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     Strămoșii pe care nu i-am avut  

  

    Bonobo  (Pan paniscus), denumit în mod 

istoric și cimpanzeul pigmeu sau pitic, este o 

maimuță  pe cale de dispariție și una dintre cele 

două specii care formează genul Pan; celălalt 

fiind cimpanzeul comun. Deși bonobii nu sunt 

o subspecie de cimpanzeu  ci  o specie distinctă 

în sine, ambele specii sunt uneori denumite în 

mod colectiv folosind termenul generalizat 

cimpanzei.   Bonobo se distinge prin picioare 

relativ lungi, buze roz, față întunecată, coadă 

până la vârsta adultă, unii au păr lung pe cap.  

 

    Bonobo se găsește într-o zonă de 500.000 

km2 din bazinul Congo din  Africa Centrală. 

Specia este omnivoră și locuiește în pădurile 

primare și secundare, inclusiv pădurile de 

mlaștină inundate sezonier. Este o specie 

pașnică, timidă, s-au efectuat relativ puține 

lucrări pe teren, observând specia  în habitatul 

său natural. Alături de cimpanzeul comun, 

bonoboul este cel mai apropiat în raport cu 

oamenii.   

      Dar bonobii  nu sunt înotători pricepuți, 

și  formarea râului Congo acum 1,5-2 milioane 

de ani i-a lăsat la sud de râu și, prin urmare, au 

fost separați de strămoșii comuni, care au 

traversat și trăiesc la nord de râu. Cu timpul 

maimuțele de la nord de Congo au devenit 

carnivore, agresive, expansioniste și au evoluat 

în cele din urmă în homo sapiens aducându-

ne genetic toate caracteristicile rele dobândite 

în timp, pentru supraviețuire. Din bonobo au 

mai rămas azi circa 30.000 de indivizi. AG 

  

mailto:gadrian40@gmail.com
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   François Villon - Poet sau derbedeu? 

   Adrian Grauenfels 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Războiul de 100 de ani a lăsat în Franța nu 

victime, ci numeroase castele  construite  de 

combatanți în frumoasa  regiune Aquitaine, pe 

superbele malurile ale râului Dordogne. La 

finele războiului, a urmat o perioada de sărăcire 

a populației lăsate la vatră, care nu mai găsea 

de lucru, unii fiind împinși să aleagă drumul 

vagabondajului, al aventurii și al jafului, atunci 

când se ivea vreo ocazie. Un astfel de personaj, 

François de Montcorbier, alias Francois 

Villon  (născut 1431, Paris – dispărut în 

ianuarie 1463) a devenit unul dintre marii poeți 

ai Franței medievale. Interesant este că tot ce se 

știe despre  Villon a fost colectat din 

documentele legale și din propriile sale scrieri. 

Villon s-a născut la un cuplu francez, sărac, în 

1431, la Paris. Tatăl său a murit când era băiat 

mic, iar el și mama sa au fost lăsați într-o 

sărăcie care se înrăutățea pe măsură ce Parisul 

a suferit  ocupația engleză, război civil și 

foamete.  Băiatul a fost predat lui Guillaume de 

Villon, un capelan al bisericii Saint-Benoît-le-

Béntourné și viitor profesor de drept ecleziastic 

la Universitatea din Paris. Maestrul Guillaume 

l-a adoptat pe François, i-a schimbat numele de 

familie și a început să-l învețe gramatica și 

sintaxa latină. La vârsta de unsprezece ani, 

Villon a devenit student la Facultatea de Arte a 

Universității Sorbona, iar sub tutela tatălui său 

adoptiv a primit diploma de licență în 1449. 

Până în anul 1452, când Villon primește 

diploma de Maestru în  Arte, tânărul era pe 

făgașul unei cariere promițătoare, fie în 

biserică, fie în drept. Se știe foarte puțin despre 

viața sa din următorii câțiva ani, dar la 5 iunie 

1455, Villon a fost arestat pentru uciderea 

preotului Philippe Sermoise, într-o luptă la un 

bar din Paris. Cu toate acestea, de pe patul său 

de moarte, preotul l-a iertat în public pe Villon, 

care fugise din oraș, la Angers. Astfel, tânărul 

poet a fost grațiat. În anul 1456, Villon s-a 

întors la casa sa din Paris. În decembrie, el a 

scris  "Le Petit Testament", una dintre cele mai 

importante lucrări ale sale. Villon a susținut că 

a terminat poezia de Crăciun, în timp ce s-a 

întâlnit cu mai mulți cunoscuți și ulterior a 

furat 500 de coroane de aur din cufărul cu bani 

al Colegiului din Navarra, unde comunitatea își 

păstra fondurile. Întemnițat la Châtelet, a 

evadat, părăsind din nou Parisul, pentru o 

perioadă de șase ani de vagabondaj.  În "Le 

Lais" - "Micul Testament" (1457), Villon se 

arată compunând poemul în aceleași ore în care 

se petrece jaful. În notele scriitorului Louis 

Simpson (*) despre traducere, acesta pune 

întrebarea: „S-ar putea ca Villon să fi scris 

aceste strofe după jaful la Colegiu, pentru a-și 

fabrica un alibi?” 

       La scurt timp după incident își caută un 

adăpost în provincie. Între timp, unii dintre 

compatrioții săi criminali au format o gașcă de 

răufăcători  care jefuiau  tot nordul Franței. 

Când autoritățile au început să aresteze și să-i 

spânzure prietenii, Villon a fost, de asemenea, 

acuzat și alungat din Paris. A rătăcit câțiva 

ani  găsind  refugiu între  decembrie 1457 - 

ianuarie 1458 la Blois la  ducele Charles 

d'Orléans,  prinț și poet, admirator al operei 

sale, care  în cele din urmă a aranjat grațierea 

lui Villon.  La Blois are loc un concurs de poezie 

pe tema "Cad mort de sete - alături de fântână", 

temă dată de Ducele d'Orelans.  Villon este 
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declarat învingător. Balada se intitulează: 

"Balada lui Villon, zisă a întrecerii de la 

Blois".  Firea de răzvrătit a lui Villon nu s-a 

adaptat la plictisul vieții de la curte, făcându-l 

ca în 1461 să părăsească traiul tihnit în 

schimbul aventurii alături de bandă de 

răufăcători.  Apare pe la Bourges si la Moulins 

in regiunea Bourbonnais. Tot  în 1461, după ce 

a fost din nou încarcerat pentru o crimă 

minoră,  Villon a fost închis la închisoarea 

Château de Meung-sur-Loire, de unde a fost 

grațiat la trecerea  regelui Louis XI prin 

oraș.  În închisoare, Villon a compus ceea ce 

este considerat capodopera sa, "Le Testament". 

Cele peste două mii de versete scrise sunt 

inspirate de posibilitatea imediată a unei 

condamnări la moarte, prin spânzurarea  sa, 

întru potolirea  furiei generale și a fervorii 

religioase.  Dar, norocul lui Villon îl trădează  în 

cele din urmă. Revenit la Paris, spre sfârșitul lui 

noiembrie 1462, poetul s-a văzut amestecat, 

deși fără a avea un rol activ, într-o altercație de 

stradă în urma căreia a fost arestat, judecat și 

condamnat la moarte prin spânzurare. Urmând 

un apel de ultim moment în Parlament, Curtea 

Supremă pariziană ("Le Parlement de Paris") i-

a comutat pedeapsa la expulzarea din oraș 

pentru o perioadă de zece ani.  În așteptarea 

sentinței capitale, Villon a compus  "Balada 

apelului lui Villon" „Balada oamenilor 

spânzurați” și „Eu sunt Francois, ei m-au 

prins”.  Villon avea doar 34 de ani. A părăsit 

orașul și a dispărut pentru vecie. 

        Villon este deci un caracter ambiguu care 

oscilează între teolog, poet, hoț și bătăuș, a 

cărui viață aventuroasă îi aduce o faima de 

derbedeu notoriu.  Personaj legendar, el oferă o 

nesecată sursă de inspirație pentru artiști, 

scriitori și muzicieni, până în zilele noastre.  Cu 

primele sale versuri Villon a cunoscut o 

celebritate imediată. Semincerul și 

Testamentul, operele sale de căpătâi au fost 

publicate pentru prima dată în 1489 - la numai 

26 de ani de la dispariția sa - urmată de alte 34 

de ediții până la mijlocul secolului XVI. De la 

primele apariții s-a născut „legenda Villon”, cu 

diferite caractere, conform diferitelor epoci: 

farsor, escroc sau poet blestemat. 

   În opera sa "Marele Testament"  Villon trece 

în revistă viața sa și își exprimă groaza de 

boală, închisoare, bătrânețe și frica de moarte. 

Această lucrare, mai ales, reflecta regretul său 

adânc  pentru tinerețea irosită și talentul risipit. 

El amintește tavernele și bordelurile din lumea 

interlopă din Paris, pomenind de mulți dintre 

vechii săi prieteni în stare de ebrietate și de 

decădere, cărora le făcuse diverse „servicii” în 

Le Lais. Dar tonul lui Villon este aici mult mai 

spurcat decât în lucrările sale anterioare și e 

scris cu o mai mare detașare ironică. 

    Modul criminal de viață a lui Villon, 

eclipsează cu ușurință pe autorul instruit în 

disciplina intelectuală riguroasă  a școlii 

medievale.  Poezia sa face un apel direct la 

emoțiile noastre, pe când afișează un control 

remarcabil al rimei și dezvăluie o compoziție 

disciplinată, care sugerează o preocupare 

profundă pentru formă și nu doar o inspirație 

întâmplătoare. De exemplu, balada („Falsă 

frumusețe, pentru care plătesc un preț atât de 

scump”), adresată prietenei sale, o prostituată, 

nu numai că susține un model dublu de rimă, ci 

este și un acrostih, care conține numele de 

Françoys și Marthe. Chiar și aranjarea strofelor 

din poem pare să urmeze o ordine greu de 

realizat, care nu este rezultatul întâmplării.     

      Operele sale nu sunt ușor de descifrat fără 

note și explicații. Limbajul folosit de el nu ne 

este ușor accesibil. Aluziile la Parisul epocii 

sale, arta sa de a folosi sensurile duble și 

antifraza fac adesea textele sale dificil de 

înțeles, chiar dacă exegezele contemporane au 

reușit să facă lumină în destul de multe dintre 

aspectele obscure ale vieții și operei sale. 

Mesajul poeziei villoniene îl situează printre 

moderni, chiar dacă a utilizat formele 
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medievale de versificație. Poezia lui Villon este 

plină de jocuri de cuvinte, revoltă, umor 

suculent, satiric, caustic, milă, ironie, căință, 

patos și forța lirică și un permanent dialog cu 

moartea. Versurile villoniene, scrise într-un 

ritm și o rimă impecabile, au fost compuse ca 

un fel de șarade, antifraze și aluzii la 

evenimente și la persoane anterioare sau 

contemporane poetului, într-un limbaj diferit 

de franceza modernă, „argoul hoților”, asa 

numitul dialect Moyen français (1400 -1600), 

dificil de înțeles și de tradus chiar și pentru un 

specialist în limba franceză.   

     Balada apelului 

   

    Ce crezi, Garnier, de jalba mea, 

A fost cuminte ori sfruntată? 

Orice făptură și-ar scăpa 

Pielea – cu sila-ncătușată 

Ea se dezleagă, doar să poată. 

Să-mi ție predici, le-a plăcut 

Și dăscăleli, la judecată: 

Se cuvenea să fi tăcut? 

 

 

Pe Hue Capet de-l moșteneam, 

Ce-i fiu de măcelar, se știe, 

În zdrențe, nu mă mai umflam 

Cu apă chioară-n pușcărie. 

Pricepi cea înșelătorie? 

Mă osândiră cum au vrut, 

Dar pe nedrept, cu mișelie: 

Se cuvenea să fi tăcut? 

 

 

Sub pălărie oare crezi 

Că n-am nici pe atât glagoare 

Să spun cuvântul "Apelez"? 

Ba am destulă, mi se pare, 

Chiar de nu mă încred prea tare. 

Iar când sentinta a căzut: 

"Spânzurat fi-vei!" spune, oare 

Se cuvenea să fi tăcut? 

 

Prințe, de n-aveam piuit, 

Precum Clotar m-ar fi făcut, 

Par la răscruce, colbuit. 

Se cuvenea să fi tăcut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petiție la ducele de Bourbon 

  

Stăpân al meu și prințe preatemut, 

Lujer de crin, din rege zămislit, 

François Villon, ce soarta l-a bătut 

Cu vânătăi avane, crunt lovit, 

Te roagă prin scrisoarea lui, smerit, 

Să-i dai un împrumut dacă ai vrea; 

La toate Curțile e gata a jura 

Că-ți dă 'napoi, nu pierde-ncredințarea: 

Nici pagubi, nici câștig nu ai avea, 

Nimic n-ai pierde, decât așteptarea. 

 

De la alți prinți lescaie n-a cerut, 

Doar de la tine, robul tău, cel care 

Din șase scuzi primiți cu împrumut, 

Mai toți i-a cheltuit pentru mâncare. 

De-odată a-i plăti, după onoare, 
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Ușor și de îndată se-mplinește; 

În codrul din Patay ghinzi de găsește 

Și din castane împlinind vânzarea, 

La țanc, fără zăbavă te plătește; 

Nimic n-ai pierde, decât așteptarea. 

 

Ci de puteam să-mi vând din sănătate 

Unui lombard, ce-i lacom prin natură, 

Lipsa de bani cum mă mâna din spate, 

Poate-ncercam și astă aventură. 

N-am bani în sân, nici pungă la centură; 

O, Doamne bun, îți spun mirarea toată, 

Că orice cruce-n cale mi se-arată, 

De lemn ori piatră-i, asta mi-e onoarea; 

De-ar fi s-o văz pe cea adevărată, 

Nimic n-ai pierde, decât așteptarea. 

 

O, prinț de crin și plin de bunătate, 

Ce greu mi-ar fi, vei înțelege poate, 

De nu mi s-ar plini acum rugarea. 

Ascultă, rogu-te, m-ajută și socoate: 

Nimic n-ai pierde, decât așteptarea 

  

(*) Louis Simpson,  câștigător al premiului 

Pulitzer în poezie, este autorul mai multor 

cărți de poezie și critică. A tradus pe Villon în 

limba engleză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melania Rusu Caragioiu 

câmp magnetic 

 

Te-atrag în irizări de plete blonde 

Inconștient, prin magnetismul meu, 

Imponderabil, dar nespus de greu 

Și calmul tău e-o fierbere în sonde ! 

 

Simt imaterial și totuși cert 

Un flux ce mă trimite și pe mine 

Să urc crispată treptele infime 

Ce duc spre tine... Și nu pot să-mi iert ! 

 

Vâslesc din răsputeri să-mi apăr nava; 

Furtuni să domolesc, aș vrea să pot; 

Mă țintuiește în vârtej zăbava: 

 

Nu pot să fug, mă ia valul înot 

Și apele fiebinți sunt, precum lava ! 

Și vâslele m-au părăsit... de tot... 
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Arta Fotografiei în Alb/negru/sepia 
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     Istoria literaturii ca istorie a culturii 

 

Luăm cunoștiință despre  inițiativa  Genus, un 

grup internațional compus din cercetători din 

Spania, Franța, Italia, Elveția, SUA, Mexic, 

Costa Rica și Columbia și Luis Beltrán Almería 

*). Grupul a lucrat la estetica, teoria romanului 

și a teoriei discursului din anul 2011. Proiectul 

este sponsorizat de  Guvernul Spaniol și 

Universitatea din Zaragoza. Obiectivul 

este  investigarea un subiect  numit Marea 

Istorie. 

