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       Brândușa Palade 
                               Stresul la cald 

 

în ghetou urlă din când în când scoicile 

dă buzna o scânteie la psiholog dar 

femeile scriu despre trup (toate? toate) 

să mă lăsați în liniștea coclită la arcul 

plagiat o adrenalină îmi taie calea 

peste arsură și nervi aceeași 

condiție a femeii scrie de (știu) 

ghetou liniște derbedei second-hand 

murmură încerc să scriu de suflet 

ianuarie cu geamul deschis ați greșit 

strada cine-i născut în aprilie să scrie despre 

un thriller 

nu l-am văzut pe ea o momeau cu diamante 

și in 

înflorit tradițiile lor seci imperiul comic 

liniște 

în arsură se sparge-un val 

cald toate femeile scriu că 

licheluțele au plecat 

să taie calea nimfelor 

în nori de oaie 

un avion 

hai să închei metafizic 

să dau binețe ghepardului 

în ducatul cu iarbă înaltă 

am aterizat bine 

 Adrian Grauenfels 

                      Vieți împletite 
 

           motto - aripa ta e și aripa mea 

 

Un pește afumat așa cum îți place ție, 

în borcanul de pe raftul de sus. portocale 

în castronul de lut ocru pe care l-ai făcut 

chiar tu depus pe raftul de lemn.  

Ceaiul de melisa fiert pe aragaz. 

miroase mai bine decât cel în care mama 

meagătea, eu așteptând cu metronomul pe 

un iceberg în derivă 

 

Acum tu ești șefa tribului meu. 

oracol și catedrală 

Noaptea ne ținem de mână, să construim 

un pod peste golul din palmele noastre, în 

oceanul respirațiilor noastre pe țărmul 

pielii noastre lustruite cu Arnika.  

Acesta este jurământul meu față de tine.  

sunt devotat  familiei mele, plantelor, 

animalelor. 

Nu statului. Nu aberației umane de afară 

Dragostea noastră este eternă 

  

Și ne chemăm pe tot felul de nume. 

Ca  indienii Navajo 

Tu esti Râsul de primăvară peste vale 

Eu sunt  Aiuritul zbanghiu care înfulecă 

norii... 

 

 Sofia Gelman  
    Oameni suntem 

 

  Sunt oameni cărora le pasă de ceilalți, 

chiar vor să-și ajute semenii  și sunt oameni 

cărora nu le pasă de alții. Sunt oameni 

cărora responsabilitatea le este deosebit de 

importantă mai ales dacă este  vorba de 

decizii ce se referă la majoritatea 

populației… Dar, sunt și oameni care, 

trecând peste părerea multora din jurul lor, 

continuă să creadă în propriile idei fixe. Este 

– cred – o problemă de conștiință. Nu 

suntem la fel, e foarte bine, numai că se 

întâmplă ca destinul nostru să fie legat fără 

drept de apel, de politicienii atotștiutori! Am 

auzit într- un interviu cu un avocat chiar 

celebru, o frază care, din păcate este valabilă 

azi în multiple circumstanțe: „conștiința 

mea este curată – zise omul legii (!!) – n-am 

folosit-o niciodată !”   
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   Un colaj pentru  ION VINCENT DANU 

            A la maniere de Stephan Roll 

 

Sub albul farului părăsit de migrația ultimei 

bărci de pescari a rămas orizontalul 

femeilor, scrijelit de marinari pe punte și pe 

vele, amintiri neastâmpărate de vânturile 

gălbui, prăfoase, care bat dinspre sud. Aveau 

aură toate, sâni fierbinți și priviri 

contemplative, ce împărțeau bărbații în 

sfinți și netoți. Fluieram comparativul 

fustelor scurte, îmi plăceau genunchii, 

bifurcările în sens giratoriu spre coapsele 

bine cambrate mulate din tencuială 

bizantină. Țurțuri lascivi, picurau pe iarna 

din buze,  o apă toropită ca o lacrimă târzie 

jucăriile copilăriei, coada pisicilor 

stenografiate în lumina oarbă a cazanelor 

unde se petrec iubiri luate din nuvele 

amânate, ca un retro-adio-cadrilat-ecou, 

când nu îți aduci aminte nici numele iubitei, 

nici ce portret ar dori sa aleagă  ea din 

castelul opulent care îl desenezi cu negrul de 

țigară pe tricoul mânjită cu ruj, sunete ce se 

preling prin jgheaburi întortocheate ca la 

Canossa în timpul ciumei, iar ele strângeau 

din dinții mici, mușcând buzele de cretă, 

făcând loc unor infamii imposibil de 

imaginat, ca un incendiu la o casă de vicii 

când clienții fug acoperindu-și obrazul cu 

para pante aurii, în declinul unor scări 

interminabil de afumate, cu șorici atârnați la 

uscat de-a valma, împreună cu sutiene și 

jartiere rătăcite, estompate de căderile 

frunzelor arămii din toamna vieții, când 

cadavrul lui Achile plutește firesc printre 

întâmplările zilei, luând cu el miresmele și 

neșifonat a unei beții încheiată pe muchia de 

balcon, într-un echilibru precar, 

sub  ținta  de aer și dincolo vidul, în spate 

lista incompletă a eșecurilor tale, 

chilimbarul fetal al unei scene de teatru, 

ieftină, neregizabilă , e doar o simplă cădere 

liberă, până la țipătul gong, o tresărire la 

seaca izbire de trotuarul tocit pe care au 

mărșăluit soldați și cai, dricuri și boieri în 

automobile lustruite art deco, clienți ai 

bordelului veșnic, din care ai sărit eliberat ca 

o pasăre mare încurcată în aripi și gheare, 

sigur că sunt cu tine spui, pe când ți se 

acoperă ochii cu pene, cineva va avea grijă de 

pui, apoi pui obrazul să se strivească de 

caldarâmul sterp, ca un sac de nuci, zvârlit 

de pe puntea bărcii ce își manevrează cu greu 

plutirea, cu un icnet greu, paralitic.   

AG și Yigru Zeltil 

                                               Desen IVD 
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     Interviu cu Xonia în Melbourne 

 

 

Ben Todică: Quincy Jones îi recomandă 

unui student străin să meargă înapoi în țara 

de origine ca să-și găsească rădăcinile 

muzicale pentru a deveni un ORIGINAL. În 

America nu vei putea niciodată deveni un 

original american concurându-i pe nativii 

americani. M-am dus cu gândul la tine. Tu 

fiind născută în Melbourne nu ai fost atinsă 

în lucrările tale de mireasma australiană, a 

nativului de la Antipozi. Eroii tăi au fost 

Kylie Minogue și Celine Dion, motoare care 

te-au tras spre a deveni vedetă visată, să 

ajungi pe scenă. Ce te-a influențat din 

rădăcina australiană în creația ta? 

Xonia: Rădăcinile mele, cu toate că am fost 

născută în Australia au fost părinții, fratele 

și casa în care am crescut, cu obiceiurile 

tradiționale româneșți, cu muzică populară 

românească, romanțe, muzică ușoară sau 

cântece de dor aduse din țară, pe casete și 

plăci de vinil pe care le ascultăm împreună 

cu ei sau deseori vizionam videoclipurile din 

programele postului de televiziune al 

comunității române din Melbourne. Acest 

aspect m-a construit pe mine ca suflet și 

mentalitate. Pe la 4 ani, părinții mei au 

observat că îmi place să dansez și să cânt și 

îl consider un dar de la Dumnezeu care s-ar 

fi întâmplat oriunde m-aș fi născut. Prin 

exprimarea mea, voce și mișcare aduceam 

multă bucurie celor din jur. De aici a pornit 

totul. S-a născut dorința de a mă perfecționa 

în muzică și dans astfel părinții s-au orientat 

să mă înscrie la Școală Regală de Balet. Am 

urmat apoi muzica și actoria, considerate ca 

necesare în dezvoltarea mea. 

BT: Cum ai ajuns în România? A fost această 

dragoste din sânul familiei, a culturii 

române care te-a catapultat spre țara de 

origine a părinților tăi? 

X: După absolvirea școlii de balet, am făcut 

o specializare, un curs intens în dans cu 

renumitul Robert Sturrock în Melbourne 

pentru a mă dezvolta și în dasul comercial 

atât de necesar pentru videoclipurile 

moderne. Jazz, Hip Hop, Funk etc, să nu 

dansez doar balet. Apoi ca să continui 

specializarea, am plecat în America, Los 

Angeles la Hollywood Pop Academy încă un 

an unde mi-am dezvoltat calitățile de a scrie 

și compune muzică, prezența scenică, 

coregrafia, tehnica vocală și de acolo am 

plecat mai departe la New York. Aici am 

pregătit un pachet de promovare a talentului 

și calităților mele pentru lansare în lumea 

artistică. 

BT: Ce conține un astfel de pachet? 

X: E un videoclip în care tu te prezinți, te 

recomanzi ca artist, care e sunetul tău, care 

sunt calitățile tale, ce te reprezintă, trei piese 

de muzică originală scrise și compuse de 

tine, o fotografie (față și profil). 

BT: Care a fost efectul trimiterii lui? 

X: Din New York am primit imediat o 

invitație de la Comunitățile Române locale 

care recrutau pentru Festivalul Callatis, 

Mangalia pentru că acolo se ținea concursul 

Miss Diaspora. Eu reprezentasem Australia 

cu ceva timp în urmă, așa că eram familiară 

cu tot procesul ajungând și în finală. A fost o 

experiență minunată. Datorită acestor 
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experiențe, organizatorii de la festivalul din 

New York m-au invitat să fac parte din juriu. 

BT: Și după aceste succese te-ai hotărât să 

rămâi în România? 

X: Nu mă gândeam la a rămâne, însă după 

succesul de la Mangalia am fost invitată la 

câteva emisiuni la televiziunea română, la 

Horia Moculescu, apoi Cerbul de Aur 

concurând pentru Australia și de aici am fost 

reperată de Casa de Discuri, Universal Music 

care mi-a oferit un contract și așa am rămas 

în România. Deci, nu am plecat din Australia 

ci am urmat oportunitățile care mi s-au 

deschis în față. Am ales între America care 

îmi oferise un contract în actorie și 

România, și am ales muzică. 

BT: Tu ai o voce foarte frumoasă, 

melodioasă și ușor de urmat. Te-ai gândit ca 

la compozițiile tale să adaugi și o nuanță din 

floarea continentului australian nativ. Așa 

cum puncta Quinsy Jons; asta te-ar 

REARANJA unic ca stil. Un pic de atingere, 

aer roșu nativ. E o ideee. Nu crezi? 

 

X: Sunt multe taine în care se ascund 

lucrurile. De exemplu, piesa scrisă cu 

ACCENT intitulată „You don’t know my 

love” este scrisă în urma unui moment cheie 

din viața mea. Uneori când doar ascultăm o 

piesă este bine să-i citim și versurile pentru 

a o simți mai bine. Nu am fost nevoită să mă 

duc la aborigeni să-mi dea în stele și nici că 

m-am împotmolit în deșertul roșu australian 

să țip după ajutor. Nu m-am gândit încă.  

O să fiu mai deschisă pe viitor. 

BT: Ai un suflet de luptător, spirit care are 

curaj să apuce taurul de coarne. Așa cum 

noi, cei care am fugit din comunism și ne-am 

aventurat în necunoscut, așa și tu te 

aventurezi în lumea muzicii internaționale. 

Și tu ai făcut-o și de la o vârstă destul de 

fragedă și fără părinți specialișți în domeniu 

și ai făcut-o pentru a-ți croi singură destinul. 

Ai avut experiența tăișului și al amărăciunii 

la prima mână. Ai făcut față la loviturile 

necunoscutului, concurenței și pericolelor 

ei. Faptul că nu ai renunțat, nu te-ai dat 

bătută și deraiată de la vis, ai crezut că locul 

tău este acolo și că există o poartă a ta de 

intrare, o stea luminând spre viitor. Pentru 

acest lucru, eșți de admirat. Te-ai îndreptat 

nu spre ceva simplu, ci spre exotice ritmuri 

muzicale din alte regiuni ale pământului. Ai 

realizat două clipuri frumoase: Why Lie (De 

ce să minți) și Leyla în care ai parteneri buni 

de joc și interpretare atât fizic cât și spiritual. 

Nu îți rămâne decât să faci loc și spiritelor 

australianului nativ în viitoarele melodii 

pentru a-ți contura identitatea. Încă nu ți-ai 

găsit vocea spirituală, dar o poți obține în 

dialog cu Dumnezeu. Să te dezlipeșți de 

lucrurile lumești și să pătrunzi în Divin. Ce 

planuri de viitor ai? Ești împlinită? Fericită? 

X: Să fac în continuare ceea ce fac: muzică, 

actorie, dans etc. Asta îmi aduce fericirea. 

Sunt un om recunoscător pentru tot ceea ce 

am, ce mi s-a dăruit. Sunt ÎMPLINITĂ. 

Profesional..., NU. Să nu confundăm! 

Fericirea mea nu constă în ceea ce am făcut 

profesional cu ce voi face pe plan personal. 

Fericirea ți-o faci tu. Singur. Și în fiecare zi 

trebuie să fim fericiți și bine cu noi înșine. 

Nu trebuie să ne-o aducă doar un soț sau 

iubit, sau un copil, cățel, pisică etc., la fel 

cum și în viața profesională nu trebuie să 

depinzi de nimeni și de nimic. Dacă am o 

piesă care trebuie să fie numărul unu 

internațional, atunci eu nu voi fi fericită dacă 

nu îndeplinesc acest scop? Da? Fericirea e o 
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stare continuă. Nu trebuie să depindă de 

fiecare colț al străzii. Griji avem toți, dar ele 

nu trebuie să interfereze cu starea noastră de 

bine. Găsim soluții despre ele. Despre asta e 

viața. Nu? 

BT: De multe ori grijile ne marchează. 

X: Ne marchează, dar trebuie să aflăm 

soluții și ne ajută să creștem cu fiecare mică 

zgârâietură a sufletului. 

BT: Cu fiecare spectacol deosebit câștigi și o 

experiență deosebită. Ai călătorit cu 

spectacole aproape pe fiecare continent; te 

desfășori global. 

X: Am norocul că pot călători. În Asia din 

păcate nu am fost, decât în Bali. 

BT: Toate clipurile tale necesită multă 

energie și talent, prin apă, gheață și frig. Ce 

e mai greu un clip sau pe scenă? 

X: Și spectacolul e un lucru complex pentru 

că necesită repetiții, coregrafie și recuzită, 

costume, direcție etc. 

BT: E ușor să-ți formezi o echipă? 

X: Este greu să-ți găsești oamenii, în primul 

rând cu care să rezonezi, care să aibă aceeași 

viziune cu tine, să te înțelegeți și să ai același 

obiectiv. Nu e deloc simplu. 

BT: În general, îți scrii scenariile, textele? 

X: Depinde. Dacă eu nu am scris piesa sau 

nu am lucrat la ea, o ascult și mai ascult și 

altele asemănătoare, apoi aleg piesa în care 

mă regăsesc. 

BT: Ai un agent sau administrator? 

X: Lucrez cu o Casă de Producție, 

BullsRecords. Suntem o echipă și lucrăm la 

direcția muzicală împreună. Scriem și 

compunem. Tot ce am realizat în ultimii ani 

am realizat cu ei. 

BT: Ai mulți vechi colegi de studenție și 

copilărie aici în Australia. Te vezi cu ei și vă 

măsurați realizările vieții și ale călătoriei 

profesionale? Vă faceți confesiuni? 

X: Ne încurajăm, ne iubim și ne urăm succes 

pe mai departe. 

 

BT: Clipurile tale sunt elegante. Nu permiți 

urâtului să fie prezent și asta îmi place mult. 

Estetica primează. Ai gust. Ai un stil al tău 

aparte care dă clasă clipurilor tale. Nu 

întâmpini opoziție din partea celor care 

promovează ca modă vulgarul? 

X: Trebuie să ne păstrăm ștacheta. Nu o 

putem coborî în ciuda invidioșilor. Eu îi 

respect pe toți artiștii fără discriminare de 

stil și scop. Toți avem un drum ales. Pe el 

mergem. Fiecare artist trebuie respectat 

pentru reușitele sale. 

BT: Ce părere ai de propunerea de a juca 

într-un lung metraj românesc? 

X: Nu cred că în România se știe că am 

studiat actoria în Australia și America și o 

fac în continuare. În România s-au deschis 

mai multe proiecte. Aș dori să găsesc o 

agenție care să ia proiecte și filme cu un 

standard mai ridicat, artistic. Sunt foarte 

mulți regizori talentați la noi în România 

care pot duce steagul dramaturgiei în 

străinătate, însă e nevoie de finanțare. 

BT: Desigur, se promite că Globalizarea va 

aduce noi schimbări și surprize înspre bine 

pentru tinerii talentați și plini de speranțe, 
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artiști ai viitorului cum eșți și tu, dragă 

Xonia, în puterea forței. Vor apărea eroi noi 

dintre care să alegi. 

X: Pentru mine eroii mei sunt cimentați din 

copilărie și nu mai am cum să-i schimb 

acum. În general, noi ca români suntem 

foarte talentați. Nu doar în muzică sau în 

actorie. Suntem talentați..., uite..., în sport. 

Prea puțină susținere există în general azi 

pentru începători așa cum a fost pentru 

Simona Halep. Ceva foarte frumos e că ne-

am unit și am susținut-o pentru că ne-a 

reprezentat cu mândrie și ne-a ridicat 

numele țării la un nivel înalt internațional. 

Felicitări pentru munca depusă și pentru ce 

a reușit să construiască ca să ne pună pe 

harta lumii. 

BT: O zi din viața ta cum decurge? 

