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Noi
nu
suntem
proprietarii
prospețimii aerului și limpezimii apei.
Fiecare părticică a acestui pământ e
sfânt pentru poporul meu.
Fiecare ac strălucitor de pin, fiecare
bob de nisip din vadul râului, fiecare mică
negură din întunecimea pădurii, sunt
sfinte în gândurile și viața poporului meu,
suntem parte a pământului și el e parte din
noi.
Ierburile mirositoare ne sunt surori.
Cerbul, armăsarul, vulturul cel mare
- ne sunt frați. Culmile stâncoase, pășunile
suculente, trupul învelit în căldură al
poneiului și omul, toate aparțin aceleiași
familii. Această apă strălucitoare ce curge
prin torente și râuri, nu este numai apă, ci
și sângele strămoșilor noștri. Dacă vă
vindem pământul, trebuie să știți că e
sfânt. Că fiecare reflectare din lacul
limpede vorbește despre întâmplări și
amintiri din viața poporului meu.
Murmurul apei - e glasul tatălui-tatălui
meu. Râurile ne sunt frați, ne sting setea.
Râurile poartă canoele noastre. Ne hrănesc
copiii.
Dacă vă vindem pământul, trebuie
să vă amintiți și să învățați copiii voștri că
râurile sunt frații noștri și ai voștri. De
aceea, va trebui să oferiți râului bunătatea
pe care nu ați oferit-o fratelui. Știm că
omul alb nu ne înțelege. Pentru el un
pământ e la fel ca și oricare altul. Față de
pământul-mamă și fratele-cer se poartă ca
față de lucruri care se pot cumpăra, prăda,
vinde ca vitele sau podoabă strălucitoare.
Lăcomia lui va distruge pământul și va lăsa
în urmă pustiu. Nu știu.
Modul nostru de viață se deosebește
de al vostru. Numai privind la orașele
voastre, pe omul roșu îl dor ochii. În
orașele omului alb nu există un colțișor de
liniște. Nu există loc în care să se audă
deschiderea frunzelor primăvara sau

Chief Seattle (1786 – 1866)
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reședintele Statelor Unite ale
Americii, Abraham Lincoln
(1809-1865), a făcut oferta, în
anul 1854, ca statul să cumpere o mare
parte din teritoriul indian, iar poporului
indian i-a fost promisă o rezervație. La
această ofertă a primit un răspuns din
partea căpeteniei Seattle. Această
scrisoare se numără printre cele mai
frumoase și mai profunde gânduri care au
fost rostite vreodată despre mediul
înconjurător al omului. Scrisoarea este
trimisă tuturor țărilor lumii, cu prilejul
Zilei mondiale a Mediului, 5 iunie, de către
UNEP, iar orașul SEATTLE și-a primit
numele după această căpetenie.

"Când
marele
șef
Alb din
Washington își trimite glasul că dorește să
cumpere pământul nostru - ne cere prea
mult.
Cum se poate vinde ceva sau
cumpăra cerul și căldura pământului? Așa
ceva ne este cu totul străin.
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tremuratul aripii musculiței. Cea mai mare
comoară a omului roșu este aerul. Omul
alb parcă nici nu observă aerul pe care îl
respiră. Ca unul care e de multă vreme
muribund - e imun la duhoare.
Dacă vă vindem pământul trebuie să
vă amintiți că aerul ne este prețios. Că
aerul își împarte spiritul cu întreaga viață
pe care o întreține. Vântul care i-a dat
bunicului meu primul suflu va primi și
ultima lui răsuflare.
Dacă vă vindem pământul trebuie
să-l păziți ca pe ceva sfânt. Ca pe un loc în
care și omul alb va putea să inspire aerul
îndulcit cu mireasma florilor. Vom
examina oferta voastră de a ne cumpăra
pământul.
Dacă vom decide să fim de acord, vă
vom pretinde să îndepliniți următoarea
condiție: Omul alb va trebui să se poarte
față de animalele acestui pământ, ca față
de frații săi.
Ce este omul, fără animale? Dacă
animalele ar dispărea omul ar muri de
marea însingurare a spiritului. Tot ceea ce
li se întâmplă animalelor, curând i se va
întâmpla și omului. În lume totul se leagă.
Va trebui să vă învățați copiii că sub tălpile
lor este cenușa strămoșilor noștri. Pentru
ca să respectați pământul, le veți spune că
pământul lor este bogat prin viața
străbunilor noștri. Va trebui să vă învățați
copiii, așa cum ii învățăm noi pe ai noștri,
că pământul ne e mamă. Ce pățește
pământul, pățesc și copiii lui.
Dacă omul scuipă pe pământ, se
scuipă pe sine însuși.

Sofia Gelman
Oameni suntem
Cifrele trezesc uneori amintiri
cărora memoria le păstrează un loc
anume, un loc bine definit în creuzetul
evenimentelor trăite aievea sau știute,
petrecute cândva. Încremenită în piatra
veșniciei, data de 9 mai clădită din
sângele martirilor fără de sfârșit, avea
să aducă cu sine concluzia unui flagel
fără precedent dar, în același timp și un
început cu firave speranțe într-un viitor
mai uman. La 77 de ani după
terminarea celui de-al doilea război
mondial, anul 2022, an al secolului
XXI, se conturează a fi un real pericol
pentru civilizația greu câștigată, forțele
răului încearcă să stăpânească o parte a
Europei; răspunsul întârzie pentru a nu
declanșa un nou război care să vizeze
întreaga omenire. Regulile prestabilite
nu îngăduie ripostă fără a periclita
pacea pe Terra, iar dictatorul care
urmărește un scop necunoscut, fără
vreo logică intuibilă, poate abuza fără
opreliște de puterea de care dispune.
Am vrea să sperăm că peste nu puține
zile, data de 9 mai, simbolul păcii până
nu demult, își va recăpăta semnificația
inițială…

Pământul nu aparține omului.
Omul aparține pământului."

Paul Mircea Goreniuc
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poimâine. Sau, chiar, cine știe cât timp mai
târziu. Când nu mă gândesc la tot ce poate
fi mai rău, mă plictisesc. Câteodată mă
gândesc că mă gândesc, mă gândesc că mă
rog. Cine știe, poate că va fi totuși ceva, va
fi ceva. Poate că după va fi bucuria.

Testamentul lui EUGEN IONESCU

Nu, nu este vorba de vreun act notarial,
prin care reputatul dramaturg își împarte
bunurile. Probabil că nici nu a existat așa
ceva. Este vorba de un document deosebit,
apărut în publicația pariziană “Le Figaro
Litteraire” a doua zi după moartea lui
Eugene Ionesco, survenită în 1994
(Margareta DRAGHIA)

Care este forma lui Dumnezeu? Cred
că forma lui Dumnezeu este ovală.
Am fost ajutat în carieră – carieră,
cum se spune – de un mare număr de
oameni cărora le datorez recunoștință.

TESTAMENT

A fost, mai întâi mama, care m-a
crescut, care era de-o incredibilă tandrețe
și plină de umor în ciuda faptului că unul
dintre copii ii murise la o vârstă fragedă și
că fusese abandonată – după cum am
povestit adesea – de soțul ei ce a lăsat-o
singură în marele Paris.

Mesajele nu au nici un efect asupra
mea. În acest moment mi-e totuși atât de
rău încât îmi este greu să scriu. Nici ideile
nu-mi vin când durerea este atât de
violentă. Este aproape ora 5, va veni
noaptea, noaptea pe care o detest dar care
îmi aduce totuși, câteodată, un somn atât
de plăcut.

Apoi, mai târziu, au fost toți
profesorii mei de la liceul din București.

Mi se joacă piesele cam peste tot în
lume și cred că aceia care se duc să le vadă
râd sau plâng, fără a simți dureri prea
violente.

Dar pe parcursul vieții, mai ales
soția mea, Rodica, și fiica mea, MarieFrance, au constituit pentru mine cel mai
mare ajutor. Fără ele, este limpede că n-aș
fi făcut nimic, n-aș fi scris nimic. Le
datorez și le dedic întreaga mea operă.

Știu că se va sfârși curând, dar, cum
am spus-o de curând, fiecare zi este un
câștig.

Datorez mult și unui escroc, Kerz,
care s-a declarat falit în ziua ultimei
reprezentații cu Rinocerii la New York,
ceea ce lui I-a adus, în 1940, suma de
10.000 de dolari, dar și mie mi-a adus
renumele în Statele Unite. El m-a ajutat
fără să vrea.

Câteodată vin să mă vadă prietenii,
câțiva prieteni devotați. Îmi face mare
plăcere să-i văd, dar după o oră obosesc.
Oare ce altceva făceam, mai bine,
înainte? Cred că mi-am pierdut timpul și că
am alergat în van.

Au fost, apoi cronicile literare
engleze și franceze. În plus aceste cronici
au ridicat împotrivă pe criticii de stânga
care crezuseră la început că eu însumi sunt
de stânga așa după cum ceilalți mă credeau
de dreapta.

Îmi simt mintea goală și mi-e greu să
continui, nu din cauza durerilor ci a acestui
vid existențial de care e plină lumea, dacă
pot spune că lumea este plină de vid. Ca de
obicei, mă gândesc că poate voi muri în
această seară sau, să nădăjduim, mâine ori
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Apoi, încă o dată soția mea, mereu
soția mea, care m-a obligat să-mi trec
examenul de licență. Și mi-a făcut bine,
dorind să mă distrugă, cea de-a doua soție
a tatălui meu, Lola, care m-a dat afară din
casă, provocându-mă în acest fel să mă
descurc și să reușesc. Mi-au făcut bine
profesorii de la Liceul Sf. Sava care m-au
gonit din liceu, ceea ce m-a determinat sămi iau bacalaureatul într-un liceu de
provincie, ocrotit de sora soției mele,
Angela, care ținea o pensiune pentru
liceeni (liceeni care, după câte știu eu, n-au
reușit în viață). Vagabondând de la unul la
altul, de la unii la alții, eu, cel fără adăpost,
am acum unul din frumoasele apartamente
din Montparnasse. Am mai fost, în sfârșit,
ajutat câteodată de rude mai mult sau mai
puțin îndepărtate, de către mătușa mea
Sabina și mătușa mea Angela, de către
profesori care își imaginau că am geniu.
Am fost ajutat, mai recent, în timpul
războiului din 1940 de Anca, mama soției
mele, care în ciuda durerii proprii, cu
inima sfărâmată, i-a lăsat pe ginerele și
fiica ei să plece în Franța. A murit, sperând
să se reîntâlnească cu noi la Paris, unde nu
a putut ajunge. A murit cu această nădejde.

Și astfel, din mână în mână, am
ajuns să obțin un soi de enormă celebritate
și să ajung împreună cu soția mea la vârsta
de 80 de ani, chiar 81 și jumătate, cu frica
morții, cu neliniște, fără a-mi da seama că
Dumnezeu îmi dăruise atâtea binefaceri. El
n-a abolit, pentru mine, moartea, ceea ce
mi se pare inadmisibil. În ciuda eforturilor
mele, în ciuda preoților, n-am reușit
niciodată să mă las în voie, în brațele
Domnului. N-am reușit să cred destul. Eu
sunt, din păcate, ca omul acela despre care
se spune că făcea în fiecare dimineață
această rugăciune: “Doamne, fă-mă să cred
în Tine”. Ca toată lumea, nici eu nu știu
dacă, de cealaltă parte, există ceva sau nu
este nimic. Sunt tentat să cred, ca și Papa
Ioan Paul al II-lea, că se desfășoară o luptă
cosmică enormă între forțele tenebrelor și
cele ale binelui. Spre victoria finală a
forțelor binelui, cu siguranță, dar cum se va
produce aceasta? Suntem oare fărâme
dintr-un tot, sau suntem ființe care vor
renaște? Lucrul care mă întristează poate
cel mai mult este despărțirea de soția și
fiica mea. Și de mine însumi! Sper în
continuitatea identității cu mine însumi,
temporală și supratemporală, traversând
timpul și în afara timpului.

Am fost ajutat de Dumnezeu atunci
când, refugiat la Paris pentru că nu voiam
să mă alătur comuniștilor de la București,
am plecat într-o zi la piață fără un ban în
buzunar și am găsit pe jos 3000 de franci
(din 1940!). Atâtea întâmplări mi-au venit
în ajutor! Poate Dumnezeu este acela care
m-a ajutat toată viața, care mi-a sprijinit
toate eforturile și eu nu mi-am dat seama.
Am fost ajutat, apoi, de proprietarul meu
din strada Claude Terrasse, dl. Colombel,
Dumnezeu să-l binecuvânteze, care nu a
cutezat să arunce în stradă un biet refugiat
care nu-și plătea chiria dar era poate trimis
de Domnul.

Nu apărem pe pământ pentru a trăi.
Apărem pentru a pieri și a muri. Trăiești
copil, crești și foarte repede începi să
îmbătrânești. Cu toate acestea, este greu
să-ți imaginezi o lume fără Dumnezeu.
Este totuși mai simplu să ți-o imaginezi cu
Dumnezeu.
S-ar putea spune că medicina
modernă și gerontologia doresc, prin toate
mijloacele, să reconstruiască omul în
plenitudinea sa, așa cum divinitatea n-a
putut s-o facă: în pofida bătrâneții, a
stricăciunii, a slăbiciunii, etc. Să-i restituie
omului integritatea, în imortalitate, așa
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cum divinitatea n-a știut sau n-a vrut s-o
facă. Cum n-a făcut-o divinitatea.

catastrofe unu și unu. Singură excepție este
Kennedy care a rezistat eroic țăranului
ucrainian analfabet, tovul Hrușciov în
timpul crizei rachetelor nucleare sovietice
din Cuba -(1962).

Înainte, sculându-mă în fiecare
dimineață spuneam: slavă lui Dumnezeu
care mi-a mai dăruit încă o zi. Acum spun:
încă o zi pe care mi-a retras-o. Ce-a făcut
Dumnezeu din toți copiii și vitele pe care i
le-a luat lui Iov?

* Ozias Marcovici: Amănunte despre
evoluția și începutul terorii islamice găsiți
în cartea sa "De la Paris la Teheran.
Regele
uitat"
(From Paris to Tehran. The Forgotten
King" - Saga Publishing )

În același timp, în ciuda a orice, cred
în Dumnezeu, pentru că eu cred în rău.
Dacă răul există, atunci există și
Dumnezeu.
****
Ozias Marcovici *

I

ranul sărbătorește 43 de ani de la
revoluția islamică. Toate dictaturile
sunt oribile, dar dictatura religioasă
întrece pe toate. Ideologia extremistă este
bazată pe fondul fanatismului religios
islamic , fără compromisuri și imposibil de
înțeles pentru o minte de european.
Vinovat de toată această tragedie
este întâmplătorul președinte SUA,
baptistul Jimmy Carter care într-o singură
cadență de numai patru ani, a reușit prin
totala să nepotrivire și înalta sa
incompetență pentru funcția de președinte
să dea lumea peste cap.
Când amintesc de Carter îmi aduc
aminte automat de o altă catastrofă
prezidențială, bronzatul de Obama. Ambii
au intrat în politică înaltă americană la fel
cum au ieșit, adică TABULA RASA.
Amintesc în treacăt că ambele genii
politice au aparținut aceluiași partid
american, poreclit și "democrat". De altfel,
după Roosevelt și Truman, adică după
1953, adică în ultimii 70 de ani, toți
președinții democrați americani au fost

Dr. Ozias Marcovici was born in 1948 in Romania
and currently lives in Israel. He is a graduate of the
University of Medicine in Iasi (Romania) and he
specialized in internal medicine at Kaplan Medical
Center in Rehovot, affiliated to the Hebrew University
of Jerusalem and in nephrology at Belinson Medical
Center in Petach-Tikva, affiliated to Tel Aviv
University. He worked as a director in Israel's public
medical services, and retired from active medical
practice in 2015. In recent years he has dedicated
much of his time to an old passion, history. In 2016
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jumătate uluit, dintr-odată muzicuța lui
Jari, lăptarul, începu un marș vesel, un
pahar de bere scoase un clinchet cristalin,
deși nu-l atinsese nimeni, un etaj mai jos
începu să răpăie o tobă, Gargali ne strigă
din stradă că flașneta lui cântă și de una
singură și că toate lucrurile o luaseră razna
și asta numirăm noi plini de bucurie
Marele Carnaval.
Jack Jano - Israel

he published his first book on a historical subject:
Unholy Trinity. The parallel histories of three
dictators: Napoleon, Hitler and Stalin Sedcom Libris).
From Paris to Tehran is a brief history of Iran, a
country, in continual turmoil that has been
reassessing its values for several decades. From the
Forgotten King, Mohammad Reza Shah Pahlavi, an
enlightened dictator, open to the Western word, to
Ayatollah Khomeini, hermetically ensconced in
tradition, the book spans Iran's recent history, at a
time when tolerance and authentic values are
needed the most. Dr. Ozias Marcovici brings to the
present incontrovertible historical evidence to draw
attention on the future of mankind. The book was
updated, in this second Edition, with a new epilogue
dealing with the international situation between Iran
end the rest of the World, during the last four years.