      Cercetarea teoriei istoriei literare se află în 

prezent într-un impas. Cu toate acestea, există 

o mare oportunitate la orizont. Astăzi există 

două curente opuse în concepția literară 

istorică: vechea istorie literară și noua istorie 

literară, deși noua istorie literară nu este atât 

de nouă cât pretinde a fi. Istoria literară veche 

denotă continuitatea care persistă în metoda 

istorico-critică a studiilor literare care datează 

din secolul al XIX-lea, în special în studiile 

biblice, deși aceasta a fost de curând transferat 

în filologiile clasice și moderne. În contextul 

hispanic, termenul ar trebui să fie asociat cu 

școala de filologie spaniolă, cu condiția să 

renunțăm la nuanțele secundare în acest 

sens.      Noua istorie literară - sau noul istorism 

- se referă la mișcarea așa-numitelor studii 

culturale, care a luat ființă în anii 1970 în 

regatul anglo-saxon. Opoziția „vechi-nou” este 

nedreaptă având în vedere că noul istorism 

eșuează să ofere o metodă comparabilă în 

rigoare și semnificație cu metoda istorico-

critică. Succesul actual se datorează faptului că 

metodă istorico-critică a devenit învechită și 

vedem  o chemare clară de a depăși această 

stare de fapt. Dar noutatea nu este un criteriu 

suficient. Nou istoricismul este un episod 

minor. Se bazează pe evidențierea dimensiunii 

ideologice a evenimentului literar. În acest 

scop, are nevoie de libertatea hermeneutică de 

a citi lucrări clasice în lumina agendei 

contemporane - adică în lumina tripticului 

clasei de apartenență sexuală,  etnie sau 

națiune. De asemenea, minimalizează 

caracterul artistic al literaturii,  care tinde să fie 

un document care reflectă barbaria, conform 

expresiei atribuite lui Walter Benjamin.   

      Dimensiunea estetică se reduce la gustul 

clasei dominante și la justificarea că ascunde 

interesele lor reale.  În ciuda acestor diferențe 

majore, cele două curente istoriciste 

împărtășesc aceeași  paradigmă. Această 

paradigmă poate fi definită în termeni de trei 

caracteristici: 

• concepția operei ca unitate de formă și 

conținut; 

•   primatul principiului frumuseții; 

• criteriul zeitgeistului sau spiritul vremii. 

Aceste trei principii sunt tratate distinct de cele 

două curente, dar în amândouă ele sunt 

fundamentale. Ultimele trei decenii au văzut un 

nou eveniment în panorama umanistă: Marea 

Istorie. 

      Bill Gates și David Christian au fondat "Big 

History Project" în vederea răspândirii globale 

a Marii Istorii. Fenomenele culturale trebuie 

înțelese în cadrul unității culturale. Acest cadru 

este marea evoluție homo sapiens: de la animal 

la zeu. În concepțiile parțiale și particulare, 

interpretările apar în mod necesar părtinitoare 

și incomplete, lipsite de semnificația lor 

civilizațională. Marea Istorie este o 

oportunitate în acest scop. Succesul eseurilor 

lui  Yuval Noah Harari (Sapiens, Homo 

Deus etc.) a atras atenția asupra acestei 

discipline emergente, chiar dacă Harari însuși 

este mai presus de toate un releu comunicator, 

folosind munca de cercetare a unor gânditori 

precum Fred Spier și Jeremy Rifkin (Civilizația 

empatică). Noile înțelegeri ale naturii umane 

deschid ușa la o călătorie negândită până acum. 

O istorie literară că parte esențială a unei istorii 

a imaginației este esențială astăzi.   

       Această istorie a imaginației literare poate fi 

articulată din anumite categorii cheie: 
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1. Imaginație. Legile sale evolutive. Estetica 

asociată imaginației. 

2. Identitate. Formarea identității culturale. 

3. Timpul. Categoriile pe care experiența 

timpului le-a inserat în imaginație. 

4. Spațiul. De asemenea, spațiul a dat naștere 

unor concepții culturale diferite (spații verticale 

și spații orizontale). 

5. Vorbire. Stilurile discursului au evoluat în 

pas cu categoriile anterioare. Este necesară o 

teorie istorică a genurilor discursului. 

6. Tradiție. Cultura populară. Personalizarea. 

Etapele tradiționale: eroic, epico-liric, 

dramatic, umoristic-serios, modern. 

7. Grotesc. 

8. Castele. Oralul este produsul unei caste - 

barzii. Istoria literară este legată de 

transformarea acestei caste în artiști și autori. 

9. Imaginație. Dimensiuni: tehnic - ideologic - 

estetic. Literatura face parte din imaginația 

estetică. Studiul evoluției legilor imaginației 

este fundamentale pentru studiul istoriei 

literare. 

10. Emoții și valori: literatura - ca și celelalte 

arte – transmite emoții și valori.  

      

      În plus, este necesar să se afișeze mai mult 

din studiul istoriei literare ca istorie culturală. 

1. Istoria literaturii populare diferențiată de 

istoria literară înțeleaptă. 

2. Istoria genurilor literare. 

3. Istoria literară continentală (adică vestică, 

estică), lăsând curentele regionale sau 

naționale în spate. 

4. Istoria categoriilor literare și culturale 

___________________________ 

 *) Luis Beltrán Almería 

Departamentul de lingvistică generală și hispanică , 

Domeniul teoriei literaturii și literaturii comparate, 

Facultatea de Filosofie și Litere -Universitaea Saragosa 

– Spania 

 

 
 

 

Șerban Axinte  
 
Din Scrîșnetul dinților (Editura Cartier, 
București – Chișinău, 2021 
 
Playmate 
 
înainte ca mama să moară 
am întrebat-o 
dacă îşi revede firul vieţii, 
mi-a făcut semn din cap că nu; 

am întrebat-o dacă realizează ce i se întâmplă 
mi-a făcut semn din cap că nu; 

înainte de rigormortis, 

tata a aprins o lumânare pentru sufletul ei 
şi alta pentru sănătatea mea, dar 
a aşezat ambele lumânări la morţi. 

mama a înţeles că nu trebuie să plece singură. 

în pofida oricărei logici, 
mama a murit gravidă cu mine, 
aşa că naşterea mea la vârsta de patruzeci de 
ani 
s-a dovedit 
cel mai firesc lucru cu putinţă; 

mi-a mai rămas ceva timp 
să cresc, să cresc 

în orice caz, 
am lăsat în urmă o viaţă ca un lanţ de comoţii 

abia acum mă văd în carne şi oase: 
un bărbat înalt şi frumos, 
un veritabil playmate masculin 
în noul pomelnic al familiei. 
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Mihai Buracu 

PASĂREA CU O ARIPĂ DE LEMN 

Pasărea cu o aripă de lemn 
zboară sub cerul acestei amiezi 
și parcă-i o cruce sau un alt semn  
în care ți-e frică să crezi. 
 
Nu știu anotimpul ce-a rupt-o din stol, 
din zborul ei cel mai înalt. 
Cu-o aripă vie e cerul mai gol 
și cu o alta e mai ciudat. 
 
Ține în cioc trei raze de lună, 
cuib ca să-și facă din ele... 
Cântă și cântul a toacă răsună 
și a cădere de stele. 
 
                                          *** 

     Transcriu, aici, această poezie a unuia ce a avut 
a face, de pe la 18 ani, cu carcerile comuniste, - 
pentru că o consider de o frumusețe fără seamăn... 

Şerban Foarţă 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   DESENE : Tudor Banus  
                         Cerere în Casatorie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Jucării pentru copii de lemn 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009969276103&__cft__%5b0%5d=AZUpYIYWUKgnnrbjPOeTMHb3EDWXyf2UgXXkiLrBHI3JQGrHo685Q7n2DRVzOh43_nuoPmCNOA_x6cEwIM7G_Afbm5E0zHgLWvkcPauNoJRvn6ewj5UuacJtUFrxkTy-eXI&__tn__=-UC%2CP-R
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    Marc Harshman (n. 1950) 
este poet laureat al statului Virginia 
de Vest din   mai 2012.  Harshman 
este bine cunoscut pentru 
numeroasele sale cărți pentru copii 
și pentru munca sa didactică  în 
poezia publică. În anul1978, Marc 
Harshman a primit un masterat în 
departamentul de engleză și a 
început o carieră de profesor de 
scriere creativa in Virginia de Vest. 
Harshman este acum al șaptelea 
poet laureat al statului.  A fi poet public 
înseamnă a îmbrățișa viața de zi cu cea a 
vecinilor. Și dacă sunteți un poet public în 
Virginia de Vest sălbatică, cea  minunată, acei 
vecini includ lumea naturală. În cea de-a doua 
colecție completă de poezii a lui Harshman, 
Believe What You Can (Vandalia  2016), 
amintirile unei copilării din Indiana sunt 
suprapuse unei vieți de adult infuzate cu 
metafore „încălzindu-și cântecul de primăvară / 
aruncându-l între ramurile unei cucute subțiri 
", precum și " insecte mari ca un vârf de ac". A 
fi poet public înseamnă, de asemenea, a face 
poezia accesibilă celor care ar putea fi timizi să 
se apropie de ea. Harshman organizează 
ateliere de poezie și povestiri pentru scriitori în 
vârstă  dar și tineri, în școli și în comunitate. 
„Vreau să fac tot ce pot pentru a-mi sprijini 
colegii mei scriitori din tot statul Virginia - nu 
doar poeți, ci și prozatori, atât ficțiune, cât și 
non-ficțiune. De asemenea, simt că este datoria 
mea să folosesc internetul mai intens  pentru a 
face ceea ce doresc. Deși suntem un stat mic, 
îmi este greu să-mi imaginez alt stat american 
cu un număr mai mare de artiști - pictori, 
sculptori, muzicieni, dansatori, precum și, 
desigur, scriitori ", a spus Harshman într-un 
interviu pentru Fluent Magazine.  
       Cel mai important, rolul lui Harshman 
lui ca poet public implică evocarea  frumuseții 
naturale a vieții montane, dar și lupta 
economică;  poveștile care amenință să lezeze o 
persoană, precum și poveștile despre 
posibilități si succes. Aceasta din urmă este 
exemplificată în poezia „Învățând să citești”. 

                       Text si traducere AG  

          
            Învățând să citești  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
În interiorul camerei uitate,  
un cer a ridicat 
umerii săi deasupra promontoriului zdrobit 
de rafturi căptușite cu cărți.  
O fată urmărește un   
fir subțire brodat de petele  de cerneală.  
Ceasul 
și-a pierdut drumul și câinele doarme 
sub o pădure arcuită de ferestrele gotice. 
Ea nu știe că încă cineva așteaptă. 
Povestea a început demult 
și ceea ce ei numesc aventură 
este doar acest loc, această zi  
în care  cerul nou începe 
să se aburească cu lacrimi,   
șuieratul clipocit al lacului 
repetă pentru tine, cu generozitate,  
ceea ce știi deja. 
Le pui la inimă.  
Această cameră a fost odată a ta, 
și ti-au promis o cheie.  
Se va găsi una potrivită atât mâinii, cât și 
încuietorii. 
Nu există nici o șmecherie în asta.  
Trebuie doar să aștepți. 
Poate că mâine ziua te va aștepta 
numai pe tine și prin aceleași ferestre, 
vei urmări păsări portocalii 
care cos bibliotecile verzi 
înapoi, într-un cântec.                          MH 
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    Jason Ford  

   De ce sunt obsedate femeile albe de 
pielea  neagră a negreselor din Sahara 
de sud?  

    Iată câteva aspecte  care ar trebui luate în 
considerare.  Aceasta este o femeie neagră: 

 
      În multe țări, culoarea neagră are o gamă 
largă de nuanțe și intensități, albul în schimb 
este exclusiv, e suficientă tenta albă a pielii. 
     În America și în alte locuri se măsoară albul. 
Această noțiune de oameni în termeni de Alb și 
Negru este de origine europeană și este relativ 
nouă. Întâi trebuie să cercetăm Renașterea, 
care a fost, o epocă de aur pentru multe regate 
africane. Africanii bogați călătoreau frecvent în 
Europa în vacanță și pentru comerț. Anglia era 
considerată un loc demn de vizitat și oamenii 
de acolo erau dornici să învețe idei noi. 
       Africanii au tendința de a fi strălucitori, 
ceea ce îi indigna pe localnici cu pielea lor mult 
mai fadă. Africanii au venit și au plecat, unii au 
rămas, dar în mod clar nu erau „obsedați” de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
femeile albe, europene. Iată ceva de luat în 
considerare. În mai toate grupurile etnice din 
America, majoritatea oamenilor au strămoși 
care provin dintr-un strămoș masculin 
european. Acest lucru este indiferent de rasă, 
albi,  nativi ... Este singura similitudine.    
Probabil există un impuls genetic, și  se pare că 
mulți bărbați albi sunt obsedați de femeile care 
nu sunt albe. Poate că Ginghis Khan era și el un 
obsedat ? NU!  Nici măcar el nu era obsedat de 
femeile albe, a violat tot ce găsea pe drum în 
marea migrație mongolă spre Europa, azi se 
cunosc 32-33 milioane de descendenți direcți ai 

lui Ginghis Han. 
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          Tudor Banus: Carantina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Desenul  Anatomic 
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                 Grigore CODRESCU 

  Harold Bloom despre Kafka 
  Canonul Occidental – Editura ART   

      Când s-a stins într-o clinică din Viena, după 

studii de drept și germanistică la Praga, fiul 

de negustor și fabricant abia împlinise patru 

decenii de viață, prin care îl dezamăgise pe tatăl 

său Herman, care l-ar fi dorit să se manifeste în 

alt plan. Complexul fiului se pare că l-a urmărit 

toată viața. Spiritul său creator este atât de 

puternic încât a ajuns să denumească un tip  

de lume, un mod de existență *. Opera sa  

este stranie, ceea ce nu-i scapă lui H.B., 

fiind grotescă și halucinantă. Cititorul nuvelelor 

acestui evreu praghez va fi mai pregătit pentru 

receptarea  romanelor.   Asta pentru că 

Verdictul, Metamorfoza și Colonia penitenciară 

sunt de un puternic  dramatism, pendulează 

între real și fantastic, totul sub semnul 

indescriptibilului absurd. Forma mai totdeauna 

parabolică a prozei kafkiene fac din acest  

genial creator  un autor suprarealist și 

expresionist, singular și greu de situat în istoria 

literaturii universale.  În romanul Procesul, 

totul este sub semnul absolutului. Într-o 

dimineață, eroul Josef K. se trezește în propriul 

apartament cu  doi necunoscuți care-l 

declară  arestat, fără să afle motivul.     

      La tribunal, birourile sunt în podul  

unei clădiri cu camere de închiriat. 

      Când se hotărăște să facă o întâmpinare 

tribunalului, află că îi va fi citită odată cu 

sentința; află însă că judecata va fi 

secretă;  intră în panică din cauza 

atâtor sofisme. Parcă se întrevede încet încet 

prezenteismul din veacul nostru. Ruptura 

dintre acuzatori și acuzat nu ne ajută să aflăm 

de partea cui este adevărul. Dialogul lor este 

semnificativ: 

___________________________ 

*      Romul Munteanu, Kafka, Procesul,   

        București, Minerva, 1977 

-  Legea asta eu n-o cunosc, spuse K. 

-  Cu atât mai rău pentru dumneata, îi 

răspunse paznicul. 

- Sunt sigur că ea nu există decât în capetele 

noastre, spune K. 

         Ar fi vrut să găsească un mijloc de a 

pătrunde în gândurile paznicilor de a le 

întoarce în favoarea lui sau măcar de a le 

înțelege pe deplin. Dar paznicul cel  gras 

înlătură orice explicație spunând doar: 

  -  Ai s-o simți pe pielea dumitale.“   

 

        H. B. amintește că Freud numea „străinul“ 

ceva care este în același tipar familiar și 

străin. Adevărul este că locul central al lui 

Kafka în canonul acestui secol (pe care i-l 

acordă H. B.) vine din faptul că acesta folosește 

în chip magistral aforismul, manifestându-se ca 

povestitor pur doar în anumite fragmente și 

scurte povestiri cărora le spunem parabole.    

Chiar unele pagini din jurnale sunt de preferat 

scriitorilor, inclusiv cele adresate prietenului 

său Philip Roth. 

       În Castelul, arpentorul K., eroul romanului, 

își părășește familia și intră într-o lume 

ostilă străinilor.  

