
 

 

  

 

LA MULTI ANI 2022! NO MORE COVID! NO FAKE NEWS! NO 

more AMSALEM! No killings. More Kiddings. Less SALT, less SUGAR, NO 

SMOKE. Buy less, read more! Play music. Plant flowers. Learn Chess & POETRY, 

& POTTERY, Plant a Tree. Plant TWO! Produce less trash. Have a dog!  

 LOVE MORE, NO WAR! Have a Kid. Be a soldier, a wife, an astronomer.  OK?  
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unosc conturul general al 

disperării. Disperarea nu are aripi, 

nu se așază neapărat la o masă 

liberă, seara, pe o terasă la mare. Este disperare 

și nu întoarcerea unei cantități de fapte 

nesemnificative, ca niște semințe care părăsesc 

o brazdă pentru alta la căderea nopții. Nu este 

nici mușchiul care se formează pe o piatră sau 

spuma care se clatină într-un pahar. Este o 

barcă ciuruită de zăpadă, dacă vreți, ca păsările 

care cad și sângele lor nu are nici cea mai mică 

dimensiune. Cunosc conturul general al 

disperării. O formă foarte mică, definită de 

bijuteriile purtate în păr. Asta e disperarea.  

Un colier de perle pentru care nu se 

găsește nici o încuietoare și a cărui existență nu 

poate atârna nici măcar de un fir de ață. Asta e 

disperarea. Să nu intrăm în detalii. Odată ce 

începem să disperăm, nu ne mai oprim. Eu 

însumi sunt disperat de abajur în jurul orei 

patru, sunt disperat de ventilator spre miezul 

nopții, sunt disperat de țigara fumată de bărbații 

condamnați la moarte. Cunosc conturul general 

al disperării. Disperarea nu are inimă, mâna 

mea atinge mereu disperarea fără suflare, 

disperarea ale cărei oglinzi nu ne spun niciodată 

dacă e moartă. Trăiesc din această disperare 

care mă încântă. Iubesc acea muscă albastră 

care plutește pe cer la ora la care stelele zumzăie. 

Cunosc conturul general al disperării cu surprize 

lungi și subțiri, disperarea mândriei, disperarea 

furiei. Mă trezesc în fiecare zi ca toată lumea și 

îmi întind brațele pe un tapet floral, nu-mi 

amintesc nimic și mereu în disperare descopăr 

frumoșii copaci dezrădăcinați ai nopții. Aerul 

din cameră e la fel de frumos ca niște bețe de 

tobă. Ce vreme are vremea. Cunosc conturul 

general al disperării. E ca vântul din perdea care 

îmi întinde o mână de ajutor. Vă puteți imagina 

o asemenea disperare? Foc! Ah, sunt pe drum... 

Ajutor! Uite-i cum vin căzând pe scări... Și 

anunțurile din ziar, și panourile luminoase de pe 

canal. Grămadă de nisip, dispari, grămadă 

murdară de nisip! În liniile sale generale, 

disperarea nu are nicio importanță. Este o 

echipă de copaci care în cele din urmă vor face o 

pădure, este o echipă de stele care în cele din 

urmă vor face o zi mai puțin, este! 

traducere AG 
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 POEZII 

  

 Eroul 
 Jericho Brown * 

 

Nu a știut niciodată să ne deosebească unul de 
altul,  
așa că eu și fratele meu am crescut certându-ne 
pentru mintea mamei noastre 
Ca niște pretendenți de culoarea aurului într-
un mit grecesc. Eram dispuși să facem rău.  
mânjiți cu ciocolată în jurul gurii noastre. Eram 
ultimul dintre gemenii mamei 
Plângea la înmormântări, plângea când mă 
biciuia.  
Mă biciuia Zilnic. Mă interesează cel mai mult 
oamenii care se declară recunoscători pentru 
bătaia primită în copilărie. Nici unul dintre ei 
nu avea ceea ce mama mi-a dat, trezindu-ne 
pentru școală cu palme ascuțite pe coapsele 
noastre goale. 
Istoria asta a familiei e mai întunecată. Ar 
trebui să fiu recunoscătoare.  
Nimeni nu știe câte avorturi a făcut... o femeie 
să-și riște libertatea dându-i un nume acestui 
risc, ducându-l la sân. Nu știu de ce sunt în 
viață acum. 
Nu pot impresiona femeia care m-a biciuit  
În a fi. Mi-am transformat mama în bunică.  
Ea îmi mulțumește 
Sărutându-mi fiii.  
Recunoștința e neagră... 
Neagră ca un erou care se întoarce din război 
într-o țară care a mizat pe moartea lui. 
Mulțumesc lui Dumnezeu. Nu pot obține nimic 
mai întunecat. 

 

* Jericho Brown (n. 1976) este un poet și scriitor 

american. Născut și crescut în Shreveport, Louisiana, 

Brown a lucrat ca educator la instituții precum University 

of Houston, San Diego State University și Emory 

University. Poemele sale au fost publicate în The Nation, 

New England Review, The New Republic, Oxford 

American și The New Yorker, printre altele. Și-a lansat 

prima carte de proză și poezie, Please, în 2008.  

A doua sa carte, The New Testament, a fost lansată în 

2014. Colecția sa de poezii din 2019, The Tradition, a fost 

aclamată pe scară largă de critici. Brown a câștigat mai 

multe distincții de-a lungul carierei sale, inclusiv un 

premiu Whiting, și premiul Pulitzer pentru poezie. 

 Traducere AG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             Desen: Edward Loper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În mine, o familie 

                     Ching-In Chen * 

 

"A umbla în lume înseamnă să te afli într-un corp fără 

acte, fără a fi cetățean al nimănui altceva decât al 

respirației." 

             - Kazim Ali, Silver Road- 

 

născută din ape mici 

în fiecare noapte, 

caut hârtie 
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ca să hrănesc această scrisoare 

de pe un continent în derivă  

 

Noii vânători de capcane cumpără 

cătușele și cârligele lor, 

visând la o piele nouă 

cu care să se acopere. În cer, o rană 

 

ca un râu, care se deschide din nou 

pentru păsări. Vecinii resping 

asimilarea, nu le place  

un nou venit. Această legătură 

cu istoria și cu uitarea... 

o casă nouă și gri ca o buruiană. 

 

Un monument se înalță lângă fereastră. 

Ne așezăm și bem un ceai din plic  

de două ori folosit. 

 

* Ching-In Chen este o poetă asiatică-americană, 

gay, autoarea cărții Recombinant (Kelsey Street 

Press, 2017). Laureata premiului Lambda Literary 

Award pentru cea mai bună poezie transsexuală, 

lucrează ca profesor asistent și locuiește în Lake 

Forest Park, Washington, pe teritoriul indian 

Snohomish. Traducere AG 

                              Sergio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        Edward Loper jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         Tsuguharu Fujita (1951) 

  



5 
 

 ORAȘUL FEMEILOR 

 

n oraș din America de Sud a atras 

atenția unei lumi întregi datorită 

locuitorilor săi. Mai bine spus 

locuitoarelor sale… Asta pentru că populația 

localității despre care vom vorbi în continuare 

este formată exclusiv din femei! 

Locul cu pricina se află în sud-estul 

Braziliei, se numește Noiva De Cordeiro și 

numără în jur de 600 de femei, majoritatea cu 

vârste cuprinse între 20 și 35 de ani. 

Interesant este că unele dintre tinere sunt 

căsătorite, însă soții lor nu locuiesc cu ele. 

Celelalte brazilience își caută iubiți pe care îi 

invită în orășelul lor. Numai că bărbații refuză 

categoric să calce pe acolo, iar motivul este 

halucinant. 

Ce se întâmplă cu băieții născuți în 

Noiva De Cordeiro? 

Orașul a fost fondat în 1891 de o anume 

Senhorinha de Lima. Aceasta a rămas în istoria 

așezării drept o adulteră deoarece și-a părăsit 

soțul alături de care fusese obligată de către 

familia ei să trăiască mai mulți ani. 

După cum scrie DailyMail, despărțirea de 

soțul ei, Senhorinha de Lima a fost 

excomunicată de către Biserica Catolică, iar 

următoarele cinci generații ale ei au avut de 

suferit de pe urma gestului său. Ele au fost 

supuse unor rigori drastice. 

În prezent, tinerele din Noiva do Cordeiro 

trăiesc într-un sistem plin de rigori la care 

trebuie să se supună pentru a respecta regulile 

locului. Spre exemplu, dacă rămân însărcinate și 

nasc băieți, ele sunt obligate să-și gonească 

băieții din localitate atunci când împlinesc 18 

ani. Ei și tații lor au voie să se întoarcă în orășel 

doar în week-end. 

Explicația este una pe cât de bizară, pe 

atât de reală. Fiind locuit doar de femei, orașul 

este mult mai bine întreținut, este mai organizat 

și mai armonios. 

Femeile fac legea în Noiva De Cordeiro 

din 1995. 

NOIVA DO CORDEIRO É 

SINÔNIMO DE VIVER A VIDA 

Cumva firesc dată fiind situația, femeile 

sunt cele care conduc destinele orașului și 

poartă răspunderea pentru toate activitățile 

desfășurate în Noiva do Cordeiro, de la cele 

casnice, până la cele ce țin de agricultură sau de 

construcții. 

Orașul a început să fie condus exclusiv de 

femei în anul 1995, după moartea pastorului 

evanghelic, Anisio Pereira. Acesta s-a căsătorit 

în 1940 cu o tânără de 16 ani și a fondat o 

biserică pentru comunitate. 

El le-a impus femeilor reguli stricte, cum 

ar fi să nu asculte muzică, să nu își taie părul, să 

nu folosească metode de contracepție de nici un 

fel și să nu consume deloc băuturi alcoolice. 

Ulterior, după decesul lui Pereira, femeile 

au hotărât că ele trebuie să conducă orașul, 

astfel că, orice bărbat care vrea să se stabilească 

în Noiva de Cordeiro va trebui să se supună 

regulilor impuse de acestea. 

 

Film despre oraș: 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbo

x/FMfcgzGlkPXMzLJFvtKfLzRBrjrMwBSL?proje

ctor=1  

U 

https://www.dailymail.co.uk/home/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=JVadmRm7j9U
https://www.youtube.com/watch?v=JVadmRm7j9U
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UMOR 

 

★– Auzi, când îmi dai datoria? 

– Măi, da’ curios mai ești! 

★– Iubire, îți aduci aminte ce bine era 

acum 10 ani? 

– Dragule, dar noi nici nu ne cunoșteam pe 

vremea aceea! 

– Exact! 

★Două blonde: 

– Fată, ai auzit că pe hornarul nostru l-a călcat 

mașina? 

– Vai, tu, nici pe acoperiș nu mai ești în 

siguranță! 

★ La pescuit. Paznicul: 

– Doamnă, aici nu se poate pescui decât cu 

permis! 

– Vai de mine! Eu am încercat cu mămăligă… 

★ La anumite persoane, inteligența este 

ca și COVID-ul, sunt purtători, dar nu au 

niciun simptom. 

★ Ești bărbat adevărat atunci când 

deciziile importante nu le mai ia maică-ta, ci 

nevastă-ta. 

★ – Ah, ce n-aș da să fiu pământ arabil! 

– De ce? 

– Să știu cine mă sapă. 

★ Nu că vreau să mă laud, dar când 

intru în scara blocului, lumina se aprinde 

singură. 

★ Dacă de dimineață ai o zi proastă, 

cântă! Lasă, nu-ți fie rușine! Să sufere și alții! 

★ – Bună ziua, aș dori o pizza mare cu 

ananas. 

– Sigur, v-ar interesa și un sufleu de ciocolată 

cu murături? 

 

★ Mi-e dor de epidemiile copilăriei. 

Singura distanțare socială era: 

– Stai departe de ăla, are păduchi. 

★ Caut urgent două persoane pentru 

cules porumb. 150 lei/zi, plus masă și țigări. 

P.S. – Dacă sunteți prinși, nu mă cunoașteți. 

★ Te vaiți că te apropii de 40 de ani? 

Să vezi cum e când începi să te îndepărtezi. 

★ – Iubitule, am slăbit 3 kg. 

– Din cât? 

– Din 118 kg. 

– Felicitări! E exact cum ai pierde o piuliță de 

la tanc! 

★ Te chinui un an să strângi bani pentru 

vacanță și… brusc primești invitație la o 

nuntă… 

★ Uneori femeia are dreptate, alteori 

mereu! 

★ Am un vecin idiot, care de fiecare 

dată când deschide portiera la mașină, îmi 

lovește mașina… 

Am vorbit cu el, a zis că i se rupe… 

Așa că am început să-i las bilețele de dragoste 

la ștergătoare… 

Săptămâna asta, l-a bătut nevasta de 3 ori. 

★ Se aude că, la oficierea căsătoriilor, se 

acceptă, pe lângă ”DA” sau ”NU”, și ”Fie ce-o 

fi”… 

★ Când merg să-mi iau ceva din Mall, 

niciodată nu mă interesează prețul, mereu 

sunt îngrijorată să nu piuie când ies. 

★ Doamne, du-mă în ispită măcar două 

săptămâni, apoi văd eu cum ies din ea! 

★ Așa s-a lipit de mine singurătatea, că 

nici măcar țânțarii nu mă vizitează noaptea .. 
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 Prin  expozițiile  lumii 

 

ntr-o lume care se îndreaptă rapid spre 

tratare digitală în toate aspectele, 

Takashi Arai este unul dintre puținii 

fotografi din lume care au ales să-și exprime 

viziunea artistică prin procesul fotografic cu 

plăci de argint dagherotip. Mai degrabă decât o 

replică nostalgică a unei metode învechite, Arai 

recunoaște punctele forte ale dagherotipului 

pentru a capta esența subiecților săi mai fidel 

decât îi permite fotografia modernă și a 

transformat-o într-un mediu viabil propriu. 

La doi ani după ce Robert Kobayashi 

(1925-2015) a murit în Honolulu, Hawai, unde 

se născuse cu 90 de ani mai devreme Jeremiah 

Ross, a publicat un articol despre artist, "The 

End of Moe's Meat Market", în New York Times 

(10 octombrie 2017). Cu toate acestea, oricât de 

mult ar fi articolul o odă adusă unei părți din 

New York care a dispărut de mult, lăsând puține 

urme, avertizez spectatorii să nu confunde arta 

și viața lui Kobayashi, care sunt profund legate 

între ele. Kobayashi a avut nevoie de tot spațiul 

oferit de casa închiriată cu patru etaje și o vitrină 

pe care a cumpărat-o în ceea ce a fost cândva 

cunoscut sub numele de Little Italy pentru a-și 

face arta. 

Metoda lui Kobayashi este de sine 

stătătoare. El a folosit benzi și benzi metalice 

subțiri tăiate din cutii de conserve, precum și 

secțiuni aruncate din tavane de tablă, ca 

material principal. Secțiunile au fost vopsite 

într-o singură culoare și au fost folosite atât în 

construcția compoziției, cât și a cadrului. A fixat 

benzile cu cuie, uneori folosind doar ceea ce era 

necesar pentru a le fixa. Alteori a folosit mai 

multe cuie, activând forma. Prin această metodă 

de bricolaj, a realizat naturi moarte, nuduri, 

peisaje urbane și peisaje de iarbă care nu 

seamănă cu nimic din ceea ce am mai văzut. 

 

 

  

Î 
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Cele trei surori ale lui Vincent van Gogh - 

Willemien (Wil), Elisabeth (Lies) și Anna van 

Gogh - sunt prezentate în biografia istorică The 

Van Gogh Sisters de Willem-Jan 

Verlinden (Thames & Hudson). Cartea a fost 

publicată inițial în limba olandeză în 2016; 

versiunea în limba engleză, tradusă de Yvette 

Rosenberg și Brendan Monaghan, include 

scrisori inedite, în mare parte rezultatul unor 

cercetări finalizate după ce versiunea olandeză a 

fost lansată pentru prima dată. 

 

Prin intermediul scrisorilor dintre frați, 

aflăm că Lies era frustrată de faptul că femeile 

nu aveau mai multe opțiuni profesionale care să 

fie acceptabile din punct de vedere social. Aflăm 

că Wil copia adesea desenele lui Vincent și că era 

modelul său preferat și că cei doi își scriau unul 

altuia despre artă și literatură și se interesau 

unul de sănătatea mintală a celuilalt. Cartea te 

atrage cu povești despre căutările fraților în ceea 

ce privește slujbele, dragostea și curiozitățile 

artistice, precum și cu portrete luxuriante ale 

fiecărei case de familie.  

 

Noua monografie a lui Robert Storr, 

Philip Guston: O viață petrecută în 

pictură, este genul de carte pe care orice artist 

decedat, dacă ar fi încă îngrijorat de propria 

reputație după mai bine de 40 de ani, și-ar dori 

să fie publicată despre el. 

 

Cartea are un format aproape pătrat și 

este grea ca o lespede de piatră de pe un trotuar 

londonez. Aspectul său, prezentarea sa generală 

și calitatea și generozitatea absolută a 

prezentării atât de multor lucrări reușește atât să 

mențină o oarecare distanță critică față de 

subiectul său, cât și să pună în evidență natura 

artistului însuși, caracterul său de neclintit în 

fața sarcinii pe care o avea în minte, caracterul 

său dur în fața atacurilor critice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philip Guston - născut Phillip Goldstein (1913 - 

1980), a fost pictor, gravor, muralist și desenator 

canadian-american. La începutul carierei sale de 

cinci decenii, muralistul David Siquieros l-a 

descris ca fiind unul dintre "cei mai promițători 

pictori din SUA sau din Mexic", referindu-se la 

fresca sa antifascistă Lupta împotriva terorii, 

care "include figurile cu cagule care au devenit 

pentru artist un simbol al intoleranței de-a 

lungul vieții sale". "Guston a lucrat în mai multe 

moduri artistice, de la figurile de inspirație 

renascentistă până la o abstracție reușită", iar în 

prezent este considerat unul dintre "cei mai 

importanți, puternici și influenți pictori 

americani din ultima sută de ani. 
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Michael Rakowitz, "Room H, 
Northwest Palace of Nimrud", din seria The 
Invisible Enemy Should Not Exist (2020)- 
Ambalaje alimentare și ziare din Orientul 
Mijlociu, cu lipici pe panou, 90 1⁄2 x 76 3⁄8 x 3 3 
3⁄4 inch (detaliu al noii lucrări, expusă pentru 
prima dată, comandată de Ruth and Elmer 
Wellin Museum of Art de la Hamilton College).  
CLINTON, NY - Una dintre provocările de a 
vorbi coerent despre expoziția lui Michael 
Rakowitz de la Muzeul Wellin este să ajungi să 
înțelegi ce este această lucrare: Este un 
memorial pentru patrimoniul cultural pierdut, 
un act de recuperare istorică, un doliu colectiv 
sau un model de supraviețuire?  