X: Din păcate în ziua de azi trebuie să fim 

atenți nu doar la ce mâncăm, dar și ce 

spunem pentru că lumea a devenit tare 

sensibilă. Eu sincer sunt tipul de persoană 

care nu îmi doresc să jignesc pe nimeni și din 

cauză că limba română este a doua limbă 

pentru mine și trebuie să mă concentrez să 

vorbesc corect, nu doar gramatical dar și 

politic. Nu doresc să mă exprim incorect. 

Trebuie să fac toate cele, și cumpărături și 

curățenie și să gătesc. Toate cele pentru că 

sunt singură și mă întrețin, dar în general la 

mine o zi în cazul în care lansăm piese sunt 

mult mai multe întâlniri și ședințe cu echipa 

pentru stabilirea direcției proiectului și 

agenda lui. Dau interviuri mai multe, sunt 

evenimente de parcurs. Perioada de iarnă e 

puțin mai moale însă, din februarie până în 

noiembrie e un an ȚINTĂ. 

BT: Duci o viață spartană. 

X: Trebuie să fim tari. 

BT: Sunt diferențe mari între București și 

Melbourne? 

X: Sunt foarte multe diferențe. În primul 

rând nu ai cum să compari o țară cu istorie 

îndelungată, care a trecut printr-o revoluție 

recentă cu o țară ca Australia care e o țară 

modernă, nouă, care nu a avut această trăire 

violentă și unde să mai pun că mentalitatea 

este foarte diferită și tocmai din acest motiv 

sunt mult diferite. 

 BT: La teatru, cinema mergi? 

X: Nu prea mai sunt ca pe vremuri, nici 

reviste și nici ziare prin chioșcuri. Sunt 

multe magazine de modă, piețe, vânzări cu 

multe talente, oameni cu bani mulți dar și 

săraci și uneori aglomerații de curioși, în 

schimb România e o țară foarte frumoasă! 

Pot spune SUPERBĂ. 

 BT: Mă opresc aici. Mulțumesc și mult 

succes pe Drumul Ales! 

 

 Ben Todică, Melbourne, ianuarie 2023 
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Olimpiu  Nușfelean 

Glasul furat 

 

  Cuvintele încîntă. Dar și dezamăgesc. 

De multe ori dezamăgesc prin… amăgire. 

Amăgirea nu este încîntare... Între amăgirea 

ce promite împliniri utopice și încîntarea ce 

ar trebui să încununeze asemenea împliniri 

distanța sporește mereu. Probăm asta în 

relație cu discursul public, un discurs 

ilustrat în mai multe aspecte: politice, 

sociale, culturale etc., grevate toate de 

falsitate.  

Promisiunile electorale, știrile inventate, 

care abundă, cu rolul de a menține atractiv 

spațiul publicitar al televiziunilor și 

tabloidelor, rețetele miraculoase ale unor 

medicamente ce subminează pînă și efectul 

placebo, majoritatea intențiilor reformiste și 

multe altele, toate poartă sub pielea lor 

amăgitoare mărcile golului și ale falsului. 

Cuvîntul edificator de lumi este mereu 

umilit de cuvîntul în care suflarea 

dumnezeiască este absentă. Are și acesta o 

energie a lui, o „atracție", care însă este 

gestionată de o altă putere, maleficul – ce 

amestecă 

lucrurile și le umple de confuzie, încînt nu 

mai știi ce și cum să alegi, oricît de mult ți s-

ar recunoaște dreptul la liberul arbitru. Cu 

efecte catastrofale în mersul societății, în 

trăirile omului de azi. Literatura, ca și artele 

în general, încearcă mereu să așeze 

comunicarea în adevăr, să dea măsura 

exactă a lumii, prin identificarea și ilustrarea 

aspectelor problematice, prin inventarea 

unor universuri autonome care să inspire 

universul distorsionat (al realității pure), 

dar alte și alte cuvinte amăgitoare sînt 

aruncate în spațiul public, angajate în 

ritualurile false ale vrăjii goale, care nu sînt 

practici doar ale actualității. 

  Protagonistul din La Hanul lui 

Mînjoală de Ion Luca Caragiale, „coconul" 

Fănică, trăiește o experiență teribilă 

generată de vraja cuvintelor amăgitoare. 

Într-un drum de seară spre aleasa inimii, e 

fermecat de schimbul de vorbe cu o hangiță, 

Mînjoloaia, bănuită că umblă cu farmece, 

dar abordată imprudent de drumeț. 

Drumețul, obosit, se apropie de han cu 

încredere, pentru un scurt popas. Vede „de 

departe, ca la o bătaie de pușcă, lumină 

multă. […] O sumă de 

cară poposesc în curtea hanului; unele duc la 

vale cherestea, altele porumb la deal. E o 

seară aspră de toamnă. Chirigiii se-ncălzesc 

pe lîngă focuri... […] Foarte curat în 

bucătărie... și abur nu ca în cîrciumă, de 

cojoace, de cizme și de opinci jilave – abur 

de pîne caldă." Foarte curat și în odaia unde 

este ospătat. Drumețul, „tânăr, curățel și 

obraznic, mai mult obraznic decât curățel‖, 

beneficiază de ospitalitatea hangiței, sedus 

de dialogul cu aceasta. Întîrzie în drum 

mai mult decît și-a propus, dar „de așteptat‖, 

la destinație, e așteptat. Are un moment de 

luciditate:  

„Am sărit drept în picioare și m-am uitat la 

ceas: zece și aproape trei sferturi. În loc de o 

jumătate de ceas, stătusem la han două 

ceasuri și jumătate? Vezi ce e cînd te-ncurci 

la vorbă!"   

Scriitorul aduce foarte frumos din condei 

povestea, cu încurcarea asta la vorbă, dar ce 

te faci cînd toată povestea e mai mult decît 

literatură? Adică atunci cînd literatura nu e 

o simplă poveste, cum am putea crede luînd 

lucrurile à la légère. Pentru că în viața 

publică încurcarea în vorbe nu mai este o 

simplă poveste ce ar putea inspira literatura. 

Trăim, în spațiul autohton, dar nu numai, o 

neobosită încurcare în vorbe.  

         Ce e promisiunea candidatului la 

parlament decît o neostenită încîlceală 

discursivă? Dar proiectul nesfîrșit al 

reformei din educație? Dar mincinoasa luptă 

împotriva corupției? Nu-i sector de 
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activitate din lumea de azi în care să nu 

hărnicească o fabrică de măcinat vorbe, 

spuzind în jur o făină ce ne intră mereu în 

ochi, orbindu-ne. Discursul public falsifică 

mereu realitatea, găsește cele mai 

neașteptate mijloace cu ajutorul cărora ne 

captivează – smartphone-ul, televizorul, 

tabloidul, știința ocultă a 

descurcărețului, fascinația salvei de tun 

financiare, privilegiul cătușelor bătute în 

diamante… – toate menite să ne scoată din 

mersul unei realități gîndite în profunzime. 

Realitatea trăită, de voie, de nevoie, se scrie 

cu creioane boante. Ciudat este că acest 

scris/ discurs bont devine normă. Și plăcere 

uitucă. Preocupare năucitoare. Idealul ne 

așteaptă liniștit, îl putem contura în lungi 

exerciții de imaginație, putem zăbovi sau, 

mai exact, lenevi pe drum, nimeni nu ne 

împinge din spate, stăm la un taifas gratuit 

vreo două ceasuri și jumătate, poate două 

vieți și jumătate, două generații și jumătate 

și deodată, hop că ne-am încurcat la vorbă 

cu istoria, dar nu-i nimic, cineva ne va ieși în 

întîmpinare și ne va spune ce s-a întîmplat 

cu noi, precum pocovnicul Iordache în 

relație cu ginerele său. După care, prin 

vreme, ne încurcăm în „istorii”: „Și m-a pus 

să-i povestesc iar istoria de mai sus pentru a 

nu știu cîtea oară. Pocovnicul o ținea 

într-una că în fundul căciulii îmi pusese 

cocoana farmece și că iedul și cotoiul erau 

tot una...". Adică vorba pro și contra, 

schimbul de opinii, stînga și dreapta, că e 

laie, că-i bălaie, alternanțele sînt goale, 

atunci cînd Necuratul – invocat ca soluție de 

referință – își face sălaș în cuvîntul izvoditor 

de lumi false. Eul individului nu mai este 

creator în sensul autentic al cuvîntului. 

Devine captiv al discursului scăpat de sub 

control, situație cu care ne confruntăm în 

lumea de azi. Cînd cuvintele își pierd 

tensiunea (artistică?) se transformă în 

pălăvrăgeală, în discurs public distrugător. 

Tînărul nostru Fănică se simte bine, nu-i 

vorbă, în vraja de la han. Îi va înțelege 

„rătăcirea‖ chiar și polcovnicul Iordache. 

Dar cu vraja pierzătoare nu-i de glumit. În 

povestea vrajei intră și protagoniștii unei 

încercări de furt: „Odată au vrut s-o calce (pe 

hangiță, n. n.) tîlharii... S-au apucat să-i 

spargă ușa. Unul dintre ei, ăl mai voinic, un 

om cît un taur, a ridicat toporul și cînd a tras 

cu sete, a picat jos. L-au ridicat repede! era 

mort... Frate-său a dat să vorbească, 

dar n-a putut – amuțise. Erau patru inși.  

L-au pus pe mort în spinarea lui frate-său, și 

ceilalți doi l-au apucat de picioare, să-l 

îngroape undeva departe. Cînd să iasă din 

curtea hanului, Mânjoloaia începu să strige 

pe fereastră: hoții! și-n față-le, iacă zapciul 

cu mai mulți inși și cu patru dorobanți călări. 

Strigă pomojnicul: «Cine-i?» Hoții cei doi 

fugi care-ncotro! rămîne mutul cu frate-său 

mort în cîrcă.// Acu, ce te faci la cercetare? 

Toată lumea știa că mutul vorbește; cui 

putea să-i treacă prin cap că mutul nu se 

preface? L-au bătut pînă l-au smintit, ca să-i 

vie glasul la loc – degeaba. De atunci li s-a 

tăiat pofta flăcăilor să mai calce hanul... 
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Te lași prins de vraja cuvintelor false, crezi 

că găsești soluții să ieși din 

încurcături prin șmecherie, ignoranță sau 

furt, furt al identității faptelor, dar în timpul 

acesta ți se fură glasul, glasul tău, nu mai ai 

reacție, nu mai poți exprima nici o reacție, 

rămîi neajutorat în fața realității care te 

copleșește, suportînd toate consecințele 

ignoranței tale, după cum se vede în ziua de 

azi. Ce importanță mai are că „iedul și 

cotoiul erau tot una...", cum ține  

să-i demonstreze tînărului Fănică 

polcovnicul Iordache, care își îndemnă 

ginerele să-I relateze de mai multe ori 

povestea.  

Alegerea, alternativele – iedul sau cotoiul – 

se aplatizează, pierd forța argumentației, 

dreptul la opinie se consumă într-un univers 

închis, strict dedicat Necuratului. „– Era 

dracul, asculta-mă pe mine.”, zice 

polcovnicul. „…dacă e așa, polcovnice, 

atunci dracul te duce, se vede și la bune...”, 

zice tînărul. Dar cum sînt cele bune oferite 

de diavol? Încurcături de vorbe – asta trăim 

azi. Furtul cuvintelor transformate în bani. 

Furtul glasului, care nu se mai poate face 

auzit. A cărui rostire nu mai este luată în 

seamă. În toate acest univers al minciunii, 

singură suferința nu mai este prefăcută. Dar 

ce mai putem face? „Povestea se repetă la 

nesfîrșit. 

Grav este că, în această ignoranță generală, 

o asemenea poveste riscă să se închidă în 

sine, să rămînă, cel mult, suficientă sieși. 

Asta e marea dramă trăită de scriitorii de azi. 

                                           *** 

 

 

 

 

 

                     Octavio Paz 

    O mie nouă sute treizeci: Imagini 

înghețate 

  
Ce sau cine mă călăuzea? Nu căutam pe 

nimeni, căutam totul și pe toată lumea: 

 

vegetația de cupole albastre și clopotnițe 

albe, ziduri de culoarea sângelui uscat, 

arhitecturi: banchet al formelor, dans 

pietrificat sub norii care se fac și se desfac și 

nu încetează de-a se face, mereu în trecere 

spre forme viitoare, ocrul pietrelor tatuate 

de un astru coleric, pietre spălate de apa 

lunii, parcurile și piațetele, populațiile 

melancolice de plopi cântători și ulmi 

laconici, copii și vrăbii și mierle, taifasurile 

celor vârstnici, chiparoși pleșuvi și foșnitori, 

și ceilalți, înghesuiți pe bănci, saci de oase, 

tremurând sub soarele imens al platoului 

alpin, patenă incandescentă; străzi care nu 

se sfârșesc niciodată, străzi pe care le 

străbați cum ai citi o carte sau ai călători 

peste un trup; liliputane curți interioare, cu 

caprifoi și mușcate generoase curgând peste 

balustrade, rufe întinse la uscat, fantasme 

inofensive pe care vântul le poartă în zbor 

printre interjecțiile verzi ale papagalului cu 

ochi sulfuroși și, deodată, un șuvoi subțire 

de lumină: cântecul canarului; azuriul 

tavernelor și roşul-maroniu al cantinelor, 

mirosul de rumeguș al pardoselii de 

cărămidă, tejgheaua sclipitoare, altar 

echivoc în care genii cu puteri insidioase 

dorm închise în sticle multicolore; crapul, 

ventrilocul și păpușile lui obscene, balerina 

anemică, ghitara voluptuoasă, curtezanul 

răgușit; târgul și tarabele cu cartofi prăjiți 

unde hierofanți cu ochi de culoarea 

scorțișoarei sărbătoresc, printre cărbuni și 

fumuri aromate, nunțile materiei și 

transfigurarea mirosurilor și gusturilor în 

timp ce tranșează cărnuri, presară sare și 
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brânză albă peste napii verzi, stropesc 

lăptucile dătătoare de somn liniștit, macină 

porumb solar, binecuvântează grămezi de 

ardei iuți; fructele și dulciurile, mormane 

aurii de mandarine și păducel, banane aurii, 

ton sângerând, coline ocru de nuci și 

arahide, vulcani de zahăr, piramide 

transparente de iarba episcopului, prăjituri 

de cocos, minusculă orografie a dulcetilor 

terestre, campamentul militar al plantațiilor 

de trestie de zahăr, cepele albe înfășurate în 

tunici de culoarea pământului, lămâile 

galbene și verzi: hohotele de râs ale unor 

femei care se scaldă într-un râu cu ape verzi; 

ghirlandele de hârtie și stegulețele tricolore, 

curcubeiele de jucărie, reproduceri ale 

Fecioarei din Guadalupe și ale sfinților, 

martirilor, eroilor, campionilor, stelelor; 

afișul gigantic al viitoarei premiere și 

zâmbetul larg, golf extatic, al actriței 

aproape goale și rotundă ca luna rostogolită 

pe acoperișuri, răsucindu-se-n așternuturi și 

aprinzând viziuni lascive; hergheliile și 

cirezile de adolescenți, porumbei și corbi, 

triburile duminicale, naufragiații solitari, 

bătrânii și bătrânele, ramuri rupte din 

arborele secolului; muzichia scârțâită a 

firelor de păr, muzichia care se rotește și se 

rotește în craniu ca un vers incomplet în 

căutarea unei rime; și când să treci strada, 

fără motiv, ca o pleaznă a mării, sau ca 

unduirea bruscă a unui lan de porumb, ca 

soarele care izbucnește  din nori: bucuria, 

izvorul fericirii instantanee, ah! să fii viu, să 

cojești rodia acestei ore și s-o mănânci 

grăunte cu grăunte!!; înserarea ca o barcă 

îndepărtându-se  în orizontul indecis; 

lumina ancorată în atriul templului și 

valurile lente ale orei învinse șlefuind fiecare 

piatră, fiecare muchie, fiecare gând, până 

când totul nu mai e decât o transparență 

risipită pe nesimțite; vechea cicatrice care, 

pe neașteptate, se deschide, picătura care 

sfredelește, urma fierbinte și adâncă pe care 

o lasă timpul în memorie, timpul fără chip: 

presentiment de vomă și cădere, timpul care 

s-a dus și se întoarce, timpul care niciodată 

nu s-a dus și este aici din început, perechea 

de ochi tremurători într-un colț al ființei: 

semn de naștere; rapidă cădere a nopții care 

șterge chipuri și case, cerneală neagră din 

care răsar trunchiuri și colți, tentaculul  

și lancea, ventuza și lanseta, rozariul 

cacofoniilor;  noaptea populată de șoapte și 

acolo, departe, zgomot de voci feminine, 

frunzișuri vagi pe care le mișcă vântul; 

lumina bruscă a farurilor pe zidurile 

ofensate, lumina ca un pumnal, lumina ca 

un scuipat, relicva flegmei; fața teribilă a 

bătrânei când închide fereastra făcându-și 

semnul crucii, scheunatul îndurerat al 

câinelui pe stradela ca o rană purulentă, 

cuplurile tăcute pe băncile din parcuri, sau 

în picioare, lângă tocul ușii, cu cele patru 

brațe înnodate, arbori incandescenți pe care 

se odihnește noaptea,  cuplurile, păduri de 

coloane febrile pe care se înfășoară 

respirația animalului dornic, cel cu o mie de 

ochi și o mie de mâini dar o singură imagine 

fixată în frunte, cuplurile tăcute care 

înaintează fără să se miște, cu ochii închiși, 

căzând la nesfârșit în ele-însele; vertijul 

nemișcat al adolescentului dezgropat care se 

sfarmă-n fruntea mea în timp ce scriu și-o ia 

din nou la drum, nesfârșit de singur în 

pustietatea sa, pe străzi și prin piețe 

dărăpănate și se pierde iar în căutarea a tot 

și toți, nimic și nimeni. 

