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      Editura SAGA -  WE ARE BACK ! 

 
JURNALUL ISRAELIAN REVINE după               

VACANȚA de VARĂ la NERVII cu ALEGERI 

coperta: AI – program Night Cafe 

                 Suzanne Valadon, “La Chambre Bleue" (1923) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel LUPU 

           Cultura de pe vremuri 
 

M-am întâlnit cu o fată, draguță, veselă. 

Am luat masa la un local intim și ne-am 

retras la mine. După un drink ea s-a așezat 

la televizor iar eu am pregătit patul, așa 

cum se cuvine...Trebuia să o impresionez 

cu ceva! Fiind pe marginea patului m-am 

adresa fetei cu un ton adecvat: ”habeas 

corpus”!  (în limba Latină, ”aduceți 

corpul”)...   Nu s-a întâmplat nimic căci 

ea învățase numai limba Rusă! 

 

                                *** 
 

        Revenim cu un gust amar -  Războiul din 

Ucraina e bine mersi. Nici vorba de PACE. La 

noi e cald, am avut un mic război BLITZ local, 

a trecut,  l-am uitat bicoz alegeri  la orizont. 

Căldura mare monșer, bătăi la aeroport 

pentru urcat în avion, morți pe șosele, blocaje 

Vești bune - Covidul în scădere. Vesti rele: 

Alegeri la Likud. Din nou babunii; cu moacele 

lor detestabile (vezi ministrul Cyber) rânjesc 

de pe ecrane. Le curg balele pentru putere. 

Trăiască haosul si corupția. Prețul vieții UP cu 

25-30%. Nu-i nimic facem vacanțele în 

Bulgaria, e mai ieftin și mai civilizat.   NR. 

 

   



3 
 

 

     Kafka - 100 de ani de Metamorfoză 

  

Pe vremuri timpul era o dimensiune concretă 

folosită de umani în fragmentarea şi măsura-

rea unor  întâmplări cuantificabile,  aşezate ca 

mărgele pe o sfoară, marcând evenimente ce se 

succed linear de la cântecul cocoşului în zori şi 

până la ultimul scâncet al pruncului adormit în 

noapte. Acum o sută de ani Franz Kafka a scris 

nuvela Metamorfoza în care destinul şi 

transhumanţa individului  din om într-o gâză 

detestabilă, sunt ecoul transformărilor la care 

ne supune Timpul. Gregor Samsa, eroul 

nuvelei trăieşte şi moare în umbra ceasului 

deşteptător de la capătul patului său, ceasul 

apare ca un obiect imens şi ameninţător care 

punctează etapele unei vieţi mediocre, supusă 

automatismului şi alienării.  

Ce panică dimineaţa, când Samsa trebuie să se 

trezească din visurile nopţii, în sunetul 

strident al deşteptătorului, în huruitul rotiţelor 

erei  mecanice, în scrâşnetul macaralelor care 

construiesc o cetate inumană, făcută din 

traverse de metal care vor rugini cu timpul, din 

betoane care se vor fărâma după un  timp, şi el 

Gregor Samsa înfricoşat şi adormit, 

refuză scurgerea timpului, temporalul, tactul 

şi metronomia clipelor în  care e obligat să 

funcţioneze.   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Iată cum acest timp trece, Gregor pierde ora la 

care trenul se dizolvă în fumul oraşului 

industrial, omul nu va ajunge la serviciul său 

birocratic, este prizonierul unui timp al 

neputinţei, Samsa începe să se 

transforme. Dictatura maşinilor asupra 

omului este deplină. Timpul a fost reîmpărţit 

în microsecunde şi picosecunde care sunt nişte 

bătrâne zbârcite în comparaţie cu 

femtosecundele care şi ele îmbătrânesc chiar 

cum se nasc. Timpul ne apare infinit în ambele 

direcţii. Doar omul rămâne captiv într-un 

spaţiul limitat, sufocant, marcat de ticăitul 

sincron  al ceasornicul care  numai pentru noi 

oamenii bate. Pe axa acestui timp relativ, 

invenţie culturală perfidă  ne transformăm 

regresiv, după cum demonstrează Kafka în 

povestea surealistă a metamorfozei lui Gregor 

punctată de un timp neiertător.  Familia 

încearcă să-l trezească dimineaţa devreme, ei 

se roagă de bărbat să funcţioneze logic în 

cadrul timpului util, deterministic, care îl 

strânge ca un cleşte de fier, amintindu-i de 

obligaţii, trebuie să ajungi în timp la gară, la 

job, la munca robotică apoi  să gonească înapoi 

la familie care aşteaptă un salariu, trecerea pe 

la vreo bancă , băcănie sau farmacie. 

Dar uite, e deja ora 6.30, Samsa va rata 

mecanismele de transport, va rata industria  în 

care este şi el un şurub al unei organizaţii reci 

care respiră şi exhală indiferent de ce simte 

individul strivit de obiecte, documente, reguli 

şi ordonanţe. Samsa ratează ocazia efemeră în 

care legi prietenii, când poţi deschide inima şi 

discuta deschis despre o cutare ştire sau 

despre vreo carte citită. Se face ora 7, cineva 

bate la uşă, Gregor zice mama, cu o voce pe 

care Gregor nu o mai recunoaşte, vocea mamei 

vine dintr-un alt spaţiu trecând printr-un tunel 

al depărtărilor abisale, devine un ţipăt dureros 

în urechile sale transparente, adaptate la 

tăcere şi liniştea lungă a cimitirelor în care 
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societatea te aruncă când devii bătrân, sau 

inutil. Sunetele casei se transformă şi ele în 

zgomote pulsante, şuierul este cel al mizeriei 

umane, născute şi expulzate dintr-un uter de 

formă monstruoasă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama lui Gregor se transformă într-un 

instrument al naşterii şi al durerii iar el Samsa 

se naşte din el ca un vierme gol într-un spaţiu 

fără dimensiuni, în care nu există timp, 

doar voci neinteligibile. Ba se aude cântecul la 

vioară al Gretei sora lui Gregor,  care încearcă 

să-l readucă la normalul rutininier, e deja ora 

9,  toate par pierdute ireversibil, Samsa nu se 

trezeşte, nici nu mai răspunde familiei 

înfricoşate de această intolerabilă întâmplare. 

Prin crăpătura uşii familia zăreşte trupul lui 

Gregor deformat de timpul arhaic, de involuţia 

de la om la insectă primară, care va moştenii 

lumea după eoni şi suferinţă. Cel ce era Gregor, 

este acum o insectă hidoasă care lasă dâre 

lipicioase pe podea şi pereţi, care acum doreşte 

timp, doreşte percepţie, el caută să cerceteze 

obiectele existenţei sale, totul a devenit 

tactil, bizar, simte textura şi formele, 

speranţele mai există, mă voi trezi zice, mă voi 

spăla, voi lua micul dejun cu ziarul pe 

genunchi şi o cafea fierbinte, mai este timp 

zice, ca să sucombe în neputinţa de a descifra 

ceasul care ticăie invers, mesajul este falsificat 

de forţe tenebre, de analfabetismul insectei-

om. În ultima parte a nuvelei Kafka foloseşte 

pentru ultima oară noţiunea de timp, două luni 

sunt necesare ca familia să accepte cu 

silă starea deplorabilă a fiului.  

Camera e golită de mobile, ca Gregor să poată 

circula nestingherit pe pereţi şi pe plafon, într-

o locuinţă-hrubă în care doar sora Grete mai 

pătrunde ca să-i aducă o hrană scârboasă, 

potrivită unui animal. Devine familiar cu o 

lume pământoasă, se simte legat de creaturi cu 

antene şi mandibule, nu mai are  memorie, ci o 

lungă litanie interminabilă, un bâzâit şi un 

foşgăit care îi mută gândurile de la timp şi 

progres spre o stare de transă, fără emoţii sau 

amintiri ale vieţii trecute. 

Kafka anihilează timpul modern care nu mai 

permite individului o oră liberă. O simplă 

oră de refacere, de sfinţenie şi relaxare, 

departe de constrângerea tehno-temporală. 

Totul este monoton, repetativ, predictibil. 

Timpul este pierdut într-o formulă defectivă 

care dezleagă morala de timp şi de spaţiu. Nu 

putem fii aici şi dincolo. Nu putem reveni în 

trecut pentru a repara viitorul. Cauza 

unidirecţională, deterministă, ne va schimba 

ireversibil. Urmaşii lui Georg ca şi  cititorii lui 

Kafka vor deveni făpturi îmbibate de mesajul 

prăbuşirii timpului. 

   Insecta odioasă Gregor moare ca să-şi 

elibereze familia de povară şi pacostea care s-a 

abătut  asupra lor. La 100 de ani de la scrierea 

Metamorfozei, Kafka apare ca un bărbat slab, 

îmbrăcat în negru stând în picioare la porţile 

unui oraş umbrit de coşuri şi antene imense, de 

stâlpi electrici înalţi, de trenuri care vin şi 

pleacă, se aud sirene şi claxoane, avioane care 

zboară în cercuri fără de centru, el aşteaptă 

zadarnic clipa în care va fi poftit înăuntru.  

Dar această clipă nu va veni niciodată, ea a 

trecut deja.           Adrian Grauenfels  
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                   IN MEMORIAM 

 

Stephan Benedict  Z'"L 

 

 

Am aflat cu mare regret despre dispariția 

amicului Stephan (Pișta) Benedict. Îl cunosc 

încă din tinerețe când am lucrat amândoi ca 

ingineri la un institut de construcții 

Bucureștean. Legătura am reluat-o aici în 

Israel.  Pișta ne-a vizitat în câteva rânduri 

căutând să obtină lucrări de artă din 

moștenirea lui Marcel Ianco. Devenise un 

înfocat colectionar de artă  și sprijinea 

financiar diverși exilați în USA. I-a cunoscut pe 

frații Oișteanu, Nina Cassian, Vladimir 

Tismăneanu, artiști ca elevul lui Brâncuși 

Constantin Antonovici și mulți conducători ai 

comunității evreiești din NY. Era pasionat de 

arte, de avangarde și de tango. Am colaborat la 

traducerea și editarea multor materiale pe care 

Pișta le scana si mi le trimitea prin email. 

Revista Alge, Tzara, Iurie Darie, Perahim, 

Ianco. Am contribuit împreună cu el la o 

monografie masivă pentru sculptorul 

Antonovici, pe care l-a moștenit cu circa 80 de 

sculpturi depozitate un timp într-un container 

în portul NY. Când portul a cerut  eliberarea 

containerului Pișta a fost nevoit să mute cele 

80 de sculpturi la el acasă.  Am primit 

fotografii cu apartamentul său înțesat ochi cu 

sculpturi, tablouri și desene expuse pe toți 

pereții ca într-o enormă galerie de artă 

inundată de obiecte și tablouri. În mijloc, trona 

o sculptură enormă (din lemn) a lui Brâncuși 

realizată de elevul său Antonovici. Cred că de 

la el am aflat de pictorița Paula Rego, iar eu i 

 l-am prezentat pe genialul pictor ucrainian 

Ilya Zomb.  Au urmat traduceri și analize sau 

articole scrise de Pișta pentru presa americană 

de limbă română. Era un "pretudindenar", 

cum îl numea Nina Cassian, întâlnindu-l la 

absolut toate petrecerile elitei româno-

evreiești din NY.  

Nu rata expoziții, cumpăra cataloage, cărți de 

artă și participa la evenimente legate de viața 

intelectuală a marelui oraș. Avea o memorie 

fenomenală și reținea nume, fețe și date. Căuta 

amiciții si le realiza pe loc, fără probleme. Avea 

vederi de dreapta, dar rezonabile și bine 

argumentate. Din păcate, o serie de prietenii  

s-au deteriorat cu timpul, iar Pișta a scris 

vehement și cu vădită durere despre aceste 

căderi. A ajutat noii veniți cu bani, cumpărând 

artă de la unii din ei. Cunoștea, practic pe toată 

lumea. Mi-a scris picanterii despre Nina, și 

viața boemă a New-Yorkezilor. Pleca anual în 

Argentina la lecții și festivaluri de tango de 

unde îmi trimitea fotografii sau filme video cu 

învingătorii turneelor. O altă mare pasiune era 

tenisul pe care l-a practicat intens până la un 

accident major pe teren. A fost operat, 

ghipsuit... s-a recuperat și s-a întors la joc. 

Omul avea timp. Neavând familie își permitea 

călătorii lungi, (Cuba, Europa) vizite la 

expoziții și muzee. Și era foarte mândru de 

originea sa de evreu-ungur născut la 

Timișoara. De numele său, Benedict - destinat 

celor aleși, spunea. În ultimii ani îl preocupa 

moștenirea colecției sale de arta. O aprecia la 

sute de mii de dolari. Spunea că nimeni în 

familie nu este interesat de artele plastice.  

Mă despart cu tristețe de amicul și hedonistul 

Benedict. Să-i fie amintirea vie în inima celor 

care l-au cunoscut. 

  

Adrian Grauenfels 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U9yVjl2FqL4 

 

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U9yVjl2FqL4
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Doina Uricariu 

    

     Azi am aflat o veste care m-a întristat deși 

era previzibilă de ceva vreme. A murit 

inginerul și colecționarul atât de pasionat de 

artă STEPHAN BENEDICT, Pișta, cum îi 

spuneau toți prietenii, românul evreu din 

Queens, care i-a primit cu atâta generozitate pe 

toți românii veniți la New York și pe cei din alte 

orașe americane, de la Vladimir Tismăneanu la 

Andrei Oișteanu și atâția alții, cel ce o ajuta pe 

Nina Cassian, în mutările ei, ducând-o generos 

cu mașina unde avea nevoie, sfârșind apoi în a 

se certa la cuțite. 

Pișta era pasionat de artă și muzee, de 

tangourile argentiniene, de călătorii, unul 

dintre puținii români din Queens care bântuia 

meridianele și muzeele. A fost un colecționar 

pasionat și avizat care a salvat opera lui 

Constantin Antonovici, despre care am 

publicat cu ajutorul lui, avea toată opera, 

cartea-album Constantin Antonovici, 

sculptorul pe două continente. O parte din 

colecția Antonovici a fost dăruită cu 

generozitate de Stephan Benedict Muzeului 

din Suceava , susținut în demersurile sale de 

realizatorul de televiziune de la New York, 

domnul Cristi Boghian. Colecției de lucrări 

semnate Constantin Antonovici, discipolul și 

elevul marelui Brâncuși, regretatul Stephan 

Benedict i-a adăugat o colecție de peste 55 de 

lucrări, acuarele, desene, picturi de Marcel 

Iancu, pe care am expus-o la Institutul Cultural 

Român, în perioada când am fost directoarea 

acestei instituții.Cristi Boghian va realiza o 

emisiune dedicată colecționarului STEPHAN 

BENEDICT și omului STEPHAN BENEDICT 

de care comunitatea românilor din New York 

se desparte cu părere de rău și respect. 