       Aici Castelul pare că simbolizează 

inaccesibilul, o realitate către care eroul aspiră, 

fără a aputea ajunge. Se învârte în jurul 

castelului, dar ajunge într-un sat ale cărui 

granițe nu le poate depăși. Se conturează 

treptat un contrast între castel și realitate, de 

fapt între castel și sat. Arpentorul caută să 

pătrundă în castel pe căile firești, dar se lovește 

de interdicțiile străinilor. În America, eroul 

romanului e un adolescent pedepsit de părinți 

pentru aventurile sale trecute. Tânărul 

călătorește în America pentru o vină despre 

care nu se știe dacă e reală sau iluzorie. 

 El vrea să-și facă o existență autonomă. Karl 

Rossmann – așa se numește, vrea să devină 

independent.  Nu are un scop clar, se 

supune fluctuațiilor existenței sale. 

      După opinia lui H. B., Kafka este un geniu al 
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fanteziei și nu-l putem considera scriitor 

religios; romanele sale sunt la granița cu 

fantasticul. El nu este nici un gnostic evreu și 

nici un cabalist, pentru că nu are nici o 

speranță, „nici în ceea ce îl privește pe el, și nici 

pe noi“. Tot ce pare transcendent la Kafka e 

doar ironie și fals, dar și straniu; totul emană 

dintr-o mare subtilitate a spiritului. Deși  

îl venera pe Flaubert,  Kafka avea o 

sensibilitate mult mai mare decât aceea a 

creatorului Emmei Bovary. Și totuși narațiunile 

sale, „scurte și lungi, sunt invariabil aspre în 

sentimente, tonalități și momente de criză“ 

  

 

      Un dialog cu sine într-o scrisoare, citim cu 

uimire: „Cum oare a putut apărea ideea  

că oamenii  pot comunica prin scrisori?  

La o persoană absentă ne putem gândi, pe una 

care e prezentă o putem atinge – restul 

depășește  puterile umane. A scrie 

scrisori  înseamnă a te dezgoli în fața 

spiritelor – ceea ce ele abia așteaptă. Sărutările 

din scrisori nu-și ating destinația, sunt doar 

sorbite pe drum de spirite.  

     Cu aceasta se hrănesc ele și se înmulțesc 

înspăimântător. Umanitatea simte asta și, 

pentru a elimina spiritele dintre oameni și 

pentru a asigura  comunicarea naturală,  

pacea sufletelor a inventat calea ferată, 

automobilul, avionul. Dar e deja prea târziu. 

Acestea sunt invenții făcute abia în momentul 

de criză. Dușmanul este mult mai calm și 

mai puternic; după serviciul poștal, a 

inventat telegraful, telefonul, radiograful.  

Nu spiritele vor rămâne fără hrană, ci noi vom 

pieri“ .  

      H. B., care era tot de origine ebraică, 

notează mai încolo cu oarecare mirare: 

„Atitudinea lui Kafka față de originea sa 

evreiască este poate unul dintre cele mai mari 

paradoxuri.  

       În scrisorile către Milena există unele urme 

de ură împotriva acestei origini, dar ele sunt 

mai ales manifestări de suprafață. În feluri 

infinit de complexe, aproape tot ce a scris 

Kafka se referă la legătura lui cu evreii și cu 

tradiția evreiască. Aceste lucruri trebuie clar 

înțelese, cu atât mai mult cu cât de obicei  

ele nu sunt remarcate. Kafka, o 

sensibilitate  religioasă de mare geniu, 

nu credea în Dumnezeu, nici măcar în 

Dumnezeul infinit de îndepărtat al gnosticilor. 

În aceasta el se întâlnește cu Freud, Woolf, 

Joyce, Beckett, Proust, Borges, Pessoa 

și Neruda – celelalte personalități canonice pe 

care le-am ales –, dar în acest octet la nici unul 

nu găsim preocupări spirituale  semănătoare cu 

cele ale lui Kafka, nici chiar la Beckett, care este 

influențat de Kafka“ .  H. B. ține mult să ne 

convingă de faptul că centrul spiritual al lui 

Kafka este conceptul de indestructibilitate. 

Literatorul american alege câteva aforisme 

din Kafka, pe care le cităm și noi  pentru 

profunzimea și expresivitatea lor: 

-  „A crede înseamnă a elibera elementul 

indestructibil din fiecare sau, mai bine zis, a fi 

indestructibil sau, și mai bine zis, a fi.“ 

- „Omul nu poate trăi fără credința 

permanentă în ceva indestructibil existent în 

sine însuși, deși atât credința aceasta, cât 

și elementul indestructibil îi pot rămâne 

permanent ascunse. O modalitate 

de exprimare ar putea să fie totuși credința 

într-un Dumnezeu personal.“ 

-   „Indestructibilul este unul: este fiecare ființă 

umană în parte și, în același timp,  

este comun  tuturor – de unde și 

uniunea  indivizibilă dintre toate 
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ființele umane.“ 

 - „Dacă ceea ce se crede că a fost distrus în 

Paradis era destructibil, atunci nu era  

ceva fundamental;  dar, dacă a fost 

indestructibil, atunci noi trăim într-o credință 

falsă“ .  

       În încheierea eseului său, H. B. decide că, 

de fapt, Kafka este acum „scriitorul central 

al epocii haotice (s.n.), în timp ce noi ne grăbim 

spre sfârșitul mileniului și spre o nouă epocă 

teocratică (s.n.). Procesul și Castelul nu 

se ridică la nivelul estetic al romanului lui 

Proust, În căutarea timpului pierdut, și nici  

la nivelul romanelor lui Joyce (Ulise și 

Finnegans Wake). Dar povestirile și aforismele 

lui Kafka îl depășesc cu mult pe Proust și Joyce, 

oferindu-ne o spiritualitate independentă de 

orice credință sau ideologie. Kafka nu era nici 

sfânt și nici mistic. Dar cu toată stânjeneala sa 

față de iudaism, părea a fi scriitorul evreu prin 

excelență, mai mult decât oricare altul, după 

Biblie [...]. El este simbolul nostru pentru 

vocația scriitorului ca încercare spirituală“ . 

Adevărul este – după H. B. – că scriitorii mari 

se situează în canon dacă pariază pe literatu-

ră, așa cum Pascal a pariat pe credință, iar în 

opera lui Dante nu vom putea identifica nici 

elemente romantice și nici moderne. Hamlet nu 

este un erou creștin, și nici eroii din Othello,  

Regele Lear sau Macbeth. Hamlet se simte 

vinovat doar de crima pe care n-a comis-o. 

„Indestructibilul nu e o substanță care 

predomină în noi [...], ci e o continuare când 

nu mai poți continua“; „se află în noi ca o 

speranță sau o căutare“; este „răbdarea 

canonică a evreilor“. Frumos și inteligent spus 

acest final al lui H.B. 

  

  Din revista CADRAN CULTURAL – BACAU 

no.18 

 

 

 

 

 

  MIRCEA ISTRATE 

       AFORISME 

                     

,,Poezii  pentru  sâmbăta  seara” 
            Maxime și cugetări 

 

 
,,Adevărata fericire îmi e atunci când dăruiești 

Și nu când sufletu-ți așteaptă, ca de la alții să primești” 

 

,,În moarte stă sămânța re-nvierii, 

De-aceea noi, în zbaterea durerii 

Suntem nimicuri trăitori, o clipă, 

Vecia să o facem neoprită.” 

 

,,Prin moarte viața-și face rennoit, 

Să fie vieții lungul veșnicit.” 

 

,,Orice lemn veți pune să se facă foc, 

Spuză va rămâne în acela looc” 

 

 

CUGETĂRI   DESPRE  TINEREȚE 

 

,,Ne-mbie tinerețea cu zvăpăieli nebune, 

Ne cumințește viața, sorbind înțelepciune” 

 

,,Ce-a vârstă-a tinereție e-nveșmântată-n aur, 

Iar cea a bătrâneții, pe frunte poartă laur” 

 

,,În tinerețe suntem nestinsul rug și foc, 

Ajunși la bătrânețe, ne potolim pe loc” 

 

,,Frumoasă-i tinerețea că are-n ea de toate, 

Dar și cea bătrânețe, că mințile mi-s coapte” 

 

,,E  tinerețea sunet din clopoțel de-argint, 

Iar bătrânețea-mi  este, un dangăt spart, dogit” 

 

,, Îmi are tinerețea frumosul și vigoare,  

Iar ștearsa bătrânețe, necazul care doare” 

,,Își arde tinerețea iubirile în foc, 

Cerșește bătrănețea clipite de noroc” 
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,,Zglobia tinerețe ar vrea s-aibă de toate, 

Spășita bătrânețe îmi vrea doar, sănătate” 

 

,,În mierea tinereții se-ascunde-un vis divin, 

În ziua bătrâneții-i un repetabil chin” 

 

,,Hapsâna tinerețe ar vrea plăceri și bani, 

Trecuta bătrânețe, ai tinereții ani” 

 

,,În mustul tinereții, pe frunte-s bobi  de aur, 

În bruma bătrâneții-s coroanele de laur” 

 

SĂ-MI  ȚINEȚI   MINTE, 

                 ÎNȚELEPTELE  CUVINTE 

 

*Trecător prin ceruri ninse, cu luceferii în roi, 

  Însfințesc cu-a mele vise, urma carului cu boi” 

                                       

 

*,,Viața n-are roată de rezervă și nici vestă de salvare 

   S-o lungim măcar la urmă, cât îmi arde-o lumânare” 

 

*,,Viața n-are portbagaj, ca în el să punem, 

    Tot ce vrem să ducem dincol’, din această lume” 

 

*,,De-aici nimic nu duceți în viața de apoi, 

    Cum ați venit pe lume, așa vă duceți… goi” 

 

*,,Un bine ce îl faci la cineva, 

    S-o înmii în ceruri, undeva” 

 

*,,Bănuțul care-l dau la cerșetor, 

   Mi-o fi avere dincolo, când mor” 

 

*,,Istoria de încă  mi-o uitați  

    Mereu mi-o retrăiți, ca s-o-nvățați” 

 

*,,Un bob de gând ni-i vis și înălțare 

    Prin necuprinsul cel, făr’ de hotare”~ 

 

*,,Bătrânii mei, cuibar de-nțelepciune 

    Sunt martori vii ce mai trăiesc în lume” 

 

*,, Sub patrafir de stele, biserica din deal 

     Veghează pace-adâncă a sfântului Ardeal” 

 

 

*,,Greșeli răscumpărate prin fapte mari și bune 

    Ne veșnicesc în  ceruri, când vom pleca din lume” 

 

 

 

  

Sofia Gelman  

    Oameni suntem 

     Se spune că a te debarasa de câte o 

deprindere cu care te obișnuiseși ani de-a 

rândul, constituie oarecum un act de 

eroism. Poate că termenul este exagerat, 

dar, cine nu cunoaște persoane care vor 

să se lase de fumat – de pildă – dar nu 

reușesc !? Eu cred că setea de putere, în 

cazul în care se exercită fără hotare mult 

timp, poate fi asemănată cu  un soi de 

narcotic de care nu te poți dezobișnui - 

poate nici nu vrei !?, întrucât consideri că 

ea a devenit parte din caracterul tău… 

După părerea mea, oamenii care trăiesc 

sub imperiul propriilor lor sentimente de 

infatuare și încântare de sine se 

comportă precum fumătorii ! Mi-am adus 

aminte în acest context de vorba 

spirituală a unui prieten care spunea : 

„toată lumea îmi spune să mă las de fumat 

dar, eu am ambiție și nu mă las !” 
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       Centenar  Stanislaw  Lem 

 

       

 

 

 

 

 

    Stanislaw Herman Lem s-a născut in 

1921 în orașul Lvov, Polonia (acum Ucraina). 

Având „origini burgheze”, a fost nevoie de 

insistențele tatălui său pentru a fi acceptat la 

facultatea de medicină din cadrul Universității 

din Lvov în 1940. În timpul celui de-Al Doilea 

Război Mondial și a ocupației naziste (1941–

1944), Lem a fost nevoit să folosească acte false 

- familia lui Lem avea origini evreiești , ceea ce 

o punea într-un pericol mai mare decât simplul 

fapt că erau cetățeni și intelectuali polonezi - 

câștigându-și existența ca mecanic auto și 

sudor și devenind membru activ al mișcării de 

rezistență. În 1945, provincia estică Kresy a fost 

anexată Ucrainei Sovietice, așa încât familia - la 

fel ca multe alte familii poloneze - a fost 

relocată în Cracovia unde Lem, la insistențele 

tatălui său, a reluat studiile de medicină în 

cadrul Universității Jagiellone. A refuzat să își 

adapteze răspunsurile la teoria dominantă la 

care aderase Trofim Lîsenko, ratându-și 

intenționat examenul final pentru a nu fi 

obligat să devină doctor militar. Anterior, el 

începuse să lucreze ca cercetător asistent într-o 

instituție științifică și să scrie povestiri în 

timpul liber. 

        Lem scriitor 

        Lem a debutat în 1946 ca poet. Început în 

acel an, primul roman de ficțiune  (Omul de pe 

Marte)  publicat în foileton în revista Nowy 

Świat Przygód din Katowice. Între 1947 și 

1950, Lem și-a continuat atât cariera de 

asistent în cercetarea științifică, cât și 

publicarea de poezii, povestiri și eseuri 

științifice, supunându-se rigorilor staliniste, 

care cerea ca toate operele să fie aprobate în 

mod direct de către regimul comunist. Lem a 

finalizat romanul parțial autobiografic Edificiul 

nebuniei absolute în 1949, dar publicarea 

acesteia a fost blocată de autorități până în 

1955, când i-a adăugat o continuare mai 

acceptabilă din punct de vedere al 

doctrinei realismului socialist. În 1951 a 

publicat prima sa carte, Astronauții,care a fost 

încadrată în genul SF-ului juvenil și în care 

Lem a fost obligat să insereze referințe la 

„viitorul glorios al comunismului”. Ulterior 

avea să își critice romanul (ca și alte opere de 

început care au cedat în fața presiunilor 

ideologice) ca fiind simplist, însă publicarea lui 

l-a convins să-și dedice întregul timp scrierii. 

Lem a devenit cu adevărat productiv după 

1956, când perioada de „de-stalinizare” din 

Uniunea Sovietică a condus la revoluția 

poloneză din 1956, în care Polonia a permis o 

libertate a opiniei crescândă. Între 1956 și 1968 

Lem a scris 17 cărți. Opera sa a fost tradusă 

peste hotare, în principal în țările din blocul 

răsăritean. În 1957 a publicat prima sa carte 

filozofică, Dialoguri care, împreună cu Summa 

Technologiae (1964), reprezintă cele mai 

faimoase texte filozofice ale lui. Summa se 

remarcă prin faptul că reprezintă o analiză 

unică a efectelor dezvoltării sociale, cibernetice 

și biologice. În opera sa, Lem aduce în discuție 

implicațiile filozofice ale tehnologiilor care se 

aflau atunci doar pe tărâmul SF-ului, dar au 

căpătat importanță în ziua de azi, cum ar fi 

realitatea virtuală și nanotehnologia. În 

deceniile care au urmat, el a publicat cărți, atât 

științifico-fantastice, cât și filozofico-

futurologice, iar începând din anii '80 s-a 

orientat mai mult spre  eseuri filozofice. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nowy_%C5%9Awiat_Przyg%C3%B3d&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nowy_%C5%9Awiat_Przyg%C3%B3d&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stalinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat_comunist
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Edificiul_nebuniei_absolute&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Edificiul_nebuniei_absolute&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Realism_socialist
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Astronau%C8%9Bii&action=edit&redlink=1


 

                                  Jurnal Israelian   No. 38    29-04- 2021                                             Pagina  19    

      

     Recunoașterea internațională 

       Faima internațională a dobândit-o 

datorită  Ciberiadei, o serie de povestiri 

umoristice dintr-un univers mecanizat locuit de 

roboți (care intră ocazional în contact cu „fețele 

palide” umane). Printre romanele sale cele mai 

cunoscute se numără  Solaris  (1961), Glasul 

Domnului (1968) și  Fiasko (1987),  toate 

prezentând tema majoră a futilității tentativelor 

omenirii de a înțelege formele extraterestre de 

viață. Solaris a fost ecranizat în 1972 de 

regizorul rus Andrei Tarkovski și a câștigat 

Premiul Special al Juriului la Festivalul 

Internațional de Film de la Cannes în același an             

         În 2002, Steven Soderbergh a regizat o 

nouă ecranizare, cu George Clooney în rolul 

principal. În 1982, datorită declarării legii 

marțiale în Polonia, Lem s-a mutat în Berlinul 

de Vest, unde a devenit membru al   Institutul 

de Studii Avansate din Berlin. Ulterior s-a 

stabilit la Viena, revenind în Polonia abia în 

1988. La începutul anilor '90, Lem s-a întâlnit 

cu criticul și expertul în literatură Peter Swirski 

pentru o serie de interviuri publicate alături de 

alte materiale critice și traduceri sub titlul  A 

Stanislaw Lem Reader (1997). În carte, Lem 

vorbește despre o serie de probleme arareori 

atinse în interviurile anterioare. Cartea conține 

și traducerea făcută de Swirski eseului 

retrospectiv al lui Lem  Thirty Year Later, 

dedicat legendarului tratat de non-ficțiune a lui 

Lem Summa Technologiae. În timpul unui 

interviu din 2005, Lem și-a exprimat 

dezamăgirea provocată de genul science fiction 

și pesimismul său privitor la progresul 

tehnologic. El considera trupul omenesc 

nepotrivit pentru zborul cosmic, susținea că 

tehnologia informației păstrează oamenii într-

un mediu cu informații de calitate proastă și 

era de părere că roboții cu adevărat inteligenți 

nu sunt de dorit și nici nu pot fi construiți.  Lem 

a decedat în Cracovia pe 27 martie 2006, la 

vârsta de 84 de ani. 