****

Ovidiu Bufnila
Sfârșitul marilor dictatori se apropie cu
pași repezi
Când într-o dimineață de vineri, din
zidurile casei lui Balthazar au început să
crească flori de portocal, Mama Filoni a
reușit pentru prima oară să zboare fără
aripi, pur și simplu își agita brațele, o făcea
în mod uniform astfel că ii puturăm asemui
zborul cu cel al unui pescăruș.
Gargali, flașnetarul, se oprise lângă
chioșcul de ziare și-i povestea lui Balbus o
istorie hazlie întâmplată demult în
Japonia. Hezal, frizerul-fără-foarfece, se
așezase pe un scăunel în fața frizeriei sale
și privea încântat soarele nostru electric,
Jari, lăptarul, își meșterea motocicleta
fluierând un tangou și nimic nu ne dădea
de gândit asupra lucrurilor ciudate care
aveau să urmeze.
Apoi, de la o fereastră, ne strigă Damu,
saxofonistul, era speriat de-a binelea și
obrajii i se umflaseră înroșiți, părul ii era
vâlvoi și acesta fu primul semn al
schimbării.
Am alergat cu toții sus pe scări,
înghesuindu-ne, plesnindu-ne în joacă pe
spate, curioși, flecari, înamorați de
senzațional. Saxofonul lui Damu cânta de
unul singur și se simțea foarte bine, Damu
își trecea mâinile prin păr, nervos, pe

N-au întârziat să apară măștile, focurile de
artificii, dansurile nebune, apoi începu să
se vorbească despre o gaură neagră prin
care ar fi venit ceva sau cineva, ciudat,
frumos, hazliu, o mulțime de sunete ființe
sonore, inteligente, vai, mi-am spus, ce
prostie, am privit în jur, casele lor muzicale
treceau printre noi, pantalonii mei îngânau
un cântec din copilărie, gardurile, pantofii,
automobilele, becurile, și așa mai departe,
cântau, șuierau, râdeau, sonarienii păreau
pașnici, plini de farmec și foarte grăbiți să
ajungă în alt univers, s-au rostogolit mai
departe duși de ecoul primului sunet de
după Big-Bang și iată că eu însumi, chiar
acum, ies din această mașină de scris și voi
pluti o vreme prin camere, apoi pe
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fereastra larg deschisă amestecându-mă cu
zgomotele străzii…
Noua Ordine Mondială a intrat în moarte
clinică! Simpaticul domn Z.B. s-a păcălit
un pic în scenariile sale geostrategie,
domnul Truman a construit o eroare
respectabilă, colonelul Sharun, necunoscut
publicului larg, a dat-o-n bară, generalul
Barâșkin, necunoscut publicului larg, a
făcut un calcul marin greșit, Ocultele de
Serviciu au deraiat în ridicol. Serviciile
Secrete se acoperă de ridicol și nu mai
reușesc să-și regăsească identitatea.
Generalii au ieșit la pensie, armatele
rătăcesc în bumbăceli sângeroase, fără de
noimă.
Catastrofele Naturale Nasoale care stau pe
după colț vor împinge populațiunile să se
reorganizeze pe Națiuni și să lase dreak
parteneriatele simandicoase și arogante,
piramidele cu ochi ochioși, intrigile de
cancelarie,
holiudienele
răzbeluri
imagologice, bla, bla, bla. Kaplan ne trage
de mânecă despre China, jobeniștii
burselor trag lichiditatea-n garaj ca să se
perpelească poporanu mondial, să moară
de sete imobiliară, automobilistică sau
perversatil-orgasmic, după caz.
Guvernele, Partidele, Academiile sunt
desuete, toate. Nu mai crede nimeni în
ideologiile obosite, fie ele socialiste,
fabianiste, bonjuriste, portocalii, roșii,
galbene, albăstrii. E un Carnaval Mondial
în care toată lumea dă din piciorușe dar în
care nimeni nu mai râde curat. Rânjim cu
toții tremurând nasol de frică. Frica colcăie
în mațele noastre și mulți dintre noi stăm
deja cu degetu’ pe trăgaci!
Atenție la faza asta cu trăgaciu’ că vorbesc
serios. Ritualurile Ocultelor de toate
felurile nu mai au nici un haz chiar pentru
membrii respectabili care au început să se
îndoiască de construcțiile ficționale despre
Arhitecți Suspuși. Ființele de pe Planeta
Pământ descoperă, cu toatele, val-vârtej,
un adevăr cutremurător.
***

Pasărea lui Brâncuși

Secretul este să nu-ți fie frică,
să torni sarea, să-ți lași încheietura mâinii
să țină dalta liberă... ești aproape de miez
niciodată prea mult, cât să mângâi pielea
ființei
ca pe sicriul unei iubite din marmură
Dedesubt, pasărea ar putea
să-și imagineze o altă viață,
una pentru care e recunoscătoare
pentru că este plăcută, poate mirosi
ea însăși bucurându-se - gustul
morcovilor, al cepei, cartofii înăbușiți
în propriul lor suc și să uite
visul sângelui
care-i curge din gât ca un râu.
AG
***
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Ioan Mircea Popovici

Alexandru Cristian

STOP WAR

I

Omagiu lui Madeleine Albright

storia lui Madeleine Albright este
povestea
desăvârșirii
visului
american. De origine cehă, evreică,
doamna Albright a fost un model
pentru diplomația americană. Al 64-lea
secretar de stat al Statelor Unite ale
Americii a fost un om puternic, un om care
a înțeles rolul Americii în lume.
Madeleine Albright în mandatul său
de ambasador al Statelor Unite ale
Americii la Organizația Națiunilor Unite a
fost un puternic susținător al valorilor
fundamentale
umane.
A
sprijinit
democrația și drepturile omului. Din
păcate mandatul său a fost reprezentat de
conflictul din fosta Iugoslavie, conflict pe
care a încercată să-l rezolve.
Ca Secretar de Stat Madeleine
Albright ne-a lăsat o moștenire solidă,
referitoare la valoarea democrației și la
drepturile omului. Evenimentele care au
marcat mandatul său au fost complexe și
pline de însemnătate istorică.
Amintim
aici,
transferul
suveranității asupra Hong Kong-ului din
data de 1 iulie 1997, a aprobat Protocolul de
la Kyoto din 1997, s-a întâlnit în anul 2000
cu Kim Jong Il liderul nord coreean. Tot în
timpul mandatului său ambasadele
americane din Kenya și Tanzania au fost
bombardate.
Evenimente pe care Madeleine
Albright le-a înfruntat, gestionat cu succes.
După terminarea mandatului a fost foarte
implicată în viața publică și a reprezentat
un model pentru viitorii diplomați
americani dar și pentru conștiința publică.
Madeleine Albright a fost unul dintre
cei mai influenți secretari de stat din istoria
americană și prima femeie care a ocupat
această funcție între 23 ianuarie 1997- 20
ianuarie 2001.

(Fiecare gest contează)
De vreme ce-ai tăcut, nu schimbăm
macazul
Iată-mă, copilul ploii, lecturând într-o
fereastră
Un poem în care Pacea, sfânta cale
îngerească
Se proptise-n Scara Vieții care trece-acum
prin vie
Unde urcă și coboară clipa rezervată mie
Ca să scriu, precum Poetul,
Pictor cu cuvinte blânde
Despre războiul din vecinătate, care,
Zilele astea este un mare buboi
Plin cu pulbere, care stă sub noi
Să explodeze, să extermine și să termine
Bătrânul nostru continent cu nume de
zeiță
Europa noastră unită-n imaginar
Realitatea păguboasă încă depinde de zar
Cum or cădea zarurile marilor puteri
Ieri părea că aparențele s-au mai liniștit
Știi bine că aparențele înșală
În aerul diferențial al ecuației vieții este
fum și ceață
Tu fă bine și te apleacă spre cele bune și
de folos
Fiecare gest contează. Ridică și tu mâna
Și scrie pe cer, din toată inima ta,
STOP WAR
Constanța, sâmbătă, 19 martie, 2022
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cubanez. "Într-un singur an, în 1972, au
fost realizate aproximativ 11 milioane de
afișe" . Alte institute alături de ICAIC au
avut propriile postere. Unul dintre ele a
fost OSPAAAL. OSPAAAL este o
organizație a țărilor din lumea a treia.
"La 3 ianuarie 1966, 513 delegații
reprezentând 83 de grupuri din țări din
America Latină, Asia și Africa s-au adunat
în Havana, Cuba, pentru Prima Conferința
Tricontinentală" (Métraux, 2020). După
conferință, OSPAAAL și-a înființat propria
revistă numită Tricontinental. Această
revistă era multilingvă (spaniolă, franceză,
arabă și engleză) și este încă în circulație.
Tricontinentala reprezintă peste 100.000
de abonați din 87 de țări Unii susțin că
Tricontinental este "sistemul internațional
de distribuție de afișe din lume"

ACADEMIA. Edu
Afișul cubanez:
propagandă

un mijloc

de

Özgür Yılmaz

A

rta afișului cubanez are o lungă
poveste, care începe cu Revoluția
Socialistă. Arta afișului începe în
cinematografie. Dar revoluționarii au
folosit această artă pentru agitație și
propagandă.
Fulgencio Batista a fost liderul
Revoluției sergenților din 1933. În 1940, în
urma alegerilor, Batista a devenit
președinte al Cubei. În 1952, Batista a
anulat alegerile și a dat o lovitură de stat.
De-a lungul anilor lui Batista, bogăția
Cubei s-a adunat în mâinile a câtorva
persoane. De exemplu, în 1955, Statele
Unite dominau 90% din serviciile publice.
Batista a declarat că vor avea loc alegeri în
noiembrie 1953.
În același an, un grup al cărui lider era
Fidel Castro a atacat cazarma din
Moncada. Castro și grupul său au început
un război de gherilă împotriva lui Batista
în 1956. Această luptă a avut succes în
1959. Acest proces a fost numit Revoluție .
Arta afișului a apărut în primele zile ale
Revoluției cubaneze. Primele afișe au
apărut în revista numită Carteles în
ianuarie 1959. Aceste afișe documentau
represiunea lui Batista. Dar pionierul
tradiției afișelor în Cuba este institutul
cuban pentru cinematografie. Guvernul
revoluționar a creat institutul pentru a
aduce cinematograful la poporul cubanez .
în anii 1970, ICAIC a publicat câte un afiș
pe săptămână. A produs peste 3000 de
afișe în țara și în afara Cubei. Această a
doua parte a anilor '60 și '70 a fost numită
"epoca de aur" pentru Arta afișului

Day of the Heroic Guerrilla, 1969 / Jesus Forjans
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După Revoluția Cubană, a avut loc o
sovietizare vădită în toate domeniile. Dar
în artă, conducerea mișcării ”Cuba resist” a
fost împotriva acestui impact. Fidel Castro
a spus "dușmanii noștri sunt capitalismul
și imperialismul, nu arta abstractă" și se
știe că Che Guevara admira picturile
burgheze din secolul al XIX-lea .
Prin urmare, Cuba s-a separat de
realismul socialist sovietic. Cuba a rezistat
un timp, dar mai târziu a inclus realismul
socialist. Alături de realismul socialist,
constructivismul, suprarealismul, op art,
cubismul și colajul au putut fi văzute în
afișele cubaneze. Acest nou stil de artă a
avut în același timp un scop. A existat o
nevoie de comunicare între conducerea
cubaneză și popor. Afișele erau deosebit de
importante pentru această sarcină,
deoarece erau transportabile și ușor de
expus. Spre deosebire de țările capitaliste,
arta cubaneză a afișelor vedea oamenii ca
pe niște oameni, nu doar ca pe niște clienți
pasivi. Aceste afișe au fost folosite și în
campania de alfabetizare din Cuba . Un alt
scop al utilizării afișelor a fost
internaționalist: mișcarea de solidaritate
globală fondată de Tricontinental.
Tricontinental dorea solidaritate pentru
distrugerea statelor opresive și pentru a
ajuta popoare reprimate. Afișele au fost
concepute pentru a răspândi mesaje
anticapitaliste și antiimperialiste.
Afișele Tricontinental au devenit
rapid un canal de idei revoluționare,
deoarece au circulat actualizări privind
luptele de eliberare națională și apeluri la
acțiune pentru solidaritate . Se poate spune
că arta afișului este importantă nu doar
pentru
Cuba,
ci
și
pentru
internaționalismul
socialist
pentru
unicitatea lor vizuală în spațiile publice.
Afișele nu au nimic de vândut.

Day of Solidarity with the people of Laos, 1969 /
Rafael Zarsa
Sekou Toure, 1971 / Alfredo Rostgaard

11

1972 Viet Nam – Tomb of Imperialism / Alfredo

Saigon, 1970 - Week of solidarity with Viet Nam

Rostgaard

/ Rene Menderos

***

***

Joseph Niepce a inventat o modalitate
de a face prima fotografie în 1826. Este o
fotografie din fața proprietății sale din
Franța. Fotografia a fost realizată cu
ajutorul heliografiei, care folosea Bitumul
din Iudeea ca strat de acoperire pe sticlă.