                                         *** 
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Anca Hirschpek 

TRALALAU(R)ME ȘI ÎMBLÂNZIRI DE 

MIRABILE NĂLUCIRI (dintr-un viitor 

volum fără nazuri, dar cu fum) 
 

Ancuțisme de sezon/pe o barcă din bon-ton 

Urma scapă turma, așa spuneam, demult, pe 

când minunea semăna a fată destul de bine 

înfășată, iar lumea nu era într-un hall fără de 

hal contaminată de...sau de’! 

Sunt recunoscătoare că am un trecut solid, 

definit de și infinit în blândețuri precum 

pelteaua bunicii, plin de aureole magice, de 

atingeri care-mi transmit chiar și acum, 

după ani, zvâcuri de putere. Care mă ridică 

mental când mă plictisesc. Educația open-

mind face cât o ladă de zestre universală, 

inepuizabilă. Îmi dau seama, în general, ce 

oameni n-au avut-o. Cine nu s-a simțit 

inconjurat de valori solide sau de îmblânziri 

adevărate. Adulții nu doar fără jucării 

înstelate atunci, dar și fără tihnă, fără 

posibilitatea bucuriei.  Bătând mereu în 

surdina de foetus ori de nou-născut deranjat 

de zorzoanele unei lumi pe care n-a cerut-o. 

Există o agitație și o febrilitate în a fugi de 

lucruri importante, pentru a întâlni altele, ca 

să aibă de ce goni din nou. Cumva, acești 

oameni nu s-au simțit ocrotiți în cuibul 

primordial, îngemănați cu starea aia unică 

de visare și duioșie. Virtualul și degringolada 

modernă doar accentuează, nu generează 

aceste tendințe, acest gol. Sunt oameni care 

nu pot avea prieteni, nu au deplină încredere 

în nimeni, își mută recipientul gol de la un 

suflet la altul, nereușind să-l umple, 

pictându-l în culori tot mai neutre care până 

la urmă se dizolvă în deziluziile clipei. 

 

 

MECCA-NISME DE AUTOAGITARE 

Sau de autosabotare. De falsă pudoare. 

Autoapărare. Sau, mereu, jonglare printre 

lucruri importante. Miile de gesturi de 

fiecare zi, fals retușate, unele chiar scindate, 

când ar trebui, tocmai ele, să ne învăluie 

într-o manta a bunului-simț. Incapacitatea 

de a asculta sau de a citi câteva propoziții, de 

a lega impresii despre cineva sau ceva, de a 

le corela. Totul se petrece pe felia, 

transformată uneori în teribilă falie, a 

secundei în care aluneci din tine în 

malaxorul prea bine pus la punct al lumii. 

Pe ARĂT-URĂ 

Tot mai multe exemple dezechilibrante ale 

unui uman de fațadă, care dă bine în 

conferințele dedicate zeului zelos al lui 

Political corect-ness (sau cafea întreruptă). 

Nici lucrurile simple nu mai sunt ca pe 

vremuri...spre exemplu, a lua orașul la pas, 

necesită, clar, un popas...mental.  

PIETONALITATE 

În ultimii ani plăcerea de a fi pieton s-a 

diminuat spectaculos. Nu, nu a fost înlocuită 

cu interesul pentru mașini. Am condus de 

câteva ori în vis și...atât. Ideea de a înainta 

pe trotuar și de a traversa strada a devenit, 

însă, cumva, tot mai utopică. Cei mai mulți 

au nasu-n mobile (nici măcar pe sus, așa ar 

fi mai agreabili) și trebuie să execuți o ansă 

uneori periculoasă, cu-n picior în stradă, cu 

tot felul de contorsionări, pentru a-ți face un 

loc printre ei. Alții se reped, cu tupeu, drept 

în făptura-ți plăpândă, cu nimic la pîndă, 

gata de osândă...Ei, nici chiar așa. Te abții să 

le pui piedică și faci la dreapta sau la stânga, 

după caz. Un alt necaz sunt trotinetiștii fără 

piste, care-ți modifică aerele din jur, 

trasformându-le deseori în tai-fun. Nici în 

magazine deplasarea în scop strict comercial 

nu e simplă. Îți dai seama că unii vin aci 

pentru cu totul alte scopuri. De exemplu, să-
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și citească mesajele pe telefon. Evident în 

dreptul vitrinelor la brânză și iaurturi, din 

care te aprovizionezi. Greu, greu se lasă 

urniți de acolo. O altă categorie sunt 

persoanele care studiază, timp de cinci 

minute, fiecare etichetă în parte, în timp ce 

tu freamăți și gângurești odios în spate. 

Hm...hm... E cazul să te inspiri din desenele 

animate și să tragi un picior-de plai, de 

plăieș, de ce-o fi-la locul indicat de prea 

multă...vrăjeală. 

ACASĂ, CA O UMBRĂ-N VIS 

Dar cu-n alean de nedescris/cu morții 

paraînstelați/care se zbat, reasamblați/din 

simțuri șubrede și dulci/din care parte să-i 

apuci...? 

Pentru mine, ,,acasă,, se desfăcea ca petalele 

unei margarete. Cu multe unghere în care 

mă desfășuram în voie, fie sub masa din 

sufragerie, fie în dormitorul cu lemn de nuc, 

pe tărâmul poveștilor nemuritoare. Sau când 

amușinam dulcețurile-miracole din 

dulapuri. O stare de mobilitate interioară 

fantastică, de portaluri care se deschid 

continuu și mă absorb cu meșteșug chiar și 

azi. 

Nu e despre glorie, glagorie, orgoliu, ci 

despre bun simț-dar nu ăla din manuale-

bun zimț de petrecut lumea prin ungherele 

minuscule ale ființei tale, ca prin urechile 

acului de cusut cămeși înflorate și 

înmiresmate, înfiorate de neatingerea 

niciunei mîini, cambrate pe mânia-maniile-

lipsă-ale vietăților necunoscute din ietacul 

conștiinței. 

Acasă pare azi o lume tot mai derizorie, 

deșirată, tarată, tratată, supertratată, ratată 

la secundă, în care Ego-ul stătut se 

autofecundează ca-ntr-un ou Faberge.  

 

 

DOR DE ATUNCI 

Și siluetele clădirilor, pe care le downloadezi 

în vis, senzația că le știi toate cotloanele, că 

te bucuri de atingeri infinite. Fațadele 

caselor, atât de familiare, măruntaiele lor 

pulsatorii, tot felul de ziduri și de cotloane 

ale cartierului insuficient explorat, un organ 

al tău pe care-l porți atașat de toate celelalte, 

un membru-fantomă cu care împrăștii 

lumină pe chipurile celor duși ca să-ți mai iei 

porții de mângâiere...Nicăieri nu ca 

A(n)casă, clar....Mai ales când te culcușești 

cu armurile înfiorate în visul din care un tată 

blajin râde și-ți face cu mâna... 

VIAȚA DI VIȚĂ (VERCEA) PERFECTĂ-

NOBILIARĂ sau MARE CAȘ-CA-V(O)AL 

DE FB 

Călătorului îi stă bine cu...fumul, scrumul, 

drumul du-te vino-ul din orgoliu în orgoliu. 

Văd în jur oameni care au cotrobăit prin mai 

toate cotloanele lumii și totuși se opresc 

mult prea des în mijlocul netras prin inel al 

unor dispute sterile, băltesc în urmăriri 

derizorii, se-nghedoie și, de obicei, o cam fac 

de ...oaie rătăcită-n ploaie. 

Cei care caută luminița de la capăt pe rețele 

sunt, în mare parte, vitregiții de odinioară. 

Indiferent cât și ce situații au acum, faptul că 

mantaua copilăriei a fost găurită, este 

suficient pentru a se simți descoperiți până 

la sfârșit. Sunt cei care postează mereu 

citate, adică viețuiesc prin derizoriul altora, 

sunt cei ultraconvinși de tot felul de dogme 

și curente, sunt cei care nu au avut 

insighturile necesare. Tot mai mulți și mai 

ahtiați după recunoașteri ,,la secundă”. 

Uneori am impresia că acest hippie 

maiestuos care este creierul se 

reconfigurează și se structurează în funcțiile 

de emoticoanele vajnice ale Ni(mi)micului 

pe care le folosim în exces.      VA URMA 
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                  ARHEOLOGIE 

Gânduri provocate de filme științifice, 

cu temă arheologică.  

 

Priveam zilele trecute un film pe Discovery.   

Trata finalul epocii bronzului și începutul 

epocii fierului în spațiul est-mediteranean. 

Regret, nu am văzut partea despre Grecia, 

Troia și lumea hitită. Înțeleg că au discutat și 

despre ele. În partea văzută de mine, au 

arătat că noile descoperir arheologice făcute 

la Ugarit, Ashkelon și Egipt vin să nuanțeze 

explicațiile istorice despre epocă. În esență, 

este vorba de schimbarea condițiilor 

climatice. O secetă prelungită a dus la 

convulsii sociale. Populația s-a răsculat și a 

emigrat spre sud. Ei ar forma faimoasele 

“popoare ale mării”, ce apar în textele 

egiptene. Spre meritul lor, amintesc de 

analizele ADN, care ar indica la philistini un 

ADN local, încrucișat cu ADN din sudul 

Italiei și Greciei. Toate aceste evenimete 

venind după 1170 i.e.n. Nu contest ideea. 

Dar e greu de imaginat că populația rurală 

putea să învingă soldații de meserie, pe care 

bogații locali din Orient îi foloseau pentru 

menținerea ordinii. Căci sistemul oriental 

(tributar) era diferit de cel european, în 

epocă. În Grecia, toți membrii tribului 

trebuiau să aibă o proprietate rurală, pe care 

s-o lucreze. Erau egali. Toți trebuiau să-și 

cumpere arme și să vină la oaste, în caz de 

război. Era o democrație militară, ce se 

simte pînă în timpul lui Alexandru 

Macedon. (Vezi cearta cu generalii și 

discursurile pe care Alexandru le ține 

soldaților.) Nu cred că o răscoală avea sorți 

de izbîndă, în Asia sau nordul Africii, fără un 

sprijin din afară. (Germanii vor menține 

sistemul pînă în Evul Mediu. Tocmai acest 

sistem va determina roirea grecilor. 

Necesitatea ca tinăra generație – mai 

numeroasă decât a părinților- să-și găsească 

un teritoriu nou, în care toți să aibă 

proprietatea regulamentară. Probabil și 

cultura câmpurilor cu urne funerare era la 

fel organizată.) Chiar dacă în “scrierile” 

egiptene apar femei, copii, animale în rindul 

popoarelor mării, nu trebuie să ne mire. 

Migrațiile din vechimi nu erau formate doar 

din oșteni. Mergeau cu tot tribul. Cu femei, 

copii, animale. Dacă țăranii din Ugarit, 

Ashkelon emigrau, cine mai rămânea pe loc? 

S-a produs un vid de populație? Greu de zis. 

Nu prea există așa ceva în istorie. Mai ales 

pentru zone intens populate și umblate. Și 

mai rămîne o problemă: când Spartacus a 

vrut să treacă din Italia în Sicilia, armata sa 

de răsculați (ce avea și femei și copii) a fost 

trădată de pirați, care nu au mai vrut să-i 

treacă marea. Cu 11 secole mai devreme, 

cum au trecut țăranii răsculați marea, pină 

în Egipt sau Palestina? Nu neg posibile 

mișcări sociale, pe fondul unor probleme 

economice, datorate secetei prelungite. Și 

nici faptul că mici grupuri de țărani au putut 

emigra sau să se răscoale. (Nu neg nici 

modificările climei, fără contribuții 

antropice –poluarea. Dar e interesant de 

văzut că în timp ce în Europa Centrală 

asistăm la o înăsprirea a climei, dovedită de 

apariția unui element vestimentar, în sud 

vedem secetă prelungită. Amintită și în 

Biblie –cei 7 ani de secetă ce au lovit Egiptul, 

pentru că faraonul nu a vrut să elibereze 

popuatia evreiască –. În ce privește 

elementul vestimentar, e vorba de primele 

fibule. Din bronz. Niște ace de siguranță mai 

mari, care aveau rolul de a prinde 

mantia/pelerina. Apar în sec. XIV, apoi 

dispar și reapar în sec. XII i.e.n. Aceeași 

formă. Conform studiilor Amaliei 

Mozsolics.) Dar asta nu se putea întîmpla 

decât dacă urmărim tabloul migrațiilor din 

zonă și epocă. Țăranii răsculați au profitat de 

ajungerea unor populații diferite în zonă. 

Populații războinice. Cu ajutorul lor sau ca 
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element secundar după ce ei au învins 

puterile locale, puteau să-i însoțească. 

Evident, noii veniți avind și corăbii cu care 

se puteau deplasa. Se poate dovedi și prin 

analizele ADN, și prin tabloul general al 

migrațiilor din zonă. Am mai amintit, în 

Europa Centrală (sudul Germaniei, Austria, 

Panonia, parțial Croația și Serbia, vestul 

României) exista o mare cultură în Bronzul 

final. Cultura câmpurilor cu urne funerare. 

Denumită diferit în fiecare țară. Din păcate. 

Dar care era unitară din toate punctele de 

vedere. Această cultură se răspândește 

fulgerător, după căderea Troiei (1190 i.e.n.) 

în toate direcțiile. Ocupă toată Europa, intră 

în Asia Mică, ajunge în sudul Mediteranei 

(philistini, “popoarele mării”). Ei puteau 

capacita și eventuale populații nemulțumite 

de pe țărmurile Asiei Mici. ADN-ul sud italic 

și sud grecesc ar trebui analizat mai bine. 

Sunt populații din Europa Centrală sau 

populația locală din zonele respective, ce 

fuge din fața noii migrații? Pentru că o 

mișcare de migrație masivă, dislocă 

populațiile locale. Fie înainte de sosire (fug 

să se ferească), fie după sosire.  

Se întovărășesc cu ei și continuă atacurile 

spre direcția inițială. Populația în mișcare 

joacă rolul bilei roșii la biliardul american. 

(Pune în mișcare toate populațiile din jur. 

Fie prin contact direct, fie prin intermediul 

altor bile lovite direct de ei.) În Italia, 

populația amintită va produce cultura 

Villanova. În Grecia, populația venită este 

valul de dorieni. (Spartani). Ultimul grup de 

populație pre-helenică, venit. Dar aici încep 

problemele. Dorienii vin din nord și se 

înțeleg cu aheii. (Atenienii veniți mai 

devreme cu câteva secole. Tot din nord). 

Cine sunt cele două grupări? Unde s-au 

format? Cum de vorbesc aceeași limbă, 

devenită greaca veche? (Elena) Și venirea 

aheilor este cu probleme. De unde vin? Cum 

au preluat alfabetarul A și l-au transformat 

în alfabetarul B. Tradus cu limba greacă 

veche (elena)? Ce limbă se vorbea în Grecia, 

înainte de venirea aheilor? Aheii, cu corăbile 

lor lungi, au reprezentat o migrație terifică 

pe la mijlocul mileniului II i.e.n. Unii pun 

această migrație în legătură cu venirea 

hicsoșilor în Egipt. Dacă ne uitam bine, toate 

evenimetele din stepele nord-pontice, 

Europa Centrala și zonele danubiene (ca 

element de legătură), au efecte în lumea 

mediteraneană. Venirea indo-europenilor 

are ca efect refugiul unei părți a populațiilor 

Gumelnița și Sălcuța în Grecia. (Gumelnița 

care era mai timpurie decât Cucuteni, la 

formarea căreia a contribuit. Gumelnița care 

se întindea din Muntenia și Dobrogea pînă 

la Bosfor, Dardanele și mutele Athos. 

Sălcuța care era la vest de Gumelnița. Vecină 

cu ea, din Muntenia de vest, Oltenia pînă la 

marea Egee.) Despre cultura Petrești nu 

știm dacă a emigrat în acest moment. 

Oricum, ea avea vechi legături cu așa numita 

cultură Dimini, din Grecia. Așa de strinse, că 

inițial s-a crezut că Dimini s-a format din 

Petrești…. Studiul se datorează lui Guy 

Rachet, că altfel nu reușeam noi să dovedim 

atitea legături cu sudul, doar studiind 

rapoartele de săpături. (Noi eram –și încă 

sutem- mult prea cantonați în studierea 

urmelor arheologice de la noi. Regionalism, 

natioalism...). Cam în aceste momente, când 

debușează indoeuropenii în zonele noastre, 

se poate situa și întemeierea Troiei. Așa cum 

un nou val de migratori, spre finalul 

mileniului III, aduce incendierea Troiei II. 

(Aprox. 2200 i.e.n.) Cea confundată de 

Schliemann cu Troia lui Priam. (Troia 

VIIb2) Spre mijlocul mileniului II, avem o 

grămadă de tezaure îngropate în România și 

Bulgaria. Și penetrarea culturii Sabatinovka 

în estul României și nord-estul Bulgariei. 

(Cam din sec. XVI-XV i.e.n. începe forjarea 

aspectelor Coslogeni și Noua, din elemente 

Sabatinovka și culturile epocii bronzului 
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locale –Monteoru, Tei etc.-) Dar tot atunci, 

sau puțin mai devreme, ajung și aheii în 

Grecia. Expansiunea europeană (cultura 

câmpurilor cu urne funerare) este marcată la 

noi de trecerea la hallstattizare, dar și de 

distrugerea Troiei lui Priam (VIIb2), a lumii 

hittite, venirea dorienilor în Grecia și a 

“popoarelor mării” în Egipt și Palestina. 