 Cum am găsit o nuvelă inedită a lui 

Stanisław Lem, unul dintre cei mai 

celebri scriitori polonezi din toate 

timpurile? 

 

      Stanisław Lem s-a stins din viață în 2006. 

Cum se face că nuvela să "Vânătoarea"  a rămas 

necunoscută atâția ani? Cel mai probabil a fost 

din cauza titlului, care este identic cu cel al 

uneia dintre poveștile incluse în colecția 

Poveștile pilotului  Pirx  , publicată în Polonia 

în 1968. Wojciech Zemek, asistentul personal al 

scriitorului, a văzut manuscrisul cu aspect 

familiar , l-a pus într-un dosar și a uitat de 

el  Abia recent, Zemek a decis să recitească 

textul, descoperind astfel o poveste cu totul 

diferită de cea pe care o știa deja. 

 

     Nuvela a fost scrisă mai devreme decât seria 

Pirx,  probabil la sfârșitul anilor 1950. Lem a 

ales să nu o ardă împreună cu alte manuscrise 

de care ar fi vrut să scape. De ce atunci nu a 

dorit să-l publice? Poate că Lem a crezut că 

manuscrisul este prea personal sau a dorit să 

adauge unele schimbări la poveste. Într-un fel 

sau altul, Vânătoarea este singurul text 

terminat și editat pe care Lem  a ales să nu îl 

publice. 

 

       Trecuse jumătate de secol înainte  

ca Vânătoarea să vadă din nou lumina zilei. La 

„Przekrój” * , am fost încântați să publicăm o 

piesă de o asemenea valoare. După ce am copiat 

mai întâi textul de pe pagină manuscrisă 

îngălbenită, am editat-o cu mare atenție. După 

corecție, am decis să eliminăm părțile pe care 

autorul le tăiase cu mâna și să modernizăm 

formele învechite ale anumitor cuvinte. Toate 

modificările au fost făcute după consultarea 

profesorului Stanisław Bereś, un genial cărturar 

specializat în scrierea lui Stanisław Lem, care a 

scris și o prefață a poveștii. 

       Vânătoarea a fost publicat pentru prima 

dată în poloneză în decembrie 2018, în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciberiada
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solaris_(roman)
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Glasul_Domnului&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Glasul_Domnului&action=edit&redlink=1
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numărul de iarnă al revistei „Przekrój”. Acum, 

puteți descoperi această bijuterie și într-o 

traducere în limba engleză de Antonia Lloyd-

Jones și de Adrian Grauenfels în limba română. 

__________________ 

* Przekrój (în poloneză secțiune transversală) 

a fost cea mai veche revistă săptămânală 

poloneză în funcțiune, înființată în 1945 la 

Cracovia. Stilul literar inegalabil al lui Przekrój 

și farmecul vizual plin de viață au fost create 

datorită colaborării cu avangarda 

intelectualilor, scriitorilor, poeților, artiștilor și 

desenatorilor polonezi. Przekrój a fost locul de 

naștere al unor scriitori precum Wisława 

Szymborska, Stanisław Lem și Czesław Miłosz .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Al 7- lea voiaj (partea I-a) 
 

 

      A fost într-o zi de luni, 2 aprilie - făceam o 
croazieră în vecinătatea stelei Betelgeuse - când 
un meteor nu mai mare decât un bob de linte a 
străpuns corpul navei, a spulberat regulatorul 
de viteză și o parte a cârmei, drept care racheta 
mea a pierdut toată manevrabilitatea. Mi-am 
îmbrăcat costumul spațial, am ieșit afară și am 
încercat să fixez mecanismul, dar am constatat 
că nu pot atașa cârma de rezervă - pe care am 
avut previziunea să o aduc - fără ajutorul altui 
bărbat. Constructorii proiectaseră nava în așa 
fel, încât a fost nevoie de încă o persoană 
pentru a ține capul șurubului în loc cu o cheie, 
și altă persoană  pentru a strânge piulița. La 
început nu mi-am dat seama de acest lucru și 
am petrecut câteva ore încercând să prind cheia 
cu picioarele în timp ce foloseam ambele mâini 
pentru a înșuruba piulița de la celălalt capăt. 
Dar nu ajungeam nicăieri și pierdusem deja ora 
prânzului. Apoi, în sfârșit, exact când aproape 
am reușit, cheia a scăpat de sub picioarele mele 
și a zburat în vidul spațial. Deci, nu numai că 
nu am realizat nimic, dar am pierdut și un 



 

                                  Jurnal Israelian   No. 38    29-04- 2021                                             Pagina  21    

instrument valoros. Am privit neajutorat cum 
se îndepărta,devenind din ce în ce mai mică pe 
cerul înstelat. După un timp, cheia s-a întors 
într-o elipsă alungită, dar, deși devenise acum 
un satelit al rachetei, nu s-a apropiat niciodată 
suficient ca să o pot recupera. M-am întors 
înăuntru și, așezându-mă la o cină modestă, m-
am gândit la modul cel mai bun de a mă 
sustrage din această situație stupidă. Între 
timp, nava a zburat mai departe, drept înainte, 
viteza să crescând constant, din moment ce și 
regulatorul de viteză a fost eliminat de acel 
meteorit.  
     Este adevărat că nu au existat corpuri cerești 
pe traseu, dar acest zbor necontrolat  putea 
continua la nesfârșit. 
  
       O vreme mi-am stăpânit furia, dar am 
descoperit, atunci când am început să spăl 
vasele, că pila atomică acum supraîncălzită îmi 
stricase cea mai bună bucată de filet (îl păstram 
pentru duminică în congelator). Mi-am pierdut 
momentan capul de obicei calm, am izbucnit 
într-un recital al celor mai urâte înjurături și 
am spart câteva farfurii. Acest lucru mi-a dat o 
anumită satisfacție, dar nu a fost practic. În 
plus, filetul pe care l-am aruncat peste bord, în 
loc să dispară în gol, nu părea că vrea să 
părăsească racheta și  se învârtea în jurul ei, un 
al doilea satelit artificial, care producea o scurtă 
eclipsă de soare la fiecare unsprezece minute și 
patru secunde. Pentru a-mi calmă nervii am 
calculat până seară componentele traiectoriei 
sale, precum și perturbarea orbitală cauzată de 
prezența cheii pierdute. Mi-am dat seama că, în 
următorii șase milioane de ani, bucata de carne, 
rotindu-se în jurul navei pe o traiectorie 
circulară, va ajunge cheia, apoi o va urma un 
timp din spate și o va depăși din nou. În cele 
din urmă, epuizat de aceste calcule, m-am dus 
la culcare. La miezul nopții am avut senzația că 
cineva mă scutură de umăr. Am deschis ochii și 
am văzut un bărbat stând deasupra patului; 
fața lui era ciudat de familiară, deși nu aveam 
nici cea mai vagă idee cine ar putea fi tipul. 
     "Ridică-te", a spus el, "și ia cleștele, ieșim să 
înșurubăm șuruburile cârmei ..." 
„În primul rând, modul tău de a te adresa este 
nepoliticos și nici măcar nu am fost prezentați”, 
i-am răspuns, „și în al doilea rând, știu cu 
siguranță că nu ești acolo. Sunt singur pe 

această navă,  de doi ani, sunt în drum spre pe 
Pământ din constelația Berbecului. Prin 
urmare, ești un vis și nimic mai mult. " 
Cu toate acestea, el a continuat să mă scuture, 
repetând că ar trebui să merg cu el imediat și să 
iau sculele. 
    „Ce idioție”, am spus, tot mai supărat, 
deoarece acest dispută în vis ar putea foarte 
bine să mă trezească și știam din experiență 
dificultatea pe care o voi avea să readorm. 
"Ascultă, nu mă duc nicăieri, nu are rost. Un 
șurub strâns într-un vis nu va schimba lucrurile 
așa cum sunt ele în lumina zilei. Acum, 
încetează să mă deranjezi și  evaporă-te sau 
dispari într-un alt mod, altfel s-ar putea să mă 
trezesc ". 
- Dar ești treaz, pe cuvânt de onoare! strigă 
apariția încăpățânată. 
"Nu mă recunoști? Uite aici!"  
Și spunând asta, a arătat spre obrazul stâng cei 
doi negi, mari ca niște căpșuni. Instinctiv mi-
am pipăit propria mea față, pentru că da, am 
avut două negi, exact la fel, și chiar în acel loc. 
Brusc mi-am dat seama de ce  fantoma îmi 
amintea de cineva pe care îl cunoșteam: era 
imaginea mea împroșcând salivă. 
- Lasă-mă în pace, de dragul cerului! Am 
strigat, închizând ochii, nerăbdător să rămân 
adormit. 
"Dacă tu ești eu, atunci e bine, nu trebuie să 
participăm la vreo ceremonie, dar dovedește  că 
nu exiști!" 
 
      După care m-am întors de cealaltă parte și 
mi-am tras capacele peste cap. Îl puteam auzi 
spunând ceva despre prostii; apoi, în cele din 
urmă, când nu am răspuns, a strigat: 
"O să regreți asta, deșteptule! Și vei afla, prea 
târziu, că nu a fost un vis!" 
     Dar nu m-am  mișcat. Dimineața am deschis 
ochii și mi-am amintit imediat acel curios 
episod nocturn. Așezându-mă în pat, m-am 
gândit ce trucuri ciudate îți poate juca mintea: 
căci aici, fără o altă creatură la bord și 
confruntat cu o urgență de cel mai presant tip, 
m-am împărțit în două, că să spunem așa acelei 
fantezii din vis, pentru a răspunde nevoilor 
situației. 
      După micul dejun, descoperind că racheta 
mea a dobândit o porție suplimentară de 
accelerație în timpul nopții, m-am dus să 
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răsfoiesc biblioteca navei, căutând manualele 
pentru a ieși din această situație dificilă. Dar nu 
am găsit nimic. Așa că mi-am întins harta 
stelară pe masă și în lumina Betelgeusei din 
apropiere, ascunsă din când în când de halca de 
carne orbitantă, am examinat zona în care mă 
aflam pentru eventualul sediu al unei civilizații 
cosmice care ar putea să-mi vină în ajutor. Dar, 
din păcate,în jur era o sălbăticie stelară 
completă, evitată de toate navele că o regiune 
neobișnuit de periculoasă, deoarece în ea 
zăceau vortexuri gravitaționale, formidabile pe 
cât de misterioase, în total o sută patruzeci și 
șapte, a căror existență a fost explicată de șase 
teorii astrofizice, fiecare teorie spunând ceva 
diferit. 
    Almanahul cosmonauților ne  avertiza, având 
în vedere efectele relativiste incalculabile pe 
care le poate produce trecerea printr-un vortex 
- în special atunci când călătorim la viteze mari. 
Cu toate acestea, eram neputincios. Potrivit 
calculelor mele, aș fi luat contact cu  primul 
vârtej pe la unsprezece și, prin urmare, am 
pregătit în grabă masă de prânz, nevrând să fac 
față pericolului pe stomacul gol. Abia 
terminasem de uscat ultima farfurioară când 
racheta a început să salte în toate direcțiile, 
până când obiectele care nu erau legate în mod 
adecvat au zburat de la un perete la altul că 
grindina. Cu greu m-am târât spre fotoliu și, 
după ce m-am lovit de el, în timp ce nava se 
arunca cu o violență din ce în ce mai mare, am 
observat un soi de ceață palidă, mov,  care se 
forma pe partea opusă a cabinei și în mijloc, 
între chiuvetă și aragaz, o formă de ceață 
umană, care avea un șorț și turna aluat de 
omletă într-o tigaie. Forma m-a privit cu 
interes, dar fără surpriză, apoi a sclipit și a 
dispărut. Mi-am frecat ochii. Eram evident 
singur, așa că am atribuit viziunea unei aberații 
de moment. 
 
      În timp ce am continuat să zac în - sau mai 
bine zis să sar împreună cu - fotoliul, m-a lovit 
brusc, ca o revelație orbitoare, că nu era vorba 
de o halucinație. Un volum gros din Teoria 
generală a relativității a venit învârtindu-se pe 
lângă scaunul meu și l-am apucat, în sfârșit, 
prinzându-l la a patra trecere. Întoarcerea 
paginilor acelui volum greu nu a fost simplă în 
aceste circumstanțe - forțe teribile au aruncat 

rachetă încoace și încolo, timpul se derula ca un 
mediu beat - dar în cele din urmă am găsit 
capitolul potrivit. A vorbit despre manifestarea 
„buclei de timp”, adică îndoirea direcției 
fluxului de timp în prezența câmpurilor 
gravitaționale de mare intensitate, fenomen 
care ar putea duce  ocazional la inversarea 
completă a timpului și „duplicarea 
prezentului”. Vortexul pe care tocmai intrasem 
nu era unul dintre cele mai puternice. Știam că, 
dacă aș putea întoarce vârful navei, chiar dacă 
foarte puțin, către Polul Galactic, acesta ar 
intersecta așa-numitul Vortex Gravitațional 
Pinckenbach, în care se petrece de mai multe 
ori duplicarea, sau chiar triplarea  prezentului. 
Adevărat, comenzile erau blocate, dar am 
coborât în sala mașinilor și m-am jucat atât de 
mult cu instrumentele, încât am reușit să 
produc o ușoară deviere a rachetei către Polul 
Galactic. Acest lucru a durat câteva ore. 
Rezultatele au depășit așteptările mele. Nava a 
căzut în centrul vârtejului pe la miezul nopții, 
grinzile sale au tremurat și au gemut până când 
am început să mă tem pentru siguranța ei; dar 
a ieșit din acest calvar întreagă și a fost din nou 
înfășcată de brațele neînsuflețite ale tăcerii 
cosmice, după care am părăsit sala de mașini, 
doar că să mă văd dormind zdravăn în pat. Mi-
am dat seama imediat că eram eu în ziua 
precedentă, adică de luni seara. Fără să 
reflectez la latura filosofică a acestui eveniment 
destul de singular, am alergat și am scuturat 
pasagerul de umăr, strigându-i să se ridice, 
deoarece nu aveam idee cât va dura existența 
lui de luni în cea a mea, de marți, așa că a fost 
imperativ,să  ieșim afară și să fixăm cârma aia 
cât mai repede posibil, împreună. 
 