Aceasta este prima fotografie din istoria
înregistrată. Fiind prima, este cea care a
schimbat istoria, deoarece nicio fotografie
nu fusese făcută înainte, iar după aceasta
au fost făcute o mulțime de fotografii.
După ce am curățat digital imaginea,
aceasta arată cam așa:
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Pasărea veni pe blocul vecin. Acum
Puștiul trebuia să-și înfrângă teama.
Atunci când ii dai voie, frica sapă adânc în
tine și își face cuib din care nu mai pleacă.
Nu-i păsa de imbecilitate și de privirile
publicului isterizat.
Dacă l-ar fi luat în seamă, publicul iar fi putut să-i transmită propriile temeri
Orice succes al Puștiului însă ar fi fost
demn de invidiat și ar fi aparținut mulțimii
avidă să găsească în el un erou. Totul era
un spectacol al curajului nebun, el avea
nevoie să ignore pericolul.
Între cele două blocuri, cineva lăsase
ca punte o scândură. Pasărea aștepta în
liniște. Era pasărea jocul imaginației sale?
Cu pași mici și precaut începu
traversarea. Vântul venea din față, simți o
ușoară briză cum îl atinse. Gândul său era
întruchiparea voinței care ii coordona
mișcările.
Fiecare pas era atât obligația de a
continua, cât și dorință. Nu pregeta, nu
avea voie să se îndoiască, privea doar în
față. Cu fiecare secundă, cumula
experiență, iar picioarele se mișcau lejer.
Era surprins de îndemânarea sa și nicio
clipă nu se îndoia că nu va reuși.
Pasărea părea că așteaptă, își rotea
aripile ca și când l-ar fi susținut și l-ar fi
chemat. Era conștient că de el și de
încrederea sa depinde traversarea.
La mijloc, avu o tentativă să
privească în urmă, dar auzi cum în lemnul
scândurii se produce o fisură ca un fâsâit
ușor.
Se grăbi să parcurgă ultimul metru.
Fiecare subunitate a acestuia era ca o
imensă sforțare, nu teamă, ci mai degrabă
o senzație de accelerare a sentimentului de
siguranță.
O ușurare venită din sinele său sub
privirea zburătoarei îl pândea, un contur
frumos în orizontul de care se apropia tot
mai mult.
Ultima sforțare și a ajuns pe celălalt
bloc. Acum un sentiment curat ii stăpânea
întreaga făptură.

Cristian Ovidiu Dinica

Pasărea

L

-au fript tălpile să urce pe bloc, era
mai mult decât o curiozitate, un
impuls juvenil ce-l scosese din casă
și-l pusese să escaladeze etajele,
unul câte unul, până la ultimul. Sus, un
chepeng greu de fier bloca intrarea pe
terasa blocului. Odată trecut de el, întreg
spațiul exterior era al său. De aici libertatea
sa de imaginație prindea aripi. Putea să
observe lumea cu alți ochi, iar aceasta avea
doar conturul unor puncte ce alergau
dezordonat. Era mai simplu pentru el să o
observe, pe mulți nu-i cunoștea, însă toți ii
erau indiferenți. Inocența sa era fantastică.
Ignora ploaia, vântul, găsise liniștea ce te
cucerește pas cu pas.
De pe bloc poți privi cerul în
plenitudinea sa, stelele sunt flori pentru
spirit. În lumina lor prind contur cele mai
îndrăznețe idei. Puștiul înaripat de vise se
vedea un mare explorator. Ce stupid
explora capete de conducte de aerisire și
antene de televiziune. Pe terasă pașii i se
opreau în smocuri de smoală încleiată.
Visele sale erau frumos colorate,
însă nu aveau consistență și niciun cadru
propice înfloririi lor. Putea să facă salturi
mortale, dar imaginația sa devenea uneori
periculos de bolnavă. Atunci vedea păsări
mari albe, ce-l înconjurau fără să-i facă
vreun rău și cădea pradă temerilor. Nu se
temea de căderi, chiar dacă încă nu
evoluase complet pentru a lua decizii
importante.
Pentru
a-și
înfrâna
slăbiciunile urcase pe terasă. Dacă ar fi
reușit să treacă peste noapte așteptând să
apară singura mare pasăre albă în fața
căreia să se ridice în picioare, să-și strige
dorințele, s-ar fi putut vindeca de frică.
Blocul făcea parte dintr-un cartier
tânăr, unde oamenii își văd de existență în
liniște. Nu au speranțe, își știu capacitățile
și perseverează în existența lor modestă. În
cartier blocurile erau aranjate dar nu întratât să poți să le treci de la unul la altul cu
pasul.
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Era sigur pe el, convins că nu fusese
doar o întâmplare, ci voința sa de a percepe
lucid realitatea.
Deși traversarea i se păruse o
veșnicie, timpul trecuse repede. În aerul
văduvit de sunete, curgerea amiezii era de
la sine. Soarele se uita cum umbrele
tindeau să ocupe orașul. Peste liniștea
așezată, doar bătăile inimii Puștiului se
auzeau.
***

SILVINA GAUDINO

ele prind viață, spunând o poveste diferită
pentru fiecare.
"Creaturile se nasc, într-un colț,
într-o pată sau într-o urmă, aleg cum să
apară și se fac cunoscute pe măsură ce le
ghidez", uneori cu o peniță - ne spune ea –
“sau cu un băț, iar alteori, creioanele ajung
să dezvăluie lumii creaturile mele”.

Robin este artist vizual argentinian
născută în Morón, Buenos Aires. Își
combină munca de traducătoare cu arta,
care a devenit din ce în ce mai importantă
pe măsură ce creaturile sale - așa cum își
numește ea desenele - au început să o ceară
Robin este pseudonimul ales de
Silvina Gaudino, traducătoarea în limba
engleză. S-ar putea spune că traducerea și
meseria de artist plastic sunt două sarcini
total diferite, dar dacă ne apropiem de
pânză, vom putea vedea că există tușe care
se întâlnesc. Silvina traduce limbajul scris
și interpretează o altă viziune a lumii, în
timp ce Robin "traduce" fiecare trăsătură a
creaturilor sale și le pune pe hârtie. Acolo

Treptat, creaturile și poveștile lor au
căpătat o prezență mai mare în viața
artistei. Dragostea pentru desen a existat
dintotdeauna și, în urmă cu mai bine de
zece ani, a început să participe la ateliere
pentru a-și perfecționa arta. Cu toate
acestea, ea recunoaște că abia în 2014 a
decis să se angajeze în desen și să caute cea
mai potrivită modalitate de a găsi calea
care să nască creaturile.
14
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nu mi-a răspuns la întrebări, ticălosul
pompos.
-Cred că am un punct orb când vine vorba
de munca lui.
-Trebuie să fie grozav să pleci.
- Nu știu de ce nu-l concediază pur și
simplu pe nemernic.
- Îmi amintește de o ramă aurită, dar fără
poză înăuntru.
- E destul de elocventă, o poetă de
cocktail.
- Ai văzut cu ce era îmbrăcat?
- Spune că nu e treaba mea ce scrie ea.
- Poezia este o afacere privată. Un fel de
masturbare. Un autoportret nesfârșit.
- Și ce dacă e un alt specimen excelent al
predecesorilor poeți morți?
- Unde sunt poeții mamei moarte?
- Îmi place cum gândești,
- Încă un alt poet insipid și frumos, cu
vânt în vânt, pentru coperta APR??
- Hai să mergem să bem o bere undeva.
- Cu siguranță nu aș vrea să trăiesc în
pielea lui.
- Din punctul meu de vedere, e mai bine
să nu devii celebru prea curând.
- Nici măcar nu-mi trimit lucrările.

Nin Andrews *
Poeți despre poeți
Note luate la Association of Writers &
Writing Programs
- Mă fac că nu-l văd ca să pot mânca
prânzul.
- Dar cine citește rahatul ăsta?
- Cred că judecă poezia cu penisul lui. Și
pe poeți, de asemenea.
- Care-i treaba cu ea? E soțul ei, sau doar
stă în camera ei de hotel pe durata asta?
- Personal, prefer să nu mă gândesc la
scula lui.
- Ultimele lui lucrări, în special poemele
despre tatăl său mort, încep să sune destul
de uman.
- Gândește-te la el ca la o baghetă de
dirijor.
- Gratuit, câștigă toate premiile, dar
vorbește despre grandomanie.
- Ultima intrată în cultul muzelor. Ca în
anii șaizeci, când sexul și războiul erau
metaforele pentru trezirea conștiinței.
- Pun pariu că sunt scrieri foarte
confesive, iar ea este și total perversă.
- Știe cum să lucreze în rețea, pe cine să
escaladeze și când. Sincronizarea este
totul.
- Insomnie, poate sindrom de oboseală
cronică. Eu cred că sunt doar nervi întinși.
- Întotdeauna ți-am admirat munca, dar
nu-mi dau seama de ce a fost atât de
marginalizată.

* Traducere AG
***
Marga Grauenfels – small dishes

-Vrei numărul meu de telefon?
- Iluzia narațiunii apare în opera ta, dar în
realitate există un fir al narațiunii
nespuse, nu-i așa?
- Ești căsătorit? Aveți copii? ... Nici măcar
16

stea acolo, jos, rânjită și decăzută. Nu-mi
place să vorbesc vorbirea asta fără sens,
fără cap și coadă, indiferent în ce limbă ar
fi, nu-mi place să te văd trist, nu-mi place
să plec de acasă ca să plec undeva, nu-mi
place să mă vând, nu-i nimic de vândut,
nu-mi place mirosul împuțit de vomă al
gurii tale din care sar stropi enormi de
salivă lipicioasă în timp ce ții să-mi explici
cât de balonat și de constipat ești în ultimul
timp, singura ta îngrijorare, nu-mi place că
nu mă saluți pentru că tu ești clientul,
șeful, adică stăpânul, și stăpânii nu salută,
eventual dau din cap, nu-mi place că tu
crezi că ești liber, nu ești, nu ai fost și îmi
vine greu să cred că vei fi, nu-mi place că
vrei să mă convingi de rahatul ăsta pe
mine, adică ce sens are să te conving și să
mă convingi, merele și perele sunt fructe,
dar nu aceleași fructe… nu-mi place că mă
minți întruna, de la meteo la moartea lui
Osama, nu-mi place ce nume ți-au dat:
resurse umane, franchement, bătaie de joc,
cinism fără perdaf și cu salarii nesimțite.
- Vă rog să luați loc! Înainte de
interviu trebuie să completați formularul
acesta. Vom înțelege mai bine profilul
dumneavoastră
și
compatibilitatea
acestuia cu mandatul postului disponibil.
„Profilul
dumneavoastră
și
compatibilitatea acestuia cu mandatul
postului disponibil”… de unde scot ăștia
cuvintele, frazele? Tipa nu mă slăbește din
priviri, e peste mine, dacă ar putea, mi-ar
despica toracele în două ca să vadă și mai
bine profilul… Îmi întinde un pix, degetul
arătător din care țâșnește unghia
suprapusă cu pietricele tip diamant bate
ușor, dar autoritar în melamina biroului,
semn că trebuie să mă așez și să scriu. Sunt
ca betonul, rece și fără reacție, fără zâmbet,
fără frică, fără interes. Citesc pe dungă
prima întrebare: „Dacă ar fi să numiți trei
elemente
negative
ale
persoanei

Interviu
(…un copil vinde foi de brusture și altul
cumpără cu foi de brusture… brusturele)
Elsa Dorval Tofan

N

u-mi place să muncesc. Nu-mi
place munca ce animalizează,
prefer să fiu un animal sălbatic, și
nu unul devenit. Nu-mi place să fiu
rentabilă, nu în sensul ăsta confiscat de
acum și poate dintotdeauna. Nu-mi place
să fiu sclav, nici măcar sclav select, cu
mașină, casă, calculator, tabletă și mai știu
eu ce, nu-mi place să fiu șef, să mă încrunt,
să țip, să lovesc în spate, să umilesc, să
triumf pe o căpiță de paie, nu-mi place să
mângâi în sensul firului de păr, nu-mi
place să transform cuvintele ca să-ți spun
că ești cum ești, îți spun direct, asta îmi
place, să fiu directă. Nu-mi place să-ți
zâmbesc pentru că trebuie, zâmbetul meu
înflorește singur dacă are condiții și
condiția ești tu, cel sau cea de lângă mine,
care și tu ești obligat să zâmbești, înțelegi,
dacă ești ca mine, nu o să ne zâmbim
obligați niciodată. Mă sperie autostrăzile,
rapide, betonate, cu benzi tot mai înguste
ivite din economie. Nu-mi place economia
sistemică, economie la ce?! Nu-mi place să
fiu inutilă, nu-mi place ignoranța și nu cred
că ești bun credincios dacă nu cercetezi.
Nu-mi place vacarmul, nu-mi place viața
de tip show time, pentru că nu sunt Britney
Spears. Nici ei nu-i place de fapt, dar știi,
odată ce ai apucat-o într-un domeniu, cam
trebuie să te ții de el, schimbările cer
resurse. Nu-mi place să cer, îmi place când
sunt intuită, mă copleșește cald. Nu-mi
place furia, scoate din mine secretul
ascuns, cealaltă persoană a mea, pe care nu
dau un scuipat și care se încăpățânează să
17

dumneavoastră…”, de ce trei?, poate am
mai multe, poate nu am niciunul. Nu mă
așez, nu primesc pixul, stau așa, în
picioare, în fața monstrului numit „resurse
umane” și simt că vreau să fiu animal,
singura
contracarare
a
umanului
resurselor Lor patetice.
- Aveți dreptul la un pahar cu apă, și
pentru chestionar, 20 de minute. Aveți
întrebări? Aproape mă împunge frontal cu
ochiul care vâjâie sub greutatea tonei de
rimel volum și lungime, și lateral, cu pixul
companiei nou-nouț, capacul pus. Capacul
are o toartă din metal, chestie scumpă,
pentru imaginea companiei care se
respectă. Întind târziu mâna, iau pixul, ii
desfac capacul și nu mă pot abține: trosc!,
ii rup toarta. Pulsul devine suportabil,
acufenele se estompează, încerc să arunc o
privire spre un geam. Nu sunt geamuri, e
un birou borg. Resursele umane angajează
pentru resursele borgului. Și nu mă
interesează. Cu degetul arătător, unghie
scurt tăiată, în carne, bat ușor peste
chestionarul de pe biroul din melamină,
apoi îl fac ochean și mă uit prin el la
doamna resursă, care e destabilizată și mă
întreabă nervos politicos dacă ça va… Și
încă cum, ii zic, zâmbesc monstruos de
larg, ea mă imită. Abia acum înțelege că
interviul ăsta nu va avea loc, se strânge în
mii de riduri, super încrețite de straturile
multiple de fond de ten, pufăie.
- Dacă îmi permiteți, ii zic, cum ziua
e lungă, mulți candidați… aveți trei dinți
pătați cu ruj…Fuge cumva numai pe tocuri,
înalte de peste zece centimetri, expertă,
nimic de zis, către toaletă, greșeala asta de
imagine o poate costa mult. Fug și eu
mâncând pământul din clădirea de 28 de
etaje, peste stradă e un parc plin cu
pescăruși gălăgioși. Un bătrân nițel senil le
dă de mâncare, chestie total interzisă, mă
alătur lui și asta îmi place. Munca, cel mai

bun prieten al omului după câine și pisică,
a devenit un fel de casă rece. Cui ii place la
casa rece?, nici mortului cu pricina, dar e
necesar. Casele astea reci ar putea ele fi
mai puțin hidoase, cu siguranță, dar un
studiu combinat a dovedit: cu cât mai
sinistre, cu atât frica mai mare, și frica e
Totul. Nu am știut ce înseamnă frica în
timpuri tulburi, în plină dictatură. Un fel
de adrenalină tâmpită te făcea imun, ce o
să ne facă, o să ne omoare pe toți?, ne
ziceam, chestia asta repetată zilnic și în
masă avea un efect energetic uriaș. Știam
de unde ne poate veni, știam cine ne
pândește,
cunoșteam
identitatea
dușmanului, conta enorm în strategia de
supraviețuire. Între timp, Big Brother a
devenit sofisticat, a învățat să-și țuguie
buzele când bea șampanie și să mănânce
icrele negre, nu să le dea pe jos și să le
strivească cu piciorul ca pe gândaci. A mai
înțeles marele Big că trebuie să ne țină
ocupați cu ceva, cu siguranță a înțeles cât
de stricați suntem în fapt, cât de puțin ne
preocupă să ne punem în oglindă, să ne
corijăm, cât de bine ne este cu egoismul din
noi, natural, nu-i așa, pe care, în loc să-l
sancționezi, trebuie doar să-l amplifici. Tu,
mulțumit că ai, puțin contează că avutul
ăsta e fals, că ai de fapt datoriile banilor
virtuali, ale cărților de credit, că practic ție
nu-ți aparțin decât șosetele din picioare, cu
o condiție, le fi cumpărat cu lichid, El,
mulțumit că te ține atașat de viciul tău atât
de bine, că nici nu simți cum îți roade
lanțul osul… Ce s-ar întâmpla dacă de
mâine nu îți vei mai plăti cardul, ipoteca,
tu, vecinul, strada, orașul în care locuiești,
țara… uite, nu o să se întâmple nimic.
Pentru că bani fără valoare se tipăresc
oricum, pentru că Marile Fețe Gri, ăia de
nu o să-i știm vreodată, fac faliment după
faliment și iau bonusuri pe ele, pentru că
totul ține de un fir de păr din care un singur
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strat de cheratină mai este întreg, restul,
sparte, un joc de copii, de-a aprozarul, în
care un copil vinde foi de brusture și altul
cumpără cu foi de brusture… brusturele.
Ce rămâne după atâta presiune, după atâta
expunere, după atâta ipocrizie… simplu,
rămânem noi, abrutizații de toate
categoriile, înghițitorii de medicamente cu
tona, reproducătorii unei specii uzate,
hormonal trasate invers… nu pe cale de
dispariție, orice microb se ține, cortizol
urcat în cap și dopamina coborâtă în
pancreas, noi, resursele umane, balonații,
constipații, depresivii, insomniacii și
neempaticii
atotzâmbitori,
noi,
frankenstein-ii up-datați la cosmeticiană și
la coafor, meritându-ne cu al nostru Sistem
într-un acord de harpă cu corzi de
mandolină.