Dacă nu se fac asemenea legături, se comit 

mai multe greșeli.  

1. Se alimentează teza dezvoltării aceleiași 

populații pe o vatră (măcar de la Noe sau 

turnul Babel -?!!!). Ceea ce înseamnă 

recunoașterea teoriei rasei pure. 

 2. Se rupe studiul omenirii într-o zonă 

sensibilă, care poate pune în legătură 

evenimentele din zone diferite. Așa a fost 

pînă prin anii ’90; firesc. Cortina de fier 

bloca interesul cercetătorilor din Occident în 

zonele noastre. Dar acum? Nu mai este deloc 

firesc.  

3.  Pot să apară idei năstrușnice, cu tracii mai 

timpurii decât sunt menționați în izvoare, 

care influientreaza toată lumea, când ei au 

fost influențați de alții.  

4. Teorii greșite despre cultura “Kurgan”; 

teorii care nu țin seama de cronologia 

descoperirlor; erau menite să entuziasmeze 

necunoscătorii din Occident, (intelectuali de 

stinga fără cunoștințe solide de istorie); 

teorii în slujba URSS, care se dădea urmașa 

fenomenelor antice și preistorice cu care nu 

avea nici o legătură. (Să nu uităm că slavii 

vin în zonele noastre la finele sec. V e.n. 

(A.D.) Și vor fi organizați câteva secole mai 

tîrziu, de vikingi. Nu au legături cu fenomele 

siberiene și nord pontice din preistorie sau 

antichitate.)  

5. Ramân goluri inexplicabile: cine sunt 

grecii și de unde vin populațiile alea care 

vorbesc o limbă înrudită, ce formează 

strălucita civilizație greacă? Cine sunt tracii 

aia din Asia Mică (lidieni, frigieni)? Cum și 

când au ajuns acolo? Și chiar: cine sunt tracii 

și cum s-au format? (Există trei ipoteze 

despre acest fenomen: tracii sunt populația 

aborigenă din neolitic –idee tracomană, ce 

nu ține cont de faptul că populația neolitică 

e venită din Asia Mică și a cunoscut multiple 

transformări în câteva mii de ani-; tracii 

sunt noii veniți pe finalul Bronzului – idee 

susținută de câțiva cercetători ruși;  

ar explica asemănările cu populațiile 

germanice și triburile dacice din Europa de 

Vest, ca și existența frigienilor în Anatolia, 

dar nu poate explica unitatea lumii trace și 

diferența ei de germani etc.; toată Europa ar 

trebui să fie tracă, după această ipoteză); și a 

treia opinie, împărtășită de cei mai mulți 

cercetători: tracii sunt rezultatul simbiozei 

dintre noii veniți de la finele Bronzului și 

populațiile locale de pe teritoriul României 

și Bulgariei, plus zone mari din sudul 

Poloniei și nordul pontic. Sper ca tinăra 

generație va lega mai mult descoperirile din 

zona mediteraneană și Anatolia, de descope 

epocii. Mai ales că acum România și 

Bulgaria sunt în UE. (Și sper că vor ajunge și 

în spațiul Schengen…). A trecut timpul 

arheologiei făcute pe mici suprafețe; regiuni 

sau țari; în preistorie, nu existau granițe, 

garduri și Ne…oameni, care interziceau 

accesul noilor veniți. Se plăteau taxe, se 

încuscreau, eventual se războiau și 

continuau viața împreună. Rămânând pe 

aceleași locuri sau plecând împreună spre 

noi zări. Era o cu totul altă lume. Studiul 

istoriei are datoria să înțeleagă acea lume, 

nu actuala. Și în nici un caz nu trebuie să 

susțină prichindei politici ce vor să se dea 

mari cu ajutorul faptelor strămoșilor. 

 Mircea Munteanu zis "Mongolul",        

Constanța, 26.01.23"
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 Celule în corpul uman 

Restul sunt bacterii și energie care leagă 

atomii intre ei. Un corp uman conține aprox. 

700 de grame de materie (protoni). 

Restul masei provine de la legăturile 

(energetice) între particule.   (Quora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Peştişorul de aur  

                                           Clelia Ifrim  
 

Am pornit la scrierea acestui eseu de la 

două versuri de Kikumi Shimoda, poetă 

japoneză contemporană: 

„Scrise pe o mare din depărtare  

sunt cântecele mele de dragoste.  

Peştii le vor bea şi vor pleca  

mai departe.” 

Am cunoscut-o pe Kikumi acum câțiva 

ani, la Bucureşti. Venea de la Festivalul 

Internațional de Poezie de la Craiova, „Mihai 

Eminescu” unde fusese invitată împreună cu 

soțul ei şi cu Mariko Sumikura, poetă şi 

traducătoare din japoneză în engleză.  

A doua zi plecau în Japonia.  

În toate mările lumii sunt peştişori de 

aur. Nu mă refer la sirenele lui Homer, ci la 

un poem, două, de dragoste, aduse de ei, 

peştişorii din vis.  

Astăzi este o zi de plimbare pe malul 

mării. De ce este această zi deosebită de 

celelalte ? Întâi, pentru că nu am cu ce să 

scriu. Kikumi mi-a scris odată, pe o bucățică 

de hârtie japoneză de culoare aurie:  

„Eu sunt o scrisoare de-a ta”. 

Nu-i scrisesem niciodată, dar ea 

învățase pe dinafară o poezie de-a mea, 

tradusă în japoneză, intitulată „Scrisoarea”. 

Era o scrisoare aurie, găsită în buzunarul 

unei femei, scoasă la mal din apele 

oceanului, de copii. 

Azi nu am cu ce să scriu, aşa ca am ales 

un creion tip carioca de culoarea 

mării. Trebuie să scriu mare, ca un copil de 

clasă I, ca un copil care învăța caligrafia 

japoneză, pentru a lăsa loc liber între 

rânduri. Îmi plac spațiile libere, albe, 

yohaku, care se deschid unele în altele 

...Vămile văzduhului înseamnă la urna 

urmei, dimensiunile subliminale prin care 

vom trece ... Un spațiu alb, cunoscut în 

poezia japoneză sub denumirea de „yohaku”. 

Poeții iubesc mult aceste spații albe.  

Al doilea motiv pentru care această zi 
este una specială, este dorința de a merge pe 
malul lacului, unde țărmul care nu se vede, 
va fi un țărm marin. Mă voi plimba departe, 
neştiută de nimeni. Am să chem peştişorul 
de aur. Eu ştiu să ascult tăcerea peştilor . 

Am participat împreună cu 

Kikumi Shimoda şi Yoshimasa Kanou la un 

proiect internațional intitulat „Dialog poetic 

între Est şi Vest”. Prima carte, unde sunt co-

autoare, tradusă în japoneză şi publicată de 

editura JUNPA din Kyoto, se intitulează 
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„Dialogul viselor / Yume no niju”. Cartea 

poate fi găsită şi pe Amazon. 

Peştişorul de aur a lui Yoshimasa este 

peştişorul din vis. Un poem de dragoste, din 

care am ales 3 rânduri:  

„Chipul palid al unei zâne, 

blând înfăşoară corpul meu, 

şi încălzeşte inima mea uscată.”  

 
  Yoshimasa Kanou este poet şi caligraf 
japonez contemporan, născut în 1974, 
licențiat al Universității de Artă din Osaka. 
De la „Fereastra visătoare”, titlul unei cărți 
publicate, din scaunul cu rotile, el poate 
vedea întinderea oceanului. Peştişorul de 
aur iese din apă şi se transformă într-o zână. 
Este visul lui de dragoste. Şi al poetului, şi al 
peştişorului de aur. Un dialog tăcut între 
pământ şi apa oceanului. Peştişorul de aur a 
„băut” un cântec de dragoste.  

Programul meu de azi cuprinde 

scrierea acestui eseu, cumpărarea a trei 

cartuşe de cerneală albastră tip „Pilot” 5, şi o 

plimbare pe malul mării. Până în seară voi 

muri şi voi trăi de o mie de ori. Chiar şi un 

peştişor de aur îşi cere plata lui.  

         Arheologie-1 
O statuie de marmură în mărime 

naturală, reprezentând pe Hercule, a fost 

dezgropată săptămâna trecută la Roma, în 

timpul eforturilor de reparare a unei 

conducte de canalizare vechi și deteriorate. 

Federica Acierno, un arheolog în vârstă 

de 27 de ani, a făcut parte din echipa care a 

făcut uimitoarea descoperire sub Parco 

Scott, adiacent la Parco Archeologico 

dell'Appia Antica. 

Potrivit oficialilor parcului, conducta 

de canalizare trebuia curățată și revizuită în 

vederea renovării, deoarece provoca apariția 

de doline în tot parcul. Acierno a mai 

recuperat și alte fragmente sculpturale în 

timp ce cernea groapa de gunoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un oaspete de onoare 

                     Iulia Deleanu   (FCER) 
 
Expoziția M.H. Maxy la MNAR 
„M.H. Maxy – De la avangardă la 
socialism” 
 
     Deși genericul retrospectivei Max 
Herman (M.H.) Maxy, deschisă la Muzeul 
Național de Artă al României (MNAR), pune 
subiacent o linie despărțitoare între 
„avangardismul” și „socialismul” său, 
valoarea sa unificatoare - forajul sinelui în 
căutarea vocii proprii – este integralismul. 
Cu rădăcini în avangardă, descins din 
constructivism, dar centrat pe interes pentru 
social, integralismul este dominanta 
picturilor lui, fie în creația timpurie (anii ´20 
- ´30), când se simte influența studiilor 
berlineze la  Școala Liberă de Pictură, cu 
Arthur Segal, frecventarea celebrei 
„Novembergruppe”, prezența în Galeriile 
„Der Sturm”, alături de Paul Klee, Louis 
Marcoussis, participarea la Expoziția 
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Internațională a Grupului „Contimporanul”, 
în compania lui Brâncuși, Paul Klee, Hans 
Arp, fie după revenirea la București, din 
1923 până la sfârșitul vieții.  
   Drumul lui de „pictor social”, de la 
începuturi la perioadele târzii, a fost schițat, 
la vernisaj, de directorul general al MNAR, 
Călin Stegerean: „M.H. Maxy a fost una din 
marile figuri ale culturii din România în 
secolul XX, fiind ceea ce se cheamă, înainte 
de orice, un lider. A fost un lider al mișcării 
de avangardă care funcționa atunci în 
Germania (...), dar s-a întors în România, 
unde a impulsionat mișcarea de avangardă 
locală. De ce era important acest lucru? Era 
important pentru că o făcea într-o țară care, 
de curând, devenise România Mare și care 
avea nevoie de reforme. Și aceste reforme 
vizau și înnoirea limbajelor artistice. Or el a 
adus un suflu nou și l-a impus într-o  
manieră care-i era caracteristică, într-o 
manieră plenară, într-o manieră foarte 
bogată din punct de vedere cultural pentru 
că, dincolo de activitatea lui artistică, a fost 
și un creator; un creator al celei mai 
importante reviste de avangardă interbelice, 
adică «Integral», în jurul căreia a coagulat 
tot ceea ce însemna avangarda literară și 
artistică din România anilor ´20.” Vorbitorul 
a pus reflectorul asupra calităților sale 
organizatorice și pedagogice în anii 
legislației antievreiești între ´40 - ´44, când 
a fost director și profesor la Școala de Artă 
pentru elevii și studenții evrei, exmatriculați 
din învățământul de stat, dar și după ´45, 
când a fost președinte al Fondului Plastic. A 
subscris la „comanda socială” în primii ani 
postbelici fără a cădea în proletcultism. „A 
fost primul director al acestui muzeu, cel 
care a condus activitatea de organizare a 
muzeului, ceea ce a însemnat expunerea, 
restaurarea și conservarea operelor de artă. 
Dar nu cred că am fi făcut această expoziție, 
dacă acesta era singurul lui merit, deși multe 
dintre coordonatele pe care el le-a stabilit în 
anii ´50 au rămas în oarecare măsură 
valabile și astăzi.” După ´60 – a arătat C. 
Stegerean -, Maxy s-a reapropiat de 

avangardismul anilor tineri, dar fără forța 
artistică a acelei perioade. Directorul MNAR 
a mulțumit pentru realizarea expoziției 
colaboratorilor din Capitală și din țară – 
arhive, biblioteci, muzee, asociații, 
colecționari particulari – și colegilor. 
   „Expoziția s-a nimerit să se deschidă într-
un moment interesant de timp, spațiu și loc, 
la finalul unui an și la începutul unui an nou. 
Începem în curând să marcăm 145 de ani de 
la momentul când primul evreu din 
România a primit cetățenia, după o perioadă 
lungă de timp care s-a întins de-a lungul 
multor secole și care, din păcate, este 
încărcat de momente dureroase”, a spus 
președintele FCER, deputat Silviu Vexler, 
invitat să ia cuvântul de directorul MNAR. 
Este vorba de primul ofițer evreu în armata 
română, Mauriciu Brociner. „Una din cele 
mai emblematice imagini pentru acest 
proces se regăsește în această clădire și a fost 
de-a lungul timpului mult prea puțin pusă în 
evidență. Este vorba de un tablou al lui 
Grigorescu, «Evreu cu gâscă». În afară de 
imaginea acelui evreu (...), cei care au avut 
curiozitatea să citească istoria tabloului sau 
să privească de aproape acea hârtie care a 
fost desenată au putut observa că era vorba 
de o petiție adresată Parlamentului 
României pentru a primi cetățenia (...).” 
Până la Constituția din 1923, cetățenia se 
acorda individual, drept pentru care trebuia 
făcută o cerere către ambele camere ale 
Parlamentului. Cetățenia a fost retrasă 
evreilor tot în acest spațiu, la mai puțin de 
două decenii, când gărzile legionare au 
defilat prin fața lui Antonescu. Revenind la  
prezent, S. Vexler a subliniat: „Faptul că o 
astfel de expoziție dedicată unui artist evreu 
are loc, cred că este, în primul rând, un 
mesaj de speranță. Alături de Marcel Iancu, 
alături de Victor Brauner, Maxy formează 
cea mai vizibilă triadă a artiștilor evrei care 
au trăit și creat în România. Tablourile din 
această expoziție nu pot fi înțelese cu 
adevărat fără a vedea și contextul în care au 
fost create.” Un exemplu este grafica lui 
Maxy care a semnat scenografia multor 
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spectacole la Barașeum, în anii prigoanei, 
fiind și unul dintre directorii teatrului. 
„Maxy - omul a fost ușor antipatizat de  
populația evreiască atunci când, în ´49, a 
devenit primul președinte al CDE, 
organizație înființată de Gheorghiu Dej, prin 
care se încerca promovarea politicii PCR în 
rândul populației evreiești. CDE „a eșuat 
lamentabil” desființându-se în ´53. 
Vorbitorul a fost impresionat de prezența 
numeroasă a tinerilor, expoziția fiind încă 
un mod de familiarizare cu „valorile evreiești 
din România”, promovarea lor fiind una din 
„marile dorințe ale FCER.” 
_____________ 

                   ARHEOLOGIE-2 
  
În umbra Piramidei lui Djoser din Saqqara,  
arheologul și fostul ministru controversat al 
antichităților Zahi Hawass și echipa sa de 
10 persoane au descoperit cea mai veche 
mumie cunoscută din Egipt, alături de alte 
morminte și comori funerare importante 
care datează din timpul celei de-a cincea și a 
șasea dinastii din Vechiul Regat. 
Mormintele opulente și artefactele care le 
însoțesc au fost descoperite la câțiva metri  
sub pământ în incinta de piatră Gisr el-
Mudir, în timpul unui proiect de excavare 
realizat împreună cu Consiliul Suprem al 
Antichităților din Egipt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După cum descriu inscripțiile de pe 
sarcofagul său, cea mai importantă mumie 
din proiectul de excavare este HqA-Sps 
(Hekashepes), un bărbat de 35 de ani care a 
fost găsit înfășurat în foiță de aur sub 
capacul greu de cinci tone al mormântului 
său de calcar. Corpul a fost conservat și 
îngropat în urmă cu aproximativ 4.300 de 
ani, ceea ce indică faptul că "ar putea fi cea 
mai veche și cea mai completă mumie 
descoperită în Egipt până în prezent", 
potrivit lui Hawass. Frunza de aur și 
sarcofagul uimitor de greu erau dovezi 
suficiente, astfel că Hawass a declarat 
pentru CNN că trupul a fost găsit purtând o 
bentiță și o brățară, subliniind că "acesta era 
un om foarte bogat". 
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Felix Nussbaum 

    Pictor al Holocaustului pentru 

timpurile noastre 
 

Trei autoportrete de  Felix Nussbaum, la 

Neue Galerie din  New York 

                       Text  de PAT LIPSKY * 

 * Pat Lipsky este un pictor american asociat 

cu Abstracția lirică și Color Field Painting. 

Traducere și note – AG 

Idee - Maria SAVA 
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Felix Nussbaum s-a născut la Osnabruck, 

în Germania, în 1904, un an prost pentru 

evreii europeni. El provenea dintr-un mediu 

iubitor de artă; tatăl său, care a servit ca 

soldat în Primul Război Mondial, fusese 

ictor amator înainte de a fi nevoit să 

întrețină o familie. Însă, de la o vârstă 

fragedă, și-a încurajat fiul să picteze. Când 

Felix a împlinit 21 de ani, s-a mutat la Berlin, 

unde a studiat pictura la Școala Lewin-

Funcke. La 28 de ani, a câștigat un premiu 

de un an pentru a studia pictura la Villa 

Massimo din Roma. (A fost una dintre cele 

două burse acordate de guvernul german 

studenților la arte în 1932). Fiind eu însumi 

un fost student la arte, înțeleg cât de 

emoționant trebuie să fi fost acest lucru 

pentru Nussbaum. A lucrat în primul an la 

Roma, dar a trebuit să plece brusc în anul 

următor, 1933, când Hitler și partidul 

național-socialist au ajuns la putere. În 

același an, atelierul său din Berlin a fost 

incendiat, distrugând toată arta pe care o 

avea acolo. 