       Însă persoana a deschis doar un ochi și mi-
a spus că nu numai că sunt nepoliticos, dar nu 
exist, fiind un rod al visului său și nimic mai 
mult. L-am zgâlțâit  în zadar, pierzându-mi 
răbdarea, și chiar am încercat să-i mișc  trupul 
din pat. Nu s-a sinchisit, repetând cu 
încăpățânare că totul este un vis; așa că am 
început să blestem, dar el a subliniat logic că 
șuruburile strânse în vis nu ar ține cârmele în 
lumina zilei. Mi-am dat cuvântul de onoare că 
s-a înșelat, am pledat și am jurat pe rând, fără 
rezultat - nici negii mei nu l-au convins. Mi-a 
întors spatele  și a început să sforăie. 
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       M-am așezat în fotoliu pentru a-mi aduna 
gândurile și a face bilanțul situației. Am trăit-o 
de două ori acum, mai întâi ca adormit, luni, și 
apoi ca cel care încerca să-l trezească, fără 
succes, marți. Luni, eu nu crezusem în 
realitatea duplicării, în timp ce marți, eu știam 
deja că este un fapt. Aici era o buclă de timp 
perfect ordinară. Ce ar trebui atunci să fac 
pentru a repara cârma? Deci luni am dormit - 
mi-am amintit că, în acea noapte, dormisem 
până dimineață netulburat - am văzut 
zadarnicia oricăror eforturi suplimentare de a-l 
trezi. Harta a indicat o serie de alte vârtejuri 
gravitaționale mari, așadar, aș putea conta pe 
duplicarea prezentului în următoarele zile. Am 
decis să-mi scriu o scrisoare și să o fixez pe 
pernă, permițându-mi luni, când ala se va trezi, 
să vadă  singur că visul nu fusese nici un vis. 
Dar, imediat ce m-am așezat la masă cu pix și 
hârtie, ceva a început să cloncane în motoare, 
așa că m-am grăbit acolo și am turnat apă pe 
pila atomică supraîncălzită până în zori, în timp 
ce luni eu dormeam liniștit, lingându-mi din 
când în când buzele, fara sa dau semne  de 
trezire. Flămând și cu ochii înfricoșători, 
pentru că nu dormisem nico clipa, m-am 
apucat să pregătesc micul dejun și pe 
cand  ștergeam vasele racheta a căzut în 
următorul vortex gravitațional. Mi-am văzut 
sinele de luni privindu-mă uimit, legat de 
fotoliu, în timp ce marți prăjeam o omletă. 
Apoi, o mișcare bruscă m-a dezechilibrat, totul 
s-a întunecat și am căzut. Am ajuns pe podea 
printre cioburi de porțelan spart; lângă fața 
mea erau pantofii unui bărbat care stătea 
deasupra mea. 
- Ridică-te, spuse el ridicându-mă. "Ești in 
regulă?" 
„Cred că da”, i-am răspuns, ținând mâinile pe 
podea, căci capul meu încă se învârtea. 
 - Din ce zi a săptămânii ești? 
- Miercuri, spuse el. "Hai, hai să reparăm cârma 
aceea cât timp avem ocazia!" 
- Dar unde este cel de  luni? Am întrebat. 
- E plecat. Ceea ce înseamnă, presupun, că tu 
ești el." 
"De ce zici asta?" 
 
 "Ei bine, eu cel de  luni  am devenit  luni 
noaptea, marți dimineață, adică eu cel de marți 

și așa mai departe." 
- Nu înțeleg. 
"Nu contează - o sa te prinzi la un moment dat . 
Dar să ne grăbim, pierdem timpul!" 
 - Doar un minut, am răspuns, rămânând pe 
podea. "Astăzi este marți. Acum, dacă sunteți 
Eu-miercuri, și dacă până miercuri cârma încă 
nu a fost reparată, atunci rezultă că ceva 
ne   împiedica să o reparăm, deoarece altfel zis, 
miercuri, nu ați face treaba azi ,marți, cerandu-
mi să vă ajut să remediați problema. Nu ar fi cel 
mai bine atunci să nu riscăm să ieșim afară? " 
 "Prostii!" a exclamat el. „Uite, eu sunt eu 
Miercuri și tu ești eu Marți, iar în ceea ce 
privește racheta, ei bine, presupun că existența 
ei este peticită, ceea ce înseamnă că în unele 
locuri este marți, în alte locuri miercuri, și ici și 
colo poate că există chiar un pic de joi. Timpul 
a devenit pur și simplu amestecat de trecerea 
prin aceste vârtejuri, dar de ce ar trebui să ne 
îngrijoreze, când împreună suntem doi și, prin 
urmare, avem șansa să fixăm cârma ?! " 
"Nu, tu greșești!" am spus. „Dacă miercuri, 
unde te afli deja, după ce ai trăit toată ziua de 
marți, astfel încât marți să fie în spate tău, si 
dacă miercuri - repet - cârma nu este reparată, 
atunci se poate concluziona doar că nu a fost 
reparată marți, deoarece acum este marți și 
dacă ar fi să mergem să reparăm cârma 
imediat, acel moment  ar fi ieri al tău  și  
acum nu ar mai fi nimic de remediat.  
Și în consecință ... " 
 - Și în consecință ești încăpățânat ca un catâr! 
mârâi el. "Vei regreta acest lucru! Și singura 
mea consolare este că și tu vei fi înfuriat de 
propria ta înfrângere, așa cum sunt și eu acum - 
când vei ajunge tu in ziua de miercuri !!" 
„Ah, așteaptă”, am strigat, „vrei să spui că 
miercuri, eu, fiind tu, voi încerca să mă conving 
marți, la fel cum faci aici, cu excepția faptului 
că totul va fi inversat, cu alte cuvinte vei fi eu și 
eu tu? Dar bineînțeles! Asta este exact ce face o 
buclă de timp! Stai, vin, da, are sens acum ... " 
Dar, înainte de a mă putea ridica de pe podea, 
am căzut într-un nou vârtej și accelerația 
teribilă ne-a aplatizat pe tavan. Vibrația 
îngrozitoare nu a încetat o secundă în toată 
noaptea aceea de marți până miercuri. Apoi, 
când lucrurile s-au mai liniștit puțin, volumul 
"Teoriei generale a relativității" a zburat prin 
cabină și m-a lovit pe frunte cu atâta forță, 
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încât mi-am pierdut cunoștința. Când am 
deschis ochii am văzut vasele sparte și un 
bărbat întins printre ele. Am sărit imediat în 
picioare și l-am ridicat, strigând: "Ridică-te! Te 
simți bine?" 
 - Cred că da, a răspuns el, clipind.  
– Din  ce zi a săptămânii ești? 
„Miercuri”, i-am spus, „haide, hai să reparăm 
cârma aceea cât timp avem ocazia”. 
- Dar eu sunt cel de  luni? a întrebat el, 
ridicându-se. Avea un ochi negru. 
„S-a dus luni”, am spus, „ceea ce înseamnă că 
tu ești el”. 
"De ce zici asta?" 
"Ei bine, eu luni,  luni am devenit, marți 
dimineață, adică eu Marți și așa mai departe." 
- Nu înțeleg. 
"Nu contează - vei înțelege. Dar sa  ne grăbim, 
pierdem timpul!" 
Spunând asta, căutăm instrumentele în jur. 
- Doar un minut, a mormăit el, fără să se miște 
nici un centimetru. "Astăzi este marți. Acum, 
dacă tu ești eu Miercuri, și dacă până miercuri 
cârma încă nu a fost reparată, rezultă că ceva ne 
va împiedica să o reparăm, întrucât altfel, 
miercuri, nu mi-ai mai cere acum, marți, să te 
ajut să reparăm problema. Nu ar fi cel mai bine 
atunci să nu riscăm să ieșim afară? " 
 "Prostii!!" Am urlat, pierzându-mi cumpătul. 
"Uite, eu sunt eu Miercuri, tu ești eu-Marți  ..." 
Așa că ne-am certat, în roluri opuse, în timpul 
cărora el m-a condus de fapt într-o furie 
pozitivă, pentru că a refuzat insistent să mă 
ajute să fixez cârma și nu i-a picat bine să-l 
numesc cap de porc și  catâr încăpățânat. Și 
când în cele din urmă am reușit să-l conving, 
ne-am cufundat în următorul vortex 
gravitațional. Eram într-o transpirație rece, 
pentru că mi-a trecut prin minte gândul că 
acum putem să ne întoarcem în jurul acestei 
bucle de timp, repetându-ne pentru totdeauna, 
dar din fericire asta nu s-a întâmplat. În 
momentul în care accelerația a slăbit suficient 
pentru ca eu să stau în picioare, eram încă o 
dată singur în cabină. Se pare că existența 
localizată marți, care până acum persistase în 
apropierea chiuvetei, dispăruse, devenind o 
parte a trecutului irecuperabil. M-am repezit la 
hartă, pentru a găsi un vârtej frumos în care aș 
putea trimite racheta, astfel încât să aduc încă o 
dublare a timpului și să obțin în acest fel o 

mână de ajutor. 
      De fapt, a existat un vârtej, destul de 
promițător și, manipulând motoarele cu mare 
dificultate, am îndreptat racheta pentru al 
intersecta chiar în centru. Adevărat, 
configurația acelui vârtej era, conform hărții, 
destul de neobișnuită - avea două focare, unul 
lângă altul. Dar până acum eram prea disperat 
să mă preocup de această anomalie. După 
câteva ore de agitație în sala de mașini, mâinile 
mele erau murdare, așa că m-am dus să ma 
spăl, văzând că mai era destul timp înainte să 
intru în vortex. Baia era încuiată. Din interior 
se auzeau sunetele cuiva care gâlgâia.  

  "Cine e acolo?!" Am strigat, uimit. 
- Eu, răspunse o voce. 
"Care eu ești?", am întrebat  
- Ijon Tichy.   
- Din ce zi? 
"Vineri. Ce vrei?"              VA URMA ! 

Note si traducere : Adrian Grauenfels 

Cititi intreaga nuvela pe siteul 

Jurnalului: https:// www.jurnal-

israelian.com/ 
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   DOMINIC DIAMANT   - PASTILE 

 

     De Sf. Andrei ne-am pricopsit cu iarnă şi din 

văzduh a început să cearnă, urmând ca tot 

pământul să-l îmbrace în albul pur al unei noi 

cojoace.  

Citind „Jurnalul israelian” pe care mi-l trimite 

săptămânal prietenul meu Adrian Grauenfels, 

rămân siderat de noutăţile aflate despre 

creatorii de toate genurile. Nu m-am putut 

abţine şi i-am trimis o poezie intitulată „O 

simplă adnotare” în care mă refer la câteva 

nume care mi-au reţinut atenţia în mod special, 

cum ar fi poetul Paul Celan, Aura Christi, 

Magda Ursache, Munteanu şi, de ce nu, 

prietenul meu AG, vinovat de toată această 

tărăşenie. 

   ***  

Ca reprobabil făcător de rime / ce, pân-la urmă, 

o să mă suprime / mi-am spus conciliant că  

nu-i o crimă / dacă mai scriu ceva cu 

monorimă. 

Şi, neştiind în sufletu-mi ce zace, / mă 

socoteam atât de perspicace / cu aeru-mi subtil 

de vino-ncoace / încât, când m-am trezit,  mi-

am zis „Piei, drace ! / atâta aroganţă nu se face 

/ Piei, diavole, şi lasă-mă în pace,/ ca să-mi 

tihnească ciorba cu potroace / şi să mă simt 

O.K. la patru ace !” Că toată lumea ştie-a se 

preface. 

            *** 

      Doamne, ce surpriză siderantă ! 

La emisiunea „Destine ca-n filme” moderată de 

Iuliana Marciuc l-am revăzut ca invitat pe 

marele actor Constantin Codrescu, pe care-l 

cunosc ca artist din primii ani ai liceului la 

Colegiul Naţional Sf.Sava, când Teatrul 

Naţional îşi găsise sediu în liceu, unde se 

dădeau spectacole. 

Fenomenală figură acest om, care, la anii 

senectuţii, arăta ca un patriarh înconjurat de o 

familie, pe care şi-a creat-o şi şi-a păstorit-o ca 

nimeni altul de-a lungul anilor. 

Am înţeles că un alt om de teatru, Silviu Radu, 

i-a dedicat un film atât de bine făcut, încât după 

vizionarea lui de două ore, a fost surprins 

plângând de atâtea emoţii. 

Codrescu a fost un actor,de teatru şi film, 

regizor, profesor, ctitor de aşezăminte şi un om 

extraordinar, cum rar mai există în lumea 

românească. A ţinut trei soţii, a avut trei copii 

adoptaţi şi câţiva nepoţi cu care formează o 

mare şi frumoasă familie. 

În martie 2013, la a şaptea  Gală a Premiilor 

Gopo, la vârsta de 85 de ani, lui Codrescu i s-a 

acordat Premiul pentru întreaga sa activitate.  

.Pe 2 octombrie 2020, tot ca o încoronare şi 

recunoaştere a întregii sale activităţi, i s-a 

conferit un fel de Oscar românesc, pe care l-a 

primit ca să i-l înmâneze chiar Silviu Radu. 

A avut de suferit de pe urma regimului 

comunist care, pentru a-l discredita şi a-l 

distruge, a recurs în mod infam şi la arestarea 

soţiei sale în vârstă de doar 26 de ani care a fost 

torturată bestial pentru a i se smulge unele 

informaţii pe care ea, în mod demn, a refuzat să 

le dea, neavând nicio noimă. 

O prezentare detaliată a vieţii şi activităţii 

marelui actor a fost făcută de Iolanda Berzuc în 

eseul „Portretul unui artist”. 

Puterea de a trece prin atâtea dureroase 

încercări ale vieţii i-a dat-o credinţa 

nestrămutată în Dumnezeu, acesta purtând şi o 

cruciuliţă talisman la gât şi declarând cu toată 

convingerea că „Nihil Sine Deo”  A făcut parte 

din Generaţia de aur a teatrului românesc. 
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       NOSTALGIA  PRESE I  VECHI  
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 76 de ani de la dispariția lui  

Raoul Wallenberg 
 

      La 17 ianuarie, organizații evreiești, lideri 
politici și supraviețuitori ai Holocaustului i-au 
adus  un  omagiu   diplomatului   suedez  Raoul 
Wallenberg care în 1944 a salvat mii de evrei 
unguri de la deportare.  
       Între iulie și decembrie 1944, Wallenberg a 
emis pașapoarte Protectoare și a adăpostit evrei 
în clădiri pe care le-a desemnat teritoriu 
suedez. Aceste documente au salvat o parte 
dintre evreii din Budapesta, pe care regimul 
avea intenția de a-i deporta la Auschwitz și în 
alte lagăre ale morții. Se cunoaște episodul 
când, într-un gest curajos, a sărit pe acoperișul 
unui tren pregătit să-I deporteze pe evrei și le-a 
împărțit documentele salvatoare. La 17 ianuarie 
1945, când se  pregătea să discute cu partea 
sovietică soarta evreilor supraviețuitori, a fost 
arestat de organele sovietice de informații și a 
dispărut.     
           Rușii îl suspectau de spionaj în favoarea 
americanilor. Nu s-a mai știut ce s-a întâmplat 
cu el, au circulat doar zvonuri, dar s-a presupus 
că ar fi murit într-o închisoare sovietică la 
sfârșitul anilor 1940 sau începutul anilor 1950. 
Abia în 2016 a fost declarat oficial mort. Pentru 
faptele sale, Israelul l-a inclus pe Wallenberg 

în rândul „Drepților între Popoare.” Comitetul 
Evreiesc American a subliniat într-o postare pe 
Twitter: 

    „La 76 de ani după dispariție, îl onorăm 
pe cel supranumit Schindler al Suediei, Raoul 
Wallenberg, un erou care a salvat zeci de mii 
de evrei în Ungaria ocupată de naziști. Curajul 
lui trebuie evocat în permanență pentru a 

servi drept inspirație viitoarelor generații”. 
Într-o declarație a Ministerului de Externe 

suedez se arată: „În fiecare an, la 17 ianuarie 
onorăm memoria lui Raoul Wallenberg. Curajul 
lui moral nu va fi uitat. Așa cum a făcut Raoul, 
diferența constă în angajamentele și acțiunile 
tale. Alătură-te ca să aprinzi azi o lumânare 
pentru Raoul, faptele sale umanitare și 

solidaritatea umană”. 