scriitorul caută să înțeleagă oamenii
dinăuntrul lor și să privească către celălalt
cu dragoste, dincolo de granițele războiului
sau ale istoriei.
Fundația Praemium Erasmianum
dorește să-i celebreze măiestria și să le
ofere cititorilor oportunitatea de a-i
redescoperi literatura: ca pe o sursă de
consolare, dar și ca pe un ghid despre cum
să fii om.
Pentru
a
marca
decernarea
premiului în acest an, Fundația Praemium
Erasmianum va organiza un program
variat dedicat lui David Grossman, dar și
temei acestei ediții.
Premiul Erasmus 2022
este
decernat anual unei persoane (sau
instituții) care a adus o contribuție
excepțională științelor umaniste sau artei.
Înființată în anul 1958 de către
Prințul Bernhard al Țărilor de Jos,
Fundația Praemium Erasmianum este o
instituție culturală activă în domeniul
științelor umaniste, științelor sociale și
artei.

Din Pozitiv la pătrat, Editura Creator 2020

***
Scriitorul israelian David Grossman

Fundația acordă anual Premiul
Erasmus și organizează activități culturale
și academice în jurul ceremoniei de
decernare a premiului. Board-ul fundației
cuprinde membri ai comunităților
culturale, academice și de afaceri
neerlandeze. Fundația se află sub
patronajul Majestății Sale Regele Țărilor
de Jos. În valoare de 150.000 de euro,
premiul va fi decernat în toamna anului
2022.

este laureatul Premiului Erasmus
2022, oferit de Fundația Praemium
Erasmianum (Amsterdam, Țările de Jos).
Tema acestei ediții a fost „Vindecarea unei
lumi sfâșiate”.
Un articol de Ziarul Metropolis|23 martie 2022

David Grossman (n. 1954) este unul
dintre cei mai importanți autori israelieni
contemporani, cunoscut comentator al
politicii Israelului față de Palestina și
militant pentru recunoașterea acesteia ca
stat.
A studiat filosofie și teatru la
Universitatea Ebraică din Ierusalim, iar
după ce și-a încheiat stagiul militar
obligatoriu, a lucrat la postul de radio

Nimeni nu exemplifică mai bine
această temă decât Grossman. În opera sa,
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Vocea Israelului. A publicat mai multe
cărți de ficțiune, dar și câteva volume de
reportaje și interviuri.

Duminicile
Fă-ți singură duminicile,
din plase de păianjen
țesute prin noapte
și din coajă tare, de strugure.

Printre romanele publicate de
Grossman de-a lungul timpului se numără
Sunt și copii în zigzag (1994), Cineva cu
care să fugi de acasă (2000), Până la
capătul pământului (2008), distins în
2009 cu Premiul Albatros acordat de
Fundația Günter Grass și în 2011 cu
Premiul Médicis étranger, Căderea din
timp (2011) și Un cal intră într-un bar
(2014), pentru care a primit Man Booker
International Prize (2017).

Fă-ți duminicile singură,
din imaginea dulce,
a zâmbetului fetelor în somn
și din aroma vântului,
urmând trecerea plutitoare
prin albastru,
a zilelor de octombrie,
în drum spre cazemata de gheață.

Cărțile lui Grossman, premiate atât
în Israel, cât și în străinătate, au fost
traduse deja în peste 30 de limbi. David
Grossman este doctor honoris causa al
Universității Catolice din Leuven, Belgia, și
cavaler al Ordinului Artelor și Literelor,
titlu acordat de Ministerul Culturii din
Franța.

Nu-ți plânge săptămâna dată,
nu fi supărată.
Duminicile să ți le faci singură,
din tot gândul bun,
de până acum,
și din vibrarea continuă,
netulburată,
blândă și fermecată,
a coardei de argint.

Anica Andrei-Fraschini
Cântec

(Sept. 1989)

Câmp verde, câmp verde,
mustind de ploaia repede
ca o răfuială...

Seară
Am să văd în cuvintele tale
din astă-seară
boabele de grâu ale holdelor
ce-or să se coacă la anul
Și pacea va domni
Și dorul ne va scălda în așteptare
Și împlinirea se va coace mișcător, nevăzut
iar cuvintele de grâu ne vor mângâia
ne vor hrăni
și vom crește în lumină.

Cer senin, cer senin,
plin de soarele coacerii,
Gând frumos, gând sublim,
înalt până la bobul
nenăscut, promis, divin,
sfredelitor până în
tainele dumnezeirii...
Lume, lume, răsărită-n
iubire, cântec,
rodire, cântec,
coacere, cântec,
dumnezeire.

Hai, vino înapoi
Vino înapoi
să-ți dăruiesc poeme
ca piersicile coapte
aplecate la pământ
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pentru gura ta
tolănită-n iarbă
lasă-ți iubirea-ntreagă
să mă soarbă !

las urme de iubire.
Te iubesc și te caut
Te iubesc și te caut
cu această înserare
printre frunze și stropi
care nu știu ce vor

Nu-mi mai alunecă pașii
fără chemarea ta
nu-mi mai sunt pădurile în rouă
nu-mi mai aleargă flămânde
căprioarele pe umeri
iar răsuflarea mi s-a pierdut
în puful păpădiilor

Te iubesc și te caut
cu aceste cuvinte
neștiutoare uneori de carte
Te privesc
trecându-mi-te de atâtea ori
pe sub pleoape

Hai, vino înapoi !
Floare

Te ating
ca lumina din tine
să nu-mi scape

Mă aflu printre ierburi veștejite
(nu știu cât vis s-a intercalat)
și mâna-mi tremură încolăcindu-mi
gândul
Mă surprinde lașitatea mea
ca pe un judecător aspru și neiertător
pocăința jilavă a condamnatului anonim

Te rătăcesc...
Te iubesc și te caut
ca să mă știi
sau poate ca să mă uiți
printre simțirile mele
printre comori și castele
printre sfârșituri dornice
de reînvieri
cu șoapte și cu tăceri

De aceea cobor trepte după trepte
sărind peste câte trei
pentru a ajunge jos, jos
cuminte, silitoare și resemnată
s-o iau de la capăt

Când te găsesc
te bucur
cu ploaia, aerul
cu focul meu și pământul
în timp ce lumea-și dezbracă
toate conveniențele
de dragul acestei
regăsiri

Nimeni nu-mi va întinde corzi
(doar știu, am mai fost)
iar scara se va fi luat urgent
(întotdeauna trebuie în altă parte
eu nu ajung, doar aflu)
în urmă rămânând capetele hlizite
ale acelor nimeni
de pe marginea lumii interzise
Iată-mă și aici, tot singură.
Și-atunci, la ce bun ?

Alex Valeriu
Dragobeștii

O, dar fericită sunt
pentru că pot și răzbesc
devenind floare în acest hău
și-apoi pasăre spre cer
și-apoi abur albastru

Picură printre noi, asemenea unor
proiectile minuscule de primăvară
neîncepută, dar parcă deja osândită,
Povești adevărate, povești despre groază,
curaj, demnitate, trădare. Comedia amară

Și-n toate trecerile
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este a celor care trăiesc din alții. A fi om de
onoare pare aproape oroare în lumea asta
perfuzată de măsluiri și jocuri murdare...
Am fost convinsă, după moda destul
de jalnică și previzibilă a ultimilor ani că, la
24 februarie, FîBî se va îndoi supt povara
declarațiilor din prefabricate buricate. O
boare de falsă adorare pretinsă, prelinsă-n
dă-ochiul zilierilor de inimă bună ca o
pastramă din lună. Oricum originalitatea
stă bine s-apună...
Mă gândeam că se va coace și aerul
alinător ca dintre chiștoace, declarații
aprinse tare mi-e că Nimeni va face. Unii
vor scormoni între pixeli pentru fraze de-a
gata, altora li se va pune pata de vin și, întrun ditirambic chin, vor scorni ceva pe care
dacă-l auzi te va lua cu leșin....
Fb s-a cocârjat în schimb de Putinei
și Dracobestii. S-au încins iar spiritele
gonflabile ale tastat-urii până când fumul
s-a ridicat în aer și ne-a salutat șmecher.
Boala multora se cheamă, cam de multișor,
vânare de vânt, pană de cuvânt, omor
propriu.
Fiecare dă din coadă a război fals cu
el însuși, dar e gata să-și consume mai mult
de un miliard de sinapse condamnând cu
emfază și zgârciuri de frază ceva ce pricepe
doar la un kaput.
Magicul stadiu larvar, în care fiecare
se crede cumva stăpânul gândurilor
omenirii, în care unii devin caragialesc de
supărăcioși pe listele de prieteni virtuali, în
care mulți sunt căpiați să trăiască răzbelul
pe aripi de pixeli, o națiune șoptind prin
subterane, pe rețele, prin piețe, o
na(ra)țiune întreruptă de scălâmbăieli și
emfaze, pronosticuri și amare ticuri, este
încă recognoscibil. Show-ul bizar al
bazarului de război cu trese virtuale mă
lasă rece.
Dictatori sub acoperire suntem
destui. Unii chiar se întrevăd bine în aceste
zile. Vite(a)za virtuală din om în ne-om,
crezut supra-om, crește în perioade de
criză, măturând multe în cale.
E adevărat că și eroi sunt destui,
mulți care nu vor fi știuți vreodată. Pentru
ei a plămădit însă istoria cuiburi speciale.
Pentru ceilalți isteria contează...

Fiecare are de purtat un război cu el însuși.
Este cel mai clar, mai dur, mai dramatic
dar și cu șanse de reușită. Și, totodată, cel
mai omenos.
După ce ne vom fi refugiat de mii de
ori în stări marginale, după ce ne vom fi
anihilat în dualități paroxistice, vom avea
șansa de a recepta adevăratul alin(t) al firii
aromitoare.
Niciun dichis nu rămâne din om visa-vis dacă nu apare la timp cineva să-ți
grijească bucuria ori spaima ăle mai mari.
Dacă nu se ivește omu’ cu gându’ bun, care
găsește tulumba tulburătoare de jucării și
o așază lânga tine, care te alege dintre
demoni, te udă și înalță-n plăntuc.
Nimeni nu are dreptul să pună lacăt
viselor și dorinței de libertate. Și nici
speranței, chiar bine filtrată de cei mai
harnici demoni cu Putin-ță....
***
AG - Dilema Istoriei- Mixed media
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"Au fost și avorturi."
Conversație cu Norman Manea
Februarie 2014 • de Paul
Mandelbaum

A

șa mărturisește renumitul scriitor
de limbă română Norman Manea
în timp ce își amintește de marea
lui poveste de dragoste din tinerețe. Poate
că este o replică neobișnuită pentru a o
scoate în evidență, dar mi se pare
remarcabilă compresia cu care transmite
tumultul aventurii, disperarea de a trăi
într-o societate închisă, fără acces la
contracepție, și, mai ales, refuzul lui Manea
de a recurge la evaziune sau la candoare,
devotamentul său față de adevăr. "Au fost
și avorturi": un poem sfâșietor de un singur
vers.
Acesta apare ca parte a unui interviu
lung - realizat inițial de corespondentul
german Hannes Stein - și publicat acum
în limba engleză de The Sheep Meadow
Press sub titlul Paradise Found, un titlu
destul de potrivit pentru traseul
extraordinar al vieții lui Manea. La vârsta
de cinci ani, el a fost deportat împreună cu
familia sa peste granița română în
Transnistria și ținut timp de doi ani și
jumătate într-un lagăr de muncă. El și
părinții săi - însă nu și bunicii materni,
care au murit de tifos în captivitate - au fost
eliberați de armata sovietică, care l-a
înrolat imediat pe tatăl său. Mai târziu,
"am fost reuniți", povestește Manea, "din
pură întâmplare". După război, familia sa
s-a întors într-o Românie închisă în spatele
Cortinei de Fier, unde a rămas patru
decenii, înainte de a găsi drumul spre
facultatea Bard College.