În 1937, Nussbaum și partenera sa, Felka 

Platek, au părăsit Germania și s-au mutat în 

Belgia. În 1939, Nussbaum a avut o expoziție 

personală la Bruxelles, ultima sa expoziție 

personală. 

La sfârșitul lunii mai 1940, Hitler a capturat 

Belgia. Felix a fost arestat aproape imediat 

în apartamentul său și a fost transportat 

într-un lagăr de internare la Saint-Cyprien, 

unde au fost duși 7.500 de evrei germani în 

1940. Nussbaum a rămas acolo nouă luni, 

apoi a evadat. A reușit să se urce într-un tren 

de pasageri spre Bruxelles, unde și-a 

petrecut următorii patru ani pictând, ascuns 

într-un apartament pus la dispoziție de 

prieteni belgieni. La început, a pictat la 

ultimul etaj, dar apoi, îngrijorați că mirosul 

de terebentină l-ar putea dezvălui ofițerilor 

SS aflați la vânătoare de evrei, prietenii săi 

au aranjat un atelier la subsol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Autoportret în lagăr", din 1940, este o 

imagine din amintirea celor nouă luni 

petrecute de Nussbaum în lagărul de la 

Saint-Cyprien. Pictorul este acum un ecce 

homo-Nussbaum răcnind, transformat în 

deținut. Poartă o cămașă ruptă și zdrențuită 

și o șapcă ciudată. În spatele lui, o femeie cu 

fundul gol defulează într-un tambur de oțel. 

Așa cum scria scriitorul, eseistul și 

luptătorul clandestin polonez Gustaw 

Herling-Grudzinski din al Doilea Război 

Mondial, "Un om poate fi uman doar în 

condiții umane". În mod clar, acestea nu 

erau prezente. 
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De la Isack van Ostade, în 1641, nu mai 

fusese înfățișată o persoană care să se 

golească într-o pictură. La sfârșitul secolului 

al XV-lea, Bosch pictase funduri goale cu 

lucruri care ieșeau din ele, dar nu și actul 

propriu-zis. În Nussbaum, în stânga figurii 

principale, un bărbat abătut, cu capul în 

mâini, stă la o masă. Imaginea de ansamblu 

este mică, întunecată și închisă. Sârma 

ghimpată apare la orizont, semnificând că 

nu există nici o cale de ieșire. Câteva oase 

împrăștiate zac pe pământul asemănător 

deșertului. Așa cum se întâmplă adesea, 

această imagine mi-a declanșat o altă 

asociere în minte, o pânză pe care o văzusem 

în 2007, într-o călătorie la Veneția: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

"Sfântul Gheorghe și dragonul" al lui Vittore   

Carpaccio la Scuola di San Giorgio degli 

Schiavoni... 

 Dar am fost fascinat de secțiunea inferioară 

(s-a întâmplat ca această zonă să fie și la 

nivelul ochiului meu) care prezenta părți de  

 corpuri dezmembrate. La momentul 

respectiv, eram interesat de discrepanța 

dintre figurile îmbrăcate elegant și oroarea 

de pe jos. Tabloul lui Nussbaum este o 

versiune redusă a lui Carpaccio, dar 

pustietatea și lipsa de ospitalitate a prim-

planurilor sunt identice în ambele tablouri. 
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Al doilea dintre cele trei Nussbaum-uri de la 

Neue Galerie este "Autoportret în giulgiu", 

din 1942. Sincer, am fost supărat să aflu că 

Berlinische Galerie deține acest tablou, 

deoarece se află în același oraș care i-a ars 

toate operele de artă în 1933. Aceeași țară 

care și acum întârzie să returneze tablourile 

furate moștenitorilor familiilor evreiești 

care le colecționaseră. De ce ar trebui ca 

acest tablou despre izolarea sa rasială forțată 

să fie expus cu mândrie în Germania? 

În tablou, un bărbat tânăr și chipeș ține în 

mâna stângă o crenguță de frunze verzi. 

Reprezintă aceasta dorul său de natură, 

amintirea plimbărilor de odinioară printre 

copaci și flori, care acum nu mai sunt 

posibile pentru un evreu ca el? Imaginea cu 

ușa mare și roșie din stânga și fereastra 

închisă și înnegrită este claustrofobă 

(fereastra neagră spune totul: aici nu intră 

lumina soarelui, nici aerul, fereastra nu 

poate fi deschisă). Compoziția tabloului, cu 

axa sa centrală și paleta surdă, îmi amintește 

de "Alegoria Prudenței" a lui Tițian, din 

Galeria Națională, Londra. 

Spre deosebire de "Autoportretul în tabără", 

aici Nussbaum își întoarce fața, cu expresia 

sa tulbure, departe de privitor. Fruntea sa 

este prematur căptușită. Figura masculină 

în picioare de deasupra este decupată la 

nivelul ochilor, deja dezumanizată. Pielea lui 

a căpătat o nuanță gălbuie nesănătoasă. 

Frânghia din mâna sa sugerează 

spânzurătoarea. Să fie acesta giulgiul din 

titlul lui Nussbaum? Gura deschisă a 

personajului poate servi fie ca un semn de 

șoc, fie ca o încercare de a emite un sunet 

inuman. Este pe cale să se sinucidă? 

Figura feminină din dreapta pare să creadă 

că da. Ca și cum s-ar proteja de ceea ce 

urmează să se întâmple, ea își ține mâna 

lângă ochi, în timp ce cealaltă femeie din 

stânga se uită aproape cu nostalgie la 

bărbatul care seamănă cu un giulgiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pânza lui Nussbaum este o pânză belgiană 

groasă de in, care permite privitorului să 

vadă țesătura sa aspră prin vopsea. Spre 

deosebire de tabloul "Tabăra", care are mai 

multe straturi de vopsea, acesta este acoperit 

în strat subțire. În fundal, culoarea trece de 

la maro închis la o nuanță mai roșiatică. 

Împrumutând din suprafețele netede ale 

artei olandeze timpurii, tehnica lui 

Nussbaum este impecabilă. În ciuda faptului 

că este încuiat într-o cameră în care la orice 

oră s-ar putea întâmpla acea bătaie fatală la 

ușă - s-a întâmplat deja o dată - pictorul 

reușește totuși să se concentreze și să 

realizeze acest tablou. 
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Un al treilea autoportret de la Neue Galerie 

este poate cel mai discret. În "Autoportret cu 

carte de identitate evreiască", din 1943, 

Nussbaum pare speriat. Haina lui bronzată 

îi aruncă o paloare bolnăvicioasă pe piele. 

Poartă o pălărie de epocă, precum cele pe 

care îmi amintesc că le purta tatăl meu la 

începutul anilor 1940. Culorile gri 

monocrome care înconjoară figura 

sugerează tristețe și depresie. Într-adevăr, 

întreaga imagine are calitatea unui vis urât. 

Zidul de închidere, păsările mici deasupra 

capului, norul greu și amenințător, firele 

electrice care se intersectează, singurul 

copac înflorit - nimic bun nu va avea loc aici. 

Pictorul s-a schimbat. Nu mai pare furios 

sau pierdut în gânduri, ci mai degrabă bătut 

și speriat. Stând în fața tabloului de la Neue, 

am privit direct în ochii portretului. Arătau 

bântuiți, așa cum trebuie să fi fost 

Nussbaum atunci - închis timp de trei ani 

fără să se întrevadă sfârșitul. 

Pe cartea sa de identitate scrie evreu în două 

limbi, olandeză și franceză. Aceasta este 

crima lui! Orice ar crede, orice ar face, a fost 

însemnat de carte și de Steaua lui David 

desenată pe haină. Iar acest lucru va fi 

suficient pentru a-i pune capăt vieții. 

Sentimentele din acea perioadă sunt 

încorporate în însăși urzeala și trama pânzei. 

Este un timp înghețat. 

Snyder ** îi spune cititorului său că, în 

calitate de cetățean german, Nussbaum avea 

mai multe șanse de supraviețuire. Hitler și-a 

propus foarte atent și strategic să elimine 

cetățenia evreilor pentru a-i face să fie în 

afara legilor - apatrizi, unde nu existau 

reguli. Toți evreii din Polonia, odată ce 

Hitler a preluat controlul asupra acestei țări, 

nu mai aveau cetățenie. Oricine le putea lua 

proprietățile, banii și, în cele din urmă, 

viețile, deoarece erau o minoritate și nu 

existau legi care să-i protejeze. Mulți 

polonezi și ruși au făcut imediat acest lucru, 

au preluat casele, bunurile și, acolo unde a 

fost posibil, banii evreilor strămutați și uciși. 

Majoritatea evreilor ruși și polonezi nu au 

supraviețuit, dar aproximativ 40% dintre 

evreii germani au supraviețuit. Snyder ne 

spune: "Evreii care erau cetățeni germani 

aveau mult mai multe șanse de supraviețuire 

decât evreii care erau cetățeni ai statelor care 

fuseseră ocupate". Iar evreii care trăiau în 

Belgia aveau o rată de supraviețuire de 60%. 

Din păcate, acest lucru nu a fost valabil și 

pentru familia Nussbaum. 

La sfârșitul primăverii anului 1944, în cele 

din urmă s-a întâmplat - a doua bătaie la 

ușă. Ca și în cazul Annei Frank din 

Amsterdam, un informator i-a turnat pe 

pictor și pe soția sa. Nussbaum și soția sa, 

Platnek, se aflau în ultimul tren care pleca 

din Bruxelles, mergând spre un lagăr de 

tranzit la Mechelen și apoi spre lagărul de 

exterminare de la Auschwitz-Birkenau, unde 

au fost uciși în august 1944. Eliberarea 

Belgiei, la 3 septembrie 1944, a venit prea 

târziu pentru artist și pentru soția, mama, 

tatăl, fratele și cumnata sa, care au fost cu 

toții exterminați. 

Cu toate acestea, picturile lui Nussbaum 

există! El a reușit să povestească cum a fost, 

ce a îndurat din cauza naziștilor. După cum 

a scris Nussbaum, "Dacă voi dispărea, nu 

lăsați să moară picturile mele". 

 

 

           **  Timothy Snyder – Istoric 

                             SAGA 2023   

https://www.bookdepository.com/author/Timothy+Snyder
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    Autobiografie-Exist, pentru că scriu... 

Robert a trait in Long Island în -Adrian  

New York si a decedat pe data 

.de19.01.2023 

  M-am născut pe data de 27 noiembrie 

1953 în oraşul Vălenii de Munte, Judeţul 

Prahova.În anul 1954 m-am mutat 

împreună cu părinţii mei,  Ion şi 

Smaranda,în capitala ţării Bucureşti,dar am 

continuat să îmi petrec vacanţele la Vălenii 

de Munte.Cele mai frumoase amintiri,ale 

copilării şi adoleşcenţei au rămas acolo la 

Bughea de Jos,un sătuc situat numai trei 

kilometri de Văleni,unde locuiau bunicii mei 

dinspre mamă. Am urmat cursurile 

gimnayiale şi licealeîn Bucureşti, absolvind 

la Liceul Gheorghe Şincai. Încă de pe băncile 

şcolii mi-am început activitatea literară.  

În anul 1970 am devenit membru al 

Cenaclului Literar Pioneresc condus de 

Tudor Opriş. "Opriş, Opriş Tudorel, cel mai 

prima Pionier", se spunea pe atunci. 

În acea perioadă am participat cu acest 

cenaclu la prima ediţie a Festivalului 

cultural-literar de la Tîrgovişte. Am devenit 

apoi membru al Cenaclului literar "George 

Bacovia", condus de Gabriel şi Aghata 

Bacovia, la casa de cultură a Sctorului 5 din 

Bucureşti.În acelaşi timp, am fost membru al 

Cenaclului "Ienăchiţă Văcărescu".  

Am publicat în paralel, poezii în revistele 

celor două cenacluri literare. Cenaclul 

"Ienăchiţă Văcărescu" era Cenaclul 

Cooperaţiei Meşteşugăreşti din România. 

Prin anul 1975, am fost printre cei cărora ni 

s-a interzis să mai publicăm în revistă 

datorită faptului că nu făceam parte din nici 

o cooperativă, ci doar din cenaclu. În cursul 

anului 1975 am publicat poezii în ziarul 

"Flamura Prahovei" din Ploieşti. În anii 

întunecaţi ai comunismului, cenaclurile şi 

viaţa literară în general, au reprezentat 

momente speciale care ne ajutau să 

supravieţuim. La începutul anului 1977, 

făceam parte din redacţia ziarului "ING" al 

Institutului Politechnic, ziar în care 

publicam diverse articole şi poezii. 

Către sfîrşitul acestui an însă am întrerupt 

activitatea literară, datorită faptului că  

m-am asociat cu grupul de disidenţi al lui 

Paul Goma. Ca urmare activităţilor mele 

înpotriva regimului dictatorial ceauşist, am 

fost arestat în 1977 şi condamnat de 

Tribunalul de Urgenţă al Sectorului 7 

Bucureşti. 

Pe vremea arestului, tatăl meu d-l Ion Şinca 

era lector universitar la catedra de Ziaristică 

a Academiei Ştefan Gheorgiu, fapt care nu a 

scăpt organelor securităţii şi pe care "mi l-au 

reamintit" cu fiecare ocazie de anchetă în 

sediul Securității din Bendilman, Bucureşti. 

Într-una din ocazii maiorul Rădulescu, după 

ce m-a atenţionat că ni se pot întîmpla tot 

felul de "accidente", mie şi familiei mele,  

m-a scos aproape trei sferturi, pe fereastade 

la ultimul etaj al clădiriidin Beldiman, gata-

gata să mă împingă în gol. Consider că acest 

amănunt oarecum important, de aceea am 

dorit să-l includ în autobiografie. 

După arestul din Beldiman, am fost deportat 

împreună cu un grup de prieteni în Insula 

Mare a Brăilei. Grupul a devenit cunoscut 

drept "grupul celor şapte". După o perioadă 

de şedere la Brăila, a urmat deportarea in 

Moldova, lîngă Prut.   

Adrian Șinca -  

          Robert Andrew von Sinca    
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În această perioadă (mai precis între anii 

1977 şi 1981) ,activităţile grupului au fost 

cunoscute prin intermediul postului de 

radio Europa Liberă prin vocea lui Noel 

Bernard, a Monicăi Lovinescu şi a altor 

români disidenţi cu dragoste de ţară şi 

popor.  

Prin acţiunile d-lui Paul Goma, ale 

Sindictului Liber din Galaţi, ale grupului 

nostru şi ale altor necunoscute mie, revoluţia 

a fost posibilă.  

În perioada petrecută în nordul Moldovei, 

unde am avut domiciliu forţat şi după accea, 

am fost nenumărate ori victima unei torturi 

fizice de nesuportat, tortură prin care am 

fost obligat de fosta securitate, să renunţ la 

cetăţenia română, culminînd cu faptul că mi 

s-a permis să emigrez în Statele Unite ale 

Americii. 

Către sfîrşitul anului 1981 am plecat din ţară 

doar cu un geamantan, dar plin de speranţe 

şi visuri. Am lăsat totul în urma mea, 

nemulţumiri, dureri, angoase, dar nimic nu 

a contat mai mlt decît o mamă îndureratăă şi 

singură, care m-a aşteptat toată viaţa 

sperînd să mă întorc. Din păcate acum, cînd 

sînt aici acasă, în ţara mea natală, ea nu mai 

este printre noi ca să se bucure de împlinirea 

visului meu. 

În Statele Unite ale Americii, după un timp 

de acomodare şi căutări, m-am stabilit în 

metropola americană New York. Acolo  

mi-am desăvîrsit studiile, absolvind în anul 

1986 Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor de la Suffolk, New 

York, iar în 1990 Facultatea de Psihologie 

din Saratoga, New York. În 1996 am absolvit 

Şcoala de specializare de doi ani în 

tratamentul adicţiei de alcool, droguri şi alte 

adicţii, iar în 1999 am absolvit Institutul de 

Acupunctură, Lincon, New-York. 

Am lucrat 14 ani ca psiholog în diferite 

clinici şi spitale de Psihiatrie. 

Acum locuiesc în Long Island la aproximativ 

200 km. de Manhatan, New York City, într-

o căsuţă pe care mi-aş fi dorit-o în ţara mea 

natală. 

În 1977, de exemplu, după arestare, cînd am 

fost duşi cu duba, în Insula Mare a Brăilei, 

ne-am oprit pentru o noapte la o secţie de 

miliţie. Celulelede la subsol erau pline de alţi 

"delicvenţi locali", miliţiieni au hotărît să nu 

ne amestece cu ei. Ca urmare ne-au încuiat 

într-un birou, nu înainte de a-l "sanitiza", 

dar am găsit totuşi o copie dupa Codul Penal. 

Îmi aduc aminte că începusem să scriu 

amintirile zilei (un fel de jurnal) şi nu numai, 

pe colile albe ale acelui Cod Penal, care era 

tipărit numai pe o faţă a paginii, cealaltă 

rămînînd goală, am scris: 

Cînd m-am trezit, eram cadavru, 

Iar tu ascunsă după-un voal, 

Ţinînd în mînă-un candelabru, 

Te unduiai precum un val. 

 

În dimineaţa ceruită, 

Ploua mărunt, cu pîclă groasă, 

Trecîndu-mi visele prin sită, 

Spălîndu-ţi giulgiul de miresă. 