O altă provocare este dorința de a vedea 
lucrarea în întregime. A fi reparat înseamnă ca 
partea care a fost prejudiciată să primească sau 
să fie plătită suficient pentru a reveni la poziția 
în care s-ar fi aflat fără actele distructive ale 
celuilalt. Dificultatea mea este că acest lucru nu 
se întâmplă aici. Dar eu vreau să se întâmple. 
Ceea ce Rakowitz a instalat la Wellin este doar o 
reconstrucție parțială a ceea ce este cunoscut 
sub numele de "Camera H", situată în Palatul de 
Nord-Vest al anticului oraș asirian Nimrud 
(astăzi Kalhu).  

Georgia O'Keeffe, "Salita Door, Patio" 

(1956-57), imprimare pe gelatină de argint 

(Museum of Fine Arts, Boston, the Lane 

Collection, © Georgia O'Keeffe Museum, 

imagine © Museum of Fine Arts, Boston) 

Tehnica de reîncadrare a lui O'Keeffe 
apare în instantanee ale ușii din curtea sa din 
Abiquiú, New Mexico. O formă sumbră, 
întunecată, pe lângă pereții netezi din adobe ai 
casei sale, ușa a fost motivul pentru care artista 
a cumpărat proprietatea și a apărut în mod 
repetat în lucrările sale de artă. "Întotdeauna 
încerc să pictez acea ușă - niciodată nu reușesc 
să o pictez", a spus O'Keeffe. Căutând o altă 
abordare, ea a început să fotografieze ușa în 
1956. Împreună cu ușa, aceste imagini 
înregistrează și schimbările subtile de soare și 
umbră pe care O'Keeffe le fixa adesea în 
fotografiile sale.  
  



10 
 

Gara Centrală                

                  Gunter Kunert* 

 

ntr-o dimineață însorită, un om 

descoperă o scrisoare oficială în 

locuința sa: plicul se află pe masa de 

mic dejun, lângă ceașcă. Nu se știe cum a ajuns 

acolo. Abia deschisă, din ea se năpustește 

asupra cititorului o cerere:  

Sunteți obligat, poruncește scrisul 

oficial de pe hârtia cenușie și zdrențuită, să vă 

prezentați pe 5 noiembrie anul curent, la ora 

opt dimineața, în toaleta bărbaților din gara 

centrală, în vederea executării 

dumneavoastră. Vi s-a repartizat boxa 18. 

Nerespectarea acestui ordin poate duce la o 

pedeapsă mai gravă prevăzută în decretul 

administrativ. Se recomandă îmbrăcăminte 

ușoară pentru a asigura o procedură fără 

probleme.  

Puțin mai târziu, persoana afectată de 

acest ordin apare deznădăjduită printre 

prietenii săi. El refuză mâncarea și băutura, 

dar dorește urgent un sfat, primind, însă, doar 

aprobări sumbre și semnificative. Cere 

insistent un sfat decisiv, o ofertă de ajutor. 

Probabil că ei respiră cu un oftat înăbușit de 

ușurare când ușa se închide din nou în spatele 

celui încă viu, dar condamnat, și toți se 

întreabă dacă nu a fost un gest prea omenos să 

îi fi deschis ușa. A meritat, cine știe ce poți face 

pentru cineva de la care te poți aștepta atât de 

puțin în viitor? Condamnatul se duce acum la 

un avocat unde primește sugestia de a depune 

o cerere, dar în orice caz să respecte data (5 

noiembrie) pentru a evita represaliile. Toaleta 

bărbaților și boxa 18 par destul de tolerabile și 

rezonabile. Nimic nu este atât de rău pe cât 

pare în primul moment. Execuție? Probabil o 

greșeală de dactilografiere.  

De fapt, înseamnă organizație. De ce nu? 

Avocatului i se pare foarte posibil ca ei să ceară 

unui client nou-nouț să se organizeze singur. 

Așteptați să vedeți. Și aveți încredere! Trebuie 

să aveți încredere! Încrederea este cel mai 

important lucru acum. 

Acasă, cel care a fost chemat la toaleta 

bărbaților se răsucește printre așternuturile 

transpirate. Cuprins de o invidie arzătoare, el 

ascultă bâzâitul unei muște. E vie! Nu are nicio 

grijă! Ce știe ea despre stația centrală?! 

Desigur nu știe nimic despre ea... În toiul 

nopții, sună la ușa vecinului său. Un ochi 

somnoros îl cercetează prin vizor, scurt, 

inexpresiv, până când soneria capitulează și 

eliberează degetul de pe buton. 

Punctual, la ora opt dimineața, intră în stația 

centrală pe 5 noiembrie, tremurând într-o 

cămașă de sport cu mânecă scurtă și pantaloni 

de in, cele mai ușoare haine pe care le are.  

 

Ici și colo un paznic fără treabă cască. 

Podeaua este măturată și umezită în 

permanență cu un lichid dezinfectant. 

Pașii lui singuratici răsună în golul 

oglindit din toaleta bărbaților. Găsește imediat 

cabina 18. Strecoară  o monedă în încuietoarea 

ușii batante și intră. O certitudine sălbatică că 

nu se va întâmpla absolut nimic se aprinde în el. 

Absolut nimic! Va fi organizat, asta e tot! Totul 

se va termina imediat și va putea pleca acasă. 

Î 
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Încredere! O stare de euforie i se ridică în gât; 

cu un zâmbet, încuie ușa și se așază. 

 

Un sfert de oră mai târziu, doi îngrijitori 

de toaletă intră, deschid cu o cheie de acces 

cabina 18 și scot cadavrul ușor îmbrăcat, 

pentru a-l așeza în adâncurile acoperite cu dale 

roșii ale gării centrale, despre care toată lumea 

știe că niciun tren nu a sosit vreodată și cu atât 

mai puțin nu a plecat din ea, chiar dacă un 

oarecare fum, ca cel al locomotivelor, atârnă 

adesea peste acoperișul ei. 

 

            Traducere: AG  

 

 *Günter Kunert 6 (1929 - 2019) a fost un scriitor 

german. Stabilit în Berlinul de Est, a publicat poezii 

începând cu 1947, susținut de Bertold Brecht.  

După ce a semnat o petiție împotriva privării de 

cetățenie a lui Wolf Biermann în 1976, și-a pierdut 

calitatea de membru al SED (Partidul uniunii 

socialiste) s-a mutat în Vest doi ani mai târziu.  

Este considerat un scriitor german versatil, care 

a scris povestiri, eseuri, lucrări autobiografice, scenarii 

de film și romane. A primit doctorate onorifice și 

premii internaționale. 

 

Istoria pe placul tuturor  

EUGEN ȘENDREA 

 

- Note de plată neobișnuite 
 

Arhivele păstrează documente de mare 
valoare istorică. Dar, printre ele se găsesc și 

unele ce par la prima vedere, chiar „nevinovate”. 
Totuși și ele au încărcătura lor istorică. Știți cum 
erau remunerați artiștii în urmă cu două secole 
și jumătate? De la o mare actriță din vremea 
împărătesei Maria Tereza (1740–1780) se 
păstrează o interesantă chitanță, privind 
remunerarea ei, în afara ariilor cântate. Pe 
atunci, orice gest în plus era plătit: 

– Arii cântate – 6 coroane; 
– Zburat odată în aer – 1 coroană; 
– Am fost udată odată cu apă – 1 coroană. 
 
Pentru încasarea a 2 palme se dădeau 

doar 8 coroane. În schimb, se plăteau bani buni, 
34 de coroane, pentru săritul în apă și lovirea 
cu... piciorul.  

E bine, că pe atunci nu se trăgeau „duble”. 
Sperăm, totodată ca actorii teatrului „Bacovia” 
să nu ceară plata salariilor după această veche 
metodă... 

 
Și, iată o altă „notă de plată” din 1831: 
Marin Tudose, zugrav, adică pictor 

bisericesc, a fost chemat să refacă pictura 
bisericii „Sf. Mina”, afumată și ștearsă în unele 
locuri. Meticulos a notat toate lucrările făcute: 

„1. Am pus coadă nouă cocoșului lui Sf. 
Petru și i-am îndreptat coada; 

2. Am legat pe cruce pe tâlharul din 
dreapta și i-am pus un deget nou; 

3. Am pus o aripă Arhanghelului Gavriil; 
4. Am spălat pe servitoarea lui Caiafa și i-

am pus roșu pe obraz; 
5. Am reînnoit cerul, am adăugat două 

stele și am curățat luna; 
6. Am înroșit focul din iad, am pus o coadă 

lui Lucifer și i-am ascuțit unghiile; 
7. Am reparat haina Sf. Anton și i-am pus 

doi nasturi la anteriu; 
8. Fiului lui Tobias, care călătorește cu 

îngerul Gavriil, i-am pus curea nouă la traistă; 
9. Am spălat urechile măgarului lui 

Avesalom și l-am potcovit; 
10. Am smolit corabia lui Noe și i-am pus 

un petic la fund; 
11. Am albit barba Sf. Nicolae; 
12. Am ascuțit sulița lui Sf. Gheorghe și 

am înverzit coada balaurului; 
13. Am spălat rochia lui Sf. Maria; 
14. Am pus coada diavolului de la Sf. 

Marina și am cârpit toaca. 
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- Domnule, aveți un foc? 
 

storia tutunului e lungă și 
întortocheată. La 2 noiembrie 1492 
Cristofor Columb, a văzut prima oară 

indigeni americani fumând. Adus în Europa, la 
început, tutunul n-a prea fost luat în seamă. Era 
o curiozitate în grădinile botanice. 

Jean Nicot (nume dat apoi nicotinei) îl 
folosea ca remediu împotriva migrenei. Nu se 
știe cum, tutunul a început să fie cultivat în 
Spania pe la 1558. Imediat face carieră fiind 
cultivat în Anglia, Italia, Rusia, apoi în Japonia, 
India, China, Ceylon. Va trece și în Lumea Nouă, 
unde era fumat sub forma țigaretelor de hârtie.  

Răspândirea lui, n-a fost însă un timp 
văzută prea bine, așa că va fi interzis, în Anglia, 
în 1604, în Japonia, Imperiul Otoman, Rusia, 
China. Degeaba. S-au găsit căi de a trece peste 
această lege. Sir Walter Raleigh participant la un 
complot, cere ca ultima dorință să fumeze o... 
pipă!  

Napoleon, deși nu era fumător, se îngrijea 
ca soldații săi „bombănitori” să aibă tutun 
pentru pipă. Mareșalii lui, vestiții Massena, 
Lannes, Keber erau fumători pasionați. Fumatul 
n-a ocolit nici femeile, printre ele numărându-se 
principesa Metternich și marchiza de 
Pompadour.  

Apar și accesoriile. Pe la 1800 tabachera 
de prizat, apoi trabucurile cubaneze, iar în 1883 
țigările, așa cum le cunoaștem astăzi. 

În Țările Române cultura tutunului a fost 
introdusă cam pe la mijlocul secolului XVII de 
către turci. Ajunge așa de cultivat încât se 
percepe impozit pe pogonul cultivat - tutunăritul 
-, la 1680, Șerban Cantacuzino în Muntenia și 
1694, în Moldova sub Constantin Duca. 

Fumatul ajunge chiar și la unii domnitori. 
Alexandru Moruzi, domnul Moldovei, fumător 
înrăit, chiar și când a fost mazilit și dus la 
Istanbul „el trecu Bosforul de-a curmezișul, 
luând în caiac cu dânsul numai două persoane, 
pe banul Caradja și Tutun-bașa, de unde se vede 
că patima fumatului trebuie să-l fi stăpânit 
grozav, deoarece el se putuse despărți de nevastă 
și copii, dar nu și de omul care-i umplea ciubucul 
cu tutun”.  

Călugării, preoții încearcă să oprească 
„molima tutunului”. Supărat nevoie mare Enei 
Fomi Valeșul transcrie, la 1785, „Poveste despre 
tutun”, arătând ca cei care fumează vor ajunge la 
„Sarsailă-stegariul încă cu dânșii va fi, și gura lor 
va puți ca a pupedzii și dinții lor vor ave smoalî 
și rugină ca râmatoriul ce râmă și se tăvălește în 
noroiu. Așa să potrivește omul care be tiutiun și 
rămâne: al nostru...” 

Din 1830, țările române exportă tutun, 
care ajunge chiar la 249.000 ocale. Din 1872, în 
timpul lui Vasile Alecsandri, „toată lumea 
fumează” așa cum cânta coana Chirița. 

Statul român are monopolul tutunului, 
astfel ca în 1915 suprafața ocupată de cultura 
tutunului era de 12.000 ha, iar în 1925 de 
35.000 ha. După primul război mondial 
„nebunia fumatului” se răspândește cu o 
repeziciune greu de închipuit.  

Primii fumători se pare că au fost boierii, 
moda ciubucelor fiind răspândită. În muzeele de 
istorie dar și în colecții particularele se găsesc 
numeroase pipe din lut ars și din porțelan. 

Trecerea și staționarea trupelor turcești, 
rusești și nemțești, au contribuit la creșterea 
numărului de fumători. Negustorii români 
Constantin Călin, Neculai Dumitrașc, armenii 
pământeni Iacob Tâțău și Măgârdici Capril 
„aduceau marfă de la Brașov pe care o vindeau 
în dughenele lor, unii având și manufactura, iar 
alții vindeau și tutun”. Între cele două războaie 
mondiale, dughenele de vândut tutun se 
răspândesc ca ciupercile. 

În foaierul teatrelor, la pauze, se fumează 
„o țigară”. Primele cinematografe vor oferi 
condiții fumătorilor „la pauză” când se schimba 
„bobina”. Devine o modă savurarea unei  
SOFIAcafele în compania unei țigări. Femeile 
vor descoperi și ele savoarea tutunului.  

După un „Boston îndrăcit”, doar câteva 
fumuri din țigaretele lungi și elegante, te puteau 
liniști. Apar mii de mărci pentru țigări de pe tot 
mapamondul. Vestitele „Plugarul” cu 100 țigări 
la pachet, „Naționale”, „Mărășești”, „Carpați” cu 
filtru sau fără filtru, „Snagov”, „Amiral” (mic și 
mare), „Virginia”, „Litoral” etc. 

 

I 
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Încercările repetate de a stopa maladia 
fumatului n–au avut niciun rezultat. Se pun 
două întrebări: oare câte țigări s-or fi fumat în 
lume? Şi cât or fi costat ele? 

 

 

Edward Lionel Loper Sr. ( 1916 – 2011)  

 

A fost un artist și profesor afro-american din 

Delaware, cunoscut mai ales pentru paleta sa 

vibrantă și juxtapunerea de culori. 

A predat pictura timp de aproape 70 de 

ani. 

                       Vezi pagina .. 28 

 

 

Sofia Gelman  

   Oameni suntem 

 
 
 

n curând calendarul va arăta cifrele 

noului an, 2022, prilej de optimism 

pentru încrederea în schimbările de 

bine ce vor veni…  

Omenirea se confruntă de (prea) multă vreme cu 

o „pedeapsă colectivă” sub numele de COVID 19 

– și diversele sale variante.  

Este un fel de război, după opinia unora 

este chiar „al treilea război mondial”, cu multe 

victime în numeroasele state ale lumii. 

Paralel cu problemele pandemiei, la 

Viena, se desfășoară convorbirile bilaterale între 

Iran pe de o parte și Statele Unite în compania 

țărilor europene pe de altă parte, convorbiri care 

au ca scop încercarea de a evita construirea unor 

arme nucleare de către regimul totalitar al 

Teheranului.  

Trăim cu speranța ca rezultatele 

dialogului să conducă întru rezolvarea pe cale 

pașnică a conflictului.  

Ar fi înțelept – chiar ideal - dacă toate 

țările de pe mapamond ar adopta viziunea 

președintelui J.F. Kennedy care, încă în anii ‘60 

ai secolului trecut, formula:  

„Omenirea trebuie să pună capăt 

războiului, altfel războiul va pune capăt 

omenirii!”   

 
  

Î 

Picasso – Femei în nud  
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BRONZINO 

 

gnolo di Cosimo (1503 - 1572), 

cunoscut de obicei sub numele de 

Bronzino  sau Agnolo Bronzino, 

a fost un pictor manierist florentin. 

Supranumele său, Bronzino, se referă, după 

toate probabilitățile, la pielea sa relativ închisă 

la culoare. 

 

A trăit toată viața la Florența, iar de la 

vârsta de 30 de ani a fost ocupat ca pictor de 

curte al lui Cosimo I de' Medici, Mare Duce de 

Toscana. A fost în principal portretist, dar a 

pictat, de asemenea, multe subiecte religioase și 

câteva subiecte alegorice, printre care se numără 

probabil cea mai cunoscută lucrare a sa, Venus, 

Cupidon, Nebunia și Timpul, c. 1544-45, aflată 

în prezent la Londra.  

Multe portrete ale familiei Medici există 

în mai multe versiuni, cu diferite grade de 

participare a lui Bronzino însuși, deoarece 

Cosimo a fost un pionier al portretului copiat si 

apoi oferit ca un cadou diplomatic. 

S-a format cu Pontormo, cel mai 

important pictor florentin din prima generație a 

manierismului, iar stilul său a fost influențat în 

mare măsură de acesta, însă figurile sale 

elegante și oarecum alungite par întotdeauna 

calme și oarecum rezervate, lipsindu-i agitația și 

emoția celor ale profesorului său.  