Dumnezeu să-l odihnească pe acest mare 

pasionat de artă care în urmă cu puține decenii 

stătea cocoțat pe cablurile celebrului Brooklyn 

Bridge, verificându-le rezistența ca inginer al 

orașului desemnat să le cereceteze, cum tot el 

a vegheat la punerea în operă a imensei 

copertine de la intrarea în Brooklyn Academy 

of Music care a costat peste 11 miliane de 

dolari. Pasionat de tenis a fost decenii la rând 

jucător în meciuri prietenești și spectator 

nelipsit de la marele turneu de tenis de la New 

York, unde urmărea toate meciurile, putând să 

ți le povestească, ghem de ghem pe toate și nu 

doar pe ale conaționalilor Ilie Năstase, Simona 

Halep și ceilalți. Dumnezeu să-l odihnească. 

Fie ca lucrările lui Antonovici să ajungă la 

Muzeu, cum și-a dorit și nimic din operele de 

artă pe care le-a adunat cu pasiune și sacrificii 

să nu se risipească.  

Fie neuitat. Condoleanțe familiei. Cinste 

domnului Wexler care i-a adăpostit colecția 

Antonovici, cu atâta generozitate vreme de 

decenii. 

Odihnească-se în pace! 

  

https://www.facebook.com/doina.uricariu.5?__cft__%5b0%5d=AZXZoeAlmp6dRum7fKOrLTVZ3mwDFvSSRb8oVvnv3UDjGwz0DaWAdkCL92SVYC44KfGWjEdb3C0cDKFWnwxpRhPAF0PkNv0TalMQknBBoDSAukh2-pbhi1QAXcgcJYdk_Ck&__tn__=-UC%2CP-R
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Adrian Grauenfels  

Anafază 

Traduceri, poezii, colaje 
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TRISTAN TZARA (traduceri) 

 

Pastile de fier 

  

XVI 

picioarele desculţe spun neurasteniei: 

mustaţă falsă de struţ de marcă americană 

pasărea rece spune monoclului: gură  fără 

buze eu mă omor 

doar cubistul spune cubistului: am inventat 

răzătoarea de ministru, eu sunt şeful bucătar 

şeful zice şefului: şefule  

  

XVII 

  

fără eu, eu 1 vinde 

2 vorbeşte de 3 vânt 

tu târăşti biluţe de bijuterie 4 

aşa cum 5 bătrânul urs dansează pe 7 plaje  

ca şi cum 6 comprese manevrează 

domnul 8 pardon, prinţesa, compresa 9 

însă la 10 raţiunea cere un colorist 

spuse el ieşind din pentruceul sau, aşa că 11  

insistă 12 13 14,  în vamă 15 

  

XVIII 

  

îngerul a spus vântului reptilă: grăbeşte-te 

martorii sunt sprinteni de la whisky-ul în 

serie 

şi amatorului de îngeri conştiincioşi cu 

compozitorul:  da da  

  

XIX 

  

În jurul lacului broaştele joacă la cărţi 

în depoul de cherestea există un instrument 

de tăcere 

care produce aureole şi o anemie atmosferică  

două chibrituri 

strălucesc servind lupii cu ochi proaspeţi , 

ciocolată şi bromură  pentru industria 

discretă de după amiază. 

Convalescenţa nopţii posedă  o mare 

decoraţie imperială    

atârnata la podul prostituat de alarmele de 

sâmbătă 

mecanica zice şarpelui prin forma sa să 

avanseze şi să se scurgă. 

nu plânge 

întreabă preţul. 

  

XX 

  

dragoste, gara micuţa într-o ureche micuţă 

fericire cu nod papion 

eu vreau certificat  

a deveni azotul locului de observaţie 

care stimulă  anti filosoful 

care este un incendiar 

pescuitul premiului nu se repară 

adevărul repetat şi inima largă 

nu se pot prizoniera 

gura toamnei e suspectă de intenţii lente   

aşteptăm 

înotam.. 

http://api.ning.com/files/VmDohJPSSs4kpYgPQD7hQTPuHLJlqooFtjrgQTWR**uzL5-cVtnoTPPWg659iylLcY8areoPPvRSdTD1trC1xjAqNCfdH*V*/tzara.jpg
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Foarfeca - mod de îmbătrânire 

   

Când durerea, papagalul, pieptenele de cap, 

învaţă să meargă pe farfuriile ursului alb, 

înţelegem că zăpada nu mai acoperă 

munţii acoperiţi de zăpadă, iar relele acţiuni 

căţărătoare, ca peştii din nori coboară pe 

plante. 

Fierăstrăul înrămează portretele sfinţilor, 

dar pietrele apasă tot mai greu sentimentele 

ochilor noştri duri.  

Ce oroare, ţipă  domnul AA întins şi rarefiat 

între orele   de candoare ale animalelor 

însemnate cu stampile încărunţite pentru a 

deveni pradă  curajului, dar mai ales eroi din 

almanah. Perii magnetici ai foarfecei gâdila 

unghiile degetelor mele pompon. Constat: 

Există obscur în toate consimţămintele, 

obiectul din om este mai tare decât el omul, 

decât sticla care se goleşte, inexplicabile 

manipulări ne fură din ochi  steaua de piatră 

şi creierul uleios. 

 Acest bandaj mi se pare mereu inutil. 

Dacă ofer vid vidului, nuci lebedelor 

normative, bruma puştilor egal aliniate, 

liniştite prin sport, butelii catastrofelor legale, 

jocuri suspendate destinului fortificat, 

grandoarea nu va putea  creşte, deşi explorez 

aglomeraţia care precede geografia, 

strugurele era posibil pe când creierul nu era 

decât un gaz. 

 La fel se periază cheia de dinţi şi de corp pe la 

mijloc. 

Cravata trăieşte simţirea. Nu poate fi decât o 

familie prosperă în căutarea unui carcase 

fericite. 

Unele bile rătăcite se multiplică în oglinzi, 

dansând pe amintiri atavice, ritualuri 

nupţiale.  

Sub stâlpi indicatori vacile alăptează 

fosile care devin preţioase - nu credeţi că prin 

ele circulă sânge? Şi că fiecare globulă este un 

ou viu cu coadă, forţă şi instinct? 

 Fără sprâncene gura nu poate funcţiona:  la 

impozanta trecere a piepturilor galante, 

strigătele agricole, salutul vagabonzilor, 

bornele şoselei, nici măcar ceţurile, nici 

cuceririle. 

 

Nota traducătorului : 

  

Este aici un mesaj sau o pură joacă a 

vorbelor? Domnul AA, acest personaj 

indescifrabil dovedeşte trăiri, stări de 

percepţie buimacă. Îl deranjează cruzimea. 

Fierul roşu aplicat vacilor care dau lapte 

pentru noi fosile târzii ale dadaismului. Iar 

obiectul din om, pasivul, rutinatul, este mai 

tare decât omul raţional, care merge la 

http://api.ning.com/files/c3bHdDXEZFL8uilVlclYa-23BK03CYG-iIHZs-I7LmckOhuhgrhwe-9ic8EJr9ITptiNZ-sQ7NrrdeJe54ktZuct38Hj9Tgb/6.jpg
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paradă şi bea vin, mirat de golirea fizică a 

sticlei. Legile acţionează contra spiritului. 

Demografia precede geografia, la fel şi 

Tzara precede absurdul cu doi paşi şi 3/4 

bătăi de cord, dând atenţie foarfecei care vai, 

îmbătrâneşte şi ea, în timp ce el poetul spilcuit 

îşi îngrijeşte sprâncenele, plasate peste ochii 

săi mici şi curioşi, ne zâmbeşte: v-am păcălit 

domnilor, avansaţi în timp ! Altfel vom asista 

la abuzuri : vor cobora peştii din nori pe 

plante.   

Înghit o pastilă de fier, invidiez spuma 

dadaistă azi uitată, totul mi se pare nefiresc 

de departe, ca un tablou  într-o expoziţie 

demontată . AG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Traduceri și note : 

                  Adrian Grauenfels 

  

Furtuna 

 

Nu vreau să trec prin viaţa ta 

ca un nor de vară senin 

vreau să bat ca o furtună în tine 

ca fulgerul care trânteşte cedrul  

şi rupe firele electrice 

pe strada ta 

 

 

şi mai vreau că dimineaţa 

când cauţi înainte de a pleca la lucru 

ştirile despre existenţa mea  

să fie ca o relatarea despre o crimă 

în noaptea care a trecut 

  

să simţi cum inima-ţi opreşte o clipă 

ca şi cum întâmplarea 

s-a consumat 

aproape de casa ta 

chiar la intrare 

 

de Moshe Dor - 1932 

din volumul : Noi şi celelalte dezmăţuri 

 

** 

 

 

Vino, fii iubitul meu 

 

Autostrada e înţesată de maşini mari 

care circulă spre nicăieri, repede 

oamenii fumează tot ce e combustibil 

sunt unii care îşi împletesc viaţa  

în jurul unui pahar cu băutură 

tu stai şi te miri 

încotro să te îndrepţi 

eu ştiu: 

vino, fii iubitul meu. 

 

sunt profeţi care spun: mâine e sfârşitul lumii 

alţii zic: mai avem o saptămană - două 

ziarul dospeşte, plin de grozăvii diverse,   

tu stai şi te miri 

oare ce vei face. 

eu ştiu: 

vino! fii iubirea mea.  

 

Maya Angelo - 1928 

traducere AG  

** 
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Soldatul 

 

Viaţa ta nu diferă 

de a Maimuţelor din junglă 

sufletul tău este suflet de copil 

 

Ţi focul în palme  

Moartea te acompaniază 

De parcă ai fi deja un muribund 

 

În durere şi nesiguranţă 

trăieşti ziua de azi 

habar nu ai ce îţi va aduce mâine 

 

Eşti un obiect 

nesupus destinului 

eşti un sclav posedat de alţii 

pe care îi asculţi orbeşte 

 

Ştiu cât vrei să te răzvrăteşti 

uneori vrei să faci ceva 

contra stăpânilor de sclavi 

 

dar conceptul de ordine şi perseverenţă 

te împinge în starea demnă a tăcerii 

 

mă întreb 

cum îţi suporţi existenta? 

ai depăşit frica de moarte, 

sau eşti deja un mort în viaţă? 

 

 De Yikealo Beyene  

 Eritrea -  născut 1984 

student la psihologie în Tel Aviv  

  

Poezie publicată cu ocazia lansării ziarului în 

4 limbi "Vocea Refugiatului" 

destinat celor 60.000 de refugiaţi politici 

aflaţi în Israel. 

 

 

Cuvintele... 

 

Cuvintele rămân în urma dispărutului. 

cel care a fost aici 

şi a căzut 

pe terenul interzis 

rămas să bâlbâie  

prin grădină. 

 

Cuvintele aşteaptă ecoul paşilor  

cel care se duce sau cel care vine 

ele aşteaptă în întuneric, cucerite. 

spiritul întârzie să vină, se clătină, 

pendulează, se duce şi vine. 

 

Cuvintele sunt restituirea unei pierderi. 

ultima  pâlpâire înaintea stingerii 

aşa cum trecând pe lângă tine 

cineva întoarce capul 

să te mai vadă,  

lung, încă o clipă... 

 

de Ruth Netzer  - 1944 

din volumul" Urme" 

traducere AG 

 

** 

 

Proverb biblic: Mai bine în coada leilor decât 

în fruntea vulpilor 

 

am visat un vis şi în vis: lei  

coborau din platoul muntos, strălucitori 

flămânzi de strugurii necopţi 

urmând vulpile roşii 

Iar Luna privea cum trece şirul lorîn coada 

vulpilor 

am mers şi eu după ei şi strigam 

în limba leilor: 

lei, leilor 

dar ei nu mai pricepeau  
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limba lor 

 

aşa că tare am plâns  

până când visul 

se izbi de o minge de foc 

şi se făcu ziuă, la loc. 

  

De Uri Zwi Grinberg 

1896-1981 

 

**  

  

Explicaţia unor subiecte importante 

 

orice vierme este un martir 

orice vrabie este victima unei nedreptăţi 

am spus pisicului 

datorită faptului că în afara lui  

împrejur nu era nici un alt suflet 

 

plouă.  

în ciuda mandibulelor puternice, ce pot face 

furnicile? 

şi gândacul de pe un perete 

arată ca un chelner într-un restaurant pustiu. 

 

cobor în pivniţă!  

ca să mângâi şobolanul prins în capcană. 

tu să stai cu ochii la cer 

dacă se înseninează, zgârie la uşă. 

  

Charles Simik  - 1938 

Serbia 

** 

 

Între noi spaţiul... 

 

în spaţiul dintre noi 

eu plonjez 

 

mereu îmi rup un picior 

sau inima 

 

în mijlocul dorinţei care înfloreşte 

înfigi o sabie 

 

cizelată   

ca un poem despre moarte 

 

ascuţită ca o vorbă moartă 

pe lângă poezie... 

  

  

Efrat Mishori 

1964 

din volumul "Gura Fizică" 

** 

 

Către o trecătoare 

 

Împingi căruţul copilului tău. 

Mizezi pe viaţa care continuă, 

pe faptul că lumea este în regulă 

şi că se aprobă anume fapte 

sau din contră - refuză toate celelalte. 

 

că există dovlecei, şi cort de circ, operă  şi 

caviar 

pagina cu VIP în reviste, secţiunea criminală 

şi tabla enormă pe care 2 cu 2 fac 4 

nu 5, niciodată 5, şi încă multe altele. 

 

Felicitări sau Condoleanţe.  

Lucrurile stau astfel: 

Nimănui nu-i pasă, dar să nu exagerăm... 

Nu te ruga să-şi schimbe stopul culoarea  

doar ca să treci tu, în linişte, strada.  

  

Rosario Castillanos 

1925-1974 

Mexico 

**  
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 Uitare de moment 

 

Să uităm pentru o clipă ce lipseşte frumuseţii, 

în splendoarea sa incredibilă.  

îi mângâie faţa ultimele raze de soare   

muguri de Lună se ridică din trupul ei 

orice lucru este unic cât timp nu-i atins 

de cel ce nu ştie şi muşcă din el.  

  

unii cred că frumuseţea este o zeitate 

dar ea se afla în zugrăveala camerei 

în picătura de apă 

în gropiţele obrazului 

în nisipul deşertului 

în coborârea nopţii. 

 

el omul, dispare fără titluri, fără nume 

frumuseţea încolţeşte în ceruri şi mii de ochi  

o caută cu privirea  

e vie, există şi respiră. 

  

Tuvia Rivner  1924 

  din Volumul urmele zilei 

 

** 
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La moartea artistei Paula Rego, 
pictoriță rebelă 

 
Paula Rego a murit miercuri, 8 iunie, în 

locuința sa din nordul Londrei. În vârstă de 87 

de ani, artista care trăiește în Marea Britanie a 

făcut parte din a doua generație a Școlii de la 

Londra, alături de Francis Bacon și Lucian 

Freud. 

