmert spune OK. Barak tace. Însă, 
un plan real de atac încă nu exista. 
Între 2009 - 2010 când Netanyahu era prim-
ministru a decis cu Barak că un atac asupra 
instalațiilor nucleare ale Iranului ar trebui 
aprobat rapid, cu scopul de a le elimina 
pericolul, înainte că iranienii să  ascundă 
armele atomice sub pământ. Dar cel mai 
proeminent adversar in 2010 a fost șeful de 
cabinet la acea vreme, Gabi Ashkenazi, azi 
ministru de externe. El reclama lipsa de 
pregatire operationala a IDF pentru un atac 
atat de complex. 
 
2011: Miniștrii cabinetului Steinitz și Ya'alon au 
acceptat atacul. Tot in 2011, a fost convocată o 
ședință la sediul Mossad. Netanyahu și Barak 
au crezut că au o majoritate, cu care ar putea 
veni apoi la guvern. Benny Begin, Dan Meridor, 
Eli Yishai s-au opus, la fel ca șeful Mossad, 
șeful de cabinet, șeful GSS, comunitatea de 
informații și înalții oficiali ai IDF. De fapt, 
majoritatea celor prezenți s-au opus 
atacului asupra instalațiilor nucleare. 
 
"Am venit la ședința după ce Bibi ne-a spus mie 
și lui Lieberman că Boogie și Steinitz susțin. 
Șeful de cabinet a prezentat lucrurile - 
dificultățile, complicațiile și problemele, 
inclusiv posibilitatea nereușitei- și am văzut în 
fața ochilor cum s-au topit Boogie și Steinitz. 
Dacă Boogie și Steinitz nu s-ar fi răzgândit, ar fi 
creat o situație de a avea o majoritate de cinci 
sau șase în interiorul cabinetului, puteam lua o 
decizie iar apoi de trecut la acțiune ", a 
concluzionat Barak despre atacul care a fost 
anulat în acel an.  

 
2012: Atacul a fost evitat din cauza unui 
exercițiu comun cu armata SUA.  
      La începutul anului 2012, planul de a ataca 
sursele nucleare din Iran, revine pe tapet dar în 
același an, a fost planificat un exercițiu comun 
al IDF și al armatei Statelor Unite. Israelienii 
au vrut să amâne data exercițiului dar 
americanii nu au fost de acord. Israelul a 
propus ca atacul să aibe loc în timpul 
exercițiului, dar din nou americanii s-au opus 
nevoind să fie atrași în acțiune.  Președintele 
Trump promite Israelului că înainte chiar de 
alegeri va ataca Iranul. Nu s-a întâmplat. În 
schimb a oferit Israelului o bomboană numită 
Suleimani !   
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Mihaela Petrov* - Discuție despre 
Victor Brauner 

 

    În 1948, Victor Brauner pictează Tabloul 
autobiografic ultratablou biosensibil (Tableau 
autobiographique ultratableau biosensible), un 
curriculum în imagini al etapelor anterioare. În 
același an realizează o pînză de mari 
dimensiuni," Întîlnirea cu mine însumi la cele 
patru pisici ale lumii " (Rencontre avec moi-
même aux quatre chats du monde), tablou care 
anunță o nouă etapă a creației și o sinteză 
stilistică în pictură. Didier Semin, autorul unei 
monografii consacrate operei artistului, vede în 
tablou un omagiu adus pictorului „spiritist“ 
Fleury-Joseph Crépin. Asociind tablourile lui 
Crépin cu Palatul Ideal construit de Factorul 
Cheval, cu tablourile „dictate“ ale Séraphinei, 
cu creațiile schizofrenicilor și ale paranoicilor și 
cu arhitecturile delirante ale lui Gaudí, André 
Breton le consideră produsul unui amatorism 
de geniu și mărturii împotriva artei oficiale 
europene . Breton este și cel care-l îndeamnă pe 
Victor Brauner să achiziționeze cîteva lucrări 
semnate de Crépin. Interesul amîndurora 
pentru arta acestuia este sporit de însușirile 
„spiritiste“ și de automatismul creațiilor 
„amatorului“. Un astfel de exemplu este și 
Hélène Smith, medium celebru care, în urma 
viziunilor avute în timpul ședințelor de 
spiritism, pictează „peisaje“ de pe planeta 
Marte și „transmite“, prin planșele caligrafiate 
asemănătoare unor codexuri criptate, „scrierea 
marțienilor“. Considerându-se unul dintre 
transmițătorii mesajelor venite dintr-o altă 
lume, Fleury-Joseph Crépin, născut în 1875, 

declara în 1939 că ar fi primit „comanda“ unei 
serii de 300 de tablouri care, odată încheiată, ar 
anunța sfârșitul războiului. Alte 45 de „tablouri 
miraculoase“ urmau să aducă pacea în lume. Pe 
7 mai 1945, în ajunul capitulării Germaniei, 
Crépin încheie seria de 300 de tablouri.  
La moartea lui, în noiembrie 1948, din seria 
celor 45 de „tablouri miraculoase“ rămîn două 
neterminate. 
      Simetria care domină compoziția tabloului 
realizat de Brauner în 1948 amintește de 
picturile lui Crépin în care figurile hibride sînt 
asociate cu construcțiile minuțios decorate ale 
unor lăcașuri de cult imaginare. Încadrați  
de reprezentări miniaturale, de elementele 
primordiale, de soare și de lună, de șarpele cu 
două capete și de fîntîna inspirației  poetice, cei 
doi „Victor“ încoronați cu cîte două „pisici ale 
lumii“ trimit deopotrivă la creațiile din folclorul 
românesc. Țesături și cusături, cioplituri în 
lemn și picturi împodobind obiectele casnice 
populare sînt exemple grăitoare. Astrele și 
stilizările figurilor umane, animaliere și 
vegetale sunt nelipsite din imaginarul creațiilor 
din folclorul românesc. În anul 1935, Stan Ioan 
Pătraș, un alt „amator de geniu“, în sensul dat 
de Breton, inițiază ansamblul picturilor din 
„cimitirul vesel“. Reprezentările umane sînt 
însoțite de scene din viața celor plecați în lumea 
de dincolo și de texte, adeseori versificate, care 
ilustrează cu umor evenimentele și ocupația 
defuncților. Simetria, cadrul decorat cu 
elemente vegetale și animaliere și fundalul 
colorat în albastru al „tablourilor“ sînt 
surprinzător de asemănătoare cu pînza 
realizată de Brauner în 1948. Am putea deduce 
că artistul a fost influențat deopotrivă de 
tablourile lui Crépin și de creațiile populare din 
satul Săpînța pentru a realiza o lucrare în care 
putem recunoaște amprenta operei sale. 
În 1934, Victor Brauner pictează tabloul, sub 
formă de diptic, Forța de concentrare a 
Domnului K. (Force de concentration de 
Monsieur K.), în care „dubla“ figură a 
Domnului K. este parțial acoperită de o 
mulțime de omuleți minusculi confecționați din 
celuloid, „păpușele“ pentru joaca copiilor, pe 
care Brauner le găsește, probabil, la unul dintre 
negustorii ambulanți din talciocurile pariziene. 
Frapanta asemănare cu statuia unei zeități a 
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populației Rurutu (Polinezia), a cărei copie se 
va afla mai tîrziu în colecția lui Pablo Picasso, a 
servit adeseori interpretărilor „dipticului“, în 
care uriașa figură a Domnului K. este 
comparată cu cea a creatorului și unicului 
stăpînitor al unei populații văzute în miniatură. 
Didier Semin atrage atenția asupra faptului că 
pictorul nu ar fi putut să se lase inspirat direct 
de statuia polineziană care, în anul în care 
artistul pictează tabloul, nu putea fi văzută la 
Paris (Didier Semin, „Le rêve d’un alchimiste 
en Oceanie : Victor Brauner et la pensée 
sauvage“, Dialogue des mondes : Victor 
Brauner et les Arts Primitifs, Paris, 2010). 
Autorul eseului recunoaște în pictura lui Victor 
Brauner un „spirit comun“ care-l apropie pe 
artist de arta „primitivilor“. În timpul exilului la 
Celliers-de-Rousset, între anii 1942 și 1945, în 
lipsa materialelor de pictură, artistul este 
nevoit să se folosească de ceea ce are la 
îndemână, pietre de rîu, ceară de albine, sârmă 
și obiecte găsite, materiale întrebuințate adesea 
de creatorii anonimi în confecționarea 
obiectelor magice. Folosind ceara de albine, 
Brauner experimentează noi tehnici în pictură 
și renunță la sugerarea perspectivală. În 1943, 
Mama prevăzătoare (La mère prévoyante), al 
cărei bust este interpretarea unei măști 
africane, în timp ce obrazul (lunar/solar) este 
asociat cu două mari capete de animale, 
amintește de ritualurile de inițiere din culturile 
arhaice sau „primitive“. Pictată în maniera 
„primitivilor“, a „naivilor“ sau a copiilor, figura 
Scamatoarei (La Bateleuse) este ornată cu 
semnul infinitului. Peștele și Luna, simboluri 
ale fertilității, sînt introduse în compoziția 
plină de umor a tabloului realizat în anul 1947. 
Într-un alt tablou, intitulat Mama poetului (La 
Mère du poète, 1948), „trupul mamei“, încadrat 
într-un pătrat, este o grădină înflorită. În Vorba 
(1948), „mama“, reprezentată printr-un hibrid 
asociat cu două animale, este prefigurarea 
originilor limbajului. În 1949, reprezentările 
unei „mame ancestrale“ trimit la costumul și 
atributele șamanilor. „Cînd mă gîndesc la 
pictura mea, sînt obligat să văd în ea un 
exemplu al inconștientului colectiv“, declară 
Victor Brauner în dialogul cu scriitorul Alain 
Jouffroy (Alain Jouffroy, Victor Brauner.  
       La începutul anilor 1950, atras de forța 

magică a obiectelor „primitive“, Victor Brauner 
începe să colecționeze astfel de obiecte care 
ilustrează interesul pictorului pentru „tipuri“ 
diferite și zone geografice îndepărtate unele de 
altele, cu predilecție Africa și Oceania. Nu 
valoarea sau vechimea operelor creatorilor 
anonimi sînt motivul alegerii sale, ci forța 
expresivă, „magia“ și fascinația pe care ele o 
produc asupra privitorului. Seria realizată de 
Brauner în 1950, intitulată Divinități 
protectoare, reunește într-un ansamblu șase 
lucrări care amintesc de arta „primitivilor“ și de 
confecționarea „obiectelor magice“. Micile 
„divinități“ sînt numite Anepot, zeu al 
prezentului, Buncumine, zeu al focului, 
Careajută, zeu al apei, Diferit, zeul pământului, 
care este „diferit“. Zeul aerului este Ebundetot, 
iar cel al vieții interioare este Foartesigur, prin 
care sînt „zeificate“ forțele indispensabile 
omului. În Haremul elementelor (Harem des 
Éléments), apa, focul, aerul și pămîntul sînt 
femei seducătoare. Prezentul și Viața interioară 
sînt asociate elementelor primordiale pentru a 
desemna legăturile secrete între ceea ce este 
„universal“ și mitologia personală a pictorului. 
Asemănarea „figurilor“ din tablourile sale cu 
idolii culturilor „vechi“ sau „primitive“ este 
explicată de pictor printr-un arhaism subiectiv, 
ale cărui forme le consideră permanente: „Am 
impresia că, purtat de forțe foarte misterioase 
(…), mă aflu într-un soi de exhibiționism 
generos, unde îmi asum fără să vreau jocul 
extravagant al arhaismului permanent în care 
cred și care există, ca substrat, la bază“ (Alain 
Jouffroy, Victor Brauner. Le Tropisme 
totémique, 1995). 
 
*Mihaela Petrov este istoric de artă. A încheiat 
studiile doctorale cu teza „Victor Brauner, 
cuvîntul scris și opera plastică, 1934-1965. 
Caiete și carnete, Donația Jacqueline Victor 
Brauner, Centrul Georges Pompidou, Paris“, 
UNArte, 2011. Cărți publicate: Victor Brauner, 
cuvîntul scris și opera plastică, 1934-1965 
(2012); Victor Brauner, pictopoet. Desene și 
acuarele (2013); Victor Brauner, vizionar al 
timpurilor moderne (2014); Victor Brauner, 
1903-1966 (2016). 
 
ADEVARUL.RO 

http://adevarul.ro/
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Nu sunt Eu  

 

 Liliana Matei       

Autobiografia actriţei Maia Morgenstern, 

„Nu sunt eu”, a apărut la Editura Litera şi le 

oferă cititorilor o incursiune fascinantă în viaţa 

uneia dintre cele mai iubite artiste din România 

 

Încărcată de emoție, dar și de umor, „Nu sunt 

eu” îi dă ocazia actriței Maia Morgenstern să 

împărtășească cititorilor, așa cum o face de pe 

scenă în cazul spectatorilor, părți din viața ei de 

actriță, de femeie și de persoană publică. 

Această carte scrisă sub formă de jurnal 

împletește amintiri din copilăria autoarei, 

legate de părinți și de rude, de școală și de 

prieteni, cu secvențe din numeroasele ei 

experiențe în teatru și film, aducându-ne în fața 

ochilor personalitatea complexă a unei artiste 

iubite de toată lumea. 

 

„Sunt povești ascunse, povești de care îmi e 

frică, nu de puține ori. Pentru că revin cu 

putere, mă târăsc fără putință de scăpare într-o 

lume pe cât de prețuită, pe atât de pierdută. 

Amintirile mele sunt niște izbucniri de 

tandrețe, pusee de febră a nostalgiei, episoade 

ale unei revolte târzii”, spune Maia 

Morgenstern. 

Maia Morgenstern se naşte la Bucureşti, pe  

1 mai 1962. Încheie studiile de licenţă la IATC 

în 1985, la clasa lui Dem Rădulescu. Este 

repartizată la Teatrul Tineretului din Piatra 

Neamţ, apoi revine la Bucureşti, unde joacă la 

Teatrul Evreiesc de Stat şi la Teatrul Naţional. 

Realizează proiecte artistice de anvergură, atât 

în teatru, cât şi în film, alături de Lucian 

Pintilie, Liviu Ciulei, Andrei Şerban, Theo 

Angelopoulos, Marta Mészáros, Mel Gibson. Pe 

scena TNB se remarcă în spectacole precum O 

trilogie antică, după Euripide şi Seneca, Dama 

cu camelii după Al. Dumas fiul, Vizita bătrânei 

doamne de F. Dürrenmatt. La TES, unde este şi 

manager, din anul 2012, interpretează roluri 

remarcabile, în producţii ca Astă seară: Lola 

Blau de G. Kreisler sau Jocul regilor de P. 

Kohout. Colaborează cu teatre din ţară şi de 

peste hotare, iar printre filmele cele mai 

importante sunt Balanţa, Cel mai iubit dintre 

pământeni sau Patimile lui Hristos. A fost 

distinsă cu Premiul pentru cea mai bună actriţă 

la Festivalul Emma, Premiul Felix al Academiei 

Europene de Film, Premiul UNITER pentru cea 

mai bună actriţă, Ordinul Artelor şi Literelor în 

grad de Cavaler, în Franţa, Ordinul Regal „Nihil 

Sine Deo”. Parlamentul European de la 

Strasbourg o desemnează, în anul 2003, Actriţa 

şi Femeia anului. 