Ele au fost adesea considerate reci și 

artificiale, iar reputația sa a avut de suferit din 

cauza defavorizării generale a criticii atașate 

manierismului în secolul al XIX-lea și la 

începutul secolului al XX-lea. Ultimele decenii 

au fost mai apreciative pentru arta sa. 

Bronzino s-a născut la Florența, fiind fiul 

unui măcelar. Potrivit contemporanului său 

Vasari, Bronzino a fost elev mai întâi al lui 

Raffaellino del Garbo, iar apoi al lui Pontormo, 

la care a fost ucenic la 14 ani.  

Se crede că Pontormo a introdus un 

portret al lui Bronzino în copilărie (așezat pe o 

A 
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treaptă) într-una dintre seriile sale despre Iosif 

în Egipt, care se află în prezent la National 

Gallery, Londra. Pontormo a exercitat o 

influență dominantă asupra stilului în curs de 

dezvoltare al lui Bronzino, iar cei doi aveau să 

rămână colaboratori pentru cea mai mare parte 

a vieții celui dintâi.  

Un exemplu timpuriu al mâinii lui 

Bronzino a fost adesea detectat în Capela 

Capponi din biserica Santa Felicita de lângă 

Ponte Vecchio din Florența. Pontormo a 

proiectat interiorul și a executat tabloul de altar, 

magistrala Depoziție de pe cruce și fresca 

laterală Buna Vestire.  

Se pare că lui Bronzino i-au fost atribuite 

frescele de pe cupolă, care nu au supraviețuit. 

Vasari a afirmat că două dintre cele patru 

panouri rotunde care îi înfățișează pe fiecare 

dintre evangheliști au fost pictate de Bronzino. 

Stilul său este atât de asemănător cu cel al 

maestrului său, încât cercetătorii încă dezbat 

atribuțiile specifice. 

Spre sfârșitul vieții sale, Bronzino a jucat 

un rol important în activitățile Accademia delle 

Arti del Disegno din Florența, al cărei membru 

fondator a fost în 1563. 
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Pictorul Alessandro Allori a fost elevul său 

preferat, iar Bronzino locuia în casa familiei 

Allori în momentul morții sale la Florența, în 

1572 (Alessandro a fost, de asemenea, tatăl lui 

Cristofano Allori). Bronzino și-a petrecut cea 

mai mare parte a carierei la Florența. 

Bronzino a primit pentru prima dată 

patronajul Medici în 1539, când a fost unul 

dintre numeroșii artiști aleși să execute 

decorațiunile elaborate pentru nunta lui Cosimo 

I de' Medici cu Eleonora di Toledo, fiica 

viceregelui de Napoli.  

Nu a trecut mult timp până când a 

devenit, și a rămas pentru cea mai mare parte a 

carierei sale, pictorul oficial al ducelui și al curții 

sale. Portretele sale - adesea citite ca exemplare 

statice, elegante și stilate de aroganță și 

siguranță fără emoții - au influențat cursul 

portretului de curte european timp de un secol. 

Aceste picturi bine cunoscute există în 

numeroase versiuni și copii de atelier.  

Pe lângă imaginile elitei florentine, 

Bronzino a pictat, de asemenea, portrete 

idealizate ale poeților Dante (c. 1530, în prezent 

la Washington, DC) și Petrarca. 
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CRONICĂ ÎNTÂRZIATĂ 

            Sofia Gelman 

Jean-Jacques Ashkenasy - Cleopatra Lorințiu: 

Despre ce nu se uită 

olumul Despre ce nu se uită 
apărut la București (RAO 
Distribuție 2021), este un dialog 
fascinant între poeta, eseista și 

prozatoarea Cleopatra Lorințiu și profesorul de 
neurologie Jean-Jacques Ashkenasy. Perioada 
de restriște a pandemiei, perioadă în care era cel 
mai înțelept să stai acasă, a oferit celor doi autori 
ai cărții, un timp ideal pentru a purta discuții pe 
o scară largă de subiecte.  

Conversația dintre aceste două 
personalități remarcabile are darul de a releva 
pe de o parte drumul profesorului Ashkenasy în 
bogatul său palmares profesional, pe de altă 
parte de a desluși felul în care privește lucrurile 
importante și mai puțin importante în viață…  

Cartea este structurată în trei părți 
distincte, asemănător cu o formă de tripartită de 
Lied în care secțiunea de mijloc este clădită 
diferit iar cele două extreme sunt asemănătoare 
prin eșafodaj.  

Primele 95 de pagini sunt dedicate 
dialogului, 95 de pagini în continuare conțin 
evocări ale unor personalități care au avut 
influență majoră asupra vieții profesorului 
Askenasy iar ultimele 30 de pagini revin la 
conversația cu Cleopatra Lorințiu.  

Temele abordate sunt de o varietate 
impresionantă, unele sunt legate de medicină, 
altele de experiența vastă a unei vieți bogate în 
diversitatea geografică și sociologică a 
profesorului Askenasy.  

Trebuie menționat faptul că cele două 
personalități de-a dreptul renascentiste – prin 
vastele cunoștințe în multe domenii – comunică 
cu o inimaginabilă naturalețe, motiv pentru care 
cititorul va fi fermecat și cu greu va lăsa cartea 
din mână.  

Departe de posibilitatea de a prezenta în 
mod exhaustiv paginile volumului, ne vom opri 
asupra unui subiect dureros care a însoțit viața 
profesorului Askenasy, subiect care l-a 
preocupat mereu: antisemitismul.  

Asemenea unui Leitmotiv, el planează 
deasupra celorlalte teme și revine în diverse 
circumstanțe când este vorba despre identitatea 
sa. Date fiind hotarele geografice – cadru al 
desfășurării discuțiilor în volum, recte Israel și 
România - ni se vor dezvălui puncte de vedere 
uneori în consens, alteori în polemică în ceea ce 
privește viața percepută în mod diferit de cele 
două personalități.  

Problema identității apare de mai multe 
ori, profesorul Askenasy amintește faptul că în 
România, mereu i se aducea aminte că este 
evreu, îl citează cu amărăciune pe Nae Ionescu 
care spunea acum o sută de ani: „un evreu poate 
fi un român bun, dar niciodată român.” (pag. 
38)  

Conversația dintre Cleopatra Lorințiu și 
Jean-Jaques Askenasy se desfășoară într-un stil 
de infinită stimă reciprocă, formularea textului 
într-un limbaj elevat reprezintă o reală 
sărbătoare pentru iubitorii de literatură.  

Volumul conține și teme strict medicale 
dar ele sunt prezentate într-o formă accesibilă 
pentru cititori; nu lipsește nici umorul subtil, cel 
de calitate, iar retrospectiva istorică - cu opriri 
asupra momentelor cheie ale biografiei 
profesorului - are darul de a desluși importanța 
deciziilor luate la timpul respectiv în conturarea 
unui drum potrivit spre aspirațiile devenite 
realitate.  

Antisemitismul, precum aminteam, 
constituie una din preocupările principale ale 
dialogului:  

„Cel căruia i se atribuie stigmatul evreu, 
(…) implică totdeauna ceva rău. (…) A spune 
unui evreu că e rău, este un pleonasm”. 
(pag.182) 

Soluționarea, cel puțin parțială a 
problemei după opinia profesorului Askenasy 
este însăși existența Israelului – țara tuturor 
evreilor din lume – stat egal cu toate celelalte 
state.  

Dacă ar fi să formulăm o aserțiune care ar 
putea caracteriza toate cele 205 de pagini ale 
volumului, ea ar fi următoarea :  

„Patriotismul și naționalismul trebuie să 
fie capabile să conviețuiască alături de 
toleranță și bun simț”  

(pag. 43) .   
  

V 
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De la Tavor la Nazaret,  
demografie si istorie 

           Adrian Grauenfels 

 

n cercetător al religiilor nu se 

poate sustrage de la o simplă 

observație: Marile revelații ale 

religiilor monoteiste se întâmplă la înălțime. 

Dacă zeii locuiau în Olimp, profeții care au 

urmat, vor urca în mod voit munții pentru a 

descifra secrete mistice, pentru a purta discuții 

cu Creatorul, pentru meditație și inspirație.  

Toate revelațiile sunt percepute de subiect 

care simte sau aude o prezență, percepe o 

lumină deosebită, vederea unei figuri, teamă. 

Toate revelațiile se petrec pe un munte, departe 

de tribul căruia profetul aparține. În Budism 

muntele Meru este axa lumii, în Iudaism avem 

muntele Sinai, în Japonia muntele Fuji are 

proprietăți divine. Foarte des muntele oferă un 

loc de meditație și revelație.  

Cei trei fondatori a celor trei religii 

monoteiste: Moshe, Isus și Mohamed își 

datorează iluminarea spirituală unor revelații 

care se petrec pe munți. Pe muntele Sinai, 

Moshe are revelația întâlniri cu Dumnezeu de 

trei ori (Exodus 24:10), Isus este transfigurat pe 

muntele Tabor (sau Hermon), iar Mohamed 

capătă Coranul pe muntele Hira, direct din 

mâinile îngerului Gabriel. 

Muntele Tabor este situat în Galileea 

Inferioară, Israel, la capătul estic al Văii Jezreel, 

la 18 kilometri vest de lacul Tiberiada. În Biblia 

ebraică (Ioshua, Judecători), Muntele Tabor 

este locul bătăliei de pe Muntele Tabor dintre 

armata israelită sub conducerea lui Barac și 

armata regelui canaanit din Hazor, Iabin, 

comandată de Sisera. 

O vizită pe Tabor 

Muntele Tabor are forma aproape a unei 

jumătăți de sferă, ridicându-se brusc din terenul 

din jur plat și atingând o înălțime de 575 de 

metri, dominând astfel cu bine 450 de metri 

orașul din câmpia de mai jos, Kfar Tavor. În 

vârful muntelui se află două mănăstiri creștine, 

una greco-ortodoxă în partea de nord-est și una 

romano-catolică în partea de sud-est. Biserica 

catolică din vârf este ușor vizibilă de la distanță. 

Taborul nu este vulcanic. În ciuda 

apropierii sale de munții Nazareth, constituie o 

formă geologică separată. Vegetația este bogată 

si diversă. Din păcate, vârful Tabor nu poate fi 

vizitat fără un aranjament cu mănăstirile. Ne 

consolăm cu o ultima fotografie luată prin 

grilajul porții blocată de un lacăt masiv. La bază 

este înconjurat aproape în întregime de satele 

arabe Daburiyya, Shibli și Umm al-Ghanam. 

Urcușul este anevoios, prin serpentine si 

cu puține puncte de observație. De la cota 560 se 

fac lansări cu glidere purtate de vânt înspre un 

loc de aterizare circular.   

Transfigurarea Domnului este un 

eveniment descris de evangheliile sinoptice, în 

U 
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care Isus din Nazaret a fost văzut de apostolii Săi 

într-o lumină nouă pe Muntele Tabor.  

Conform Evangheliilor sinoptice (Matei, 

Marcu și Luca.), Isus a devenit strălucitor, a 

vorbit cu proorocii Moise și cu Ilie, fiind numit 

de ei Fiul lui Dumnezeu. Interpreții Noului 

Testament au clasificat Schimbarea la Față 

drept una din minunile lui Isus menționate în 

Evanghelii. Particularitatea Schimbării la Față 

este aceea că apostolii Săi văd în Isus din 

Nazaret lumina divină.  

Conform Evangheliei după Ioan, la 

ultimul discurs public al lui Isus, apostolii au 

auzit „vocea lui Dumnezeu” (Ioan 12,28), în timp 

ce alții au auzit doar „zgomot de tunet”  

(Ioan 12,29).  

Excursia noastră  continuă  spre orașul 

Nazaret trecând prin Iksal o așezare 

musulmană foarte densă. 

 

Teren de aterizare circular  

pentru cei cu glidere 
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Nazeret oraș bipolar 

azaret este cel mai mare oraș din 

Districtul de Nord al Israelului. 

Nazaret este cunoscut a fi 

"capitala arabă a Israelului". În 2019, populația 

sa era de 77.445. Locuitorii sunt predominant 

cetățeni arabi ai Israelului, dintre care 69% sunt 

musulmani și 30,9% creștini. Nof HaGalil (fost 

"Nazaret Illit"), declarat oraș separat în iunie 

1974, este construit alături de vechiul Nazaret și 

avea o populație evreiască de 40.312 locuitori în 

2014. În Noul Testament, orașul este descris ca 

fiind casa copilăriei lui Isus, și, ca atare, este un 

important centru de pelerinaj creștin. 

 

Natzeretul evreiesc 

n punct de vedere susține că 

"Nazaret" derivă din unul dintre 

cuvintele ebraice pentru 

"ramură", și anume ne-tzer, și face aluzie la 

cuvintele profetice, mesianice din Cartea lui 

Isaia 11:1: "din rădăcinile lui Isaia o Ramură 

(netzer) va da rod". O opinie sugerează că acest 

toponim ar putea fi un exemplu de nume tribal 

folosit de grupurile care se instalau la 

întoarcerea din exil. Alternativ, numele ar putea 

deriva din verbul na-ṣar, ָנַצר, "a păzi, păstra" și 

înțeles fie în sensul de "turn de veghe" sau "loc 

de pază", ceea ce implică faptul că orașul 

timpuriu era cocoțat pe vârful dealului, fie, în 

sens pasiv, ca "păstrat, protejat", cu referire la 

poziția sa izolată.  

O altă teorie susține că forma grecească 

Ναζαρά (Nazará), folosită în Matei și Luca, ar 

putea deriva dintr-o formă aramaică anterioară 

a numelui sau dintr-o altă formă în limba 

semitică.  

Referințe creștine 

n Evanghelia după Luca, Nazaret este 

descris pentru prima dată ca fiind "un 

oraș din Galileea" și casa Mariei. După 

nașterea pruncului, Maria, Iosif și Isus "s-au 

întors în Galileea, în orașul lor, Nazaret" . 

Expresia "Isus din Nazaret" apare de 

șaptesprezece ori în traducerile în limba engleză 

ale Noului Testament, în timp ce originalul 

grecesc conține forma "Isus Nazarēnos". O 

opinie plauzibilă este că Nazōraean (Ναζωραῖος) 

este o adaptare grecească normală a unui 

termen reconstituit, ipotetic, în aramaica 

iudaică pentru cuvântul folosit mai târziu în 

sursele rabinice pentru a se referi la Isus.  

"Nazaréth" este numit de douăsprezece ori în 

versiunile manuscrise grecești supraviețuitoare 

ale Noului Testament, de zece ori ca Nazaréth 

sau Nazarét, și de două ori ca Nazará. Mulți 

cercetători au pus sub semnul întrebării o 

legătură între "Nazaret" și termenii 

"Nazarinean" și "Nazorean" din motive 

lingvistice în timp ce unii afirmă posibilitatea 

unei relații etimologice "având în vedere 

idiosincraziile aramaicii galileene". 

Istorie - Epoca de piatră 

ercetătorii au dezvăluit că un 

centru funerar și de cult la Kfar 

HaHoresh, la aproximativ 3,2 km 

de actualul Nazaret, datează cu aproximativ 

9000 de ani în urmă, în epoca neoliticului. Au 

fost găsite rămășițele a aproximativ 65 de 

indivizi, îngropate sub structuri orizontale 

uriașe de pietre funerare, unele dintre ele 

constând în până la 3 tone de ghips alb produsă 

local. Craniile umane decorate descoperite acolo 

i-au determinat pe arheologi să identifice Kfar 

HaHoresh ca fiind un centru de cult major în 

acea epocă.  

N 

U 
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Epoca bronzului și a fierului 

 

reotul franciscan Bellarmino 

Bagatti, "Directorul Arheologiei 

Creștine", a efectuat săpături 

extinse în această "zonă venerată" între 1955 și 

1965. Părintele Bagatti a descoperit ceramică 

datând din Epoca Mijlocie a Bronzului (2200 - 

1500 î.e.n.) și ceramică, silozuri și mori de 

măcinat din Epoca Fierului (1500 - 586 î.e.n), 

ceea ce indică o așezare substanțială în bazinul 

Nazareth în acea perioadă. 

Perioada romană 

 

Dovezile arheologice arată că Nazaretul a 

fost ocupat în perioada elenistică târzie, prin 

perioada romană și până în perioada bizantină. 

Potrivit Evangheliei după Luca, Nazaret a fost 

satul natal al Mariei, precum și locul Bunei 

Vestiri (când îngerul Gabriel a informat-o pe 

Maria că îl va naște pe Isus).  

Potrivit Evangheliei după Matei, Iosif și 

Maria s-au reinstalat în Nazaret după ce s-au 

întors din fuga lor din Betleem în Egipt. Potrivit 

Bibliei, Isus a crescut în Nazaret de la un anumit 

moment al copilăriei sale. Cu toate acestea, unii 

cercetători moderni consideră Nazaretul ca fiind 

locul de naștere al lui Isus. 

O inscripție ebraică găsită în Cezarea, 

datând de la sfârșitul secolului al III-lea sau 

începutul secolului al IV-lea, menționează 

Nazaretul ca fiind casa familiei preoțești 

Hapizzez/Hafizaz după revolta Bar Kokhba 

(132-135 e.n.)  

Dintre cele trei fragmente care au fost 

găsite, inscripția pare a fi o listă a celor douăzeci 

și patru de caste preoțești (cf. Cărțile 

Cronicilor)-  cu numele de familie căreia i se 

atribuie ordinea sa proprie și numele fiecărui 

oraș sau sat din Galileea în care s-a stabilit.   

Eleazar Kalir (un poet ebraic galileean 

datat în diferite perioade între secolele VI și X) 

menționează o localitate aflată clar în regiunea 

Nazareth care poartă numele Nazareth נצרת  (în 

acest caz vocalizat "Nitzrat"), care a găzduit 

descendenții celei de-a 18-a familii de cohen 

Happitzetz (הפצץ), cel puțin timp de câteva secole 

după revolta Bar Kochva.  