 

  Născută la Lisabona în 1935, Paula Rego s-a 

mutat la Londra la începutul anilor 1960, unde 

și-a continuat arta legata de  lucrări figurative 

chinuite.   Pe nedrept ignorată în Franța, mai 

multe instituții importante i-au pus în valoare 

opera în ultimii ani. Acesta este cazul galeriei 

Tate  (2021) din Londra, Kunstmuseum (2021-

2022) din Haga și Museo Picasso Málaga din 

Spania, care prezintă cea mai mare 

retrospectivă a operei sale până la 21 august 

2022. O parte din lucrările sale sunt prezentate 

și în cadrul expoziției internaționale "The Milk 

of Dreams", la cea de-a 59-a ediție a Bienalei 

de la Veneția, până pe 27 noiembrie, precum și 

în cadrul expoziției "All I Want". "Artiști 

portughezi între 1900 la 2020" la CCC OD ( 

Centru de creație olivier debré) din Tours până 

pe 4 septembrie, cu ocazia sezonului Franța-

Portugalia. În 2015, Paula Rego ne-a primit în 

atelierul ei din Londra. Ca un omagiu, 

publicăm mai jos portretul ei publicat cu 

această ocazie. 

* 

Lumea chinuită a Paulei Rego 

 

Manechine tulburătoare așezate în fotolii, 

măști de carnaval, păpuși îngrămădite pe o 

canapea, o maimuță împăiată abandonată 

într-un colț al camerei. Mobilier din toate 

epocile, o schelă, accesorii, rafturi unde sunt 

agățate diferite costume.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate aceste elemente evocă o zonă de culise în 

care ar fi depozitate elementele de decor ale 

unei piese ciudate. Dar aici, în atelierul Paulei 

Rego, spectacolul are loc pe pânze uriașe, 

aliniate pe șevalete. Din aceste creaturi, 

personaje sau animale pe care le creează, le 

transformă sau le deghizează încă din anii '70, 

se nasc scene compuse care îi inspiră tablouri 

de mare forță, în care se intersectează 

realitatea și ficțiunea, visele și coșmarurile, 

copilăria și moartea, între trecut și prezent. 

 

                              Naiade 1978 

  



15 
 

Necunoscută în Franța 

 

Deși artista este celebră în țara sa natală, 

Portugalia, unde are propriul muzeu, și în 

Anglia, unde s-a stabilit de la începutul anilor 

1960 (Galeria Națională de Portrete din 

Londra are două dintre tablourile sale), opera 

sa rămâne în mod misterios necunoscută în 

Franța. Trebuie să salutăm, așadar, inițiativa 

galeriei Sophie Scheidecker din Paris, care i-a 

oferit în 2012 prima expoziție monografică 

franceză (în paralel cu superba prezentare de 

lucrări de la Centrul Calouste Gulbenkian) și 

care a prezentat în 2015 un set de desene 

recente, gravuri și pasteluri revizuite. 

 

Ange-1998 –pastel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta este o ocazie de a descoperi această 

operă figurativă, care a fost influențată de 

literatura secolului al XIX-lea (romanele lui 

José Maria de Eça de Queirós), de poezia lui 

Edgar Poe, de legendele portugheze (Ciorba de 

piatră), de teatru și, bineînțeles, de istoria 

artei. Privind tablourile sale, cum să nu te 

gândești la Goya și Zurbarán, la Max Ernst și, 

mai ales, la universul populat de figurile 

macabre și grimasele pictate de James Ensor? 

 

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

UOo 

 

Viața așa cum este ea 

La aproape 80 de ani, artista vorbește cu 

plăcere despre viața ei și despre tot ceea ce, 

conștient sau nu, i-a hrănit și îmbogățit 

imaginile. Dincolo de numeroasele sale 

influențe literare și artistice, ea își extrage 

materialul pentru picturile sale din adâncurile 

ei, exprimând pe pânză ceea ce a trăit, ceea ce 

trăiește și ceea ce vede. Cu sinceritate și 

luciditate. Pictura mea nu este un "teatru al 

cruzimii", este viața așa cum este, ne asigură 

ea. Lumea și oamenii sunt așa, totul este 

adevărat. 

Paula Rego a crescut într-o familie din clasa de 

mijloc în timpul uneia dintre cele mai 

întunecate perioade din istoria Portugaliei. 

"Dictatura lui Salazar a durat foarte mult 

timp. Era deja un dictator când m-am născut, 

era încă un dictator când eram adolescentă și 

era încă un dictator când am avut proprii mei 

copii. Când eram mică, tatăl meu mi-a spus că 

Portugalia nu este o țară pentru o femeie și că 

mă va scoate de acolo. M-a trimis la școală în 

Anglia când aveam 16 ani. Tatăl meu era 

foarte anglofil, în timp ce mama iubea Franța. 

https://www.youtube.com/watch?v=TftrTrQfUOo
https://www.youtube.com/watch?v=TftrTrQfUOo
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Mergeau acolo în fiecare an, ea își cumpăra 

pălării de acolo..." 

                  Servantele 1987-acrilic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londra, orașul adoptat 

De când se știe, Paula Rego a iubit să deseneze 

și a știut de la o vârstă fragedă că va deveni 

artistă. Sprijinită de părinți iubitori și solidari, 

a studiat la Slade School of Fine Art din 

Londra, unde a câștigat Premiul I pentru 

lucrarea sa intitulată Under Milkwood. "Atunci 

a început totul cu adevărat", spune ea. Prima 

sa expoziție a avut loc la Belas Artes din 

Lisabona în 1963. Artista a prezentat o serie de 

colaje inspirate de situația politică din țara sa, 

printre care și elocventul Salazar vomitând 

Patria, care, la fel ca toate celelalte, a fost 

cenzurat. Între timp, Paula s-a căsătorit la 

Londra, în 1959, cu pictorul Victor Willing. 

 

 

 

Am cumpărat o casă în Albert Street House în 

1961. În Anglia, era foarte dificil să organizezi 

o expoziție. Galeriile nu s-au gândit nici 

măcar o secundă că munca unei tinere femei 

merită să fie expusă. Dar am continuat să 

pictez, asta e tot ce am putut face. 

 

Departe de a fi descurajată, a făcut din Londra 

casa ei. Și în cartierul Camden locuiește și 

lucrează și astăzi. "Atelierul meu este locul în 

care mă simt cel mai bine", spune Paula Rego, 

referindu-se la acest spațiu vast compus din 

două camere cu pereți de un alb imaculat. 

Munca este o plăcere pentru ea, dar și o 

necesitate. Ea vine la studio în fiecare zi a 

săptămânii, cu excepția duminicii. "În acea zi 

îmi pun o fustă și îmi invit familia la ceai! 

Video: 

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

1O72uQ&t=1s 

Paula Rego la Curwen Studio | TateShots 

  De câțiva ani, lucrează cu asistenta sa, 

Lila Nunes, care o ajută să își mute 

echipamentul, să aranjeze spectacolele 

complicate și pozează de bunăvoie printre 

păpuși, măști, jucării și alte figuri din papier-

mâché.  Este prietena mea și muza mea. Eu îi 

spun povestea pe care vreau să o spun și ea, 

ca o actriță, o joacă. 

 

Carne și curaj 

Nimic nu o interesează pe Paula Rego mai mult 

decât ființa umană. Pentru ea nu există naturi 

statice și cu atât mai puțin peisaje. Peisajele 

sunt ceea ce se vede de la ferestrele 

hotelurilor", spune ea. Pentru ca o poveste să 

înceapă, trebuie să existe personaje. Iubește 
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narațiunea, poveștile și istoria, după cum o 

demonstrează recenta sa serie Moartea regelui, 

un omagiu adus lui Manuel al II-lea, ultimul 

rege al Portugaliei, încoronat în 1908 și exilat 

în Anglia doi ani mai târziu, după lovitura de 

stat și proclamarea Republicii. Pe de altă parte, 

ea urăște ilustrațiile simple. Un tablou trebuie 

să aibă carne, curaj și să evoce emoții. Există 

ceva din Lucian Freud în realismul rece al 

fețelor sale, în modul frontal și fără 

compromisuri de a arăta corpurile 

personajelor sale. 

       

             Target -1995 pastel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin intermediul picturilor, pastelurilor 

(tehnica ei preferată) sau al gravurilor, Paula 

Rego evocă lumea noastră. Există referiri 

frecvente la război, suferință, dominație, avort, 

viol și chiar excizie. O viziune întunecată a 

umanității, îndulcită ici și colo de câteva tușe 

de umor (Iepurașul însărcinat care povestește 

pățania părinților săi) sau de o notă de 

tandrețe, atunci când artista o reprezintă pe 

mama sa ca pe o varză în "Varza care plânge". 

 

      Artista în atelierul său 1993 –acrilice 
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O poveste în evoluție 

Pentru fiecare dintre lucrările sale, Paula 

procedează în același mod. Începe cu o idee pe 

care o schițează pe hârtie, producând uneori 

câteva zeci de desene și schițe pregătitoare. 

Urmează apoi momentul punerii în scenă în 

atelier, repetând la nesfârșit ipostazele și 

aranjamentele figurilor, până când "pictura" 

finală îi convine. Evident, pe măsură ce 

lucrarea avansează, povestea va evolua și totul 

se va schimba", spune ea. Și pot ajunge să simt 

compasiune pentru unele dintre personajele 

mele, oricât de detestabile ar fi ele. Și dacă 

încep să simt simpatie pentru Salazar, ar fi 

bine să nu-l mai pictez imediat și să trec mai 

departe. 

** 

Preluat din : 

https://www.connaissancedesarts.com/ 

traducere-  AG  Editura SAGA 

Alte desene - Internet 

** 

 

  

https://www.connaissancedesarts.com/
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INTIMIDAREA CONȘTIINȚEI 
 Ben Todică 
Fran Lebowitz, la 70 de ani, într-un interviu la 

știrea că planeta nu va mai avea apă potabilă în 

2050, s-a cutremurat și după puțin timp de 

gândire s-a luminat la față și a zis: Eu nu voi 

mai fi în viață atunci și m-am liniștit. 

 

Așa și marii oameni de știință propun să 

construim un oraș plutitor pentru a călători 

până la prima stea și pentru asta adună 

donații. În mii de ani lumina vom ajunge acolo 

și apoi ne vom întoarce pe planetă în alte mii 

de ani cu păduchi stelari, în timp ce jumate din 

planetă moare de foame și de sete azi. Mă 

întreb pentru ce bagă ei atâția bani în 

armament. Cu cine vor să se bată? Cu sărmanii 

care trudesc pământul pentru supraviețuire? 

Nu aveți niciun pic de regret pentru 

demnitatea de om pe care ar trebui s-o aveți? 

Cine sunteți voi cei ce omorâți zilnic prin 

războaie inventate? 

 

Relația dintre stat și cetățean, ne spune 

jurnalistul american Chris Hedges, (fost 

angajat al ziarului New York Times și martor 

trăitor al războiului iugoslav în care NATO a 

făcut praf o țară suverană, fără ca Europa să 

miște un deget în apărarea ei) este una de 

Stăpân și Sclav. Demolarea instituțiilor 

democratice una câte una au înăbușit vocea 

maselor. Atentatul de la 6 ianuarie 2021 a 

distrus și sistemul celor două partide de 

conducere al Americii, s-au distrus sindicatele, 

sistemul de educație publică, sistemul 

judecătoresc, presa, academia, protecția 

consumatorului și ecologia, bazele industriale, 

comunitățile și orașele, au distrus modul de 

viață a zeci de milioane de americani care nu 

mai sunt capabili să găsească de lucru, 

blestemați la sărăcie molipsitoare sau pușcării. 

Acest atentat a distrus încrederea maselor în 

democrație, ne spune în continuare Chris. 

 

Toți președinții, continuă el, din ultimii 50 de 

ani s-au pus în slujba puterilor corporatiste 

trădând astfel libertatea democratică. Toate 

aceste evenimente nesancționate au dus la 

implementarea fascismului în America. 

Dezindustrializarea forțată a dus la 

implementarea unor noi ideologii de către 

elitele conducătoare – a controlului crizei prin 

poliție. Asta a deschis porțile unui populism 

autoritar (cum spuneam pe vremuri: abia au 

așteptat să distrugă lagărul comunist ca să-și 

însușească ei toate practicile KGB-iste) 

începând de la Reagan și Thatcher. Idei care 

presupuneau că pun la încercare valorile de 

familie, moralitatea tradițională, autonomia 

individuală, legea și ordinea, credința 

religioasă și reîntoarcerea la trecutul 

mitologic. Ca urmare, după 45 de ani, toți acei 

care ne urau pentru libertăți au rămas și azi 

finanțatori, bancheri, intelectuali publici, 

jurnaliști, oameni de afaceri, elite din 

universități și școli de afaceri care, toate la un 

loc ne-au vândut visul utopiei 

neoliberalismului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitalismul de azi nu mai e capabil să 

genereze profituri din industrie și agricultură, 

din extinderea piețelor de desfacere și atunci 

încep să umfle cifrele statului și a bunăstării 

invadând precum paraziții după recoltă 
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adevărul. Bunăstarea nu mai e produsă acasă, 

așa că au început să manipuleze cifrele la Bursa 

Internațională devalorizând moneda și 

valoarea proprietăților și a investițiilor 

maselor. Capitalismul CAZINO se naște și 

înfloresc jocurile de noroc. 

 

Am fost întrebat recent ce cred despre viitorul 

cărții de hârtie, despre citit și noile generații 

atașate de media digitală. Cărțile vor fi foarte 

scumpe și căutate în viitorul apropiat. Aceste 

jucării, telefonul și tableta sunt noutăți azi, 

însă în câțiva ani generația se va plictisi, se va 

trezi și le vor pune la locul meritat – niște scule 

de contact. Problema întregii lumi este că ea e 

educată să creadă în una sau alta și prin telefon 

comunică cu întreaga lume până într-o zi când 

vor realiza că nu-i aude nimeni, că sunt doar 

hipnotizați, că sunt ca peștele în plasă, vorbind 

cu ei înșiși închiși în balon de sticlă magnetică. 

Trăim pe un pământ al căutărilor nu al 

credințelor și asta fac de când am plecat de 

acasă - CAUT. Niciodată nu o să încurajez pe 

nimeni să creadă în ceva. Mereu spun: nu 

crede tot ce spun alții, dar nu fi prost să crezi 

că nu ar fi totuși posibil. Datoria ta e să 

experimentezi tu la prima mână, pentru că de-

asta ești aici. Ajută-te singur. 

 

Imaginați-vă dacă războiul lui Putin se extinde 

și sunt bombardați câțiva sateliți de 

comunicare sau hidrocentrale și rămânem fără 

electricitate și internet... Ce facem atunci? Ne 

întoarcem la lumânare, desigur și o carte bună 

de citit. Oare cine mai are așa ceva? Vei umbla 

înnebunit după una. E foarte posibil un astfel 

de scenariu! Internetul global e tot un război 

planificat împotriva libertății și independenței 

sufletului. Guvernele corporatiste de azi sunt 

toate pline de corupție, ne spune profesor 

Richard Wolff în prezentările sale. Corupția 

este un cuvânt inventat de industria financiară 

care a devenit DUMNEZEU AZI. Cultura țării 

decide felul de gândire al viitoarelor generații. 

Copiii își imită părinții. 