Cartea este disponibilă pe litera.ro și în 

librăriile din toată țara. În curând și pe format 

audiobook. Metropolis 
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Sandrino Gavriloaia  

 

BESTIAR 

 

 

 

Iele, 

năluci 

şi duhuri 

  ne cheamă, 

   rotind ca vulturii, 

      hoitari peste cântările înalte... 

 

solzi, oase, dinți, pene, 

 dorm în creta moale, 

 se frâng calcarele morții, 

zămislind hidrocarburi 

și argile unsuroase 

dospite din osânza de om. 

 

dragoni, 

balauri 

și demoni, 

își strigă începutul 

de eră. 

 

Timpul  

înghite profeții, 

jivine noi  

mănâncă  

 idolii uitării. 

  

Se-nalţă, sărată, 

 sudoarea pământului 

  şi cade în mări. 

 

   Apa stinge lutul. 

 Praf se ridică 

 şi se așterne, 

în același  

 Paradis.     

 

 

 

 

Madelaine Davidson 

 

 

ŢIPĂTUL CORONEI 

 

Pământu-i însetat de cadavre 

ramuri uscate clămpănesc în vânt 

ca dinţii răşchiraţi ai Babei Cloanţa. 

Trupuri rigide strânse în linţoliu  

dâre sărate pe obrajii obosiţi. 

 

Se-nvârte printre noi îngerul morţii 

îi simţi răsuflarea în ceafă 

gura-i duhneşte a alcool, 

 pucioasă şi  haşiş 

Emblema lor otrăvitore 

a devenit o fală 

acestei generaţii 

atinsă de boală  
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       Greșeala lui Mahomed 

 

      Există dovezi că evreii au prosperat în 
regiunea Medinei în secolul al IV-lea AD si este 
chiar posibil să fi existat acolo, la acea vreme, 
un stat condus de autorităţi evreieşti. Conform 
unor surse arabe, aproximativ douăzeci de 
triburi din Medina şi din împrejurimi erau 
evreieşti. 
      Aceste triburi, stabile ca nişte oaze, erau 
formate din negustori si crescători de animale, 
iar islamul a fost de la bun început mai 
curand o religie a negustorilor, semi-urbană, 
decât o religie a deşertului. Dar deşertul era 
important, deoarece evreii care trăiau la 
marginea lui sau care se refugiau acolo ca să 
scape de ispitele vieţii citadine, cum făceau 
bunăoară nazarinenii, au practicat întotdeauna 
o formă mai riguroasă de iudaism şi, în 
particular, nu au făcut compromisuri in 
monoteismul lor. Acest element l-a atras pe 
Mahomed. Influenţa creştinismului, pe care el 
nu l-ar fi considerat strict monoteist, era foarte 
palidă, cel puţin în această fază de început. 
Ceea ce pare că ar fi vrut el să facă era să 
distrugă păgânismul politeist al culturii de 
oază, dându-le arabilor monoteismul etic iudaic 
într-o limbă pe care o puteau înţelege şi în 
termeni adaptaţi specificului lor. El a acceptat 
pe Dumnezeul iudaic şi pe profeţii lor, ideea de 
lege fixă întruchipată în scriptură (Coranul 
fiind un substitut arab al Bibliei) precum si  şi 
adaosul reprezentat de Legea Orală aplicată 
instanţelor  religioase. Asemenea evreilor, 
musulmanii au fost reticenţi în a 
transpune Legea Orală în scris. Asemenea 
evreilor, până la urmă au făcut exact acest 
lucru. Asemenea evreilor, ei şi-au format 
obiceiul sa impună articole ale Legii judecăţii 
rabinilor sau a muftiilor lor, solicitând un 
responsum, şi primele responsa par să fi 
adoptat cu conştiinciozitate o formulă iudaică. 
Asemenea evreilor, musulmanii ou acceptat 
coduri stricte şi complexe referitoare la dietă, 
puritatea rituală şi curăţenie. Dezvoltarea de 
către Mahomed a unei religii separate a început 
atunci când el şi-a dat seama că evreii din 
Medina nu erau pregătiţi să accepte versiunea 
arabă a iudaismului, inventată de el în mod  

 
arbitrar.  Dacă Mahomed ar fi avut  
ştiinţa şi răbdarea să conceapă o 
Halacha arabă, rezultatul ar fi fost poate 
altul. Dar este puţin probabil. Una dintre cele 
mai potrivnice caracteristici ale iudaismului 
este dorinţa comunităţilor evreieşti de a exista 
în zone depărtate, fără nevoia de a adopta o altă 
cultură. În orice caz, Mahomed a fost refuzat, 
moment în care s-a hotărât să confere o nouă 
esenţă monoteismului islamic. A modificat 
natura Sabatului, mutându-l vinerea.  
      A schimbat direcţia de rostire a rugăciunilor 
dinspre Ierusalim spre Mecca. A schimbat data 
postului principal. Şi cel mai important lucru: a 
declarat că majoritatea legilor alimentare 
iudaice erau pur şi simplu o pedeapsă pentru 
fostele lor greşeli, astfel că le-a abolit, deşi a 
menţinut interdicţia de a se consuma carne de 
porc, sânge, carne de animale moarte, precum 
şi regulile de tăiere a animalelor. Toate aceste 
schimbări au făcut aproape imposibilă o 
contopire a comunităţilor evreieşti şi islamice, 
oricât s-ar fi căzut de acord asupra conceptelor 
etice şi dogmatice fundamentale; în plus însă, 
islamul a dezvoltat curând un dinamism 
dogmatic propriu, şi dezbaterea teologică - 
ducând la sectarism violent - a început curând 
să joace un rol central în islam, ca şi în 
creştinism. Mai presus de orice, islamul a creat 
destul de repede o teorie şi o practică a 
convertirii forţate, aşa cum făcuseră şi evreii în 
vremea lui Iosua, a lui David şi a 
Hashmoneilor, dar la care iudaismul rabinic a 
renunţat în mod implicit şi final. El s-a 
răspândit cu o viteză uluitoare, cuprinzând 
Orientul Apropiat, întreaga parte de sud a 
Mediteranei, Spania şi zone întinse din Asia. La 
începutul secolului al VIII-lea, comunităţile 
evreieşti, care şi-au păstrat câteva capete de 
pod precare în lumile greacă şi latină, s-au 
pomenit izolate într-o teocraţie islamică vastă, 
pe care, într-un anume sens, ei au creat-o şi la 
care au renunţat, şi care acum deţinea însăşi 
cheia supravieţuirii lor.  Îşi dezvoltaseră între 
timp propriul lor sistem de supravieţuire, 
Talmudul, şi forma lor unică de autoguvernare 
- catedocraţia. (Sub conducerea unui lider 
religios). NR  
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 Revista „Logos” –  reper cultural - științific  

 No. 6               Eminescu despre evrei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIU CU MIHAI EMINESCU  
,,Vom avea de-acum înainte dominaţia 
banului internaţional, impusă de 
străini”/ Fragmente/ 
 
     De fapt, virtuală este proiecţia în prezent, 
pentru că răspunsurile ,,intervievatului" sunt, 
de fapt, extrase din textele sale apărute în 
publicaţiile ,,Federaţiunea”, ,,Convorbiri 
Literare”, ,,Curierul de Iaşi” (1869-1877), 
,,Timpul “ (1877-1883), ,,România Liberă” 
(1889) - şi din manuscrisele publicate postum. 
                                            ** 
       Atitudinea   dumneavoastră 
intransigentă la adresa evreilor 
imigranţi v-a atras antipatia acestora şi, 
implicit, reputaţia de antisemit.  
        Imaginea este contrafăcută şi se 
bazează pe necunoaşterea publicisticii 
Dumneavoastră. De aceea, v-aş ruga să 
vă nuanţaţi atitudinea în chestiunea 
evreiască. În primul rând, această 
chestiune este reală?...  
 
     Da, este. La orice popor drepturile publice şi 
private au fost rezultatul unei munci seculare şi 
a unor sacrificii însemnate. 
 
 

      Dacă exista aristocraţia, cu prerogative 
deosebite, acestea erau compenzaţia muncii 
războinice; dacă ţăranii, cari pretutindenea au 
fost aserviţi, au izbutit în urmă a se vedea 
stăpâni pe bucăţile lor de pământ, aceasta a fost 
oarecum răsplata pentru că în vremi trecute ei 
singuri au purtat greutatea instituţiilor: dacă 
partea clerică s-a bucurat de prerogative, ea a şi 
împlinit o sarcină de cultură, pe care, în 
împrejurările date ale evului mediu, nu le putea 
îndeplini o clasă de raţionalişti. Evreii singuri, 
cu totul deosebiţi şi având tendințe deosebite 
de popor, nu compensează întru nimic munca 
poporului care-i susţine. Evreul nu cere, ca 
clasa de mijloc din secolul al XVII-lea, 
libertatea muncii productive, ci libertatea 
traficului. El e vecinic consumator, niciodată 
producător şi desigur că numai cu foarte rară 
excepție se va găsi într-adevăr câte un evreu 
care să producă.  
 
Există discriminări juridice sau de altă 
natură împotriva evreilor?  
 
      Restricţiuni juridice au existat pentru ei 
totdeauna, dar nu din cauza religiei. Ştefan-
Vodă cel Mare întăreşte câtorva evrei, veniţi din 
Polonia, libertatea confesiei, dreptul de a-şi 
clădi sinagoge, un drept pe care turcii, aşa-
numiţii noştri suverani, nu l-au avut niciodată, 
deşi confesia mozaică e pentru spiritul ascetic şi 
îngăduitor al religiei creştine tot atât de străină 
ca şi cea mahomedană. Afară de aceea aveau 
dreptul liberei negustorii cu manufacturi 
străine - dar aicea se mărginea totul şi aşa ar fi 
trebuit să rămâie. Meseriaşi şi proprietari nu 
puteau fi, căci proprietatea emană de la domnie 
şi era strâns legată cu contribuţia de sânge, la 
care nimeni nu i-a poftit, nicicând, şi de la care, 
chiar când îi pofteşti, ştiu a se sustrage, 
făcându-se sudiţi austrieceşti, deşi sânt născuţi 
în România din supuşi ruseşti şi n-au văzut 
Austria cu ochii. Prin ce muncă sau sacrificii şi-
a câştigat dreptul de a aspiră la egalitate cu 
cetăţenii statului român? Ei au luptat cu turcii, 
tătarii, polonezii şi ungurii? Lor le-au pus 
turcii, când au înfrânt tractatele vechi, capul în 
poale? Prin munca lor s-a ridicat vaza acestei 
ţări, s-au dezgropat din învăluirile trecutului  
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această limbă? Prin unul din ei şi-au câştigat 
neamul românesc un loc la soare?  
 
Toţi evreii sunt aşa cum îi descrieţi?  
 
     Nu. Şi ni pare rău de acei puţini evrei cari, 
prin valoarea lor personală, merită a forma o 
excepție, chiar dacă s-ar compune din 2-3.000, 
cari s-au identificat cu această ţară. Dar fiecare 
poate pricepe că, într-o armie străină care se 
apropie de noi, nimeni nu va căuta să 
deosebească pe puţinii amici, ce i-ar putea avea 
în acea armie. Şi evreii sunt o armie economică, 
o rasă de asociaţi naturali contra a tot ce nu e 
evreu. 

 

Inedit - O zi de mesaje (22 -11- 2020)                  

de la  Pavel Ferghete*  

            via Melania Rusu- Canada 

 

     Să avem grijă de cei care ne respectă dreptul 

la viață, în luptă dreaptă, cu dragoste și dor.   

Era, în anii al doilea război,când Hilu și Iancăle 

au fost duși forțați, în lagărul fascist, cu 

atrocități de holocaust, Hilu ajuns,în America, 

peste zi dus,în pădure la muncă și cu curajul lui 

fugind unde a văzut cu ochii, iar Iancăle după 

război ajungând acasă, în Sâmpetru-Almașului, 

puiul de jidan. 

     Teci, cu Daria se joacă ca mâța cu șoarecele 

se mânie prostește,cu un orgoliu,râcă și 

mândrie proprie ca și cum ar vrea să se 

despartă unul de altul, e un fel de trântă, deși 

nu așa lumea-i sănătoasă, cu stare de bine, că 

de ieri a început să cadă câte-un fulg.  Și când 

veneam, în Sâmpetru satul meu natal, trimetea 

Iancăle lui bunicu pâine, dar și pe săteni, că-i 

salvase casa de la sătenii care se puseră să i-o 

distrugă,că l-o dus nemții și s-o fi prăpădit pe 

unde l-au dus acești friți fără suflet,dar bunicul 

parcă presimțise, că nu li se întâmplase nimic și 

la întoarcere acasă a avut unde să stea unde să 

locuiască.  

 

    Experiențele mega-s de neuitat, pasionați ca 

cei botezați fiind de neuitat respectând regulile, 

restricțiile. Evreul Iancăle sprovăia cu mine 

ungurește,eu maghiara învățând-o pe clasa a-

lV-a, la Leghia. Veneam acasă,la bunici, în 

Sâmpetru,veneam din Aghireș-Fabrici, așa cum 

și tata Dragomir lovit de dor a venit, eu spre 

deosebire mă opream la prăvălie unde Iancăle 

era vânzător și eu cu el eram pe aceeași lungime 

de undă, că starea de bine ne cuprindea ca 

cămașa fericirii, cu o singură cusătură, ca-n 

Israel cămașa lui Iisus Hristos, cămașă care 

mulți și-o doresc, în lecția de viață pur și 

simplu s-o îmbrace, o poveste de iubire.  

Era recunoscător Iancăle cu cei care ia făcut 

bine și bunicul Ferghete se mândrea cu 

recunoștința care i-o purta Iancăle, evreul 

reîntors, în România te iubesc.  

     "Sper că recele de afară să distrugă toți 

virușii", a zis un fel de Vica, vizibilă, autentică și 

dragă.   Bunicul, fătul Viorel bine cunoscut la 

mare distanță de Sâmpetru-Almașului, că era 

bine văzut, apreciat, în sat și era binele, când 

totul se termina cu bine, în mod special ca cel 

mai bun lucru,că de lipsa binelui sufeream. 

 

Notă  

Acest scriitor, Pavel Ferghete,  foarte elocvent 

și apreciat pentru originalitatea și vocabularul 

său a scris aici o amintire din satul său, din 

copilăria sa, ceva ce trăiam noi toți copiii 

înainte de  începerea celui de al doilea război 

mondial, în pace cu toți concetățenii, de altfel 

cum trăim și în prezent, trecând o punte peste 

perioada hitleristă. Trimit acest paragraf, 

poate familia acelui drăguț ,,Iancăle” va auzi 

acest glas de scriitor octogenar, Pavel 

Ferghete.  