Deși este menționat în evangheliile 

Noului Testament, nu există referiri non-biblice 

existente la Nazaret până în jurul anului 200 

e.n., când Sextus Julius Africanus, citat de 

Eusebiu (Istoria bisericească 1.7.14), vorbește 

despre Nazara ca despre un sat din Iudeea și îl 

localizează în apropierea unei "Cochaba" încă 

neidentificate.  

În același pasaj, Africanus scrie despre 

desposunoi - rude ale lui Isus - despre care 

susține că au păstrat cu mare grijă înregistrările 

descendenței lor.  

  

P 

Fântâna Mariei 
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Bazilica Buna Vestire 

Biserica a fost înființată pe locul unde, 

potrivit unei tradiții, a avut loc Buna Vestire. 

Tradiția creștină susține că o primă  structură a 

fost comandată de împăratul Constantin I, a 

cărui mamă, Sfânta Elena, a contribuit la 

fondarea unor biserici care comemorează 

evenimente importante din viața lui Isus 

Hristos. Biserica Buna Vestire a fost fondată 

cam în aceeași perioadă cu Biserica Nașterii și 

Biserica Sfântului Mormânt . Se știe că o 

anumită versiune a acesteia exista încă în jurul 

anului 570 e.n. 

 

Biserica cruciaților 

Cea de-a doua biserică a fost construită 

peste ruinele bisericii din epoca bizantină în 

timpul Cruciadelor, în urma cuceririi 

Nazaretului de către Tancred în 1102. Biserica 

din epoca cruciaților nu a fost niciodată 

finalizată în totalitate. Cinci capiteluri romanice 

sculptate de artiști din nordul Franței și 

descoperite în timpul săpăturilor din 1909 nu 

fuseseră încă instalate în 1187, când vestea 

victoriei lui Saladin în bătălia de la Hittin a ajuns 

în oraș. Saladin a acordat permisiunea preoților 

franciscani de a rămâne în Nazaret pentru a 

supraveghea slujbele din biserică. 

În 1260, Baybars și armata sa mamelucă 

au distrus biserica în timpul atacului lor asupra 

Nazaretului. 
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Perioada mamelucă și începutul 

perioadei otomane 

 

Un număr mic de franciscani a reușit să 

rămână în Nazaret până la căderea orașului Acre 

în 1291. În cele trei secole care au urmat, 

franciscanii au intrat și au ieșit din Nazaret, în 

funcție de situația politică locală, care era în 

continuă schimbare. Relatările franciscanilor 

din această perioadă documentează expulzarea 

lor în 1363, întoarcerea lor în 1468 și un masacru 

al unora dintre membrii lor în 1542. Familiile 

creștine locale, cu sprijinul franciscanilor, au 

avut grijă de locul sfânt chiar și în această 

perioadă dificilă. 

În 1730, Dahir al-Umar a permis 

construirea unei noi biserici, care a devenit un 

loc central de întâlnire pentru comunitatea 

latină din Nazareth. Biserica a fost extinsă în 

1877. Vechea biserică a fost complet demolată în 

1954 pentru a permite construirea unei noi 

bazilici.  

Noua bazilică a fost proiectată de 

arhitectul italian Giovanni Muzio și construită 

de firma israeliană Solel Boneh în perioada 

1960-1969. Este construită într-un stil 

caracterizat uneori drept Brutalism italian. Papa 

Paul al VI-lea a celebrat o slujbă în noua biserică 

în timpul călătoriei sale în Țara Sfântă în 1964.  

O stradă principală îi poartă numele. 

Bazilica a fost finalizată în 1969. Folosită de 

parohia latină, ea rămâne sub controlul 

franciscanilor. Este cea mai mare clădire 

bisericească creștină sau sanctuar din Orientul 

Mijlociu aflată sub supravegherea Congregației 

pentru Bisericile Orientale. 

Bazilica Bunei Vestiri poseda o curte vastă 

cu mozaicuri donate de comunități creștine din 

lume. Interiorul este luminat prin vitralii 

moderne. La etajul circular am zărit o orgă .  

 

Evrei în Nazaret 

James F. Strange, profesor de studii 

religioase la Universitatea din Florida de Sud, 

notează "Nazaretul nu este menționat în sursele 

evreiești antice mai devreme de secolul al III-lea 

e.n. Acest lucru reflectă probabil lipsa sa de 

proeminență atât în Galileea, cât și în Iudeea." 

Strange a calculat inițial populația din Nazaret 

în timpul lui Hristos ca fiind de "aproximativ 

1.600-2.000 de persoane", dar, într-o publicație 

ulterioară, care a urmat mai mult de un deceniu 

de cercetări suplimentare, a revizuit această 

cifră în jos la "un maxim de aproximativ 480. În 

2009, arheologul israelian Yardenna Alexandre 

a excavat în Nazaret rămășițe arheologice care 

datează din timpul lui Isus, la începutul 

perioadei romane. Alexandre a declarat: 

"Descoperirea este de cea mai mare importanță, 

deoarece dezvăluie pentru prima dată o casă din 

satul evreiesc Nazaret. Alte surse afirmă că, în 

timpul lui Isus, Nazaret avea o populație de 400 

de locuitori și o baie publică, importantă în 

scopuri civice și religioase, sub denumirea de 

mikva. 

 

Perioada bizantină 

Epifanius în Panarionul său (c. 375 e.n.) 

numără Nazaretul printre orașele lipsite de 

populație ne evreiască. Epifanius, scriind despre 

Iosif din Tiberiada, un evreu roman bogat care 
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s-a convertit la creștinism în timpul lui 

Constantin, spune că acesta a pretins că a primit 

un rescript imperial pentru a construi biserici 

creștine în orașele și satele evreiești unde nu 

locuiau neamuri sau samariteni, numind 

Tiberiada, Diocaesarea, Sepphoris, Nazaretul și 

Capernaum. Din această notificare rarisimă, s-a 

ajuns la concluzia că o mică biserică ce 

cuprindea un complex de peșteri ar fi putut fi 

localizată în Nazaret la începutul secolului al IV-

lea, deși orașul a fost evreu până în secolul al 

VII-lea. Călugărul creștin și traducătorul biblic 

Ieronim, scrie la începutul secolului al V-lea, că 

Nazaret era un simplu sat. 

În secolul al VI-lea, relatările religioase 

ale creștinilor locali despre Fecioara Maria au 

început să stârnească interesul pelerinilor 

pentru acest loc, care au întemeiat prima 

biserică pe locul actualei Biserici Ortodoxe 

Grecești a Bunei Vestiri, în locul unui izvor de 

apă dulce, cunoscut astăzi sub numele de 

Fântâna Mariei. În jurul anului 570, Anonimul 

din Piacenza relatează că a călătorit de la 

Sepphoris la Nazaret. Acolo, el consemnează că 

a văzut în sinagoga evreiască cărțile din care Isus 

a învățat literele și o bancă pe care acesta a stat. 

Potrivit lui, creștinii puteau să o ridice, dar evreii 

nu, deoarece le interzicea să o tragă afară. 

Scriind despre frumusețea femeilor evreice de 

acolo, el consemnează că acestea spuneau că 

Sfânta Maria era rudă cu ele și notează că: "Casa 

Sfintei Maria este o bazilică." Constantin cel 

Mare a cerut ca în orașele evreiești să se 

construiască biserici, iar Nazaret a fost unul 

dintre locurile desemnate în acest scop, deși se 

pare că construcția bisericilor a început abia la 

câteva decenii după moartea lui Constantin, 

adică după anul 352.  

Arheologii au scos la iveală dovezi că, pe 

locul casei Mariei, la mijlocul secolului al V-lea, 

iudeo-creștinii au construit acolo o sinagogă-

biserică, lăsând în urmă simboluri iudeo-

creștine. Până la expulzarea lor în jurul anului 

630, evreii au continuat probabil să folosească 

sinagoga lor mai veche, în timp ce iudeo-

creștinii au avut nevoie să își construiască 

propria sinagogă, probabil pe locul casei Mariei. 

Orașul evreiesc a profitat de pe urma 

comerțului adus de pelerinii creștini care a 

început în secolul al IV-lea e.n., dar ostilitatea 

anticreștină latentă a izbucnit în anul 614 e.n. 

când perșii au invadat Palestina Autorul 

bizantin creștin Eutychius a afirmat că evreii din 

Nazaret i-au ajutat pe perși să ducă la 

îndeplinire măcelul creștinilor. Când împăratul 

bizantin de răsărit Heraclius i-a alungat pe perși 

în 629-630 e.n. i-a expulzat pe evrei din sat, 

transformându-l în întregime în creștin. 

Orașul Nazeret azi 

Super aglomerat. Blocaje la orele de vârf. 

Modernizat cu mall-uri, circulat de șoferi 

nervoși cu mașini performante, printre care 

multe Mercedes, Porsche, Audi, Lexus. Nivelul 

de trai oscilează de la foarte bogați la foarte 

săraci.  

Indiferent de starea economica a familiei 

vedem femei cu copii care merg obligatoriu în 

urma soțului. Nouă ni se pare ciudat.  

Se speră în turism și apar restaurante cu 

accent turcesc, vinuri franțuzești sau bucătărie 

druză. Periferia e neglijată și murdară dar se fac 

eforturi... 

Orașul Vechi 

Și el este afectat de pandemie și de lipsa 

turismului. Multe monumente istorice au fost 

închise și nu pot fi vizitate.  

Continuăm spre Bet-Shean  
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  DUMITRU ICHIM 

  TORONTO, NUMAI PENTRU TINERI,  
  VĂ ROG! 

e m-aș face fără Matei? Se zice că 

bătrânii dorm puțin, dar eu parcă 

aș fi prelungirea humuleșteanului 

cu pupăza. Cum vă spuneam, Matei, e domn ca 

întotdeauna, pentru cadou de 14 august, ziua de 

naștere, a închiriat o cameră la ”Westin Harbour 

Hotel”, unul din cele mai elegante hoteluri din 

Toronto, chiar pe malul Lacului Ontario. De 

dimineață, Matei care a comandat micul dejun 

să fie servit în cameră, tot trage de mine să mă 

scol. El ca el, dar sirenele vaporașelor au început 

să bâzâie de cum s-a făcut lumină. Cedez, înfulec 

ceva, iau cafeaua într-un pahar de carton și...hai, 

la drum. Înțelepții spun că mâncarea-i fudulie, 

dar cafeaua-i temelie și tare mai aveau dreptate 

că numai cu atâta înțelepciune m-am ales și eu 

după atâta dăscălire prin școlile lumii.  

Numai Iulian seamănă cu mine, 

somnoros, leneș, citind toată noaptea și trăgând 

de el dimineața să se scoale. Mi-aduc aminte 

când era mic. Eu lucram noaptea, Florica era la 

servici și rămânea Maia să-i trimită la școală, 

care era a doua clădire pe strada Madison Ave. 

Ca să nu-l trimită cu burta goală soacră-mea îi 

făcea o supiță. Trăgea de el să se scoale, ca Matei 

de mine. Maia i-o pusese și în farfurie. În 

engleză la paharul de carton sau de plastic se zice 

”cup” și se pronunță ”cap”. Iulian ca să se mai 

lungească puțin cu somnul îi spunea: ”dă-mi în 

cup, dă-mi în cup”, la care biata femeie care nu 

știa engleză se văita, vorbind de una singură: 

”Văleu, sărăcuțul de el, cum vorbește prin somn. 

Cică să-i dau în cap, Doamne ferește!” 

În fine, liftul ne aruncă la parter, luăm un 

taxi de apă, care ne duce la insula din fața 

Toronto-ului. Lăsasem o bună parte din ea 

nestrăbătută și azi e o zi minunată de plimbat.  

Ajungem la o cărare la capătul căreia este 

farul ”Gibraltar Point Lighthouse”. Acum e la o 

depărtare frumușică față de țărm, dar în 1808-

1809 când a fost construit era numai la opt metri 

de țărm, dar era zidit cum se făceau casele pe 

vremea aceea. Zidurile de la bază aveau 

grosimea de doi metri. Piatra a fost adusă din 

cariera de la Queenstone, de lângă Cascada 

Niagara.  

Farul care călăuzea marinarii vapoarelor 

spre York (numele orașului pe atunci) spre un 

liman sigur de ancorat și ferit de violentele 

furtuni ale Marilor Lacuri, este primul de acest 

gen și al doilea din Canada care a supraviețuit. O 

placă ne spune istoricul ei și despre cei care 

aveau grijă de buna funcționare a farului. Se 

folosea o lampă cu fitil și se consumau sute de 

galoane de ulei de balenă. În 1945 a fost văruit 

din alb în verde spre a se deosebi de clădirile 

moderne.  

Parcă te cuprinde un sentiment de durere 

și nostalgie amară citind cum acest dătător de 

lumină și salvator de vieți omenești a devenit în 

1957 un ”monument istoric”. Oare cum s-o fi 

simțit Dedie Dodds, ultimul îngrijitor al farului, 

în dimineața când a suflat în feștila farului 

pentru ultima oară? Parcă îl și văd ștergându-și 

lacrima, coborând scările, încuind ușa farului, 

punând cheile în buzunar și, capul plecat, 

îndreptându-se spre barca ancorată ce trebuia 

să-l ducă în oraș. 

Au trecut luni de zile și încă mă simt 

cutremurat de sunetul sinistru când cheia s-a 

răsucit pentru ultima dată în încuietoare. Mai 

erau multe de văzut, dar noi am luat-o domol pe 

marginea apei până am găsit un loc de plajă, mai 

retras unde puteam adăposti și umbra farului 

din noi. O umbră grea și profundă ca ”Patimile 

după Matei” a lui Bach. Parcă ieri eram student 

și interpretam sub bagheta compozitorului 

Nicolae Lungu livezile sonore ale măslinilor din 

Grădina rugăciunilor lui.  

Ne-am tolănit în nisipul cald ca o 

îmbrățișare a mamei. Mirosea a frunze după 

ploaie și a alge și alte ierburi de mare. Mi-a venit 

în gând cuvântul ”sihastru” care din impropriu 

prindea forma de lumină a cerului. Etimologic 

ne duce la ”isichia” care a dat naștere 

C 
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”isichasmului” , a luminii necreate din care omul 

apleacă mâna îngerului și ajunge să-i bea din 

potir. Sf. Grigore Palama a scris tomuri întregi 

despre această lumină a energiilor necreate ale 

lui Dumnezeu.  

De la el învățat paradoxul luminii care 

devine prezență a divinului ca viața. Omul este 

lumină, se hrănește cu fructele mustind de 

lumina soarelui, se încălzește cu lemnele care 

fiind copacii au scris cu fiecare cerc hronicul 

soarelui. Și iarăși revin la ”Miorița” care este o 

baladă isihastă. ”Sihăstria” păstorului îi inspiră 

această metaforă mare a cosmosului ”soare”, 

”lună”, ”stele” care transfigurează și la rândul lui 

este transfigurat, creatura care se întâlnește cu 

Creatorul.  

”Piciorul de plai” e scos de sub stăpânirea 

lui Thanatos chiar din al doilea. ”Gura” prin care 

folclorul românesc denumește, de obicei iadul ca 

”gura iadului” devine taboric ”gură de rai” și 

numai prin această ”gură de rai” românul 

vorbește de un tărâm al lui ”lumen” , un urcuș al 

luminii energiilor necreate. Lumen ca lume și 

lumină, fântâna tinereții fără de moarte, fără de 

veștejire a bătrâneții, a neputinței. ”Miorița”, 

certificatul de identitate al neamului nostru, este 

balada de inițiere în isihasmul taboric, balada 

”schimbării la față”, balada transfigurării lumii 

ca lumen în lumen ca lumină necreată.  

Dacă aș fi un dramaturg aș sintetiza ceea 

ce simt acum vorbind despre isichie ca mioritic 

și taboric, cu o piesă de teatru în care personajul 

principal ar fi Farul, iar toată acțiunea să aibă loc 

în fața oceanului ca personaj secundar, un fel de 

ecoul al luminii din graiul Farului. Alt personaj 

ar fi corabia, luntrea cu pânzele deschise 

depărtărilor.  

Tot fundalul muzical ar fi interpretat de 

Corul Măslinilor. Deznodământul ar fi dat de 

Farul, dătătorul de lumină, cel care se află în 

dialog cu Corul Măslinilor și corabia, despre care 

nu știm dacă pescuiește cerul sau abisurile 

mării. 

Din visare mă trezește Matei, care grijuliu 

scurtează statul pe plajă, să nu mă ard, iar în al 

doilea rând, din partea cealaltă a insulei vine 

mirosul ispitei de carne arsă pe grătar și alte 

bunătățuri ale Eladei. 
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Edward Loper 
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Îți voi fi veșnic credincios, copacul 

meu! 

Când, într-o bună zi, noi doi nu vom mai 

fi, 

voi deveni un vers, 

iar tu, o pagină 

și ne vom regăsi 

la fel de strâns legați, 

în chip de poezie fi-voi eu, 

iar tu, foaia mea dalbă, 

îmbrățișați de-a pururi. 

ARMENUHI SISYAN, Armenia 

Traducere: Gabriela Căluțiu Sonnenberg 

 

TRADUCERI 

Cât de mult 

De Victoria Chang 

n băiat se îneacă într-un lac. Altul 

își sparge capul de volan. Un altul 

se duce în centrul orașului. Într-o 

sală de ședințe. În achiziții de acțiuni 

speculative. De pantofi italieni. În fruntea a 

ceva. Bună, ați sunat la Victoria Chang. Nu sunt 

la birou acum. Vă rog să lăsați un mesaj după 

semnalul sonor. 

Nu contează, șocul, trecând barieră 

sunetului în Concorde, cu corpul său, cu nasul în 

formă de ac. Cât de mult tutun am fumat cu toții. 

Brânză înfiptă cu bețișoare de pe care o trăgeam 

cu dinții. Câți șoferi în mașini negre cărora le-

am spus "La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților". 