Toate acestea au fost prezentate cu o
frumusețe, detaliu și perspicacitate
deosebite în cartea de memorii a lui Manea
din 2003, The Hooligan's Return. Dar,
în timp ce Hooligan se citește ca un vis
obsedant, Paradise Found oferă
propriile plăceri, mai directe, printre care
se numără și conversații. Stein pune
întrebări inteligente și directe și - cu
excepția scurtei sale obsesii cu poetul
israelian Dan Pagis - permite dialogului să
înflorească în mod natural. Ar trebui să
spunem dialoguri, deoarece cartea este
împărțită în capitole discrete, începând cu
"Dezordine și tristețe timpurie", apoi
călătorind prin subiecte atât de diverse
precum "Tovarășul Stalin", "Despre femei"
(vezi mai sus), "Dreptul la prostie" și alte
13 ferestre bine alese în viața autorului.
În capitolul despre stalinism, Manea
descrie zelul său timpuriu ca bolșevic
postbelic și numirea sa în fruntea filialei
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din școala sa a Tinerilor Pionieri. "Basmul
comunist m-a entuziasmat la vârsta de 13
ani." Dar după ce a fost însărcinat să
conducă un "proces" împotriva a trei colegi
de clasă (inclusiv un prieten apropiat),
menit să -i excludă din organizația de
tineret într-un fel de ritual de purificare,
Manea nu a mai putut suporta rolul său de
"mic Stalin". El a refuzat invitația de a-și
continua rolul de lider odată ce a intrat la
facultate.
În "Scandalul", Manea povestește
reacția tensionată după ce The New
Republic a publicat în 1991 eseul său
despre regretatul Mircea Eliade. Un
coleg de emigrație care l-a precedat pe
Manea în America, Eliade devenise un
prestigios cercetător al religiei la
Universitatea din Chicago și a rămas un
erou intelectual pentru mulți români. În
tinerețe, însă, el a dat dovadă de
solidaritate cu Garda de Fier fascistă a
țării, o afiliere tulburătoare pe care nu a
explicat-o niciodată în mod adecvat. Deși
eseul explorează acest aspect cu delicatețe
și cu un simț al fair-play-ului , în presa
românească Manea a fost denigrat pe scară
largă - un răspuns alarmant, având în
vedere că una dintre ultimele persoane
care au întreprins critici serioase la adresa
lui Eliade a fost împușcată mortal într-o
cabină
de
baie
din
Chicago.
Mai mult, L'Affaire Eliade a redeschis
vechi răni legate de statutul cultural al lui
Manea, chiar și de dreptul său de a se
identifica ca scriitor român. Poziția sa
timpurie pe această temă fusese simplă:
limba fiind primordială, faptul că scria în
limba română îl făcea un scriitor român.
Dar naționalismul țării i-a cerut uneori să
nu fie de acord, chiar și atunci când a trăit
acolo. "Nu aveau nimic împotriva faptului
că un scriitor evreu scria despre evrei",
spune el, amintindu-și de poziția poliției

secrete. "Scrieți despre evrei - sau, și mai
bine, părăsiți țara și mergeți în Palestina!
Nu scrieți despre noi. Nu te crede un
scriitor român, că ești român. Nu te
amăgi". Acum, spune el, este gata să
accepte ideea că s-ar putea să fi avut
dreptate. "Chiar nu sunt deloc sigur".
Faptul că a trăit în străinătate timp de mai
bine de două decenii nu poate decât să fi
complicat problema. Cu toate acestea, cu
doar câteva zile în urmă, Uniunea
Scriitorilor din țară i-a inclus numele pe
lista scurtă de nominalizări la Nobel, iar el
este recunoscut ca fiind cel mai tradus
autor contemporan care scrie în limba
română.
De fapt, o ediție germană a fost cea
care l-a determinat pe președintele școlii
Bard, Leon Botstein, să-l invite pe autor
pentru un interviu în campus. Manea
povestește procesul complex de a capta un
job cu un bun umor, iar câteva capitole
tratează asimilarea sa în America, pe care a
comparat-o adesea cu traiul într-un hotel.
Relativa elasticitate a sistemului politic,
diversitatea unei "țări de exilați", chiar și
"incoerența" unui etos național... el le
numără printre plusurile Americii; mai
puțin zelul său provincial sau reducerea
afacerilor serioase la o competiție sportivă.
La sosire, ideea sa personală despre visul
american a fost aceea de a găsi o gaură în
care să se ascundă. Dar Philip Roth l-a
lecuit curând de această idee: "În America
există o mulțime de lucruri pe care nici
măcar nu ți le poți imagina acum", a spus
el, "dar o gaură în care să te ascunzi nu vei
găsi".
Capitolul
intitulat,
oarecum
pesimist, "O scrisoare către nimeni",
abordează procesul și opera autorului,
inclusiv "The Trenchcoat", una dintre
favoritele sale personale. Plasată într-o
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perioadă în care se zvonește că poliția
secretă a României a interogat informatori
în reședințe arbitrare (fără ca măcar
proprietarul să știe), nuvela se adâncește în
politica la fel de bizantină a unei simple
cine. O haină de ploaie uitata de cineva, și
descoperită o zi mai târziu de către gazdă,
este suficientă pentru a o înnebuni de
paranoie. (Dacă a existat vreodată vreo
îndoială cu privire la relevanța durabilă a
literaturii din timpul Războiului Rece,
astfel de îndoieli au fost cu siguranță
înlăturate de NSA, ale cărei isprăvi recente
au reafirmat cu generozitate viziunea unor
scriitori precum Manea).

"Cred în continuare că unul dintre
motivele principale pentru care scriu este o
profundă nemulțumire față de ceea ce ne
oferă haosul cotidian. Avem nevoie de
altceva care transcende acest haos, fie
pentru a-i da un sens, fie pentru a adăuga
o altă ordine la realitate.
Ca addendă la interviul lui Stein,
cartea reeditează conversația din 2009 a
lui Manea cu Ilana Shmueli, o
confidentă de lungă durată a lui Paul
Celan. Cunoscut mai ales pentru poemul
despre holocaust "Todesfuge" ("Fuga
morții"), Celan a petrecut anii postbelici la
Paris până în 1970, când, măcinat de vina
supraviețuitorului, s-a înecat în Sena, și a
devenit un interes constant pentru Manea.
Deși interviul său cu Shmueli a apărut deja
în cadrul titlului The Correspondence of
Paul
Celan
and
Ilana
Shmueli
(Corespondența lui Paul Celan și a Ilanei
Shmueli), Sheep Meadow Press în 2010,
este interesant să îl punem în contrast pe
Manea cel care răspunde cu Manea cel care
pune întrebări.

Am evitat să analizez opere specifice,
ca un interviul să nu devină ezoteric, dar
mi-ar fi plăcut să aud o explorare mai
aprofundată a geniului lui Manea pentru
paradox. O studentă indignată de
generozitatea notei sale, un interogator
fragil care nu-i permite subiectului său nici
măcar un cuvânt de spus - astfel de ironii
elegante mi se par o parte vitală a
imaginației lui Manea, dar aici ele nu sunt
pomenite.

În momentul cel mai iscoditor, îl
întreabă: "Credeți că dacă ați fi reușit să
ajungeți la Paris cu două sau trei zile
înainte de sinuciderea lui, ar fi fost posibil
să-l salvați?". În general, un ton de
reverență a dominat o mare parte din
conversație, care, ni se spune, a fost plină
de tăceri semnificative, poate pentru a
acomoda fantoma lui Celan care plutea în
fundal.

Păstrând discuția în sens larg, Stein
se interesează despre ceea ce îl motivează
pe un autor să scrie. El se întreabă, făcând
referire la eseul lui Orwell pe această temă,
dacă nu cumva se reduce la scopuri mai
puțin nobile, cum ar fi foamea de
răzbunare, lucru pe care Manea îl
contrazice. Căutarea răzbunării, ne
amintește el, se poate întoarce la fel de ușor
împotriva unui autorului cu pricina. Și, cu
siguranță, munții de propagandă socialistă
au fost scriși de scriitori posedați de cele
mai nobile intenții.

Interviul lui Manea cu Saul Bellow
- al treilea apărut la Sheep Meadow, este
considerabil mai volubil. Înregistrat pe
parcursul a două zile, în 1999, cei doi
prieteni se rătăcesc prin foarte multe
subiecte, printre care viața evreilor
emigrați în America de Nord și inovațiile

În ceea ce privește propria sa motivație, el
spune:
25

lui Bellow în literatura americană. Există o
anecdotă fantastică în care Bellow
povestește că, în tinerețe, a luat 500 de
dolari pe care mama sa î-i lăsase din polița
de asigurare de viață și, în loc să-i împartă
cu tatăl său, care avea nevoie urgentă de ei,
a decis să plece cu un prieten în Mexic,
pentru "a purta o conversație cu Leon
Troțki".

emblematica piesă de avertizare despre
conformism - se pare că a trăit cu frica
soției sale agresive.
Călătoria lui Saul Bellow în Suedia
pentru a accepta Premiul Nobel pentru
Literatură din 1976 oferă, de asemenea, o
mulțime de secvențe bune. Scena de la
Stockholm a degenerat rapid într-un "circ
de familie", își amintește el, când o
mulțime de rudele sale - inclusiv un frate
cu probleme cu legea - au umplut Grand
Hotel, comportându-se prost și făcându-l
de râs pe autor. Premiul în sine, Bellow
pretinde că i-a fost indiferent, ceea ce lui
Manea ii vine greu să creadă, fie și numai
pentru ocazia pe care i-a oferit-o de a pune
în scenă o narațiune delicioasă: Evreul și
Regele.

"Stabilisem o întâlnire cu Troțki, și
am ajuns la ușa casei: o emoție
neobișnuită. Am întrebat de Troțki, iei au
întrebat cine sunteți, noi am spus că
suntem ziariști. Ne-au spus că Troțki este
în spital. Așa că ne-am dus la spital și am
cerut să-l vedem pe Troțki, au deschis ușa
și au spus că este acolo, așa că am intrat și
întrebat de Troțki. Tocmai murise. Fusese
asasinat în acea dimineață. Era acoperit de
sânge și de bandaje însângerate, iar barba
lui albă era plină de sânge. Ei bine, am
rămas troțkist pentru o vreme după aceea,
dar în curând m-am îndepărtat de toate
aceste lucruri".

"Mamei mele i-ar fi plăcut foarte
mult", mărturisește Bellow. "Ea era
singura persoană căreia aș fi fost interesat
să i-o povestesc. Sau tatălui meu - lui i-ar
fi plăcut. Bineînțeles, el a crezut
întotdeauna că sunt un nesimțit". Oh, ce
bici este acest cuvânt - nu atât "nesimțit",
cât "întotdeauna". Chiar și laureații
Premiului Nobel trebuie să poarte cu ei
rănile eterne ale copilăriei.
"Nimeni nu se maturizează!", spune
Manea mai târziu în interviu, în cadrul
unei anecdote care îl implică pe scriitorul
francez André Gide. "Gide a spus la un
moment dat că s-a dus la un preot catolic,
un bărbat mai în vârstă, și acesta i-a spus:
uite, ai avut atâtea confesiuni de la oameni
- ce ai învățat din asta? Iar tipul a spus, îți
voi spune ce am învățat: că nu există
oameni maturi."

Saul Bellow
Nu lipsit de bârfe literare, interviul
continuă cu o amintire amuzantă, deși
patetică, despre refuzul lui I. B. Singer de
a-l lăsa pe Bellow să traducă mai mult din
opera sa. ("Vor spune că tu și nu eu am
scris asta", se îngrijora Singer.) Eugene
Ionesco, autorul piesei Rinocerii -

"Așa este", aprobă Bellow.
"Este
sentiment?"
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adevărat?

Aveți

același

"Da, așa este. Dar nu vreau să pun
oamenii la pământ pentru că sunt imaturi."

și limita propriului curaj
explorez
curioasă situații
inversez coordonatele
final nu există
nici intrigă
decât acel perpetuu non-final al căutării lui
Godot;

"Să spunem inocență".
"Inocență. Da", îngăduie Bellow,
deși se grăbește să precizeze că nu se referă
la tipul de inocență deformat de
romantism, "ca și cum ar fi un fel de
escapism, o boală pe care realiștii nu vor să
o cumpere".

cu tine așternutu-i cald
țin ochii strâns închiși să nu te pierd ești
lung
patul meu e mai scurt ca tine presat peste
mine cu oasele carnea și inima ta
buzele mi le strivești când râd.

Pe aproape orice subiect, el și Manea
își stimulează și construiesc unul pe
gândurile celuilalt. În acele puține ocazii în
care laureatul Nobel pare să nu aibă
cuvinte, Manea este acolo pentru a-l ajuta
să-l împingă. "Ar trebui să stau jos și să mă
gândesc la asta", se eschivează Bellow la un
moment dat, în replica la care Manea ii
amintește: "Stai jos".

oh ești! ciripitul gălăgios al marniilor pe
fereastră
-mi șterge reveria.
tu iubitul meu mort și loial.
ai scris cuvinte.
iartă-mă te uitasem când am devenit
serioasă ca lumea.
dar vom vorbi de prostii
și iubirile trecute
că ce importanță are trădarea
când trăim pe aceași creangă din acelaș
pom
am căzut
în tine
sunt tu
oh, ești.

Își ia în serios meseria de
intervievator. În urmă cu doi ani, în timp
ce vizitam Bucureștiul, am avut norocul de
a mă intersecta cu Manea. Mi-a satisfăcut
dorința de a conversa într-o dimineață, la
micul dejun, în timpul căruia mi-a
împărtășit cu o amabilitate memorabilă o
mulțime de informații despre țara sa
natală. Astfel de ocazii, desigur, nu apar
prea des, dar, în timp ce așteptăm, aceste
titluri recente ne oferă un surogat strălucit
și plin de personalitate.

am plecat. ai plâns am plâns.
motivînd cu imposibilitatea mea a te iubi
continuu aveam pauzele mele cu
îndrăgostiri.
artiștii boemi în Montmartre și tu te
îmbătai gelos așteptându-mă în camera
noastră cu așternut de saten. eu am fugit.

***
Beatrice Bernath

de tine la geam nervoasă
pasăre ce se sufocă în colivia prea caldă nu
suport mirosul vinului în pat.
sau al corpul tău gol cu foc în el când vreau
sau nu vreau nimic.
mă agăț în pom de o creangă vântul e rece
și pauză.
vreau acum să fi.

Scrisoare lui Henry M.
surprind vulnerabilitatea mea raportată
acelui veșnic intolerabil imaginar
"el".
dezbrăcată de orice preconcepție sau tipar
în deplină acceptare a impotenței spațiului
meu conceptual în însingurare
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nu înțeleg pot iubi și nu iubi.
a fost așa mereu plâng de dorul tău
ai fost cel mai al meu
ca soarta.
pomul cu crengi de catifea eu frunză lângă
floarea ta roșie.

știu.
am plâns amândoi de emoție
exact în același moment.
trenul m-a dus departe
de ce altora li s-ar fi părut murdar sau
păcătos
că te-am iubit doar uneori
și tu m-ai iubit veșnic
peste un pământ două mări o mulțime de
ani și altă soartă.

că am vorbit o altă limbă atrasă de tine
ca sortită.
te-am cautat în toți.
că ești
în râul care curge prin mine ca viața înspre
moarte.
te-am ademenit.
oh, ești.

lipsa de sens inteligibilă. dar cine știe
poate că te-aș fi detestat la un moment dat
ne-am mușcat bucăți de suflet și carne
unul din altul ca lupii tineri momentele
mele între ele nisip.

mă luasei.
de mână doar să mă treci
strada ca pe un copil ce eram
și femeie ți-am fost până mi-ai căzut în
genunchi.
fără milă te-am luat ca să fii.

ani de nisip bej
și tu iubitul meu mort.
cu care dorm noaptea și ziua ca Donna
Flora și barbatul ei mort cu pălărie neagră
și izmene.

fără mine
pierdut transparent lipsit de motiv.
motivele-ți dansează peep show cu
indiferență vizibilă pe buzele vopsite gros
cu ruj roșu translucid.
te-am umplut.

cu ochii mari deschiși
te văd
vorbim prin zoom
ești 3D
oh, ești
tehnologia de azi a depășit moartea.

m-ai învățat
iubeala fără rușine.

obrazul mi se cuibărește în adâncitura
dintre umărul și pieptul tău
vizavi de pat e un dulap cu oglindă ne
privim în ea râzând
de nerușinarea corpurilor noastre goale la
fel de lungi și albe și slabe și încolăcite ca
o împletitură de cozonac fierbinte ne
povestim secretele aventurile în timpul
drăgostirii ca doi liceeni pretinzând
maturitate
ești unica mea conversație.