 
      I-au adus de asemenea omagii Ambasada 
SUA de la Budapesta și premierul canadian 
Justin Trudeau care, în  mesajul său,  a  relevat 
necesitatea de a se continua combaterea 
antisemitismului, urii și rasismului. Charles 
Adler, cunoscut  comentator  politic  canadian, 
fiul unei evreice salvate de Wallenberg, i-a adus 
un omagiu personal, arătând că mama lui, care 

pe atunci avea  10 ani, a supraviețuit d atorită  „
decenței, dedicației și eroismului diplomatului 

suedez Raoul Wallenberg”. 
(E.G.) 
 

 
 
Ernst Petersen 
  
        Marii criminali Hitler, Goebbels, 
Himmler și Goring erau sadiști? 
 
Nu. Hitler era opusul și nu suporta să vadă 
trenurile cu prizonieri în drum spre un lagărele  
de concentrare. De asemenea, el nu a vizitat 
niciodată acele tabere din același motiv.  
De asemenea, i-a salvat pe evreii pe care îi 
cunoștea personal, trimițându-i din Germania. 
 
Nici Himmler nu era probabil un sadic. Dar 
era absolut un psihopat care nu avea 
capacitatea de a simți empatie pentru alte 
persoane. Taberele morții au fost invenția sa 
diabolică. 
 
Goring a fost liderul gestapoului. Dar nu avea 
nimic de-a face cu lagărele  de concentrare. 
 
Heydrich era atât psihopat, cât și sadic. El a 
initiat patrulele morții și i-a plăcut să ucidă el 
însuși victimele. El nu este atât de cunoscut, 
pentru că a fost ucis înainte de încheierea 
războiului. Dar avea influență și acces direct la 
Hitler, pe care nici măcar Goring nu-l avea. 
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              MOLANDO SF 

Un roman SF , comic si alert semnat de 
Crtistina Stefan,   Editura SAGA 2021 

1. Moșul 

 
    Liniştea stătută a dimineții de iulie prăfos 
cuprinse toată mahalaua. În Molando, de lene, 
nici vrăbiile nu ciripeau.  
Din curte, o zbughi puştiul speriat, strigând cât 
îl ţinea gura: 
- Mamăăă! mamăă! Moş Agapeee! 
Pe la garduri şi portiţe apărură chipuri buhăite, 
bărbaţi slăbănogi în treninguri roase de 
murdărie şi femei cu burţile ieşite hidos din 
capoatele matlasate, încheiate strâmb, în grabă. 
- Ce-i, bă? 
- A murit moş Agape! Săriţi!! 
Rânduri-rânduri, calmi şi supăraţi că un 
eveniment i-a scos din hibernarea perpetuă, 
porniră spre casa Chirăi și a lui Danu Caznici, 
unde locuia victima.  Moșul plătea chirie 
bătrânei. Se aciuase la ei de ani buni, dar era 
cam ciudat bătrânul. Avea bani, prea mulţi 
pentru statutul lui de pensionar singur, uitat de 
neamuri şi prieteni. Ea, tanti Chira, săraca, nu 
mai avea de nici unele, de când îi murise 
bărbatul la crâşma Zânicăi, madama mahalalei.  
 
      Molando era o enclavă, o comunitate aparte, 
care se strecura pe lângă legi și sisteme, dincolo 
de timp și spații delimitate. Catacombele 
milenare de sub Molando făceau ca viața de 
acolo să se desfășoare fără imixtiuni moderne, 
ca dintotdeauna. Nimic nu-i tulbura traiul oprit  
într-o filmotecă repetabilă și veche.  
    Se presupunea că rețelele de beciuri erau 
medievale. Ca un labirint subteran, ascundeau 
istorii de veacuri. Pe acolo trecuseră averile 
furate, acolo stătuseră ascunşi haiducii, în 
catacombă se refugiau megieşii în vremuri de 
atac şi boli. Un adevărat abataj, construit din 
piatră şi cărămidă arsă, cu bolţi rotunjite, era 
folosit acum de aurolaci. Dar îl foloseau şi ca 
depozit  locatarii caselor de deasupra. Era un 
beci comunal pentru că nimeni nu se gândise 
să-l declare monument istoric. Era populat 
după bunul plac şi după legile primului venit. 
Se întindea sub uliţele din  Molando şi avea 
nenumărate ieşiri, unele chiar prin casele 

oamenilor. Un păienjeniş. Cei care-l cunoşteau 
bine, erau foarte respectaţi în comunitatea de 
infractori. Stroiu, polițaiul era de temut, fiind 
as al catacombelor. Ascunzătoare perfectă, 
labirintul era fără început și fără sfârșit, o 
construcție genială și dedalică, încăpătoare 
întregului oraș la o adică… Nucleară să fi fost și 
molandenii s-ar fi salvat în catacombe: aveau 
merinde din belșug în beciurile caselor, aveau 
depozitate lichidele vitale de țuică și vin, iar în 
unele coridoare apa venea pe instalații 
improvizate de acești oameni ai orașului 
subteran din Molando. Ceea ce respectau toți în 
folosința fără de legi și impozite, ascunsă din 
vremuri de demult, erau ieșirile încurcate ale 
labirintului, multe, unele din construcție, altele 
făcute de ei, dar niciodată aflate la vreun capăt. 
Se spunea că erau căi de ieșire tocmai dincolo 
de munți.  
     Catacombele păreau nesfârșite. Multe 
povești circulau, legende sau înflorituri despre 
cele întâmplate în catacombe, despre criminalii 
ascunși care încă mai trăiau acolo din mila 
cetățenilor, despre cotloane necunoscute și 
sinistre în care se petreceau lucruri stranii. 
Copiii nu aveau voie să intre în catacombe, 
intrau când împlineau 16 ani și evenimentul era 
trecut la legea nescrisă care funcționa fără rabat 
în Molando. Tânărul adolescent era însoțit de 
un ghid care îi limita teritoriul de folosință, îi 
explica traseele permise și pericolele care îl 
pășteau: nu de puține ori aveau loc prăbușiri 
sau blocări de coridoare dar aceste modificări 
nu făceau decât să descopere alte căi, alte 
coridoare, de parcă ar fi fost un organism viu, 
în transformare, acest colos rămuros și 
întortocheat. Au fost cazuri când unii 
aventurieri nu s-au mai întors chiar fiind 
căutați profesionist de cunoscătorii locului. 
Atunci preotul din Molando, care fusese și el 
uns cu știința istorică a catacombelor, făcea o 
slujbă de odihnirea sufletului. Cei implicați 
acum în noul eveniment de crimă cunoșteau 
catacombele, polițistul Stroiu, cel mai bine. Și 
Danu, fiul Chirăi,  cunoștea de la Moș Agape 
traseele principale. În labirint, dacă te 
îndepărtai prea mult, era riscul să nu mai ieși.  
 
                        ***   
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      La casa Chirăi era o vânzoleală ca la bâlci. Se 
adunaseră vecinii toți, întrebări, presupuneri, 
bocete și erau unii care organizau lumea asta de 
zăpăciți. Actorul principal era însuși șeful 
postului de Poliție locală, aflat în curte la câteva 
minute de la anunțul găsirii cadavrului în una 
din camerele casei. Venise și mașina de la 
Medicina Legală și alți câțiva oficiali de la 
Primărie se învârteau dezorientați.  
Stroiu, în uniformă, cu sudoarea năclăindu-i 
ceafa şi gâtul, urla la cei adunaţi: 
- Nu intră nimeni! Plecaţi de-aici! şi întindea 
banda portocalie izolatoare cazului. 
- Zbârnea! Intrăm împreună! Unde-i Vultur? 
ordonă subalternului său, Stroiu. 
Vultur, câinele lup polițist avea grad de căpitan, 
dar acum stătea calm pe labele din spate, 
amuzându-se de Stroiu care, gras şi împiedicat 
cum era, nu reuşea să prindă panglica în ţăruşii 
înfipţi la repezeală. Tot cădeau... şi el tot înjura 
în barbă. 
- Hai, Vulture, taică, intră băiete! 
Zbârnea intră după Vultur, dar câinele-lup, 
căpitan în poliţie, se fixase într-un loc, cu 
privirea pironită la uşa pivniţei. Fusese dresat 
să recunoască făptaşul, dar să atace numai la 
ordinul însoţitorului. 
- Vulture, avem ceva în pivniţă? Dom’ căpitan 
Stroiu! Veniţi! 
Stroiu veni gâfâind şi umezeala transpiraţiei îi 
ieşea prin haina de doc albastră făcându-l pe 
Vultur să lase nasul în jos. Mirosul căpitanului 
îi deturna urma și de aceea nu-l putea suferi. Îl 
șicana câinește ori de câte ori i se ivea prilejul. 
- Hai, Zbârneo! Jos! Repede! Ia-o înainte! 
Scoate arma! îi ordonă Stroiu subalternului să 
coboare în beci. 
   Dincolo, în odaia ce dădea în grădina cu 
regina nopţii şi ochiul boului, legistul Pandele  
colectă cuţitul ucigaş din rana lui moş Agape  
şi-l puse în punga probatorie. Pe masă, zăcea 
moşneagul cu hainele pline de sânge, cu o 
expresie uimită întipărită pe faţă. Nu era 
spaimă pe chipul lui, mai degrabă, o mare 
mirare. În camera crimei erau deja cei de-ai 
casei, fiul Chirei, Danu și Sofica, femeia tânără 
bănuită a-i fi iubită moșului. Ei dăduseră vestea 
în mahala și la Poliție. Chemaseră și Salvarea.  
    Asistenţii de la Salvare intrară grăbiţi şi-l 
întrebară pe Pandele dacă e gata cu probele. 

- Am declarat decesul. A murit de zece minute, 
zise sigur pe el Pandele. 
Când ridicară trupul de pe masă, o mulţime de 
facturi, chitanţe, bonuri, ascunse sub muşama, 
îşi luară zborul şi aterizară în balta de sânge de 
pe jos. 
Sofica le adună cu grijă: 
- Danule, o să le păstrez eu. 
- Aş vrea să le văd, Sofico. Ştim amândoi că 
Boieru’ i-a dat o chitanţă de mână.  
- De ce n-ai păstrat-o când te-a rugat? N-o 
găsesc. Uite, nu-i aici! îi șopti Sofica să n-audă 
Stroiu. 
- Băăăiii! ţipă Stroiu intrând brusc în cameră. 
Băi, cer mandat pentru voi! Unde vă treziţi? Nu 
puneți mâna pe nimic! Faţa la perete, imediat! 
Zbârnea, aici! 
Zbârnea n-auzea sau nu răspundea din pivniţă. 
Danu, slab şi epuizat de evenimente, se lăsă 
moale pe scaun... 
- Nu atingeţi nimic! Băi, gălbejitule, nu te face 
că leşini că nu ţine! Auzi? Femeie, dă-i nişte 
apă! 
- Dom’ căpitan da’ purtaţi-vă omeneşte! L-am 
spart noi pe moş Agape? Suntem singurele lui 
suflete, interveni Sofica. 
- Băi, muiere, gură-spartă, acuma mergeţi 
amândoi la secţie cu mine. Ia! Faţa la perete 
amândoi! Vă declar complici! și iar urlă către 
ușa pivniței spre Zbârnea. 
- Zbârneaaaa, efectivele mă-tii! Ai dat de 
drumul oaselor acolo? Vulture, aici, imediat, 
zbieră Stroiu spre ușa pivniței rămasă deschisă. 
Din catacomb, venea o duhoare greu de 
suportat pe lângă mirosul de sânge închegat 
care umpluse camera micuță a Chirei.  
În acel moment, intră şi Chira val-vartej şi când 
îşi văzu feciorul tremurând cu faţa la perete, se 
repezi la Stroiu cu mâinile întinse şi faţa 
schimonosită de ură: 
- Te omor, poliţist porcovan!! Ce ai cu copilul 
meu? 
- Muiere, stai locului că te leg. Acuma! Copilul 
mă-tii e suspect! Pricepi? Ieşi afarăăăă! Nu mai 
intră nimeni aici! Mama voastră de nebuni 
nemâncaţi! se întoarse către cei doi lipiți de 
perete: 
- Dom Pandele! Ai scris raportul? Ăștia doi au 
anunțat salvarea și medicina legală? 
- Ăștia! 
Din curte se auzeau câteva bocete prefăcute: 
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- Un’ te duci neaa Agapeeee? Aha, haaaa... ! 
- Că om bun ai foooost... Aaaa... ! 
Înfășurat în pături, moș Agape era purtat de 
brancardieri spre mașină, în bocetele mulțimii, 
de-acum adunate ca la urs. 
    Ambulanţa demară în trombă, împroşcând 
asistenţa cu valuri de praf fierbinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bianca Marcovicia 
 
Da Capo al Fine 
Muncești  o întreagă  copilărie  studiind zi de zi 
La vioară  arpegii, game, partituri, solfegii, 
concerte anuale, examene 
 să  ajung ingineră  
Nu de sunet ci de betoane armate nu 
aromate  ci precomprimate... 
Fiecare detaliu  al remușcări mele da Capo al 
Fine e doar o amăgire 
Precum îmi  țin  respirația pe timpul scrisului 
muzical pe literele astea luminate din cadranul 
virtual-  
Nici o repetiție  nu poate să-mi 
renască  degetele boante 
Strivite de bătrânețea timpurie  
Care nu usucă  amintirile ci le aduce mereu 
în  prim plan 
Ca o strâmbătură vopsită într-un 
zâmbet  diafan ...pandemie meschină. 

 
       Odă pentru a locui într-o gheretă 

           Aimee  Nezhukumatathil 

 

Este cel mai apropiat lucru de o peșteră. 

Trebuie să  rezist  dorinței sălbatice de a ciopli 

un nume sau un cuvânt în ea. 

Modul meu preferat de a sta aici este cu vodcă 

rece și suc de grapefruit și cu orice adaos amar, 

se poate sorbi.  

Sub masă te voi împinge 

cu tălpile mele - un semnal  fără să fie nevoie 

de stalactite sau de vreo picurare din acoperiș 

Nimic nu ne va opri.  

Liliecii nu necesită energie, 

doar o gheară- și ei atârnă cu capul în jos.  

Tot ce au nevoie este să se relaxeze și gravitație 

și să existe mult  din amândouă 

ca ei  să se învârtă.  

Oricât de tare ar fi această bară nichelată, în 

interiorul acestor trei pereți o putem evita 

direct, într-un zbor foarte electric. Noi putem 

pretinde că nu răspundem nimănui – inclusiv 

chelneriței -  și nimeni nu știe nici măcar unde 

suntem. 

                                traducere AG 
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NOTE   

 

       Am scris aceste rânduri  după o vizită la 

grădina zoologică din Memphis (în perioada 

pre-pandemică) și mă uitam la liliecii de fructe 

dormind în expoziția „Animalele nopții ”. Știam 

că liliecii pot atârna cu capul în jos, 

deoareceprin  greutatea corporală  țin ghearele 

închise, astfel încât se poată relaxa, să adoarmă 

și să atârne - dar a fost prima dată când am 

putut vedea asta cu liliecii de aproape. Și când 

scriam acest lucru, am vrut să surprind din  

nou sentimentul de a fi într-un restaurant - 

simțindu-mă fără griji - pentru o clipă. ” 

—Aimee Nezhukumatathil 

    

        Născută în 1974 în Chicago, dintr-o mamă 

filipineză și un tată indian malayali,  

Aimee Nezhukumatathil este cunoscuta 

pentru  poezii care stau la intersecția a trei 

culturi: filipineză, indiană și americană. A 

obținut licența în limba engleză și MAE în 

poezie și non-ficțiune creativă de la Ohio State 

University din Columbus. 

     Este autoarea a mai multor cărți, printre 

care World of Wonders (Milkweed Editions, 

2020), bestseller din New York Times și 

"Cartea anului " Barnes și Noble. Este profesor 

de engleză și scriere creativă la Universitatea 

din Mississippi și locuiește cu familia în 

Oxford, Mississippi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dumitru Ichim 

 CÂNTEC SUMERIAN 

 
Pâlpâia  

ultima floare de cer 

în unda Eufratului amar. 

Îndrăgostitul din Sumer 

în luna Apelor 

de la primul sărut, 

spin cuneiform cu foc îl scria 

pe tăblița de lut: 

''Mai stai lângă mine... 

Numai la ora aceasta de noapte 

migdalul înflorește. 

Numai la ora aceasta din noapte 

migdalul înflorind 

lumina ne-o cântă 

din fără de strune. 