* 

În fiecare dimineață, am încălțat pantofi, 

picioare, ciorapi de nylon, sex, chiloți negri cu 

text imprimat. În fiecare amurg, erau martini, 

băuturi care se chemau... Cocktail! Nu aveam de 

ales. Bineînțeles, antreuri, supă. și salată, masa 

principală, desert, cafea. Întotdeauna în această 

ordine. Planuri de afaceri. Porumbei pe o 

cornișe la care am privit. Camere întunecate cu 

ecrane albe, un om cu o baghetă. Nimeni nu-l 

oprește. Cineva îl convinge să se oprească. 

Ceasul meu devine obosit de la a se uita la mine. 

La masa de alături se plănuiește ceva. Pot să 

strâng o sută de mâini într-o oră. Privește-mă. 

* 

Treisprezece dolari o acțiune. Bărbatul de 

pe linia telefonică are o frânghie în gât. Prețul de 

închidere a crescut. Putem crede din nou în 

Dumnezeu. Băncile sunt pline. Străzile sunt 

mahmure. Omul din stânga mea este bogat. 

Omul din dreapta mea mai are o lună până la 

moarte. Șampania își aruncă sticla. 

Aerul londonez întră liber în camera de 

hotel.  Există farfurii cu fructe sculptate. New 

York ne aplaudă prin telefon. Cerul trebuie să fie 

pe aici. Mâine, Germania. Apoi Paris. Bună ziua. 

La revedere. Unde e baia? Nu știu. nu înțeleg. M-

am pierdut. Cât de mult? 

* 

Un bărbat duce o tavă cu sandvișuri.  O 

femeie vorbește la un telefon mobil. Portarul de 

pe California Street. Șoferul telecabinei. Nimeni 

nu știe cât de frumos este cecul din portofelul 

meu. 94 de milioane de dolari. Mâine, 106 

milioane de dolari. De la: IV Drip. Pentru: Bob 

Dahl. De la: Ivy sughițând pe un perete. Către: 

U 
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John Hedge. Toată lumea este beată astăzi. 

Toată lumea se pregătește pentru sex astăzi. 

Mici cutiuțe turcoaz cu panglică albă sunt 

împărțite în tot orașului astăzi. Mirosul de carne 

de vită este puternic. Cimitirele sunt încă pline. 

* 

Obosită de scaunele corporațiilor. 

Samsung. Soletron. The Synopsys. The Pitch. 

Poziționarea. Prezentări. Obositoare vara care 

nu-și poate opri trecerea. De bila din desenele 

animate, sub pălăriile din desenele animate care 

se tot mișcă. Unu, doi, trei, strigă mulțimea. 

Într-o zi ecranul mare va atârna ruginit.  Într-o 

zi ploaia se va retrage de pe câinele adormit. 

Undeva, într-o bucătărie, o mamă va privi 

ultima bucată de carne de vită căzând de pe un 

os. 

Victoria Chang s-a născut în Detroit, 

Michigan, și a crescut în suburbia West 

Bloomfield.  

Părinții ei au fost imigranți din Taiwan. 

A absolvit Universitatea din Michigan cu o 

diplomă de licență în studii asiatice, 

Universitatea Harvard cu un masterat în studii 

asiatice și Stanford Business School cu un MBA.  

De asemenea, are un master în poezie de 

la Warren Wilson MFA Program for Writers, 

unde a avut o bursă Holden. Locuiește în Los 

Angeles.  

Cea de-a cincea să carte de poeme, OBIT, 

a fost publicată de Copper Canyon Press în 

2020. A câștigat Los Angeles Times Book Prize, 

PEN Voelcker Award și Anisfield-Wolf Book 

Prize și a fost finalistă la National Book Critics 

Circle Award, Griffin Poetry Prize și a fost 

inclusă pe lista pentru Național Book Award.  

De asemenea, a fost desemnată de New 

York Times Notable Book, New York Times Best 

100 Books of the Year, TIME Magazine, NPR, 

Boston Globe și Publisher's Weekly Best Book of 

the Year. 

 
 

Nevinovăție în această limbă nu există 

ascultă cum se frâng cuvântările 

parcă ar fi și pe aici război 

unul altfel  

însă război – într-un timp însetat. 

De aceea scriu cu reticență 

în câteva uscături de propoziții 

legate strâns limbajului comun 

cel de care dispun pentru a chema 

acolo jos chiar și întunericul  

care trage clopotele. 

Există o fereastră în noapte 

cu două siluete întunecate adormite 

maronii ca păsările 

al căror trup se sprijină de cer. 

Scriu cu răbdare 

nu cred în eternitate 

încetineala îmi vine din tăcere 

și dintr-o libertate - nevăzută - 

Continentul nu cunoaște 

insula gândului care mă împinge 

să restrâng timpul 

să-i ofer spațiu 

inventând acelei limbi deșertul său. 

 

Cuvântul ca lemnul se despică 

trosnește ca un lemn, pe lățime 

jumate foc 

jumate părăsire. 
 
Autor Antonella Anedda - Italia  
Traducere în limba română de Rodi Vinau   

             Bra (CN), Italia. 
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Alexandre Vialatte 

xistă o nevoie firească la om de a-i 

cunoaște pe gali și pe învățători: 

galii sunt vechi, datează dinaintea 

lui Clovis, făceau vase de Soissons; cât despre 

învățători, ce popor ar putea fi mai actual, mai 

cu adevărat iubitor de cunoaștere? În primul 

rând, ei îi cunosc pe gali; am putea chiar spune 

că nici nu i-am cunoaște, fără învățători. Și apoi 

ei știu totul: luna și stelele, ciupercile, aritmetica 

mentală, criptogamele; lista subprefecților. 

Șarpele, în mâinile lor, devine un ofidian, iar 

ranunculaceae un dialipetal. Ei știu totul despre 

participiul trecut, despre șobolan, despre acidul 

sulfuric. Spun o sută de lucruri frumoase despre 

regula de 3 simplă. Îți explică limpede ca lumina 

zilei de ce soarele răsare la dreapta și apune la 

stânga. Îți vorbesc despre iepure ca despre un 

produs al științei și despre lună ca despre un 

vecin de palier. Te fac să-l vezi pe Ravaillac* ca 

și cum ai fi acolo. Cunosc unul care știe totul 

despre crocodil. Prin urmare, nu există o nevoie 

mai firească pentru om decât aceea de a-i 

cunoaște pe gali și pe învățători. 

 

- La Montagne, 19 noiembrie 1959. – 

 

   Traducere: Amalia Achard 

 

 * François Ravaillac ( 1578 - 1610) a fost 

asasinul lui Henric al IV-lea al Franței și 

penultima persoană condamnată la moarte 

prin sfârtecare. (Brrrr… NR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIALE TV 
Netflix: Cowboy Bebop 

 
owboy Bebop este un serial de 
televiziune japonez de science 
fiction noir creat și animat de firma 

Sunrise. Echipa este formată din regizorul 
Shinichirō Watanabe, scenarista Keiko 
Nobumoto, designerul de personaje Toshihiro 
Kawamoto, designerul tehnic Kimitoshi Yamane 
și compozitoarea Yoko Kanno. Cele douăzeci 
și șase de episoade ale serialului sunt plasate în 
anul 2071 și urmăresc viața unui echipaj de 
vânători de recompense, ambulant în nava lor 
spațială numită Bebop. Deși încorporează o 
mare varietate de genuri de-a lungul narațiunii, 
Cowboy Bebop se inspiră cel mai mult din 
filmele science-fiction, western și noir. Cele mai 
proeminente tematici ale sale includ plictiseala 
existențială a adulților, singurătatea și 
incapacitatea de a scăpa de trecutul cuiva. 

Serialul a avut premiera în Japonia, la TV 
Tokyo, în 1998, difuzând doar douăsprezece 
episoade și o ediție specială din cauza 
conținutului său controversat cu tematică 
pentru adulți. Toate cele douăzeci și șase de 
episoade ale serialului au fost difuzate ulterior în 
1999.  

  

E C 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1578
https://ro.wikipedia.org/wiki/1610
https://ro.wikipedia.org/wiki/Henric_al_IV-lea_al_Fran%C8%9Bei
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Serialul anime (gen de animație japonez) 

a fost dublat în limba engleză de Animaze și ZRO 

Limit Productions. În 2001, Cowboy Bebop a 

devenit primul titlu anime care a fost difuzat pe 

Adult Swim în Statele Unite. 

Cowboy Bebop a fost un succes critic și 

comercial atât pe piețele japoneze, cât și pe cele 

internaționale (mai ales în Statele Unite), a 

obținut mai multe premii importante pentru 

animație și science de ficțiune la lansare și a 

primit laude unanime pentru stilul, personajele, 

povestea, vocile, animația și coloana sonoră; 

dublajul în limba engleză a fost deosebit de 

lăudat și este considerat de unii ca fiind unul 

dintre cele mai bune dublaje anime în limba 

engleză. De la lansare, criticii au salutat Cowboy 

Bebop ca fiind unul dintre cele mai bune seriale 

animate de televiziune din toate timpurile. 

Creditat pentru că a contribuit la introducerea 

anime-ului la un nou val de spectatori 

occidentali la începutul anilor 2000, Cowboy 

Bebop a fost, de asemenea, etichetat ca fiind un 

serial de deschidere pentru acest mediu în 

ansamblu. 

Povestea 

În 2071, la aproximativ cincizeci de ani 

după un accident cu o poartă hiperspațială care 

a făcut Pământul aproape de nelocuit, omenirea 

a colonizat majoritatea planetelor și sateliților 

stâncoși din sistemul solar. Pe fondul unei rate 

de criminalitate în creștere, Poliția inter-

sistemului solar (ISSP) a înființat un sistem de 

contracte legalizate, în care vânătorii de 

recompense înregistrați (numiți și "Cowboy") 

urmăresc infractorii și îi predau în viață în 

schimbul unei recompense. Protagoniștii seriei 

sunt vânători de recompense care lucrează de pe 

nava spațială Bebop. Echipajul original este 

format din Spike Spiegel, un fost asasin plătit, și 

Jet Black, un fost ofițer ISSP.  

Lor li se alătură mai târziu Faye Valentine, 

o escroacă amnezică; Edward, o fată excentrică 

pricepută la hacking; și Ein, un robot modificat 

genetic cu o inteligență asemănătoare cu cea a 

oamenilor.  

Pe parcursul serialului, echipa este 

implicată în întâmplări dezastruoase care îi lasă 

fără bani, în timp ce se confruntă adesea cu fețe 

și evenimente din trecutul lor: printre acestea se 

numără motivele pentru care Jet a părăsit ISSP 

și trecutul lui Faye, pe când, fiind o tânără pe 

Pământ, este rănită într-un accident și congelată 

criogenic pentru a-i se salva viața. 

Firul principal al poveștii se concentrează 

pe Spike și pe rivalitatea sa mortală cu Vicious, 

un criminal ambițios afiliat la Sindicatul 

Dragonul Roșu. Spike și Vicious au fost cândva 

parteneri și prieteni, dar când Spike a început o 

aventură cu Julia, prietena lui Vicious, și s-a 

hotărât să părăsească Sindicatul împreună cu 

ea, Vicious a căutat să-l elimine pe Spike 

șantajând-o pe Julia pentru a-l ucide. Julia se 

ascunde pentru a se proteja, iar Spike își 

înscenează moartea pentru a scăpa de Sindicat.  

În prezent, Julia iese din ascunzătoare și 

se reîntâlnește cu Spike, cu intenția de a-și duce 

planul la bun sfârșit. Vicious, care a dat o 

lovitură de stat și a preluat conducerea 

Sindicatului, trimite asasini plătiți după cei doi. 

Julia este ucisă, lăsându-l singur pe Spike. Spike 

părăsește Bebop-ul după ce își ia un ultim rămas 

bun de la Faye și Jet.  

După ce se infiltrează în sindicat, îl 

găsește pe Vicious la ultimul etaj al clădirii și se 

confruntă cu el după ce lichidează pe restul 

membrilor Red Dragon. Bătălia finală se încheie 
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cu Spike ucigându-l pe Vicious, doar pentru a fi 

el însuși grav rănit în confruntarea care a urmat.  

Serialul se încheie în timp ce Spike 

coboară pe scara principală a clădirii în soarele 

care răsare, înainte de a cădea în cele din urmă 

la pământ. 

Sound 

 

Serialul are o bandă  sonoră  absolut 

genială, bazată pe jazz si bebop. Yoko Kanno 

(născută la 18 martie 1963) este o compozitoare, 

aranjor și muziciană japoneză, cunoscută mai 

ales pentru munca sa la coloanele sonore ale 

filmelor anime, seriale de televiziune, filme live-

action, jocuri video și reclame.  

S-a născut în Sendai, prefectura Miyagi, 

Japonia. A scris partituri pentru Cowboy Bebop 

și adaptarea sa live-action, Darker than Black, 

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Kids 

on the Slope, Genesis of Aquarion și Terror in 

Resonance, și a lucrat cu regizorii Hirokazu 

Kore-eda, Yoshiyuki Tomino, Shinichirō 

Watanabe și Shōji Kawamori. Kanno a compus, 

de asemenea, muzică pentru artiștii pop Maaya 

Sakamoto și Kyōko Koizumi.  

T.H.E.M. Anime Reviews a acordat 

întregii serii un punctaj perfect de 5 stele din 5, 

iar Christina Carpenter consideră Cowboy 

Bebop  drept "unul dintre cele mai bune anime-

uri" și îl prezintă ca pe o capodoperă care "face 

de rușine majoritatea anime-urilor... și 

Hollywood-ul".  

Ea a descris-o ca fiind "o serie foarte 

elegantă și frumos realizată, care merită mult 

mai multă atenție decât primește". Carpenter a 

lăudat animația ca fiind "o raritate și o minune 

de admirat" și că este "mai mult de superbă", iar 

intriga și caracterele având "un rafinament și o 

subtilitate care sunt practic unice în felul lor".  

De asemenea, a lăudat coloana sonoră și a 

apreciat tema de deschidere ca fiind una dintre 

cele mai bune piese de introducere pe care le-a 

auzit vreodată. Carpenter a continuat să spună 

că Bebop este "un must-have pentru orice 

colecționar serios de animație japoneză".  

 

 

Trailer: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UL

CIHP5dc44 

Muzica pentru film: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QN

s6PJyLgwU&list=RDQNs6PJyLgwU&index=1 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ULCIHP5dc44
https://www.youtube.com/watch?v=ULCIHP5dc44
https://www.youtube.com/watch?v=QNs6PJyLgwU&list=RDQNs6PJyLgwU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QNs6PJyLgwU&list=RDQNs6PJyLgwU&index=1
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ROŞU ŞI ALB 

 Clelia IFRIM 

 

n eseu poate fi o pagină de jurnal. 

Trecerea se face ușor, ca o plimbare 

la marginea lumii. Îți alegi un loc 

unde vrei să rămâi, un loc unde ai mai fost, și pe 

care-l recunoști după semne, culoare sau stări 

afective. Și poți să începi sa scrii, așa ca un jurnal. 

Am fost cândva aici ! 

Citeam acum câțiva ani în cotidianul japonez 

Mainichi Daily News despre un experiment 

științific făcut la bordul modulului spațial Kibo de pe 

Stația Spațială Internațională.  

O astronaută luase cu ea la bordul modului 

spațial, o jucărie de-a fetiței ei - aparatul cu care 

aceasta făcea baloane de săpun. La bordul 

modulului Kibo ea făcea același lucru: pe care fetița 

ei îl făcea pe Pământ ‒ baloane de săpun.  

Cred că oricine a văzut astfel de baloane de 

săpun, transparente, adevărate mici planete de aer, 

plutind și captând toate culorile spectrului solar. 

Experimentul de pe Kibo, în stare de gravitație zero, 

arăta un singur lucru culoarea roșie se aduna toată 

la baza balonului de săpun.  

În toate baloanele de săpun, de fiecare dată, 

se întâmpla același lucru culoarea roșie se aduna la 

baza micii planete de aer plutind în interiorul 

modulului spațial. Chiar dacă nu era în centrul 

balonului de săpun, culoarea roșie era un pivot care 

atrăgea toate celelalte culori.  

În haiku există cuvinte pivot care captează 

întreg poemul, imprimându-i mișcarea fluidă a 

înțelesului. Nu contează locul unde sunt așezate, ci 

energia fonetică sau picturală pe care o degajă, 

atrăgând celelalte cuvinte. Imaginea unui bujor alb 

este pusă în evidență, și apoi captată, de un punct 

roșu. 

„Ei numesc această floare, bujor alb. (1 
Da, dar are 
Un strop de roșu.” 

     Kyoshi Takahama 

Sau tot din aceeași carte, un alt haiku, 

unul din poemele mele favorite:  

 
1 Istoria Haiku-ului. Zece haijini şi poezia lor, Ryu Yotsuya. 

Editura Universitară, Bucureşti, 2010. Traducere din limba engleză, 

Clelia Ifrim.  

„Flori roșii de prun. 
Un balon de aer 
Părăsește o cutie.”  

       Koi Nagata 
De-o realitate metaforică de rang înalt, 

balonul de aer poate fi spiritul care locuiește în 

floare.  

Deschizându-se, floarea lasă liber balonul 

de aer. Interiorul florii părăsește însăși forma ei. 

Într-un fel, floarea se eliberează de ea însăși. Nu 

știm dacă balonul de aer își amintește culoarea 

roșie a florilor de prun, în care a trăit ca într-o 

cutie.  

Poate experimentul de pe Kibo, deși științific, 

ne va ajuta să înțelegem mai bine această mutare 

extrasenzorială dintr-un haiku, unde gravitația este 

subliminală, adică metaforică. 

Dar balonul de aer nu trebuie să-și 

amintească culoarea roșie a florilor de prun. Este o 

eliberare totală, trecând de la spațiul închis spre 

spațiul deschis, trecând printr-un spațiu zero, alb, 

unde se pierd toate culorile. 

De la roșu la alb. Cea mai simplă definiție pe 

care o dau dicționarele este aceasta:  

Albul este o culoare obținută prin 

suprapunerea tuturor componentelor spectrului 

luminii zilei. 

Ca și roșul, poate chiar mai mult decât acesta, 

albul este foarte prezent în haiku.  