 

Toate instituțiile sunt infiltrate de spioni și de 

securiști de parcă această pandemie a fost 

planificată să ne dezbrace de toate drepturile, 

normele creștine și umane învățate și 

moștenite din moși strămoși până acum. Să 

intrăm dezbrăcați într-o nouă ordine mondială 

în care să luăm totul de la zero. Noi ca suflete 

și conștiință suntem diferiți și suntem pregătiți 

din naștere, dotați cu idei și viziuni diferite pe 

care dorim să le punem în practică, să ne trăim 

visul, însă noi toți, acești visători suntem 

nivelați fără milă de o mână de CIOMĂGARI 

(că cei din curtea școlii, care erau leneși la 

învățat îi băteau pe cei mici furându-le 

sandvișul din ghiozdan)... Ăștia conduc lumea 

azi prin teroare și șantaj. Politicienii au învățat 

atât de bine limbajul manipulării încât orice s-

ar dezbate se încheie cu bine, toți mulțumiți, 

nimic făcându-se. 

 

Subiectul la modă este Ecologia, care este 

distrusă și prin ea viața ne este amenințată 

(vezi situatia scriitorului Fran Lebowitz din 

introducere) datorită lăcomiei și goana după 

resurse și numai tehnologia ne poate salva prin 

exploatarea resurselor din spațiu. Asta face 

Elon Musk dezvoltând tehnologia spațială care 

mi-e teamă că va ajunge în final tot în mâinile 

industriei de război cărând bombe cu ele. Dacă 

spațiul ar fi fost atât de accesibil, Pentagonul ar 

fi avut o bază pe Lună de acum 50 de ani, de 

unde ar fi tras sforile. Așa îmi spunea colegul 

meu de camera de la școală profesională din 

Bocșa, Ion Beică pocăitul. Americanii poate au 

aterizat pe undeva prin deșert. Dumnezeu nu 

permite o asemenea fărădelege. Dacă atunci 

americanii au ajuns pe Lună zburând cu 

betoniera de făcut ciment din curte, ce dracu i-
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a impiedicat până acum cu tehnologia lor atât 

de avansată să industrializeze Luna. Asta îmi 

spunea pocăitul și râdeam de el, dar dacă totuși 

are și el dreptul la adevărul său. Nu mai 

mințiți, că lumea nu e proastă! 

 

Yuval Noah Harari, istoric și profesor, 

promovează implantarea cipului pe creier ca 

un mare avantaj în ușurarea și salvarea de 

vieți. Imaginați-vă că acest cip pe creier e 

capabil să depisteze toate începuturile de boli 

și cancer înainte ca tu să le simți în corp când 

va fi prea târziu pentru intervenție. Îți va spune 

ce să mănânci și cum să te îmbraci și chiar să 

iubești. Bine, domnule profesor, însă ce se va 

întâmpla dacă cel de la butoane moare sau se 

țăcnește ori rămânem fără curent sau 

comunicare? Ne prăbușim toți precum 

molusca? Tu promovezi tehnologia ca 

promotor al vieții, în timp ce Bill Gates 

promovează reducerea populației la 10%; voi 

amândoi fiind în aceeași gașcă a globaliștilor. 

Nu aș fi împotrivă dacă ar fi implimentată de 

John Lennon și Yoko. 

 

Urmăream o conferință internațională a 

tehnologiilor viitorului din Rusia în care un 

grup de oameni de știință printre care și 

Sadhguru and Michio Kaku. Un indian mystic, 

un japonez-american, om de știință și  

un forum economic în Rusia  răspundeau 

întrebărilor din sală. Kaku, el însuși un robot 

în personaj era extraordinar de pregătit în 

ideile sale, dornic să promoveze roboții 

viitorului care vor domina lumea, astfel încât 

se vedea că a cioplit bine în jurul subiectului ca 

să nu ai nici o șansă să-l contrazici până a ajuns 

rândul misticului indian care a răspuns 

răspicat că roboții pot fi programați superior 

până la Conștiință și Subconștient, două 

funcții ale omului care nu funcționează 

bazându-se pe memorie. Deci, roboții nu vor 

avea niciodată conștient și subconștient. 

 

Yuval Harari continuă să susțină că emoțiile 

omului sunt ușor de recreat în roboți prin 

algoritme, că sunt chimicale generate de creier, 

care pot fi reproduse. Îi reamintesc 

renumitului profesor ca om simplu și cu 

respect pentru creație, că noi nu cunoaștem 

infinitul de chimicale generate de creierul 

uman, tot așa cum nu realizăm că Dumnezeu a 

creat universul în infinitul său ca să realizăm 

cât de mici și insingnifianți suntem. Faptul că 

am ajuns în aroganța noastră la concluzia 

marelui Bang, nu înseamnă că Dumnezeu nu 

există. 

 

Voi toți acești falși proroci și dumnezei ar 

trebui să îngenuncheați și să cereți iertare 

speciei umane care v-a dăruit încrederea și 

viața ca s-o onorați și să o serviți. Să nu credeți 

voi că toate mărturiile lăsate de civilizațiile 

trecute, despre cunoaștere și călătorii printre 

stele în laboratorul creației Domnului nu sunt 

adevărate. Dimensiunea conștiinței și 

imaginației omului e infinită și dacă îi dăm 

șansă, ni se va așterne la picioare. Noi în 

aroganța și mândria bolnăvicioasă a sufletelor 

slabe și inculte, ne tăiem craca de sub picioare 

și orbiți nu vedem mesajul străbunilor, al 

aproapelui, AL ATOT PUTERNICULUI și 

FĂCĂTORULUI NOSTRU - DUMNEZEU.  

SĂ ÎNVĂȚĂM APRECIEREA ȘI 

RECUNOȘTINȚA PENTRU VIAȚĂ. 

 

Ce se întâmplă azi, e că ne rupem tot mai mult 

de Suflet și Conștiință. Că trăim ca sclavi ai 

tehnologiei și banului și uităm de intelect și 

inteligență. Stau și mă rușinez când îi aud pe 

toți  pretinzând că sunt făcuți după chipul și 

asemănarea Domnului - și atunci STRIG!:   

E DUMNEZEU O MOLUSCĂ??? Întreaga 
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planetă, credeți că trebuie să se ploconească în 

față banului și a tehnologiei??? TREZIȚI-VĂ!!! 

Toate invențiile, în general privind în istorie au 

fost făcute de oameni singuri, independenți. 

Societatea este dogmatică și restrictivă, vrea să 

controleze totul prin legi și reguli (vorba lui 

Albert Einstein – toți știm că nu este posibil 

până vine unul care nu știe și o face), adică nu 

permite cu ușurință idei noi. Societatea vrea să 

controleze totul. Libertatea în creație crează 

probleme celor de la putere. Ei ascund totul. 

Omul a trecut de la respectul pentru Creator la 

respectul pentru Gânditor. Renunțând la 

Dumnezeu (pentru asta îi acuz și pe cei din 

Vatican că țin sub sechestru 84 de km de 

rafturi cu cărți și documente de la Arca lui Noe 

încoace, prin a căror învățăminte ar fi adus 

conștiința umană mai aproape de ADEVĂR). 

Tot ce facem este împotriva firii omenești, a 

vieții. Trupul e doar anatomic, însă natura 

vieții nu stă doar în corp, ci și experiențele tale 

actuale și în cele înmagazinate de memoria 

ADN-ului tău. Toți suntem unici și această 

unicitate, identitate este ignorată azi de 

societate. Toți avem vise pe care dorim să le 

împărtășim. Nu ne luați acest DREPT! 

 

Vorbele marelui mistic, Sadhguru îmi sună în 

minte: „Conștiința e Oceanul, tehnologia - o 

mică insulă.” 

„Prea multă democrație în artă și deloc în 

societate”, ca să închei cu Fran Lebowitz. 

Independența și curajul ei m-au fascinat. 

Aici am ajuns. Toți tac.   

 

 

                                       *** 
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IULIA DELEANU 
 

O GENERAȚIE CARE ÎNCEPE SĂ AIBĂ 
ISTORIE 

 
   Coperta pentru  Romanul vieții mele de 

Bianca Marcovici, reproducere după un peisaj 

de Paul Klee - acele ceasului arătând ora 12 și 

săgeata, ținta propusă în zori - rimează cu 

titlul, argumenta editorul său, Adrian 

Grauenfels. Cartea e o frântură din existența 

primei generații de evrei români de după 

război. Senzaţia oralităţii, confesiunile 

dezinvolte recreează momente din viaţa unei 

familii evreieşti ieșene care se hotărăşte să 

prindă ultimul tren pentru Alia. O dată decizia 

luată, îşi strâng bagajele trei generaţii: bunici, 

copii, de-acum adulți, nepoţi de vârsta bac-ului 

care, odată ajunşi în Israel, îşi fac stagiul 

militar, sistemul cel mai eficace de integrare în 

viaţa israeliană. Pentru bunici preschimbarea 

din evreu al Diasporei în israelian nu e atât de 

simplă. Odată cu trecerea timpului, părinţii 

rămân în retrăirile Biancăi Marcovici. Cartea-i 

făcută din aşchii de trecut şi mult prezent. 

Oricum, nu e memorialistică în sensul clasic. 

Copiii sunt, azi, tineri pensionari. Nepoţii au, 

la rândul lor, copii. Adevărul existenţei 

israeliene macro n-are nimic idilic: 

bombardamente, adăposturi, măşti de gaze. 

Există discrepanțe între haredim și seculari, 

așkenazim și sfaradim. Există derapaje de 

comportament social, indiferent de mediul de 

proveniență. Dar autoarea găsește puterea de a 

da cu tifla necazurilor: care nou venit ajuns în 

Israel la vârsta maturității s-ar putea adapta 

altfel? Copiii născuți în Israel nu cunosc altă 

realitate. Părinţii se duc la serviciu, la şuk, fac 

concedii în lumea largă. Cei din Aliaua română 

se bucură să revină în România. Soţii 

Marcovici nu fac excepţie. Proza şi poezia 

Biancăi Marcovici sunt surori. Amândouă se 

nasc din reverii cenzurate de pragmatism, 

robusteţe, ironie şi autoironie în momente de 

viaţă nu prea vesele. E prins fundalul social 

înainte de ´89  în România: lipsurile, 

umilinţele, frustrările. Laitmotive: Iaşii şi 

Haifa, cu străzi, case, oameni; prietenii; 

durităţile unei profesiuni deloc uşoare: inginer 

constructor. Paradoxal, abia în afara 

României, autoarea ajunge să-şi dea măsura, 

angrenată în procesul de recuperare la 

literatura-mamă, de după '90, prin Asociația 

Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, ICR 

Tel Aviv, Uniunea Scriitorilor din România. 

Fragilă şi puternică, Bianca Marcovici 

ilustrează adevărul legăturii indestructibile cu 

țara natală al celor din Aliaua română, fie și 

printr-o pagină de jurnal, butonând 

telecomanda să prindă TVR Internațional.  

O carte scrisă în pandemie cu toate 

distorsiunile sufletești trăite de fiecare. Nota 

tonică se  infuzează din sentimentul 

perspectivei urmaşilor în Israel, cu toate 

obstacolele pe care Israelul le are de înfruntat. 

 

* Bianca Marcovici, Romanul vieții mele, proză 

și poezie, Ed. Saga, 2021, ISRAEL 
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Anunț de carte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Ne bucură vestea traducerii în limba 

franceză a cărții  de artă  Baruch Elron -  

Dessins, esquisses -Extraits de l’archive 

Elron  la Éditions Constellations  - Brive-la-

Gaillarde. 

 

Pentru amatorii de artă reproducem ultimul 

capitol  (final de carte) dar  și aprecieri 

suplimentare legate de opera pictorului 

Israelian. 

Nu am practicat niciodată deconstrucţia de 

dragul deconstrucţiei, aşa că din rândul artelor 

postmoderne, apreciez pe cele care nu calcă în 

picioare ce a fost înainte, ci încearcă să 

revalorifice, să repună în context, dar, în 

același timp, reușesc să se distanțeze. În 

această categorie, Baruch Elron este printre 

pictorii contemporani din ISRAEL în care 

funcţionează cel mai bine acea logică a 

reînnoirii și a incitării spectatorului cu mesaje, 

fabule și magie. Deși opera sa este produsă în 

levantul nostru, ea mustește de tehnici 

inovatoare dintre cele mai diverse şi mai 

surprinzătoare, acoperind practic tot spectrul 

estetic. Întâlnim în desene stilul romanţios, 

încărcat de patos, specific picturii de final de 

secol  XIX. Întâlnim filosofie și mirare 

matematică. Iluzie, zbor, legende, umor dar și 

tristețe, peisaj și portret, alegorie sau natură 

moartă... nimic nu scapă spiritului sau creativ, 

curios și prolific. 

 

 La încheierea cărţii, iată câteva sfaturi de la 

Elron pentru artiștii în devenire: 

 Adevărata artă produce în suflet 

incendii. 

 Arta se propagă peste tot, iluminându-şi 

arderea cu frisoane de plăcere sau de 

agonie. 

 Trebuie  să gândești într-o limbă care să 

nu fie maternă. 

 Cele patru puncte cardinale sunt trei: 

sudul şi nordul. 

 Un desen este ceva ce va fi. 

 

 Un desen este ceva care nu este niciodată, dar 

care ar trebui să fie. 
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 Fugi de sublimul exterior dacă nu vrei sa 

mori strivit de vânt. 

 Dacă n-aş face ceva nebunesc măcar o dată 

pe an, aş înnebuni.  * 

 ______________ 

* Citat -  Vicente García-Huidobro Fernández 

(1893 - 1948) 

        Poet chilian provenit dintr-o familie 

aristocrată și promotor al avangardismului și 

inițiator al creaționismului. Lirica sa, aflată în 

căutarea originalității absolute, este dominată de 

fantezie neîngrădită, care transformă datele 

realității, printr-un proces spontan  de deformare 

subiectivă, în metafore surprinzătoare.  

 

Final- traduction Amalia Achard 

Je n’ai jamais pratiqué la déconstruction pour 

la déconstruction, alors, parmi les arts 

postmodernes, j’apprécie ceux qui ne piétinent 

pas ce qui a précédé, mais qui tentent de 

réévaluer, 

de remettre en contexte, tout en parvenant à 

prendre de la distance. Dans cette catégorie, 

Baruch Elron fait partie des peintres 

contemporains chez qui cette logique de 

renouvellement et d’incitation du spectateur 

par des messages, des fables et de la magie 

fonctionne le mieux. Bien que ses oeuvres 

soient produites dans notre Levant compliqué, 

elles font appel à des techniques innovantes 

des plus diverses et surprenantes, couvrant 

pratiquement tout le spectre esthétique. On 

retrouve dans ses dessins le style romantique, 

plein de pathos, typique de la peinture de la fin 

du XIXe siècle. On y trouve la philosophie et 

l’émerveillement mathématique. La science-

fiction. Illusion, fuite, légendes, humour, mais 

aussi tristesse, paysage et portrait, allégorie ou 

nature morte… rien n’échappe à son esprit 

créatif, curieux et prolifique. 

 

Conseils pour les futurs artistes: 

 

L’art véritable allume des incendies dans 

l’âme. L’art se répand partout, illuminant sa 

brûlure de frissons de plaisir ou d’agonie. 

Vous devez penser dans une langue qui n’est 

pas votre langue maternelle. 

Les quatre points cardinaux sont au nombre 

de trois : le sud et le nord. 

Un dessin est quelque chose qui sera. 

Un dessin est quelque chose qui n’existe pas, 

mais qui devrait exister. 