 

Cu paşi egali, cu insolenţă, 

Ca un călugăr capucin, 

Cortegiul curge în cadenţă, 

Murind, puţin ...cîte puţin. 

  

Se spune că în lumea asta nouă, nu se mai 

citesc carţi… eu continui să "scriu", pentru 

mine scrisul reprezintă însăşi viaţa... Exist, 

pentru că scriu… 
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Volumul de versuri "Pistrui pe orizont "a fost 

prima mea carte care a văzut lumina 

tiparului in Romania, in anul 2008. 

Versurile le-am dedicat neamului şi 

pămîntului  

Romanul autobiografic "Paşaport" a fost 

scris şi publicat în anul 2015. Cititorii mei au 

devenit martorii perioadei premergatoare 

revolutiei din decembrie 1989, a istoriei 

ignorate, a evenimentelor anilor 1977-1981. 

La întoarcerea în România am observat 

menţionarea acelor tineri care s-au sacrificat 

pentru ca România să devină un stat 

democratic. Pentru o secundă, mi-a tresărit 

inima cînd pe tronsonul metroului din 

Berceni am văzut staţia Eroii Revoluţiei. 

Pentru o secundă, am sperat ca această staţie 

sa fie dedicată tuturor celor care au luptat 

împotriva regimului de opresiune comunist, 

după puterile şi înţelegerea lor… dar 

realizînd realitatea am simţit un gust amar 

în gură.  

 

 

În final, pentru a vă pune întrebarea: 

"Dacă voi a-ţi fi fost Adrian Şinca, ce a-ţi fi 

făcut? 

 Țineţi cont, nu a fost dorinţa mea care a 

pornit avalanşa evenimentelor ...NU, eu am 

fost aruncatîn vîltoare pentru a justifica 

existenţa unor sisteme statale de opresie a 

cetaţenilor. 

          Voi le-aţi citit. EU, LE-AM TRĂIT.    

    ________________________ 

          Silviu Ilievici  - ceața... 
 

Ceața zace peste lumina oarbă ce învăluie 

dimineața încă crispată și înfricoșată de 

noaptea rămasă ascunsă prin tufele înalte și 

uscate ce înconjoară satul. Zgomotul șoselei 

trezite de șirurile lungi de camioane se 

încurcă în pâcla groasă răzbind cu greu până 

în câmp. Sunetele par mai degrabă o 

respirație șuierătoare a pământului căzut 

parcă într-un somn adânc în care nu simte 

nicicum irisul portocaliu al soarelui aruncat 

peste norii ce curg lin pe spinarea vântului 

umed al Mediteranei. 

Johnny se oprește pentru o clipă cât să 

adulmece aerul apoi se avântă plin de curaj 

în albul opac. Iarba alunecoasă e plină de 

picături lucioase și vesele. Se încovoaie 

proaspătă sub pas dar își revine, mai apoi, 

uitând aproape imediat orice urmă a 

trecerii. Aburul se mișcă în fața mea când 

din el răsar două nări urmate de o pereche 

de urechi lungi. Ochii mă privesc blânzi cât 

pentru un salut apoi gura rupe din verdele 

proaspăt al câmpului. Ceața prinde viață și 

încă patru perechi de urechi apar ca o 

minune. Nimeni nu-și mai ridică însă 

privirea pentru salut. Probabil m-au simțit 
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din timp și sunt atenți doar la iarba grasă, 

mânați de poftele flămânde ale începutului 

de zi. 

Liniștea e copleșitoare în mișcările lor. Sunt 

detașați complet de orice grijă. Lumea 

incepe si se termina aici și doar întâmplător 

universul ne-a suprapus prezența.  

Nu mișc! Doar respirația și iarba smulsă cu 

dinții mari lasă urme în clipa de pace totală. 

Mirosul de proaspăt și bine plutește prin 

ceața ce refuză să se piardă în lumina difuză.  

Johnny e singurul ce apare rupând 

imaginea. 

 Cum altfel!  

Se întoarce cu limba dansând printre dinții 

descoperiți într-un zâmbet ce îmblânzește 

orice panică. E mândru, ca după o victorie 

împotriva tuturor demonilor ascunși în 

aburul pierdut.  

Blana-i lucește a proaspăt de rouă.  

Am înțeles aproape instantaneu schimbarea 

de ritm, și totuși prea tarziu.  

Cu grijă studiată, se oprește și-și scutură 

încântat toată veselia adunată în fuga 

câmpului, spre mine.  

Stropii lipiți de firele de păr s-au împrăștiat 

prin aer, ca în Matrix, și cu viteza unui clipit 

au aterizat cu pleosc pe tricoul curat și 

ochelari uimiți.  

Icnetul s-a auzit până în colțul de lună ce 

părea ca stă la pândă și râde pe înfundate, 

agățată în pecanii rămași goi la marginea 

drumului.  

Preț de o înghițitură, măgarii albi și blânzi se 

opresc din mestecat. Ne privesc împăciuitori 

apoi se întorc la iarba udă. 

Ciripiturile păsărilor ascunse în lămâiul 

încărcat de rod au încetat brusc. Nici 

șoseaua nu se mai aude. Aproape că am 

simțit gestul palmei ce a lovit frunțile 

șoferilor de tir opriți la semafor. 

Singurii nepăsători sunt cei doi motani ce-și 

spală cu atenție blana din înălțimea ieșită 

din context a gardului de beton din vecini.  

-Johnnyyyy, te mănânc! 

Blănosul însă a fugit spre casă, lăsând-mi 

totuși, ca un gest de bunăvoință, un culoar 

de trecere prin ceața ce stăruie să ascundă 

satul viu de restul lumii oarbe. 

_______________ 

NightCafe-AI pentru text Mare Nostrum 
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MAGNA  DIVINUS 

   

O găină era alergată de o pasăre de pradă. 

Găina alerga iute și sări prin fereastra 

mică  în cotețul în care fermierul își ținea 

găinile pentru ouă. În picaj, uliul intră în 

coteț lovind suportul care ținea fereastra 

deschisă și se trezi blocat înăuntru. Găina 

tremura îngrămădită într-un colț. Undeva în 

India un leopard flămând alerga să prindă 

un câine care, ca să scape sări repede într-un 

veceu de stradă și tot prin acea gaură de 

aerisire întră și leopardul. Acum câinele 

ședea smerit așteptându-și soarta. Văzându-

se prins în capcană, leopardul începu să 

alerge neliniștit în interiorul veceului ca să 

scape cumva, însă ușa era bine închisă, 

pentru că nimeni nu putea să intre înăuntru 

fără să plătească. Văzând acest lucru, 

leopardul tăcut se așeză în colțul opus 

câinelui în așteptare. Știrea a ajuns în media, 

iar oamenii de știință s-au grăbit să studieze 

fenomenul. Toți se întrebau de ce leopardul 

nu a mâncat câinele și s-a ajuns la concluzia 

că atunci când o ființă își pierde libertatea, 

eliberarea devine prioritatea întâi chiar și 

înaintea foamei. Emoțiile dispar și domină 

instinctul eliberării. Organele cu protecția 

animalelor au împușcat leopardul cu un 

glonț tranchilizant și l-au dus în pădure 

unde i-au dat drumul în libertate. La fermă, 

pentru că se însera, țăranul a deschis cotețul 

pentru a-și număra găinile și a găsit pasărea 

de pradă moartă cu penele smulse, plină de 

sânge și ciocul zdrobit. Găina stătea pironită 

în același loc însă întreagă. Țăranul a luat 

uliul și l-a îngropat, apoi a închis găinile ca 

de obicei peste noapte. Seara în jurul focului 

împreună cu baba și copiii au concluzionat 

că pasărea a alergat continuu prin coteț 

căutând să iasă afară, s-a zgâriat de pereți, 

cuie și sârmă ghimpată până a murit. N-o 

mai interesa găina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Existența noastră este pusă azi sub semnul 

întrebării. Inteligența artificială invadează 

spațiul creativ al omului. Un artist creează 

un portret în care pune experiența unei 

întregi vieți, a lui, a străbunilor și a 

învățătorilor săi. Experiența fiecărui individ 

e unică. Pe când un calculator creează o 

piesă în câteva secunde. Această invadare 

creativă artificială are loc în toate domeniile 

societății chiar și în literatură. Ce experiență 

are un calculator? Nu mai multă decât 

dibăcia programatorilor săi. Un calculator 

nu va fi capabil niciodată să înlocuiască 

experiența originală a individului decât doar 

să obțină plagieri și variațiuni ale 

programatorilor săi. E adevărat și faptul că 

variațiunile vor fi infinite, însă nu originale. 

Ne întrebăm: oare, de ce? 

 Pentru că noi nu cunoaștem complet 

natura. Noi credem că știm totul, însă ce 

știm sunt doar lucruri, informații 

superficiale. Acestea sunt speculate de 

înfumurați și profitori care înrobesc 

adevărul. Aparențele înșeală și sunt 

păcălitoare. Noi credem că știm de ce iubim 

și ce este iubirea. Totul e vibrație în jur. Acea 

vibrație capturată pe celuloid într-un film nu 

va putea fi reprodusă în digital. La fel cum 

nici audio digital nu o poate face cum o făcea 
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înregistrarea analogă. E adevărat că ele 

creează noi stări și emoții, însă în realitate 

ele sunt un perete între noi și natură. Ele ne 

transformă și ne alterează matematic. Ne 

descompunem divinul și devenim mașini 

din carne vie. Vă recomand să vizionați 

filmul „Ryan’s daughter” a lui David Lean pe 

ecran panoramic în copie originală de 70 

mm film. Scrieți experiența și apoi să vedeți 

filmul tot pe panoramic, însă copie digitală 

și din nou scrieți ce simțiți. Comparați 

eseurile. Filmul digital devine un fel de 

desen animat. Sunt elemente pe care 

celuloidul le înregistrează incapabil de 

imaginea digitală care e doar o imitație de 

culori și contur. Ce simți instinctiv la analog 

dispare în digital. Filmul o să-l accepți doar 

RAȚIONAL ȘI DICTAT DE TEORII. Acest 

adevăr este ignorat din motive comerciale 

însă fără să înțelegem că toate acestea duc la 

înrobirea naturii din noi, a divinității. Omul 

va deveni corp viu. 

Această sculă, MINCIUNA este folosită să 

înrobească dintotdeauna. Digitalul a intrat 

acum și înlocuiește banul care ne va reduce 

la un simplu simbol numeric. Banul îl 

înlocuiește și pe creator și devine el însuși 

Dumnezeu. Banul o sculă în tolba omului ca 

și celelalte: ciocan, creion, metru, greutate 

etc. a fost transformat în instrument de 

tortură și înrobire. În loc să rămână lângă 

celelalte scule ajutătoare ca să-l servească pe 

om precum coasa sau lopata, banul a fost 

ales de escroci să speculeze și să distrugă 

societatea. De ce e nevoie să ai milioane de 

ciocane în tolbă, când e suficient unul sau 

două dacă ai angajați. Unde e respectul 

pentru societatea care te-a ajutat să creezi. 

Bancherul a ajuns să interzică restului lumii 

să-și exercite dreptul prin naștere de a trăi, 

starea pentru care a fost creat. Nimeni nu 

mai are dreptul să creeze ci doar ei, un 

număr restrâns de OBRAZNICI. 

De câțiva ani încoace lumea a început să se 

schimbe și în loc să încetinească ritmul, ea 

accelerează cu viteză împotriva zidului din 

față. Parlamentele nu ne mai servesc doar 

schimbă legile și ne schimbă felul de a fi în 

ciuda dorinței noastre naturale. Și o fac cu o 

asemenea viteză încât nu ai timp să te 

dezmeticești. Suntem conduși de oameni 

care nu simt nimic pentru neam și țară. Sunt 

aleși doar pentru slăbiciunile lor emoționale 

și păcate. Ca să poată fi manevrați. Dacă am 

fost o națiune suverană și ne-ați invitat să 

facem parte din Europa, de ce ne 

discriminați prin privare de drepturi egale. 

Ne jupuiți, dar în Schengen nu ne primiți. 

Cine fură pe cine? Ca și boierul pe vremuri 

lasă cartoful pe câmp ca să mănânce și 

văduva sau nevoiașul. Nu credeți că veți 

intra într-o capcană precum uliul sau 

leopardul, însă în cazul leopardului, sigur 

sperați să vă salvați. Așa au sperat și naziștii 

lui Hitler. Unii au fost salvați și duși în 

pădurile Americilor. Leoparzi bogați sau 

inteligenți. 

 Schimbarea genului și concepția naturală a 

selecției naturale a cine ești sau ce ești, 

bărbat sau femeie sau amândouă unde duce? 

Chiar dacă 80 la sută din populație nu e de 

acord cu voi, legea este trecută și votată. De 

cine? De ce fac ei toate astea în ciuda voinței 

oamenilor. Libertatea cuvântului ne este 

luată. Vor să ne ia mașinile cu explozie 

internă și să le introducă pe cele cu baterii și 

să ne izoleze în orașe cu diametrul de 15 km 

ca să ne obișnuim fără mașină și pe bicicletă. 

Vor să ne modifice alimentele, să ne îndoape 

cu insecte. Să renunțăm la carne și produse 

lactate. Prevăd ăștia un război nuclear în 

care vor rezista doar gândacii de va trebui să 

ne hrănim cu ei de pe acum? Mie mi-e 

groază de o singură muscă prin casă 

darămite să gătești și să crești porții de 6o de 

mii de gâze pentru o porție. Imaginează-ți 

când întreaga fermă de gândaci va exploda 
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de la bășinile lor și vor împânzi orașul sau 

natura. Păi  invazia lăcustelor e floare la 

ureche. Vom fi mâncați de vii sau întregile 

orașe vor fi incendiate pentru a ne salva. Cu 

ce vom hrăni și crește aceste insecte? Cu 

cadavrele noastre? Suntem descurajați să ne 

încălzim sau să mai zburăm odată pe an în 

concediu în timp ce ei zboară în avioane 

private fără jenă de poluare. Pe vremea 

comunismului se zbura mai mult în lume 

decât azi în epoca globalizării. Mă întreb, la 

ce mai folosește Constituția în Democrație 

dacă nu o respectăm. Mai e valabilă? Ar 

trebui să ni se clarifice. Ne mai păzește 

drepturile că pentru asta a fost creată. 

Constituția spune că poporul hotărăște 

soarta destinului țării. De ce nu ne spuneți 

voi aleșii, voi cei ce ocupați locurile 

adevăraților patrioți și iubitori de țară și 

neam. Care legi sunt mai importante? Cele 

ale naturii sau ale voastre votate în 

parlament? Este realul adevăr sau este 

minciună? Ce este drept și ce este nedrept? 

După care logică ne conducem? Legea 

existenței e a naturii și te naști cu ea. Este 

legea universului, legea fizicii. Ce este greșit, 

defect și ce este normal? Nici un guvern nu 

are dreptul să ne modifice starea naturală 

pentru că ne anihilăm și murim cum a murit 

uliul și leopardul nu a mai fost leopard decât 

în mediul său natural. Cine declară că el e 

legea e un OBRAZNIC și trebuie pus la colț. 

Când Clinton a fost prins în act cu Monica 

trebuia automat scos din poziția de 

președinte. Nu trebuia să fie lăsat un om 

vinovat de crimă să comită crimă în 

continuare și astfel ar fi fost oprit un lanț de 

războaie comise de atunci. O Magna Carta 

despre care se vorbește tot mai mult prin 

guverne azi și sigilată de un rege analfabet ar 

trebui predată obligatoriu în toate școlile 

lumii ca să se învețe că noi oamenii suntem 

suverani. 

                                   Ben Todică 

Ziceri cu BEA 
 

 Apă : Trebuie să bei, mai mult decât vrei. 

Sfat (cred că şi alţii l-au dat) : 

Nu fă ordine pe masa de lucru, atâta timp cât 

găseşti pe ea ceeace cauţi. 

În ultima vreme, când trimit un mesaj şi trec 

unul câte unul peste "oamenii de legatură", 

constat cu tristeţe că s-au înmulţit cei în dreptul 

cărora simt o înţepatură în inima. 

Ceeace se cumpără cu bani, poate fi numit 

oricum, în afară de dragoste. 

La bătrâneţe : 

 

Constat că e o binecuvântare 

Să rămai şi cu cap şi cu picioare. 

 

Nu contează aspectul exterior al capului, ci 

ceeace se află în interiorul lui. 

 

E de necrezut cum, de azi pe mâine, trebuie să 

vorbeşti despre cineva, la timpul trecut... 

 

N-am certitudinea, dar uneori mi se pare 

Că tipul nu e chiar atât de prost pe cât pare. 
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            Mihaela Albu - Poezii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alergare 
 
Căprioară inocentă, vremea, 
trece în goană spre pădurea întunecată;  
calcă grăbită peste pietre 
peste șanțuri; 
de cele mai multe ori 
ignoră iarba 
se hrănește cu iluzii 
ceas de ceas 
zi după zi … 
Mai poposește uneori, aproape leneșă, 
pe marginea orei; 
o ține strâns 
parc-ar vrea să o oprească în miezul clipei 
de care se simte cel mai legată; 
îi mai scapă uneori printre degete 
sau o abandonează dinadins 
îi dă drumul să se rostogolească 
să tragă după sine  
Lumea aceasta –  
Lumea noastră  
cea atât de sigură, atât de sigură, 
că tot merge orbește 
înainte! 
 
Aducere-aminte 
„Clipele foșneau în pânzele de păianjen.”  
                                    Varujan Vosganian 
 
De după deal razele mângâie tandru 
pământul. 
 

Aripi de vânt aduc de departe zvon de 
întuneric. 
 