„Pescăruși. 

Acolo rămân, blânde, morminte albe.” 

         Kakio Tomizawa 

 

În comentariul său din Istoria Haiku-ului. 

Zece haijini și poezia lor Ryu Yotsuya spune: „Kakio 

Tomizawa, influențat de poeții simboliști, a încercat 

să exprime melancolia modernilor”. 

 

Este culoarea albă o culoare melancolică? 

Este o căutare a pescărușilor de a găsi mormintele 

albe, ale celor căzuți în timpul războiului, morminte 

aflate departe de țară sau de locul unde sau născut?  

Blânde, umile, uneori fără niciun nume. 

Pescărușii, albi, se duc până acolo, și rămân ei însuși 

U 
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colo, mormintele albe ale oamenilor, devenind și 

mormintele lor.  

Pescăruși și oameni. Oameni și căprioare.  

Melancolia unei zile de iarnă, într-o pădure, 

oriunde, pe acest pământ. Ochii unei căprioare 

privind albul depărtărilor. Ochiul care privește prin 

luneta puștii. Melancolia pădurii, ca regat al 

căprioarelor.  

„Sânge de căprioară împușcată, (2 
târâtă prin zăpada adâncă de pe pantă  
mai jos, apa revărsată a pârâului.” 

         Rebeca Lilly 
Roșu sângeriu pe zăpada albă. Cărarea roșie, 

lungă, coborând panta spre pârâul din vale. 

Căprioara din cer, omorâtă odată cu cea de pe 

Pământ ... Cărarea lungă care coboară la apa ce se 

aude susurând... Apa curgătoare care spală toate 

culorile, și roșul sângeriu și albul zăpezii.  

 

Ce rămâne? Poate doar susurul apei, veșnic 
curgătoare... Trecerea timpului, ca o apă curgătoare, 
albă, cu o picătură roșie de sânge în ea. Sau poate 
doar o pagină albă de jurnal. Sau și mai puțin decât 
atât - un tichet de autobuz, pentru călătoria spre 
pădurea de la marginea orașului, ca să găsesc 
căprioara din cer. 

  
                                                  *** 

 
 
Yolanda Wisher este autoarea cărții Monk 

Eats an Afro (Hanging Loose Press, 2014). 
Beneficiara unor burse de la Cave Canem și de la 
Pew Center for Arts & Heritage, a fost în anul 1999 
poeta laureată a comitatului Montgomery, 
Pennsylvania, iar din 
2016 până în 2017 a fost 
Poeta laureată a 
orașului Philadelphia, 
unde locuiește în 
prezent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Revista Ko Nagoya, 2005. 

Gata cu poeziile bunicii 

Yolanda Wisher 

 
au spus:  
Uită-ți bunica ! 
aceste reviste americane 
nu mai au nevoie de   
poezii de la bunica 
dar eu am spus  
bunicile sunt  
primele noastre forme poetice, 
primul haiku  
a fost o bunică  
Și primul sonet 
primul blues 
primul cântec de laudă 
Prin urmare, 
fiecare poem  
este o bunică  
un pântec care s-a terminat  
și încă se extinde.  
o fiică  
care îmbătrânește retoric  
și trăiește retroactiv 
fiecare poem  
este bunica ta 
și ți-e dor de ea 
nu te-ar deranja  
să o mai vezi. 
chiar și numai  
pentru un moment  
pe tărâmul spiritului 
pe tărâmul  
posibilităților  
unde poemele  
împart sângele  
și scuipă și există  
pe planul cromozomilor  
familiali 
unde poemele  
sunt străini 
transformați în surori  
care nu renunță ușor  
la retorica romantismului  
 

                      traducere AG 
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Marcel Lupu 

 
 
 
Ștafeta 
S-au dus mentorii mei 
 
Ion Pribeagu a murit 
Și-un singur lucru n-a împlinit. 
Să-i dea ștafeta lui Marcel 
Să scrie cum scrisese el. 
 
Și-atunci Marcel s-a așezat 
Să copieze a-ncercat  
Dar fiindcă nu a reușit 
La ”clasice” el a sărit. 
 
Aici găsit-a pe Coșbuc 
Ce sta în cuibul lui, ca cuc, 
În stilul care el scria... 
Ce greu e de al copia! 
 
La Topîrceanu a apelat: 
”Georgică, pentru c-ai plecat...” 
”Și ai luat cu tine-un geamantan”  
”Eu epigon, tu un Titan...” 
 
”Mă lași să scriu în al tău stil?” 
Eu m-am rugat ca un copil. 
El ce fuse și ziarist 
Ce-a scris și vesel dar și trist 
 
De sub copertă m-a privit 
N-a râs, dar parcă mi-a zâmbit, 
Și mi-a răspuns, parcă-ntr-o toană: 
”...rămâi sănătoasă cucoană!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   OMUL CU VIZIUNI SPATIALE 
 
 Mr. Paul Mircea Goreniuc 
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Liviu Antonesei 

Clarviziune 

 

Am apucat să aprind o lungă lumînare 

cu flori stilizate în relief pe tot cilindrul 

și am stat singur în agonie vreme de trei zile 

ca un cîine, ca un elefant în retragere… 

la sfîrșit am fost incinerat într-un cuptor 

din cărămizi izolante și piese lucioase de nichel 

– 

cît mai era din trup avea combustie ușoară, 

cenușa a fost împărțită în două părți egale… 

Jumătate a zburat către Sud, către insulă, 

și a fost aruncată sub ochii celor prezenți 

în valurile Mării Egee, un actor talentat a oficiat 

în rolul marelui preot al lui Poseidon, apoi 

coronițe din toate florile Cretei au zburat 

pe urmele cenușii și au plutit vesel pe valuri… 

Era frumos, era dionisiac, și era extatic! 

Urna cu cealaltă jumătate a fost îngropată 

într-un mormînt sobru din cimitirul de aici, 

străjuit de o cruce de piatră tare pe care scria 

cu litere săpate doar numele și anii importanți – 

a fost cu preoți, a fost cu întristată adunare… 

Nu, nu va fi liniște nici de cealaltă parte a lumii! 
 

                         *** 

 

Adrian Grauenfels 

 
Viața azi, ora șase 

 

u eram pregătit ca pielea ta să fie 

rece. Niciodată. Chiar și în viață 

sau în aspectele ei de după-

amiază. Nu am locuit, într-o formă, într-un abur 

de cafea ci ca doi stropi de element rarisim. Nu 

mi-a trecut prin minte că vei lua alte haine, că va 

fi iarnă de acum încolo, nu doar un sezon 

obișnuit, ci un peisaj, în eleganța ta 

extraordinară din oglinzi de calciu, frită și 

finețea reducției. Păstrează-mă legat aici, 

uimitor de ciudat și de viu. Dacă aveam un pisic, 

nu-l știam. Dacă aveai o siluetă, ar fi fost din 

fildeș greu cioplit de sclavii din sat. Dacă aș fi 

fost un bărbat, ai fi fost o doamnă cu trăsuri 

negre la scară, pline de frunze roșii. Salcie; 

copaci, fără desfrunzire.  

Nu eram pregătit pentru așa ceva. Pământ 

și neliniște. Cad imperiile, vântul clatină vița de 

vie din care a băut și Cezar. Tu rece, la fel ca 

Dumnezeu și mareea, la venirea iernii. Acum 

avem o casă. E prea mare și ne ciocnim mereu ca 

doi atomi care nu se atrag, o fată în urmă, o 

copilărie dispărută ca un parfum ce se scurge 

printre zidurile crăpate. Sâmbetele, un mic salt 

de flacără din chibrit, ca o suferință, la 

aprinderea unei lumânări care-și consumă unica 

ei viață, ca o felină care și-a pierdut 

îndemânarea de a ucide. 

Degeaba, apoi s-a stins. 

  

         Lovers - foto: Zenib Sedira 

 

 

   

N 
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       AG   Amalteea 

 

 

Aș sta pe podea cu tine 

înlănțuiți ca într-o statuie grecească 

împărțim spațiul tridimensional 

al sufletului năpădit de molii și dor 

 

îmi dai de știre prin semne cabalistice 

comunicăm absurd cu fumul de țigară 

un rotocol, un glas în iarnă 

o lungă tentă gri în moliciunea serii 

 

afară, viața trage din greu la vâsle 

dar, tu nu ești... 

mi se păruse doar 

că ți-am zărit conturul în rama unui tablou  

de familie... 
 

Victor Brauner 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Leizer Saul 
 

  
 
 
 

 

 

Lumânarea de Hanuca. 

 

De Hanuca o lumânare 

Am aprins la Menora 

Rostind o binecuvântare, 

Să-mi lumineze viața mea. 

 

Dar în minte e aceea încleștare 

Ce a fost de mult, demult, cândva 

Și de feștila ceea care... 

A luminat, Victoria sa. 

 

Luminița ceea nu s-a stins 

Arde mereu în fiecare 

Este simbolul ce-a învins 

Ce luminează a noastră cale. 

 

Ea va arde, în veci și veci 

Este torța israelită 

Este speranța lumii-ntregi 

Că va veni, Pacea dorită. 
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Ollantaytambo PERU 

   

…este unul din cele mai minunate locuri 

de pe Pământ. Nimeni nu poate explica cum au 

putut construi culturile străvechi acest loc 

megalitic cu mii de ani în urmă, fără nici o 

unealtă modernă. Se găsește la 3000 m înălțime 

și este unul dintre cele mai importante locuri 

incașe din Peru, fiind mai vechi decât marele 

imperiu incaș. Acest complex este cea mai 

impozantă construcție din America de Sud. Este 

alcătuit din stânci de granit, unele depășind 

greutatea de 70 de tone care au fost explorate 

din dealurile vecine. Nimeni nu poate explica ce 

tehnologie avansată a putut avea această 

străveche civilizație care le-a permis a exploata, 

transporta și prelucra aceste pietre masive și 

apoi așeza cu mare precizie. În acest complex cel 

mai extraordinar este Templul Soarelui, care nu 

a fost terminat niciodată. În structura lui sunt 

șase monoliți uriași, așezați unul lângă celălalt 

cu o precizie deosebită. S-ar crede, că, 

constructorii ar fi posedat scule cobalt-oțel sau 

oțel carbon de mare duritate. Dar nu s-a găsit 

nici o asemenea scula în site. Ollantaytambo 

concurează nu numai cu Tiahuanaco și 

Pamapuncu din vecinătatea, ci chiar cu 

piramidele din Ghiza.  
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Joel Ozy 

      Istoria evreilor Bucureșteni  

 

bștea evreiască bucureșteană pare 

să aibă o vechime de peste patru 

secole. Primul document care 

atestă existența unor evrei în București datează 

din jurul anului 1550 din timpul domnitorului 

Țării Românești Mircea Ciobanul ( pe tron din 

1545). Este vorba de o cerere făcută de un grup 

de evrei din București către Marele Rabin al 

Salonicului (Samuel de Medina) , prin care îi 

solicită o consultație juridică într-un caz de 

asasinat al unui tânăr evreu de către patronul 

său , de asemenea evreu. Acest document este 

semnat de zece evrei, după nume toți sefarzi de 

unde se poate deduce ca fiind cei mai vechi evrei 

din București așa cum scrie și istoricul C.C. 

Giurescu în “Istoria Bucureștiului“. Există și alte 

documente din a doua jumătate a sec.16 care 

vorbesc de evrei sefarzi așezați în București, în 

special negustori și bancheri. 

Măcelul pus la cale în Nov.1594 de Mihai 

Viteazu în timpul campaniei sale anti-otomane, 

când a vrut să scape de creditorii săi, a distrus în 

afară de turci, întreaga obște evreiască din 

București căzută victima furiei domnești și a 

plebei. Comunitatea se va reface către mijlocul 

sec.al 17-lea în timpul domniei lui Matei Basarab 

(1632-1654) perioadă în care se așază evrei 

așkenazi și de atunci continuitatea n-a mai fost 

întreruptă. În condica visteriei ținută de 

domnitorul C-tin Brâncoveanu (1654-1714) sunt 

înregistrate sumele plătite de breasla jidovească 

din București. Breslele medievale nu erau numai 

organisme profesionale ci se constituiau și pe 

principii etnice, reglementate prin hrisoave 

domnești. În schimbul birului plătit, evreii 

primeau drepturi de organizare în spiritul 

tradiției proprii, deci instituție comunitară care 

funcționa că Comunitate. În fruntea breslei se 

afla un staroste ales de obște și confirmat de 

domn. 

  Din această perioadă datează și 

informații despre existența unei sinagogi în 

mahalaua Popescului, sinagoga ce vă fi 

dărâmată din ordinul domnitorului Șerban 

Cantacuzino (pe tron între 1678-1688). La 

sfârșitul sec.17 a fost inaugurat cimitirul evreiesc 

din str. Sevastopol dărâmat în regimul 

comunist. Din acest cimitir s-a păstrat piatra 

tombală cea mai veche până-n zilele noastre a 

Rabinului Mordechai fiul rabinului Rabi Yehuda 

(datează din Decembrie 1715). Odată cu 

preluarea puterii de către domnitorii fanarioți în 

sec.18,începe o noua etapa în istoria comunitară 

a evreimii bucureștene. 

 

Comunitatea evreilor din București în 

epoca Domnitorilor Fanarioți (1715-

1821). 

 

  În aceasta epocă iudaismul din Țările 

Române capătă o organizare desăvârșită ( după 

scrierile teologului evreu Dr. M. A. Halevy) și se 

bucură de cinste. Instituția reprezentativă 

supremă a Comunității evreiești devine 

HAHAMBASIA condusă și dominată de 

personalitatea Hahambașei numit și confirmat 

prin hrisoave domnești. Acestea sunt acte 

oficiale prin care în schimbul unor obligații 

bănești, Domnia acorda privilegii fiscale și 

culturale hahambașei și obștii în general. Sediul 

instituției se afla la Iași, dar ea se întindea și 

asupra obștii evreilor din București unde era 

reprezentată printr-un vechil numit de 

hahambașa pe viață și un staroste care avea în 

principal atribuții administrative. Cu timpul 

însă, starostele devine el însuși vechil de 

hahambașa având și funcții religioase. Între 

1792-1812 devine staroste și vechil de 

hahambașa învățatul DAVID a cărui amintire a 

rămas vie în analele Comunității bucureștene. El 

a fost o persoană influentă, cu acces la Curtea 

Domnească unde reprezenta breslele evreilor 

din Moldova, Țara Românească și-n primul rând 

pe cea din București. Toți acești starosti și 

O 

https://www.jurnal-israelian.com/
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vechili au asigurat, cu consimțământul Domniei, 

desfășurarea vieții religioase în spiritul tradiției 

iudaice. Funcționau sinagogi și case de 

rugăciuni, s-a practicat tăierea rituală, s-au 

oficiat cununii religioase, ceremonii de 

înmormântări... Era hahambașiei ia sfârșit la 

începutul deceniului 4 al sec.19 (4.9.1834) 

printr-un raport scris adresat Domnitorului. În 

continuare nația își va alege un rabin pentru ale 

legii, pe care prin Sfat se va supune la întărirea 

Domnului. În Comunitățile din Iași și București 

se instituie Rabinatul și Epitropia ca forme de 

conducere religioasă și laică. 

                    

 Bibliografie: Lya Benjamin –EVOCĂRI- CEB, 

București 2017 

 

 Despre evrei - 30% reducere –  

                    tel: 0545 75 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicia Simion  
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  Peter Biro: Despre rătăciri între culturi 

 
 

pre sfârșitul carierei sale de șef de 
secție la Spitalul Universitar din 
Zurich și profesor de anestezie, 

Peter Biro privește înapoi la amintirile din 
copilărie din Oradea anilor 1956 – 1970.  
 În povestea sa autobiografică filosofică 
și plină de umor „Vom Taumeln zwischen 
den Kulturen” (Despre rătăciri între culturi), 
el relatează despre maturizarea lui ca urmaș 
al supraviețuitorilor Holocaustului aflați în 
sistemul represiv al României socialiste.  
Autorul percepe mediul cu ochii imparțiali ai 
unui copil naiv și precoce.  

Sunt menționate evenimente istorice 
demne de remarcat, personalități și 
evenimente malefice ale vremii. Într-un mod 
distractiv, autorul oferă o imagine colorată a 
generației est-europene de după război, care 
a trebuit să lupte pentru o viață mai bună în 
libertate și demnitate, obținute prin 
emigrarea în occident. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Narațiunea autobiografică a 

amintirilor autorului din copilăria sa în 

România anilor cincizeci și șaizeci, inclusiv 

nenumărate anecdote, relatări despre 

incidente revoltătoare și oameni de seamă ai 

vremii, a apărut în sfârșit, sub formă de carte 

în limba germană. „Vom Taumeln zwischen 

den Kulturen” publicată de Werd & Weber 

Verlag, Thun (ISBN 978-3-03922-118-9) și 

poate fi găsită pe toate site-urile online sau 

în librăriile bine dotate. O ediție în limba 

maghiară se află sub tipar în faza finală și va 

fi distribuită în curand. 

   

S 
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     AVANGARDE 
 

Jacques G. Costin (1895, - 1972) a fost 

un scriitor evreu, de origine română asociat cu 

avangarda.  

Costin a învățat la gimnaziul "Gheorghe 

Lazăr" din București, unde a fost coleg cu mulți 

dintre cei mai libertini avangardiști români: 

Tristan Tzara, Marcel Iancu (care avea să-i 

devină cumnat), Ion Vinea și Poldi Chapier *. 

Ca evreu, a fost unul dintre cei care au 

suferit sub legile antisemite ale României în anii 

interbelici și de război. După ce a fost implicat 

într-un proces politic, i s-a permis să emigreze la 

Paris în 1959. 

A colaborat la Unu și Contimporanul.  

A semnat și sub numele de... Sinbad. Operele 

sale sunt inițial asociate cu epigonismul 

urmuzian, dar criticul Ion Pop a relevat în 

scrisul lui Jacques G. Costin o anume manieră 

de ironizare aidoma postmodernismului.  