                 ( Melania Rusu - Canada)  
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Știați că?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        În acest imobil a locuit primul ambasador 

al Americii în România?   

Se numea Eugene Schuyler (1840-1890) 

    Misiunea sa în România a fost una de succes, 
punând bazele unei relații constante și de lungă 
durată, de mai bine de un secol. În 1880 a 
lucrat ca însărcinat cu afaceri în România, apoi 
a fost ministru rezident din 1880-1882, iar din 
ianuarie 1883 s-a mutat de la Atena la 
București și a locuit la Casa Capșa. Sediul 
legației americane era la strada Puțul de Piatră 
nr. 9, în timp ce sediul consulatului era la Calea 
Victoriei nr. 162. Merită menționat faptul că pe 
atunci, la fel ca în prezent, au existat cazuri în 
care reprezentanții diplomatici au fost avizați 
pentru mai multe state. Schuyler a fost numit  
pentru România, Serbia și Grecia. Eugene 
Schuyler a stimulat legăturile comerciale și 
culturale dintre România și Statele Unite ale 
Americii. 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        La 11 aprilie 1881, Eugene Schuyler a 
încheiat cu autoritățile române un acord 
comercial și de navigație, oferind în același 
timp clauza „națiunea cea mai favorizată” țării 
noastre. Importul de mărfuri a fost astfel 
stimulat, iar țara noastră a importat utilaje 
pentru agricultură, bumbac, uleiuri vegetale, 
textile și încălțăminte. Trebuie să subliniem că 
balanța comercială a fost în favoarea Statelor 
Unite din motive economice, precum și a 
puterii lor reale de a sprijini comerțul la nivel 
internațional. România exporta piele, alimente 
și unele produse petroliere. Mulți istorici 
consideră că Statele Unite și România au avut o 
relație comercială puternică în domeniul 
produselor petroliere și al mașinilor-unelte. 
Considerăm că fiecare stat a importat ceea ce a 
considerat necesar pentru a-și satisface 
propriile nevoi economice, așa cum a fost cazul 
de-a lungul istoriei. Eugene Schuyler și Vasile 
Boerescu au încheiat primul acord consular 
româno-american la 17 iunie 1881. 
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Cine au fost Filistenii? 

 
    În urma răsturnărilor profunde din regiunile 
Egee și Anatoliei spre sfârșitul secolului al XIII-
lea BC, a început un proces larg de migrații. 
Popoarele migratoare erau cunoscute în Marea 
Mediterană de Est drept popoarele mării. Unul 
dintre aceste popoare erau filistenii. Invaziile 
popoarelor marine sunt descrise în reliefuri și 
inscripții monumentale de pe pereții templului 
mortuar al lui Ramses al III-lea de la Teba. 
Aceste surse vorbesc despre o victorie terestră 
și navală egipteană impresionantă asupra 
popoarelor marine, inclusiv  filistenii  și Shekel 
- (poate de aici sursa numelui Ashkelon). În 
ciuda pretențiilor de victorie anunțate de 
Ramses, se pare că popoarele mării au reușit nu 
numai să se stabilească în zone controlate de 
Egipt, dar în cele din urmă să pună capăt 
stăpânirii egiptene în Canaan. În secolul al 
XIII-lea BC., filistenii au înființat cinci orașe-
state majore: Ashkelon, Ashdod, Gaza, Gath și 
Ekron. În fruntea fiecărui oraș se afla un 
„seren”, termen probabil legat de „tiranul” 
grecesc. 

 

                        Piața filistină  

     Biblia relatează conflictul dintre filisteni și 
israeliți, filistenii încercând să pătrundă în 
munți și să împiedice crearea unui Regat 
israelit. In multe dintre poveștile biblice 
referitoare la această luptă, apar Samson, David 
și Goliat, carea au o aură distinctă de eroi greci. 
Filistenii au ocupat câmpia de coastă centrală și 
de sud și nordul Negevului, o zonă cunoscută 
sub numele de Philistia. 

      Orașele-state filistene și-au păstrat  
independența pe tot parcursul perioadei 
monarhiei israelite - chiar dacă schimbările de 
frontieră, distrugerea orașelor, extinderile și 
contracțiile zonei Filistiene au avut loc în mod 
constant - datorită luptei continue data pentru 
controlul coastei dintre filisteni și israeliți. 
    Odată cu sosirea armatelor asiriene în Filistia 
în secolul al VIII-lea BC, conducerea filistenilor 
a început să se prăbușească. Regele asirian 
Tiglath Pileser III a ajuns la Gaza în 734 BC și a 
supus orașul. Filistenii s-au răzvrătit de mai 
multe ori în anii următori aducând asupra lor 
mânia regilor Sargon II și Sanherib, care au 
supus Gaza, Ashdod și Ekron spre sfârșitul 
secolului al VIII-lea. După căderea Imperiului 
Asirian, filistenii s-au trezit în mijlocul luptei de 
putere dintre Egipt și Babilonia - moștenitorii 
Imperiului Asirian. 
     Distrugerea definitivă a orașelor filistene și 
dispariția culturii filistine au avut loc  
în aproximativ 600 BC., atunci când 
Nebucadnețar, regele Babiloniei, distruge 
orașele și popoarele din Filistia, în timpul 
campaniilor sale militare împotriva 
Egiptului. Multe orașe și așezări filistine au fost 
excavate dezvăluind o cultură materială 
importantă. 

Ashkelon pe etape 

*  Perioada  neolitică - începutul așezării. 
*  Mileniul II BC - Sub stăpânirea egipteană.       
 * Menționat în scrierile El Amarna,  
secolul al XIX-lea BC. 
* Secolul al III-lea BC - Cucerit de Ramses al II-
lea după ce s-a răzvrătit împotriva Egiptului. 
Menționat în Israel Astelae, ca un oraș cucerit 
de Merneptah, împreună cu Gezer și Yinoam.  
*  Perioada israelită - Cucerită de tribul lui Iuda 
* Secolul al XII-lea BC - Filistenii cuceresc 
coasta de sud a Țării Israelului. Ashkelon 
devine unul dintre cele cinci orașe filistine  
principale . Samson ucide 80 de filisteni din  
Ashkelon . David îl menționează pe filisteanul 
Ascalon în plângerea sa asupra lui Saul și 
Ionatan .  
* 734 BC. - Ashkelon se răzvrătește împotriva 
Asiriei, împreună cu Aram și Israel. Regele ei 
este destituit. 
* 701 BC. - Bază pentru armatele asiriene în  
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campania lor de cucerire a Egiptului.  
* Perioada babiloniană - Ashkelon se revoltă 
împotriva Babilonului. Nobilii ei sunt exilați  
* Perioada persană - oraș portuar sub 
conducerea Tirului. 
* Perioada elenistică - Polis independent, 
cultură elenistică cu caracteristici egiptene. 
200 BC. - Cucerit de seleucizi. 
* Secolul al II-lea BC - Ashkelon nu este 
implicat în bătălii cu hasmoneeni. Odată cu 
declinul Seleucizilor devine oraș  independent. 
* 104 BC. - Începutul „număratorii” pentru 
Ashkelon-ul independent. 
* Perioada romană - Orașul rămâne 
independent, cu excepția perioadei scurte din 
timpul domniei Cleopatrei. Nu face parte din 
regatul lui Irod, dar el ia orașul sub patronajul 
său și ridică palate și edificii în oraș. 
*  66-70 - Lupte între evrei și păgâni în oraș. 
Comunitatea evreiască continuă să înflorească 
în oraș după rebeliunea evreilor împotriva 
romanilor. 
*  Perioada romană târzie - Colonie 
independentă aliată cu Roma. 
* Perioada bizantină - Important centru 
comercial. Înconjurat de un zid. Apare pe harta 
Madeba. Oraș păgân neinclus în „granițele 
întoarcerii babiloniene” talmudice. 
*  Perioada musulmană - Rămâne un centru 
important după cucerirea arabă. Comunele 
evreiești, samaritene, karaite, creștine și 
musulmane trăiesc în oraș - deseori luptându-
se între ele. Conform colecție de manuscrise 
Cairo, comunitatea evreiască Genizah avea 
legături puternice cu evreii din Egipt. 
*  Perioada cruciaților - avanpost Fatamid. 
Cucerită abia în 1153 de Baldwin al III-lea. 
Cruciații au construit un castel în oraș. 
Rămășițele sunt vizibile și astăzi. 
*  1187 - Saladin cucerește orașul și îi distruge 
zidurile. 
* 1190 - Richard inima de Leu cucerește 
Ashkelonul. 
*  1240 - Richard de Cornwall, regele Angliei, 
fortifică orașul. 
* 1270 - Baybars ( Sultan al Egiptului in 
dinastia mameluca) distruge orașul. Site-ul este 
abandonat. 
*  Secolul al XVIII-lea - Antichități din  

 
Ashkelon utilizate ca material de construcție 
pentru orașele Jaffa și Acco. 
* Secolul al XIX-lea - La est de rămășițele 
orașului antic se înființează orașul arab Migdal. 
O serie de sate sunt formate în jurul orașului. 
Locuitorii orașelor și satelor sunt imigranți din 
Egipt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Parcul național Ashkelon 
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 Tzara și tranziția spre Suprarealism 
   
      Iată cum George Călinescu a caracterizat 
debutul său poetic, după examinarea  
versurilor din Vacanţa în provincie: 
„Presimţirea dadaismului e în aceea că, ocolind 
raporturile ce duc la o viziune realistă, 
poetul asociază imagini neînchipuit disparate 
surprinzând conştiinţa. Tristan Tzara e un 
poet de o incontestabilă uşurinţă lirică, 
ştiind să radă cu aripile cea mai joasă proză”. 
Ovid S. Crohmălniceanu afirmă şi el că 
versurile scrise după 1912 şi înaintea plecării la 
Zürich, sunt „neîndoios texte predadaiste” . El 
citează ca exemplu poemul intitulat 
„Înserează”, datat „Mangalia 1913” (tradus sub 
titlul Soir va aparea în 1923, în volumul De nos 
oiseaux) în care apar „nu puţine îndrăzneli”: 
„servitorii fac baie câinilor de vânătoare”, iar 
„Lumina-şi îmbracă mănuşi”, Dumnezeu 
scarmană „lâna îndragostiţilor”, „vopsind 
păsările cu cerneală” . După Nicolae Manoles-
cu, Tristan Tzara utilizează o serie de „metafore 
îndrăzneţe” care erau în acel moment istoric 
„mult peste nivelul epocii”, afirmând că ele „nu 
seamănă cu nimic din ce se scria la noi înainte 
de 1916” .Profesorul Ion Pop afirmă că poemele 
lui Tristan Tzara dinainte de 1916 sunt  
„o încercare de a se submina bazele  
vechii  poezii" , de asemenea „sunt simptomele 
unei tulburări a lirismului care, pentru 
curentele de avangardă viitoare, va constitui 
scopul fundamental”.   Insurecţia dadaismului, 
originalitatea revoluţiei literare a lui Tristan 
Tzara La Zürich, tânărul poet devine iniţiatorul 
şi purtătorul de cuvânt al mişcării dada, nume 
care a fost ales la întâmplare la data de 8 
februarie 1916, deschizând dicţionarul Larousse 
cu un cuţit de tăiat hârtie la pagina care 
menţiona acest cuvânt. Dada în limba franceză 
are semnificaţia de „căluţ”,  în limbajul copiilor, 
sensul figurat fiind acela de „manie”. Astfel 
numită prin derâdere, mişcarea dada trebuia să 
atesteze „dispreţul ei faţă de conformism şi de 
convenţii”. În revista Dada pe care a fondat-o, 
Tzara exprimă setea de reînnoire prin imagini 
poetice percutante a căror elemente „vor fi 
luate din sfere diferite şi îndeprtate”. Logica 
nu ne mai călăuzeşte, - scria el într-o  
„Notă despre poezie”, publicată în volumul 

Lampisteries (1922) - , şi comerţul ei, foarte 
comod, prea neputincios, licărire înşelătoare, 
semănând monezile relativismului steril, este 
pentru noi stins totdeauna” . Această sete de 
reînnoire este exprimată şi prin conţinutul unor 
texte care denunţau convenţiile stabilite, 
accentul fiind pus pe morală : „Dada naquit 
d’une exigence morale, d’une volonté 
implacable d’absolu moral. Il se proposait de 
libérer l’homme de tous les asservissements, 
qu’ils  soient d’origine économique, 
intellectuelle, morale ou religieuse” („Dada  
s-a născut, dintr-o exigenţă morală, dintr-o 
voinţă implacabilă de absolut moral. Ea  
îşi propunea să elibereze omul de toate 
aservirile, fie de origine economică, 
intelectuală, morală sau religioasă”). În aceasta 
sete de absolut se poate observa o anumită 
dimensiune a mesianismului iudaic, care îşi 
propune să elibereze omul de orice aservire. 
Tzara proclama :  
   „Je détruis les tiroirs du cerveau et ceux de 
l’organisation sociale, démoraliser partout et 
jeter la main du ciel en enfer et les yeux de 
l’enfer au ciel, la roue d’un cirque universel 
dans les puissances réelles de chaque 
individu” . 
     Tzara propune un nou umanism, care va 
acorda un loc omului liber, capabil să poetizeze 
universul, să-l transforme, să distrugă idolatria 
modernă. Această libertate lăsată artistului 
este exprimată cu insistenţă în Manifestul Dada 
1918: „Eu vorbesc mereu despre mine pentru că 
nu vreau să conving. N-am dreptul să târasc pe 
alţii în fluviul meu, nu oblig pe nimeni să mă 
urmeze. Fiecare îşi făureşte arta sa, în maniera 
sa, cunoscând fie bucuria de a urca ca o sageată 
spre repausuri astrale, fie pe aceea de a coborî 
în mine unde îmbobocesc flori de cadavre şi de 
spasme fertile”. În concepţia lui Tzara, 
dadaismul se opune oricărui sistem dogmatic  
şi nu doreşte să creeze o şcoală sau o 
academie, accentul fiind pus numai pe libertate 
şi independenţă: „Aşa s-a născut DADA, dintr-o 
nevoie de independenţă, de neîncredere faţă de 
comunitate. Cei ce sunt cu noi îşi pastrează 
libertatea. Noi nu recunoaştem nici o teorie.    
Ajunge cu academiile cubiste şi futuriste, 
laboratoare de idei formale. Arta serveşte la 
acumulat bani sau la a-i gâdila pe draguţii 
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burghezi?” O serie întreagă de manifeste 
dadaiste sunt poeme iraţionale, eliberate de 
orice  logică,  cum  este  cazul  cu”Manifestul 
domnului AA antifilosoful”: 
 