la colțuri de stradă
în Parisului roșu
am iubit curve vagabonzi pictori am
pretins veșnicie
am pretins mormintele poeților.
mormântul tău.
ne-am suprapus devenit identici. am
plecat.
rușinea stă
agățată de pomul de pe care priveam ca
doi popândăi femeile ce onanizau pentru
doi franci
atrași de sinceritatea lor
excitantă
în lipsa ei de pretenții

sunt nesățioasă
te lași greu pe mine
cu toate oasele tale.
deschid fereastra
patrunde aer rece de iarnă cu pene de
păsări
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vocea salvamalului mă scoate din sărite.
vreau cuvinte
ca buzele cu care-mi sărutai tot corpul și
mă gâdilam.
mai ții minte întâia ploaie și cum am
mulțumit respectuoasă curvelor
bune la suflet
de pe strada Coullencourt care ți-au oferit
iubeli pe gratis
că erai frumos înalt sărac și atât de
romantic când eu încă nu te-am cunoscut
și cât de tare te-am dorit
o, sufletule drag și nebun iubirea mea cea
dintâi și din urmă.
@Beatrice Bernath
***

turnee, un larg repertoriu: Scarlatti,
Chopin, Beethoven. Concertul său de la
Philadelphia, unde a interpretat muzica lui
Schumann, cu Leopold Stokowski la
pupitru, va rămâne, pentru totdeauna, de
neuitat. Ca și Concertul nr. 20 în re minor,
de la Salzburg, în anul în care se marcau
două secole de la nașterea lui Mozart. Onewoman show-ul de la Théâtre de la Table
Ronde, bazat pe textul apărut în AvantScène, în 2019, o are ca protagonistă pe
Laetitia Casta. Frumoasa actriță, care a
inspirat și o reprezentare a lui Marianne, ii
împrumută personajului – după cum scriu
cronicile – odată cu grația ei, simplitate,
franchețe, retrăirea emoționantă a
întâlnirilor providențiale ori a febrei
creațiilor artistice. Nu sunt ocolite nici
experiențele dureroase – scolioza care a
imobilizat-o la pat lungi perioade,
multiplele operații la ochi și, nu în ultimul
rând, apăsătoarea povară a singurătății.
Monologul
se
desfășoară
în
acompaniamentul...
Clarei
Haskil.
Spectatorii pot astfel descoperi, grație
înregistrărilor, spontaneitatea, fluiditatea,
sensibilitatea, libertatea și originalitatea
execuțiilor, puritatea tonului, finețea
tușeului, inspirația frazărilor și, desigur,
abilitățile tehnice excepționale ale marii
pianiste.
Preluat din Revista Realitatea Evreiască

NATALIA STANCU

Clara Haskil, preludiu și fugă

N

u ar fi prima oară când destinul
Clarei Haskil (1895-1960) inspiră
condeie și montări. Manase
Radnev și Ana Simon au dramatizat,
cândva, corespondența ei cu Dinu Lipatti.
S-au produs și filme documentare pe acest
subiect! În Clara, preludiu și fugă, de Serge
Kribus (pe afiș, acum, la Paris), o ascultăm
pe marea muziciană alunecând pe volutele
amintirilor și mergând pe drumul ei în
viață și în artă, confesându-se, mirându-se,
întrebându-se
la
rândul
ei
și
transmițându-ne neliniștile sale.
Eminenta pianistă, născută la
București într-o familie de sefarzi, a fost un
copil-minune. La cinci ani se producea în
fața Reginei Elisabeta, la șase ani pășea în
Conservatorul din București, la șapte ani
lua lecții de pian, la Viena, la 12 ani
devenea, la Paris, eleva lui Alfred Cortot.
Plecase
din
țară
și
din
cauza
discriminărilor rasiale. Când Franța va
cădea sub ocupație germană, ea va apuca
din nou, în 1942, drumul exilului. Va
ajunge prin Marsilia la Vevey, în Elveția,
oraș care a devenit azi gazda unui concurs
internațional de pian ce ii poartă numele.
Cu o memorie muzicală excepțională,
Clara Haskil va interpreta, în numeroase
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UMOR

― Strașnic! Arunci cască urechile: și
eu sunt văduv ocazional, iar astă-seară am
o întâlnire cu un vechi… ei… coleg de
facultate. Imposibil să nu mă duc. Și se
întâmplă din păcate că tocmai acum apare
și Rosemarie, așa că m-am gândit… Credemă, zău, e grozav de dulce… și are o
vitalitate! Ei, și mă gândeam că tu… că tu
te-ai putea ocupa nițel de ea!
― Eu? Dar firește…
Primele cuvinte le-am rostit
bâlbâindu-mă, cu atâta zel am acceptat.
― Acum ai mult loc în casă. Și doar
simți și tu nevoia de societate, în marea ta
singurătate, scumpule. Iar ea se întoarce cu
trenul acasă abia luni. Ei, și când am văzuto, m-am gândit: am s-o trimit numaidecât
la bietul meu prieten rămas singurel! Stă
amărât acasă și are să se bucure de
tovărășia veselă a unei domnișoare. Nu-i
așa?
― Ei, da, da, firește, dar…
― Nu mai vreau să aud nici un ”dar”.
Am să-i explic că ai să te ocupi nițel de ea…
și, cum o cunosc perfect, Rosemarie va fi la
tine cit ai clipi. Petrecere frumoasă, dragul
meu!
Receptorul a fost pus în furcă.
M-am apucat într-o grabă nebună să
mă bărbieresc și să-mi schimb hainele. Am
comandat bilet la un teatru de revistă, am
făcut rost de o sticlă de coniac și de ceva
lichior franțuzesc, am cumpărat cafea, am
spălat și-am dereticat locuința. Abia
deșertam ultima scrumieră, când s-a auzit
soneria de la ușă.
Am aruncat încă o privire rapidă în
oglindă, mi-am controlat poziția cravatei și
am deschis.
Afară, în fața ușii, stătea o școlăriță
de șapte ani, cu codițe lungi, blonde ca

Rosemarie de Willy Breinholst
Teorie
Dacă soția i-a plecat în călătorie,
soțul ar trebui să se arate imun față de
toate ispitele și să respingă ferm orice
propunere din care ar putea să rezulte
posibilitatea de a călca pe de lături.
Practică
Era prima zi când rămăsesem singur
și mă plimbam fără răgaz prin casă,
neștiind de ce să mă apuc. Firește, puteam
să mă duc la teatrul de revistă și să mă
distrez în lege, dar asta o pot face și când
mă însoțește Marianne, presupunând că
programul e realmente bun.
În definitiv, puteam să telefonez
câtorva prieteni și să-i invit la o partidă de
pocher. Dar, privită mai îndeaproape, și
această posibilitate s-a spulberat, fiindcă
n-am jucat încă niciodată pocher. În cele
din urmă am luat loc lingă telefon, cu
speranța tacită că are să mă sune Sophia
Loren, Elizabeth Taylor sau vreuna dintre
colegele lor.
După ce am așteptat cu răbdare un
ceas, s-a produs într-adevăr o minune. Și
încă mai înainte de a mă dezmetici cum
trebuie, m-am pomenit în vâltoarea unei
aventuri captivante, așa cum și-o dorește,
în visele sale cele mai tainice, orice văduv
provizoriu – fie el cit de cinstit.
A sunat telefonul. Am smuls
receptorul din furcă.
― Bună, dragul meu. Eu sunt,
Thomasen. Nu ești în prezent un fel de
văduv?
― Ba da – am confirmat grăbit,
așteptând cu încordare să văd ce-o să
urmeze.
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paiul, drăgălașă și pistruiată, cu un cornet
de înghețată în mână.
― Bună ziua – mi-a spus cu o
reverență – mă numesc Rosemarie.
Unchiul mi-a spus că o să-ți facă plăcere
să-mi arăți orașul. Din păcate, el n-are
timp, a uitat cu totul că urma să vin astăzi
în vizită.
Via Sergiu Ratescu
IULIA DELEANU

adevărat
Herold
Blumer,
„pictor,
desenator, ilustrator, gravor, sculptor, poet
și filozof”, cum arată cartea de vizită –
afișul expoziției –, el a venit pe lume în
1910 și a copilărit la Galați, unde tatăl său
făcea negoț cu zaharicale. După
bacalaureat se înscrie la Școala de Arte
Frumoase din București, împotriva voinței
părintești. Dar o abandonează după doi
ani, intrând să lucreze la un birou de
arhitectură. Concomitent, colaborează la
reviste avangardiste din țară.
Nu rezistă prea mult la birou și are
20 de ani când alege să trăiască în „Parisul
anilor nebuni”, unde artiștii frondeuri ai
academismului
transformau
lumea
picturii, a literaturii și a muzicii în acord cu
cerințele veacului celui nou, atunci.

Restitutio Jacques Hérold

R

Hérold intră în cercul lui André
Breton, se împrietenește cu Brâncuși,
Picasso... Continuă prieteniile cu Ilarie
Voronca, Gherasim Luca, Tristan Tzara și,
firește, cu Victor Brauner. În 1940, când
Parisul avea să fie ocupat de armata
nazistă, se refugiază în zona neocupată, la
Marsilia. Prima expoziție personală are loc
în 1947.

expoziție a colecției
aparținând Cristinei Simion –
gravuri și litografii originale,
majoritatea incluse în ediții
bibliofile –, Restitutio Jacques Hérold, de
la Muzeul Național al Literaturii Române
(MNLR), readuce acasă încă un mare
avangardist de un leat cu Victor Brauner,
plecat din Piatra Neamț să cucerească
lumea, reușind să o și facă. Pe numele lui

ecenta
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De atunci, până aproape de sfârșitul
vieții, în 1987, e prezent pe simezele multor
expoziții de anvergură în mari orașe ale
lumii. Expoziția de la MNLR cuprinde atât
carte rară și veche din perioada „cristalină”
– Cahiers d´Art, 1947; La Vanille et la
Manille, 1950; La Terre habitable, 1951; Le
Soleil placé en abîme; 1954 –, cât și ediții
de lux, pe hârtie specială – ediția Bataille/
Hérold, L´Archangélique, Nouveau Cercle
Parisien du Livre, 1967; albumul
DiAmants, Jean Clarence Lambert/
Hérold, 1974; in-folio Des siẻcles de folie
dans les calèches étroites, Michel
Butteau/Hérold, 1975. Cea mai veche
plachetă a colecției curatoriate de Cristina
Simion, de la MNLR, este catalogul primei
sale expoziții individuale din 1947, în care
este inclusă o reprezentare a cunoscutei La
Femmoiselle.

Merită atenție litografiile ilustrații la
poeme de Gherasim Luca, Georges
Bataille, serigrafiile de mari dimensiuni
reunite sub titlul Traces, publicate de
Editura Opus International (Georges Fall)
în 1980. Senzația complexității și a
eclectismului
bine
asimilat
într-o
structurare originală a fost impresia
dominantă.
Preluat din revista Realitatea Evreiască
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Marcel Ianco
Clădiri din Tel Aviv

Ucraina zile acestea
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Marga Grauenfels – Idolii păcii!

supranumit "Micul Paris" sau "Parisul
Orientului".
Nu există în România nici o istorie
scrisă despre existența tangoului, dar ceea
ce este sigur este că, deși tangoul a fost
lansat la Paris, începând cu anul 1910,
după Horacio Ferrer, el a devenit foarte
cunoscut în România, în timpul Primului
Război Mondial.

Tangoul românesc
De Miruna Mirica - Buenos Aires,
traducere din limba spaniolă de Stephan
Benedict – New York.

R

omânii au devenit legați de tangou,
imediat după consacrarea acestuia
la Paris, care a devenit, de la
mijlocul secolului al XIX-lea, locul de care
România era legata în domeniul ideilor,
artelor, științelor , culturii, modei, etc.
Astfel, tangoul a ajuns în România de la
Paris, împreună cu tot ceea ce a fost
considerat pe acele vremuri mai modern.

Tangoul a găsit în România un teren
fertil pentru dezvoltarea sa, care a făcut
creația românească în acest domeniul impresionantă. Același lucru nu a fost încă
evaluat în ceea ce privește suma totală a
compozițiilor și a interpretărilor sale.
Tangoul a fost rapid adoptat de
români nu numai cu mare entuziasm, dar
a și produs o cantitate impresionantă de
creații autohtone. Influența acestui gen
muzical din teritoriul românesc de la
începutul anilor '30 ai secolului XX, a fost
mare atât în creația artistică, cat și în viața
culturală, muzicală și socială, cântecele
vechi ale Bucureștiului respirau un aer de
Tango, ritmul de referința fiind 2 x 4.

Un lucru de remarcat, de asemenea,
referitor la Paris, "orașul luminilor", în
introducerea tangoului, care a devenit la fel
de important pentru Argentina și pentru
România, a fost influențarea atât a
modului de viață, cât și al dezvoltării
artistice
și
culturale
generale
a
Bucureștiului, ceea ce a determinat să fie
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Ca dans de societate, tangoul devine
în România cel mai popular dans în toate
clasele sociale, în aceeași perioadă de timp,
pentru sentimentele și afecțiunea pe care îl
exprima și pentru simplitatea coreografică
de a fi dansat. Acesta din urmă se
datorează modului în care tangoul a
devenit cunoscut în România ca tango
european francez. Forma franceza de tango
era mult mai simpla decât tangoul din
Buenos Aires, cu pașii de dans, mult mai
puțin rigizi, și de aceea oamenii se puteau
apropia mai ușor de acest gen atât de iubit
și popular.

Corrientes din capitala Buenos Aires. Pot fi
menționate câteva, cum ar fi Café Capșa,
care era similara cu Café Tortoni din
capitala argentiniana, fondata la mijlocul
secolului al XIX-lea. Alte locuri celebre au
fost Terasa Oteteleșanu și Gambrinus. Este
de remarcat că acestea erau locurile de
întâlnire ale intelectualilor și a boemei
române literare și artistice, pe lângă faptul
că ele reprezentau locurile principale în
care tangoul era cântat, ascultat și dansat.
Printre cei mai importanți creatori
romani de tango, pot fi menționați Ionel
Fernic (1901-1938), în afară de a fi un
compozitor de tango, a fost aviator și a avut
un sfârșit la fel de tragic ca și cântărețul
Carlos Gardel, simbolul de necontestat al
tangoului argentinian.

Tangoul înflorește în România, în
perioada interbelică, care, pentru istoria
acestei țări, reprezintă o perioadă de
maximă dezvoltare în toate domeniile:
economie, instituții, cultură, știință. Este
vorba de perioada de după primul război
mondial, când statul unitar român modern
a fost fondat, reunind toate provinciile
istorice. Astfel, istoria, evoluția și
dezvoltarea tangoului din România a avut
loc în urma acestei perioade de înflorire,
prosperitate și realizări fără precedent în
istoria țării.

Popularitatea creațiilor lor, este
comparabilă cu cea a unor tangouri
argentiniene ca "Zaraza" și "Adios
muchachos", foarte la modă în acea
perioadă în România. El a fost autorul mai
multor tangouri și romanțe, dintre care
cele mai multe au rămas în memoria
colectivă a românilor, supraviețuind
trecerii timpului, printre care pot fi notate
după cum urmează: "Pe boltă, când apare
luna", " Mai spune-mi înc-o dată"," Dar ești
la fel ","Iubesc femeia", "Pentru tine-am
făcut nebunii "," Dormi, papușă, noapte
bună ", printre altele.

Modul în care tangoul românesc se
apropie mai mult de bolero și de muzica
orchestrala permite înlocuirea bandoneonului cu acordeonul.
O altă consecință a tangoului de tip
românesc este contaminarea lui de către
alte creații aparținând aceluiași gen. Astfel,
aceleași caracteristici apar în cântecele
românești și în revistele de divertisment,
foarte populare la acea vreme, puternic
influențate de ritmul de 2 x 4.

Un alt autor important al perioadei
interbelice a fost Ion Vasilescu (19031960), fondatorul școlii românești de
cântece autohtone, lipsite de influențe
externe. A lăsat moștenire la unele dintre
cele mai frumoase și iubite tangouri
românești, cum ar fi "Asta seară să dansezi
numai cu mine", "Vrei sa ne-ntâlnim
sâmbătă seara?" "Cel mai frumos tangou
din lume", "Să nu te superi dacă plâng? ",
etc.