 

 

Opere: Exerciții pentru mâna dreaptă și Don 

Quichotte, Editura Națională Ciornei, București, 1931 

(copertă și 6 desene de Marcel Iancu și un desen de 

Milița Petrașcu) 

 

 

 

 

 

 

Tristan Tzara, Max Herman Maxy, Vinea, 

Jacques Costin – 1915 

 

* La revista Simbolul, colegul lui Vinea de la liceul 

Sfântul Sava, Poldi Chapier, viitor ziarist, avocat și 

promotor al artei lui Marcel Janco, contribuia regulat 

cu poezii, considerate de Paul Cernat "destul de 

incolore". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSURI             

Via Stefan Benedict 

Pisica  
     din Exerciții pentru mâna dreaptă  
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 Jacques G. Costin   

 

Îi plac jocurile de noroc, de aceea se naște 

cu ochii închiși. Din lipsa unei meserii 

productive a devenit contemplativă  

Păstrează tradiția balconului. Totuși, ca să 

treacă drept o utilitate, a adoptat ura contra 

șoarecilor. Iarna murmură, în fața focului, 

disprețul pe care i-l inspiră oamenii tot anul. 

Când o atingi cu băgare de seamă repetă în 

surdină blesteme strămoșești.  

E cu totul lipsită de caracter: după ce fură, 

se spală pe mâini. Și cinică: își linge propriul ei 

scuipat. Nesinceritatea ei n-a putut fi dovedită.  

E discretă. Despre câine are o părere 

preconcepută: trebuie privit de la distanță. 

Moare pe ascuns - de teama hoților de blăni. 

Când pisica nu e acasă, e prin vecini. Cât privește 

pisica cu clopoței, nici nu se gândește să prindă 

șoareci. 

 

 
Câinele  

 

din Exerciții pentru mâna dreaptă  

 

  

După rușinea suferită în mitologie, 

Cerber s-a consacrat gospodăriei.  

Capitalist înnăscut prin limbă și coadă; 

exploatează vanitatea și mila.  

Ațâță literatura domestică.  

Dar e incoerent: combate cerșitul și 

corespondența.  

Deși retor, nu e ipocrit.  

Și-a făcut din amor o profesiune de 

credință publică.  

Idealul lui în dragoste: frații siamezi.  

Nu poate suferi pisica pentru că scuipă.  

E cabotin.  

Spre deosebire de pisică, se joacă pentru 

plăcerea altora; și meloman.  

Preferă însă vocea stăpânului.  

A lăsat să se înrădăcineze credința că e 

necesar. De fapt când e legat nu riscă nimic.  

Câinii de vânătoare sunt din porțelan. 

Păzesc scrumierele.  

Ceilalți, ca să-și ușureze lupta pentru 

existență, s-au împărțit în două: unii care dorm 

ziua, alții noaptea.  

Câinii care nu dorm nici noaptea sunt 

astronomi.  

E adevăr că nu latră câinele care mușcă, 

fiind ocupat.  

Când turbează devine xenofob. 

 

 
Boul  
 
din Exerciții pentru mâna dreaptă  

 

  

Se ocupă cu introspecțiunea.  

De fapt speculează mai mult ideile 

furajere. 

Face și pe distratul: ți se uită în ochi și 

gândește aiurea.  

Din timiditate rumegă mereu un răspuns 

întârziat.  

Mai rumegă și un plan pentru recolta 

viitoare. Totuși destul de resemnat; suportă cu 

tărie propriul său nume.  

E tăiat din cauza pericolului pe care-l 

prezintă coarnele.  

În societate servește ca exemplu și ca 

talpă. Întreține relații foarte întinse; a avut o 

chestiune personală cu broasca umflată.  

A primit să stea în intimitatea oului de 

furat. Mecena național: pozează pentru 

Grigorești. Agricultor în orele libere, îngrașă 

pământul. 

În raport cu taurul, e pur și simplu o vacă.  

Iar după mamă e supus elvețian.  
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Pian  
 
din Exerciții pentru mâna dreaptă  

 

 

 O rămășiță preistorică din specia 

Mastodont.  

Și-a păstrat coada și trei picioare.  

Poartă o dantură falșă perfect armonică.  

Fire taciturnă, reacționează violent când 

ai pus mâna pe cele două chei: prin gaura uneia 

se aud chiote și jocuri; prin cealaltă cutremure 

de pământ.  

Se abandonează numai inițiaților.  

Le oferă o scară de abanos cu trepte fără 

soț. Foarte modest, a primit rolul secundar în 

sonata Kreutzer.  

Se întrebuințează în pension contra copiilor cu 

temperament. ...mon violon d'Ingres. 

 
 
 
 

 

 

Cărți noi Editura SAGA 
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   Concurs Haiku 2021 
      Celia Ifrim      -   România 

 

Ora amiezii --  

porumbelul-și curăță  

puful din umbră. 

  * 

Focul ajunge 

la capcana de șoareci --  

gunoi de casă. 

   * 

Trifoi sălbatic --  

un fluture ia cu el  

o frunză din vis . 

   * 

Perdea albă --  

lumina modelează 

alte litere. 

    * 

Spune un cuvânt  

mai ușor decât șoapta! 

Frunze de toamnă... 

     * 

Baloturi de fân --  

un cocor de hârtie  

așteaptă vântul. 

 
Mirela Brăilean  -  România 

 

no clouds in the sky - 

grandfather shows with his glance 

to the David's star 

  

evening Hanukkah - 

brightening at each window 

the lights from the lamp 

  

first days of winter - 

crouched in the knitting basket 

the cat with its pups 

  

 

 

the empty swan lake - 

on the opera's house door 

a rusty padlock 

  

a night without moon – 

swinging on an upper branch 

a half an apple 

  

no snowflake for days – 

in the children's room begins 

the fun pillow fight 

  

other kind of light – 

yellowed overnight the leaves 

from walnut orchard 

  

at the Wailing Wall - 

in a thousand languages 

pronounced the same name 
 

mirelabrailean@yahoo.com 

                   *** 

  

mailto:mirelabrailean@yahoo.com
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KOCSIS Francisko 
 

  

 

seară de august, 
mii de greieri cântăreți – 
cum să mai citești? 
 
*** 
 
o pană de corb 
pe proaspăta zăpadă – 
ce vană rană 
 
*** 
 
La o adâncă 
privire spre interior – 
uimirea că ești. 
 
* * * 
 
Mâna întinsă  
de cerșetor – o albă 
ideogramă. 
 
* * * 
 
Întorci clepsidra; 
numai nisipul curge 
egal îndărăt. 
 
* * * 
 
Amurg de vară – 
câmp purpuriu de lupta 
dintre grâu și maci. 
 
* * * 
 
Lumină în zori – 
tristețea pretutindeni 
mă însoțește. 
 
* * *  
 
Gladiolă roș 
într-un palat de sticlă – 
prinț frumos și trist. 
 
  

 
Trestii uscate  

foșnite de ninsoare – 
nopți luminate. 
 
*** 
 
arhitectura 
din chiciura tăcerii – 
un alb labirint 
 
*** 
 
în caldele seri, 
ca pipa abia stinsă – 
cântec de greier 

 

           Bianca Marcovici 

BIANCA DIN HAIFA - Israel 

 

VINO CU MINE 
DINCOLO DE LUMINĂ 
SĂ NE SĂRUTĂM. 
 
 

   MIHAELA BABUSANU, BACAU, 
ROMANIA 

dragoneasa@yahoo.ca 

 
 
casă pustie- 
ici și colo-n-zăpadă 
urme de vrăbii 
  
 
prima-ntâlnire- 
curcubeu după ploaie 
în privirea ta 
  
comemorare- 
pe repeat recviemul 
dintr-un megafon 
 
rază de soare- 
alungându-mi tristețea 
zâmbetul mamei 
  
întâiul născut- 
zâmbitoare din poză 

mailto:dragoneasa@yahoo.ca
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draga mea mama 
 
primul strat de nea- 
primele fire albe 
în părul tatei 
  
nori de furtună- 
mama si tata veghind 
dintr-un păretar 
 
chiot de copil- 
scuturate de vânt 
ultimele nuci 
 
 
nunta de argint- 
multe șuvițe albe 
în părul miresei 
 
satul troienit- 
zâmbitor dintr-o poză 
bătrânul tata 
  

  

Concurs Haiku - cuzuioci@gmail.com 

Ion Cuzuioc  - R. Moldova - Chișinău 
 
Zidul Plângerii – 
rugăciunile mamei 
peste mări și țări 
*** 
inel de nuntă – 
mâna soldatului pe 
câmpul de luptă 
*** 
noaptea pe prispă – 
bunicul sorbind stele   
din cana cu ceai 
*** 
ninsoare în toi – 

făină de la moară 

pe fața tatei 

*** 

cireși în floare – 

pe capul copiilor  

pălării albe  
*** 
 

 
 
           copilul orfan - 

în pat cu geamul deschis  
cuprinzând luna  
 

*** 
imaș pârjolit – 
în amurgite calul  
păscând din lună  
*** 
pastel de vară – 
peste lanul de grâu copt 
întins soarele  
*** 
vârful muntelui – 
în voalul de mireasă  
îmbrăcat cerul  
*** 
pământ pârjolit – 
tata cosește din zori 
raze de soare 
*** 

  

Marcel Lupu - Israel 

 
Vinul te-nbată, 
Până la dureri de cap 
Vezi totul în roz. 
 
 
Pădurea rară 
Nu e pădure de loc 
Ci doar copaci rari. 
 
 
Nucile verzi, 
Corcodușele moi, 
Fructe iubite. 
 
 
Viața e dură, 
Boala e un chin mar. 
Moartea o șterge. 
 
Poema scrisă 
Descrie durere grea. 
Fără morală. 
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Saul Leizer - Israel 
 

 
Sub Cerul înstelat                         
Pe pământul Patriei                          
Plouă cu lacrimi.                            
       *                                
Când apare luna                   
 Zăresc chipul iubitei                  
 Dar nu pot să-l ating                
       *                                
Mi-e dor de tine                   
De trupu-ți frivol                   
Cu joc de amor                    
       *                              
 În ochii-ți albaștri                   
 Mi-am văzut                      
 Al meu chip.                       
      *                                
Singur în Parc                      
Călcând pe frunziș                  
Mi-amintește de nea.                 
       
   * 
Ochii înroșiți 
Amintește ... 
de lacrimi. 
  * 
Sub părul alb 
Îmi aleargă 
Doar gânduri. 
  * 
Prin gându-mi pribeag 
Alerg doritor 
Spre un joc de amor 
  * 
Toamnă,ploaie,vânt 
 În casă m-ascund 
Urmărind jocul de nori. 
  * 
Coborând o treaptă 
Trece o zi 
Și ce va fi nu pot a ști. 
 

 

  

 

 

         CRISTEA ANDREEA 

          ROMÂNIA, 
 mihneaapple2018@gmail 

 

Gânduri vechi 

Cad pe umbra fără leac. 

E toamnă! 

 
A venit iarna! 
Oase grele se întind 
Pe pământul alb. 
 
Eu mai plâng noaptea 
Ca o ploaie de vară . 
Doar luna știe. 
 
Frunzele frunze 
Cad pe cetățile mari. 
Am îmbătrânit! 
 
Mângâie verde 
Mătese pe creștete, 
E primăvară. 
 
Apele mute, 
Cerul a căzut în vers, 
Se vede noaptea. 
 
Singurătate, 
Armă rece în suflet 
Te-ai adăpostit. 
 
 
Mă doare ochiul, 
Soarele arde nocturn, 
Pedeapsă grea. 
 
Simplu și tăcut 
Mângâi viața c-un sărut. 
Ea mă alintă. 
 
Țară fără cer, 
Pas pierdut prin orizont, 
Cuc fără pene. 

mailto:mihneaapple2018@gmail
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         Gheorghe Doni 
Republica Moldova - Chișinău 
 gheorghedoni1@yahoo.com 

Pomul înflorit 
nu are umbră – 
pe jos petale albe. 

   * * * 
Ah, voi, flori dulci de salcâm – 
satul este plin 
de îndrăgostiți. 

   * * * 
Amurg de vară – 
umbrele se tot măresc, 
lumina scade. 

Un pictor întârziat – 
soarele-n apus, 
ziua dispare. 

   * * * 
Seară de vară; 
împrejur iarăși umbre – 
altă lumină. 

   * * * 
Praf până la cer – 
umbrele noastre 
pierzându-se sub apă. 

   * * * 
De două zile – 
ploi abundente; 
râul mort a înviat. 

 Vrăbii în cale; 
pe capota mașinii – 
ah, stropi de sânge! 

   * * * 
Un lăstun la geam – 
ce-i declamă canarul 
din colivie 

   *** 

Cu tine-alături – 
și-n toamnă și în iarnă 
e primăvară. 

Milena Munteanu 
Milena_v26@yahoo.com 
Toronto, Canada 

  
 
Mâna albă a 
gheișei gingaș atinge 
floarea de lotus 
*** 
Mătase fină, 
Ștergare de borangic 
Speranța țese 
*** 
Zbor, nu aripă, 
Înălțat la ceruri de 
Ruga aprinsă 
 
*** 
Dans de călușari 
sunet de clopoței în 
ritmuri alerte 
*** 
Câine ciobănesc  
păstorește turma, stâlp 
stânei sub lună 
*** 
Dulce gutuie 
pe pervaz străluce, far 
spre timpi ferice 
 
*** 
Gânduri răzlețe 
tulbură liniștile  
sufletului trist 
*** 
Reci frici se preling 
din spatele măștilor 
curg anxietăți 
*** 
 
În umbra măștii 
fețe schimonosite 
se-ascund de groază  
*** 
Luna dezmiardă 
coamele valurilor 
în pacea nopții 
  
 

mailto:gheorghedoni1@yahoo.com
mailto:Milena_v26@yahoo.com
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         Balmuș Ioana, 

România,    
ioanabalmus16@gmail.com. 

Ramură de brad  
Cu voal de fire dese,  
În prag de ajun.  
* 
Din transparență 
Răsună voci tăcute, 
Din pianul vechi.  
* 
Ochii de safir, 
Blaniță de catifea 
Suflet au creat.  
 
 * 
Petale de flori, 
Din miresme alese 
Au dat viață ei.  
 
* 
Sferă veșnică 
De patimi ocolită, 
Pe cer triumfă.  
 
*  
Blândă bătaie, 
Cutremură sufletul 
Din vibrații lungi.  
 
* 
Dulce otravă,  
Ce mintea învolbură 
Din zăr de struguri.  
 
* 
Voci de aur pur 
Valsează cu auzul, 
Cântând un refren.  
* 
 
Urmă de ceață 
Nod între cer și pământ, 
Se frânge tăcând.  
 

             * 
 
Aromă de dor, 
Renaște zi și noapte  
Din sticlă zburând. 

             Ionuț Calotă 

România 

Email: calotaionmail@gmail.com 

 
 
scana de vin fiert - 
și multe globuri roșii 
vestesc noul an 
 
pe masa goală 
acea hârtie albă - 
o limbă de lemn 
 
polen risipit - 
bruma ce acoperă 
foi răvășite 
 
în decembrie - 
palmele bunicului 
de piatră albă 
 
scrisori uscate 
în plasa de cânepă -  
iernile duse 
 
copac fulguit - 
și dincolo de ziduri 
umbra umedă 
 
fulgii din stele 
zăpadă peste munte - 
tăcere albă 
 
apus de iarnă - 
o statuie de gheață 
prea fisurată 
 
fluturii de nea 
țesături măcinate - 
gaură în cer 
 
poduri prin oraș - 
norii plini de cenușă 
trecători absenți 
 

  

mailto:calotaionmail@gmail.com
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Ramona Băluțescu 

Timișoara, România 

ramona.balutescu73@e-uvt.ro 

 

 

 
Nu toamna trece - 
Noi trecem, spre alte flori, 
De primăvară. 
 
Linia mării - 
Scrierea ta, schimbată 
De orișice val. 
 
În malul apei, 
Frunze ce par trecute 
Țarini noi clădesc. 
 
Uneori sporim  
Frumusețea din lume  
Cu neașezări. 
 
Ierburi sărate, 
Legături ce dor adînc, 
Nisip ce se ia. 
 
O singură stea 
Intră în picătura 
Ce o privește. 
 
Venirea ta, iar, 
Aceste ape ce tac, 
Așteptare grea. 
 
  
Rîsul tău sprințar, 
Văile sufletului, 
Ecou retrezit. 
 
Crinul de astăzi, 
Mai scund de petalele 
Clipelor de ieri. 
 
Întunecime, 
Margine a zilelor, 
Cu tiv de ceață 

 
 
 
 

MARTA IOAN 
 ARAD România 

 
  E-mail:  martaioan17@yahoo.com 

 
 
 
           pregătiri în toi - 

câțiva fulgi de nea rămași  
albind crengile  
 
revărsate-n lac  
culorile malului - 
curcubeu palid  
 
țurțuri curgând din  
ciorchini de merișoare - 
zurgălăi roșii 
 
susurul unui  
pârâu ducând frunzele - 
covor vălurit  
 
scăpat din pocal - 
tot buchetul unui deal  
umplând pridvorul  
 
frunzele toamnei - 
podețe colorate  
peste un pârâu 
 
un stol de păsări  
ținându-se de-un surfer - 
dansând cu valul  
 
o moară de vânt  
împingând Luna plină - 
noaptea tot mai grea  
 
 
fumuri deasupra 
unui cătun troienit - 
stoluri de păsări  
 
refrenul din zori - 
o colonie de ciori  
nemulțumite  
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MIRELA DUMA  

România 

 bilc_mirela@yahoo.com 

 
 
lumina lămpii - 
o gutuie tremură  
în palma maicii 
 
frunze ruginii - 
spre biserica din sat 
pașii bunicii 
 
noapte de iarnă 
în cămin mai mocnește 
înc-un cărbune 
 
 
valul furios - 
o voce potolește 
toată furtuna 
 
flori de cicoare - 
înseninându-se iar 
privirea mamei 
 
 
semne de toamnă - 
tremurându-mi în mână 
buchetul de flori 
 
iarba cosită - 
bunul întoarce fila 
din calendar 
 
apusul zilei - 
bunica mai rostește 
o rugăciune 
 
lăsatul serii - 
altă umbră peste 
pântecul mamei 
 
bobul de rouă - 
din vechiul leagăn încă 
un gângurit 
 
 

 

Giurgescu Andreea-Georgiana  

 România  

 giorgianagiurgescu5@gmail.com 
 

 
 

1.aud un zgomot 
sufletul meu se frânge- 
a doua oară.  
 