Fuyez le sublime extérieur si vous ne voulez 

pas mourir écrasé par le vent. 

Si je ne faisais, au moins une fois par an, 

quelque chose de fou, je deviendrais fou. 

  Alte idei despre postmodernism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumea noastră, postmodernă, este numită 

lumea realităţilor multiple, a micilor naraţiuni 
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și a distracției generalizate de medii, care pun 

sub semnul întrebării realitatea, ca în final să o 

transforme într-un produs manufacturat. Nu 

știm dacă această realitate artificială îndelung 

comercializată constituie lumea în care dorim 

să trăim. Vizualul postmodernist este acuzat că 

abandonează investigaţia istoriei în favoarea 

unui nesfârșit joc ironic de suprafeţe de alură, 

așa zis culturală. Metoda duce la necesitatea 

inovaţiei constante și a unor schimbări cerute 

de perimarea rapidă (senzația de deja vu). Arta 

actuală conține ce a existat înainte, dar logica 

dominantă este a unui hibrid, niciodată pur, 

făcând eterne compromisuri. Impulsul 

postmodernist este ludic și paradoxal, logica 

postmodernismului a utilizării și a utilităţii a 

transformat orice element al trecutului într-un 

bun de consum, iar ideea de ideologie este 

amintită ca un simplu divertisment. Libertatea 

vizuală, aparent inovaţională, datorită 

tehnologiilor noi de procesare a imaginii, 

devine și strategia de ieșire din pasivitatea 

potenţială. Parodicul și ironicul au devenit 

semnele unei tendinţe și generalizarea lor 

naște în noi întrebări despre utilitatea și 

relevanța acestui model de înţelegere și 

reprezentare la sfârșitul secolului XX − 

începutul secolului XXI. Ne întrebăm dacă 

ironia și parodia, sunt ele apte să 

supravieţuiască postmodernismului? Parodia 

pare multora că a încetat să fie o cale către 

noile medii dar iată că a devenit − ironic − un 

model  normativ, la programele de televiziune 

de exemplu. Neîncrederea  și trivializarea cu 

care cultura modernă este primită pot fi 

înlocuite cu dezinvoltura și relaxarea pe care le 

generează un produs parodic.  Ar putea lipsi, 

fără îndoială, dar pentru Elron, în multe 

lucrări, umorul,  parodierea și ironizarea, 

reprezintă condiment obligatoriu. Este 

totodată un semn al conștiinței de sine, al 

autoreflectării. 

 

        autor: Ludmila Șimanschi - "Ironicul și 

parodicul în structurile narative  

postmoderniste" 

 

 
  

                                         *** 

 

Despre Elron în afara orelor de lucru. 

 

În cazul lui Baruch (Bic pentru prieteni), am 

avut ocazia de a-l cunoaște pe artist în orele 

sale libere, ca om de familie, soț si tată, printr-

o vizita în locuința acestuia din Tel Aviv. 

 Atelierul de pictura este o camera modestă, cu 

o fereastră care dă spre stradă. Șevaletul lui 

Elron este plasat  paralel cu fereastra, pentru a 

primi lumina de la spate. Vedem pensule, 

paleta pentru  culori  și  diverse afișe  de la 
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expoziții de prin lumea largă, atârnate pe 

pereți. Dar marile surprize sunt in living-room 

unde Lydia a organizat o expoziție - muzeu cu 

tablouri alese din colecția Elron. Și ca la orice 

muzeu care se respectă Lydia primenește prin 

rotație o parte din tablouri. La o minunată 

cafea fierbinte, stăm de vorba și Lydia se 

așterne la depănat amintiri. Prin mărturiile, 

amintirile și colecțiile familiei, mă las captat, 

fermecat de personalitatea deosebita a acestui 

om și artist. Îi plăcea să lucreze ascultând 

muzică barocă, în special Sebastian Bach, dar 

și jazz despre care știm că stimulează 

creativitatea, improvizația... atât de potrivite 

în actul de a desena și picta. O cutie de carton 

conține obiecte-model care apar în tablourile 

sale: bile, chei, insigne diverse, un ceas vechi 

de alamă, câteva gloanțe de armă 

M16...  Arhiva conține un plic cu frunze de 

plante colorate, presate cu grijă, folosite ca 

model pentru desene. Citea mult, mai ales 

istorie, literatură, îl preocupau profețiile lui 

Nostradamus, folosea citate în  limba latină pe 

care le regăsim pe marginea unor tablouri cu 

teme filosofice,  dar și poveștile Tanahului 

(biblia ebraică) din care se inspira 

abundent.  Biblioteca lor (plină până la refuz) 

este o mărturie a pasiunii pentru cărți, 

albume...  și ea se mărește an de  an  cu noi cărți 

de artă despre Elron, apărute prin grija și 

efortul Lydiei. Baruch era și colecționar... de 

sfeșnice, opaițe, antichități diverse. Lidya își 

amintește cum după războiul de 6 zile, se 

puteau procura obiecte vechi, rarități,  iar 

Baruch profită să-și mărească colecția. 

Senzațională în ochii mei este o enormă și 

frumoasă colecție de linguri cioplite, sculptate 

în lemn, adunate cu ocazia călătoriilor prin 

lume. Sunt aranjate cu pasiune și dedicație în 

lungul coridorului care  leagă  holul de intrare 

cu atelierul pictorului. Este o oază și un muzeu, 

multă liniște, suflă un aer plăcut dinspre 

mare... și pentru o clipă spiritul pictorului se 

află printre noi.  

 

 
 

 

                Un caiet de note ecletic  

 

Pe hârtia albă a caietului spiralat Elron execută 

zeci de desene rapide, în tuș. Sunt 

oarecum  bizare,  foarte diferite de cele mai 

vechi, probabil încercări intuitive pentru 

găsirea unor noi formule de expresie. Spiritul 

său este frământat și o simțim din exagerarea 

proporțiilor, din suprapunerea personajelor și 

felul în care ele se leagă într-o narație 

complexă. Apar schițe de insecte, cactuși, flori 

și frunze, persoane cu  ghiveci în cap, arbori, 

păsări,  personaje în natură, studii pentru  
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mâna dreaptă în diverse atitudini, sau un 

picior conectat direct la o mâna. Citise oare 

poezia lui Robert Desnos  (1990-1945  poet 

suprarealist francez, ucis de naziști la Terezin) 

A fost odat' ca niciodat'-o frunză? Ne atrage 

atenția schița unei ghete plecate la plimbare. 

Un membru superior, un  braț cu  mâna, iese 

din gheată pentru a folosi un baston. Este aici 

o premoniție a accidentului personal, în urmă 

căruia pictorul pierde un picior? În creion, 

Elron schițează  pomi înlănțuiți, femei care se 

nasc din pomi...sau înverzesc într-o simbioză 

om-arbore. Spre final face câteva portrete, 

schițe mai detailate pentru tablouri pe care le-

a realizat în ulei. O surpriză este desenul unui 

proiect de carte. Pe coperta cărții (care nu are 

un nume) apare un portret hașurat și sub el 

numele autorului: Shaul Carmel, celebrul poet 

Tel Aviv-ian, liderul, timp de mulți ani  a 

scrisului de limbă română în Israel. ICR Tel 

Aviv a găzduit în toamna anului 2017 o 

splendidă retrospectivă Elron. Multe din 

desenele arhivei își aveau ecoul înlănțuit în 

picturile expuse în expoziție. 

                                 *** 

A fost odat' ca niciodat'-o frunză 

              de Robert Desnos 

  

A fost ca niciodat’-o frunză 

A fost ca niciodată-o frunză cu liniile ei. 

Linia vieţii 

Linia norocului 

Linia inimii. 

  

A fost ca niciodat’-un ram la capătul frunzei, 

Linie bifurcată, semn al vieţii 

Semnul norocului 

Semnul inimii. 

  

A fost ca niciodat’ la capătul ramului un 

copac. 

Un copac vrednic de viaţă 

Vrednic de noroc 

Vrednic de inimă. 

  

Inimă gravată, împunsă, străpunsă. 

Un arbore pe care nimeni nu l-a văzut 

vreodat’. 

  

Au fost ca niciodată rădăcini la capătul 

arborelui. 

Rădăcină, semn al vieții 

Viu semn al norocului 

Viu al inimii. 

  

La capătul acestor rădăcini se află Pământul. 

Pământul, pe scurt. 

Pământul cât se poate de rotund. 

Pământul, singur pe întreaga întindere a 

cerului. 

Pământul.  

 

** 
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Epilog 

 

 
 

La marginea unui ocean, pe o insulă nemarcată 

pe hărți, locuia un șaman bătrân, într-o colibă 

plină cu amulete, pene de pescăruși și lulele 

din os de balenă. Zi de zi bărcile pescarilor din 

satul apropiat ieșeau de cu zori că să se întorcă 

seară cu câțiva pești argintii pentru masa 

familiei. Copii satului se jucau pe plaja pustie 

cu mingea sau aruncând în ocean pietre și 

lemne de la corăbii scufundate, aduse de valuri 

la țărm, cât să le treacă aleanul zilelor de 

vară. Într-o zi a apărut din zare o corabie cu 

pânze și din ea a coborât un tânăr de la oraș, 

îmbarcat în verde, cu pantofi eleganți de lac 

verde și o bască cu pompon verde așezată pe 

creștet. Hmm... nimic interesant aici, zise 

băiatul de la oraș și scoase din buzunarul sau o 

piatră verde. Apoi o ridică înalt pregătit să o 

arunce hăt departe în oceanul infinit.  

- Hei... nu arunca piatră asta în ocean... strigă 

șamanul înspăimântat, vei omora toți peștii 

apelor noastre. Dar prea târziu.. piatra plecase 

și despică departe în larg, cu stropi strălucitori, 

pânza mării. 

Se făcu liniște. Șamanul își strânse în 

grabă  pipele și o lua la fugă spre dealurile de 

la interior. Venea din urmă un val imens, un 

tsunami până la cer, și  cu el milioane de 

sardele moarte care se stivuiau grămezi fără de 

număr pe plaja pustie. Și bieții oameni din sat 

se bucurară că în sfârșit vor avea ce mânca, 

măcar o luna... Dar din cer veni un stol de 

pescăruși flamanzi, care s-au năpustit cu 

miile la peștele ce încă se zbătea de moarte.  Și 

oamenii au vrut să gonească păsările, și 

păsările au vrut să mănânce pe săturate, au 

mușcat din săteni până la sânge, apoi au venit 

vulturi mari să vâneze pescărușii care sătui de 

prea mult pește, nu mai puteau zbura. Și din 

pământ se iviră șerpi și crabi care  se încleștară 

de vulturi, iar oamenii au fugit cu mare spaima 

să se ascundă de toate grozăviile astea, numai 

tânărul acela verde rămase singur, singurel să-

și golească buzunarele de toate pietrele verzi 

aduse de peste mări. Și toată poveste asta 

incredibilă s-ar fi uitat pe veci dacă de sus, de 

peste dealuri, un călător, ce prinse totul cu 

ocheanul și cu mintea, întors acasă, se puse cu 

un cărbune să deseneze tot ce văzuse pe o piele 

de vițel, întinsă în soare, la uscat. 

                                      *** 
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Silviu ILIEVICI 
particula fericirii ... 

  
 

Flacăra pâlpâia speriată la fiecare pală de vânt, 

iar umbrele se împrăștiau alungite de parcă  ar 

fi vrut să urmărească  întunericul prin  bolta 

joasă a  tunelului lucios de la picăturile 

prelinse în șiroaie de lacrimi  spre  podelele 

putrezite și sparte de lemn.  

Băiatul înainta cu greu printre răniții 

înghesuiți ce își așteptau neliniștiți soarta, 

murmurând cu deznădejde toate  rugăciunile 

rostite pe fața pământului.  Umezeala 

persistentă  înmuiase până la piele tunica 

aspră, iar căldura și frica îi înăspriseră 

respirația. Aerul  pătrundea cumva sacadat în 

piept cu un  hârâit prelung ca și cum  pieptul i-

ar fi fost controlat de ritmul loviturilor  ce se 

simțeau de departe, zguduind zidurile de 

piatră. Șuieratul săgeților și al bolovanilor 

înfășurați în flăcări sălbatice era acoperit spre 

adâncuri de  sunetul  clopotelor din turnurile 

bisericii, într-o încercare naivă de a estompa 

urletele mamelucilor și ale  cavalerilor ce 

luptau pe creneluri.  Un miros greu se scurgea 

prin tunelul picurat cu urme  de sânge, urină 

și  disperare până spre curtea bisericii. 

Locuitorii se  înghesuiseră până la refuz sub 

coloanele înalte  ridicand spre cer, prin 

fumurile cu tămâie, rugămințile iertării spre 

toți sfinții din rai ce păreau absenți sau 

indiferenți în fața asaltului. 

Se zvonea că însuși Papa îngenunchease în fața 

lui Dumnezeu, cerând  iertarea și salvarea 

ultimului bastion al creștinătății din Țara 

Sfântă. Destinul însă nu se voia schimbat iar 

moartea  trecea nepăsătoare prin zidul 

rugăminților și  se lăsa aproape ca o 

binecuvântare peste gheara strânsă a groazei și 

a chinului. Zgomotele infernale încetau 

odată  cu durerile  iar chipurile celor ce-și 

întâlneau destinul păstrau doar urma 

eliberării. Corpurile le rămâneau înțepenite în 

lumea asta a luptelor, a infernului, iar mirosul 

sărat al Mediteranei nu reușea să 

stingă  miasmele pestilențiale ce le însoțeau la 

descompunere transformandu-le în oribile 

monstruozități  sub soarele fierbinte de lângă 

metereze, expuse ca un soi de marturie a sorții 

ce învăluia cetatea. 

Episcopul cu haina pătată de fum și sânge , nu 

se lăsa nicicum înduplecat  să  ardă leșurile, 

invocând păcate eterne,  flutura însă 

biblia  spre iertarea greșelilor   creștine,   iar 

cruciați ocupați cu luptele lăsaseră deoparte 

grija sanitară a orașului.  

-Să omori un păgân e calea spre intrarea în 

raiul fericirii veșnice, strigau cu convingere 

locuitorii.  

Dar după cum se întâmplau lucrurile nimeni 

nu mai credea neapărat în vorbele astea.  

În aceste clipe mai importante erau pietrele 

aspre ale zidurilor ce rămăseseră singurul scut, 

fragil și nesigur,  în fața invaziei păgânilor.  

Canalul  îngust pornit din subsolurile zonei 

templierilor ducea spre  portul ce încă flutura 

însemnele crucii și era calea cea mai ferită spre 

o eventuală ieșire din bătrâna cetate. Ultimele 

două nave ce pluteau parcă într-o altă lume, în 

relativa liniște a estuarului erau singura 

legătură, firava,  subțire si nesigură ce mai 

rămăsese cu locurile de început. Venețienii și 

genovezii au prevăzut pericolul și au plecat cu 

vapoarele lor impunătoare și frumos 

ornamentate luând întreaga avere și banii 

ce  alimentaseră atâția ani speranța victoriei 

creștine. Până și cei doi lei mari ce scrutau 

marea îmbrăcați în aur au disparut de pe 

clădirea celei mai bogate bănci la apropierea 

mamelucilor. Restul locuitorilor nu au simțit 

sau poate nu au vrut sa vadă cu adevărat 

evidența pericolului. Se încurajau strigând cu 

trufie teutonică... 
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"Musulmanii sunt dincolo de zidurile  ce au 

rezistat întotdeauna, iar dreptatea credinței 

apară cetatea". 