Tangoul a coexistat cu alte genuri
muzicale, cum ar fi fox-trot, fox-lent,
rumba, vals, Boston și piese romantice.
Rezultatul amestecului dintre tango și
aceste genuri duc la apariția unor genuri
noi: tango-rumba, tango- serenadă și
tango-romanță.

Printre alți creatori de tango se află,
de asemenea, Gherase Dendrino (19011975), ale cărui creații sunt caracterizate
printr-un parfum care se referă la elegie.
Pot fi menționate tangourile sale cele mai

Localurile unde a fost cântat și
dansat tangoul din București, au fost foarte
similare cu cele de pe Avenida de
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faimoase: "Doi ochi albaștri" și "Un
gondolier cânta o melodie" [1].

se referă la o pată la orizont spre care a
punctat drumul de parcurs.

Nu există, de fapt, prea mulți autori
români de tango, dar merită menționați
următorii: Elly Roman, Eugen Seno,
Misu Iancu, Nello Manzatti, Claude
Romano (pseudonim al scriitorului,
poetului și criticului muzical George
Sbârcea), Johnny Mirea, Aurel
Giroveanu,
Laurentiu
Profeta,
George Corologos, Liliana Delescu și
Nicolae Kirculescu[2].

În schimb, versiunea în limba
română descrie povestea tristă a unei iubiri
pierdute, dedicată Zarazei, o fată de origine
spaniolă. În acest caz, titlul devine un
nume propriu. Deși nu este o traducere
fidelă din castiliană, versiunea în limba
română este de esența tangoului
argentinian, bazata pe pasiune, trădare și
abandonare, exprimând în același mod
suferința în aceste situații dificile.

În ceea ce privește soliștii vocali,
trebuie menționați Titi Botez, Gion,
Petre Andreescu (cântăreț, poet și
compozitor, autor al celebrului tangoromantic "Sub balcon eu ți-am cântat o
serenadă"), Nicu Stoenescu, Jean
Moscopol, Petre Alexandru, Cristian
Vasile și, probabil, cel mai popular dintre
toți și ajuns la vârsta de peste 94 de ani,
Gica Petrescu.

Trebuie remarcata puterea cu care a intrat
și a influențat tangoul, ca formă de artă și
fenomen cultural și de creație muzicală în
societatea românească. A fost foarte
popular pentru zeci de ani, ca dans,
practicat în majoritatea adunărilor sociale,
precum și în muzica urbana. Motivele sunt
următoarele: Existau, în primul rând,
idiosincraziile similare între două popoare
care împărtășesc aceeași origine latină și
care arată caracteristici comune, care le
diferențiază de celelalte popoare latine. În
creația muzicală românească în folclorul
național există un gen larg răspândit numit
"romanță".

Ca dovadă a interesului manifestat
de publicul român față de tangou, este de
remarcat o înregistrare a producătorului
de
discuri,
compania
română
"Electrecord" (la sfârșitul anilor '60 și
începutul anilor '70), incluzând o colecție
de 60 de tangouri, pe cinci discuri, care au
cunoscut și continua sa se bucure încă de o
distribuție de mare succes. Cele mai multe
dintre aceste piese sunt argentiniene.

Aceasta exprimă sentimente de
nostalgie, tristețe și regret pentru trecut,
inclusiv o dragoste pierdută. Din acest
punct de vedere, tangoul românesc
confirmă
cuvintele
lui
Enrique
Discepolo, care a spus că "tangoul este un
cântec trist, care se dansează". În perioada
în care tangoul înflorește în România,
romanța este influențată de ritmul
primului gen, sau este asociat sub aceeași
nume de "Tango-romanța".

Dar fenomenul cel mai interesant
care a cauzat existența tangoului
argentinian în România este o creație de
acest gen, mai puțin cunoscută de
argentinieni [3], denumită “Zaraza”.
Acest tangou a fost creat de către
Benjamín Tagle Lara, Argentina, în
1929. Piesa a fost adoptată de către români
în mod diferit. El a schimbat chiar și
versurile
din
versiunea
originală
menționând un peisaj din natură, în care
trecea o căruță trasă de doi boi și încărcată
cu grâu, care se îndepărta încet spre
orizont. Corul repetă nevoia țăranului care
a condus mașina: "O amprentă, amprenta,
zaraza / amprenta, amprenta, rece". Titlul

Pe de altă parte, un context similar
se prezintă cântecul național românesc
numit "Doina", care face parte din folclorul
cântat și care exprima aceleași sentimente
de triste. Starea specifică care se desprinde
din toate melodiile de acest gen este ceea
ce semnifică cuvântul românesc "Dor", și
se crede a fi foarte dificil de tradus în alte
limbi, dar în castiliană au un echivalent:
dorul de casă, minunea sau alte situații
surprinzătoare.
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Alt aspect de luat în considerare este
faptul că tangoul nu este doar un mod de
exprimare artistică, care combină poezie,
muzică și dans, dar este practic o formă
culturală, chiar mai mult, o contribuție la
cultura mondială, care are un bine-definit
loc, împreună cu alte genuri, cum ar fi
valsul, simfonia, liedul, sonata, canțoneta
napolitană, etc. Academia Națională de
Tango din Buenos Aires acreditează
conceptul de "cultură tango", referindu-se
tocmai la această formă de expresie
artistică recunoscuta de majoritatea
oamenilor prin caracterul ei universal și
ușor de recunoscut.

Garufa, Juan Antonio Collazo. La
revedere Argentina, Rodriguez Matos
GB. Demisia, Fidel del Negro. Mamă,
vreau un iubit, Ramon Collazo. Am auzit
păpușa de GB Matos Rodriguez.
Yira, Yira, Enrique SantoDiscepolo.
Tangoul românesc este o formă a
cântecului românesc, care a fost cântat și
auzit la momentul respectiv, în cercuri
largi ale societății și, treptat, va deveni
dominantă în acest gen popular în
România, mai ales în anii '30, atunci când
tangoul sosește importat în țară, într-o
perioadă de maximă dezvoltare a acesteia.
În
același
timp,
tangoul
devine
predominant în raport cu alte dansuri
sociale ale epocii și din toata paleta de
melodii, cele mai multe sunt tangouri.

Caracterul universal al tangoului
este, fără îndoială motivul pentru succesul
și afirmarea puternică a acestuia în cultura
română. Deși tangoul a venit dintr-o sursă
franceză intermediară, românii cunosc
originile
tangoului
identificat
cu
Argentina, menținând astfel neschimbat
spiritul și imaginea lui în sine.

Între timp, unul dintre cele mai
populare genuri din România, care a fost
revista muzicală, este, de asemenea
dominat de ritmul de 2 x 4. Mai multe
tangouri muzicale lansate care au rămas
pentru totdeauna în istoria tangoului
românesc.

Tangoul are unele legături cu
liedurile lui Franz Schubert, cu
nocturnele lui Frederic Chopin, de
noapte exuberanța a valsului vienez, de
nostalgia canțonetelor napolitane, de
parfumul parizian (mai ales prin vocea lui
Edith Piaf, al cărei centenar al nașterii a
avut loc în decembrie 2015), cu adâncimea
sonetului shakespearian și concizia haikului japonez.

NOTE

[1] "Muza cu har" George Sbârcea, Ed.

Revista Muzica, București, 1984, p. 107-110.
[2] “Muza cu har" George Sbârcea, Ed.
Revista Muzica, București, 1984.

Primul tango de aventură românesc,
de mare succes, numit "Tango țigănesc",
este cel creat de Gogu Bottea [4], în
orașul-port Constanța, situat pe malul
Mării Negre, și conceput în ritm de tangomilonga. Acesta a cunoscut o răspândire
larga vreme de zeci de ani, inclusiv în
Orientul Mijlociu și America de Sud. În
momentul de față, se cântă în orașe
portuare din Marea Mediterană.

[3] Colecția cea mai cuprinzătoare de texte de
tangouri argentiniene, efectuate de José
Gobello, președintele Academiei de
Lunfardo și publicate în trei volume sub titlul
"Versuri de tango. Selecție 1897-1981
"(Editions Editorial Center Editor SA, Buenos
Aires, 1997, 1250 pagini) conține mai mult de
1000 de texte de tangouri, dar nu include"
Zaraza".

Mai multe zeci de tangouri
argentiniene au fost publicate de diferite
edituri din România, împreună textele
traduse în română [5], cum ar fi:

[4] “Muza cu har" George Sbârcea, Ed.
Revista Muzica, București, 1984, p. 76.
[5] Biblioteca Academiei Române, București.
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Cherchez la femme !

Baruch Elron
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NAȘTEREA UNUI ORAȘ PE NISIPURI

CASE CARE POVESTESC

În anul 1908, din inițiativa
arhitectului Akiva Arie Weiss, 66 de familii
din Iaffo au cumpărat de la arabi 5 dunami
de dune pentru a construi un „centru urban
evreiesc proiectat conform normelor de
estetică și higienă modernă” care va
permite dezvoltarea sa în viitor. Planul
acestui cartier care a fost numit Ahuzat
Bayt – nume care ulterior a fost schimbat
în Tel Aviv – a fost întocmit de inginerul
Josef
Treidel,
conținea
parcelarea
terenului și planul alimentării cu apă
curentă și cel al rețelei de canalizare,
lucruri complet neobișnuite în acea
perioadă în Palestina. Strada principală a
fost denumita Herțel și fiindcă orice oraș
care se respectă trebuia sa aibă un
bulevard, acesta a fost proiectat cu larghețe
și denumit Rotschild. Ziua de naștere a
orașului este considerată 11 aprilie 1909,
dată la care a avut loc tragerea la sorți a
parcelelor pentru cele 66 de familii.

Puiu Lorberblatt

C

ând suntem la volan, observăm cu
atenție circulația vehiculelor și a
pietonilor din drumul nostru. În
autobuz, privim și auzim pe cei din jurul
nostru, sau ne trecem timpul utilizând
telefonul celular cu toate minunile sale.
Când mergem pe jos căutând adresa unui
restaurant, unui magazin sau unui centrul
cultural, suntem preocupați de multiplele
probleme personale sau naționale.
Putem observa existența locurilor de
parcare neocupate – fenomen devenit
neobișnuit – dar nu vedem clădirile, pomii
sau oamenii pe lângă care trecem. De fapt,
putem trece ani de zile pe lângă o clădire
fără sa o vedem. Și de multe ori e păcat.
Ne propunem să privim împreună
câteva din clădirile mai vechi din Tel Aviv,
și să ascultăm povestea pe care ne-o vor
spune.
Pentru a simți clădirile din Micul Tel
Aviv, o mică incursiune în istoria orașului
și o sumară descriere a stilurilor
arhitectonice din prima jumătate a
secolului trecut, e necesară.

Primul Plan al Tel Aviv-ului, Bd. Rotschild.
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israelian este caracterizat prin simetrie,
ierarhia etajelor, arce, cupole, ferestre
înalte cu jaluzele de lemn, sublinierea
liniilor verticale fațade colorate și o mare
bogăție de elemente decorative.

Primul chioșc, care mai există și astăzi și care
servea

băuturi

răcoritoare

muncitorilor

constructori. În ultimul plan – turnul de apă.
Foto : A. Soskin

STILUL ECLECTIC

Multe din clădirile Micului Tel Aviv
construite în al treilea deceniu al secolului
trecut s-au degradat și au ajuns într-o stare
jalnică.
În anul 1990, Arhitecta Nița
Metzger-Szmuk a înființat la primăria Tel
Avivului o echipă pentru conservare a
clădirilor pe care a condus-o până în anul
2002.

Primele case construite au fost
simple, cu unul sau două nivele. Ulterior
au fost demolate și înlocuite cu clădiri mai
mari cu locuințe mai comode.
În a treia decadă a secolului trecut,
când Tel Avivul a cunoscut o dezvoltare
considerabilă și o anumită stabilitate
economică, au fost construite multe clădiri
în stilul arhitectural eclectic, care îmbină
stiluri arhitectonice europene (în special
Art Nouveau sau Art Deco) cu multe și
diferite surse de inspiratie printre care
arhitectură locală, musulmană, din
Orientul Îndepartat etc.
În unele clădiri ale eclecticului
israelian sunt incluse motive biblice, în
altele plăci ceramice realizate de Academia
Betzalel reprezentând peisagii locale sau
munca câmpului, (amintiți-vă ce ideal
sionist reprezenta pentru noi haluțul în
anii tinereții noastre).
Clădirile eclectice au tavane înalte,
picturi murale și pardoseli cu plăci
decorative policrome. Stilul eclectic
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În anul 2006, echipa a devenit o
unitate de sine stătătoare și a reușit să
prezinte o listă de 2600 de clădiri care
trebuiau restaurate și conservate, clădiri
vechi, proiectate în special în stilurile
arhitectonice Eclectic, Internațional și
Bauhaus.
Parte din ele sunt de-acum
restaurate, și pe unele vom încerca să le
vizităm.
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***

D

Autorul face, prin această carte, un
nou excurs prin orașul în care a trăit alți 44
de ani, printre amintirile sale scumpe,
chiar printre oamenii pe care i-a cunoscut
și printre cei care încă ii mai sunt
concitadini într-un fel, dar și prin propriul
său eu, pentru că sufletește Roni Căciularu
nu a plecat niciodată din Bacău.
Autorul postfeței acestei cărți,
criticul literar, eseistul, publicistul și
editorul Petre Isachi, îl vede astfel pe autor
un veritabil „exilat în sine însuși”, pentru
că Roni Căciularu a plecat în exil în Israel
acum 39 de ani, dar de atunci este un exilat
în propriul său eu de băcăuan. Scrierile lui
Roni Căciularu – un ziarist pe care l-am
cunoscut personal și căruia am apucat să-i
fiu doar o vară coleg de redacție, student la
ziaristică fiind, deci încă practicant – au o
anume savoare. Pentru că autorul lor este,
așa cum bine spune și autorul prefeței
cărții sale cu numărul șapte, editorul
Adrian Grauenfels, „Roni este mereu activ,

e aproape 40 de ani,
ziaristul,
publicistul
și

scriitorul Roni Căciularu
se întoarce frecvent în orașul său
natal, Bacău. O face tocmai din Tel
Aviv, unde a emigrat în 1983, mereu
cu gândul, destul de frecvent prin
ceea ce scrie și tipărește și uneori și
fizic. Publicistic, a făcut-o recent,
când a încredințat tiparului cea mai
nouă dintre cărțile sale, a șaptea:
„Strict Personal” (editurile Rovimed
& SAGA, Bacău și Rishon LeTsyon,
Israel, 2022).
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un vorbitor de rară calitate și bun simț,
ziarist și scriitor de primă mână”.
Roni Căciularu s-a născut cu har de
reporter și de scriitor. Mic la stat, dar
ghizdav la făptură – vorba cronicarului,
ziaristul avea un farmec aparte, dublat de o
excepțională vioiciune a spiritului și de un
soi de pragmatism specific. Eu, oneștean
fiind, i-am citit prima sa carte, „Arc peste
timp”, apărută în 1972, pe nerăsuflate, și
pentru că acolo era vorba despre orașul
meu, dar li pentru că însăilările de cuvinte
îmi curgeau în suflet ca mierea printre
degete.
Petre Isachi vede acum „Strict
Personal” ca pe „un roman poematicomemorialistic,
[în
care]
autorul
transfigurează
bacoviano-eminescianosartrerian, sub o pluralitate de măști
auctoriale, fatalitatea înstrăinării de sine și
de lume”. Iar personajul principal al
scriiturii este „orașul natal – un Bacău
metafizic”. Criticul mai vede acolo „o
atipică Epopee a Eului înstrăinat de sine,
de locul natal, de prezent și de viitor,
Autorul omniprezent, omniscient și
omnipotent, aflat sub dicteul memoriei
(in)voluntare și fascinat de jocul
imprevizibil al întâmplărilor Istoriei
(post)comunismului configurează, cu sau
fără intenționalitate, o dilematică parabolă
a exilului interior, atenuată de o
admirabilă «odă» topită în scriitură și
închinată Bacăului, elitei literar-artistice și
unei intelectualități activ-competitive pe
plan național și european”. Las cititorilor
plăcerea de a descoperi Bacăul pe care
Roni Căciularu îl numește, din capul
locului, „orașul meu”, în tablouri din care
ar putea să apară și locuri familiare, dar și
oameni cunoscuți.
Să mai precizez, doar, că Roni Căciularu sa născut pe 8 martie 1939, că este filolog
după studiile sale universitare, că a fost

ziarist și colaborator la mai multe
publicații din Bacău și din presa centrală
sau regională.
Este membru al Uniunii Scriitorilor
din România, dar și al Asociației
Scriitorilor Israelieni de Limbă Română,
care i-a conferit premiul „Al. Mirodan” și
Diploma de onoare pentru publicistică.
Municipiul Bacău i-a acordat Diploma de
excelență Bacău 600”, iar Centrul
Israeliano-Român și Revista Maximum
premiul „F. Brunea-Fox”.
***