„[...] iar voi sunteti niste tâmpiţi 
Şi cheia selfcleptomanului nu functionează  
decât cu ulei crepuscular 
Pe fiecare nod al fiecărei maşini se găseşte  
nasul unui nou născut 
Şi suntem toti nişte tâmpiţi 
Şi foarte suspecţi şi de o nouă formă de 
inteligenţă şi de o 
nouă logica în propriul nostru stil 
Care nu-i câtuşi de puţin Dada 
Şi voi vă lăsaţi duşi de Aaism 
Şi sunteți toti nişte tâmpiţi 
Nişte cataplasme 
Cu alcool de somn purificat 
Nişte bandaje Şi niște tâmpiţi Virgini”. 
___________________ 
     Un alt element iudaic care se află în textele 
sale dadaiste, în special în Prima aventură 
cerească a domnului Antipyrine este umorul 
evreiesc, autoderiziunea fiindu-i inerentă, râsul 
fiind un antidot şi remediu contra depresiunii. 
Subliniind că deriziunea se regăseşte peste tot 
în dadaism, Crohmălnicea-nu afirma: 
„Bineînţeles ar fi o enormitate să-i atribuim 
drept motor  încape îndoială. Se vede mai întâi 
în facultatea dadaiştilor de a întoarce batjocura 
şi asupra lor însişi. Unul dintre faimoasele 
manifeste ale lui Tristan Tzara începe astfel: 
„Regardez-moi bien! 
Je suis idiot, je suis farseur, je suis un fumiste. 
Regardez-moi bien! 
Je suis laid, mon visage n’a pas d’expression, je 
suis petit. Je suis comme vous tous! 
(„Priviţi-mă bine/ Sunt idiot, sunt un farsor, 
sunt un fumist./ Priviţi-mă bine! Sunt urât, faţa 
mea e lipsită de expresie, sunt scurt,/ Sunt ca 
voi toţi”) . 
          Un alt aspect legat de iudaitate  
este afinitatea dadaismului cu psihanaliza 
freudiană care se poate constata prin 
locul privilegiat acordat imaginaţiei. Încrederea 
în valoarea poetică,  puterea creatoare a 
fantasmului este împărtăşită atât de Tzara cât şi 
de Sigmund Freud, şi ea este comună tradiţiei 
evreieşti, care pune accent pe gândirea aluzivă, 

pe sensul metaforic.  
      În domeniul  explicării viselor, părintele  
psihanalizei era interesat de toate  
semnificaţiile aluzive prezente în Biblie şi în 
vasta literatura rabinică: nu este de mirare că el 
s-a adresat lui Alexandru Şafran în timpul 
sejurului său la Viena, pentru a obţine date 
precise privind sursele ebraice a acestor texte. 
Chiar şi fondatorul suprarealismului, André 
Breton, subliniază în Manifestul suprarealist 
din 1924, acest aspect: „Grâce aux découvertes 
de Freud l’imagination est peut-être sur le 
point de reprendre ses droits”. [Graţie 
descoperirilor lui Freud, imaginaţia este poate 
pe punctul de a-şi recăpăta drepturile sale”]. 
Discursul incoerent omniprezent în poemele 
dadaiste se regăseşte şi în creaţiile teatrale, în 
care replicile sunt lipsite de sens, în locul 
cuvintelor apar onomatopee. Astfel 
personagiile care au nume de idioţi, se exprimă 
în felul următor în La première aventure céleste 
de Monsieur Antipirine: 
DOMNUL CRICRI 
Zdranga zdranga zdranga zdranga 
DOMNUL BLEUBLEU 
di di di di di di di di 
DOMNUL ANTIPIRINA 
Dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi...” 
     
       Pe buna dreptate profesorul Vasile Morar a 
apreciat că acest limbaj teatral a anticipat 
teatrul absurdului inventat peste câteva decenii 
de Eugen Ionescu. În lucrarea autobiografică, 
La Fuite, poem dramatic în 4 acte, cu un epilog, 
în care aminteşte angajamentul său într-un 
maquis din departamentul Lot, găsim 
următoarele afirmaţii: „La rău vrea să răspundă 
cu rău și totuși îl văd plângând în tăcere”, iar 
evocarea soluției finale „Marea dizolvare, 
grăsimea cadavrelor extrase prin intermediul 
proceselor moderne. Devoratorii se pregătesc 
să profite de toate, ei care știu că timpul lor se 
termină, eu văd pregătirea pentru panica ce 
va precede judecata ”  
           din:  CONTRIBUŢIA ARTIŞTILOR ŞI 
SCRIITORILOR  EVREI  DIN  ROMÂNIA  LA 
MIŞCAREA  DE AVANGARDĂ: CAZUL LUI TRISTAN 
TZARA ŞI B. FUNDOIANU / BENJAMIN FONDANE 
de Carol IANCU 
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Curiozități uimitoare despre India 
 
- India este cea mai mare democrație din lume, 

având 1,2 miliarde de oameni. 

- Calendarul hindus al Indiei are 6 anotimpuri: 

Primăvară, Vară, Muson, Toamnă, Iarnă și 

Prevernal. 

- Este ilegal să iei cu tine valuta indiană (Rupii) 

în afara Indiei. 

- Respiratul aerului din Mumbai pentru o zi 

este echivalentul fumatului a 100 de țigări. 

- Un indian, capul unei secte religioase, are cea 

mai mare familie din lume, compusă din 39 

neveste și 94 copii. Familia locuiește împreună 

într-o casă cu 100 camere. 

- Ofițerii de poliție dintr-un district indian au 

un salar mai mare dacă au mustață. 

- India este țara cu cel mai mic consum de 

carne per persoană. 

- În India există mai multe telefoane mobile 

decât toalete. 

- Ziua Copilului este sărbătorită în India în 14 

noiembrie, la exact 9 luni de la Valentine’s Day. 

- În Bengalul de Vest, zonă a Indiei, este 

obligatoriu ca vacile să aibă un act de 

identitate, cu poză. 

- Jucăriile sexuale sunt considerate ilegale în 

India. 

- Pentru a câștiga suficienți bani ca să își 

permită un Big Mac de la McDonald’s, o 

persoană trebuie 

să lucreze aproximativ 6 ore. 

- Populația Indiei e mai mare decât populația 

întregii Emisferei Vestice. 

 - Există un grup de justițiari care oferă 

protecție cuplurilor care se îndrăgostesc deși 

fac parte  din castre diferite. Se autointitulează 

„Love Commandos” (Comando ai dragostei). 

- New Delhi este cel mai poluat oraș al lumii. 

- Bancnotele de rupii indiene au însemne 

Braille pe ele, pentru a putea fi folosite de 

oamenii nevăzători. 

- Templul de aur din India servește câte o masă 

vegetariană pentru peste 100.000 de oameni în 

fiecare zi, indiferent de rasă, religie sau clasă 

socială. 

- Există un trib de țigani în India care 

sărbătoresc moartea ca fiind cel mai fericit 

eveniment din viață, iar nașterea este tratată cu 

jale. 

- 70% din condimentele lumii provin din India. 

- Hinduşii îşi donează podoaba capilară în 

temple, pentru a aduce ofrande zeilor. 

Aproximativ 

40.000 de pelerini hinduşi îşi donează părul în 

fiecare zi, cu precădere cei care nu îşi permit să 

doneze bijuterii sau bani. 

- India va depăşi Statele Unite la consumul de 

cărbune la nivel mondial, în următorii 20 de 

ani. Cea mai mare cantitate de cărbune se duce 

în sectorul energetic. 

 - India are cea mai mare industrie 

cinematografică din lume cunoscutc ca  

"Bollywood". 
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Dan Romașcanu 

Dybbuk în versiune poloneză 

 

      Luna noiembrie este una dintre lunile cele 
mai aglomerate pentru iubitorii de film din 
Israel. Pe lângă faptul că în anii obișnuiți au  
loc în această lună multe dintre premierele 
importante ale sezonului dinaintea 
nominalizărilor pentru premiile Oscar, în 
noiembrie sunt programate câteva dintre 
festivalurile cinematografice cele mai 
interesante. Este vorba despre festivalurile 
'minore', căci cele două evenimente de 
amploare de la Ierusalim și de la Haifa aparțin 
lunilor iulie și octombrie. Cu atât mai mult 
însă, Festivalul Arava care are loc în partea de 
sud a țarii și Festivalul Filmului Evreiesc de la 
Ierusalim sunt ocazii pentru publicul cinefil de 
a se întâlni cu filme și realizatori mai puțin 
cunoscuți, unii dintre ei tineri și poate vedetele 
anilor viitori, alții în genuri mai puțin 
comerciale dar cu atât mai interesante. Sunt 
proiectate atunci și ciclurile cinematografice 
dedicate cinematografiilor din Republica Cehă 
și din Polonia, prilej de a vedea producții 
recente ale acestor școli cinematografice 
remarcabile. Anul 2020 este însă, cum știm cu 
toții, un an care numai obișnuit nu este. Este cu 
atât mai mult de apreciat efortul 
organizatorilor de a nu întrerupe continuitatea 
și de a oferi iubitorilor de film ediții virtuale ale 
evenimentelor lor. Toate acestea au putut fi 
vizionate de acasă prin intermediul 
Internetului, la prețuri foarte rezonabile. Sper 
să ne revedem anul viitor în săli, dar până 
atunci mulțumiri și felicitări pentru inițiative și 
pentru realizarea lor. Chiar și premiile Ophir, 
varianta israeliană a premiilor Oscar, care 
recompensează cele mai bune producții 
cinematografice israeliene ale anului, au avut  

 
parte de o versiune virtuală în cadrul emisiunii 
'Agent cultural' prezentată de Kobi Meidan pe 
Canalul 11 'Can' al televiziunii. Despre 'Asia', 
filmul lui Ruti Pribar, care a câștigat Marele 
Premiu și câteva alte premii importante, și care 
va reprezenta Israelul în competiția pentru 
Premiile Oscar voi scrie după ce voi vedea 
filmul. Tradiționalul Festival al Filmului 
Polonez s-a mutat în acest an din sălile 
cinematecilor unde este găzduit în mod 
tradițional pe platforma VOD a companiei de 
televiziune pe cablu 'Hot'. Am văzut patru 
dintre filmele programate în acest an, și dintre 
ele cel mai interesant mi s-a părut 'Dybbuk' sau 
'Demon', o variantă localizată a legendei din 
folclorul evreiesc care stă la baza multor creații 
literare, teatrale (piesa lui S. Ansky fiind cea 
mai faimoasă, cunoscând versiuni scenice 
numeroase și în Israel și România) și 
cinematografice. 

     Povestea din jurul filmului 'Demon' realizat 
în 2015 de regizorul polonez Marcin Wrona 
este aproape la fel de tragică precum acțiunea 
filmului, și îi dă acestuia o aură specială. 
Regizorul s-a sinucis la scurt timp după 
premieră, în timpul unui festival la care își 
promova acest al treilea și ultim film de lung 
metraj, un film care are în centrul său o nuntă 
care se termina tragic. Marcin Wrona era 
proaspăt căsătorit și a lăsat în urma sa o soție 
tânără (care fusese și una dintre producătoarele 
filmului). Cei care cred în asemenea fenomene 
pot specula că poate ceva din spiritul rău 
exemplificat de fenomenul de 'dybbuk' descris 
în film s-a revărsat în realitate. Restul dintre 
noi putem deplânge dispariția unui regizor care 
promitea să devină unul dintre cei mai 
reprezentativi pentru Polonia, și dincolo de 
hotarele acestei țări. 'Demon' este un film 
foarte interesant, care nu-și lasă indiferenți 
spectatorii, situat undeva între genul horror 
gotic cu elemente de folclor polonez și evreiesc, 
și filmul de artă cu comentariu social și istoric.  
Filmul este o coproducție polono-israeliana, 
ceea este, cred, o combinație în premieră.  

     Pyton (Itay Tiran) vine de la Londra într-un 
sat îndepărtat din Polonia accesibil doar cu un 
ferry (podul s-a prăbușit cu ceva vreme în  
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urmă) pentru a se căsători cu Zaneta 
(Agnieszka Zulewska), fiica proprietarului 
carierei de piatră care pare să fie principala 
industrie a satului. O cunoscuse doar prin 
intermediul skype-ului, dar nu-l putem blama 
nici pe el căci Zaneta este o frumoasă blondă, 
nici pe ea care probabil visează că mai devreme 
sau mai târziu vă ajunge la Londra. Problema 
este că deocamdată Pyton visează migrația 
inversă, învață limba poloneză, își schimba 
numele (și personalitea?) în Piotr înaintea 
nuntii, și începe să renoveze o casa părăginită 
pentru a se stabili în ea. Buldozerul folosit la 
lucrări dă de un cadavru îngropat, și de aici, o 
forță malefica pare să fie eliberată și pune 
stăpânire pe Pyton devenit Piotr chiar în ziua și 
în timpul nunții. Este oare vorba despre un 
demon? Avem poate de-a face cu un fenomen 
de 'dybbuk' descins din folclorul și mistica 
evreiască, în care sufletele care nu-și găsesc 
liniștea pun stăpânire pe corpuri străine și nu le 
eliberează până când nu își văd realizate 
scopurile? Are legătură ceea ce se întâmplă în 
catolicul sat polonez cu istoria comunității 
evreiești, o lume întreagă dispărută  
în Holocaust care mai are un singur 
supraviețuitor în persoana unui bătrân 
profesor?  