Băiatul rămăsese si el lângă episcop plin de 

încredere în puterea și bunăvoința celui de sus. 

Dar zidurile speranței începuseră să crape  cu 

fiecare clipă și pentru că timpul era necruțător 

de scurt, fusese trimis acum în ceasul din urmă 

cu înscrisul pecetluit spre înștiințarea papei. 

 "Cetatea Acre se prăbușește iar creștinătatea 

va pierde legătură de sânge cu locurile 

credinței noastre de început", asa își încheiase 

episcopul scrisoarea. 

 Fața îi rămăsese  împietrită când cu ultimele 

puteri, un însângerat îi atinse piciorul șoptind 

o dorință.   

Răsuflarea de pe urmă se împleti cu vântul ce 

căuta și el calea eliberării spre capătul luminos 

al pasajului ce părea să se strângă precum un 

clește la fiecare pas al apropierii. Senzația îi 

amintea de  copilăria dintre colinele blânde ale 

Franței,  când doar atingerea  mamei 

reușea  să  stingă de pe fruntea fierbinte 

coșmarurile nopților. Frica îl copleșea și din 

băiatul ce sosise plin de curiozitatea 

descoperirilor peste mare în urmă cu doi 

ani  rămăsese doar o licărire palida în 

umbra  ochilor. 

Parcarea era plină, fără  sămânță  de loc liber 

pentru cei sosiți, ca noi, aproape de orele 

prânzului.  

Am întors mașina în timp ce Nadav, cu 

sprâncenele ridicate spera în apariția 

providențială a unui loc cât de mic în care să 

lăsăm mașina. 

Îl priveam zâmbind cu coada ochiului în timp 

ce chelia amplă îi lucea în soarele aspru al 

Mediteranei. 

Dincolo de ziduri, un loc de parcare ne aștepta 

ascuns în spatele unei dubițe cu înghețată. 

Trotuarul se lungea lin ca o poveste crescută cu 

vorbele pașilor prin fața clădirilor vechi, cu 

tencuială scorojită, din care răsăreau  zâmbind 

cu subînțeles în fața soarelui, cărămizile 

roșiatice ale trecutului. 

Pescarii cu undițele  lungi străjuiau  nemișcați 

de pe zidurile scufundate la intrarea în  vechiul 

port, strigând în arabă vorbe de neînțeles. 

 Marea atotștiutoare îi asculta  chipeșă, trufașă  

și ușor verzuie. Lăsa totuși ca o fărâmă de 

bunăvoință,  privitorului curios,   să-i 

fie  descoperite adâncurile  cu însemne-

le  tuturor timpurilor ce-i înfruntaseră efemer 

valurile. 

                                     *** 

 

 

               Cărți SAGA în lume  

 

 
  



32 
 

     Doi avangadiști cu un final identic.  

LUCA  ȘI CELAN 
De Mădălina Lascu  

Preambul la  …Something is still present 

and isn’t, of what’s gone 

A bilingual anthology of avant–garde 

and avant–garde inspired Rumanian poetry 

edited and translated by Victor Pambuccian 

Aracne’s books 

Fără îndoială, cel mai important poet 

suprarealist român a fost Gherasim Luca; 

Salman Locker avea 17 ani, era în clasa a VI-a 

la colegiul Matei Basarab din București, când a 

debutat în revista Alge sub pseudonimul care 

avea să-l consacre, Gherasim Luca, 

conturându-și, încă de la început, un portret 

poetic puternic, ferm și exploziv. Revista Alge 

era o publicație apărută la București, în 

perioada 1930- 1931, unde principalii 

protagoniști, pictorul Jules Perahim și poetul 

Gherasim Luca, erau elevi de liceu, așa cum, 

odinioară, alți liceeni (Tristan Tzara, Marcel 

Iancu și Ion Vinea) publicaseră revista 

Simbolul.  

De o vigoare și o maturitate extraordinare, 

poemele lui Gherasim Luca s-au detașat, încă 

de la început, de versurile celorlalți prieteni de 

grup, fie că erau din Alge, fie din Grupul 

suprarealiștilor români. Trăirea lui Gherasim 

Luca a fost intensă, iar actul creației sale a fost 

mistuitor. Ca evreu, el a purtat, la București, în 

timpul ocupației naziste, steaua galbenă și a 

efectuat munci umilitoare; deși a fost, ca 

majoritatea avangardiștilor, simpatizant 

comunist, el a fost printre cei dintîi care și-a 

dat seama de realitatea comunismului sovietic 

care cotropise România și s-a situat în 

avangarda evreilor care au părăsit țara, în anul 

1950, emigrînd în Israel. Destinația finală 

rîvnită era Franța, Parisul, unde a și ajuns, în 

anul 1952; capitala Franței a constituit și locul 

unde și-a împlinit cariera. Desenator la fel de 

înzestrat ca și poet, performer de mare talent 

(deși accentul românesc nu l-a părăsit 

niciodată), Gherasim Luca este inventatorul 

bîlbîielli poetice, în materie de poezie 

(capodopera sa, poemul Passionément, fiind o 

piesă de referință a liricii suprarealiste 

europene) și a cubomaniilor, în domeniul 

graficii. Frecvent citat în operele filozofilor 

francezi Gilles Deleuze și Félix Guattari, 

aceștia îl considerau drept “a great poet, 

among the greatest: he invented a prodigious 

stammering, his own” (Gilles Deleuze, 

Dialogues). Destinul său, de mare artist, și l-a 

asumat pînă în ultima clipă. Asemenea 

predecesorilor săi, fiind evreu, nu avea 

cetăţenia țării natale, iar, odată ajuns la Paris, 

a refuzat naturalizarea franceză, care i-ar fi 

adus o seamă de drepturi. A trăit ca apatrid, iar 

la 9 februarie 1994, cînd urma să fie evacuat 

din atelierul unde locuia în Montmartre (care, 

neavînd nici apă, nici toaletă, fusese declarat 

insalubru), la peste 80 de ani, a făcut gestul 

suprem de a se arunca în Sena, trupul său fiind 

găsit abia după o lună. Gherasim Luca pusese 

în practică scenariul final al vieţii sale, care era 

total diferit de cele 5 scenarii de sinucidere pe 

care le imaginase în cartea sa de tinerețe La 

mort morte (Moartea moartă): moartea prin 

strangulare, moartea prin împuşcare, moartea 

prin înjunghiere, moartea prin otrăvire, 

moartea prin asfixiere. El a ales să moară aşa 

cum făcuse, cu aproape un sfert de veac 

înainte, bunul său prieten şi compatriot, Paul 

Celan. Cele trei poeme alese în antologie au 

fost scrise în perioada 1930-1933, fiind 

publicate în revista Alge (Ritul clădirilor de 

ebonită, Tragedii cari vor trebui să se 

întâmple), respectiv în revista Viața imediată, 

condusă de Geo Bogza (Poem cu un domn în 

frac). Fără a face parte dintr-o anumită 

grupare avangardistă, Paul Celan a fost 

apropiat, atît prin scriitură, cît și prin 

temperament, cercurilor avangardiste din 

România și din Franța. Paul Celan (Paul 
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Antschel) s-a născut la Cernăuți, în anul 1920, 

cînd orașul făcea parte din Regatul României; 

înzestrat cu o personalitate uriașă, el a 

cunoscut, de asemenea, angoasele unei vieți 

zbuciumate. A trăit în ghetoul din Cernăuți și a 

efectuat munci umilitoare, iar în anul 1942 

guvernul antonescian, guvern fascist din 

România, i-a închis ambii părinți într-un lagăr 

din Transnistria, unde i-a și ucis. Celan s-a 

refugiat la București, unde nu a locuit decît 2 

ani (1945-1947), împrietenindu-se cu scriitorii 

din Gruparea suprarealistă, care reprezentau 

opțiunea cea mai interesantă și mai 

inteligentă, la acea dată. Integrat în mediul 

literar şi artistic românesc, el a scris în limba 

română o seamă de poeme, două dintre acestea 

fiind inserate şi în antologie. Odată cu 

instaurarea comunismului în România, el a 

plecat spre Paris, cu o scurtă escală la Viena; 

naturalizat francez (în 1955), a fost profesor de 

limba germană la École Normale Supérieure, 

una dintre cele mai prestigioase grandes écoles 

franceze. Între timp, devenise unul dintre cei 

mai mari poeți de limbă germană ai lumii, 

scriind în limba „călăilor săi”, așa cum 

obișnuia să spună. Într-o criză depresivă, Paul 

Celan și-a pus capăt zilelor, la 20 aprilie 1970, 

aruncîndu-se în Sena. Nu împlinise încă 50 de 

ani. 

 

                                    *** 

ELSA TOFAN 
 

Vineri, zi scurtă 

  

câteva împușcături în Chicago, 

Totonto, chiar și la Nara (cele 

din Africa și Afganistan nu au 

importanță). 

  

 

 

bine că nu se întâmplă în oraș, la noi... 

  

copiii nu se mai întorc de la școală 

până la urmă nu este atât de tragic 

mecanismul este sănătos și simplu 

afacerile trebuie să meargă, armele 

trebuie să se vândă. oamenii vor face 

oameni din nou, reproducția merge 

mână în mână cu producția de gloanțe 

și toată lumea vede în acest aspect 

eficiență și productivitate. 

  

artileria ucrainiană răspunde invadatorilor, 

(tirurile se aud până la Constanța, devine 

insuportabil pentru turiștii aflați în vacanță), 

  

dar ceea ce se întâmplă nu ne privește pe noi 

  

gurile de metrou la Montréal adăpostesc 

tot mai mulți oameni. în funcție de stație, 

confortul poate fi pasabil sau sporit, (poate 

nu și-au dat silința să aibe case ca ale noastre) 

  

directivele zilei de muncă, ca de obicei, 

absurde, presiunea, constant mare, o altă 

formă de distrugere în masă (tolerabilă). 

  

dar este ultima zi din săptămână! 

până îți vine rândul pui șampania 

la rece, dai drumul la spa, profiți 

de vremea bună, de vinerea scurtă, 

  

 r e s t u l este încă suficient de departe... 

                                    *** 
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       SAGA  Publishing - Cărți noi  
  

Marcel Lupu, născut la Constanța la 19 
Martie 1935, și-a petrecut copilăria (1941 – 
1945) în lagărele Cobadin și Mereni din 
Dobrogea și apoi în ghetoul din Constanța 
până la 23 August, ziua eliberarii Romaniei.  
Școala Medie Tehnică de lucrări Hidraulice și 
Facultatea de Utilaj Technologic din București 
au fost alegerile lui pe cînd părinții ar fi dorit 
ca el să fie medic stomatolog. Au urmat 3 ani 
de lucru pe șantiere în Romania până la 
plecarea spre Israel.  Pod la Mangalia, Canal de 
desecare pe Ialomița,  Antene TV la Berești-
Bacău, Poșta la Piatra Neamț,  Linia de 
alimentare cu apă a Mangaliei... Șef de șantier, 
plătit ca muncitor pentru că cerusem să 
emigrez în Israel. 
În 1961, căsătorit și tatăl unei fetițe, a ajuns la 
Haifa, unde a urcat treptele meseriei încet dar 
sigur: din Noiembrie 1961 ca fierar betonist la 
silozurile Dagon, apoi la laboratoarele de beton 
ale Technionului, fabrica de fier armat Solel 
Boneh, până a întâlnit Industria chimică grea 
la Deshanim ca șef de intreținere la instalația 
de Amoniac. Șase ani de muncă pe șantiere și 
în fabrici în căutarea unei meserii pe care a 
învățat-o dar nu a ajuns la ea. Războiul de Șase 
zile l-a prins ca proaspăt angajat la IDC la 
proiectare. Din 1966 până în anul 2000 a 
lucrat la cele mai mari institute de proiectare 
ca inginer de proiecte si director de proiectare 
israelian pentru cele mai mari proiecte din 
industria chimică și petrochimică israeliană: 
Marea Moartă, Periclase, Rafinăriile din Haifa 
și Ashdod, Polypropilene, Carmel Olefinim, 
Haifa Chimicals, Abic, Teva, etc. În colaborare 
cu Technipetrol din Milano - Italia a participat 
la proiectarea Complexului chimic din 
Turkmenistan.                                
Formația tehnică nu  l-a împiedecat să scrie, 
ani și ani, poezii și epigrame.  
După pensionarea legală la 65 de ani a 
continuat să muncească până la vârsta de 80 
de ani, ca salariat și a lucrat ca ”estimator de 
budgete pentru proiecte”, pregătind budgete 
pentru Megaproiecte în Israel și străinătate. 

În ultimii 7 ani s-a ocupat cu ”rafinarea” și 
pregătirea pentru publicare, a sutelor de poezii 
și epigrame scrise,  dar nepublicate, în cei 60 
de ani în Israel, majoritatea în limba Română 
iar o parte în Ebraică. Sutele de poezii rămase 
în Romănia s-au pierdut. O mică parte au fost 
publicate de Societatea Scriitorilor Militari sub 
auspiciile D-nlui General-maior Mihail E. 
Ionescu.  

 

Cărți: 

Priveliște prin fereastra din spate    Editura Saga - 2021 

Scoase ca din mânecă                      Editura Saga - 2022 

Epigrame și catrene de la A la Z     Editura Saga - 2021  
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Avigdor Arikha - O biografie 
fracturată 

Dan Romașcanu 

 
L-am cunoscut mai bine pe artistul Avigdor 

Arikha în 2006. A fost o întâlnire neașteptată. 

Eram într-o călătorie profesională la Londra și 

îmi dedicasem câteva ore unei vizite la British 

Museum. Doream să aprofundez cunoașterea 

formidabilelor exponate ale antichității pe care 

le găzduiește muzeul, acelea pe care le 

parcurgem de obicei cam în fugă la fiecare 

vizită ocazionala. Mă așteptam mai puțin la o 

întâlnire artistică, și încă una cu un pictor 

israelian destul de cunoscut. Arikha donase o 

sută de lucrări, desene și litografii, marelui 

muzeu care nu este totuși specializat în arte 

plastice. Primele două desene, la intrarea în 

expoziție, erau dintre cele care îi salvaseră 

viață, ca adolescent, în Transnistria. Ajunse în 

mâinile și sufletele unor funcționari ai Crucii 

Roșii, desenele care descriau ororile deportării 

și ghettourilor făcuseră ca băiatul a cărui 

copilărie fusese spulberata de război și 

deportare, al cărui tată (contabil de meserie) 

fusese ucis în bătaie, să fie inclus într-unul 

dintre loturile de copii și adolescenți pe care 

Crucea Roșie îi salvase din Transnistria. 

Biografia lui Arikha se întâlnea aici cu episoade 

ale istoriei familiei mele. Tatăl meu a fost 

supraviețuitor al Transnistriei. O verișoară a 

mamei soției a făcut parte din aceleași 

transporturi de copii salvați de Crucea Roșie. 