Numai la ora aceasta din noapte... 

Acoperă buzele mele, 

albul opririi-n minune 

să nu ni-l scuture. 

Nu cumva... 

Mai stai lângă mine. 

Numai la ora aceasta, 

când părul tău 

întreaga noapte și-a despletit, 

privighetoarea 

își sfâșie ghersul amar. 

Singurătăți ascultă-i  

prin miresme de tei. 

Acoperă buzele mele, 

nu cumva, 

nu cumva să rostească, 

la ora aceasta de noapte 

nimic din tristețile ei. 

Mai stai lângă mine 

ca luna sorbind din scorușă. 

Dimineață  

o să ne prindă Olarul, 

cum stelele  

ne-au ars prin sărut 

https://www.facebook.com/dumitru.ichim.16?__cft__%5b0%5d=AZVXKk3Swk78xlr1QCk9LoPL7a90oGgg4lBt1aVpXRJjz1FIElzV0N8HlDxqXLFF6A8hGNp0_W7ex9n-JkTpCid8bMr4IcX2hKG6I4W7cTaRx5X4vuE8Y3Srxg8uA2GG9a5eFJtrKKvWO4sUIQUDePPKPegbQFKH1qGQipMBxaUFHg&__tn__=-UC%2CP-y-R
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pân-au tăcut cântecul lor  

în cenușă, 

pe tăblița aceasta de lut. 

Mai stai lângă mine 

până la ultima floare din cer. 

Numai la ora aceasta din noapte 

și doar pentru tine 

voi înflori precum migdalul din Sumer.'' 

 

 

Basm aproximativ 

                                         Lea Sarel 

               Era aproape dimineață, dar parcă nu 

fusese niciodată noapte, mă simțeam atât 

de obosită și totuși stropul de luciditate adunat 

ca o picătură roșie-n vârf de ac mă-mpingea în 

fruntea conștiinței, auzeam mierla tulburată 

cum pieptăna undele secrete ale blocului care 

nu mai era inert ci își amintea de casele ce 

fuseseră demolate în cale-i cu decenii în urmă, 

case cu perdeluțe albe și doar câteva crăpături 

fine ca ridurile neașteptate, unde se aciuau 

necunoscute gângănii și mucegaiuri. 

Nu eram nici sfârșită însă nici energică, un 

„ceva”, „undeva” în mine se mișca aidoma unui 

motoraș pe apă, valuri voaluri se desprindeau, 

fantomele din trecut cereau o eliberare de 

sclavie în prizonierat, pretindeam să fiu 

amânată, scuturată și docilă și plecată 

în dezrobirea mea dinspre sânge și Sine spre 

pământ, voiam să mângâi picioarele amantului 

nefiresc de aer și ceruri. 

       Nu eram nici pe de-a-ntregul om, dar nici 

animal, animusul se rotea în mine ca o creatură 

de pradă, încercam să mă alăptez singură din 

sânul lucrurilor pe jumătate uitate, strivite, 

frântă, înfiptă într-o retină necunoscută, 

juisând îngeri neatenți care umpleau schițele 

aproximative ale pereților alungați în 

tainele minții. Acum puteam să-mi dau mii  

de like-uri doar ducându-mi mâna la frunte, 

mutând pe tâmple trecuturi-prezente ca 

reginele albe pe negru, eram aproape o 

prințesă, muiam aerul cu genele, degetele-

mi creșteau într-un an ca altora într-o clipă, 

pentru că se razgândeau mereu, nu mai știau ce 

să mângâie, ce să alunge, încheiau letargia ca 

pe o haină haină, himere pluteau în dreptul 

minților răvășite, creierul se ostoia din altul, 

mai mic sau mai mare, într-un punct 

strălucitor ca un Eon după implozie. 

     Mult mai târziu s-a făcut atât de devreme 

încât m-a durut locul unde absentai, mă jucam 

neatentă, ricoșând din galaxie în galaxie, îmi 

potriveam trupul cu uitări și mirări, pleoscăiam 

pe diafanul lucrurilor, plecaseși cu șapca pe-o 

ureche, din poză în poznă, din fecioară 

în femeie, peste dealuri, ascuns în visul lent al 

vreunei fete nubile care contempla pe geamul 

trenului culoarea  câmpiilor și culoarul 

indefinibil, tangent, de trecere de la copilărire 

la dragoste. 

 

CLELIA IFRIM 

Primăvară 

 

N-am atins Zidul Plângerii,  

dar pereții din casă ştiu câte ceva.  

Mă sprinjin de ei. 

Întâi pun mâna dreaptă - 

unghiile nu mai caută nimic. 

Apoi mâna stângă - 

deasupra umărului este un loc uşor . 

Apăs ca pe o sonerie.  

 

N-am atins Zidul Plângerii,  

dar pereții din casă ştiu câte ceva .  

Când nu am lumină , mă împrumut la ei - 

cu vorba cer ce mâinile au deschis. 

Mă sprijin mai bine.  

N-am atins Zidul Plângerii - 

se spune că-n fiecare an Se arată 

lângă o frânghie cu cămăşuțe de copii, 

puse la uscat. 
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        „Sărutul”, celebra sculptură a lui 

Brâncuși, ar putea să fie înlăturată 

din cimitirul Montparnasse 

            Marina Constantinoiu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Sărutul/ Le Baiser”, o celebră sculptură a lui 
Constantin Brâncuși, ar putea fi înlăturată de 
pe mormântul Tatianei Rașevskaia din cimitirul 
parizian Montparnasse.  Moștenitorii tinerei 
rusoaice care s-a sinucis în 1910 au obținut o 
decizie favorabilă în justiție, relatează Le Figaro. 

Justiția dă dreptate moștenitorilor 
O decizie a Curții Administrative de apel din 
Paris din 11 decembrie 2020 oferă 
descendenților Tatianei Rașevskaia dreptul de a 
recupera opera de artă. Litigiul dintre 
moștenitori și autoritățile franceze, care doresc 
să păstreze pentru patrimoniul public opera, 
durează de 10 ani, scrie Le Monde. 

Pentru moștenitorii Tatianei decizia era 
importantă, pentru că ei vor să vândă opera de 
pe mormântul înaintașei lor. Dacă sculptura a 
reușit să traverseze discret secolul al XX-lea, 
iată că valoarea lui Brâncuși este la cote care fac 
oamenii să întoarcă capul, scrie Le Figaro. 

Până acum câștigase statul 

Până la această decizie, justiția a dat tot timpul 
dreptate statului. Un expert anonim a estimat 
statuia – care face parte dintr-o serie realizată 

de sculptor între 1907 și 1945 – între 40 și 50 
de milioane de euro. 

Bronzul ”Muză adormită” a fost vândut la 
Christie’s, în 2017, cu 57,3 milioane de dolari. 
În 2005, marmura „Pasărea în spațiu” a fost 
vândută cu 27,5 milioane de dolari. În același 
an, șase persoane au revendicat la Primăria 
Parisului drepturile de proprietate pentru 
mormântul Tatianei Rașevskaia. Aceste sume 
foarte mari au atras atenția negustorului 
francez de artă Guillaume Duhamel care a 
reușit să dea de urma descendenților tinerei 
rusoaice îngropate de peste un secol în 
Montparnasse. Miraculos, acești moștenitori au 
păstrat o scrisoare a mamei Tatianei 
Rașevskaia care dovedește că a cumpărat 
sculptura de la Constantin Brâncuși pentru 200 
de franci. 

Din 2018, închisă în cofraj de lemn 

Din 2018, statuia este închisă într-un cofraj de 
lemn, la inițiativa lui Guillaume Duhamel, 
pentru protejarea operei de artă, după cum a 
argumentat acesta. 

Brâncuşi (1876-1957) nu a realizat decât 300 de 
opere, o activitate puţin prolifică care a 
contribuit la creşterea preţului sculpturilor sale 
pe piaţa de artă. 

Brâncuşi sculpta direct în material, fără schiţe 
prealabile.  „Sărutul” nu a părăsit niciodată 
mormântul tinerei rusoaice. 

Povestea s-ar putea să dureze multă vreme, să 
se plimbe prin tribunale, departe de ochii 
presei și ai marelui public, notează l’express.fr. 

Povestea tinerei sinucigașe. Iubire cu un 
medic de origine română 

Tatiana Rașevskaia, o tânără rusoaică din înalta 
societate, născută la 6 aprilie 1887, trăia de 
ceva timp la Paris. Suntem la finele lui 1910. 

Sunt zvonuri că ar fi fost o anarhistă și rudă cu 
marele Tolstoi, scrie l’express.fr. 

Pentru a-și perfecționa franceza, tânăra exilată 
ia lecții de la un medic de origine română de la 
Institutul Pasteur din Paris: Solomon 

https://www.lefigaro.fr/culture/pourquoi-le-cimetiere-du-montparnasse-risque-de-perdre-son-baiser-de-brancusi-20210217?fbclid=IwAR1T8vz2Zp_FUNpZQc-eifgWjyZWw6HWuaTnUIOXLcCyhUIjWlGcQPmq9LQ
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/02/17/au-cimetiere-du-montparnasse-le-baiser-de-la-discorde_6070242_3246.html
https://www.lexpress.fr/actualite/brancusi-la-suicidee-le-baiser-et-les-millions_2055484.html
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Marbais. 
Între studentă și medic se naște o idilă ca-n 
romane, dar care, tot ca în romane s-a și 
încheiat. La finele lui noiembrie 1910, sora 
doctorului Marbais o vizitează pe Tatiana 
Rașevskaia la domiciliul din Boulevard de Port-
Royal. Când deschide ușa, o descoperă pe 
tânăra rusoaică spânzurată. Avea doar 23 
de ani. 
Funeraliile sunt organizate la începutul lui 
decembrie 1910. Mama sa a venit de la 
Moscova. L-a convins pe preot să îi țină slujbă 
și să se roage pentru iertarea păcatelor. 

Înțelegerea cu Brâncuși, sculptorul pe 
atunci necunoscut 
Pentru a-i cinsti memoria Tatianei, familia a 
dorit să instaleze pe mormântul ei un 
monument. Doctorul Marbais le-a propus 
membrilor familiei să ia legătura cu sculptorul 
român, prieten de-ai săi, Constantin Brâncuși. 
Brâncuși nu era cunoscut la momentul 
respectiv. Venise în Franța doar de câțiva ani, 
fusese pentru scurt timp elevul lui Auguste 
Rodin. 

Dar a acceptat să sculpteze. Și a reprezentat doi 
tineri îmbrățișați, intitulându-și lucrarea 
”Sărutul”. Această operă a fost instalată în 
primăvara lui 1911 deasupra mormântului 
Tatianei. ”Această sculptură are un loc foarte 
important în opera lui Brâncuși”, comentează 
Doina Lemny, de la Muzeul național de artă 
modernă de la Centrul Pompidou și mare 
specialistă în opera artistului.Între 1907 și 
1945, el a sculptat mai multe versiuni  
ale ”Sărutului”. Dar cea din cimitirul 
Montparnasse este singura care reprezintă 
cuplul în întregime. Este cea mai mare din 
serie, are 90 de centimetri înălțime. 

Un secol de uitare. Loc de întâlniri 
secrete pentru îndrăgostiți 
 
Timp de aproape un secol, nimănui nu i-a păsat 
cu adevărat de sculptura din cimitirul 
Montparnasse. Ascuns într-un colț, departe de 
aleile principale, mormântul Tatianei a devenit, 
totuși, loc de rendez-vous secret pentru 
cuplurile de îndrăgostiți.  
Scriitorul Marc-Edouard Nabe povestește chiar, 

în cartea sa ”Jurnal”, că a făcut dragoste cu 
iubita lui la umbra statuii de pe 
mormântul rusoaicei… 

Lovitura din 2005 

 
Apoi, la 4 mai 2005, un eveniment care avea să 
se petreacă la 6.000 de kilometri distanță de 
cimitirul Montparnasse avea să schimbe 
totul.La casa de licitații Christie’s din New 
York, ”Pasărea în spațiu”, o operă din marmură 
a lui Brâncuși, se vindea cu 27,5 milioane de 
dolari. Record mondial pentru o sculptură și 
lovitură pentru piața de artă, notează 
lexpress.fr. 

Stranie coincidență, în același an, șase persoane 
necunoscute, venite din țări din Europa de Est, 
depun la Primăria din Paris documente care să 
ateste drepturile de proprietate asupra 
mormântului Tatianei Rașevskaia. 

Toți sunt descendenți ai tinerei rusoaice, care 
are concesionat pe vecie locul de veci din 
cimitirul Montparnasse. Una peste alta, ei 
susțin că sunt proprietarii locului de veci, deci 
și ai ”Sărutului”, scrie lexpress.fr. 

Veniți din fundul pământului, dar nu 
întâmplător 
 
Moștenitorii nu au apărut de nicăieri. Un 
negustor de artă parizian, Guillaume Duhamel, 
este cel care i-a găsit în fundul pământului, în 
Rusia. ”Din cauza Cortinei de Fier, ei nu erau la 

curent cu existența acestei statui. Eu i-am informat 

de existența ei și le-am propus să facă toate 

demersurile pentru a salva sculptura”, a explicat 
expertul, despre care lexpress.fr notează că, 
întâmplător, este asociat cu casa de licitații 
Millon.A pus mâna pe o scrisoare adresată de 
mama Tatianei lui Brâncuși, care dovedește că 
familia l-a plătit direct pe sculptor pentru 
realizarea ”Sărutului”. Scrisoarea pomenește de 
suma de 200 de franci francezi. 

În treacăt, mama îi mărturisea sculptorului că 
nu a apreciat opera sa, pe care a considerat-o 
prea îndrăzneață. Familia s-a gândit la un 
moment dat să o și înlocuiască, cu un bust al 
Tatianei. 
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Începe războiul în justiție 

 

În 2005, Guillaume Duhamel cere dreptul de a 
exporta sculptura lui Brâncuși. Ideea este să fie 
înlocuită cu o copie, iar originalul să fie vândut 
la licitație. 

Ministrul Culturii, Renaud Donnedieu de 
Vabres, refuză și clasează ”Sărutul” drept 
comoară națională, ceea ce face să fie interzisă 
orice ieșire a operei în afara teritoriului francez. 

La 21 mai 2010, prefectul regiunii Ile-de-France 
înscrie tot mormântul Tatianei Rașevskaia 
printre monumentele istorice. Atunci s-a lansat 
disputa în justiție între statul francez și familia 
rusoaicei. 

Controversă juridico-artistică 

Este una dintre controversele juridico-artistice 
cele mai stupefiante din ultimele decenii, 
notează lexpress.fr. O adevărată durere de cap 
pentru justiție. Statul francez aprecia că 
mormântul și monumentul formează un ”bun 
imobil” de nedisociat, supus normelor de 
protejare a monumentelor istorice. Avocații 
familiei spuneau că opera exista înainte de a fi 
integrată la locul de veci și putea fi disociată de 
mormânt. 

”Într-o decizie de la 12 aprilie 2018, tribunalul 
administrativ din Paris a respins din nou orice 
solicitare din partea familiei. Judecătorul 
apreciază că stela din piatră verticală pe care se 
află sculptura este semnată la bază de Brâncuși 
și că artistul a sculptat acolo epitaful adresat 
”dragei și iubitei Tatiana”, deci mormântul și 
monumentul reprezintă un tot unitar. 

”Este fals, noi avem documente noi”, spunea 
Guillaume Duhamel. ”Am găsit recent facturi 
și ordine scrise de la furnizorul de marmură 
Schmit, de pe Boulveard Edgar-Quinet din 
Paris, datând din aprilie și mai 1911, 
ștampilate de cimitir și semnate de tatăl 
Tatianei, care vorbesc despre instalarea 
acestei stele funerare și gravarea epitafului cu 
caractere chirilice. Acești artizani, și nu 
Brâncuși, au realizat această muncă”, susține 
Duhamel, iar jurnaliștii de la lexpress.fr 

confirmă că au putut consulta aceste 
documente. 