     Filmul oscilează intre satira socială grotescă 
și horror, adăugând spre final un comentariu cu 
semnificații istorice. Tonul lejer, comic, 
folcloric al scenelor de la nuntă poate conduce 
spectatorii spre piste false, căci mesajul final 
este mult mai sumbru, descriind imposibila 
reconciliere dintre un prezent amnezic și un 
trecut care nu se lasă îngropat și se întoarce să-i 
bântuie pe urmașii sau complicii făptuitorilor 
de rău. Execuția nu este perfectă și 
spectatorilor li se cere puțină concentrare 
pentru a nu omite detalii sau indicii care rămân 
pe ecran doar pentru câteva secunde. Mi-a 
plăcut imaginea și interpretarea echipei de 
actori polonezi, care au reușit să contureze 
excelent și rolurile principale și pe cele doar 
schițate care compun fundalul social al povestii. 
Itay Tiran, care joacă rolul principal, era în 
momentul realizării filmului, în 2015 un mega-
star al teatrului israelian, actorul și regizorul cel  

 
 
mai talentat și cel mai de succes al generației  
sale. (De atunci a decis să se mute la Berlin, 
unde a început aproape de la zero o nouă 
carieră). Rolurile sale în film sunt, în opinia 
mea, puțin cam marcate de teatralism și asta se 
întâmplă și în 'Demon'. Ceea ce merge perfect 
pe scenă (Tiran l-a jucat în  teatru printre altele 
și pe Mefisto al lui Klaus Mann) nu 
funcționează la fel de bine pe ecran, și pe mine 
personal m-a pierdut exact în scenele 
'demonice'. Cu toate imperfecțiunile sale, filmul 
de adio al lui Marcin Wrona este o lucrare 
cinematografică meritorie, o experiență care nu 
trebuie ratată.    
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        Finalul  unei  revoluții              
   MOHAMMAD REZA PAHLAVI   
       Șahul Iranului, exilat      
 
      Iranul este prada unei contrarevoluții al 
cărei scop proclamat este să anihileze tot ce a 
realizat Revoluția noastră Albă. La cinci secole 
după Inchiziția spaniolă, Iranul trăiește sub 
alarma unui nativ Torquemada - dar una mult 
mai nemiloasă. Faptul este că, oamenii 
condamnați de Inchiziția spaniolă erau cruțați 
dacă se căiau. Acesta este un privilegiu refuzat 
de Torquemada iraniană. Ura, răzbunarea și 
masacrul nu pot servi niciodată cauzei 
Islamului ale cărui principii învață dreptatea, 
bunătatea, iertarea și morala înaltă. Astfel, 
această explozie de ură s-a declanșat presupus 
în numele lui Dzeu, de fapt este o insultă adusă 
lui Dumnezeu și religiei noastre. Și această 
insultă, o repet; riscă să fie o mare greșeală 
pentru Islam, la fel cum Inchiziția a greșit odată 
in fața catolicismului. Pentru mine, am crezut 
întotdeauna că adevărata credință constă în 
respect și urmărind spiritul și sufletul unei 
religii, ne rămânând prizonier al unui 
dogmatism sectar. Nu m-am amestecat în 
închiderea școlilor, condamnând femeile să 
poarte vălul sau să împartă  căsătoria lor cu o 
altă femeie în timp ce sunt private  de dreptul 
de divorț acordat soții lor; si nu prin aducerea 
femeilor într-o stare inferioară prin care 
spiritul Islamului este slujit. Dimpotrivă, este 
nevoie de emanciparea femeilor în a le oferi 
toate posibilitățile de educație, în a asigura le 
oferă cea mai înaltă demnitate posibilă și 
pentru a le oferi o stare de egalitatea completă 
cu bărbații in toate domeniile exprimate prin 
adevărul Coranului.  Este de conceput ca o 
ființă umană demnă de acest nume să bată, să 
arunce cu pietre, sau să taie mâna celui care a 
greșit cu pretextul că aceste pedepse au fost 
date de califii din Evul Mediu? Pentru a 
combate răul acolo unde există răul, în cel mai 
pur spirit al Islamului este să educi, să arăți 
bunătate și să iertăm. Drapelul iranian, care nu 
provine din dinastia noastră, sub al cărui 
milioane de iranieni s-au sacrificat pe parcursul 
mai multor secole, este disprețuit de 
conducătorii acestei așa-numite revoluții. Regii 
care au condus Iranul prin triumfuri și 

încercări într-una dintre cele mai frumoase din 
istoriile lumii civilizate, sunt acum blestemati 
de mogulii din Qom. (Qom este considerat locul 
sfânt în Islamul Shi'a, deoarece este locul 
altarului lui Fatimah bint Musa). Această 
anulare a identității noastre naționale, a 
culturii și a moșteniri spirituale a Iranului este 
odioasă. Identitatea și moștenirea noastră sunt 
cele mai mari avantaje, fundamentul esențial 
din care totul poate fi recuperate și fără de care 
se vor pierde toate. Astăzi, marea noastră 
civilizație poate părea că a murit definitiv. Cred 
totuși că, la fel ca acele râuri puternice care 
dispar dedesubtul  munților, pentru a apărea 
mai târziu cu forță, cultura persană va ieși din 
nou la suprafață, hrănită de valori; creație, 
datorită  talentului și a efortului oamenilor. Din 
încercările lor vor  renaste atât victorii 
spirituale, cât și materiale. Să nu uităm că 
iranienii care trăiau pe vremea nașterii 
Sfântului Profet a fost lăudați de el ca fiind cei 
care „au căutat Adevărul. "Eu am căutat sincer 
adevărul pentru mine și pentru națiunea mea. 
Sub domnia mea iranienii nu căutau minciuni. 
Gândurile mele nu mi-au părăsit niciodată țara. 
Ele rămân acolo. Mă gândesc la toți acei 
compatrioți care, sub domnia tatălui meu și a 
mea,  au ieșit din întuneric și servitute și au 
transformat  Iranul în marea națiune care a fost 
în 1978. Astăzi, departe de țara noastră, îmi 
arat recunoștință față de ei printr-un singur 
mijloc, in care cred ferm a fii  cel mai puternic 
dintre toate: rugăciunile. 
 
Mă rog pentru cei aflați în agonia sărăciei și a 
morții. 
Mă rog pentru tinerețea noastră, înșelat și 
greșita. 
Mă rog pentru cei care suferă în tăcere. 
Mă rog pentru cei vânați și calomniați. 
Mă rog pentru cei care rămân orbi la 
minciună și înșelăciune.  
Domnul sa-i lumineze  și sa îndepărtează 
pentru totdeauna ura din inima lor. 
O, Dumnezeule Atotputernic, în Cel în care am 
crezut toată viața mea, păstrează-ne țara și 
salvează-ne oamenii. 

                              Traducere AG 
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Israelul, o privire… 
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 HORIA  ION  GROZA 

  Miraculosul Tâlc al naturii * 
        
       

 

 

 

 

 

 

 

        
 
      Remarcabilul şi inepuizabilul preot-poet 
Dumitru Ichim ne propune un nou volum 
surpriză din izbucul mereu proaspăt şi bogat al 
creaţiei sale. El ȋşi alătură cele 31 de poeme 
ale sale, celor 27 poeme scrise sau culese (şi 
traduse) de Adrian Grauenfels ȋntr-un 
frumos volum cu o minunată copertă şi cu 
ilustraţii din arta nativ-americană pe care cei 
doi autori l-au ȋntitulat cu un fel de titlu 
experimental “Din poezia naivă a lumii” (Ed. 
Saga, Israel, 2020). Poetul ne-a uimit recent cu 
noutatea “Psaltirii apocrife a Dreptului Iov” 
(Ed.Şcoala Ardeleană,Cluj-Napoca, 2015), a 
poemelor ȋnflăcărate din “Aşa-i cânta 
ȋndrăgostitul din Sumer” (Ed. Şcoala 
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016) şi a minunatelor 
150 sonete, atât de entuziast primite de public, 
din “Tu ştii că te iubesc” (Ed. Cathisma, 
Bucureşti, 2016), volume adăugate bogatei sale 
creaţii poetice, mereu de adâncă spiritualitate. 
De data aceasta, poetul Dumitru Ichim ne 
propune o incursiune ȋn cosmogonia populaţiei 
indiene (nativ americane) care, prin 
frumuseţea profundă a sufletului uman 
exprimată ȋntr-ȋnsa, stârneşte reverberaţii ȋn 
spiritul creştin ortodox al autorului. Rezultatul 
este o carte a iubirii şi a respectului pentru 
natură, pentru Creaţie şi Creator, sentimente 
care se distilează ȋntr-o carte a esenţelor, 
abstractă aproape, bogată ȋn simboluri, o carte 
ilustrând piscurile unei ȋnţelepciuni ecleziastice 

proprii vârstei târzii a poetului, când totul se 
transfigurează şi se ȋncarcă de grele ȋnţelesuri.      
         Ȋn studiul său “Über naive und 
sentimentalische Dichtung” (1795) Friedrich 
Schiller clasa toată poezia antică, pe 
Shakespeare şi pe Goethe, ȋn categoria poeziei 
naive, prin contrast cu poezia sa şi a 
contemporanilor săi care era definită ca 
sentimentală, o poezie mult prelucrată şi 
sofisticată. El scria: “Sunt momente ȋn viaţa 
noastră când dedicăm multă dragoste şi 
deosebit respect naturii prin plantele, 
mineralele, animalele şi peisajele sale aşa cum 
abordăm natura umană prin copiii ei, etica 
omului de la ţară şi simplitatea şi  puritatea  
primară a lumii ei”. Poetul Dumitru Ichim a 
fost impresionat adânc de vizita ȋntr-o 
comunitate indiană, de dragostea şi respectul 
membrilor acesteia pentru natură ȋn care ei 
intuiesc o viaţă proprie, ascunsă şi sacră. “Dacă 
omul se ȋndepărtează de natură, inima lui se 
ȋmpietreşte” (Lakota). “Priveşte Cerul ca pe 
tatăl tău, Pământul ca pe mama ta şi toate 
celelalte lucruri ca pe fraţii şi surorile tale” 
(Anonim). “Toate plantele sunt fraţii şi surorile 
noastre, ne vorbesc mereu şi, dacă vrem să le 
ascultăm, le auzim” (Arapaho). “Umblă cu grijă 
primăvara – Pământul Mamă poartă făt” 
(Kiowa) “Când arătăm respect pentru celelalte 
fiinţe vii, ne respectă şi ele” (Arapaho) “Fiecare 
animal ştie mai mult decât ştim noi” (Nez 
Perce). “Nu este nimic mai elocvent decât coada 
unui şarpe cu clopoţei” (Navajo). “Ce este 
viaţa? Scăpărarea unei gâze luminoase ȋn bezna 
nopţilor de vară, aburul răsuflării unui zimbru 
iarna, umbra care aleargă prin iarbă şi dispare 
ȋn amurg” (Blackfoot). "Prima expresie a 
întâlnirii dintre Dumnezeu şi om este cea a 
religiilor păgâne", scrie Jean Danielou (Dieu et 
nous, Editions Bernard Grasset, 1967). Păgânii 
simt o forţă misterioasă dincolo de fenomenele 
naturii, cum este căldura şi strălucirea soarelui 
sau puterea distructivă a furtunii, pe care o 
cuprind în hierofanii (Mircea Eliade, citat de 
Jean Danielou). Atitudinea religioasă este 
proprie fiinţei umane iar Dumnezeu are grijă 
deopotrivă de toate seminţiile omeneşti de pe 
pământ. Sfântul Apostol Pavel s-a adresat astfel 
păgânilor din Listra: "Dumnezeu cel viu… în 
veacurile trecute, a lăsat ca toate neamurile să 
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meargă în căile lor, deşi El nu S-a lăsat pe Sine 
nemărturisit, făcându-vă bine, dându-vă din 
cer ploi şi timpuri roditoare, umplând de hrană 
şi de bucurie inimile voastre” (Fapte 14, 16-17). 
Emoţia poetului la vederea şi descoperirea 
permanenţelor sufletului uman, a miraculosu-
lui univers plin de cădură şi frumuseţe al 
omului integrat armonios ȋn natura pe care o 
iubeşte şi căreia ȋi poartă respect, face ca inima 
lui, contemplând religia animistică a indienilor, 
să ȋnţeleagă şi mai bine credinţa sa proprie, 
creştină, şi să freamăte ȋn fraternitate cu 
semenii indieni “ca ochiul boului din Betleem,/ 
[şi] cântecul zimbrului alb” (Yoho, fratele 
Taborului). “Munţii Te-au văzut şi s-au 
cutremurat; puhoaie de apă au trecut. Adâncul 
şi-a slobozit glasul său şi mâinile sale în sus le 
ridică. Soarele şi luna s-au oprit în locuinţa lor; 
ca să facă lumină, săgeţile Tale pornesc şi 
fulgerele lăncilor Tale fără încetare scapără” 
(Avacum 3:10-11). Oamenii pe care i-a cunoscut 
şi ȋndrăgit poetul sunt din tribul Nakoda 
(tălmăcit “prieten”) din munţii provinciei 
Alberta, care face parte din marele grup 
Assiniboine din Vestul Canadei (Alberta, 
Manitoba şi Saskatchewan), onorat cu vizita 
personală a Regelui George VI şi Reginei 
Elisabeta ȋn 1939. Tribul Nakoda este cunoscut 
şi sub numele “Stoney”, pentru că folosea pietre 
ȋnfierbântate ȋn foc pentru a le pune ȋn ceaunul 
din piele pentru a le fierbe supa. “Oamenii 
Muntelui / ai ultimului munte/ ce a vorbit către 
oameni/ tot ce ştia despre cer,/ pe tobele lunii,/ 
ca fiii de tunet, cu palmele bat:/ «Iyahe nakoda, 
ehage nakoda,/ e-ha-ge, e-ha-ge, e-ha-
ge,/ehage nakoda»/…/ Nu pielea,/ ci tobele 
noastre sunt roşii,/ ca inima/ atotputernicului 
Wakan-Tanga/ ca flăcările/ iubirii din arderi de 
tot”. Astfel sună poemul “Imnul soarelui către 
Wakan-Tanga” cu care ȋncepe volumul. Poetul 
vede cu ochi creştini cosmogonia oamenilor 
trăind ȋn inima munţilor şi preeriei, şi ȋşi 
primeneşte văzduhul spiritual propriu cu noi 
nuanţe care măresc evlavia şi uimirea ȋn faţa 
slavei şi puterii lui Dumnezeu, fără a uita ȋnsă 
iubirea Creatorului şi sensurile Jertfei şi Crucii.   
Indienii folosesc cuvântul Yoho pentru “evlavie 
şi uimire” (awe and wonder): “Munte al 
munţilor noştri/ Yoho,/ vârf şi ȋnceput al 
minunii/ iartă-ne Vinerea Mare/ hlamida/  

pe umerii Mirelui Sfânt “ (Wapiti). Yoho 
ȋntruchipează divinitatea supremă al cărei 
nume sacru nu poate fi pronunţat fără a fi 
pedepsit, aşa cum credincioşii Vechiului 
Testament se fereau a pronunţa numele lui 
Dumnezeu Care şi-a dat ca nume lui Moise o 
formulare neprecisă, dar evidentă prin sine 
ȋnsăşi care inspiră teamă şi evlavie: “Eu sunt 
Cel ce sunt”. Când Domnul Iisus le-a spus 
soldaţilor care-L căutau ȋn grădina Ghetsimani 
“Eu sunt”, cuvinte ce repetau numele de 
ȋnfricoşătoare putere al Dumnezeirii, ei au 
căzut cu frică la pământ. Ȋn poemul “Pre limba 
lui Wapta” citim: “Izvorul Alb/ a ajuns la noi pe 
pământ/ din cântecul ȋnalt către Yoho.// 
Fetele/ beau seara pe furiş/ din limpezimea lui/ 
şi privind spre vârful lui Yoho/ ȋşi pun o dorinţă 
ȋn gând./ Ȋn limba lui Wapta/ şi-al cornului de 
aur al lunii/ taina Izvorului Alb/ s-ar putea 
tălmăci/ «voal-de-mireasă-cântând»” Nu 
amintesc aceste versuri obiceiul românesc 
păstrat din bătrâni, conform căruia femeile de 
Bobotează luau apă din limpedele izvorului 
stropind cu mănunchiuri de cimbru şi busuioc 
şi spuneau: “Bună dimineaţa râu de rouă,/Am 
venit la apă nouă”? Iar după Sfintele Paşti, 
după tradiţionalul “Hristos a ȋnviat”, băieţii de 
pe meleagurile noastre vărsau o ulcică de apă 
limpede pe grumazul şi faţa fetelor spunând: 
“Să-ți fie inima curată ca apa, ca ea să te 
ferească de orice boală.” Legenda Izvorului Alb 
din Muntele Athos al nostru, Ceahlăul, 
povesteşte că numele izvorului vine de pe 
vremea ȋntemeitorului Dragoş Vodă care a 
urmărit un zimbru alb până sub vârful Toaca. 
Legenda cascadei Niagara, “apa tunătoare”, 
imaginată de indieni ca fiind gâtul dintre cap 
(Lacul Erie) şi corp (Lacul Ontario), povesteşte 
despre Lelawala, mireasa fiului lui Heno, zeul 
tunetului. Ea trezeşte ecouri ȋn sufletul de 
moldovean al poetului: “Mireasa nebună/ a 
ȋmbrâncit bolţile cerului/ şi râde. // E toată 
ȋmbrăcată ȋn alb,/ culoarea de doliu,/ aşa cum 
se poartă la noi/ de munte, de apă, de lună” 
(Doliul alb). Cortul indian, din piei ȋntinse pe 
un schelet de trunchiuri subţiri, teepee, unde se 
adună familia să se odihnească ȋn taina şi 
liniştea nopţii este ca sufletul secret al fiecărui 
lucru a cărei cheie sălăşluieşte ȋntr-un anume 
nume. “Teepee/ sunt hărţile noastre ȋn formă 
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de con/ din piele de urs sau de zimbru./ Fiecare 
lucru are un teepee/ pentru duh bântuind  
 