Am rămas în acea zi în expoziție până la 

închiderea muzeului.  

 

 

 

 

 

 

 

Războiul și deportarea au reprezentat prima 

fractură în biografia copilului născut cu 

numele Victor Długacz la Rădăuți la 29 aprilie 

1929, într-o familie evreiasca germanofona și 

care își petrecuse o copilărie probabil fericită la 

Cernăuți. Aveau să urmeze altele, în biografie 

și în creația artistică. Ajuns în Palestina 

Mandatară în 1944, copilul orfan avea să 

crească în kibbutzul Maale HaHamisha. 

Studiile începute în 1946 la Școala de Arte 

Betzalel din Ierusalim aveau să fie întrerupte 

de incorporarea în Războiul de Independență 

al Israelului. Tânărul care devenise Avigdor 

Arikha a fost grav rănit în război. După 

recuperare, a plecat cu o bursă la Paris pentru 

a studia la Ecole des Beaux Arts. S-a stabilit 

definitiv în Franța în 1954, unde a trăit până la 

moarte, în 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrările de la sala din parterul lui British 

Museum erau împărțite aproximativ egal între 

cele două perioade importante, radical diferite, 

ale creației sale artistice. În anii '50 și 

începutul anilor '60, Arikha a pictat în stil 

abstract, cu influențe cubiste. Picturile sale de 

atunci se încadrează în mod sincronic cu 

căutările artiștilor israelieni asociați cu grupul 

'Noile Orizonturi' dar și cu evoluția formelor 

abstractului, așa cum era promovată de artiștii 

importanți ai curentului expresionismului 

abstract ca Jackson Pollock, Willem de 
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Kooning, sau Mark Rothko. Cu acesta din 

urmă, Arikha al acestei perioade cred că are 

multe similarități. Formele se supun unor 

tipare caracteristice cubismului, dar forța 

exprimării constă în culori și în relațiile dintre 

ele. Încerc să nu cad în păcatul psihanalizei 

artistice, dar nu pot să nu asociez paleta 

sumbră a acelor ani cu elemente din biografia 

sa. Spre deosebire de majoritatea colegilor săi 

de generație, Arikha, aflat încă în anii 20 sau 

30 ai vârstelor sale, trăise deja mai multe vieți 

presărate de războaie și suferințe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care este secretul schimbării radicale de 

direcție care a avut loc în 1965? Brusc, s-a oprit 

aproape complet să picteze și a început să 

deseneze, după natură sau portrete, toate 

realizate în prezența modelelor, la lumină 

naturală. Inspirat de principiul sesizării 

momentului promovat de pictura chineză, a 

refuzat orice artificiu cum ar fi pictura după 

fotografii. Chiar și atunci când le-a pictat pe 

regina mamă a Marii Britanii sau pe Catherine 

Deneuve devenita Marianne, simbolul Franței, 

a avut în fata modelele. Din formația abstracta 

a păstrat spontaneitatea compoziției, 

totdeauna subordonată expresiei și esteticului 

și nu unor reguli fixe, academice.  

Am aprofundat cunosterea lui Arikha cu câțiva 

ani mai tărziu, când la Gibert Joseph, librăria 

mea pariziană preferată, am găsit o colecție a 

textelor sale despre artă, scrise intre 1965 și 

1990 și adunate sub titlul 'Peinture et Regard' 

('Pictură și privire'). Trebuie menționat că în 

deceniile sale de maturitate, Arikha devenise, 

pe lângă unul dintre cei mai reputați portretiști 

ai sfârșitului de secol 20, și curator la Louvre, 

la Colecția Frick din Manhattan și la Muzeul 

Israel din Ierusalim. O parte dintre textele din 

volum sunt scrise pentru cataloage sau în 

contextul unor expoziții majore. Mi-a atras 

însă atenția eseul 'Despre abstracție în pictură' 

(Arikha - Peinture et regard, Hermann, editeur 

des sciences et des arts, 1991, pag. 180 - 192).  

 

“Abstracția în pictură este veche precum arta. 

Ea apare în zorii acesteia, în inciziile și în 

sculptura paleolitice. Esențială și reducătoare, 

abstracția supune realitatea formei. Ea este 

rară și nu apare decât în mod episodic, deseori 

în faza ultimă a unei existențe, în operele finale 

ale lui Tițian, Rembrandt sau Cezanne. 

Abstracția pare să fie pentru pictură ceea ce 

înțelepciunea este pentru viață: O cale de 

transcendență. 

Abstracția zisa 'modernistă” a fost, la 

începuturi, o baie de tinerețe pentru arta 

occidentală. Ea a permis limbajului picturii să 
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se debaraseze de neînțelegerea literară. Să facă 

uitata vechea mimesis, fie pentru o perioadă 

iluzorie. Ea a permis, în fine, să fie pusă la o 

parte anecdota (acest virus al privirii) și să fie 

adus în prim plan motorul tabloului, adică 

elementele care îl compun, prin însăși 

opacitatea sa: liniile, formele, culorile și 

raporturile dintre ele. Ea i-a permis lui 

Mondrian “să facă curățenie în camera lui 

Vermeer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul acesta este datat 1982. Probabil că avea 

dreptate criticul de artă Marco Livingstone 

care scrisese că Arikha „a construit o punte 

între avangarda modernistă a abstracției pure 

cu tradițiile desenului și picturii 

observaționale care se întind până la Renaștere 

și nu numai. A insistat că nu face parte din 

nicio „întoarcere la figurativ”, dar mai degrabă 

și-a găsit propriul drum ca „artist reprezentativ 

post-abstract”. 

 

Sursele lucrărilor: 

https://www.infocenters.co.il/gfh/multimedia/P
hotos/Idea/08378.jpg 

https://www.gordongallery.co.il/artist/avigdor-
arikha 

https://www.meer.com/scottish-national-
portrait-gallery/artworks/49919 

https://www.imj.org.il/en/collections/283393 

  

https://www.imj.org.il/en/collections/283393
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MEDALION  
THEODOR TOIVI 

România. 
 

Născut la Ploiești. în 1936. Școala 
primară evreiască în Brașov. Liceul Nicoiaie 
Bălcescu. Școala Medie Tehnică de Petrol din 
Ploiești. Facultatea de Utilaj Petrolifer din 
Institutul de Petrol și Gaze București. 
Examenul de Stat promovat cu nota 10. 
Angajat din anul 1958 la Întreprinderea 1 Mai 
din Ploiești. Casatorit cu dr. Sanda Toivi. Au 
doi fii. Inginer de schimb, inginer mecanic și în 
final promovat ca Inginer Proiectant Șef. 
Realizează o gamă de Instalații Prevenire a 
Erupțiilor și Comenzi Hidraulice, exportate 
 în numeroase țări. Autorul unor invenții. 
Deplasări de serviciu la Baku, Moscova, 
Varșovia, Novi Sad sau Budapesta. Ordinul 
Muncii III. Emisiunea Prim Plan.O excursie 
turistică cu Dacia 1300 pe ruta Ploiești- Berlin 
Est. Publica o carte, tradusă și in Polonia, 
privind domeniul său de activitate. Lector la 
IPG Ploiesti. Necazuri cu Securitatea. Mama 
arestată și anchetată pe nedrept. Emigrarea. 

Israel. 

Din anul 1980 în Israel. Angajat ca inginer 
proiectant în Industria Militară Israeliană. 
Lucrează peste două decenii în cinematica, 
mecanismele de pliere și hidraulica podurilor 
militare și civile pentru americani. Deplasări în 
Statele Unite.Operat de Coronary artery 
bypass (CABG).  Avansat în functia de Mehcar 
Alef R&D (Research and Development). 
Prezentarea unor comunicări științifice la 
Chicago și Tel Aviv. Deplasări de studiu în 
Europa.  
 
Epoca scrisului.           
 
După pensionare, un program pentru 
proiectarea unor noi minuni tehnice. 
Exceptând programul Word.MS - computerul 
personal nu era compatibil să primească 
programul CAD (computer aided design) 

SolidWorks, indispensabil realizării unor 
proiecte de competiție. A rămas o singură 
opțiune: Scrisul în limba română! Amintiri 
turistice publicate în revistele Minimum, a 
regretatului Alexandru Mirodan si în Semnalul 
din Toronto. A abordat  publicarea unor cărți. 
Primul volum, De la est la vest (2011), a apărut 
în editura Teșu, la indemnul acestuia. A 
continuat cu romanele thriller Dosarul Adelle 
(2014), Eirene, zeița păcii și biblicul Elyon 
(2018), Menora (2017) în Editura Familia, 
urmate de Meandre (2019), în Editura SAGA. 
Apare frecvent cu articole în publicațiile 
israeliene Maximum, alături de prestigioase 
personalități din Țara Sfântă și România, 
Gazeta Românească și în publicația online 
Baabel din Cluj, unde, prin feed-back, este 
apreciat de opiniile unor distinși cititori. 
 

 
   
          
   

 
                                                     

 
 
 
 
 
  
  

https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L'Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L'Humanit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L'Humanit%C3%A9
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Medalion MENACHEM FALEK 
           Poet, Traducător, Scriitor  

 

Născut în anul 1951, în oraşul Bistriţa, 
România. A emigrat în Israel în anul 1964. 
Locuieste în Mevaseret, Ierusalem, căsătorit şi 
tatăl la doi băieti şi bunic la patru nepoti. 
Invătătură academică a literaturi hebraice şi 
philosofie. A fost adjuntul preşedintelui 
Asociatia scriitorilor evrei în Israel (trei 
cadenții). Preşedintele  sucursalei Jerusalem, a 
comitetului de scriitori. Membrul comitetului 
de arta în cartiere, membrul comitetului de 
redactori-ziaristi, membrul la diferite redacţii 
de reviste literare (scrise şi virtuale). 
Poesii, povestiri şi traduceri ale lui Menachem 
M. Falek au fost publicate în diferite ziare, 
magazine şi periodici, în Israel şi ţări străine. 
Publică reţenzii şi articole literare. Ţine 
interviuri cu scriitori şi poeţi în public. 
 

Redactor şi producător de cărţi de poeme şi 
antologii; membru al consiliului editorial al 
Universităţii Bar-Ilan (periodic virtual literar), 
membru al consiliului editorial a revistei 
literare periodice "Psifas" şi ex-membru al 
consiliului editorial al revistei periodice 
"Moznaiim". 
 

Producătorul lexiconului historic al scriitorilor 
evreii în limba ebraică (2006) şi al lexiconului 
întreg al scriitorilor evreii în limba ebraică 
(2010). 
 

A publicat mai mult de 20 de cărţi originale în 
limba ebraică  (15 de poezii, proză şi celelalte 
carti de copii, critica etc) printre ele: "Şapte zile 
de furie", poezi, 2005; "Fermoare de toamnă", 
poezi, 2006; "Odisea lui Pegasus", poezi, 2007; 
"Clown în uliţele inimii"' poezii, 2011, "Voci din 
camera răcoroasă", poeme, 2016, Macelar de 
cuvinte (poezii alese, 2018, Limba Paterna 
limba materna, 2021). Are 16 cărţi în limbi 
străine, 9 dintre ele în limba română. A tradus 
mai mult de 10 cărţi din limba română în 
ebraică (Adrian Suciu, Marius Chelaru, Lucian 
Vasilescu, Ion Cocora, Aaron Gaal, Veronica 
Balaj, Dumitru Velea, Aura Christy, Christian 

W. Şchenk  etc.) şi din ebraică în limba română 
(Dan Pagis, David Fogel, Itamar Yaoz-Kest, 
Diti Ronen, Zadok Alon, Avihay Kimhay, Edit 
Kovensky, Dorit Silberman, Aviv Ekrony, Hava 
Pinhas-Cohen, Debbie Saar, Anat Zagorsky 
Şpringman  etc.) şi 5 antology bilingve.  
 

Premii (o parte):  
 

Subvenţia fundaţiei „Amo's”, casa 
Preşedintelui de stat pentru scriitori şi  
intelectuali, Israel, 2005 
 

Trofeu „Natiunea poeţilor” în memoria lui 
Paul Celan, Suceava - Bucovina, România, 
2008 
 

Diploma de onoare, Asociaţia Scriitorilor 
ebraici, Israel, 2010 
 

Premiul de excelenţă în artă 
Internaţională, Fundaţia de Artă şi Cultură 
EOS, Ungaria, 2010 
 

Premiul de excelenţă în artă 
Internaţională, Congresul Iinternational de 
Poeţi nr' 32, al Academiei de Artă şi Cultură, 
Israel, 2012 
 

"Doctor de onoare" şi "Membru de 
onoare" a Academiei Internaţionale de 
stiinţe, artă, cultură şi spectacole "Cita de 
Roma", Italia, 2015 
 

"Ambasador Spiritual al Bucovina în 
Israel", 2014 
 

Premiul "Călimara de cerneală", 
Asociaţia Scriitorilor ebraici, Israel, 2015, 
pentru contribuţia la artă în Israel şi la 
asociaţia scriitorilor israelieni în limba ebraica. 

 

"Premiul Tudor Arghezi, pentru 
promovarea operelei marelui poet 
Menachem M. Falek", Tirgu-Jiu, 2019 

 

"Premiul Ciprian Chirvasiu, pentru 
pentru serviciile aduse poeziei 
romane", Bucuresti, 2019",  
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AMALIA  ACHARD 
Autor, editor, poet, traducătoare 

 

Dragi ṣi stimaṭi prieteni, 

Cu imensă bucurie vă împărtășesc această 
veste: 

- romanul meu Errances (editura Stellamaris 
din Brest) a obṭinut premiul întâi la categoria 
Prix Spécial SPAF (Societatea Poeṭilor și 
Artiṣtilor din Franṭa), 

- iar trei poezii trimise – o mențiune de 
onoare la categoria Grand Prix du Jury (din 
partea aceleeaṣi SPAF). 

Dacă vă bucuraṭi cu mine (sau pentru mine), 
vă mulțumesc cu toată inima 

Cu stimă ṣi salutări amicale, 

Amalia Achard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       NE BUCURĂM!  
              Multe FELICITĂRI de la SAGA 
 
 

Te-am visat 

- Henri-Frédéric Amiel - 

 

De când mi-ai apărut, orbit ca de un fulger, 

Mi-s ochii bântuiṭi ca de un duh, 

Privesc fără să văd, sau văd un singur înger: 

Ești tu, plutind minune în văzduh. 

 

Și ziua, treaz fiind, visez; apoi, în noapte, 

Ca o văpaie care înfloreṣte, 

În suflet și în visele-mi răscoapte 

Un dulce chip – al tău – mă copleṣeṣte. 