Casa – pustie – își toarce amintirile 
(Orologiul își oprise drumul la prea-târziul 
știut) 
Gloria – departe; capătul tot mai aproape; 
Veselul strigăt topit în geamătul 
singurătății; 
Trosnet de lemn înnegrit de tristețe; 
Zgomot de tencuială desprinsă din întregul 
începutului. 
Focul s-a stins demult 
Jarul – și el e o amintire. 
O țiglă spartă ca un suspin de rămas bun 
Cucuveaua își consolidează cuibul pentru 
zilele aspre… 
Pașii grăbiți ai nopții dau credit norilor  
Ascund tenace stele și lună. 
 
Numai eu mai am în suflet îndrăzneața 
bucurie 
când m-ai trecut pragul casei 
împodobită cu lumina inocenței. 
 
Spre capăt 
 
Într-o iarnă târzie fără zăpadă și fără 
imaculata lumină 
Oameni ca păsări negre cu capul plecat spre 
negrul pământ; 
Pașii tot mai temători  
Drumul tot mai îngust către capăt. 
 
Curioși să înțelegem 
Fiecare 
căutăm mereu– cu nădejde – sensul ultimei 
tăceri. 
 
 
Și totuși … 
 
Au venit în zbor păsările nopții 
aduceau zvon de întuneric 
căderi … 
Nu mișcau aripile 
aproape că nu se vedeau în încremenirea 
clipei 
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le simțeam totuși chemarea 
știam că trebuie să-mi astup urechile 
Eram un Ulise ademenit de alte sirene 
Dragostea o lăsasem în urmă 
aproape ștearsă amintirea 
priveam totuși din când în când pe geamul  
aburit de răsuflarea nopții 
marea își păstra albastrul pur 
împrumutat la răsărit 
își mișca tenace val după val 
Continuitate, mi-am spus! 
Soarele aduce mereu lumina în zori 
Chiar dacă – cum se spune – e tatăl  
vrăjitoarei  
Circe. 
 
Strecurătoarea 
 
Am trecut printr-o strecurătoare 

- cea cu găuri mari –  
toate întâmplările de ieri, de alaltăieri 
de mai dinainte  
de a vedea 
de a ști 
Tot ce reușea să treacă prin sită 
luam apoi la verificat cu discernământul 
prezentului: 
faptele bune se dovedeau acum îndoielnice 
gândurile avântate – neîntâmplate în fapt –  
prietenii îi vedeam acum cu alți ochi 
învățasem să îi deschid mari 
să citesc umbrele  
să descifrez alfabetul scris cu cerneala 
simpatică  
găsisem – încă mai cred – soluția cu care o 
aduceam  
la lumină 
Aș trece și norii prin sită 
dacă nu mi-ar fi teamă că s-ar rătăci pe 
pământ 
toate așteptările primăverii 
Așa că mai bine îmi trec prin sita  

– cu găuri mici –  
numai viața  
așa, în general, 
ca să-mi rămână din strecurătoare 
cât mai mult! 

 
Iluzie 
 
Tăcerea se naște  
din liniștea pomilor 
copleșiți de rod. 
Din mâna lui Dumnezeu înflorește  
din ce în ce mai nevăzută 

– crizantemă albă –  
pacea! 
 
Pe umerii copacilor se lasă seara. 
Tăcerile se nasc una din alta 
Fâșii de întuneric curg 
peste trupuri obosite de zgomote. 
 
Eu stau și ascult (mi-am făcut acest obicei!): 
am în urechi toată zarva sufletelor  
ce-și caută 
adăpost în noapte. 
Știu 
visează precum pruncul inocent 
liniștea. 
 

Eu stau și ascult: 
lumea toată își duce în somn  
evantaiul de frici 
evantaie de mătase/ de hârtie … 
Fiecare foșnește în felul său 
lin, mângâietor, asurzitor … 
 
Peste pământ – trâmbițele cerului! 
Trâmbițele oamenilor: 
Vuietul nepăsării … 
 
Numai pomii 
copleșiți de rod 
se învăluie cu plasa iluzorie 
a mulțumirii de sine. 
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    Baruch Elron desene pentru 
            TUNET PESTE TABOR 
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AI- Cum se construiește un castel în 

40 de secunde   
 

Procesul este utilizat de Stable Diffusion. 

Modelul generează imagini prin denatura-

rea iterativă a zgomotului aleatoriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Angela Furtună 
   ·  
vocația cafenelei mici, în mirador  

cenușă călătoare 

născută ad-hoc în jurul unui espresso băut 

în parc sau pe stradă, din mers… 

aroma cafelei se așterne peste imaginarul 

ambulant, cum patina pe umerii statuilor… 

 

 

până la atingerea unui număr configurat de 

pași, ghidat de codificatorul de text CLIP 

preînvățat pe concepte împreună cu 

mecanismul de atenție, rezultând imaginea 

dorită care descrie o reprezentare a 

conceptului învățat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

văd păsarile care nu mă zăresc  

văd zidurile muzeului fără memorie 

văd cerul din care coboară copacii  

și sorb înghițiturile contemplative  

de arabica-robusta… 

starea de cafea-stare de admirație pentru 

timpul prezent  

clipă în care nu mai e nimic de făcut  

dar totul reîncepe 

poetul de abur își soarbe cafeaua 

cândva, parfumul cărților sale 

 

*** 
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Marble head from the figure of a woman, Early Cycladic 

II, The Metropolitan Museum of Art, New York, NY, 

USA. 

 

Marble female figure, Final Neolithic, Metropolitan Museum of Art, 

New York, NY, USA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nick Tyrone * 
Cenzorii de sensibilitate sunt o 
amenințare pentru literatură. 
Editorii ucid romanul prin 
eliminarea a tot ceea ce ar putea fi 
considerat ofensator. 
                                              februarie 2023 

  

        Bietul autor Anthony Horowitz. Anul 

trecut, am aflat că editorii săi au amânat 

lansarea pe  de hârtie a cărții sale, Where 

Seagulls Dare, și i-au cerut să rescrie 

secțiuni întregi din ea, temându-se că unii 

cititori s-ar putea simți jigniți de glumele 

sale. Acum a dezvăluit că i s-a cerut să 

elimine cuvântul "bisturiu" din cartea sa din 

2017, The Twist of a Knife (Răsucirea unui 

cuțit), pentru că cititorii nativi americani s-

ar fi putut simți jigniți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horowitz este unul dintre puținii autori care 

sunt dispuși să vorbească public despre 

astfel de lucruri care se întâmplă în industria 
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editorială. În ultimii ani, majoritatea 

autorilor publicați, ca și Horowitz, au trebuit 

să se confrunte cu un temut "cititor sensibil". 

Un cititor sensibil este o persoană care 

acționează ca un alt editor pentru o lucrare 

care urmează să fie publicată. Cartea dvs. va 

fi editată mai întâi de editorul dvs. real de la 

editură, apoi va fi editată pentru a se asigura 

că nu mai există greșeli gramaticale sau de 

ortografie. Apoi vine cenzorul de 

sensibilitate. Acesta este o persoană care 

analizează cartea dvs. în căutarea a tot ceea 

ce ar putea, în mod imaginabil, să jignească 

pe cineva, indiferent de motiv. Dacă 

cenzorul găsește ceva ce crede că ar putea fi 

"prea sensibil", vi se cere să scoateți acel 

lucru din carte sau să îl schimbați în ceva 

complet diferit. Dacă vă împotriviți la acest 

lucru, puteți pierde contractul de publicare. 

Apoi vine cenzorul de sensibilitate. Acesta 

este o persoană care analizează cartea dvs. în 

căutarea a tot ceea ce ar putea, în mod 

imaginabil, să jignească pe cineva, 

indiferent de motiv. Dacă cenzorul găsește 

ceva ce crede că ar putea fi "prea sensibil", vi 

se cere să scoateți acel lucru din carte sau să 

îl schimbați în ceva complet diferit. Dacă vă 

împotriviți la acest lucru, puteți pierde 

contractul de publicare. Măsura în care 

cenzorul de sensibilitate poate schimba 

conținutul operei dumneavoastră este 

uluitoare. El filtrează deseori tot ceea ce se 

îndepărtează chiar și cuvinte dificil de 

căutat, de la cuvinte specifice până la 

anumite erori gramaticale sau ortografice. 

Pare ciudat că trebuie să subliniez acest 

lucru, dar faptul că aveți un personaj rasist 

sau sexist în romanul dvs. nu face ca 

romanul în sine să fie rasist sau sexist. De 

fapt, uneori, aceste personaje îți permit, ca 

scriitor, să explorezi exact ceea ce este în 

neregulă cu astfel de puncte de vedere. Un 

personaj rasist poate demonstra de ce 

rasismul este atât de pernicios și greșit într-

un mod în care simpla predicare despre 

relele rasismului nu ar putea face niciodată. 

De asemenea, a avea un personaj negativ în 

povestea ta care face în special lucruri rele 

este o parte de bază a povestirii. 

Apărătorii cititorilor sensibili vor replica că 

acesta este un progres în acțiune. Că este un 

lucru bun faptul că suntem mai atenți cu 

sentimentele anumitor segmente ale 

populației decât am fost odată. La urma 

urmei, spun ei, care este problema cu 

eliminarea personajelor sau cuvintelor 

potențial ofensatoare din discursul public? 

Una dintre principalele probleme, 

bineînțeles, este că împiedică arta. 

Romanele, ca și comedia stand-up, au 

nevoie  să meargă oriunde. Literatura are 

nevoie de licență pentru a pătrunde în cele 

mai întunecate părți ale existenței umane, 

altfel își pierde întreaga rațiune de a fi. 

Aproape toate cele mai mari romane scrise 

vreodată conțin momente care sunt 

jignitoare pentru cineva. Pentru a spune 

adevărul la putere, trebuie să mergi adesea 

în locuri care sunt inconfortabile. 

A fost o vreme când cei din interiorul 

industriei editoriale au înțeles acest lucru ca 

fiind normal.  

Aceștia susțineau cărți precum Tropic of 

Cancer sau Naked Lunch sau Trainspotting, 

toate acestea conținând un limbaj și teme 

considerate extrem de ofensatoare la vremea 

lor. Pe vremuri, legea și legiuitorii, nu 

editorii, erau cei care căutau să-i reducă la 

tăcere pe autorii care îndrăzneau să 

exploreze teme dificile. 

Dar rolurile s-au schimbat acum. Libertatea 

de exprimare este în continuare atacată, dar 

presiunea de a se conforma nu vine din 

exterior. Cititorul sensibil nu este o creație a 

guvernului - este creația industriei editoriale 
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însăși. Acest lucru este cu atât mai bizar cu 

cât existența unui cenzor de sensibilitate nici 

măcar nu are sens din punct de vedere 

comercial. În toate celelalte industrii bazate 

pe comunicare, în zilele noastre, există o 

înțelegere conform căreia agitarea situației 

poate crește interesul publicului pentru ceea 

ce oferi. Că un pic de controversă stimulează 

vânzările. Mai puțin în industria editorială. 

Aceasta este atât de speriată de controverse, 

de posibilitatea de a jigni, încât va face orice 

pentru a evita să agite apele - chiar dacă 

acest lucru se face cu prețul vânzărilor. 

Rezultatul este clar de văzut. Editorii creează 

un peisaj literar din ce în ce mai insipid și 

mai sigur, care nu provoacă și nici nu 

interesează publicul. 

** 

 

 

 

 

 

 

 

* Nick Tyrone este  jurnalist, romancier și 

scriitor care a publicat articole în The 

Spectator, Daily Express, The Independent, 

New Statesman. A scris mai multe cărți, 

printre care Dead Idol, Apocalypse Delayed: 

Why the Left is Still is Still in Trouble, și 

Politics is Murder. A fost descris de Jon 

Rentoul în The Independent ca fiind un 

"scriitor răutăcios și un scandalagiu 

înnăscut". 

  

 

 

       Expo VICTOR BRAUNER 

 

   17 februarie – 28 mai 

Muzeul Național de Artă Timișoara 

Adresă -  Piața Unirii 1 

Curatoare - Camille Morando 

Co-organizatori:  

Centre Pompidou,  

Muzeul Național de Artă Timișoara, 

Fundația Art Encounters,  

 Institutul Francez din România 

_________________ 

 

Victor Brauner, Stable instable, plaine de Théus, 

1942. Achat de l’Etat français, 1951. ©ADAGP 

©Centre Pompidou, Paris  



41 
 

Ghicitori pentru prezent  
 

În stânga - patru ilustrații de carte.  În 

drepata idem, care este artistul și care AI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figurină din Ciclade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liviu Antonesei 
Pastelul lumii 
 
cînd am venit aici, toate locurile erau ocupate, 

ca evreul rătăcitor căutam,  

umblam în toate părțile, 

în estul sălbatec și în vestul de vinilin,  

dar mai ales 

în miresmele de smochin și măslini ale sudului, 

despre obscurul nord nici nu putea fi vorba – 

loc liber nu era, dar nici spleen, nici plictiseală, 

e bine să simți multitudinea colorată a lumii… 

visez uneori că sînt Marele Orb dus de mînă 

de o femeie frumoasă pe cărările de piatră și 

prin ierburile pe care vîntul le ridică la cer, 

urcînd pe aripi parfum de mentă și iasomie, 

ca să sprijine marea cupolă a văzduhului… 

Excelsior! Hosannah! Allelluiah! 
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  "Paradisul sigur" al Indiei are un 

secret evreiesc întunecat și macabru  

   Avi Kumar * 
 

           Civilizația hindusă este considerată 

tolerantă față de evrei, dar se  ignoră un 

masacru îngrozitor din secolul al XII-lea. 

         Istoria evreilor din Europa și din 

Orientul Mijlociu este o poveste de masacre, 

convertiri forțate, pogromuri,  calomnii și 

așa mai departe. Dar când evreii trăiau în 

India, vecinii lor hinduși politeiști erau 

considerați în general mai toleranți. Totuși, 

acest lucru este mai mult un mit decât 

realitate, deoarece ignoră unul dintre cele 

mai grave masacre din istoria evreilor. Evreii 

din Cochin, în statul indian Kerala, pretind 

că sunt cea mai veche comunitate evreiască 

din afara Orientului Mijlociu. Legenda orală 

susține că aceștia au debarcat în 

subcontinent după distrugerea primului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

templu (586 î.e.n) și descind din triburile lui 

Benjamin și Yehuda. 

Mulți evrei erau negustori, iar Kerala era un 

centru comercial. Evreii au trăit alături de 

minorități creștine și musulmane, în timp ce 

hindușii erau majoritari. În secolul al XII-

lea, ei erau un grup religios bine stabilit în 

Kodungallur (cunoscut și sub alte nume, 

precum Muziris, Cranganore și Shingly). 

Evreii vorbeau în Iudeo-Malayalam, un 

dialect religios al limbii locale, Malayalam. 

Aceasta era o epocă feudală, deoarece 

dinastia Chera era în declin treptat, iar regii 

și șefii mărunți se luptau pentru supremație.  

Legenda spune că în jurul anului 1165 e.n. a 

existat o văduvă evreică bogată pe nume 

Kadavath Achi  care a venit din Orientul 

Mijlociu cu un grup de 800 de evrei. Ea avea 

o fiică care a atras atenția regelui hindus  

local atunci când a văzut-o făcând baie în 

râu. Regele, despre care se crede că 

aparținea clanului Chera, le-a ordonat 

soldaților săi să o captureze, deoarece 

intenționa să o facă concubina sa. Când au 
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ajuns la reședința lui Kadavath Achi pentru 

a-și îndeplini sarcina, evreii i-au ucis 

soldații. În acel Șabat, regele a atacat 

comunitatea evreiască cu armata și 

mercenarii săi și a dat foc locuințelor 

evreiești și la peste o duzină de sinagogi. 

Flăcările au fost văzute la 10 kilometri 

distanță, în Chennamangalam - unde s-au 

refugiat evreii inițial. Kadavath Achi și fiica 

sa s-au sinucis în urma tragediei. Se crede că 

aproximativ 40.000 de evrei au fost uciși, cu 

doar 1.000 de supraviețuitori, inclusiv Yosef 

Rabban și familia sa. Se crede că Rabban a 

fost liderul comunității. În  prezent mai 

există doar aproximativ 7000 de evrei din 

Cochin. 

Un supraviețuitor s-a întors după trei zile 

pentru a salva piatra de mormânt a lui Sarah 

Bat Israel, care murise chiar înainte de a 

avea loc masacrul. Astăzi se crede că această 

relicvă este cea mai veche piatră funerară 

evreiască cunoscută din India. Există 

versiuni diferite ale poveștii, iar sursele 

moderne au datat atât mormântul, cât și pe 

Rabban în ani diferiți - aceste discrepanțe în 

analiză pot fi atribuite trecerii timpului. 

Acest eveniment a creat o "a doua diasporă" 

în India. De-a lungul timpului, descendenții 

lui Rabban s-au certat între ei, iar 

comunitatea s-a dispersat și mai mult în 

diferite așezări. Au apărut noi tensiuni 

atunci când au sosit evreii Paradesi (sefarzi) 

în anii 1500 din Portugalia și Orientul 

Mijlociu. 

Până în secolul al XVIII-lea, existau opt 

sinagogi în Kerala. Cu excepția celei din 

Parur, toate celelalte se aflau în cadrul 

Regatului Cochin, motiv pentru care 

termenul "evreii din Cochin" este folosit 

acum pentru toți evreii din Kerala. În 1341, o 

inundație a modificat linia de coastă a 

Keralei și a deschis un nou port în Cochin, 

dar a făcut inutilizabil portul Cranganore. 