lăuntricul lui./ Ȋn piatră/ e duhul de munte./…/ 
Noi locuim ȋn nume,/ precum inima 
ȋndrăgostiţilor/ duhul roşu al vinului./…/ Ȋn 
afara cuvântului/ ȋşi are sălaşul,/ şi-atât de 
departe de numele lui,/ că lacul şi codrul şi 
marea/ sunt scrise de el pe hârtie,/ hârtie 
uscată, vopsită şi tare/ ca inima Omului Alb” 
(Teepee). A se observa nota amară din sfârşitul 
poemului ce rezultă din comparaţie: 
superficialitatea, artificialul lumii noastre de 
azi, a Omului Alb. Wapiti este regele cerbilor şi 
măreţia sa impune respect. El cunoaşte taine pe 
care noi nu le-am aflat ȋncă. “Din când ȋn când 
Wapiti,/ regele cerbilor duşi după ei,/ cel 
nevăzut de urmă omenească,/ se-ntoarce 
noaptea spre «Lacul Pomenirii» -/ Părintele 
tuturor apelor/ cu nume de-al Pieilor Roşii:/ 
«Rubinele-Suspinului-de-Soare».// Numai ale 
lui/ sunt cărările spre «Lacul Pomenirii»/ şi ale 
lunii.// Pe frunte/ ȋmpărăteştile-i coarne/ 
poartă rădăcinile/ «Pădurilor-de-Dincolo-de 
Moarte-care Râd»” (Pădurile Algonquinilor)… 
                                         *** 
       Cele 31 de poeme “naive” ale lui Dumitru 
Ichim, deţinător al unui timbru original şi bine 
conturat ȋn vasta pluralitate de voci din  
poezia românească contemporană, dezvăluie 
un nou aspect fascinant al puternicului său 
talent, aflat de multă vreme ȋn deplină 
maturitate a meşteşugului artistic şi a gândirii 
lirice. Ele sunt o călătorie ȋn spiritualitate şi 
realizează o sinteză relaţională ȋn care se 
amestecă cauze şi fapte, fără a se mai ţine cont 
de logica lor cronologică, pentru a se ȋnchega 
ȋntr-o revelaţie a organicităţii armonioase a 
ȋntregului care este peste timp şi peste spaţii, 
ȋntr-o ȋnţelegere profundă a sensurilor Creaţiei 
ca o lucrare continuă a Creatorului, ȋntr-un 
dinamism al cărui mers este o manifestare de 
perfectă ordine şi nesfârşită iubire. Editată ȋntr-
o elegantă formulă grafică, cartea cuprinde şi o 
serie de poeme pe variate teme scrise de 
diverşi autori şi puse ȋmpreună de către Adrian 
Grauenfels, poeme care concură la realizarea 
unui inedit moment de poezie.   
* Text preluat din Revista Vatra Veche No 10. 
(fragment) 

 

 

Beatrice Bernath 

armonie 
 
a dispărut marea 

o perdea densă de gri acoperă viitorul 
frământat turmentat viu- viață 

apăi când plouă plouă 

așa,  izbucnește din soare uscat de toamnă 
blândă și din urletul plâns sacadat  rugat 
schingiuit violat tăiat în pieptul meu de om 

o zi și o noapte de rugă de moarte dorită  în 
nesfârșite icnituri obosite 

m-am rugat toată noaptea pentru izbăvirea ei 
am promis o bucată din carnea mea ca 
animalul să moară odată suferința să-i fie 
sfârșită   
nici să moara nu i-au dat că pauzele sunt din 
oboseală că e greu să mori repede când ești 
femeie violată din nou și din nou 

chiar de ești doar un câine  
că mori lung sfâșietor 
femeile de animal mare femeie de rasă folosită 
a reproduce câini de rasă mari că ea care în 
curând o vor viola la rândul lor fabrică de 
producere în masă a câinilor de rasă 

e folosită și în moarte căci violul continuă 
mirosul sângelui incită masculii închiși cu ea în 
casa părăsită  
plânsul sfîșietor al morții în rate sacadate 
continuă ciocan ce bate o inimă ruptă în bucăți 
de ce te naști? 

și dimineața din soarele de toamnă târzie  cerul 
a răcnit si el tunete a oprit lumina să nu vadă 
chinul a urlat un val de lacrimi șuvoi ca 
animalul să poată muri în liniștea potopului dar 
animalul n-a murit. 
și plânsul continuă sacadat tot mai slab și 
nimeni nu are putință a face ceva 

e casa din care periodic se aruncă animale 
uzate peste lada de gunoi din centrul 
promenadei 
toti știu- toți văd  
reapare soarele dintre norii deznădăjduiți și 
vocea cîinelui femeie urlă moartea din rărunchi 
moartea care nu vine 

ca un pumnal și un ciocan ambele muncind pe 
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inima mea deschisă ca o rană 

mă rog la dumnezeul oribil care nu vrea să 
existe să aducă odată moartea în corpul ființei 
violate dar nu 

Dumnezeu e doar un cuvânt câinele femeie 
mai gâfâie plângând moartea ce nu vine 

mie îmi trece moartea prin piept și câinele urlă 
prin mine 

urlă urlă prin mine mă rupe mă sfâșie. 
și a reapărut marea, s-a oprit întunecarea  gri a 
lumii și tunetul și ploaia de parcă nimic. 
nimic! 
se aud păsări voioase 

din cand în când agonia morții mai scoate un 
gâfâit tânguitor când se trezește  
că moartea nu vrea nu e miloasă  o lasă așa în 
agonie 

o moartă vie încuiată în casă cu ucigașii 
nevinovați animale masculine produse al altor 
violuri și moartea care nu mai vine 

și gâfâit sfîșietor sacadat nesfârșit  
 

 

Roni Căciularu 

 CU FRANZ KAFKA - PE STRADA 
SPINOZA  DIN  TEL AVIV  

    Vară toridă. O străduță liniștită (nu departe 
de Primăria Tel Aviv) total deosebită de larma 
străzilor din apropiere. Strada Spinoza. Este 
linia de unire dintre două artere principale; o 
stradă mai scurtă, o linie de mijloc la o 
imaginară literă „H”. In plin centrul Tel-Aviv-
ului. 

      La începutul ei, cam până la jumătate, 
străduța este umbrită de arbori bogați și vechi. 
Case și curți îngrijite, cu ceva verdeață, case 
curate, virbind, unele, de eleganța unui cartier 
din vremea când un bloc cu două-trei etaje era 
„ceva!”... asta, prin anii 50. Au apărut apoi alte 
clădiri, elegante atunci, unele – chiar și acum. 
Dar timpul își arată semnătura așternută și 
peste alte case, unele fațade sunt obosite, unele 
obloane nu-s refăcute. Mai ales în a doua 
jumătate a acestei „ulițe” asfaltate, care respiră 
o aparentă tihnă de cartier patriarhal. Ici-colo, 
ziduri cu tencuiala vizibilă, sub care se mai 

arată unele crăpături, mai mici sau mai mari, 
dar neesențiale. La nr. 20, privind spre stradă, 
două uși metalice, cândva vopsite, uși de garaj 
părăsit, stau sub lacăt ruginit. Geamurile 
apartamentelor sunt acoperite cu jaluzele 
zbârcite. O bucată de lemn e încorporată în zid, 
fără nici un rost... Fațadă urâtă, cu urme de 
verdeață neîngrijită, părăsită, uscată. Casă 
neglijată. Ca și curtea. Decrepitudine. Nici 
oamenii nu au întinerit. Dar acum, pe căldura 
asta infernală, nu se arată nimeni. Stradă 
pustie. Doar o bătrânică. Precum o smochină 
adunată-n sine. Strigă într-un „celular” , cu 
voce stricată și sugrumată: „...Vino și ia-mă cu 
mașina! Nu mai știu cum să ajung. Mă arde 
soarele. Și respir greu... Da, sunt pe „Spinoza”... 
Alo?!, Mă Auzi?”... 

     Mașinile, care par toate negre, rulează rar, la 
mare distanță, în sens unic. Dar nu e clar. 
Inainte sau înapoi? De-o parte și de alta a 
străzii sunt parcate alte mașini, care, fierbinți, 
prind a deveni o pastă gri-fer, gata să se preligă 
pe asfalt. Nici o adiere. Soarele e un cubilou cu 
fontă topită, având ochiul ciclopic spre noi, și 
care stă să-și răstoarne lava clocotită direct 
peste această stradă. Atmosferă halucinantă. 
Sunt clipe când te simți ca și cum te-ai afla într-
un spațiu absurd și fără ieșire. Pustiul străzii 
fascinează în amiaza toridă, casele sunt triste, 
unele curți au plantele uscate și urme de iabă 
arsă, aerul e umed și irespirabil, iar mașinile, 
pe stradă, derulează, de la o vreme, tot mai clar, 
de-a-ndăratelea... 

     Gândul mă duce la un fel de lume a lui 
Kafka. Franz Kafka, cel care și-a ars, în timpul 
vieții, 90 la sută din manuscrisele sale. Din 
nemulțumire față de propria creație. Din 
nemulțumire de sine și de viață. Din atâtea și 
atâtea motive!... Ei, dar Kafka a trăit la Praga, 
iar aici, aici, mă-ntreb cum de vibrează și se 
face atât de simțit spiritul lui, selectându-mi 
lumea de acum –  o lume absurdă, fără sens, 
fără scăpare, sufocantă; lumea, ca o stradă 
înfundată, o bară cu un mare bolovan, cu, 
adică, un punct imens la capăt, o stradă închisă 
acum, sub arșiță, sub dogoarea asta umedă, de 
aici, din acest spațiu real și ireal.  
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      În una din casele astea, de aici, într-o 
locuință modestă, din blocul mic și îmbătrânit 
și trist, în dreptul căruia mă preumblu cu pasul 
și cu gândul contaminat de incandescență, a 
locuit (așa cum constată și Elif Batuman, într-
un articol din „The New York Times”) 
presupusa iubită a lui Max Brod, prietenul de-o 
viață al lui Franz Kafka. (I-a fost prieten și după 
moarte?...). Aici, în casa de pe strada Spinoza, 
venea nu de puține ori acest domn Brod, 
dramarurgul și directorul artistic de la Teatrul 
„Habima”, cel căruia i se adresase tânărul mare 
sciitor de mai târziu, Kafka, cu rugămintea și 
ultima sa dorință, înainte de a muri, de a arde 
toate manuscrisele, jurnalele, scrisorile sale. 
Lovitură de trâsnet pentru Max Brod!, el fiind 
singurul care știa cel mai bine ce valoare lăsa 
Franz - scriitorul prieten din Praga tinereții lor 
– la acea oră încă necunoscut în teribila sa 
strălucire literară, care domină și azi, regal, 
literatura lumii. Cum să procedeze, deci, Max 
Brod? Frământări, zbateri între daroria omului 
de cultură și obligația față de prietenul atât de 
apropiat. Adică cum?! Să ia tot acest tezaur, 
necunoscut de nimeni, de absolut nimeni, și  
să-l ardă, respectând memoria sfântă a unui 
suflet și intelect de excepție, dar lăsându-l într-
un anonimat nedrept, mai tăcut decât ori ce 
mormânt?! Sau... 

      După aproape două luni, nesocotind dorința 
prietenului său, tocmai în numele prieteniei!, 
Brod semnează un contract pentru o ediție 
postumă a romanelor lui Kafka. Romane care 
nu văzuseră lumina tiparului - și care fără 
inteligența și tăria de suflet ale domnului Max, 
nici n-ar fi ajuns a fi citite de cineva!... 
„Procesul” apare în 1925, „Castelul” – în 1926, 
iar „America”- în 1927... Mai trec câțiva ani și 
Max Brod, scriitor evreu-ceh de limbă germană, 
cu renume și cărți publicate și bine apreciate, 
este nevoit să se apere de teroarea nazistă. In 
1939, cu cinci minute înainte ca naziștii să 
închidă granițele, luând ultimul, într-adevăr 
ultimul tren, pleacă „la Palestina” (trecând și 
prin România!). Bagajul său era burdușit cu 
scrierile lui Kafka. 

     Câtă adorație, ce minunat simț al valorii, cât 
risc și sacrificiu pentru salvarea operei de artă a 
prietenului său, pe care îl diviniza! Ce om 

teribil trebuie să fi fost acest israelian născut în 
Praga! Și, mai ales, ce valoroasă încărcătură de 
conștiință avusese acest înalt domn, pe nume 
Max Brod! 

     Dar să reținem că acest om, domnul Max, se 
simțea bine, venind în vizită la doamna Ester 
Hoffe, la locuința ei de aici, de pe strada 
Spinoza. Venea  pe aici, și uneori ieșeau 
împreună... După decesul soției domnului Max, 
Ester a devenit secretara particulară a 
distinsului dramaturg și director artistic de la 
Teatrul Național „Habima” din Tel Aviv. Ea 
avea deja și un mic birou acasă la domnul Max. 
Doamna Ester lucra serios și bine! 

     Desigur, domnul Max Brod se pricepea la 
literatură. Lucru dovedit cu prisosință. Pe 
Kafka, de exemplu, l-a  sesizat corect și sigur în 
esența sa artistică. La oameni, însă, după cum 
se pare, uneori, Max Brod mai greșea... Orbit 
probabil de femeia care-i plăcea atât de mult, 
de doamna Ester Hoffe adică, care locuia pe 
această stradă Spinoza, unde mă aflu acum – 
ei, bine, Max Brod îi va lăsa secretarei sale, ca 
moștenire, bogății inestimabile, adică texte 
kafkiene, indicând însă, se pare, totodată, în 
același testament, și unde crede el că ar fi bine 
ca manuscrisele să-și găsească locul, într-un 
moment dat: la o mare bibliotecă israeliană! 

     (Iată acum, o paranteză care-mi face plăcere 
s-o deschid: Printre piesele de tezaur literar 
rămase de la Kafka, aflate poate chiar în acest 
apartament - misterios și distant ca un castel 
kafkian, se află și un exemplar din prima 
scriere publicată sub aureola lui TRISTAN 
TZARA, intitulată „PRIMA AVENTURĂ 
CELESTĂ A DOMNULUI ANTIPYRINE”, cu o 
dedicație personală a autorului către Kafka – cf. 
aceluiași citat articol din „The New York 
Times”). 