(traducerea Amalia Achard) 

______________________________ 

PREMII 

Andrei Oișteanu, premiat de uniunea 
Scriitorilor 

 
 În data de 30 mai 2022 au fost acordate 

Premiile Uniunii Scriitorilor din România 

pentru anul 2021. Din juriu au făcut parte Dan 

Cristea (președinte), Gabriel Coșoveanu, 

Andrea Hedeș, Ioan Holban, Angelo 

Mitchievici, Vasile Spiridon și Răzvan Voncu 

(membri). Laureatul Premiului Special al 

Uniunii Scriitorilor a fost Andrei Oișteanu, 

pentru lucrarea Moravuri și năravuri. Eseuri 

de istorie a mentalităților, publicată la Editura 

Polirom. Cartea a fost lansată la Bookfest, în 

prezența autorului, alături de scriitorul Mircea 

Cărtărescu și de moderatorul Adrian Șerban, 

director editorial la Polirom. Mircea 

Cărtărescu a declarat la acel moment: „Andrei 

Oișteanu este un savant, un erudit, un om care 

știe foarte multe despre istorie, despre 

mentalități, despre trecutul Europei și nu 

numai al ei. Dincolo de toate aceste însușiri 

care ar putea duce la cărți terne, este și un om 

care știe să scrie fermecător, care cumulează o 

mulțime de fapte interesante și le expune într-

o formă interesantă. Mie  mi-au folosit foarte 

mult toate cărțile lui Andrei Oișteanu – în 
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lucrul meu cotidian, în documentația pentru 

cărțile pe care le scriu. Fiecare carte a lui este o 

extraordinară sursă de cunoaștere; Andrei 

Oișteanu extrage toată această cunoaștere 

dintr-o facultate pe care eu o admir cel mai 

mult la el: curiozitatea. Și din această carte am 

învățat foarte multe și voi folosi foarte multe în 

romanul meu. Este o carte din care orice 

scriitor și-ar dori să-și extragă o parte din sevă. 

Îi mulțumesc lui Andrei pentru toate 

contribuțiile lui la cultura română și mai ales 

pentru faptul că suntem prieteni de 40 de ani.” 

Andrei Oișteanu a afirmat: „Este o carte care, 

deși este eterogenă în corpul ei, dat fiind că se 

ocupă de o mulțime de teme, este omogenă în 

spiritul ei, pentru că se ocupă de modul în care 

mentalitățile ne ajută sau ne joacă feste de-a 

lungul mileniilor.” El a adresat mulțumiri lui 

Mircea Cărtărescu, „un cititor ideal” al cărților 

lui, Editurii Polirom, cu care are „o colaborare 

excepțională”, Terezei Culianu, redactorul 

tuturor cărților sale, fiicei Amana, „căreia îi 

este dedicată această carte”.       

CLAUDIA BOSOI 

Preluat din Realitatea Evreiasca – August 

2022 

__________________________________ 

 

Vals Vienez 

Yaakov Barzilai 
 

Scufundată mereu în amintiri 

de parcă ar fi legată de un scaun electric, 

vede spânzurători ce se leagănă în vânt 

aidoma unui scrânciob într-un parc de 

distracții. 

Vede locul de apel plin cu cei ce pleacă 

și nu se mai întorc, 

 

 

aude șoaptele mamei ce-și imploră fiica: 

„zâmbește, 

îndepărtează îngerul morții !  

Vezi, se apropie…” 

În timp ce orchestra cântă un vals vienez, 

hornul risipește neîncetat scrum și funingine 

 

Traducere din ebraică:  

                 

                 Sofia Gelman – Kiss 

_________________________ 

 

Sofia Gelman - Kiss 

Oameni suntem 

 

Viața noastră cotidiană se desfășoară în 

mai multe planuri, cu toții ne împărțim 

timpul între muncă, familie și hobby – 

cred. Zilele se derulează în virtutea 

inerției în contextul exercitării 

profesiunii fiecăruia dintre noi în 

alternanță cu datoriile impuse de familie; 

din când în când, în funcție de timpul liber 

(în ipoteza în care ne stă la dispoziție), ne 

putem îngădui câteva ore destinate 

pasiunii, spre a reveni apoi cu energie 

reînnoită la îndeletnicirile de zi cu zi. Cei 

pentru care profesiunea și pasiunea sunt 

sinonime, se pot considera privilegiații 

soartei.    

Mărturisesc, eu mă număr printre ei… 
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De ce nu avem timp de ALEGERI 
 

Ascult Scriabin și mă înfior, de unde găsesc 

unii sensibilitate când afară mișună lupii și 

corbii?  Dacă eram Dante te luam  cu mine în 

infern, dar nu sunt sigur că aș fi găsit ieșirea 

înapoi. Copiii m-ar fi uitat repede. Niciun 

recviem nu s-a cântat pe stâncile locului în care 

am fost văzuți ultima oară. Sigur, că și eu ca 

toți ceilalți mă pregăteam de război. Dușmanul 

oscila nehotărât între bombe cu nisip și cele 

atomice. Se antrenau soldații pe un teritoriu 

artificial deluros-găunos, antifascist și pur 

sânge. Caii se curtau fără să le pese de rangul 

călărețului. Săbiile erau ascuțite la extrem de 

doi meșteri țigani care purtau mustăți negre și 

dinți de aur. Erau cei mai buni în branșă. 

Aveau certificate și medalii de la împărat, 

bașca cereri multiple de căsătorie de la văduve 

planturoase, încă  sexual active.  În cele din 

urmă, războiul s-a amânat pentru că urma 

olimpiada de toamnă și concursul de bridge 

pentru avansați, cu premii extrem de grase în 

Șekeli. Apoi, veneau alegeri în Bibistan, a V-a 

oară.  

Nimeni nu putea refuza o masă verde lângă 

ambasadori. Ne-am așezat și noi stânjeniți de 

cele 21 de tacâmuri personale pe care nu știam 

să le potrivim bucatelor suculente, gluten-free, 

care erau servite de eunuci depilați și vaccinați 

kosher sub controlul rabinului. Eram pe 

moment fericiți să ne putem pipăi pe sub masă 

în timp ce se servea un vin de curmale, vechi de 

100 de ani. Zâmbeam amândoi prostește iar eu 

povesteam glume deocheate doamnei ministru 

care râdea fals, după protocol. Se făcea de ziuă, 

trăsurile așteptau nervoase sforăind în ceața 

dimineții care mirosea a cetină și brad 

proaspăt decafeinat. Ai pășit mândră în 

caleașcă îndreptându-ți trupul zvelt sub 

privirea  buimacă a vizitiului adormit. 

AG - 2022 

 Astăzi vă prezint un experiment. 

 

 

Are formă de sonet, dar particularitatea este că 

autorul își asumă dificultăți sporite, după ce că 

și așa sonetul impune restricții care unora li se 

par de neacceptat. Eu unul mă dedau 

confruntărilor cu reguli sporite simțindu-mă, 

abia atunci, confortabil.  De această dată, 

textul se construiește cu doar două consoane. 

Numai cu ele încep toate cuvintele, într-o 

succesiune niciodată tulburată. Când un 

cuvânt începe cu litera c, următorul, în mod 

obligatoriu, începe cu litera d. 

 

 

 

                ADRIAN MUNTEANU 

 

 
Prioritatea nu o are, de această dată, 
coerența sensului, a ideii, ci apariția 
unor construcții cu imagini insolite. 
În rest, formula sonetului este 
respectată cu sfințenie. 
De ce am robotit la această 
construcție, cu dificultățile și lipsa de 
finalitate pe care, poate, încă le are?  
 

 
       Îl las pe Umberto Eco să 
reflecteze:  Să fim realişti: nu 
există nimic mai semnificativ 
decât un text care-şi afirmă 
propriul său divorț față de sens”. 
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CADRAN DEBIL 

experiment 5 (două consoane). 
  
Cadran debil, catapultat din cală 

Decade calp dezmărginind canonic. 

Declic celest, de calchieri draconic, 

Coboară drum cucernic de cabală. 

Din colțuri dure, căutând demonic, 

Ceasul diform, combustie duală, 

Cuprinde dulcea clipă, dalba coală 

De care dă, cutremurat datornic 

Condus de chipul dârz,  

crispat de chinul 

Decisei clipe, dor cernut divin. 

Cădere dură. Căutând delfinul, 

Crește din caer dorul citadin. 

Durerea clipei dezgolește crinul 

 

                                     *** 
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Anthony Hopkins, sfaturi despre 
viață 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Renunță la oamenii care nu sunt pregătiți să te 

iubească. 

Acesta este cel mai greu lucru pe care va trebui 

să-l faci vreodată în viața ta și va fi și cel mai 

important lucru. 

  

Nu mai purta conversații dificile cu oameni care 

nu vor să se schimbe. 

Încetează să te mai afișezi pentru oameni care 

nu au niciun interes în prezența ta. 

Știu că instinctul tău este să faci tot ce poți 

pentru a câștiga aprecierea celor din jur, dar este 

un impuls care îți fură timpul, energia, sănătatea 

mentală și fizică. 

Când începi să lupți pentru o viață cu bucurie, 

interes și angajament, nu toată lumea va fi gata 

să te urmeze în acel loc. 

Asta nu înseamnă că trebuie să schimbi cine 

ești, înseamnă că trebuie să renunți la oamenii 

care nu sunt pregătiți să fie cu tine. 

  

Dacă ești exclus, insultat, uitat sau ignorat de 

oamenii cărora le acorzi timpul tău, nu îți faci o 

favoare continuând să le oferi energia ta și viața 

ta. 

Adevărul este că nu ești pentru toată lumea și nu 

toată lumea este pentru tine. 

Iată ce face să fie atât de special când găsești 

oameni cu care ai prietenia sau dragostea pe 

măsură. 

 

Vei ști cât de prețios este pentru că ai 

experimentat ceea ce nu este”, spune actorul. 

 

 Anthony Hopkins: Nu mai iubiți 

oamenii care nu sunt pregătiți sa 

vă iubească 

 
„Există miliarde de oameni pe această planetă 

și mulți dintre ei îi vei găsi la nivelul tău de 

interes și angajament. 

Poate dacă nu mai apari, nu te vor căuta. 

Dacă încetezi să încerci, relația se termină. 

Când nu mai trimiți mesaje, telefonul tău va 

rămâne întunecat săptămâni întregi. 

Asta nu înseamnă că ai stricat relația, 

înseamnă că singurul lucru care o ținea era 

energia pe care doar tu ai dat-o ca să o 

păstrezi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta nu e iubire, e atașament. 

Este oferirea unei șanse celor care nu merită! 

Meriți mult mai mult. 
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Cel mai valoros lucru pe care îl ai în viața ta este 

timpul și energia ta, deoarece ambele sunt 

limitate. 

Oamenii și lucrurile cărora le oferi timpul și 

energia ta, îți vor defini existența. 

Când realizezi asta începi să înțelegi de ce ești 

atât de nerăbdător când petreci timp cu oameni, 

activități sau spații care nu ți se potrivesc și nu 

ar trebui să fie lângă tine 

  

 

 

Vei începe să realizezi că cel mai important 

lucru pe care îl poți face pentru tine și pentru 

toți cei din jurul tău, este să îți protejezi energia 

mai înverșunată decât orice altceva. 

Fă din viața ta un paradis sigur, în care doar 

oamenii „compatibili” cu tine au voie. 

Nu ești responsabil pentru salvarea nimănui. 

Nici responsabilitatea ta să-i convingi să se 

îmbunătățească. 

Meriți prietenii adevărate, angajamente 

adevărate, și dragoste deplină cu oameni 

sănătoși, prosperi. 

Decizând să te distanțezi de oamenii dăunători, 

îți va oferi dragostea, stima, fericirea și protecția 

pe care o meriți”, a fost mesajul transmis de 

celebrul actor Anthony Hopkins. 

Actorul galez Sir Anthony Hopkins a primit 

premiul Oscar pentru rolul din cel mai recent 

film al său, „The Father”. Interpretează rolul 

unui vârstnic bolnav de demență. 

 

 

 

 

 

Ce face Anthony Hopkins la 

84 de ani? 
Anthony Hopkins se comportă ca orice 

pensionar la 84 de ani. Se plimbă prin parc, 

poposește pe câte o bancă, se bucură de 

primăvară. 

 

Din     https://www.doctorulzilei.ro/ 

                                    ***  

16 Aug 2022 

 

IN MEMORIAM  

Arh. Liviu Cristescu  

 

 

Nu cunosc explicația cosmică, dar luna August 

este o luna malefică. Familie, amici, artiști... 

aleg Augustul ca să treacă într-o lume mai 

bună. De data aceasta îl deplâng pe talentatul 

amic Arh. Liviu Cristescu din Cța. Scriitor, 

filosof, fractalist și adept al poeziei concrete 

ne-a antrenat timp de ani pe panta poeziei 

non-conforme, picto-vizuale, era un 

teoretician și un guru fără compromisuri ai 

unei noi arte pe care a dezvoltat-o în câteva 

cărți substanțiale. Era gata să polemizeze și să 

argumenteze superioritatea poeziei sale, 

pentru mulți, greu de digerat. Din lungile mele 

discuții cu Liviu se contura un om singur, 

deprimat de situația orașului său, dezamăgit 

de sistemul politic și de declinul intelectual, 

plagă care îi rodea permanent sufletul. Mergea 

la cenacluri, lansări de carte, întâlniri cu tineri 

poeți unde dezbăteau arta scrisului într-o plină 

desfătare a libertății de expresie. La glume 

răspundea cu glume, la provocări literare cu un 

discurs înflăcărat care se cerea ascultat. 

 

https://www.doctorulzilei.ro/prof-dr-vlad-ciurea-cele-mai-importante-reguli-pentru-un-stil-de-viata-sanatos-pledez-mai-ales-pentru-apa-alcalina/
https://www.doctorulzilei.ro/codin-maticiuc-declaratii-socante-despre-cluburile-de-fite-90-dintre-oameni-sunt-morti-de-drogati-sunt-si-copii-video/
https://www.doctorulzilei.ro/
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Ultimul său mesaj este relevant stării de izolare 

și depresie in care cronic se afla:  

"Vorbiţi, vorbiţi, nu vă sinchisiţi de mine. 

Închipuiţi-vă că sînt un tablou suprarealist 

sau o instalaţie conceptuală, un sac de 

bomboane aruncat într-un colț. Și nici 

entropia la receptare nu tebuie să vă-

ngrijoreze, de data asta sînteţi liberi ca 

pasărea cerului, nu mai daţi examen. Doar să 

nu umblaţi la ambalaj." 

 

La Editura SAGA Liviu a publicat două cărți de 

poezie și mai multe eseuri. Era pedant și 

neiertător cu erorile de tehnoredactare, 

culoare sau paginație. Decis să refuze orice 

deviere de la original și conceptul pe care îl 

urmărea. A apărut efemer și în revistele 

Alchemia, Nautilus, Jurnal Israelian. Scria 

coherent și la subiect cu un ton sfătos, didactic. 

Ne va lipsi mult. Categoric, nu avea vârsta 

despărțirii de viață. Trebuia sa fie un mentor și 

un deschizător de noi drumuri în estetică.  

Din păcate, oamenii fac planuri dar D-zeu le 

încurcă. În cazul lui Liviu este total nedrept și 

prematur.  

R.I.P.  
Adrian Grauenfels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnalul Israelian nr. 72 va 

apare la 1 Octombrie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/adrian.grauenfels?__cft__%5b0%5d=AZUOyISPdCJLnoZdcyQlBZu1IVxwA0dJyshA94Q2jMt5V0rVG5gZLjzzZoG8T4JTn3MTOLjEDa59wcMZVeVOWlwTyNelUnFkkchv1EXq_JcnrJ5fabz41EZ-6BbZMLslqUE&__tn__=-%5dK-R