Vechea casă evreiască și-a pierdut ulterior 

importanța de centru comercial. Dar a 

existat încă o prezență evreiască în timpul 

cuceririi portugheze din secolul al XVI-lea, 

care a dispărut abia atunci când au exportat 

Inchiziția în India, ucigând evreii sau 

forțându-i să se convertească la catolicism. 

Mențiunile înregistrate despre evrei în 

documentele indiene sunt puține. Există o 

mare confuzie, deoarece sursele medievale 

nu fac distincția între evrei și comercianții 

străini. 

 Rareori se specifică dacă erau evrei locali 

sau comercianți străini. În mod unic în 

Kerala, evreii din Cochin au un gen cunoscut 

sub numele de kilipattu (literalmente 

cântece de papagal). Deoarece papagalii nu 

sunt nativi din Israel, putem deduce că este 

o tradiție locală. Corpusul de poezii și 

cântece populare feminine în ebraică și 

Malayalam este bilingv pentru a păstra 

amintiri culturale ale unor evenimente din 

trecutul îndepărtat. Cântecele dinaintea 

nunții erau interpretate la casa mirelui în 

ziua dinaintea evenimentului de către femei 

care aplaudau și dansau. Acest lucru era 

permis aici, spre deosebire de tabuul din 

rândul evreilor ortodocși ashkenazi și sefarzi 

din Europa și Orientul Mijlociu, care  

interzice femeilor să cânte în public (kol 

isha). În anii 1960, Poyyathuruthy Mathew 

Jussay, un pionier creștin în cercetarea 

iudeo-malayalamă și a evreilor din Cochin, a 

înregistrat multe kilipattu folosind casete cu 

fonduri proprii. El a reușit să înregistreze 

unele dintre aceste cântece populare care ne 

oferă o privire în trecutul evreiesc din 

Kerala. 

Potrivit fiului lui Jussay, Terry Jussay, 

familia Jussay are descendență evreiască, 

citând acest lucru ca o posibilitate pentru 

pasiunea sa pentru cultura evreiască. 

Cântecul complet care descrie în mod 

specific masacrul s-a pierdut, dar anumite 
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versuri sunt amintite până în prezent. Mai 

multe kilipattu conțin, de asemenea, indicii, 

cum ar fi menționarea unui "incendiu în 

Cranganore" și numele unor sinagogi care 

nu mai există.  

  Primii evrei din Kerala s-au mutat în 

Israel în 1950, la un an după independență. 

A urmat un exod în masă în anii 1960 și 

1970, ceea ce a dus la închiderea multor 

sinagogi. În prezent, în Kerala au mai rămas 

doar 14 sinagogi, cea mai mare parte a 

comunității fiind în Israel. Migrația în masă, 

împreună cu căsătoriile mixte și schimbarea 

limbii în ebraică au făcut ca multe dintre 

cântecele populare să nu mai fie transmise 

generațiilor următoare. Tradițiile orale spun 

că în Cranganore au existat cândva  sinagogi, 

dar încă nu au fost descoperite dovezi 

arheologice care să confirme aceste 

afirmații. Cu toate acestea, obiceiurile de 

denumire a sinagogii - Thekkumbhagam 

(partea de sud) și Kadavumbhagam (partea 

râului) - se presupune că provin dintr-o 

memorie culturală geografică a două 

sinagogi pierdute care au existat cândva.  

Este posibil ca și alte comunități evreiești 

din subcontinentul indian să fi dispărut, mai 

ales din cauza asimilării. Recent, o sinagogă 

din secolul al XII-lea a fost descoperită în 

Ramanathapuram, în statul vecin Tamil 

Nadu, dar nu se cunosc referiri istorice la o 

comunitate de acolo - cu excepția referirilor 

la breslele de negustori care (probabil) îi 

includeau pe evrei în rândurile lor. În Sri 

Lanka, sursele scrise indică faptul că a 

existat o comunitate evreiască și că unii au 

devenit miniștri ai unui rege - dar astăzi nu 

mai există nicio rămășiță a acestui grup. 

Mulți creștini ortodocși sirieni din 

Kerala pretind că au strămoși evrei - în 

special Knanayas, care numără astăzi 

300.000 de persoane și se autointitulează 

"fosta comunitate evreiască". Există 

asemănări culturale cu evreii, reflectate în 

anumite practici religioase. Ei susțin că 

Sfântul Toma, apostolul lui Iisus, i-a vizitat 

și i-a convertit. Se crede, de asemenea, că 

unele dintre vechile sinagogi din Kerala au 

fost transformate în biserici, iar unii dintre 

urmașii congenerilor sunt astăzi creștini. 

  

*Avi Kumar este un istoric născut în 

Sri Lanka care trăiește în New York 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 

                         Sinagoga Paradesi 
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            Anunț Editura SAGA 

pentru pictori de  toate 

vârstele   
   

  

  Editura SAGA – Israel inițiază 
tipărirea unui album de artă în culori cu 
numele Antologie  pentru lucrări   
plastice și desene din anii 2000-
2023. 
 
Ideea este să oferim fiecărui artist un 
spațiu vizual în care să inserăm  4-6 
fotografii, de calitate, un scurt CV artistic  
și  o poză personală (facultativ). 
Albumul de artă  va fi tipărit și distribuit 
celor acceptați în album. Un fișier ebook 
integral va fi publicat pe Internet și 
accesibil publicului larg - din toată 
lumea. 
Cei interesați să participe la inițiativă 
sunt rugați să ne anunțe în scris până la 
data de 15 martie. (atașați poze de 
calitate, 200-300DPI - CV, adresă).  
 Un juriu de cinci pictori profesioniști va 
evalua materialele primite. În funcție 
de  numărul de candidați acceptați vom 
anunța costurile de tipar și distribuție. 
Cu stimă, 
 
Adrian Grauenfels 
              SAGA PUBLISHING 
email -  gadrian40@gmail.com 
 

  

                                      ****** 

      Ewan Morrison 
 

 Înainte de toate, arta modernă a 
fost fondată de Dada-ism. (AG)  

 High Technology are o "religie" 
numită "Data-ism".  

 Este "o ideologie emergentă sau 
chiar o nouă formă de religie, în 
care "fluxul de informații" are 
"valoarea supremă" (Yuval Harari) 

 Data-iștii cred că A.I. va crea o 
super-inteligență (Dumnezeu) prin 
reducerea întregii vieți umane la 
date. 

                     via Max Tzinman 

                 Pictură: T. Plakhova 

 

  

 

 

 

  

mailto:gadrian40@gmail.com
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              Cărți Editura SAGA  

Adrian Grauenfels 
 

WAKA POETRY 
Traduceri și note 
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Ajutați JURNALUL cu contribuții 

modeste.  Dacă vă este dragă arta și                

cultura actuală... 

Editura SAGA – Șapte ani de 

funcționare! 
 

 

            Republica 

                               Ovidiu Bufnilă 
 

Marmulis, căpitanul fregatelor imperiale, 

m-a căutat la telefon, Amirale, vreau să vin 

și eu în flotă, vin cu toate fregatele mele, să 

știi, parol. Oricine vine, e primit cu mare 

bucurie i-am spus, de vreme ce eu sunt 

Amiralul, pardon, Președintele. Da, eu sunt 

Președintele proaspăt ales, așa că, Sartre mă 

roagă să mijlocesc o întâlnire între el și 

Hrușciov, pentru a clarifica niște aspecte 

legate de societatea comunistă înfloritoare și 

de câteva chestiuni doctrinare, în timp ce 

Freedman, îmi cere sus și tare, să-l 

întâlnească pe Vaclav Havel, pentru a lămuri 

unele neclarități care umbresc, într-un fel de 

neînțeles, doctrina liberală a celor trei 

garoafe. Garoafe? Cam așa ceva, metaforă, 

filozofie politică ocultă, neoliberalism sau, 

cine știe rătăcire intelectuală, cumva. 

Athanasie Bathanasie, un ideolog comunist 

din Toronto, îmi cere în mod expres să se 

vadă cu Mao și cu Lenin, pentru că poate 

lămuri controversa lor ideologică, abruptă, 

devastatoare, periculoasă și distrugătoare. 

Cam pompoase cuvinte zic eu, dar nu mă 

împotrivesc, de ce să mă împotrivesc tocmai 

acum când traversăm momente istorice 

remarcabile. Îl chem pe ofițerul mașinist, un 

tip șmecher, blondin, teribil de bun, de 

inventiv și de necesar. O să andocăm la 

Paris, pricepi? Așa facem șefu’, zice, în timp 

ce valurile lovesc cetăți, palate, magazine, 

aeroporturi, cazărmi și depozite de mărfuri. 

Unde te găsesc, Amirale, pardon, domnule 

Președinte, strigă Umberto Eco, vesel, pus 

pe șotii estetice, vreau să-mi aranjezi o 

întâlnire cu Marquez, vreau să înțeleg dacă a 

înțeles cum e cu Opera Deschisă! Când să-i 

spun că Marquez nu e de găsit, deocamdată, 

vine repede Pilsudsky să-mi zică, vai, că 

Parlamentul s-a autodizolvat și că Guvernul 

și-a dat demisia în uralele mulțimilor 

dezlănțuite. Gata, Republica se naște, 

înflorește, iat-o, ce să mai vorbim! Coco 

Channel se alintă un pic, la fel Dalila, la fel 

Mata Hari, la fel Angela Merkel, Cameron 

Diaz, Sandra Bullook. Le invit la Paris, 

coborâm de pe punte, atenție la pasarelă, 

atenție la parâme, atenție la matrozi. 

Matrozii sunt strașnici, bine încercați pe 

ocean, niște haidamaci, hârșiiți în lupte 

navale, în bătălii maritime, atenție, e o mină 

la babord! Coborâm la Paris de pe Nava-

Amiral, mulțimile se dezlănțuie fericite, 

speriate, temătoare, voioase, a venit 

Amiralul, pardon, a venit Președintele, vrem 

scăderea vârstei de pensionare, așa vrem, 

vrem, vrem, vrem, dar ce nu vrem, strigă 

mulțimile de francezi dezlănțuiți. Așa va fi, 

le promit tuturor printr-o porta-voce de 

tablă pierdută de Amiralul Nelson la 

Trafalgar. Consilierii mei, ofițerii de cart, 

consemnează promisiunea făcută solemn, 

trece un dirijabil japonez, trece o pasăre 

albastră, trece o dronă iraniană, trece un stol 

de spioni din MOSSAD, fâlfâind agale către 

noi aventuri epocale. Republica se ridică 

maiestuoasă pe deasupra valurilor și 

navighează liberă, liberă, liberă. Tot mai 

multe ambarcațiuni, cuirasate, submarine 

atomice, vase de croazieră, iahturi, 

distrugătoare, torpiloare, cargouri ni se 

alătură venind de pe toate mările și de pe 

toate oceanele în mare viteză cu jdemii de 

noduri pe oră, înfulecând milele marine ceva 
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de speriat. Căpitanul balenierei Istros îmi 

face semne vesele cu chipiul lui soios, puțind 

a seu de balenă, căpitanul Ahab intră în 

siajul nostru cu vestita lui corabie Pequod, 

salve căpitane, strig eu entuziasmat, salve 

Președinte, strigă el entuziasmat. De pe un 

iaht de lux, proprietatea lui Paul Getty, mă 

salută Queequeg care se întreține cu 

Churchill pe teme politice și nu numai. 

Churchill îmi strigă entuziasmat că ar vrea 

să-i înlesnesc o întâlnire cu Kissinger, să se 

lămurească ei doi asupra prefacerilor 

fundamentale și totale din lumea noastră 

modernă, să discute despre noua estetică 

politică și despre noua politică a esteticii, de 

la galeriile de pictură din Brasil, Berlin, 

Moscova și New York la saloanele de 

literatură comparată pe care Gertrude Stein 

le-a deschis la Tel Aviv, la Beijing, la Cairo și 

în Dubai. Înaintăm pe bulevardele parisiene, 

uite-l pe Mao, uite-l și pe Lenin, uite-l și pe 

Athanasie Bathanasie, toți trei la o parolă 

despre politica modernă și despre 

modernitatea politicii, despre funcțiile 

noilor partide digitale și despre direcțiile pe 

care ele ar trebui să le urmeze acum când 

totul este vălurit, de colo, colo, de uriașe 

valuri venite din spațiul cosmic. Valurile, 

valurile! Așa strigă amuzată Virgina Wolf în 

timp ce Tom Wolf mă întreabă dacă nu-l 

cunosc pe  A.O.Kovalevsky pe care vrea să-l 

provoace la o discuție liberă despre 

embriologia politică. Eu cred de cuviință  

să-i fac o legătură cu Francis Scott 

Key Fitzgerald pentru că, cred eu, felul în 

care apar partidele politice pare să fie 

determinat de sunete cosmice 

asemănătoare muzicii de jazz. Einstein se 

opune cu vehemență, întristat că lumea 

modernă, chiar și politicienii, i-au 

interpretat în mod eronat teoriile cuantice, 

ajungând la aberații monarhice, 

republicane sau regaliste de un iz politic 

îndoielnic. Carlos Santana vine dinspre 

tribord, hei, nu e vorba de jazz, domnule 

Președinte, e vorba de blues. Gary Moore îl 

contrazice pe Carlos Santana, Mao dă 

nervos din mână, nu se înțelege deloc cu 

Lenin, nu ajung la vreun acord referitor la 

ideologia comunistă. Lenin e sub influența 

serviciilor secrete germane pe care le-a tras 

în piept în cele din urmă, înființând 

Republica Socialistă Bavareză. Discuțiile 

aprinse despre socialism, comunism, 

conservatorism, liberalism, naționalism, 

ecologism înfierbântă întreaga suflare și 

flota noastră își ia astfel avânt către noi 

furtuni oceanice nebănuite. Ceea ce 

credeam a fi o cometă, ajunsă din 

întâmplare la marginea galaxiei noastre, e 

de fapt un val uriaș, oceanic și enigmatic. 

Einstein îl strigă pe Enrico Fermi care îl 

strigă pe Carl Sagan. Vin la mine toți trei, 

ar vrea o cușetă comună pe Nava-Amiral, 

le îndeplinesc dorința, este loc pentru toată 

lumea. Republica taie valurile cu mii de 

prove, desparte vânturile cu mii de catarge. 

Flota noastră ambițioasă taie oceanul, 

maiestuoasă, având la bord milioane de 

oameni destoinici, nebuni, inteligenți, 

amorezați, perverși, drăcoși, evlavioși, 

deștepți sau tembeli, aroganți sau umili, de 

treabă sau de netreabă, curajoși sau foarte 

fricoși. Parisul rămâne în urmă, gol, pustiu, 

e înghițit de valuri în cele din urmă. Charles 

De Gaulle îl tot ceartă pe Emmanuel 

Macron care se ceartă cu Joe Biden care se 

ceartă cu Donald Trump care nu se ceartă 

cu Vladimir Putin care se ceartă cu 

Volodimir Zelenski. Sunt subiecte grele, 

tragice, dramatice. Da, Parlamentul s-a 

autodizolvat, însă. Ce urmează? Republica 

taie valurile, maiestuoasă în căutarea unui 

nou destin. Partidele socialiste complotează, 

pe ascuns, undeva la pupa unui corăbii 

aduse de pirații din Caraibe. Liberalii, și ei, 

s-au strâns pe Titanic, complotează acolo, 

organizând noi grupări oculte. Ecologiștii 
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vor să fundamenteze o ecologie a valurilor. 

David Bohm încearcă să explice, într-un cerc 

feminist, care le cuprinde și pe Coco 

Channel, Dalila, Mata Hari, Gertrude Stein, 

Madonna, Jeniffer Rush, Sofia Loren, 

Meghan Trainor, Carla Bruni, care e secretul 

noilor văluriri prin care trece întreaga 

noastră politică, galaxia, planetele și alte 

momente cruciale cosmice. Sartre nu cade 

de acord cu Hrușciov, Brejnev îl acuză pe 

Hrușciov, Ciu En Lai l-ar critica pe Tito, Tito 

nu se înțelege cu Stalin, Roosevelt umblă cu 

o bombă atomică sub braț, alo, domnu’ 

Roosevelt, strigă unul dintre mașiniștii mei, 

atențiune, atențiune, atențiune, e interzis cu 

bombe la bord, se stârnește o furtună 

oceanică iar Carl Sagan e de părere că 

întreaga noastră flotă oceanică, nesfârșita 

noastră flotă oceanică, se va confrunta cu un 

uragan conceptual de proporții. Grupul de la 

Bilderberg cere o audiență la Președintele 

Republicii, adică la mine, cu voia 

dumneavoastră, vine și grupul de la Davos, 

vine și Clubul de la Roma, mai sunt o serie 

de cereri în audiență, în nume personal de la 

Ivan Turbincă, Ghilgameș, Batman, Harry 

Potter, Superman, Jedi, Godzila, Dracula, 

Picasso, Gauguin, Vangelis, Gagarin, mă 

rog, multă lume, ce să mai vorbim. Cum 

tăiem valurile către un nou viitor politic, 

incert și maiestuos, cade din cer ceva, vâjâie 

abitir, oamenii o iau la fugă pe puntea 

Republicii, sar de fapt de pe puntea o mie, pe 

puntea o sută patruzeci și doi, și așa mai 

departe, dar nu e o nouă cometă, nici pe 

departe. Nu sunt nici prețurile la benzină 

care cad simțitor de câteva zile încoace de 

vreme ce autostrăzile lumii au fost acoperite 

de valuri. E chiar Felix Baumgartner care 

vine, parașutat din spațiul cosmic, să ne 

aducă vești cutremurătoare despre 

fenomenele cosmice care se văluresc într-un 

ritm nebunesc.  

 

_________________ 

                             Și acum... Itamar BenGvir 

Noul ministru al haosului, al cretinismului 

bovin aplicat la extremism, fanatism, etc etc   
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