     Referitor însă la poziția față de manuscrisele 
lui Kafka, care rămân după decesul salvatorului 
lor, chiar el, Max Brod, era neclar, duplicitar, 
căci, probabil își dădea seama că valorile de 
artă și documentare, rămase de la bunul său 
prieten își au drumul lor autonom, Kafka 
neputând să fie o proprietate personală a cuiva 
– asta pe de o parte; dar, pe de altă parte, 
iubirea și devotamentul trebuiesc răsplătite, 
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mai ales că doamna Hoffe se implicase trup și 
suflet în demersurile literare ale lui Max Brod,  
deci și în „arhiva Franz Kafka”... Aici, pe 
această stradă, la această casă, la numărul 20, 
sau 22, sau poate 23, aici, în locuința de pe 
strada Spinoza, au poposit vreme îndelungată, 
prea multă vreme chiar, manuscrisele lui  
Kafka. O parte au fost bine încuiate în seifurile 
unor bănci din Israel, dar o altă parte, au rămas 
în acest apartament, de la parterul blocului... 

     Doamna Ester a trăit aici împreună cu fiica 
ei, Eva, și cu – așa cum se xprima un vecin – „o 
sută de pisici”. Asta a fost până nu de mult... Iar 
doamna Ester a fost aici „Portarul”, personajul  
cu aparență de normalitate, de la intrare, 
dincolo de care, însă, nu se trecea! Nimeni nu a 
putut pătrunde la manuscrisele lui Kafka  
(respectiv – într-un fel, ale lui Brod). 
„Portarul”, portarul acestui „Castel” kafkian, de 
pe strada Spinoza, din Tel Aviv (care poate fi, 
dacă vrem, tot una cu cel din „Procesul”), adică 
doamna Ester, mama Evei, a fost considerată 
de unii drept o femeie excentrică, ieșită din 
tiparele obișnuite. Ea a păzit cu strășnicie 
intrarea în universul acestei case de mister. 
Numai  pisicile aveau voie să intre aici. Numai 
Ruti, cealaltă fiică a ei, putea intra. Iar Eva, 
sora lui Ruti, astăzi bine trecută de 70, a locuit 
aici, împreună cu mama sa, timp de 40 de ani. 
Poate mai aveau acces în acest apartament,  
încă vreo câteva persoane apropiate. Atât! 
Faptul, desigur, nu a putut să atragă multă 
simpatie, deși dreptul familiei Hoffe la o viață 
particulară, nu poate fi negat de nimeni. Nici 
azi situația nu-i prea schimbată... 

     Dar să nu uităm: madam Hoffe, Ester, 
„Paznicul”, „Portarul Castelului” imaginar, a 
vândut, la vremea ei, manuscrisul romanului 
„Procesul” de Franz Kafka,  unei instituții 
germane. A primit, se zice, o sumă de aproape 
două milioane de dolari. ( Și totuși, a locuit așa 
cum a locuit! Aici, într-o locuință destul de 
modestă. Eva, fiica, s-ar fi plâns ulterior, chiar 
de o viață nu tocmai îndestulată). 

     Norocul omului este, desigur, ceva capricios, 
el nu surâde întotdeauna celui care s-ar aștepta. 
După ce ambele fiice ale Esterei au moștenit 
acest neprețuit tezaur, când să vândă și ele ceva 

(tot la nemți) Statul Israel  a spus „Halt”! E 
patrimoniu național! Proces. O mare bibliotecă 
publică de la Ierusalim revendică și ea 
manuscrisele. Toate! Și cele vândute deja 
germanilor. Banii din Bancă, azi ai surorilor 
Hoffe, au, după cât se pare, poprire. Cât timp 
are loc acest proces kafkian, surorile  nu pot 
folosi nici un ban! Îl au, dar nu îl au. Ca și 
manuscrisele din casa lor! Și în acest timp, 
germanii pretind, alături de alte argumente, că 
întrucât Kafka a scris în germană textele sale, 
dreptul de cumpărare li se cuvine prioritar. Din 
nou, deci, o problemă juridică. Și dacă atât n-ar 
fi destul, spre complicarea situației, iată a mai 
apărut, din Israel, un domn Shocken, Amos 
Shocken (dintr-o bine cunoscută familie din 
mica lume a proprietarilor de ziare) care 
susține că bunicul său, Salman Shocken, care 
avusese mai multe magazine în Germania, a 
achiziționat, în 1920, de la părinții lui Kafka, 
drepturile asupra acestor manuscrise... Proces 
stufos, speranțe și iluzii, logică și absurd! 

     Așadar, manuscrisele literare, din așa-zisa 
„arhivă” despe care vorbim, nu-s la locul 
cuvenit! Timpul și condițiile de păstrare, rod și 
mușcă implacabil din integritatea lor. Fiicele 
moștenitoare ale secretarei salvatorului operei 
kafkiene, nu pot beneficia de ce le-a fost lăsat 
de către mama lor. Alții care cred că pot avea 
parte de această moștenire se luptă, rămănând, 
însă, cel puțin deocamdată, să cam „bată din 
buze”. Anii se scurg, viața capătă o mișcare 
asemănătoare cu dansul figurinelor  din vechiul 
Turn din Praga natală a lui Franz Kafka; un 
dans frumos, interesant, dar mecanic și 
monoton și repetabil la nesfârșit... 

     Un progres, totuși, în acest lung dans 
complicat al ”Procesului Kafka”, care se 
desfășoară ani și  ani, s-a înregistrat totuși. 
Seifurile unor bănci, în care se aflau manuscrise 
ale lui Kafka, au fost deschise! Spre 
inventariere și identificare. Ce o fi, însă, cu cele 
care mai erau – dacă într-adevăr mai erau – în 
casa de pe strada Spinoza, din Tel Aviv – casa  
familiei Hoffe?! Care e ultimul cuvânt al 
justiției? S-a ajuns la acest ultim cuvânt? Nu 
știu. Știu doar că aici, acum, pe trotuarul din 
fața micului bloc, în care e și Casa Hoffe, e o 
căldură sufocantă; aici, pe strada Spinoza, la 
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această oră de amiază demențială. Și mai știu 
că în jurul acestui mic bloc de prin anii 50, 
vibrează o anumită atmosferă kafkiană.  

      La Praga, Orologiul din Vechiul Turn, de la 
Primărie, bate ora! 
     Ora „H”. 
     Se-aude o muzică din Turnul vechi cu 
amintiri!  
     Figurinele, apostolii, simbolurile – dansează. 
     Max Brod e trist în mormântul său din 
Israel. 
     Kafka plutește deasupra lumii... 
     Iar lumea de-acum trăiește, adesea, în cărțile 
lui de-atunci. Și de-acum. 
     Pe strada Spinoza, mașinile negre rulează 
neauzite, spre capătul liniei de unire a unei 
litere majuscule: 
                                       „H”. 

(Din volumul de reportaj literar „DRAGOSTE ȘI 
PARFUM DE PORTOCALĂ”, ediția a doua)   
 
 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sofia Gelman    Oameni suntem 

        Mărturisesc, noua tehnologie prezentă 

peste tot în viața noastră, celebrul zoom, mie 

îmi declanșează o serie de stări neplăcute, 

dureri de cap și amețeli. Știu, noroc că 

există modalitatea de comunicare la distanță, 

altfel elevii și profesorii nu s-ar fi putut 

întâlni în condițiile pandemiei! Trimit pe  

această cale empatia mea tuturor celor care 

sunt constrânși să folosească zoom! E atât 

de impersonal! Te simți crispat în fața 

ecranului calculatorului, chiar stresat, în 

plus, dialogul se desfășoară cu o întârziere 

de o fracțiune  de secundă ceea ce te obligă 

să fii cu ochii în patru (la modul cel mai 

concret posibil…) Totuși, există și un element 

pozitiv în inventarea tehnicii; zoom presupun 

că se va folosi și după ce virusul va fi  

devenit istorie fiindcă el se adresează celor 

care din diverse motive nu pot fi prezenți  

la întâlnirile la care au fost invitați. 

Asemănător cu posibilitatea de a citi o carte 

pe calculator alături de a răsfoi paginile ei 

aievea, zoom va exista paralel cu întâlnirile 

personale între prieteni. Alegeți-vă 

dumneavoastră preferințele… eu cred că știu 

răspunsul!      
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Ce sunt Comicsurile? 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DC Comics,   este prima  editură americană 
de benzi desenate, sau comics. Este filiala 
publicitară a DC Entertainment,  o filială a 
grupului Warner Bros.   DC Comics este una 
dintre cele mai mari și mai vechi companii 
americane de benzi desenate. Majoritatea 
publicațiilor sale au loc în universul fictiv DC și 
prezintă numeroase personaje eroice din punct 
de vedere cultural, precum Superman, Batman 
și Wonder Woman. Universul are, de 
asemenea, personaje negative  care se opun 
super-eroilor precum Lex Luthor și Joker. 
Compania DC a publicat materiale care nu au 
legătură cu Universul DC, inclusiv Watchmen, 
V for Vendetta, Fabule și multe alte titluri sub 
amprenta alternativă Vertigo. 
Desenele apăreau în ziare, reviste, broșuri și 
mai târziu au folosit ca scenarii de filme de 
desene animate sau jucate de personaje reale 
(Superman , Batman etc ). 
     Inițialele „DC” se referă la Washington, D.C., 
anterior  a fost denumită Național Comics. 
Inițial firma avea birourile în Manhattan în 
Fourth Avenue,  DC își avea sediul la 1700 
Broadway, Midtown Manhattan, New York.  
În 2015 DC Entertainment și-a mutat sediul  
din New York în Burbank, California. 
Antreprenorul  Malcolm Wheeler-Nicholson a 
fondat Național  Publications în toamna anului 

1934, destinată unei companii 
americane de editare de benzi 
desenate.  Prima publicare a 
companiei a debutat cu revista New 
Fun: The Big Comic Magazine nr. 1 
(prima dintr-o serie de benzi 
desenate numită ulterior More Fun 
Comics), cu o copertă din februarie 
1935.  În timp ce benzile desenate 
cu super eroi au făcut-o  cunoscută 
pe  DC Comics, de-a lungul 
timpurilor moderne, genurile din 
titlurile antologiei au constat din 
caricaturi, benzi desenate  și povești 
legate de aventuri. Personajul 
Doctor Occult, creat de Jerry Siegel 

și Joe Shuster în decembrie 1935 în numărul 6 
din New Fun Comics, este considerat cel mai 
vechi super erou  creat de DC, care este încă 
folosit. Compania a creat un al doilea 
titlu  numit New Comics No. 1, lansat în 
decembrie 1935, care ar fi începutul seriei de 
lungă durată Adventure Comics. 
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Dialog epistolar inedit între Paul Celan 
şi Maria Banuş *                     (II) 
 

     La mai puţin de o lună, Paul Celan profită de 
întîiul răgaz pentru a răspunde corespondentei 
din Bucureşti. Traversa o perioadă extrem de 
agitată. Pregătea piesele componente ale unei 
noi selecţii (Atemkristall), definitiva traducerea 
parţială de sonete din Shakespeare, şi-şi mai 
făcea timp pentru deplasări, ba la Geneva (între 
21-22 martie, în vederea consultării lui Jean 
Starobinski în calitate de medic psihiatru, autor 
al unei teze despre tratamentul melancoliei), ba 
în Italia, între 16-22 aprilie (pentru lecturi 
publice la Roma şi Milano). Din răspunsul 
conceput la 13 aprilie 1964 transpare o 
solicitudine spontană faţă de semnul amical 
primit de la Maria Banuş. Dovezi ale egalei 
prietenii sînt înseşi cuvintele de reverenţă, 
adăugate de mînă în finalul textului 
dactilografiat: „Herzlich, Ihr Paul Celan“ – din 
suflet, al tău… 

 „78 rue de Longchamp  Paris, 13 aprilie 1964 

  Dragă Maria Banuş, 

     E poate de prisos să vă spun cît de mult m-
am bucurat primind în dar de la Petre 
Solomon, apoi şi de la Tudor Arghezi, revista 
Secolul 20, şi-am găsit în ea poeziile mele 
traduse de dumneavoastră. Iar acum, de 
aproape trei săptămîni, sînt şi în posesia 
scrisorii dvs – aici s-a mai dechis un drum, 
drum pe care păşesc cu plăcere. Îmi este 
proaspăt în memorie ceasul primei mele vizite 
la dvs, lumina – pe jumătate, modulaţia 
vorbirii, amintirea unor cuvinte care, poate că 
fără s-o ştie, priveau prin ele însele. Nu doar 
pentru că vă sînt de mult îndatorat mi-ar face 
atîta plăcere să-ncerc să traduc cîte ceva din 
dvs, ci şi pentru că n-am uitat cît de mult 
datorez legăturilor cu mai mulţi dintre 
cunoscuţii noştri comuni; şi, mai ales, pentru 
că-mi închipui a şti cît lirism trebuie să existe 
în cele ce vă-nconjoară, trebuie să-l exprime 
versurile dvs. Deci trimiteţi-mi poeziile dvs, 
trimiteţi-mi tot ce consideraţi că e important; 
am să-ncerc să traduc cele trimise – am să 
încerc: ştiţi doar că limba i se poate şi refuza 
celui ce traduce. (O întrebare: oare există un 

bun dicţionar român-german mai nou?) În ce 
priveşte publicarea, mă gîndesc mai cu seamă 
la Neue Rundschau, ce apare la S. Fischer şi la 
care colaborez destul de des. Iar acum n-aş vrea 
decît să vă mai rog să fiţi îngăduitoare cu mine 
pentru că nu vă scriu în româneşte: după toţi 
anii scurşi, mi-am pierdut destul de mult 
exerciţiul.Dumneavoastră şi familiei dvs, toate, 
toate bune! Cu prietenie, al dvs Celan“**. 

     O remarcă se impune. Pe 10 aprilie, Maria 
Banuş împlinise o vîrstă rotundă – 50 de ani! 
Fără să ştie, Celan confirma, cu un accent de 
consideraţie, de preţuire nealterată de trecerea 
anilor, caracterul de apogeu al momentului. 
Poeta da curs liber, la 1 mai, satisfacţiei 
resimţite: 

 „Iubite Paul Celan, 

     Nu-ţi poţi închipui cît m-au bucurat 
rîndurile pe care mi le-ai scris. Nu mai e nevoie 
să-ţi descriu, cred, stările de suflet prin care am 
trecut, aflînd despre hotărîrea d-tale de a 
traduce şi publica ceva din versurile mele. Ţi-
am expediat ieri, prin poştă, un volumaş de-al 
meu, Metamorfoze, care este axat pe poezia de 
dragoste şi are caracter retrospectiv, mergînd 
pînă la zi. Totodată, ţi-am expediat şi cel mai 
nou şi mai bun dicţionar român-german pe 
care l-am găsit. Desigur că poezia de dragoste e 
o parte dintr-un tot. Îţi trimit alăturat două 
foarte scurte poezii, pe alte teme, poate te 
interesează. Prietenul nostru Sperber e foarte 
suferind în ultima vreme. Starea lui mă 
îngrijorează. Nu iese cu lunile din casă şi, 
alteori, săptămîni de zile zace la pat. Acum şi 
soţia lui e bolnavă. Are, pare-se, nevoie de o 
intervenţie chirurgicală. Probabil că se vor 
interna amîndoi la spital. Îţi doresc multă 
sănătate, o stare de spirit senină sau mai bine 
zis înseninată, propice poeziei – şi un sfîrşit de 
primăvară frumos. Scrie-mi, te rog, dacă ai 
primit cărţile. Cu o fierbinte, prietenească 
strîngere de mînă…“. 