 

 
”Se vede clar că numele de Brâncuși, 
inscripționat pe stelă, nu e sculptat de mâna 
artistului. Am comparat cu numeroase alte 
semnături și niciodată nu a utilizat majuscule 
de felul acesta”, explica același negustor de 
artă. 

  foto: Imagini din cimitirul Montparnasse, 
semnate de Marc Chaumeil, pentru 
revista l’Express 

Din https://editiadedimineata.ro/ 
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      Silviu  Ilievici 

    Racheta, Oglinda și 

Cartuș... 

  

Pe ulițele șerpuind în pantă ale satului se urcă 
greu. Drumarul zonei, nu vă mirați, pe atunci 
micul sătuc dintre dealuri avea un drumar, se 
chinuia să țină cât de cât drumul funcțional. 
Era totuși o treabă  esențială, pentru că de două 
ori pe săptămână, pe ulița asta îngustă venea 
"mașina de pâine".  
Tot satul auzea motorul ce urla opintindu-se 
într-a doua printre pietrele de râu ce încercau 
să țină noroiul departe, în zilele cu ploaie. 

Babele prindeau din zbor sunetul chinuit al 
motorului și plecau degrabă, ca la semnal, la 
"cooperativă" să prindă rând.  
     Chiar dacă pâinea era puțină, neagră și 
uneori necoaptă, era totuși de neprețuit. 
Bărbații satului ieșeau și ei, mai ușurel  în 
așteptarea mașinii, în fața magazinului, unde se 
așezau lâncezi la fumat Mărășești și unde 
câte  un Nea Gheorghe mai darnic aducea la 
povestit o jumate de țuica îndoită.  
În serile târzii de august, ne învârteam și noi, 
copiii, pe acolo. Bunica mă trimitea după pâine 
și îmi dădea în plus un leu să-mi cumpăr 
bomboane, iar ăsta era și un  prilej grozav să 
ascult poveștile deocheate ale baieților mai 
mari.  
Plecam întotdeauna târziu de la prăvălie, cu 
cele două pâini rotunde îndesate în sacul de 
pânză, urmărit de câinii ieșiti la lătrat sub 
lumina palidă a lunii și râsetele fetelor 
înghesuite prin porți de tinerii satului. Îmi 
placea și mie de o fată mai mare, Maria, puțin 
plinuța, sau poate așa-mi părea mie din cauza 
sânilor deja mari ce-i împungeau semeți bluzele 
înflorate. Cred că știa, pentru că de fiecare dată 
când treceam prin fața casei, mă striga. 
-Mai tu, ăsta al dascalului, cum e la  oraș?  

Îi aruncam un bine înroșit în timp ce grăbeam 
pasul în ritmul râsului ce se prăvălea peste gard 
și umplea ulița în urma mea. 

Ajuns acasa nădușit și încă rușinat, bunicul, 
fost învățător mă lua la întrebări 
- Unde-ai fost, mă, până acuma? 

- Păi doar acum a venit mașina, îi răspundeam 
nevinovat.  

-Cum doar acum, mai pușlama ce ești! Mașina 
a trecut de doua ore! 

Agățam rapid sacul cu pâine în cui, deasupra 
ușii bucatariei de vară și fugeam în casă râzând. 

Îi iubeam nespus, erau oameni blânzi, chiar 
dacă odata Tata Ion, cum îi spuneam noi, 
nepoții, era să ne stâlcească în bătaie pe mine și 
pe văru-meu Dan, când ne-a prins că-i 
decupasem frumos și foarte organizat întreaga 
colecția de Magazin Istoric. 

-Am tăiat doar vapoarele și luptătorii, i-am 
spus când l-am vazut venind cu  ochii cât 
fântânile din sat, cu o revistă franjurată în 
mână. 

Mergea însă greu, sprijinit de un baston, așa că 
fuga mi-era clar un avantaj. 

Vreo două zile l-am evitat cât am putut și doar 
bunica, după ce ne-a certat părintește. 

-Lasă și tu, că le-ai citit deja, i-a spus încercând 
să-l împace. 

Zilele se scurgeau lin în sat, doar diminețile 
erau mai grele pentru că nu reușeam nicicum 
să-l păcălesc pe Tata Ion  să mă lase scăpat 
de  Gheba, cu ale lui  exerciții  criminale.  
Noroc că ulița se vedea prin micul geam al 
cămăruței de condamnat la matematică si 
orice  om ce trecea îmi stârnea interesul. 
Atunci i-am văzut prima oară.  

Țiganul, cu pălăria lui mare și neagră, urca 
nădușit prin praful de august. Se ștergea la 
frunte cu mâneca roșie a cămășii și privea spre 
fundătura în capătul căreia se zărea turla 
bisericii.  
În urma lui,  călcând și mai greu, două pirande 
nădușite cu fuste lungi și colorate duceau în 
spate niște saci. S-au oprit în mijlocul 
drumului, lăsând în praf încărcătura grea și au 
început să strige: 
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-Oale avem, crătițe cu căpac, linguri și cazane!  

Am sărit ars din mijlocul ecuației ce își 
înfipsese gheara în creierul meu și am ieșit 
buluc în stradă, lângă poartă. 

-Hai domnișorule să-ți dea țiganca o lingură de 
lemn, mă îmbia una din mijlocul prafului. 

Lingura de lemn însa nu-mi suna bine, mama 
îmi mai învartea greșelile cu așa ceva, așa că le-
am lăsat strigând și m-am ascus în umbra 
frunzelor de vie din spatele porții 

Mai tarziu, când, scăpat de corvoada temelor, 
am ajuns cu toată ceata de amici la marginea 
satului, am găsit șatra campată lângă fântâna 
bunicului. 

Câteva căruțe cu coviltir și două corturi 
înjgebate cu tot feluri de pânzeturi și pături. 

Focul ardea molcom în mijlocul taberei, sub un 
ceaun imens din care ieșeau aburi cu miros de 
ciorbă.  

Țiganii stăteau tolăniți la umbră, la fel ca cei 
doi căței lățoși și negri ce priveau atenți ceata 
galagioasă, ce se apropia pe drum. 

Ne-am oprit să bem apă la fântână,  când 
dinspre corturi au venit spre noi trei copii, două 
fete și un băiat. 

Pentru că eram de la oraș, încălțat și eram 
lângă fântâna bunicului, i-am întrebat curajos: 

-Pe voi cum vă cheamă? 

Baiatul m-a privit strâmb, de la soarele ce-i 
intra în ochi și mi-a spus: 

-Pe ele, Racheta și Oglinda. Iar pe mine, Cartuș. 

Ne-am uitat atenți unii la alții, am ridicat din 
umeri și ne-am dus mai departe,  la fel 
de  gălăgioși, să furăm câteva din "roțiile" mari 
și coapte de floarea soarelui din lanul 
cooperativei  de pe dealul din marginea 
satului... 
 

 
 

Scrisoare deschisă pentru 

Maia,   Alexander Hausvater 

  
  
      Dragă Maia, 
Nu pot să uit, că, atunci când te-am cunoscut, 
cu mulți mulți ani în urmă, purtai cu mândrie și 
demnitate la gât o stea a lui David. De atunci 
știam că tu vei deveni un model, un simbol și, 
din păcate, totdodată o țintă. Tu reprezinți atât 
filmul, teatrul, comunitatea evreilor din 
România, cât și femeia și mama. Ți-ai asumat 
involuntar toate aceste roluri datorită marelui 
talent și a generozității extraordinare pe care le 
ai, alături de credința de nezdruncinat în tot ce 
e bun și drept în această țară. 
      Când am revenit în țară, la începutul anilor 
2000, un cunoscut om de cultură m-a luat cu el 
la un bar, ca să mă sfătuiască să nu montez 
spectacole cu tematică evreiască, întrucât ar fi 
mulți antisemiți printre oamenii de cultură. 
Răspunsurile meu au fost Teibele, Golemul, 
Păpușarul, Răzbunarea lui Dumnezeu și altele. 
Ca și tine, nu am crezut nici pentru o clipă, că 
țara în care m-am născut și oamenii care trăiesc 
în ea și pe care îi cunoșteam și îi iubeam ar 
putea tolera animozitățile și ura față de o 
minoritate, indiferent care ar fi aceasta. 
Așa că, draga mea, tu ai devenit, de fapt, ținta 
unor extremiști cu mintea tulbure, cărora le 
face o plăcere diabolică să cauzeze durere și 
suferință. 
     În ultimele zile am citit multe comentarii și 
luări de poziție care exprimau compasiune și 
solidaritate. Dar, din păcate, nu numai aceasta 
este modalitatea în care o putem feri pe Maia, 
pe copiii ei și pe minunații actori de la teatrul 
TES de amenințări și de teama că acestea vor fi 
puse în practică. Nu am auzit pe nimeni că s-ar 
fi oferit voluntar să păzească locuința actriței și 
TES-ul. Tăcerea și pasivitatea sunt doar o altă 
formă a colaborării. Lupta trebuie să fie 
preventivă, permanentă și la nivelul fiecărui 
individ. Trebuie reacționat la orice graffiti care 
reprezintă o zvastică, la orice comentariu rasist, 
la orice imagine sau orice articol cu tentă 
antisemită. Dacă astfel de injurii ajung la ochii 
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și urechile tale, ești obligat să reacționezi și să 
combați ura care provine din ignoranță și dintr-
o necesitate morbidă de a condamna o etnie, un 
popor pentru datinile, obiceiurile, limba și 
cultura sa. Trebuie să reacționezi, ca să nu se 
mai repete nedreptățile și atrocitățile la care au 
fost supuși în istorie membrii unei comunități, 
numai pentru că aparțineau acelei comunități. 
Maia, copiii și colegii ei se vor simți abia atunci 
în siguranță, când fiecare cetățean va lua 
poziție atunci când este confruntat cu un act 
rasist. Cei care mai cred că ținta acestui atac e 
Maia Morgenstern, greșesc cumplit. Orice om 
de bună-credință, care-și iubește țara, fie el de 
la oraș sau de la țară, femeie sau bărbat, educat 
sau mai puțin educat, poate fi vizat într-o bună 
zi. Dacă nu faci un gest clar astăzi pentru Maia 
Mogenstern, mâine, când îți vor ataca familia, 
vecinii, prietenii, colegii, ar putea să fie prea 
târziu. Forțele răului vor fi devenit mai mari și 
mai puternice și tu te vei regăsi într-o poziție 
din care nu vei mai putea riposta, paralizat de 
frică și regret. 
       Orice mișcare de grup pornește de la efortul 
individual. O simplă conversație cu un suflet 
pierdut ar putea salva o sumedenie de posibile 
victime. Rasismul nu poate să se propage și să 
prospere într-o țară puternică, care apără 
drepturile minorităților în același fel ca pe cele 
ale majorității. 
      Dragă Maia, nu te amăgi să crezi că această 
ură rasială va dispărea peste noapte prin niște 
like-uri și niște comentarii de solidaritate. Nu 
sunt o armă, dar, da, sunt un prim pas 
împotriva pasivității și a tăcerii. Un lucru e cert, 
acela că datorită curajului tău și a demnității 
tale, rasisții și antisemiții vor începe să se uite 
de acum încolo peste umăr. În această țară, pe 
care noi doi o iubim atât de mult, crima lor va fi 
pedepsită, așa încât, acele comentarii 
răutăcioase pe care le-am auzit amândoi de 
câteva ori în străinătate și ne-au rănit, cum că 
România ar încuraja antisemitismul, vor 
rămâne fără substanță. Te îmbrățișez și îți 
celebrez cutezanța de a spune lucrurilor pe 
nume. Ești o adevărată luptătoare pentru 
drepturile unei culturi care a contribuit din plin 
la evoluția țării noastre, România. 
Încă ceva, suntem în mijlocul sărbătorii de 
Pessah, așa că îți urez ție și tuturor celor care îl 
celebrează: Hag sameah! 

                        Alexander Hausvater 

      Medalion Frida Kahlo 

 

 

 

O 
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     Revanșa lui  Sebastian 
 

     Uneori, criticii și istoricii noștri literari sunt 

greu de înțeles, dar nu neapărat fiindcă au un 

limbaj „tehnic”, de specialitate filologică, ci 

pentru că emit judecăți de valoare care nu li se 

potrivesc operelor evaluate. E și cazul lui I. 

Negoițescu sau Al. Piru „judecând” teatrul lui 

Mihail Sebastian. „Eroii acestui teatru”, scria 

Negoițescu în 1966, „nu depășesc viziunea ușor 

convențională a unui repertoriu anual mai 

ridicat”, Sebastian făcând un „teatru mediu, 

mulțumitor”. Pentru Al. Piru, același Sebastian 

este un „comediograf agreabil, inteligent, dar 

lipsit de adâncime”, iar Jocul de-a vacanța, o 

„ușoară improvizație”. What? Dând timpul 

înapoi, scriitorul n-a avut mai mult noroc nici 

cu monumentala Istorie a lui Călinescu din 

1941. Dimpotrivă. După ce polemizaseră, 

criticul nu s-a putut abține să se „răzbune” pe 

scriitorul analizat, folosind calificative mai mult 

decât discutabile și încadrându-l… rasial pe 

autor. În loc să-i analizeze cărțile cu 

obiectivitate și să le critice cu argumente 

estetice, Călinescu susținea că Sebastian nu-și 

putea „îngădui decât o singură experiență, 

aceea a rasei sale” și de aceea se „refugia” în 

analiză. Dintr-un alt alineat aflăm că „pateticul 

dovedește sensibilitatea exagerată a evreului, 

plăcerea de a se simți victimă, incapacitatea lui 

congenitală de a concepe lupta cu toate riscurile 

ei”. În 1941, anul când erau publicate asemenea 

enormități și aberații rasiste, Europa era în plin 

Holocaust, iar în ianuarie, în pogromul din 

timpul rebeliunii legionare, compatrioți ai lui 

G. Călinescu, de etnie evreiască, fuseseră 

omorâți și atârnați în cârlige la abator. Plutind 

senin pe deasupra acestor monstruozități, 

criticul își scria capitolul despre Sebastian din 

Istorie cu o „argumentație” din care tocmai 

argumentele lipsesc și pe un ton rezolut precum 

aici: „Estetica sa nu e decât aceea tipică la 

criticii evrei și anume: iubirea”. Ultimul nume, 

până acum, pe lista detractorilor cu ștaif ai lui 

Sebastian este cel al Martei Petreu, o 

cercetătoare serioasă, cuprinsă însă, 

inexplicabil, de un fel de aversiune împotriva 

obiectului său de studiu. Pe lângă teza falsă 

conform căreia Sebastian ar fi fost un extremist 

de dreapta (astfel că Cioran, Eliade și ceilalți 

„nu făceau decât să îi calce, mai apăsat, pe 

urme”), se găsesc în cartea intitulată aiuritor 

Diavolul şi ucenicul său: Nae Ionescu – Mihail 

Sebastian exprimări inadecvate pentru un 

studiu academic. Lectorul află de la Marta 

Petreu că Sebastian „a țâșnit în brațele lui Nae 

cu cel dintâi pretext”, că „i-a dat târcoale lui 

Eliade, făcându-i curte și căutându-i prietenia”, 

că e „papagalul de presă” al lui Nae Ionescu, 

„bate câmpii” și „îşi ascunde înşelătoria”... 

Când ajungem, în lectură, la formularea 

„mârâielile și scâncetele lui Sebastian din 

Jurnal”, ne întrebăm: totuși, ce fel de lectură 

este aceea în care impresionantul – pentru 

aproape oricine – Jurnal al lui Sebastian să fie 

redus la niște mârâieli și scâncete?... Eu cred în 

dreptul fiecărui comentator de a formula o 

opinie, dar mai cred că acest drept vine 

împreună cu o obligație profesională și morală: 

aceea de a citi cu obiectivitate, fără părtinire, 

fără tendențiozitate, sine ira et studio,  

opera unui scriitor.  Revanșa nedreptățitului 

Sebastian constă în actualitatea operei lui și în 

vitalitatea dovedită de aceasta la întâlnirea cu 

noile generații de cititori și spectatori. Nu știu 

câți mai deschid astăzi o carte de Al. Piru sau 

una de I. Negoițescu, dar cei care citesc și 

recitesc cărțile lui Sebastian sunt mulți.  

 

               DANIEL CRISTEA-ENACHE 

                Din Realitatea Evreiasca no. 581 
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