Sofia Gelman
„Partir c'est mourir un peu” *
După numai patru ani, timp în care
a ocupat funcția de director adjunct la
Institutul Cultural Român din Tel Aviv,
Doamna Cleopatra Lorințiu părăsește
Israelul spre a se întoarce pe meleagurile
Bucureștiului. Timpul este relativ – se știe
– or, pentru Doamna Lorințiu zilele
petrecute în Israel au avut darul de a se
prelungi fără hotare spre a realiza o
multitudine diversificată de proiecte care
să îmbrățișeze subiecte de artă în toate
domeniile ei. Cu nemărginită gratitudine
ne amintim de cărțile prezentate, de
dialogurile prin zoom – în perioada de
restriște cauzată de pandemia prezentă
peste tot. Gratitudine pentru abordarea
diferitelor teme interesante în care scopul
principal era acela de a-i apropia pe
participanții care odinioară nici nu se
cunoscuseră, spre a deveni mai apoi
adevărați prieteni… Farmecul irezistibil
asociat cu adâncimi filozofice, iată în
câteva cuvinte caracterizarea unei Doamne
în al cărei palmares se află nenumărabile
succese literare în calitate de poetă,
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prozatoare, jurnalistă, scenaristă alături de
cariera diplomației. Splendidul mozaic
care alcătuiește tabloul preocupărilor
Doamnei Lorințiu oglindește aspectele
bogate ale subiectelor asupra cărora se
apleacă
și,
implicit
prezentarea
protagoniștilor într-un mod particular în
care aprecierile obiective și subiective își
revendică o caracteristică sui generis.
Ne va lipsi personalitatea dumneavoastră
doamna Cleopatra Lorințiu, personalitate
sinonimă cu înalta cultură cu toate
ramurile ei - pe care o reprezentați !
Plecarea dumneavoastră va lăsa un imens
hiatus în sufletul fiecăruia dintre cei ce vam cunoscut… Eu personal, cred, sper că
legăturile născute sub egida veridicelor
prietenii se vor păstra și în viitor pe calea
virtuală, fiindcă
„verae amicitiae
sempiterne sunt…”

Editura SAGA – Israel
Se alătură salutului de rămas bun exprimat
de dr. Sofia Gelman în rândurile de mai
sus. D-na Cleopatra Lorințiu a
promovat în numele ICR-ului din Tel Aviv
legături culturale și prietenești cu o pleiadă
de oameni de cultură – israelieni de origine
română. Printre ei scriitori, pictori,
graficieni, fotografi și ziariști.
A extins sfera contactelor, a folosit
extensiv media audio-vizuală la întâlniri
frontale sau când pandemia Covid-19 a
izbucnit în plină forță a inițiat și realizat
nenumărate întâlniri interactive pe Zoom,
sau filmate într-un cadru restrâns și
difuzate ulterior online și apoi
pe
platformele internetului.
Moderarea întâlnirilor a fost profesională
și bine pregătită, invitații dânsei au rezonat
cu ambianța oferită de gazdă , de ICR, și de
dragostea necondiționată pentru cultura
universală și pentru cei care o produc sau
difuzează. Ne va lipsi !
Îi dorim un drum fructuos și
luminos în continuare și ne promitem să
păstrăm legătura, oriunde ar alege să-și
continue cariera de erudit într-o lume care
are enormă nevoie de artă și Pace !

*André Baugé
***

Miriam Gamburd
Desenatorul & Homo vulgaris

Adrian Grauenfels
***
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a pictat portrete de lideri. Picturile și
mozaicurile sale reflectă teme care au găsit
ecouri și empatie în interiorul său. De
exemplu, temele muncii țăranilor și
minerilor.
Realismul socialist este o mișcare
artistică care a declarat un concept de
viziune asupra lumii unei societăți
socialiste. Arta concepută în acest stil
specific a fost puternic influențată de
cerințele politice - artiștii au fost forțați să
folosească forme codificate și un limbaj
artistic cerut de autorități.
Rămânea foarte puțin spațiu pentru
orice diversitate artistică, estetică liberă
sau unicitate ridicată a picturilor sau
poeziilor. Arta a devenit sterilă, deoarece
avea o singură funcție - să servească
interesele autorității.

Viktor Zaretsky este adesea numit
Gustav Klimt al Ucrainei. Influența lui
Klimt în operele de artă ale acestui artist
este destul de evidentă. Zaretsky și-a
dezvoltat propriul limbaj artistic, ceea ce a
făcut ca picturile sale să fie unice.
Zaretsky a fost un artist al secolului
al XX-lea. La fel ca și soția sa, Alla Horska,
a fost unul dintre "Șaizeciști". Acesta este
numele dat în Ucraina grupului de artiști
din anii 1960 care au respins cu
creativitatea lor principiile realismului
socialist și au refuzat ca operele lor de artă
(picturi, poezii, piese de teatru etc.) să
servească interesele autorităților sovietice.
Șaizeciștii au făcut parte din
mișcarea disidentă. Ei au susținut
dezvoltarea limbii și culturii ucrainene în
ansamblul ei. Prin urmare, acest grup a pus
bazele pentru realizarea drepturilor
poporului ucrainean în propriul lor stat.
Din acest motiv, șaizeciștii au fost adesea
urmăriți, chemați la interogatoriu, arestați
și adesea trimiși în colonii penale.
La începutul carierei sale, Zaretsky a
abordat temele care au rezonat cu
realismul socialist. Cu toate acestea, el nu
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eseuri. În ‘De mine viața și-a tot râs’,
Grossman a ales să scrie un roman de
ficțiune, desi cartea are o sursă de
inspirație clară, declarată și faimoasă. Este
vorba despre personalitatea Evei PanićNahir (1918 – 2015), născută Kelemen,
luptătoare antifascistă evreică, victimă,
împreună cu soțul său, erou al Rezistenței,
a terorii instituite de Tito în Iugoslavia în
perioada conflictului cu Stalin.

Dan Romașcanu

Născut în 1954, David Grossman
este cel mai tânăr membru al
triumviratului de israeliană în ultimele
două-trei decenii. Ceilalți doi, Amos Oz
(1939 – 2018) și A.B. Yehoshua (născut în
1936), sunt cu o jumătate de generație mai
în vârstă decât Grossman, dar numele
celor trei este asociat de obicei și datorită
calităților literare ale cărților lor și
activismului
politic
în
favoarea
coexistenței și căutărilor unei soluții
pașnice a conflictului dintre evrei și arabii
palestinieni, ceea ce îi plasează pe toți trei
în Israel în emisfera stângă a hărții politice.
‘De mine viața și-a tot râs’ este al 12-lea
roman al său, tradus cu promptitudine în
2020, la un an după apariția originalului,
în limba română și publicat în colecția
BIBLIOTECA POLIROM a editurii ieșene
cu același nume. Este vorba despre o carte
de ficțiune, însă o ficțiune de un tip destul
de special. David Grossman este un autor
versatil, în a cărui listă de cărți publicate
găsim și cărți de reportaje, interviuri și

Cu ‘De mine viața și-a tot râs’
cititorii din România își completează
lecturile din opera unui scriitor care este
angajat fără a fi doctrinar, care abordează
cu curaj și cu sinceritate miturile
fondatoare ale țarii sale și le confruntă cu
realitățile complexe ale zonei geopolitice și
ale timpurilor pe care le trăim. Cartea
aceasta este extrasă din realitate și din
istoria recentă, cea care continuă
permanent să ne influențeze viețile. Este o
poveste de dragoste care departe de a fi
idilică, își confruntă personajele cu situații
limită și dileme etice greu de rezolvat.
Recenzia mea, apărută în Revista
FAMILIA din Oradea în numărul 1/2022
este acum accesibilă liber și gratuit și pe
blogul meu 'The Catcher in the Sand' la
adresa https://romascanu.net/dragostesi-adevar-carte-david...
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„Roni Căciularu mi-a predat cu
încredere (...) pregătirea pentru tipar a
trei sau patru cărți, care au devenit
revelații
memorialistice
pentru
o
perioadă de vârf în cultura românească
din Țara Sfântă.

Cocktail literar israeliano-român

O carte ca un zâmbet ușor amărui

(„STRICT PERSONAL” de Roni
Căciularu)

Sper ca volumul „Strict Personal” să
atingă și în România interesul cititorilor
pasionați de retrospective și de fine
analize ale oamenilor, ale firilor și ale
timpurilor pe care le-am traversat
împreună – noi cei de la 1500 km.
distanță... și totuși cât de aproape...
(ADRIAN GRAUENFELS, editor
SAGA).

Două edituri, una din România
(ROVIMED) și cealaltă din Israel
(SAGA) și-au dat mâna spre a aduce
în fața publicului cititor de la Dunăre
și Carpați o carte a unui evreuromân care, jumătate din viața sa a
trăit-o
pe
meleaguri
carpatodunărene,
contopindu-se
cu
farmecul Bistriței și al Siretului, ca și
cu trilurile ciocârliei înălțate spre
ceruri de Columna lui Brâncuși.
Autorul cărții de care vorbim a fost
martor și parte a unei lumi care nu
mai este, dar în care ne regăsim și
noi, cei care îl citim; ne regăsim prin
simțire și gândire, alături de el, de
Roni Căciularu.

„Roni Căciularu este un Nume în
publicistica românească din țară și de pe
meridianele lumii. Cât privește cărțile sale,
ele au fost primite cu deosebite aprecieri de
la cititori, ca și din partea criticii literare.
El este membru al Uniunii Scriitorilor din
România, ca și membru al Asociației
Scriitorilor de Limbă Română din Israel.
În ce mă privește, am citit cu interes
și plăcere cartea la care ne referim și am
decis publicarea ei. Și aceasta, pentru că
sunt convins că cititorii vor fi încântați să
privească, tocmai din Israelul de azi,
fragmente ale trecutului post-belic din
România, ele fiind trecute prin prisma
băcăuanului Roni Căciularu. Desigur, sunt
realități care-i aparțin în special autorului.
Strict Personal !”... (Viorel Medvețki,
editor ROVIMED).

STRICT PERSONAL este un soi
de retrăire cu imagini derulate „pe
sub pleoape” – cum zice autorul
însuși. Adevărul e că această scriere
artistică se suprapune admirabilei
înfăptuiri
de
har
intitulată
ACUARELE DE DEMULT, a aceluiaș
autor. Vorbim oare despre o carte de
„mărunte amintiri”?!... Și da și nu.
Secvențele de viață sunt întrețesute
subtil și atrăgător . Ele redau o lume
care nu mai e. Și parcă înțelegem că
autorul ar dori și el, ca și Francois
Villon, să zică: „Dar unde sunt
zăpezile de altă dată ?...”.

„Asemenea lui Franz Kafka,
scriitorul Roni Căciularu, românul-evreu
și evreul-român, este un exilat în sine
însuși, care știe că Totul este relativ, iar
Adevărul este doar ce se vede, ceea ce nu
se uită, ceea ce este inexplicabil. In
romanul poetico-memorialistic „Strict
Personal”,
autorul
transfigurează
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bacoviano-eminesciano-sartreian, sub o
pluralitate de măști auctoriale, fatalitatea
înstrăinării de sine și de lume. Personajul
principal al scriiturii este orașul natal –
un Bacău metafizic, în care „nimeni nu
cunoaște pe nimeni” - în care realul este
imposibil de configurat, scapă oricărei
simbolizări atemporale și există sub
forma unei absențe active” (Petre
Isachi, critic literar).

condeierilor de limbă română din Israel”.
(Zoltan Terner, critic literar,
cineast, poet, prozator, publicist).
Editura ROVIMED, România
- Editura SAGA, Israel

Post Scriptum:
Cartea „STRICT PERSONAL” se află
în numeroase librării din România și poate
fi cumpărată și prin Internet. Criticul
literar Grigore Codescu subliniază, pe
bună dreptate, că în toată agitația vieții
noastre moderne această carte merită a fi
citită. De ce? Convingeți-vă singuri.

„Autorul a apelat la memoria
afectivă, la anii petrecuți în orașul în care
s-a născut, introducând cititorul în
atmosfera anilor postbelici, un oraș în care
poți să visezi și să-ți faci planuri de mari
împliniri, și nu un oraș pustiu, „în care
ninge ca-ntr-un cimitir”. Din pana
reporterului scriitor, cei mai în vârstă, dar
și cei mai tineri, se pot transpune în
frumusețea și tumultul vieții din parcurile,
de pe străzile, din magazinele de
altădată(...). Este o carte revigorantă, ca un
balsam de pus pe rana ce își așteaptă
leacul, scrisă cu talent și cu suflet deschis,
fără ranchiună și nici urmă de ironie
gratuită.” De fapt, vorbim despre o„
adevărată frescă zugrăvită de Roni
Căciularu” ( Gh. Bălțătescu, publicist).

Nu veți regreta!

****
Dr. Bruno Herscovici- pictor

Eu nu mă ocup de politică !

„Scrisului practicat de Roni
Căciularu ii este propriu modul strălucit
în care se împletește epicul cu liricul,
povestirea cu poezia, realitatea cu
irealitatea. Toate acestea ne dau
îndriduirea de a conchide că Roni este, în
varii măsuri, de la un text la altul,
prozator, poet, memorialist, autor de
reportaje literare, jurnalist, pe scurt,
scriitor total. Toate acestea - la un nivel de
o admirabilă excelență stilistică.
Roni Căciularu este un stilist
redutabil, recognoscibil. Și în privința
asta aș îndrăzni să-l situez în capul listei

Nici noi ! Redacția.
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Marcel Lupu

Europa
Ea, Europa, nu-mi răspunde.
Nu are telefon mobil zero cincizeci și patru
Oare își face repetiții, sau se-ascunde
Cu piesele jucate-n al ei teatru.
În sălile de repetiții se declamă
Texte de Brecht sau Eugen Ionesco,
Sheakespeare cu Hamlet pe reclamă,
Cehov și alții sub auspici UNESCO.
Acolo-n Europa-i liniște deplină
Doar Putin în Ucraina a ”căzut”
Să vadă dacă lumea este plină
De idioți, așa cum a știut.

Cărți noi la Editura Saga 2022
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