      După toate probabilităţile, destinatarul 
primea întregul lot documentar în toiul 
pregătirilor pentru voiajul programat cu 
începere de la 14 mai în Germania, pe ruta 
Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hanovra, 
Brunswick, apoi în Olanda (cum stabileşte cu 
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minuţie Bertrand Badiou, în „Cronologia“ care 
însoţeşte ediţia Paul Celan – Gisèle Celan-
Lestrange, Correspondance, Seuil, 2001,  
2 volume). Ajunsese la Amsterdam, cînd 
izbuteşte să confirme şi să mulţumească, la 25 
mai 1964, limitat la cîteva rînduri aşternute 
rapid pe o cartolină împodobită cu imaginea 
tabloului Logodnica evreică de Rembrandt. O 
reproducere fotografică a scenei pictate alături 
de textul Mariei Banuş din Ochiul meu rămîne 
să vegheze avea menirea să dea un plus de 
credit depoziţiei depuse de poetă în memoria 
lui Celan. În circuitul poştal dintre cei doi, se 
intercala o ultimă scrisoare din Bucureşti, 
aşternută pe 2 iunie: 

 „Iubite Paul Celan, 

     Acum o lună ţi-am scris, mulţumindu-ţi 
pentru intenţia manifestată de a traduce ceva 
din versurile mele şi înştiinţîndu-te că ţi-am 
expediat un dicţionar român-german şi un 
volum de versuri de al meu. Nu mă miră că n-
am primit încă răspuns. Am aflat de la Sperber 
că faci o călătorie mai lungă. Ceea ce regret 
nespus e că nu s-au brodit călătoriile noastre în 
Italia în acelaşi timp. Aş fi fost atît de 
bucuroasă să ne vedem, să stăm mult de vorbă, 
să ne plimbăm împreună. Dar n-a fost să fie! 
Eu voi pleca, probabil în curînd, la Milano şi în 
alte localităţi, cu ocazia apariţiei unei plachete 
de versuri ale mele la Editura Scheiwiller, 
Milano (all’insegna del Pesce d’Oro). În drum, 
intenţionez să mă opresc o zi, două, la Viena. În 
legătură cu asta, am o mare rugăminte la 
dumneata. Sperber a scris către Bergland 
Verlag din Viena o călduroasă scrisoare de 
recomandare a poeziilor mele, trimiţîndu-le şi 
cîteva poezii, ca mostre. Nu ştiu ce legături ai 
cu această editură. Nu ştiu nici dacă 
rugămintea mea nu-ţi va părea lipsită de 
măsură şi de tact. Îndrăznesc totuşi să ţi-o fac, 
cunoscîndu-ţi, prin intuiţie şi din spusele 
prietenilor, firea generoasă şi manifestările 
colegiale. Un cuvînt al d-tale, care eşti atît de 
cunoscut şi preţuit pretutindeni, ar avea o mare 
greutate, ar fi chiar decisiv, cred, în luarea unei 
hotărîri de către editură. Poezii sau poeme de-
ale mele au fost editate pînă acum în multe ţări 
socialiste (Uniunea Sovietică, China şi altele), 
în Egipt, în Mexic. În aria de limbă germană nu 

sînt, însă, mai deloc cunoscută. O recomandare 
din partea d-tale sau exprimarea dorinţei de a 
scrie un scurt cuvînt înainte la volum – cer 
foarte mult, ştiu – sau de a participa cu una sau 
mai multe tălmăciri, ar fi, cum spuneam, 
hotărîtoare. Poate că ar fi interesant să se 
cunoască de către editură că sînt traducătoarea 
lui Rilke în România şi că actualmente lucrez 
pentru Editura de Literatură, în colecţia care 
are cel mai mare tiraj la noi (Biblioteca pentru 
Toţi), la o antologie de poezie austriacă, în 
tălmăciri ale mele şi ale unui tînăr şi talentat 
poet şi cunoscător al literaturii germane, Petre 
Stoica, cu o prezentare elaborată de mine. În 
legătură cu aceasta, vreau să-ţi spun că va fi o 
mare bucurie pentru mine de a putea să 
înmănunchez şi să leg numele meu de al lui 
Rilke şi Celan, în aceeaşi tălmăcire, între 
coperţile aceleaşi cărţi“. 

     Încheierea bruscă lasă loc presupunerii că 
informaţii din final s-au rătăcit. Mai sînt nişte 
fragmente de propoziţii scrise cu cerneală (între 
care adresa Editurii Bergland), în completarea 
paginii dactilografiate. Cercul comunicării între 
Paul Celan şi Maria Banuş în decursul anului 
1964 se încheie mai norocos decît şi-ar fi 
închipuit oricare dintre ei. Voiajul anunţat de 
poetă spre Milano, cu o escală „tehnică“ la 
Viena, s-a prelungit în Franţa. Evident, nu se 
putea rata prilejul mult doritei conversaţii de la 
om la om. În retrospectiva din aprilie 1999, 
poeta încurca puţin datele; plasează întîlnirea 
în 1966. Lucrurile n-au stat aşa, cum atestă 
documente olografe. S-a păstrat o dare de 
seamă către soţ şi băieţii rămaşi la Bucureşti, 
epistolă din ultimele zile ale lui noiembrie, cînd 
înşiră o desfăşurare de program extrem de 
încărcat. O după-amiază la Jeu de Paume, 
dedicată impresioniştilor, seara la Théâtre des 
Ambassadeurs, între una şi alta, raite prin 
marile magazine (Printemps, La Fayette), o 
fugă la Marché aux puces, o trecere prin 
pitoreştile localuri din Butte Montmartre, ca la 
capătul zilei să dea curs invitaţiei de a lua cina 
la familia Celan, în rue Longchamp. Face 
cunoştinţa soţiei lui Paul, Gisèle, şi a fiului lor, 
Eric. Înfăţişarea vechiului prieten a surprins-o, 
părea subit năruit: „ E cam bolnav de nervi. Cu 
mine, f. drăguţ, atent, dar din punct de vedere 
literar nu mă poate ajuta cu nimic“. Impresiile 
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au ajuns ulterior, mai precis filtrate şi restituite, 
în pomenitul „caiet cultural“: „Cînd am sunat la 
uşa micului apartament din apropierea 
Trocadero-ului, mi-a deschis un om bătrîn. 
Desigur, trecuseră 20 de ani. Dar nu 40, după 
cum arăta. Era scăzut, micşorat, obosit. 
Fusesem prevenită, din Bucureşti. Îmi vorbise 
Petre Solomon, cu care coresponda. Despre o 
nevroză. Mania persecuţiei. Primise în 
Germania un mare premiu, era recunoscut, 
celebru şi el nu vedea, nu auzea decît atacuri la 
adresa lui, din partea criticilor. Am stat cîteva 
ore de vorbă într-o atmosferă plăcută, destinsă. 
Totuşi, ceva morbid plutea în aer. Leimotivul 
persecuţiei. Mă contrazicea înfierbîntat: vor să-
l desfiinţeze. Avea nostalgia României. Nu prea 
ştia şi nici nu voia să ştie cîte se schimbaseră în 
rău, de cînd plecase. Îi era dor de Petre 
Solomon şi de alţi prieteni, pur şi simplu, nu 
literari neapărat“. 

     Maria Banuş avea să mai treacă prin Paris şi 
în 1966, ’67, ’68, şi, de fiece dată, a format 
perseverentă numărul de telefon al lui Celan, 
fără rezultatul scontat. Mereu, Gisèle i-a 
răspuns sec de la capătul firului, informînd-o că 
Paul este internat, indisponibil. Cum s-a văzut 
după moartea poetului, văduva a instaurat un 
soi de embargo asupra anturajului românesc al 
lui Celan, împingînd pînă acolo animozitatea 
absurdă că a provocat o hotărîre judecătorească 
prin care volumul exegetic al lui Petre Solomon, 
editat în traducere franceză, a fost împiedicat 
de la difuzare şi retras din librării. Împotrivirea 
ei şi-a pierdut virulenţa odată cu trecerea 
persoanei în nefiinţă. Pe filiera inaugurată de 
Petre Solomon, reluarea cercetărilor în vasta 
arhivă depusă la Magdeburg are toate şansele 
să dezvăluie componente noi ale „dimensiunii 
româneşti“, ca parte organică a coordonatelor 
proprii evoluţiei lui Paul Celan. Cel puţin la 
capitolul corespondenţă, sînt oricînd posibile 
revelaţiile. 

 __________________________ 

* https://www.observatorcultural.ro/ 

** Traducerea din limba germană a scrisorii lui 
Celan aparţine lui Alexandru Al. Şahighian. 

 

 

RĂZVAN  VONCU  
 

      Nu sunt amator de clasamente literare, iar 
în ultimul timp am tot răspuns la asemenea 
anchete, care, deși meritorii, nu par a influența 
nici opțiunile Ministerului Culturii sau ale 
Institutului Cultural Român, nici pe cele ale 
editorilor. O privire asupra manifestărilor 
literare organizate de reprezentanțele ICR din 
străinătate, de pildă, ar evidenția totalul  
autism al inițiatorilor față de opinia critică 
profesionistă.  

Însă actuala situație și măsurile restrictive 
la adresa manifestărilor culturale ne obligă, 
cred, să facem asemenea „examene” personale. 
Cu ce „zestre” de lecturi înfruntăm, de pildă, 
singurătatea și zilele prelungite de recluziune 
(confortabilă, să nu fim ipocriți!) în spațiul 
securiza(n)t al propriei case? Iar, în măsura în 
care presa literară mai servește drept „liant” al 
puținilor cititori autentici, poate că nu strică să 
le furnizăm un îndreptar personal de lectură, în 
raport cu care să se poziționeze ei înșiși. 

În ceea ce mă privește, sunt un cititor 
pasionat de poezie. Genul și-a pierdut de mult 
întâietatea literară, întâi în favoarea romanului, 
acum în favoarea ego-literaturii de tot felul, dar 
pentru mine rămâne „regina” literaturii. De 
aceea, continui să citesc poezie, indiferent cât e 
de „desuetă” pentru unii. 

În mod normal, așadar, mi-ar fi fost 
imposibil – ca impenitent cititor, care caută un 
vers bun chiar și în volumele (legiune!) poeților 
mediocri – să furnizez o listă limitată de autori. 
Mai ales că, putând să citesc în mai multe limbi 
străine (ca să nu mai vorbesc de excelenții 
noștri traducători), nu mă opresc la granița 
limbii române, deci plaja de selecție este 
imensă.  

Mai mult: exasperat de insuficiența 
culturală și intelectuală a literaturii actuale, 
redescopăr, cu delicii, poezia mai veche. În 
trecut, orice ar spune infatigabilii noștri 
prezenteiști, s-a scris literatură, nu glumă. 
Adică texte pe care le poți reciti, secole de-a 
rândul, iar nu anunțuri de virtue signalling, de 
unică folosință, cum sunt cele ale poeților „vii”. 

Prin urmare, aș pune la temelia bibliotecii 
mele poetice, probabil, câteva texte antice:  
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         Cântarea cântărilor, epopeea lui 
Ghilgameș, odele lui Pindar și elegiile lui 
Tibullus. Antichitatea e o adevărată școală de 
poezie, în care s-au pus bazele a tot ce știm și 
facem noi astăzi, de fapt, în pofida 
sentimentului de întemeietori pe care, din 
ignoranță, îl avem. 

Ar urma Dante, Petrarca, Villon și 
Shakespeare: din Evul Mediu târziu și până în 
Renaștere s-a scris o a doua „istorie” completă 
a poeziei, în care fervoarea își dă mâna cu 
plăcerea și libertatea gândului se strecoară pe 
sub rigoarea prozodiei. Acești poeți sunt și niște 
maeștri ai versificației, pe lângă faptul că într-o 
epocă severă își face loc tocmai lirismul, fără de 
care, de fapt, nu există poezie. 

Ar urma, în opțiunile mele, Francisco de 
Quevedo și Giambattista Marino. Primul are 
adâncimile și vârtejurile sufletești ale 
modernilor, cel de-al doilea are o minte 
poietică de autentic masoret al cuvântului, pe 
lângă care Paul Valéry e un biet învățăcel. Nu 
poate lipsi, firește, Goethe: poet și spirit solar 
(nu lipsit de genuni spirituale, peste care trece 
printr-un uriaș autocontrol), cu o lirică 
frumoasă, de neașteptate frăgezimi ale inimii. 

Apoi, un mic salt peste timp, adică Gérard 
de Nerval, Charles Baudelaire și Lautréamont, 
stâlpii poeziei moderne. Ori de câte ori 
aud/citesc discursuri emfatice despre „poezia 
nouă” sau „poezia vie”, rostite de unii care n-au 
văzut cu ochii lor un vers al oricăruia din cei 
trei, îmi vine să îi trimit pe emitenți... la 
Cântecele lui Maldoror...Urmează, în ipotetica 
mea „bibliotecă de campanie” (căci, redusă 
fiind, ea nu poate fi ideală), cei patru ai noștri. 
Adică Eminescu, Arghezi, Bacovia și Nichita 
Stănescu. Din motive prea evidente pentru a 
mai glosa pe marginea lor. 

Dintre „vecini”, Ady Endre, Hristo Botev și 
Vasko Popa, de care ne putem bucura în 
excelente traduceri românești. 

Firește, această bibliotecă personală ar 
putea fi alcătuită cu totul altfel. Numai din 
contemporani, bunăoară. Sau numai din poeți 
uitați: sunt, din păcate, și din aceștia. Poezia 
este deschidere, nu închidere.   

 

 
 

           Anunț Editura SAGA 
 

Dragi cititori, 
Jurnalul Israelian, săptămânal de 

largă distribuție vă propune să 

folosiți din spațiul nostru disponibil 

pentru reclame comerciale, 

personale, aniversări, anunțuri de 

familie, propuneri turistice, 

închirieri, imobiliare etc. Lansări de 

cărți noi, evenimente culturale sau 

religioase etc. 
Adresa redacției: 

gadrian40@gmail.com sau  
tel: +972 545751946 

                                                

                                           ** 

Construim siteuri atractive pentru 

vânzări online până la 10 obiecte        

fără COST de  găzduire.  

De exemplu: 

 Cărți  

 artă plastică  

 statui, mobilă, covoare 

 bijuterii 

 colecții diverse 

 instrumente muzicale 

 sport 

 imobile 

 afaceri 

 etc   

 