2.cad într-un ocean 
de gânduri iar amare- 
ce mă scufundă. 
 
 
3.suspin și adorm 
mă joc cu o lacrimă- 
nu găsesc rostul...  
 
4. cade o frunză 
toamna a venit iarăși- 
vântul bate încet.  
 
5. flori de mac-zboară 
adie vântul acum- 
vara va pleca din nou.  
 
6. un porumbel stă 
gardul se prăbușește- 
păcat de el zic.  
 
7.alunec din nou 
mă ridic până la cer- 
alunec iarăși.  
 
8.mă transform acum 
sufletul rămâne așa- 
mintea se joacă.  
 
9.rezolv un puzzle 
ce are piese lipsă- 
s-a frânt în bucăți.  
 
10. fluiera toamna 
s-a pierdut pe cărare- 
și-a înghețat.  
 

  
  
 
  

mailto:giorgianagiurgescu5@gmail.com
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Corneliu Ion  

             Mangalia, România,  

 corneliu1952@yahoo.com. 

 

Zile de toamnă- 
Odisee eternă 
Vestind înghețul 
 
Viile pline 
Cu furnicar de oameni- 
Toamnă veselă 
 
Gerul pictează 
O poveste de iarnă- 
Obrăjori rumeni 
 
Trupul gârbovit 
Luptându-se cu gerul- 
Doină de jale 
 
Un ocean de nea- 
Bobul nemișcat visând  
O mare verde 
 
Ninge alb în mai 
Cu suave petale- 
Sfârșit de iarnă 
 
File de carte- 
Copilul cu păr bălai 
Trăind o viață 
 
Lacul albastru- 
Pescarul se închină 
Zâmbind fericit 
 
Frunze proaspete- 
Undițele rescriind 
Povești pescărești 
 
Lacul albastru- 
Pescarului norocos 
Îi mișcă pluta 
 
Zilele mele- 
Frunze îngălbenite 
Plutind spre pământ 

  RUICĂ VALENTINA-ANDREEA 

România 

 E-mail: ruicavalentina@yahoo.com  

 

Cerul e senin, 
ochii tăi sunt albaștri, 
Coincidență?  
 

Noaptea la țară; 
aerul rece, montan: 
-Mă simt iar copil!  
 

Stele stralucesc, 
poeții le dedică 
dulci serenade.  
 

Îmi iubesc trupul  
plin de imperfecțiuni- 
El e templul meu.  
 

Cerul plumburiu, 
frunze moarte - grămadă... 
Mă tem să vină iarna!  
 

Macul sângeriu 
se unduiește în vânt; 
spicele s-au copt.  
 

Flori de liliac, 
ascult privighetoarea 
și visez la el...  
  

Păsări ciripesc  
la fereastra prin care 
raze coboară.  
 

Turmele de oi 
îmi par din depărtare 
gheme de bumbac.  
 

Castanul bătrân 
știe toate secretele 
aleilor parcului. 
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       Marius Ionescu 
       România 

e-mail: adrianmariusionescu@gmail.com 

 

Tăcerea toamnei 

peste un val de frunze 

romanță mută 

 

* 

 

Lumină de ieri 

într-o inimă de azi 

Ah, ce speranță! 

 

* 

 

Timp de iubire 

alungat de-un anotimp - 

vară pierdută 

 

* 

 

Numai o punte 

peste anotimpuri vii 

Primăvară-n gând... 

 

* 

 

Ninsoarea din cer 

carantină peste noi 

anotimp bolnav 

 

* 

 

Visul prefăcut 

eclipsă de suflet trist 

răvășit de vânt 

 

* 

 

Străzile vieții 

rătăcite-n albul crud 

            Iarnă de suflet 

 

              Vlad Maria-Antonia  
România 

antonia.vlad@ymail.com 

 

paiele din pod- 

bătrânii joacă table 

până la apus 

 

frunzele din parc- 

tinerii se grăbesc spre 

băncile goale 

 

trandafirii roz- 

rochii de balerine 

flutură domol 

 

brad împodobit- 

pisicul doarme lângă 

soba fierbinte 

 

soare micșorat- 

lumini de felinare 

păzesc aleea 

 

ger de decembrie- 

miros de portocales 

sfințește casa 

 

fulgi de zăpadă- 

trupa cântă colinde 

în fața casei 

 

the peace of snowing- 

from the middle of nowhere 

a jumping roebuck  
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REZULTATE 

CONCURS Editura SAGA 

HAIKU 2021 
 

nainte de a anunța cele mai frumoase 

poeme haiku, aș vrea să spun trei 

reguli elementare, care pot fi folosite 

de oricine, și pot da unui poem, denumirea de 

”haiku”. 

Prima regulă – ”momentul haiku” care 

declanșează tot poemul. Asta înseamnă 

verb, adică acțiune. Fără acțiune nu există 

”moment haiku", deci nici poem haiku.  

A doua regulă - un singur kigo, cuvânt 

sezonal. Exemplu - dacă spun ”maci,” nu 

mai folosesc ”noapte de vară”. Este 

redundant. Macii înfloresc vara. 

A trei regulă - contrastul (de idei, de 

imagine , de culori, de sentimente ...) 

 

Premiul 1    Ion Cuzuioc, Republica 

Moldova 

Copilul orfan --  

în pat cu geamul deschis  

cuprinde luna. 

*** 

Premiul 2   Mirela Duma, România 

Iarba cosită --  

bunul întoarce fila  

din calendar.  

*** 

 

佐賀コンテストの結果-俳句 

2021 

Premiul  3   Milena Munteanu, 

Toronto, Canada 

Mâna albă a 

gheișei gingaș atinge 

floarea de lotus. 

*** 

Premiul special pentru senryu  

(haiku umoristic)  Marcel Lupu , Israel 

Vinul te-mbată 

până la dureri de cap ---  

vezi totul în roz.  

 

 

 

          Juriu: Clelia Ifrim  

 

 

  

Î 
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Ioan Mircea Popovici  

De la Tăcere la Liniște  

(Cândva-undeva, cineva spunea) 

((Să-ți vorbesc despre Păsărar)) 

  

Fost ofițer în armata austro-ungară 

În primul război mondial 

Şi-a pierdut mâna dreaptă 

Cu toate acestea, avea un scris frumos 

Cu mâna stângă scria caligrafic 

Cu literele înclinate pe spate 

Vorbele din popor erau pentru el 

Izvor de viață și de înțelepciune 

  

Ca dracu de tămâie 

Mintea românului de pe urmă 

Nu te pune cu prostu că are mintea odihnită 

Prietenia salvează omenia 

Fii tu mai întâi și apoi să pretinzi la alții… 

  

Facem nod la ață, ținem minte 

Şi continuăm altădată 

Deocamdată, pescărușii mei voiajori 

Mi-au pus pe pervaz Jurnalul 61 

Mulțumesc, Prietene 

Este jurnalul cu provocarea la Poezie 

Pe seama unei opere de artă 

Luat după însemnările de pe hartă 

M-am oprit la Păsărarul lui Ştefan Câlția 

Tablou care s-a plimbat prin lume 

Până să ajungă la mine-n colecție 

  

Cândva-undeva, cineva spunea 

Viața este viață, legată cu ață 

Când se termină ața, gata cu viața 

Ţine-te după mine și are să-ți fie bine 

  

Lipsisem o lună de la seminariile sloteriștilor 

Luasem la bani mărunți spațiile dirijate 

nelaticiale 

Dădusem și peste o teoremă de factorizare 

Cu spații insulare, intermediare 

Nu dezvolt tema, mai bine pictez 

Tabloul va vorbi de la sine 

De la Tăcere la Liniște 

Distanța este cât de la Algor la Mizar… 

  
  
 
 
Constanța, Sâmbătă, 27 Noiembrie, 2021 

 
  



60 
 

  Dr. Bruno Herscovici 

                  Pictor Israelian 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entru iubitorii de artă din cercurile 

israelienilor originari din România 

acestă carte dedicată doctorului-

pictor Bruno Herșcovici va fi o bucurie majoră. 

Avem ocazia să luăm contact direct cu opera 

plastică a unui pasionat de frumusețe. 

În ultimii ani Bruno este frecvent în presă 

de limbă română cu tablourile sale tematice, 

axate pe prezentul nostru complicat dar totodată 

însetat de nevoia firească de estetic și de cultură. 

Pictorul alege subiecte din viața să și din 

cercurile celor cunoscuți cu care are relații 

prietenești și afective.  

Portrete, natură, animale, idei filozofice, 

medicină și cosmosul îl incită la contemplare și 

apoi la execuție în ulei pe pânză. Media folosită 

este doar un prilej de a modela spațiul vizual cu 

subiectele sale preferate.  

La prima vedere, tablourile sunt 

microcosmosuri plasate în prim plan, cu puțină 

preocupare pentru adâncime sau perspectivă 

care ar adaugă desigur dramatism. Sofisticarea 

vine tocmai de la minimalismul impus că o  

 

disciplină metodică. Nu căutați zorzoane, 

decoruri, mesaje ascunse. Totul ni se deschide 

prietenos că o carte pe care o percepem exact 

cum a vrut artistul. "What you see is what you 

get" declara inițiatorul minimalismului, 

americanul Frank Stella. Îmi aduce aminte de 

un alt pictor de origine română - Avigdor 

Arikha - care prin minimalism și simplitate ne 

atrage în mod hipnotic.  

E foarte greu să fii simplu într-o lume 

modernă cu o istorie culturală de 5000 de ani. 

De multe ori complexitatea și sofisticarea 

exagerată gonește amatorul de artă care renun-

ță la efortul decodării intențiilor absconse. Prin 

acest merit, doctorul nostru atrage și se lasă 

cercetat. Presa, expozițiile și amicii săi jurnaliști 

s-au bucurat să-l comenteze și să-l promoveze 

de-a lungul anilor.  

Mă alătur acestor eforturi cu admirație, în 

acest prilej special de a aprofunda arta unui 

pictor dinamic, contemporan cu noi. (vezi și 

Expoziția deschisă recent la ICR - Tel Aviv). 

 

       Adrian Grauenfels – Editor 

P 
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Roni Căciularue  

Dialogul pictorului dr. Bruno 

Herșcovici cu lumea 

rima expoziție personală a 

medicului-pictor dr. Bruno 

Herscovici a însumat un număr 

reprezentativ de tablouri - în majoritate portrete 

dar și un număr considerabil de admiratori ai 

artei sale, la care se adaugă cei care, mai mult 

sau mai puțin, frecventează. prestigioasă CASĂ 

DE CULTURĂ (Eihal Hatarbut) din BAT YAM. 

Iată-ne, deci, în fața a două lumi: cea adevărată, 

în translație prin fața„Iumii" văzute de artistul 

etalat pe simeze.  

 

Pictorul a adus în expoziția sa 

(majoritatea tablourilor sunt portrete) o parte a 

oamenilor pe care-i admiră și care ar putea fi 

suflet din sufletul său. Realitatea din expoziție 

aduce, prin culoare (în ulei), realitatea 

introspectivă a unei cu vibrații aparte de om, cu 

întrebările, meditația, tristețile, bucuria sa 

voalată și inte-riorizată, sau chiar concesivitatea 

sa. Fiu de farmacist (tatăl) și de cadru didactic 

(mama), Bruno Herscovici știa scrie și să 

citească încă de la 5 ani. Apoi, după terminarea 

liceului cu note maxime, intră fără examen la 

Institutul de Medicină din Iași. Devine medic, și 

sute de oameni, din România și din Israel; au 

ajuns să gândească cu recunoștință și simpatie, 

pentru acest „doctor al nostru", care știe să fie și 

un om admirabil! „Dacă intră în cabinetul meu 

un bolnav cu lacrimi în ochi și ieșea de acolo 

zâmbind, cel fericit eram eu!  

E drept, mai rămâneau în sinea mea unele 

îndoieli (viața omului are unele umbre 

științifice) dar adevărata mare bucurie era când 

pacientul revenea cu rezultatele de sănătate 

așteptate. Vezi deci, că fericirea nu e fericire, 

decât atunci când chiar e fericire.  

Banal, dar adevărat." așa i se destăinuia 

unui prieten, medicul pictor." Dar să nu uităm 

că încă din scoală, acest medic plurivalent, în 

sensul deschiderii sale intelectuale către mai 

multe ramuri ale științei și artei - acest medic 

atât de apreciat și caracterizat printr-o 

P  



62 
 

splendidă modestie, era pasionat încă din  

clasele mici de desen.  

Şi iată că acum, peste timp, se afirmă cu 

seriozitate consecventă în dialogul său cu lumea, 

cu oamenii din realitatea cotidiană, pe care 

încearcă să-i redea cu pensula și sufletul, în 

culori expresive.  

Mi se pare limpede că Omul, frământările 

acestuia, întrebările și modelul intrat sub 

penelul pictorului constituie, de fapt, tematică 

de bază a celui care o viață întreagă a fost 

preocupat de starea de bine a pacienților săi, de 

altfel - oameni de tot felul.  

E mult?! E puțin?!  

Și-apoi, încă o întrebare: toți cei pictați, 

nu sunt oare un alter ego al dr. Bruno 

Herscovici?!... Sufletul lor, sufletul lui; lacrima 

lor, lacrima lui; mâhnirea, iubirea, speranța lor 

- împreună cu mâhnirea, iubirea și speranța 

pictorului. I-a apropiat de pânzele sale cu uleiuri 

colorate pe psihanalistul Ioram Yuval, pe 

filozoful Iri Rikin, savantul genetician Kraig 

Venter, unii artiști, precum Leonard Cohen, 

Carla Bruni, Slomo Arți; de asemenea, aduceau 

lumini și culori în recenta expoziție, chipurile 

unor tineri și unele perechi care-și trăiau 

momente iubire cu expresii surprinse de artist 

într-un mod nuanțat și chiar particularizat, 

atrăgător prin ineditul lor.  

Peisajele prezente în această expoziție, 

după părerea mea, descriu o altă latură a 

sensibilității și puterii artistice a dr. Herșcovici. 

Coloristica, desenul, mișcarea în spațiul plan, au 

o altfel de dinamică, vibrează ceva mai luminos 

și expresiv. 

Este o direcție mai nouă și de bună 

calitate, pe care sper că dr. Bruno Herșcovici o 

va cultiva, în continuare, spre bucuria noastră. 

În general, realitatea prezentă, oamenii de care 

se apropie afectiv și intelectual există la doi pași 

ori apar în ziare, reviste, pe ecrane și devin parte 

din intimitatea pictorului, ei bine, ei se 

constituie în suportul principal al tablourilor 

pictorului Bruno Herșcovici.   

Transfigurările sale artistice ilustrează, ca 

trăsătură generală, o anume gravitate, uneori se 

poate vorbi aici de o anume tristețe disimulată. 

Mă uităm la tablourile expuse. Și chiar când 

oamenii ăștia zâmbesc, zâmbetul respectiv, 

câteodată, are o tentă de scepticism, de subțire 

ironie, o umbrire dubitativă sau ilustrând 

întrebări mai grave. În momente ca acestea, de 

meditație, am simțit tumultul ascuns al 

pictorului Bruno Herșcovici. Portretele despre 

care vorbim au o notă predominant gravă și 

specială, un anume gen de sobrietate, ca un 

sunet de violă pe struna Re. Se-nțelege că 

aceasta ar fi un fel de tonalitate predominantă, 

care însă o vedem asociată cu multe sunete 

atrăgătoare și expresive, cu armonia lor cu tot.  

Vreau să spun că în ansamblu viata, lumea 

vorbesc către viață și lume, unii dintre noi 

redescoperindu-ne laturi mai ascunse, 

determinându-ne să ne punem întrebări, care 

nu Întotdeauna au un răspuns imediat... Și iată 
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că actul de creație al dr. Bruno Herscovici devine 

un îndemn la implicare a privitorilor, căci 

fiecare înțelege ce vrea, dacă se apropie cum 

trebuie de actul artistic. Artistul se vrea și 

reușește a fi un pictor al omului, cu dramatismul 

diversificat al propriei existente. Este deci el un 

pictor pesimist?  

Nu, categoric nu. Prin modul de asociere 

a culorii, al umbrei și luminii, dar mai ales prin 

dialectica dintre dorința și izbândă (uneori sunt 

surprinse doar momente ale drumului parcurs 

pe această traiectorie), prin problematica - aș 

spune filosofică (și nu-s convins că greșesc), prin 

momentele de dragoste dintre eroii de pe 

simeze, inclusiv, de pildă, dintre un tată și 

copilul din brațele sale, prin încă alte nuanțe ale 

dedublării, Bruno Herscovici este un pictor 

amator grav și de o deosebită sensibilitate, dar și 

un simfonist al învingătorului, al lumii 

interioare a eroilor săi, al confruntării 

gândurilor și sentimentelor fiecărui personaj. 

Mesajul acestei expoziții, după mărunta 

mea interpretare, este umanismul, dragostea de 

viață, înțelegerea omului, a sufletului său.  

Cred că amicul meu, dr. Bruno Herșcovici 

are o distincție de înaltă frumusețe a 

contemporaneității din tablourile etalate, ceea 

ce-l ilustrează, de fapt și în conduita lui de toate 

zilele. 
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MESAJ  

Un mesaj de la dr. Bruno Herscovici 

 

 

nvităm cititorii JURNALULUI să 

ridice probleme de actualitate, 

viață modernă, schimbările 

ecologice și demografice, medicină și 

futurism.  

Ne vom strădui să răspundem în 

paginile jurnalului în cel mai documentat, 

obiectiv și argumentat mod.  

 

 

Adresa redacției: gadrian40@gmail.com 
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